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A mesterséges 
intelligenciáról szól 
Tilesch György
magyarul is 
megjelent könyve
A legfőbb veszély az úgynevezett szu-
perintelligencia kialakulása, amely
ugyan a távoli jövő, de akár már uno-
káinkat is érintheti. A veszély tehát a
mesterséges intelligencia tőlünk füg-
getlen önállósodásában rejlik.
____________5.
Befejeződött 
a tihanyi apátság 
Királykriptájának
feltárása
Befejeződtek a feltárások a tihanyi
apátság altemplomában, így ismét lá-
togatható a Királykripta, ahol az ala-
pító I. András király sírhelye is
megtalálható. Feltételezések szerint a
királyi családtól származó csontokat is
találtak az altemplom feltárása során
– közölte a munkálatokról tartott hétfői
tihanyi sajtótájékoztatón Takács Ágos-
ton vezető régész.
____________15.

Csináljatok kultúrát!

Nagy a baj Nagyváradon. Mint arról már korábban többször is ír-
tunk, a Kőrös-parti város kulturális intézményeit eltartó Bihar Megyei
Tanács elnöke fejébe vette, hogy megreformálja és költséghatékonnyá
(!) teszi a nagyváradi kulturális élet emblematikus intézményeit: köztük
a Szigligeti és a Regina Maria színházakat, valamint a Nagyváradi Ál-
lami Filharmóniát. A gond ott van, hogy miközben a tanács segítségé-
vel makacsul és fondorlatosan viszi végbe említett tervét, lövése
sincsen a kulturális intézmények működésének belső törvényszerűsé-
geiről és arról az ok-okozati viszonyról, amely következményeként nem
fellendíteni, hanem elsorvasztani fogja a helyi művelődési életet, és
amelynek végső momentumaként a nevezett intézmények meg fognak
szűnni. Láttuk ezt már: „áldásos” ténykedésének első áldozataként
megszűnt a Várad című kulturális folyóirat, mert a tanács törvényes
intézkedésekkel ugyan, de olyan kilátástalan helyzetbe hozta a szer-
kesztőséget, hogy az megszüntette önmagát. Most a többiek következ-
nek.

A cselszövő trükkje az, hogy közben – természetesen – nem meg-
szüntetést, hanem hatékonyságot szorgalmaz. Olyan szintű hatékony-
ságot, amely teljes mértékben idegen és teljesíthetetlen egy kulturális
intézmény részéről. A sor most a Nagyváradi Állami Filharmónián
van, ahonnan menesztették az előző menedzsert, és ideiglenesen, 120
napra, versenyvizsga nélkül kineveztek menedzserré egy addig fél 

Kaáli Nagy Botond

(Folytatás a 3. oldalon)

A Nemzetpolitikai Államtitkárság által nemrég meghirdetett
Szülőföldön magyarul pályázati kiírás részleteit, valamint a
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége idei program-
jait ismertette tegnap marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján
Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ országos elnöke, aki bemu-
tatta a szövetség tulajdonában lévő szovátai Teleki 
Oktatási Központ új igazgatóját is, Biró Zsoltot. A sajtótájé-

koztatón szó esett a Teleki Oktatási Központban zajló nagy-
szabású fejlesztésekről és tervekről, amelyekről jövő 
héten, szovátai vendégoldalunkban részletesen beszámo-
lunk.

(Folytatás a 4. oldalon)
Menyhárt Borbála

Új igazgató a szovátai Teleki Oktatási Központ élén

Szeptember 30-ig fogadják 
a támogatási kérelmeket



Helyi termékek vására
Június 18-án, ma 8 és 19 óra között újra megtartják a
helyi termékek vásárát a Petry Látványműhely és Mú-
zeum udvarán. A vásárlók házi készítésű élelmiszerek,
italok, szörpök, kézműves termékek gazdag választéká-
ból válogathatnak. 

Újraindul a klubtevékenység
Hosszú kényszerszünet után kedd délutánonként 4 órá-
tól újraindult a marosvásárhelyi Magányosok Klubjának

tevékenysége a Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent
Mihály termében, a Rózsák tere 61. szám alatt. Várják
a klubtagokat, és a régi tagok mellett újak jelentkezését
is.

Tájfutó verseny gyermekeknek 
Június 21-én, hétfőn délelőtt 10 órától az Orienter klubbal
közösen tájfutó versenyt szerveznek iskolásoknak a ma-
rosvásárhelyi állatkert mellett, mintegy 80 résztvevővel.
Az esemény a Tájfutás az iskolában, a Bethlen Gábor
Alap által finanszírozott projekt része, amelyet 2019-ben
indítottak el, és öt iskola, mintegy 12 osztályközösség
vett részt benne.

Frissen végzettek jelentkezését
várja a munkaerő-közvetítő hivatal 

A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal idén is várja
a 2021-ben végzett fiatalok jelentkezését, hogy a tanulmá-
nyaik befejezése utáni 60 napon belül nyilvántartásba ve-
gyék őket, és ezáltal részesüljenek az ügynökség által
nyújtott szolgáltatásokból, hogy elhelyezkedhessenek a
munkaerőpiacon. A Maros megyei végzősök az ügynökség
marosvásárhelyi, marosludasi, szászrégeni, segesvári,
szovátai és dicsőszentmártoni irodáiban nyújthatják be irat-
csomójukat, attól függően, hogy hova szól a személyazo-
nossági igazolványuk. A szükséges iratok listája
megtalálható az ügynökség honlapján. A nyilvántartásba
vett fiatalok ingyenes tanácsadásban, szakmai tájékozta-
tásban és továbbképzésekben, valamint pénzsegélyben ré-
szesülhetnek, munkaerő-közvetítésre is számíthatnak.

Szülőföldön magyarul 
Meghirdették a 2020/2021-es tanév Szülőföldön magyarul
pályázati programját. A támogatás összege az egyetemi
hallgatók számára megváltozott, ezentúl ők is 22.400 fo-
rintot kapnak, ugyanannyit, mint az oktatás-nevelési támo-
gatást igénylők. Tekintettel a tanév végének közelségére,
mindenkit arra ösztönöznek, hogy mihamarabb vegye át az
igazolást a tanintézményektől. Az adatlap letölthető a
www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról, az igazolást és
mellékleteket csatolva máris beküldhető az igénylés. Ha-
táridő: szeptember 30. (a postai bélyegző dátuma).

626 munkahelyet kínálnak
A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal június 16-án
megyeszerte 626 állást hirdetett meg, amelyeket a gazda-
sági egységek ajánlanak a munkát keresőknek. Mások
mellett felvesznek pincéreket, szakácsokat, bárosokat, biz-
tonsági szakembereket, takarítókat, textilipari munkásokat,
könyvelőket, villanyszerelőket, lakatosokat, kereskedelmi
dolgozókat, szerszámgépkezelőket, gépkocsivezetőket,
szakképzetlen munkásokat és mérnököket. 

Kifizetik a diákok ösztöndíjait
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal átutalta az okta-
tási egységeknek az ösztöndíjakra szánt összeget, amely-
ből egyelőre a 2020–2021-es tanév első félévi ösztöndíjait
fizetik ki, kivéve a szociális ösztöndíjakat, amelyeket teljes
egészében törlesztenek. A 3,34 millió lejes keretösszegből
6433 Marosvásárhelyen tanuló diák részesül ösztöndíjban.
Négy típusú juttatást kapnak a tanulók, ebből 6317 érdem-
ösztöndíj, ami tanulónként havi 130 lejt jelent, 14 teljesít-
ményösztöndíj, havi 300 lej, öt tanulmányi ösztöndíj, havi
120 lej és 97 szociális ösztöndíj, havi 100 lej értékben. A
második félévi ösztöndíjakat a költségvetés kiegészítését
követően utalják át.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma ARNOLD és LEVENTE,
holnap GYÁRFÁS napja.
GYÁRFÁS: a Gerváz (valószí-
nűleg a görög eredetű Gerva-
sius névből ered, aminek a
jelentése idős férfi, aggastyán,
illetve akire hosszú élet vár)
régi magyar formája.

18., péntek
A Nap kel 

5 óra 29 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 18 perckor. 
Az év 169. napja, 
hátravan 196 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. június 17.

1 EUR 4,9242
1 USD 4,1226

100 HUF 1,3918
1 g ARANY 239,3938

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 28 0C
min. 15 0C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
30, 24, 16, 17, 22 + 19 NOROC PLUS: 2 5 0 2 4 4

12, 21, 16, 3, 5, 37 SUPER NOROC: 5 0 0 3 8 8

11, 26, 16, 27, 24, 44 NOROC: 1 8 8 4 8 2 9
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

RENDEZVÉNYEK

Az Erdély TV műsorában:
Elválaszthatatlan barátnők

Mindannyian ismerünk olyan barátnőket, akik szinte el-
választhatatlanok. A hölgyek életében kell lennie egy olyan
barátnőnek, akivel rendszeresen beszélnek, akivel szívesen
elmennek vásárolni, aki ott van életük legfontosabb dönté-
seinél, akinek elmondhatja legnagyobb örömeit, de aki meg-
hallgatja a nehezebb pillanatokban is. Nem egyszerű egy

ilyen kapcsolatot fenntartani, de szerencsésnek mondhatja
magát az, akinek van. Az Erdélyi Magyar Televízió Nő-
szemközt című műsorában, pénteken, ma este 9-től Kurta
Kinga vendége három barátnő: Ferencz Dalma masszőrte-
rapeuta, Bálint Erika rendezvényszervező és Hajnal Zsu-
zsanna tervező, stílustanácsadó. 

Magyarországi turnén 
a Maros Művészegyüttes

Kedves olvasóink!
Hirdetési irodánk nyitvatartása, az ünnep miatt, a következőképpen módosul:
–  június 21., hétfő: 9-14 óra között.
Következő lapszámunk szombaton, holnap jelenik meg, szabadeladásban lesz kapható, majd kedden, június

22-én.
Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon lehet. 

Hosszú idő után újra turnéra indul a Maros Művész-
együttes: Magyarországra és Nagyváradra. 

Az együttes több éve részt vesz a Győrben szervezett
nemzetközi táncfesztiválon, viszont az idén egy rendkívüli
esemény, a Győr királyi városi rangra emelésének 750. év-
fordulója alkalmából szervezett rendezvényen léphet fel
június 20-án mint egyetlen, Magyarország határán kívüli
együttes.

A turné Kisvárdán folytatódik, a Magyar Színházak 33.
Kisvárdai Fesztiválján, ahol a Boldog nyárfalevél című
színdarabot mutatják be, a Maros Művészegyüttes és a

marosvásárhelyi Spectrum Színház közös produkciója-
ként. Az előadást június 23-án délután 5 órától a zsinagó-
gában láthatják a nézők.

Hazatérve útba ejtik Nagyváradot, ahol a IX. Szent
László-napok keretében a vár szabadtéri színpadán két
előadását tekintheti meg a nagyérdemű: június 25-én a
Mezőség mosolya folklórelőadást és 26-án a Szép Palkó
című zenés mesejátékot. A turnéról hazatérve a Tündérkert
című produkcióban vesz részt az együttes, amelyet július
2-án a marosvásárhelyi várban és július 3-án a mikházi
Csűrszínházban mutatnak be. 



Sokat romlott a háztartási alkal-
mazottak helyzete a koronavírus-
járvány miatt a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet (ILO) friss
jelentése szerint. A mások ottho-
nában dolgozók közül az átlagnál
is többen veszítették el az állásu-
kat, ami rendkívül sebezhetővé
tette őket.

„A háztartási alkalmazottak nagy
része azoknak az embereknek az ottho-
nában lakik, akiknek dolgozik. Így a
munkával együtt a lakhelyüket is elve-
szíthették. Sokan közülük bevándorlók,
ezért az is megkérdőjeleződhet, hogy az
országban maradhatnak-e. Így a munka-
hely elvesztésének drámája nagyon

gyorsan humanitárius problémává válik,
az emberek túlélése kerül veszélybe. Ez
a helyzet felszínre hozza azt, hogy

mennyire sebezhetőek és védtelenek a
háztartási alkalmazottak” – nyilatkozta
Guy Ryder, a szervezet igazgatója.

A világon nagyjából 75 millióan tevé-
kenykednek háztartási alkalmazottként,
ez az összes dolgozó 4,5 százaléka. A
legtöbbjüket feketén foglalkoztatják,
ami további problémákat jelent gazda-
sági válság idején. A háztartási alkalma-
zottak háromnegyede nő.

Az ILO úgy számol, hogy a válságban
Európában a háztartási alkalmazottak 5-
20 százaléka veszítette el a munkáját, és
Kanadában, valamint Dél-Afrikában is
hasonló volt a helyzet. Az amerikai kon-
tinensen sokkal rosszabb volt az állás,
25-50 százalékosra becsülik azok
arányát, akiknek megszűnt az állásuk.

Forrás: Euronews

normás kórustagot. És ez az illető a felső utasításokat
szolgalelkűséggel végrehajtja. A dramaturgia pedig a kö-
vetkező: jelen pillanatban minden alkalmazottat kéthetes
szabadságra küldtek, de nem jófejségből, nem ám!
Hanem azért, mert június végétől kezdődik a kulimunka
a művész uraknak és hölgyeknek. A Bihar Megyei Tanács
ugyanis kötött egy megállapodást a nagyváradi városi
tanáccsal, amelynek értelmében egy civil szervezet (!)
dönti el a továbbiakban, hogy a filharmónia hol, mikor
és kivel koncertezik – ezzel a filharmónia kulturális au-
tonómiájának már annyi, az intézmény művészeti taná-
csának véleményét és programajánlatát a frissen
kinevezett menedzser – azaz a megyei tanács intézmé-
nyen belüli végrehajtója – figyelmen kívül hagyta. Az új
programterv szerint a filharmónia szeptember negyedi-
kéig minden hétvégén két (!) koncertet kell adjon, eleinte
csütörtökön és pénteken, augusztusban pénteken és
szombaton, vagy vasárnap. Ráadásul szabadtéri kon-
certekről van szó a váradi július-augusztusban, amikor
negyven fok van, óriási a hőség és a páratartalom, tönk-
remennek a hangszerek. Ezeket mind grandomán, mega-
koncertként képzelték el, de úgy, hogy közben semmi
pénzt nem adnak rá, miközben csak egy szabadtéri szín-
pad és annak egynapi hangosítása több ezer euróba
kerül. Ráadásul sem a szólisták, sem a karmesterek ho-
noráriumát nem biztosítják, ahogyan eddig is csak ritkán
– számos esetben karmester és szólista nélkül koncerte-
zett emiatt a filharmónia. Ez pedig egyenesen arányos
azzal, hogy végérvényesen elpártol a zenekartól a kö-
zönség. És mindezt azért, hogy majd bölcsködhessenek,
hogy milyen fantasztikus kultúrvárossá lett Nagyvárad:
hiszen egy hónap leforgása alatt arra kényszerítik a
három kultúrintézményt – a két színházat és a filharmó-
niát –, hogy összesen körülbelül ötven (!) előadást tart-
sanak. Nyáron. Teszem hozzá: kinek? A turistáknak,
akiket épp a számukra idegen nyelvű színházak előadása
és a klasszikus zene érdekel? A helyieknek, akik pont
máshol nyaralnak? A hivatalosságoknak, köztük a ta-
nácselnöknek, aki nem lépi át túl gyakran a kultúraközeli
intézmények küszöbét?

Hogy közben teljes bizonyossággal tönkremegy a
nagyváradi, neves kulturális élet, hogy értelmiségi em-
berek százainak játszadoznak az egzisztenciájával, az
nem számít. A tisztelt művész urak és hölgyek dolgozza-
nak meg a pénzükért! Igen, dolgozzanak, kérem, óramű
pontossággal, mint egy rohadt gyárban. Ilyen az, amikor
kívülről szalajtott nímandok belepofáznak valamibe,
amiről fogalmuk sincs, ám hatalmuk van felette. Amikor
a múlt századokban a mára világhírű, többmilliós össze-
gekben gazdát cserélő műalkotások készítőit az asztalo-
sokkal és kárpitosokkal tartották egyenrangúnak, lévén
a művészet is csak mesterembermunka. A klasszikus zene
is csak mesterembermunka! És mint jó mesteremberek,
a művész urak és hölgyek igenis izzadjanak csak kint a
negyven fokban, sok esetben több ezer eurónyi értékű,
több száz éves hangszereikkel, mint az elvtárs az öntö-
dében, és produkáljanak! Csináljanak terméket! Kul-
túrát! Mert az is csak olyan, mint a retek: termelni kell
és eladni. Nem? 

Még egy kétosztályos proletkult párttitkár is bölcsebb
volt ennél…

Újabb esőriadó
Újabb sárga riadót adott ki csütörtökön az Országos
Meteorológiai Szolgálat (ANM) a várható esőzések
miatt. A figyelmeztetés déltől 21 óráig volt érvényes
az ország 15 megyéjében. Csütörtök estétől péntek
délig az ország délkeleti megyéiben (Galac, Brăila,
Tulcea, Konstanca, Călăraşi és Ialomiţa) van érvény-
ben sárga riadó, majd péntek déltől vasárnap estig
ismét esőzések várhatók a központi, a déli és a ke-
leti országrészben. A lehulló csapadék mennyisége
elérheti a 25-50 litert négyzetméterenként. (Agerp-
res)

Száz alatt az új fertőzöttek
száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 87 koronavírusos meg-
betegedést igazoltak Romániában, több mint 27.400
teszt eredményének feldolgozása nyomán – közölte
csütörtökön a stratégiai kommunikációs törzs (GCS).
Az új esetekkel 1.080.070-re nőtt a járvány eleje óta
igazolt fertőzöttekú száma. 1.044.773 pácienst gyó-
gyultnak nyilvánítottak. Ez idáig 8.168.419 RT-PCR
koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Románi-
ában, és 1.324.035 antigéngyorstesztet végeztek el.
Az elmúlt 24 órában 87, koronavírussal diagnoszti-
zált személy haláláról érkezett jelentés. A GCS sze-
rint a 87 személy közül 82 korábban hunyt el, de
csak most kerültek be az adatbázisba, az egészség-
ügyi minisztérium által elrendelt ellenőrzések nyo-
mán. Ezzel 32.115-re emelkedett a koronavírussal
összefüggésbe hozható halálesetek száma Romá-
niában. (Agerpres)

Ország – világ

Csináljatok kultúrát!
(Folytatás az 1. oldalról)
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A háztartási alkalmazottak háromnegyede nő
Ők szenvedik meg leginkább a koronavírus-válságot

Az RMDSZ új családtámogatási rendszert javasol 
koalíciós partnereinek

Guy Ryder, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
igazgatója

Az RMDSZ új családtámogatási rendszert dolgoz ki
és terjeszt legkésőbb az év végéig a kormánykoalí-
ció elé. Ennek az új támogatási rendszernek a kö-
zéppontjában a családok állnak, a cél az, hogy
növelje a gyermekvállalási kedvet – jelentette ki
csütörtökön Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, Ro-
mánia miniszterelnök-helyettese.

A közösségi oldalon közzétett videóban a kormányfőhelyet-
tes kifejtette, hogy a jelenlegi családtámogatási rendszer el-
avult, és nem ösztönzi a családokat arra, hogy több gyereket
vállaljanak. Felidézte, hogy 1990-ben Romániában még 315
ezer gyerek született, 30 évvel később, 2020-ban már csak 178
ezer. A politikus elmondta: ha Románia nem változtat a csa-
ládtámogatási rendszerén, 2040-re 15-16 millióra csökken az
ország lakossága.

Közölte, hogy a kiskorú gyermek után járó családi pótlék
(gyereknevelési támogatás) január 1-jétől 20 százalékkal fog
nőni, erről a kormány várhatóan a következő héten fogad el
jogszabályt.

Emellett az RMDSZ koalíciós partnereinek több javaslatot
fogalmaz meg, melyekkel elsősorban a lakásépítést akarják
elősegíteni. A javaslatoknak két fő összetevőjük lesz. Az egyik
a vissza nem térítendő támogatás, amely a gyerekek számától
függ, a másik a kamatmentes kölcsön. Ez utóbbiról Kelemen
Hunor elmondta, hogy egy gyerek esetében kamatmentes köl-
csönt javasolnak, két gyerek esetében a kölcsönt csak 70 szá-
zalékban kell visszafizetnie a családnak, míg három vagy több

gyermek esetében 50 százalékát. Az RMDSZ azt szeretné,
hogy minimum öt éven át lehessen igényelni ezt a kölcsönt,
de amennyiben a költségvetés lehetővé teszi, lehessen meg-
hosszabbítani tíz évre.

A családtámogatási politika másik fontos eleme a bölcső-
deépítési program, amelyet a román kormány már elindított.
Kelemen Hunor elmondta: a cél az, hogy falun és kisvárosok-
ban is legyenek bölcsődék, ezek működési költségének jelen-
tős részét pedig le kell venni az önkormányzatok válláról.
Emellett javasolják, hogy a családok kapjanak üdülési utalvá-
nyokat, a nagyszülők pedig megkaphassák a gyermekgondo-
zási díjat, amikor a szülők visszatérnek dolgozni. Emellett
javasolják, hogy első lépésben negyedik osztályig minden
gyerek kapjon az iskolában meleg ebédet, amit, ha beválik,
kiterjesztenének nyolcadik osztályig.

Az RMDSZ javasolja még, hogy a személyi jövedelemadót
csökkentsék a gyereklétszám függvényében, így a jelenlegi
10 százalékos személyi jövedelemadó helyett 8 százalékot fi-
zessenek az egy gyereket nevelő szülők, 4 százalékot a két-
gyerekes szülők, a három vagy több gyereket nevelő szülők
pedig nem fizetnének egyáltalán személyi jövedelemadót. A
politikus közölte, hogy ez a kedvezmény csökkentené az ön-
kormányzatok jövedelmét, de a kormány kompenzálhatja az
így kieső bevételeiket. „Ha 2023-tól sikerül életbe léptetni ezt
az új rendszert, akkor a gyereknevelési kedv nőni fog, tíz év
alatt már látni lehet az eredményeit” – mondta Kelemen
Hunor. (MTI)

Az alkotmánybíróság érvénytelenítette a közszolgálati
média ideiglenes vezetőinek kinevezését

Érvénytelenítette az alkotmánybíróság csütörtökön
a közszolgálati rádió és televízió ideiglenes vezető-
inek kinevezéséről szóló parlamenti határozatokat,
amelyek ellen az ellenzéki PSD emelt óvást.

A jobbközép kormánykoalíció május 11-én váltotta le a
közszolgálati rádió és televízió vezetését, de nem választott új
igazgatótanácsokat, mert előbb külön akarja választani a két
intézményben az elnöki és a vezérigazgatói tisztségeket.

A kormánytöbbség ideiglenes elnök-vezérigazgatókat ne-
vezett ki, amíg módosítja a közszolgálati médiatörvényt. Az
alkotmánybíróság azonban megállapította, a hatályos törvény
ezt nem teszi lehetővé, ezért a törvények betartásáról szóló al-
kotmányos előírásra hivatkozva érvénytelenítette a kifogásolt
parlamenti határozatokat.

A közszolgálati rádió és televízió működését szabályozó
törvény szerint a parlament abban az esetben nevezhet ki leg-
feljebb fél évre ideiglenes vezetőket, ha az – államfő, a kor-
mány, a parlamenti frakciók és az intézmény dolgozói által
jelölt – új igazgatótanácsi tagok kinevezési procedúrája nem
fejeződik be a következő általános választásokig, és így meg-
változik a parlament politikai összetétele. Az alkotmánybíró-
ság szerint azonban a jelen helyzetre ez az előírás nem
alkalmazható.

A közmédia vezetőinek lecserélése egyébként közvetve a
választásokkal áll összefüggésben. A PNL, az USR–PLUS
szövetség és az RMDSZ a tavaly decemberi választások nyo-
mán lépett koalícióra, az általuk alakított kormánytöbbség
pedig már hónapok óta tervezi a korábbi baloldali parlamenti
többség által kinevezett médiavezetők leváltását, de nem tu-
dott megegyezni a tisztségeinek elosztásáról.

A bukaresti sajtó szerint azért akarják megduplázni a vezető
tisztségek számát, hogy minden koalíciós párt képviselethez
jusson a közmédia vezetésében, de a régi vezetők meneszté-
sével már nem akartak addig várni, amíg sikerül hatályba lép-
tetniük a tervezett törvénymódosítást.

A televízió megbízott elnök-vezérigazgatójává a PNL által
jelölt Ramona Saseanut, a rádió élére pedig az USR–PLUS
által javasolt Liviu Popescut nevezte ki hat hónapra a parla-
ment: ezek a határozatok bizonyultak alkotmánysértőnek.

„Vége a bulinak, menjetek haza! Az alkotmánybíróság egy-
hangúlag a PSD-nek adott igazat. Nem állunk meg, továbbra
is harcolni fogunk ez ellen az önkényes hatalom ellen, amely
a demokráciát megsértve próbálja uralma alá hajtani az összes
állami intézményt” – reagált a PSD elnöke az alkotmánybíró-
ság döntésére. (MTI)

Románia parlamentje veszi át 
a BSEC soros elnökségét

A román parlament Ludovic Orban képviselőházi elnökön
keresztül június 22-én egy fél évre átveszi a Fekete-tengeri
Gazdasági Együttműködés (BSEC) parlamentjének soros el-
nökségét. A soros elnökség átvételével a román képviselőház
vállalja, hogy november 23-25-én megszervezi Bukarestben

a BSEC következő parlamenti közgyűlését. A BSEC parla-
mentjébe 12 tagállam – Albánia, Örményország, 
Azerbajdzsán, Bulgária, Grúzia, Görögország, Moldovai Köz-
társaság, Románia, Oroszország, Szerbia, Törökország és Uk-
rajna – delegál küldötteket. (Agerpres)

Mózes Edith 



Egy hete hirdette meg a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkársága megbízásából a
Szülőföldön magyarul program 2020–2021-
es tanévre szóló kiírását – jelentette be Burus-
Siklódi Botond. Mivel idén az előző éveknél
később, a tanév végéhez közeli időpontban
tették közzé a pályázati felhívást, ezért jóval
hosszabb idő áll rendelkezésre a pályázatok
benyújtására, június 10-től szeptember 30-ig
lehet benyújtani az oktatási-nevelési támoga-
tásra vonatkozó kérelmeket. Újdonság az
előző évekhez képest, hogy a magyarul ta-
nuló óvodás-, iskolás- és középiskolás-korú
gyerekekhez hasonlóan idéntől az egyetemi
hallgatók is 22.400 forintnak megfelelő tá-
mogatásra jogosultak. Az országos elnök
hozzátette, bár küszöbön a vakáció, a pályá-
zati csomagokat a korábbi évekhez hasonlóan
eljuttatják az iskolákba, ahol a szünidőben is
lesz szolgálat, tehát onnan átvehetők az űrla-
pok, amelyek letölthetők a szulofoldonma-
gyarul.ro honlapról is.

Több mint négyszáz pedagógust várnak a
Bolyai Nyári Akadémiára

Miután tavaly a szövetség arra kényszerült,
hogy online szervezze meg az egyes rendez-
vényeket, idén úgy tűnik, a járványügyi hely-
zet lehetővé teszi, hogy visszatérjenek a
személyes találkozókhoz, ezért meghirdették
a Bolyai Nyári Akadémiát 17 szekcióban,
több mint húsz csoportban, 10 különböző er-
délyi településen. 

Az RMPSZ minden év júliusában meg-
szervezi a romániai magyar pedagógustársa-
dalom legátfogóbb szakmai fórumát, a Bolyai
Nyári Akadémiát, amelynek továbbképző
programsorozata a magyar ajkú hazai és Kár-
pát-medencei pedagógusok és általuk a ma-
gyarul tanuló diáktársadalom fejlődését
hivatott szolgálni. A programsorozat célja a
pedagógusok ismereteinek kiegészítése új
oktatáselméleti és módszertani eredmények-
kel, gyakorlati eljárások ismertetése és ezek
alkalmazása a tanfolyamokon. 

A pedagógusszövetség a harmincadik év-
forduló alkalmából megújult honlapon külön
felületen várja a jelentkezőket. Kizárólag on-

line jelentkezéseket fogadnak el, a részvétel
az akadémián a pedagógusszövetségi tagság-
hoz kötött. A Bolyai Nyári Akadémiát július
5–24. között három turnusban, tíz helyszínen
tartják meg, és 435 kollégát várnak a meghir-
detett helyekre, nemcsak erdélyi, hanem Kár-
pát-medencei pedagógusok jelenlétére is
számítanak. A jelentkezések alapján úgy
tűnik, van érdeklődés a felvidéki, illetve kár-
pátaljai szakmabeliek részéről is.
Marosvásárhelyen tartják 
a jubileumi ünnepséget

A szövetség elnöke elmondta, idén ünnepli
fennállásának harmincadik évfordulóját a
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége,
ezért az országos elnökség döntése értelmé-
ben minden olyan szakmai tevékenység, amit
az idén szerveznek, ennek a jegyében zajlik.
Az országos rendezvények tekintetében
Maros megyének kiemelt szerep jutott,
ugyanis a már hagyományossá vált országos
tanévnyitó rendezvényt Maros megyében, a
küküllődombói unitárius templomban, az
unitárius püspökséggel közösen szervezi meg
a szövetség. Az eseményre szeptember 11-én

kerül sor. Emellett a december 12-re tervezett
30 éves jubileumi ünnepséget a marosvásár-
helyi Kultúrpalotában tartják meg, amennyi-
ben a járványhelyzet megengedi.
Új igazgató a Teleki Oktatási Központ élén

A sajtótájékoztatón Burus-Siklódi Botond
bemutatta a szövetség tulajdonában lévő Te-
leki Oktatási Központ új igazgatóját, Biró
Zsoltot. Mint mondta, az utóbbi két évben a
szovátai központ igazgató nélkül volt, most
azonban, amikor úgy tűnik, hogy lehetővé
válik az egyes programok megszervezése,
fontosnak tartották, hogy kinevezzenek egy
vezetőt az intézmény élére, így június 1-től
Biró Zsolt tölti be ezt a tisztséget. Mint el-
hangzott, szeretnék újraindítani azokat a
programokat, amelyek az elmúlt időszakban
a járvány miatt szüneteltek, és visszaadni a
központnak a kulturális jellegét, amiről ko-
rábban ismert volt, hiszen az előző években
a szakmai rendezvények mellett számos kép-
zőművészeti kiállításnak, nyári alkotótábor-
nak adott otthont. Szó esett ugyanakkor a
Teleki Oktatási Központban folyamatban
levő nagyszabású fejlesztésekről, tervekről,
amelyekről részletesen szovátai vendégolda-
lunkban számolunk majd be.

Nagy Attila marosvásárhelyi
költő nem ismeretlen a kul-
túrakedvelő közönség előtt. A
civilben orvosként tevékeny-
kedő Látó-nívódíjas szerző-
nek számos verseskötete
jelent meg az elmúlt évtize-
dekben, a legutóbbi a tavaly a
Lector Kiadó gondozásában. 
A kék bálna éneke című könyv 
a szerző tizenharmadik ver-
seskötete, és mivel a tavaly a
járványhelyzet miatt nem le-
hetett a közönséggel megis-
mertetni, a könyvbemuta-
tóra e hét szerdájának esté-
jén került sor a Bernády 
Házban.

A telt házas közönségnek prelú-
diumként Ősz Domokos fagottmű-
vész játszott dudukon, az örmény
hagyományos hangszeren, majd a
kötet szerkesztője, a szerző beszél-
getőtársa, Kovács András Ferenc
költő üdvözölte a megjelenteket. Mint mondta, a ver-
sek alaphangját, hangulatát követő beszélgetésre hívja
az egybegyűlteket. 

– Ez Nagy Attila tizedik kötete, amelyet én szerkesz-
tettem, hosszú beszélgetések közepette. Érzékenység,
empátia jellemzi a verseket, amelyekben nagyon sok
mosoly és derű van, és amelyek utazásra is valók… 

– Melankolikus kötet is ugyanakkor, ez az én kis
metafizikám – válaszolta a szerző. – Van egy mind-
egyikünk számára egyedi hangulat, amelyben éltünk,
élünk, felnőttünk. O tempora, o mores! – idők és szo-
kások. Ebből indultam ki, és igyekeztem ezen felül-
emelkedni. 

– Mégis elbillen a vigasz felé a vers. Könyvekben,
sorokban, sorsokban is utazunk. Nagyon tetszik, hogy
az ezelőtti könyvünknek, az Égi tócsa, földi sár című
kötetnek szép, kék borítója volt, most pedig visszatér-
tünk ehhez a kék színhez. A szépség visszaállítása ez?
A kék? A tenger?

– Többször végigéltem, valóban van bennem egy
visszavágyódás a tengerhez. A kék is ezt jelképezi, a bo-
rítón lévő kép Darvay Tünde alkotása. Nagyon jól rárí-
mel ez a versekre, arra, ahogyan a kék bálnák énekelnek.

– A versek mellett a zene is fontos számodra…
– Persze, ezért is kértem Domit, hogy játsszon ne-

künk a dudukon. 300 éves kajszibarackfából készült
nemzeti hangszer, nagyon melankolikus hangzása van.
A kötetet pedig igyekeztünk úgy megszerkeszteni,
hogy keretbe zárjuk a kék bálnák kapcsán a verseket.
A sorrendben első vers címe A kék bálna éneke, az
utolsóé A bálna kék éneke. Az egész kötet a magány-
nak és a vigasztalásnak az egyvelege. A magányt én
egy alkotó, nagyon benső, lélektani közegnek érzem.

– A verseidben nagyon sokszor merészen használsz
nagybetűs szavakat. A középkor költészetében is gya-
korlat volt ez, nem csak a szimbolistáknál. Humanizá-
lod általuk a verseid?

– Nem tudom, csak mozog bennem valami, és leí-
rom. Humanizálni valamit úgy, hogy hiteles legyen, a
legnehezebb dolog napjainkban. Ebben a széthullott és
dehumanizált világban pedig különösen nehéz. 

– A versírás is magányos dolog. Mindegyik köteted
tartalmaz olyan verseket, amelyekben történetmondás

van, van benned pikareszk, ami kü-
lönleges, de a nagy életöröm a ha-
lálvágy mellett zúg. Melyek azok a
motívumok, kik azok a szerzők,
amelyeket előszeretettel használsz,
akiket megidézel?

– Antikokat olvasni kötelező –
mindent tőlük, verset, drámát. A
görög tragédia azért is érdekes,
mert abban nincsen győztes. A Bo-
lyaiban annak idején kötelező volt
az antik görög versforma tudása.
Náluk már minden megvan, ami
számít. Bárki bármit is mond, én
úgy érzem, hogy egész életünkben
csak túlélünk bizonyos szituáció-
kat, emiatt a zene, a mulandóság, a
jót tenni akarás, a vigasztalás motí-
vumai nagyon fontosak. Az ember-
nek adakozónak és hívőnek kell
lennie. A misztikusokat is ezért idé-
zem sokszor, a magyarok közül
kedves költőm pedig Jékely. Most
éppen tibeti verseket olvasok, ame-

lyek természeti képekkel indulnak, akár a magyar nép-
költészet. A mai fiatalokat követem, de sokukat
egyszerűen nem értem. Úgy gondolom, hogy költészet
a való élet megtapasztalása nélkül nincsen. 

– Azt szeretem a verseidben, hogy van bennük egy
csomó variáció, mégis létezik egy egység. Érződik,
hogy aki írta, érzékeny ember, bármennyire is igyek-
szik morcosnak látszani. Az emlékverseidben az öröm,
a bizodalom egy szép gyászmunkával elkeverve fölfo-
hászkodássá, himnusszá lesz. Mikor írtál először ver-
set?

– Negyedikes koromban írtunk egy barátommal kö-
zösen egy tanítónéni-búcsúztatót. Utána nem hagytam
abba sajnos, az akkori Napsugárnak is küldtem verset.
De a költészetben is vannak alkati dolgok. Például
máig nem tudok úgy szonettet írni, hogy érződjön rajta,
hogy az enyém. És vannak más formák is, amelyekben
nem érzem otthon magam. 

– Idő és időtlenség – van időtállóság a költészetben?
– Erre nagyon nagy emberek sem tudtak vála-

szolni. Kétszer ugyanabba a folyóba nem lépünk, ezt
tudjuk, nagyon szép metafora. A tudomány szintjén
a programozott sejthalál létezik, de az időtlenség
kérdésére nem tudnék válaszolni. Úgy gondolom,
hogy a pillanatot kell átélni, mert abban benne van
minden. 

– Tudom, hogy mániákusan olvasol, gyűjtöd a titkos,
régi könyveket. A reneszánsz mániád.

– A reneszánsz perverz. Annyira kifejlesztettek már
akkoriban mindent, hogy szóhoz sem tudok jutni tőlük,
beszélhetünk akár építészetről, képzőművészetről, ze-
néről. A városaik is olyanok, hogy minden öt méteren
van, amit nézni. A reneszánsz azért vonz, mert rendkí-
vül sokszínű, emberi, kegyetlen és kéjenc. Amennyire
én ismerem a világtörténelmet, ilyen perfekcionista tár-
saság azóta sem született. Én például Giotto képeiről
tanultam meg az emberi arcról olvasni, és Toscanából
mindmáig nem tudtam kigyógyulni – mondta a szerző
a számos felolvasással, kultúrkörúti élménybeszámo-
lóval, antik nyugati és távol-keleti költők és filozófu-
sok sorainak, gondolatainak felidézésével gazdagított
esten, amely örmény dallamokkal, a duduk hangjaival
zárult. (Miklóssy)
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Június 16-án, szerdán a par-
lament plénuma leváltotta
Renate Webert az ombuds-
mani tisztségből. A javasla-
tot 247 támogató és 32
ellenszavazattal fogadták el,
miután egy nappal korábban
elutasították tevékenységi
beszámolóját. 

Renate Weber menesztését a
kormánykoalíciót alkotó három
párt, a PNL, az USR-PLUS és az
RMDSZ kezdeményezte. Szerin-
tük a nép ügyvédje túllépte hatás-
körét, megszegte az intézmény
megszervezéséről és működéséről
szóló törvényt, illetve az alkot-
mány előírásait. Azt is kifogásol-
ták, hogy Renate Weber nem
terjesztette a parlament és a kor-
mány elé a caracali gyilkosságok-
kal kapcsolatban feltárt
rendszerszintű problémákról szóló
különjelentést és ajánlásokat, és
2020-ban végzett munkájával nem
teljesítette a gyermekek jogainak
védelmére vonatkozó törvényi kö-
telezettségeit. 
Az ombudsman elutasította 
a vádakat

Renate Weber elutasította az el-
lene felhozott vádakat, és azt
mondta, ha nem kezdés előtt egy
órával hívták volna meg az ülésre,
dokumentumokat is vitt volna,
hogy igazolja az intézmény tevé-
kenységét. 

Ludovic Orban, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) elnöke szerint a
leváltásra vonatkozó döntés meg-
alapozott volt, a plénum ülését
megelőzően a jogi bizottság által
elfogadott véleményezésben is le-
szögezték, milyen alkotmány- és
törvénysértések indokolják Renate
Weber menesztését. 

Jövő héten elkezdődik az eljárás
az új ombudsman kijelölésére. Az
alkotmány előírásainak megfele-
lően a parlamenti ülésszak végéig
kineveznek egy új személyt a tiszt-
ségbe.

Kelemen Hunor, az RMDSZ el-
nöke hétfőn a kormánykoalíció
ülése után azt nyilatkozta, hogy a
nép ügyvédje jelentését kedden el-
utasítja a parlament együttes ülése,

ami meg is történt. Kedden a plé-
num elutasította a nép ügyvédjé-
nek utóbbi három évre vonatkozó
tevékenységi jelentését, szerdán
pedig az ombudsman menesztésé-
ről szavazott.
A PSD alkotmányossági 
kifogást emel a leváltás ellen

A Szociáldemokrata Párt (PSD)
szerint semmi nem indokolja a nép
ügyvédjének leváltását, ezért al-
kotmányossági kifogást emel a
parlament eme döntése ellen. 

Alfred Simonis, a PSD képvise-
lőházi frakcióvezetője szerint a ko-
alíciós pártok azért
kezdeményezték Renate Weber le-
váltását, mert így próbálják meg-
akadályozni, hogy az ombudsman
megtámadja az alkotmánybírósá-
gon a kormány sürgősségi rende-
leteit. 

Marcel Ciolacu pártelnök a sza-
vazást megelőző napon kijelen-
tette: ha szerdán a parlamentben a
kormánykoalíció „erőltetni fogja”
a nép ügyvédjének leváltását, a
PSD egyrészt az alkotmánybíró-
ságnál támadja meg a döntést,
másrészt az Európai Bizottsághoz
fordul „a jogállam frontális meg-
támadása miatt”. 
Eljárás az új ombudsman 
kijelölésére

Jelenleg két név forog közszá-
jon a nép ügyvédje jelöltjeként.
Flavius Antoniu Baiast a PNL, Fá-
bián Gyulát az RMDSZ javasolja.

Fábián Gyula kolozsvári
ügyész, egyetemi tanár 1994-ben
szerzett diplomát a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
jogi karán, ugyanitt szerzett dok-
tori címet 2001-ben. 1995 óta
ügyészként tevékenykedik, a kéz-
divásárhelyi, a tordai, a kolozsvári
ügyészségen dolgozott. A jogász-
professzor az egyetemen európai
közjogot és kisebbségi jogot tanít,
kutatási területe az európai köz-
jogra, a nemzetközi közjogra, a
nemzeti kisebbségek jogaira és a
nemzetközi büntetőjogi együttmű-
ködésre terjed ki.

Flavius Antoniu Baias a Buka-
resti Egyetemen tanít. Korábban
már volt kormányzati tisztségben:
1998 és 2000 között igazságügyi
államtitkárként tevékenykedett.

Leváltották a nép ügyvédjét
Szerdán szavazott 

a parlament 

Bemutatták Nagy Attila legújabb kötetét
A kék bálna éneke

Szeptember 30-ig fogadják a támogatási kérelmeket
(Folytatás az 1. oldalról)

Mózes Edith



A mesterséges intelligencia
(MI) mindennapjaink szerves
része, amely óriási esélyeket
rejt magában, de hatalmas ve-
szélyeket is – mondta el 
Tilesch György és a társszerző,
Omar Hatamleh magyarul is
megjelent könyvéről Alföldi
István szakértő az MTI-nek.

Az Egyesült Államokban élő Ti-
lesch György a PHI Institute for
Augmented Intelligence alapító el-
nöke. Tanácsadói és közvetítői
munkát végez a transzatlanti mes-
terséges intelligencia szövetségesi
partnerségben. A Mesterség és in-
telligencia – Vegyük kezünkbe sor-
sunkat az MI korában című kötet a
Libri Könyvkiadó gondozásában je-
lent meg.

Alföldi István, aki majdnem 25
éven át volt a Neumann János Szá-
mítógép-tudományi Társaság
ügyvezető igazgatója, kiemelte: a
könyv hangsúlyozza, hogy a mes-
terséges intelligencia itt van velünk.
Vannak, akik tudják ezt, de a nagy

tömegek gyakorlatilag úgy élnek
együtt vele, hogy nem is tudják,
miről van szó.

Az MI elképesztő ütemben, ex-
ponenciálisan fejlődik, mindezt a
nemzetközi pénzügyi adatok is iga-
zolják: a következő három-négy
évben minimum 35-40 százalékkal
nőnek a fejlesztésére fordított kia-
dások. A szakértő szerint a könyv
olyan időben született, amikor a bi-
ológiailag lineárisan fejlődő ember
szembesül azzal, hogy megállítha-
tatlan az exponenciális technológiai
fejlődés. Ezzel együtt kell élni, a fej-
lődést kézben kell tartani, ami közös
felelősség. Ha mindehhez nincs meg
a megfelelő ismeret, akkor mindez
nem tud megvalósulni. Ennek felis-
merésében segít ez a könyv, amely
nem elsősorban a technológiai fi-
nomságokkal, hanem éppen az em-
lített „hozzáállási kötelezett-
ségekkel” foglalkozik.

Tilesch György és szerzőtársa
magyarázatot próbál adni arra: a
szabályozást miképp kell megvaló-

sítani, hogy a mesterséges intelli-
gencia ténylegesen a kezünkben
maradjon. Hogy az a hatalmas ver-
seny – amely ezen a téren most
mindenekelőtt Washington és Pe-
king között zajlik – ne egy „elsza-
badult hajóágyúvá” váljon.

Alföldi István szerint ma az
egyik legfontosabb teendő az, hogy
olyan MI-stratégiát kell alkotni,
amely ezeket a kérdéseket figye-
lembe veszi. A 2030-ig szóló ma-
gyar stratégia is az egyik
legfontosabb feladatként fogal-
mazza meg a mesterséges intelli-
gencia minél szélesebb tömegek
számára történő megismertetését,
mindenekelőtt azt, hogyan kell
együtt élni vele.

Magyarországon 2019-ben jött
létre a mesterségesintelligencia-koa-
líció, amely kidolgozta a 2030-ig
szóló stratégiát. Ezt azonban 2-3 éven-
ként felül kell vizsgálni, főként azért,
hogy az időközben bekövetkezett fej-
lődést figyelembe lehessen venni a
stratégia pontosításánál, továbbfej-

lesztésénél. A 2030-at azért jelölték
meg határévnek, mert az előttünk álló
tíz évben várhatóan elképesztő mér-
tékű fejlődés következik be.

A magyar stratégiában 2021-re
fogalmazódik meg az a feladat,
hogy legalább egymillió emberhez
el kell juttatni a mesterséges intelli-
gencia legfontosabb ismérveit, mi-
nimum százezer embernek pedig
mélyebben kell megismernie azt.
Ebben segít az MI-Kihívás nevű on-
line program. A munka azonban
nem fejeződik be 2021-ben, külö-
nös tekintettel arra, hogy amit ma
megtud az ember, az három-négy
éven belül teljesen átalakulhat.

Felhívta a figyelmet arra: minél
több emberben tudatosítani kell,
hogy a mesterséges intelligencia itt
van velünk, és a világ legnagyobb
hatalmai versenyeznek egymással
ezen a téren. Tudatosítani kell azt,
hogy a mesterséges intelligencia le-
hetőségek, de egyben veszélyek
együttese. Ma a mesterséges intel-
ligencia a napi gyakorlatban legin-
kább azt hajtja végre, amire
megtanítjuk. A következő fázis az
általános mesterséges intelligencia,
ami azért nagyon fontos, mert ez az
a pont, ahol eléri az emberi agy mű-

ködésének lehetőségét. A szakértők
ehhez kötik az úgynevezett szingu-
laritást, ami után már semmi nem
lesz úgy, ahogy addig volt.

A legfőbb veszély az úgynevezett
szuperintelligencia kialakulása,
amely ugyan a távoli jövő, de akár
már unokáinkat is érintheti. A ve-
szély tehát a mesterséges intelligen-
cia tőlünk független önálló-
sodásában rejlik. Emiatt a folyama-
tos együttműködés nagyon fontos.
Ezért hangsúlyozza Tilesch György
könyvének utolsó mondatában: a
végső megoldást csakis az jelent-
heti, ha a kiterjesztett mesterséges
intelligencia és humánus bölcsesség
„kéz a kézben” jár. Ellenkező eset-
ben a „kés a kézben”, az emberi
jövőt megkérdőjelező disztópia va-
lósulhat meg – mutatott rá a ve-
szélyre a szakértő.

A mesterséges intelligencia fon-
tosságát bizonyítja, hogy a közel-
múltban Ferenc pápa is külön
nyilatkozatban hívta fel a figyelmet
az ember által kézben tartott alkalma-
zás szükségességére. A mesterséges
intelligencia pozitív megközelítését
sürgetve a pápa ugyancsak az ember-
központúságot emelte ki – emelte ki
Alföldi István. (MTI)

Kétszáz éve, 1821. június 8-án született Sir Samuel
Baker angol Afrika-kutató, felfedező, akinek társa
kalandos útjain egy török rabszolgapiacon vásárolt
magyar felesége, Sass Flóra lett. Az MTVA Sajtóar-
chívumának anyaga:

Samuel White Baker jómódú családban született, apja ten-
gerentúli kereskedelemmel foglalkozott. Magániskolákban
tanult, majd mérnöki diplomát szerzett, 1843-ban megnősült,

első házasságából hét gyermek született. Nem sokkal az es-
küvő után az indiai-óceáni Mauritius szigetére költözött,
hogy a család ottani ültetvényeit felügyelje, 1846-tól Ceylon-
ban (ma Srí Lanka) élt.

Feleségének elvesztése után, 1855-ben visszatért Euró-
pába, a romániai Duna–Fekete-tenger vasút építésén vállalt
felügyelői munkát. A kalandvágyó angol 1858-ban egy
szikh maharadzsával indult vadászkörútra Közép-Európá-
ban és a Balkánon, Budapestről csónakkal eveztek le a
Dunán a török fennhatóság alatt álló bulgáriai Vidinig. A
maharadzsa unszolására ellátogattak a helyi rabszolgapiacra
is, ahol Baker első látásra beleszeretett a helyi pasa háre-
mébe szánt Sass Flórába. A tragikus sorsú lány szüleit a sza-
badságharc alatt román felkelők meggyilkolták, ezután egy
örmény család fogadta örökbe. A bukás után a Török Biro-
dalomba menekültek, ahol a magára hagyott Flóra ember-
kereskedők kezébe került. Az angol a licitáláson ugyan
alulmaradt, de a tisztségviselőket megvesztegetve megszök-
tette a lányt, akit hamarosan feleségül is vett. Sass Flóra,
azaz Lady Florence Baker élete végéig férje hű társa ma-
radt, minden expedíciójára elkísérte, és komoly támaszának
bizonyult.

Baker 1861 áprilisában indult első afrikai útjára, Kairóból
hajózott felfelé a Níluson, hogy feltárja a Föld egyik leghosz-
szabb folyójának még ismeretlen forrásvidékét. Viszontagsá-
gos utat tettek meg Flórával, aki az út során arabul is
megtanult, és segítségével sikerült a nehézségek miatt fellá-
zadt kísérőikkel egyezségre jutniuk. Baker és Flóra elérte a
Nílus felső folyását, egy év alatt bejárták egyik fő forrásága,
a Kék-Nílus vidékét, több mellékfolyót tártak fel a szudáni–
etióp határ környékén, többek között az Etióp-magasföldről
eredő Atbarát.

A következő évben Kartúmból a Nílus másik fő forrásága,
a Fehér-Nílus eredetének kutatására indultak. Az elefánt-
csont- és rabszolga-kereskedők akkori központjában, a dél-
szudáni Gondokoróban (ma Juba) találkoztak az angol John
Speke és a skót James Grant expedíciójával, akik délről, a
tanzániai Zanzibárból indulva érték el és térképezték fel a
Viktória-tavat, amelyet a Fehér-Nílus forrásának véltek. (A
tavat első európaiként 1857-ben Speke fedezte fel és nevezte
el, mai tudásunk szerint a Nílus valahol Ruandában vagy Bu-
rundiban ered.) A tőlük kapott információk és térkép segítsé-
gével folytatták útjukat a Fehér-Nílus folyását követve, mivel
a bennszülöttektől hallották, hogy „más nagy tavak is vannak
a térségben, amelyekből folyók erednek”. Így találtak rá
1864-ben a mai Uganda és Kongói Demokratikus Köztársa-

ság határán fekvő tóra, amelyet Viktória királynő férjéről ne-
veztek el Albert-tónak. Baker rábukkant a tóba torkolló Vik-
tória-Nílus legnagyobb zuhatagára is, amelyet az angol
Királyi Földrajzi Társaság elnökéről, Roderick Murchisonról
nevezett el (1970 óta ismert Kabalega-vízesésként is). A víz-
esést a folyó gyöngyszemének is nevezik lélegzetelállító
szépsége miatt, amelyről Baker így írt: „Az alázuhanó víz
habfehér színe élesen elütött a folyót páncélba szorító sötét
szikláktól. A trópusok kecses pálmái és a vad pizangok töké-
letessé tették a látvány szépségét.”

A két Afrika-utazó 1865-ben tért vissza Angliába, ahol
nagy népszerűségre tettek szert, Bakert érdemei elismerése-
ként kitüntette a Királyi Földrajzi Társaság, és lovaggá ütöt-
ték. Viktória királynő azonban – hiába vélekedtek úgy sokan,
hogy „a rendkívül szép és bátor magyar nő” nélkül az expe-
díció nem ért volna célt – Lady Florence-et úgymond „kétes
múltja miatt” nem volt hajlandó fogadni. Baker élményeiről
cikkekben, könyvekben számolt be, 1867-ben publikálta 
A Nílus mellékfolyói Abesszíniában című munkáját. Magyar
nyelven 1974-ben jelent meg útleírása A Nílus rejtélye cím-
mel.

Bakert 1869-ben Egyiptom oszmán alkirálya, Iszmail pasa
és barátja, a brit trónörökös (a későbbi VII. Eduárd) azzal
bízta meg, hogy vezessen katonai expedíciót a számára már
ismert vidékre, a Nílus felső folyásához az ottani területek
gyarmatosítása és a rabszolga-kereskedelem felszámolása ér-
dekében. Számos nehézség után, a Nílus mocsárvidékén át-
kelve, a rabszolga-kereskedők ellenállását leküzdve
Dél-Szudánban sikerült valamennyire felszámolnia az em-
berkereskedelmet, és részben annektálnia Egyiptomhoz az
ottani területeket, amelyeknek főkormányzója is lett.

A házaspár 1873-ban visszatért Angliába, s a délnyugat-
angliai Devon megyében, Newton Abbotban vásároltak bir-
tokot. Később még többször útra keltek, eljutottak Indiába,
Észak-Amerikába és Japánba is. Samuel Baker 72 éves ko-
rában, 1893. december 30-án szívrohamban halt meg birto-
kán, felesége több mint húsz év múlva követte. Hamvaik a
Worcesterhez közeli Grimley falu templomkertjében nyug-
szanak. Emlékükre 2012–16-ban emléktúrát rendeztek, egy-
kori felfedező útjukat követve Dél-Szudánban és
Észak-Ugandában, Jubától (Gondokorótól) a Murchison-
vízesésig. Samuel Bakerről Srí Lankán vízesést, Ugandában
hegyet neveztek el. 2019 márciusában Kövér László, az Or-
szággyűlés elnöke avatta fel az ugandai Murchison Nemzeti
Parkban, a Nílus partján a legismertebb magyar női Afrika-
felfedező, Sass Flóra emléktábláját.
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Samuel Baker és Sass Flóra Forrás: Wikipédia

200 éve született Samuel Baker Afrika-kutató, felfedező

A mesterséges intelligenciáról szól 
Tilesch György magyarul is megjelent könyve



Leonardo da Vinci Utolsó vacsoráján, a
Jézus balján három megvilágított apostol jel-
képezi a nyári hónapokat: a szelíd Fülöp a rák,
a szenvedélyes idősebb Jakab az oroszlán és
az okoskodó Tamás apostol a szűz havát.

Három nap múlva, június 21-én a Rákté-
rítő magasságában tűz merőlegesen Föl-
dünkre a Nap, mely a Kárpát-medence felett
északkeleten kél, és északnyugaton nyugszik.
Az északi féltekén ezen a napon a leghosz-
szabb a Nap égen megtett útja.

A nyári napforduló jelképe kalászkoszorús,
jobbára meztelen ifjú volt. Mindössze ágyé-
kát fedte bíborszínű fátyol, amit a derekán
csillagos öv tart, a rák jelét formázó csattal.
Baljában rák, jobbjában a földgömb, amely-
nek felső háromnegyede megvilágított, alsó
negyede sötét.

Hajdanán a nyári napforduló a naptári év
kiemelkedő ünnepe volt. Hellászban sok he-
lyütt ekkor kezdték az évet: Athénban és
Delphoiban például a napfordulatot követő
újholdkor. Vagy félévünnepet tartottak, mint
Boiótiában és Délosz szigetén, ahol a téli
napfordulat utáni újholdkor kezdték az esz-
tendőt. Ünnep volt az év „teteje” a keltáknál,
a germánoknál és a szlávoknál, és tovább élt
a keresztény Európában is, mindenekelőtt a
Szent Iván-napi tűzünnepben.

Régen az emberek úgy éltek, hogy életük
minden percében igazodtak a természet rend-
jéhez, hiszen benne és általa éltek – írja
Csörgő Zoltán A szimbólumok és szertartá-
sok szerepe a modern kori ember életében
c. művében. – A természetben meglátott kör-
forgás, a halálból való rendszeres születés,
megújulás arról nyújtott számukra bizonyos-
ságot, hogy az ő életük sem ér véget porhüve-
lyük földbe tételével, új életre számíthatnak,
miként az elvetett magból is új növény sarjad-
zik. Az égre tekintve azonban a változatlan-
ságról, az örökkévalóról is képet kaphattak.
Az éghez kapcsolódó örök tudás az ember vi-
lágmindenségben elfoglalt helyéről szól.

Valóban: nem a természeti erők alól való
felszabadulás biztosítja az ember szabadsá-
gát, hanem az azokhoz való igazodás. Az
ember azzal szenteli meg életét, ha viselke-
désének, tetteinek mintája a tágabb lét, ha az
egyetemes léttel azonosul, ha az élet ritmusa
a mindenség ritmusához igazítható.

Ezért fontosak a természet változásait
megidéző évköri ünnepek.

Az idő felosztását, az évet ősidőktől fogva
a Nap járásához igazítjuk. A Napnak az állat-
övön, a Napúton egyszer megtett köríve adja
az évet, fényének a sötétséggel vívott harcában
mutatkozó fontosabb állomásai a napfordulók
és nap-éj egyenlőségek – az évszakok kezdő-
pontjait.

A június 22/23-ával kezdődő csillagászati
hónap névadója az Ikrek és az Oroszlán kö-

zötti jelentéktelen állatövi csillagkép, amely
az időszámításunk előtti 2000 évben volt a
nyári napforduló otthona. Az égi Rák időszá-
mításunk előtt a napforduló otthona volt, s
időszámításunk kezdetén a Nappal való
együttállása (eltűnése) Egyiptomban a Nílus
áradását jelezte, ahol korábban a skarabeusz-
hoz hasonlították. Kultusza épp arra vezet-
hető vissza, hogy csillagképe adott helyet a
napfordulónak. Amint a napisten a napko-
ronggal, úgy volt egylényegű Khepri a gala-
csinnal, amibe a petéjét tojja, s amiből a
világra jön.

A június 24-i Szent Iván-nap Keresztelő
Szent Jánosnak, a magyar népdal virágos
Szent Jánosának és az ősi fényszimbolikának
közös ünnepe. A nyári napfordulótól mind-
össze három nap választja el. Mi, magyarok
a XI. században már gyújtottunk tüzet Iván
előestéjén. Már az arab és bizánci források is
megemlékeznek a pogány magyarok tűzimá-
datáról, és a tűzkultusz a napév fordulópont-
jaihoz kötődő rítusok része volt.

A mezőn szedett virágokból, füvekből ko-
szorút kötöttek, és a ház elejére akasztották
tűzvész ellen, mert ekkortól lesz elemében a
nyár, ami a tűz elem évszaka. A máglya
örömtűz, a máglyarakás nem egyszerű játék
a tűzzel, hanem mélységes értelmű szertartás.

A cél a Nap erejének megerősítése volt, a
fény megtartása a világban. A sötétség vissza-
szorítása tisztítás és gyógyítás egyben.

A tűzrevalót: régi fát, rossz zsúpot, szalmát,
de a parázsra szánt almát is gyerekek kéreget-
ték, gyűjtötték össze. A legények közül a leg-
népszerűbb vagy legidősebb, nemegyszer
maga a pünkösdi király lett a toborzó legény,
aki összegyűjtötte a falu legényeit. Az elmúlt
hetekben hántott nyírfahéjakat felfűzték egy
botra, s amikor az első csillag megjelent,
ezekkel a lobogányokkal kimentek a falu ha-
tárába, hogy megrakják a hatalmas máglyát.

Mikor kész lett a máglyarakás, egy leány
háromszor körüljárta vízzel, és ezzel szentelte
meg, míg a toborzó legény is háromszor ke-
rülte meg tűzzel, majd meggyújtotta. A tűz-
gyújtáskor hosszú éneket énekeltek. A
legények legelsőbbike ezalatt a máglyáról
meggyújtotta a maga lobogányát, majd to-
vábbadta a lángot a többieknek, hogy azután
a tűz körül táncolva lángoló seprűiket jobb-
jukkal körbeforgassák és fel-felhajigálják
mind magasabbra a koromsötét, most már
nem csupán csillagoktól szikrázó égbe. Az
aláhulló parazsat eltaposták, mondván, hogy
lábuk eztán ki ne sebesedjék.

Amikor már lohadt a tűz ereje, s a lángok
sem nyújtóztak akkorát, elkezdtek átalszök-
dösni a máglya felett. Háromszor ugorták át a
tüzet. Úgy tartották, a tűz gonoszűző erejű,
megvéd a köd, a jégeső, a dögvész ellen,
megóv bajtól, kórtól, de meg is gyógyít a be-
tegségekből, jó még fekély ellen is, és mind-
emellett bőséges termést hoz. Néhol a lányok

ugrottak először, csak aztán a férfiak, mert a
gonosz előbb rontja meg a lányokat. A lányok
ugrásából férjhezmenetelükre jósolgattak, hi-
szen aki ügyesnek bizonyult, és bátorságot is
tanúsított, azt bizony ki is szemelték ilyenkor
asszonynak. Az anyák ugyanakkor csecsemő-
jüket vitték keresztül a lángok fölött, tűzzel
szenteltek ősi szokás szerint, hogy gyermekük
ellenálló legyen a betegségekkel szemben.

Mikor már ki-kihunytak a lángok, de még
perzselt a parázs, beledobták az almát és a
többi gyümölcsöt. Ezeket azután kikaparták,
mert jók torok- és hasfájás ellen, gyógyere-
jűek, hiszen a tűz minden szennyet eltávolí-
tott belőlük, és ugyanakkor erejével telítette
őket. Mindemögött a lélekmagvakat termő
világfa képzete rejlik, mert az alma úgy
terem, mint egy kis Nap, mint aranyalma:
maga az örök élet. Ezért futottak később a
sült almákkal a temetőbe, és tettek a sírokra
is belőlük.

A még parázsló tűzbe frissen szedett virá-
gokat is szórtak, s gyógyfüveket pároltak fö-
lötte. Virágos bodzafaágat tartottak a tűzbe, s
így megpárolva később daganatra tették. Az
ugyanígy megfüstölt vasfű, fodormenta és
tisztesfű teáját hatékony szernek tartották
mellfájás ellen.

A csávából, fáklyából maradt üszkös csu-
takokkal hazafelé megkerülték a határt, a ve-
téseket, majd a búzában vagy a
káposztaföldön állították fel őket üszög s her-
nyólepés ellen. A káposztát a máglya mellett
forrt vízzel is locsolták később.

Néhol eztán a kenderföldre mentek a
leányok a legényekkel, ahol egyenként a ken-
derbe heveredtek. Azt tartották, hogy amelyi-

kük után a lehevert kender feláll, az egy éven
belül férjhez megy, illetve megházasodik.
Máshol éjféltájban, amikor már kialudt a tűz,
csak a leányok indultak a kenderföldekre, és
a sötétben minden leány két szál kendert ösz-
szekötött. Kilenc nap múlva megnézték: akié
virágos, annak legény, akié magos, annak öz-
vegyember lesz az ura.

Az őshit szerint ezen az éjjelen a föld alatt
lévő arany meggyullad, és ami rozsda vagy
salak van rajta, kékes lánggal elég róla. Az
arany ott lángol fel, ahol a guruló kerék meg-
áll, vagy ahová a felkelő nap első sugara esik. 

Mondják, e hó utolsó napján megszakad a
búza töve, azaz most már nem nő tovább.
Most jő tehát a betakarítás ideje, a szüret, tet-
teink gyümölcseinek learatása.

Most az égen és az évkörön végigvándorló
Nap-hős egy esztendőbe sűrített életsorsában
elhagyta élete delét, ám uralma szinte még
teljes, fénye csorbítatlan.

A nyári napfordulót követően rövidülnek a
nappalok. Életünkben is hasonlóképp zajlik:
amikor a Nap is alábbszáll, életünk delén túl
az eddigi növekedés után a természet mintá-
ját, a magba sűrűsödést követve bennünk is
alászállás, magunkba szállás, visszahúzódás,
elmélyedés, befelé tekintés és elengedés kell
következzék, hogy majdan, a téli napfordu-
lóhoz, a sötétség mélyéhez, az évkör vége jel-
képezte halálhoz elérkezve meglegyen a
biztos alapunk, ne kelljen kívül támasztékot
keresni létezésünkhöz.

Ennek tudatával, maradok kiváló tisztelet-
tel. 

Kelt 2021-ben, rák havában, Levente nap-
ján

Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora c. festményének a belgiumi Tongeglóban őrzött másolata

Nyári napforduló gomolyfelhői
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Egyházművészeti kiállítással nyitotta
meg kapuit a közönség előtt az egyház
által csaknem három éve birtokba vett,
és még felújítás alatt álló nagyváradi
római katolikus püspöki palota szom-
baton.

A Délkelet-Európa és Románia legjelentő-
sebb, legösszetettebb barokk műemlékeként
számontartott palota tulajdonjogát nyolc év pe-
reskedés után, 2004-ben kapta vissza az egy-
ház, ám további 15 évet kellett várnia, míg
ténylegesen birtokba vehette az épületet. A
püspökség a magyar állam támogatásával lá-
tott neki az épület felújításának, miután úgy
alakították a romániai feltételeket, hogy EU-
támogatásra nem pályázhatott. Az egyházmű-
vészeti kiállítást az épület már felújított
részében rendezték be.

Ünnepi beszédében Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára megemlítette: az elmúlt évszázad
viharainak a túlélését és az elmúlt évtizedben
történt megerősödést mutatja, hogy a püspöki
palota egyik épületrésze visszakapta régi fé-
nyét és rendeltetését.

Reményét fejezte ki, hogy az épület vissza-
szerzése, megnyitása egy gyümölcsöző kor-
szak nyitánya lesz.

Az államtitkár ugyan név szerint nem emlí-
tette Ilie Bolojan Bihar megyei tanácselnököt,
de bírálta azt a tervét, hogy összevonja az ön-
kormányzatnak alárendelt kulturális intézmé-
nyeket, nevezetesen a nagyváradi román és
magyar színházat, valamint a filharmóniát.

„A Bihar megyei kulturális intézmények ön-
állóságának megtartása olyan ügy, amelyért
nemzetiségtől függetlenül együtt kell, hogy ki-
álljunk. Színházaink, kulturális intézményeink
megmaradásunk biztosítékai, felívelő jövőnk
zálogai. Bízunk abban, hogy azok, akik a vá-
lasztók felhatalmazásából döntenek a megye
jövőjéről, belátják, hogy ennek a térségnek a
felemelkedéséhez továbbra is önálló, erős kul-
turális intézményekre van szükség” – jelentette
ki Potápi Árpád János.

A tervezett intézmény-összevonásra Hege-
düs Csilla, a romániai európai alapok minisz-
tériumának államtitkára is utalt köszöntőjében.
Kijelentette: kolozsváriként mindig érezte

Nagyváradon a nagyvonalúságot, a szabad
szellemet. A partiumi városban nem számított,
hogy ki a magyar, ki a román, ki a zsidó, egy-
mást tisztelték az emberek, és „soha nem lép-
tek egymás tyúkszemére”. „Reménykedem
abban, hogy akiknek a kezében van a kulturá-
lis intézmények sorsa, tudni fogják azt, hogy
Nagyváradon a szellemet soha nem lehetett a
palackba zárni” – fogalmazott az államtitkár.

Böcskei László megyés püspök felidézte:
amikor 2009-ben átvette elődjétől, Tempfli Jó-
zseftől a palota kulcsát, azt a feladatot kapta:
„csináljátok tovább!” Ehhez kapott nélkülöz-
hetetlen segítséget a magyar államtól. Megje-
gyezte: most csak az első emeletet adják át, de
reményeik szerint őszig befejeződik a pince, a
földszint és a második emelet felújítása is. Úgy
dolgoztak, hogy a palota megőrizze régi pom-
páját, ugyanakkor meg is feleljen a mai köve-
telményeknek. A püspök azt is megjegyezte,
hogy míg a felújítás zajlik, csak sajátos prog-
ram szerint és előzetes bejelentkezés alapján
látogatható a kiállítás. Erről a püspökség hon-
lapján lehet tájékozódni.

A püspökség tájékoztatójából kiderül: a ki-
állítás az egyházmegye vallásos festészeti és
portrétárának legjelentősebb darabjait mutatja
be a reneszánsztól a 19. századig. Emellett az
egyház liturgikus ötvösgyűjteménye és a 18-
19. századi egyházi textilgyűjteményének
egy része válik láthatóvá. A szakrális tárgyak
mellett a látogatók bepillanthatnak Ferenc Jó-
zsef és Erzsébet királyné váradi lakosztályába
is.

Az épület földszintjén az év második felé-
ben nyílik emlékkiállítás Szent László király-
nak, a város alapítójának, valamint az
egyházmegye mártír püspökeinek, Boldog
Bogdánffy Szilárdnak, Boldog Scheffler Já-
nosnak és a Váradon pappá szentelt Boldog
Apor Vilmosnak a tiszteletére. A palota máso-
dik emeletére modern művészeti kiállítást és
konferenciaközpontot rendeznek be.

A csaknem 6000 négyzetméter hasznos te-
rülettel rendelkező nagyváradi római katolikus
püspöki palota 1762 és 1776 között épült a Bu-
davári Palota átalakításán is dolgozó bécsi csá-
szári építész, Franz Anton Hillebrandt tervei
alapján. (MTI)

Egyházművészeti kiállítással 
nyitotta meg kapuit a közönség előtt 

a nagyváradi püspöki palota

Befejeződtek a feltárások a tihanyi
apátság altemplomában, így ismét
látogatható a Királykripta, ahol az
alapító I. András király sírhelye is
megtalálható. Feltételezések sze-
rint a királyi családtól származó
csontokat is találtak az altemplom
feltárása során – közölte a munká-
latokról tartott hétfői tihanyi sajtó-
tájékoztatón Takács Ágoston
vezető régész.

Elmondta, hogy I. András király sírhe-
lye közelében, az altemplomban feltéte-
lezhetően az apátság alapítójának vagy
hozzátartozójának csontjaira bukkantak. A
csontok DNS-vizsgálata jelenleg folyik,
eredmény szeptemberre várható. A feltárás
eredményeként egy „középkori tér” jött
létre, ahol egy eredeti sírgödör, valamint
középkori padlómaradványok nyomai lát-
hatók. Az áprilisban megkezdett munkála-
tok során előkerült egy 18. századi
mellkereszt, valamint 16–17. századi lő-
szermaradványok, pénz, koporsószögek és
bronzveretek. Az altemplom falában egy
fülkét találtak, amely valószínűleg a sírra
néző betekintő nyílás lehetett – tette hozzá.

Mint mondta, az évszázadok során az
altemplomban sokakat temettek el, akik-
nek a megmaradt csontok alapján nem

könnyű az azonosításuk, de a kor és a nem
meghatározását követően annyi biztosan
ki fog derülni, hogy az Árpád-ház vala-
mely tagjának földi maradványai-e az ösz-
szegyűjtött csontok.

Takács Ágoston emlékeztetett arra,
hogy 1953-ban is végeztek itt ásatásokat,
akkor elhelyeztek egy időkapszulát.

Az időkapszulaként elrejtett sörösüve-
get a hétfői rendezvényen feltörték, benne
papírdarabokat találtak, ezeken az írás
azonban nem volt olvasható. 

Mihályi Norbert Jeromos, a tihanyi ben-
cés apátság perjele felidézte, hogy I. And-
rást, a tihanyi apátság alapítóját 1060-ban
helyezték örök nyugalomra a Királykriptá-
ban. A csaknem ezer éves altemplomot az
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat vezetésé-
vel, az Eötvös Loránd Tudományegyetem-
mel, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemmel és a Laczkó Dezső Múzeum-
mal együttműködve tárták fel – tette hozzá.
Mende Balázs Gusztáv paleoantropológus
elmondta, hogy I. András (1015–1060) fia,
Dávid (1053/1055–1094?) is itt van elte-
metve. Az 1953-as ásatások befejeztével a
középhajóban elhelyeztek három ládát,
ebben találtak most rá a vélhetően legko-
rábbi temetkezési maradványokra – jegyezte
meg Mende Balázs Gusztáv. (MTI)

Befejeződött a tihanyi apátság 
Királykriptájának feltárása

Százhatvan éve, 1861. június
6-án halt meg Camillo Benso
di Cavour gróf, szárd-pie-
monti miniszterelnök, Itália
egyesítője. Az MTVA Sajtóar-
chívumának anyaga:

1810. augusztus 10-én született
Torinóban régi piemonti nemesi
családban. A család a napóleoni há-
borúk idején is gyarapította va-
gyonát, ennek érdekében kiváló
kapcsolatokat ápolt a megszálló
franciákkal, Camillo keresztanyja
Napóleon húga volt. Második fiú
lévén vagyont nem örökölhetett, így
– bár igazán a politika érdekelte –
katonai pályára lépett. A liberális és
nemzeti eszméktől fűtött, önfejű fi-
atalember nehezen tűrte a katonai
akadémia fegyelmét, ugyanakkor
olyan kiugró teljesítményt nyújtott,
hogy 1824-ben a trónörökös sa-
voyai herceg személyi apródjának
nevezték ki. A konzervatív nézete-
ket valló Károly Alberttel hamar
összekülönböztek, s az később min-
den eszközzel akadályozta Cavour
részvételét a politikai életben. Ca-
vour csapattiszt lett, erődítményeket
épített, eszméi miatt egy időre rend-
őri megfigyelés alá is került.

Erre az időszakra esett a hosszú
évszázadokig egymással is mara-
kodó államocskákra szétesett Itália
egységesítéséért indított mozgalom
kezdete. A széttagolt félszigeten a
Savoyai-házé volt Szardínia, Sa-
voya és Piemont, a spanyol Bourbo-
noké Dél-Itália és Szicília, középen
a pápai állam, északra önálló her-
cegségek feküdtek, Lombardiában
és Velencében Ausztria volt az úr.

A reakciós piemonti közegtől és
a katonai élet unalmától megcsö-
mörlött Cavour 1831-ben lemon-
dott tiszti rangjáról. Visszavonult a
családi birtokra, Párizsban és Lon-
donban tanulmányozta a parlamenti

rendszereket, írásaival hírnevet,
vállalkozásaival vagyont szerzett.
Risorgimento címmel folyóiratot
indított (innen az olasz egységmoz-
galom elnevezése), ebben elvetette
a szélsőségeket. Az 1848-as forra-

dalmak idején parlamenti képvise-
lővé választották, ő pedig közvetí-
teni próbált a konzervatívok és
forradalmárok közt, így mindkét
oldal meggyűlölte.

Károly Albert seregei 1849-ben
vereséget szenvedtek az osztrákok-
tól, a király ezután fia, II. Viktor
Emmánuel javára lemondott a trón-
ról. Cavour ezután már aktív politi-
kai szerepet vállalt, kereskedelmi,
majd pénzügyminiszter, 1852-től
pedig kormányfő lett. Mérsékelt
konzervatív politikát folytatott,
igyekezett a forradalmi és a konzer-
vatív irányzattól is távolságot tar-
tani, kevésbé látványosan, de
szívósan és eredményesen munkál-
kodott országa megerősítésén.

Gyengíteni próbálta az egyház
hatalmát és befolyását, iparosítási
és vasútépítési programba kezdett.
A nemzetközi diplomáciában is
ügyesen lavírozott, az Észak-Itáliát
domináló Ausztriával szemben
Franciaország támogatását igyeke-
zett elnyerni. Piemont 15 ezer kato-
nával vett részt a krími háborúban,
így ott lehetett a béketárgyalásokon,
és Cavournak sikerült meggyőznie
III. Napóleon francia császárt, hogy
az osztrákok visszaszorításával
Franciaország újra vezető európai
szerephez juthat. Dolgát könnyí-
tette, hogy a császár fiatalon maga
is tagja volt az olasz egységért har-
coló karbonárik titkos társaságának.

A francia–piemonti szövetség
1859-ben Magentánál és Solferinó-
nál is megverte az osztrák hadakat.
A rendkívül véres diadal után a
franciák és osztrákok villámgyorsan

békét kötöttek: ez Velencét meg-
hagyta a Habsburgoknak, a franciák
megkapták Lombardiát, amit Sa-
voya és Nizza fejében átengedtek
Piemontnak. A béke végül mégsem
lépett életbe: az alkudozásokon fel-
háborodott tömegek elűzték a her-
cegeket, pápai legátusokat, és a
közép-itáliai államok 1860-ban
népszavazással egyesültek Viktor
Emánuel királyságával.

A Nápolyi Királyság Garibaldi
merész akciója révén hullott Ca-
vour ölébe. A hallgatólagos támo-
gatását élvező Garibaldi 1860.
május 11-én a „marsalai ezerrel”
partra szállt Szicíliában, és néhány
hét alatt megdöntötte a Bourbonok
dél-itáliai uralmát. Cavour attól
félt, hogy az öntörvényű forradal-
már a Rómát megszállva tartó fran-
ciák ellen fordul, ezért csapatait
lóhalálában megindította a pápai ál-
lamon át dél felé, mígnem összeta-
lálkoztak a felkelőkkel. Garibaldi
átadta a hatalmat II. Viktor Emánu-
elnek, akit 1861. március 17-én
Olaszország első királyának válasz-
tottak meg. Cavour a diadalnak
nem sokáig örülhetett, és Itália tel-
jes egyesítését sem érhette meg:
megbetegedett, és 1861. június 6-
án maláriában meghalt. Az olasz
csapatok Velencét egy porosz szö-
vetségben viselt, nem túl sikeres
háború után 1866-ban, Rómát
1870-ben, a franciák poroszoktól
elszenvedett veresége után foglal-
ták el. Cavour nevét szinte minden
nagy olasz városban utcák, terek
viselik, több olasz hadihajót nevez-
tek el róla.

160 éve halt meg az Olaszországot egyesítő Camillo Cavour 

Forrás: Wikipédia

Forrás: tihanyiapatsag.hu
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 1-jéig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők közül ketten egy-egy könyvet
nyernek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A JÚNIUSI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

Szabó Irma, 
Marosvásárhely, C. D. Gherea u.

Fülöp Éva, 
Marosvásárhely,  Építők sétány

A pályázati rejtvény megfejtése:
MAZZANTINI; FARKAS; OCHS; ERDÉLYI; NYÁRY; 

FORGÁCH; HORÁNSZKY; SIMONYI; EDVI
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a június 11-i számból:

Ikrek:
Háry János

Skandi:
Ne félj az lenni tettben és 
akaratban, ami vágyban vagy.
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Szerkeszti: Kiss Éva 950.

VÍZSZINTES: 1. Filozófus, 350 éve született (János). 8. Római kettő. 10.
Odaérkezésed remélő. 11. Kígyóhang. 12. Festő, 100 éve halt meg (Ferenc). 17. Natura
… (teremtett természet, latin). 19. Angol filmsztár (Roger). 20. Gitárhúrok! 21. Latin
csont. 22. Becézett Mária. 24. Halpete. 25. A bárium vegyjele. 26. Francia arany. 27. A
nátrium vegyjele. 28. Tadzsikisztán autójele. 29. Színdarab. 31. Egész része. 32. Afrikai
állam. 34. Szócsata. 35. Sóhaj. 37. Angol helyeslés. 38.  Római tér és kút. 40. Izomkötő.
41. Virágtartó.  43. Nővér (latin). 45. Színész, rendező, 150 éve született (Béla). 47. Bag-
dad lakója. 49. A szarka farka! 50. Továbbá. 52. Finom húsú tengeri hal. 53. Prépost,
matematikus, MTA-tag, 150 éve hunyt el (Lajos). 54. Angol Afrika-utazó, 200 éve
született (Sir Samuel White).

FÜGGŐLEGES: 1. Rob …, W. Scott regénye. 2. Juttat. 3. János egyik becézése. 4.
Sótlan csóva! 5. Tábori lakhely. 6. Kiskereskedő. 7. Norvégia NOB-jele. 8. István
becézése. 9. Máramarosi folyó. 13. A … ördöge (Arany J. verse). 14. Garázdálkodó sereg.
15. Az arany …  (Sztoev). 16. Beszeg! 18. Nagy testű papagáj. 19. Esztéta, egyetemi
tanár, szakíró, MTA. lev. tag, 150 éve született (Gyula). 20. Magyar nótaénekesnő
(Gabriella). 23. Olasz barokk zeneszerző, hegedűs, 350 éve született (Tomaso). 25.
Melltű. 26. Ómega és alfa. 27. Veleszületett. 29. Deutérium és germánium. 30. Ágybetét.
31. Római 504. 33. Ilyen ér a carotis. 34. Madárfajta. 36. Teafa. 39. Fába vés. 40. Orosz
férfinév. 42. Lócsemege. 44. Kauzális. 46. Félig átemel! 48. Igeképző. 51. Francia rt.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva József Attila egyik versének
a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Örökbe fogad – Távbeszélő készülék. 7. Ám – Orvosi csont. 8. Vil-
lanófény – Körtánc. 9. A Maros „testvére” – Jelzés része! 11. Szárnyas háziállat – Lu-
xemburgi, thaiföldi és német gépkocsijelzés. 12. Munkabrigád – Szövetkezés, társulás.
14. Rangjelző szó – A szilícium vegyjele. 15. Nyugati gót király volt – Budapesti vonatál-
lomás. 18. Kendertörő eszköz – Gabonát levág. 19. Zsírosparaszt – Alakját változtató
egysejtű állat. 22. Kiejtett betű – Hazafele! 23. Füzet, régen – Partner. 25. Gléda – DZG.
27. „Idegen” levegő – Húst tartósít. 28. Táblakép – Dózis. 30. Elektronikaicikk-márka –
Magunk. 31. Kecses állat – Gól, pont.

FÜGGŐLEGES: 1. Írószerszám – Tartozása van. 2. Többágú folyamtorkolat – Táp-
lálkozik. 3. Kémhatást jelző kémiai mennyiség – Spanyol és vatikáni autójelzés. 4. Taszít
– Térelválasztó elem. 5. Tanító – Eladásra szán. 6. Csónak – Angyalbögyörő. 10. … Eszter
(Németh L.) – Felszolgál, szervíroz. 13. Haver – Máshollét igazolása. 16. A Jupiter egyik
holdja – Halom. 17. Díszít, cicomáz – … szegények (Jókai). 20. Nagyszülő kedvence –
Japán autómárka. 21. Csizmakészítő mester – Bujtogat, lázít. 24. Szükséges – Örök város.
26. Helyhatározó rag – Gyom. 29. Végtelen nád! – A germánium vegyjele.
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Jean de La Bruyère
XVII. századi francia

írótól idézünk 
a fősorokban.
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A franciák következnek Másodszor nyertek, és nyolcad-
döntőbe jutottak az olaszok

Wales 2-0-ra legyőzte Törökor-
szágot a labdarúgó-Európa-bajnok-
ság csoportkörének második
fordulójában, az A csoportban szer-
dán Bakuban.

Az első félidőben mindkét csapat
sokat tett a vezetés megszerzéséért,
de próbálkozásaik egészen a hajráig
meddőnek bizonyultak, és csak rit-
kán végződtek helyzetekkel. Ram-
sey két ziccert is elrontott, majd a
42. percben Bale kihagyhatatlan
helyzetbe hozta, és ezzel Wales ke-
rült előnybe.

A második félidőben Bale bünte-
tőből növelhette volna csapata elő-

nyét, de meglepően nagyot hibázott,
majd fél perccel később megtá-
madta és megzavarta a török ka-
pust, aki a gólvonaltól hét méterre
eltalálta a walesi csatárt, de lábáról
kevéssel a kapufa mellé pattant a
labda.

A törökök a hátralévő időben
mindent megtettek az egyenlíté-
sért, de legnagyobb helyzetüket is
kihagyták, így két mérkőzés után is
gól nélkül állnak. Ellenfele táma-
dásait igyekezett kihasználni a wa-
lesi válogatott, és az utolsó
percben megduplázta a különbsé-
get.

Wales két góllal legyőzte 
Törökországot

Oroszország 1-0-ra legyőzte Finnországot a labda-
rúgó-Európa-bajnokság csoportkörének második for-
dulójában, a B csoport szerdai, szentpétervári
mérkőzésén.

Finn lesgóllal indult a találkozó, amelynek első fél-
idejét ezután kevés helyzet, küzdelmes mezőnyjáték
és sok pontatlanság jellemezte, egészen a hajráig.
Ekkor látványos góllal előnybe került a korábban ka-
pufáig jutó társházigazda.

A fordulást követően a hátrányban lévő finnek lép-
tek fel kezdeményezően, ám a nagyobb lehetőségeket
az orosz válogatott dolgozta ki az alacsonyabb iramú
második játékrészben.

Az összesen 13 perc ráadással megtoldott talál-
kozó krónikájához hozzátartozik, hogy az orosz vá-
logatott brazil származású jobbhátvédjét, Mário
Fernandest az első félidő közepén le kellett cserélni,
és gerincsérülés gyanújával kórházba szállították.

Egygólos orosz siker a finnek ellen
Jegyzőkönyv

Labdarúgó-Európa-bajnokság, A csoport, 2. forduló: Wales –
Törökország 2-0 (1-0)

Baku, Olimpiai Stadion, 20 ezer néző, vezette: Artur Dias (por-
tugál).

Gólszerzők: Ramsey (42.), C. Roberts (95.).
Sárga lap: Davies (92.), Mepham (92.), illetve Yilmaz (92.), Cal-

hanoglu (92.).
Wales: Ward – C. Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies – Mor-

rell, Allen (73. Ampadu) – Bale, Ramsey (85. Wilson), James (90+4.
Williams) – Moore.

Törökország: Cakir – Celik, Söyüncü, Ayhan, Meras (73. Mül-
dür) – Yokuslu (46. Demiral), Tufan (46. Yazici), Calhanoglu –
Ünder (83. Kahveci), Karaman (75. Dervisoglu), Yilmaz.

Az olasz labdarúgó-válogatott
nyolcaddöntőbe jutott az Európa-
bajnokságon, miután szerdán 3-0-ra
legyőzte Svájc csapatát Rómában, a
csoportkör második fordulójában.

A házigazda olaszok a találkozó
elejétől rengetegszer passzolgattak
a svájciak térfelén, a 19. percben
Chiellini révén egy kezezés miatt
érvénytelenített találatig is eljutot-
tak, majd hét perccel később szabá-
lyos góllá érett a mezőnyfölényük.
A hátrányban lévő svájciak ezt kö-
vetően próbáltak a korábbinál táma-
dóbb szellemben fellépni, de ez

csak arra volt elég, hogy kiegyenlí-
tettebbé váljon az összecsapás, és
ne alakuljon ki több nagy helyzet.

A fordulás után az olaszok ismét
Locatelli révén gyorsan megdupláz-
ták előnyüket, a svájciak a 64. perc-
ben jutottak el először veszélyes
helyzetig, de Donnarumma lábbal
hárítani tudta Zuber közeli lövését.
A játékrész második felében mind-
két csapat előtt adódtak kisebb le-
hetőségek, de az olaszok voltak
azok, akik Immobile révén ismét
betaláltak, és végül magabiztos
győzelmet arattak.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-bajnokság, A csoport, 2. forduló: Olaszor-

szág – Svájc 3-0 (1-0)
Róma, Stadio Olimpico, 12.445 néző, vezette: Szergej Karaszjov

(orosz).
Gólszerzők: Locatelli (26., 52.), Immobile (89.).
Sárga lap: Gavranovic (49.), Embolo (79.).
Olaszország: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (24.

Acerbi), Spinazzola – Barella (87. Cristante), Jorginho, Locatelli
(86. Pessina) – Berardi (70. Tolói), Immobile, Insigne (69. Chiesa).

Svájc: Sommer – Elvedi, Schär (58. Zuber), Akanji – Mbabu (58.
Widmer), Xhaka, Freuler (84. Sow), Rodríguez – Shaqiri (76. Var-
gas) – Embolo, Seferovic (46. Gavranovic).

Dibusz Dénes és Fiola Attila szerint is labdabirtok-
lásban kell a legtöbbet előrelépnie a magyar labda-
rúgó-válogatottnak a franciák elleni szombati
Európa-bajnoki csoportmérkőzésig.

A nemzeti együttes szerdai sajtótájékoztatóján a
kapus és a védő is egyetértett abban, hogy a portugá-
lok a keddi, Puskás Arénában lejátszott találkozó vé-
gére felőrölték a magyarokat, elsősorban azért, mert
a hazaiaknak rengeteg energiát kellett fordítaniuk a
védekezésre. Fiola Attila szerint ebből „nagyon nehéz
kijönni, és megfutni 70-80 métereket”. Sokszor az is
probléma volt a 3-0-ra elveszített találkozón, hogy
hiába próbálták meg Szalai Ádámra felrúgni a labdá-
kat, a támadón hárman-négyen „csüngtek“, így na-
gyon nehéz volt megtartania a labdát. „Öt-tíz
százalékos javulás a labdabirtoklásban sokat segí-

tene” – fogalmazott a hátvéd, aki elsősorban fejben
fáradt el a portugálok ellen, mivel a tempó és a szük-
séges koncentráció összehasonlíthatatlan a magyar
bajnoksággal.

Dibusz Dénes szerint a francia és a portugál ha-
sonló szinten lévő válogatottak, és mivel utóbbi
ellen működött, amit terveztek, reméli, előbbiek
ellen is meg tudják majd mutatni, milyen erős csa-
patot alkotnak. Kiemelte, támadásban a kínálkozó
lehetőségekkel maximálisan élniük kell, és bízik
abban, hogy sokat tudtak tanulni a keddi összecsa-
pásból, elsősorban azt, hogy többet kell birtokolniuk
a labdát.

A magyarok szombaton 16 órától fogadják a fran-
ciákat a Puskás Arénában, majd jövő szerdán a néme-
tek ellen, Münchenben zárják a csoportkört.

Eb-program a következő napokra
Június 18., péntek:

* 16.00 óra: Svédország – Szlovákia (E csoport, 2. forduló)
* 19.00 óra: Horvátország – Csehország (D csoport, 2. forduló)
* 22.00 óra: Anglia – Skócia (D csoport, 2. forduló)

Június 19., szombat:
* 16.00 óra: Magyarország – Franciaország (F csoport, 2. forduló)
* 19.00 óra: Portugália – Németország (F csoport, 2. forduló)
* 22.00 óra: Spanyolország – Lengyelország (E csoport, 2. forduló)

Június 20., vasárnap:
* 19.00 óra: Olaszország – Wales (A csoport, 3. forduló)
* 19.00 óra: Svájc – Törökország (A csoport, 3. forduló)

Június 21., hétfő:
* 19.00 óra: Ukrajna – Ausztria (C csoport, 3. forduló)
* 19.00 óra: Észak-Macedónia – Hollandia (C csoport, 3. forduló)
* 22.00 óra: Oroszország – Dánia (B csoport, 3. forduló)
* 22.00 óra: Finnország – Belgium (B csoport, 3. forduló)

A mérkőzéseket az M4 Sport, a Pro TV és a Pro X közvetíti.

A magyar csapat a Portugália elleni mérkőzésen. Balról jobbra: Botka Endre, Sallai Roland, Nagy Ádám, Lovrencsics Gergő, Fiola Attila,
Kleinheisler László, Schäfer András, Szalai Attila, Willi Orbán, Gulácsi Péter és Szalai Ádám. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Fotó: Gálfi Csaba Zalán

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-bajnokság, B csoport, 2.

forduló: Oroszország – Finnország 1-0 (1-0)
Szentpétervár, Kresztovszkij Stadion, 24.500

néző, vezette: Danny Makkelie (holland).
Gólszerző: Mirancsuk (45+2.).
Sárga lap: Barinov (27.), Ozdojev (34.), Dzsi-

kija (88.), illetve Kamara (22.), O’Shaughnessy
(90.).

Oroszország: Szafonov – Fernandes (25. Ka-
ravajev), Divejev, Dzsikija, Kuzjajev – Zob-
nyin, Barinov, Ozdojev (61. Zsemaletgyinov) –
Mirancsuk (85. Muhin), Dzujba (85. Szobol-
jev), Golovin.

Finnország: Hradecky – Toivio (84. Jensen),
Arajuuri, O’Shaughnessy – Raitala (75. Soiri),
Schüller (67. Kauko), Lod, Kamara, Uronen –
Pukki (75. Lappalainen), Pohjanpalo.

Oltásmaraton a Transilvania Motor Ring pályán
A koronavírus elleni oltási kampány részeként érdekes

kezdeményezéssel rukkolt elő a Maros Megyei Prefek-
túra, a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatósággal,
a Maros Megyei Tanáccsal, a Transilvania Motor Ring-
gel, valamint a Romániai Sportautó-szövetséggel közö-
sen. Június 17-én, tegnap és 18-án, ma 10 és 18 óra között
mobil oltópontot állítanak fel a csergedi motorsportpá-
lyán. Ha nagy az érdeklődés, akkor 20 óráig meghosszab-
bítják az oltást. Akik helyben beoltatják magukat a
Johnson & Johnson vakcinával, a romániai bajnokságok
legismertebb autóversenyzőivel egy kört tehettek, illetve
tehetnek ma is a versenypályán.

Az esemény népszerűsítése érdekében a szervezők saj-
tótájékoztatót tartottak csütörtökön a csergedi pályán.
Jelen volt Mara Togănel, Maros megye prefektusa, Ovidiu
Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke, dr. Iuliu
Moldovan, a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgató-
ság vezetője, Norris Măgeanu, a Román Autosport-szö-
vetség elnöke, Alex Mirea versenypilóta, több kollégája
társaságában. (mezey)



ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, paraszttárgyakat, antik bútoro-
kat stb. Tel. 0731-309-733. (-I)

ELADÓ konyhaasztal sarokkanapé-
val, 2 hokedlivel; 3 darab csempe-
kályha (kettő nagyobb, egy kisebb,
különböző mintával); egy félverseny-
bicikli és 3 MB; 10 darab 18 keretes
fekvőkaptár és három dadán, ván-
dorlásra alkalmasak, 300 darab
használt ráma, 60 darab mézűri
ráma, egy klasszikus viaszolvasztó,
4 db virágporgyűjtő, 10 darab 25 lite-
res alumíniumbödön. Érdeklődni a
0743-548-101-es telefonszámon.
(mp.-I)

ELADÓK süldők. Tel. 0740-463-935,
0265/320-382. (12062-I)

ELADÓ Jedden 14 ár beépíthető te-
rület. Tel. 0742-260-509. (11922-I)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12172-I)

ELADÓ 2 darab Heat Therapy Infra-
pad (elektromos ágybetét) magyar
nyelvű biztonsági előírással; a 80-as
és 90-es évekből bakelitlemezek, ka-
zetták, CD-k értékes dalfelvételekkel;
kézművességi tárgyak agyagból,
bronzból, régipénz-gyűjtemény, por-
celán dísztárgy; 20 ár gyümölcsös,
rajta hétvégi házikó és melléképület
(villany, víz bevezetve). Tel. 0746-
951-613. (12216-I)

VÁSÁROLUNK új és használt
bakelitlemezeket. Tel. 0740-280-126.
(12194)

LAKÁS

ELADÓ emeletes ház saját udvarral
az Eminescu utcában. Tel. 0741-224-
592. (12071-I)

ALBÉRLETBE kiadó bútorozatlan
garzonlakás. Tel. 0749-425-152.
(12056-I)

KIADÓ 2 szobás lakás plusz
mellékhelyiségek, hasznos felület 60 m2,
teljesen bebútorozva, Kolozsváron, a
Gheorghe Dima utca 37. szám alatt, II.
emelet, azonnal beköltözhető. A Zorilor
negyedben van, az orvosi és építészeti
egyetem közelében. Tel. 0744-638-238.
(12185)

ELADÓ szép, bebútorozott, főtéri
garzon. Ára: 45.800 euró. Tel. 0755-
144-681. (12203-I)

KIADÓ jól felszerelt, 3 szobás lakás
a Tudorban, 280 euró. Tel. 0755-144-
681. (12203-I)

ELADÓ 3 szobás, IV. emeleti lakás a
Kövesdombon, 56.000 euró. Tel.
0755-144-681. (12203-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás ga-
rázzsal és pincével. Tel. 0754-323-
475, 10-20 óra között. (12212-I)

ELADÓ a Libertăţii 99. szám alatti 2
szobás, II. emeleti, utcára néző lakás
csendes lépcsőházban. Tel. 0740-
881-635. (-I)

ELADÓ kertes ház Magyarón 
(Aluniş), Maros megyében. Érdek-
lődni a 0740-337-750-es telefonszá-
mon. (p.-I)

MINDENFÉLE

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

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalagfüg-
gönyöket, belső redőnyöket, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714, 0766-214-
586. (11908)

FUVART, bútorhordást vállalunk
személyzettel, külföldre is, valamint
törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Bármi-
lyen munkát vállalunk. Cégünk
garanciás munkát vállal. Tel. 0742-
734-062, Krisztián. (12110-I)

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

VÁLLALOK tetőjavítást, ácsmunkát,
tetőfedést bármilyen cserepes lemez-
zel, szigetelést, festést. Tel. 0720-
680-854. (12133-I)

KERESEK egy idős hölgy mellé
megbízható, nem dohányzó gondozónőt.
Tel. 0265/269-298, 0365/439-221, 14-18
óra között. (12173-I)

VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát, cserépforgatást, udvar
rendbetételét. Autót vásárolok
ócskavasnak. Tel. 0741-352-972. (12101)
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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. (65669-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI ÉS GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére: 

SOFŐR I. – egy állás  
SZAKKÉPZETT MUNKÁS I. (VILLANYSZERELŐ) – egy állás az adminisztratív,
tűzvédelmi és munkavédelmi osztályra.
Sajátos követelmények: 
SOFŐR I. 

– középfokú/általános iskolai végzettség, 
– B és D kategóriás hajtási jogosítvány, 
– minimum 5 év régiség a szakmában. 

SZAKKÉPZETT MUNKÁS I. (VILLANYSZERELŐ) 
– középfokú/általános iskolai/szakiskolai végzettség, 
– tanfolyam/képesítési bizonyítvány vagy szakmai tanúsítvány a

villanyszerelői szakmában, 
– legalább 5 év régiség a villanyszerelői szakmában. 

Az írásbeli vizsga 2021. július 13-án 10 órakor lesz, az állásinterjú az írásbeli
vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati vizsgát

követően.
A versenyvizsgára a dossziékat július 5-én 15 óráig kell benyújtani.

Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST VÁLLALOK 1,5 tonnáig. Tel. 0748-580-
389. (p.-I)
A TIMKO PÉKSÉG SZEMÉLYZETET alkalmaz. Érdeklődni lehet
a cég székhelyén: Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 85. szám alatt
vagy a 0756-128-310-es és a 0756-128-313-as telefonszámon.
(65665-I)
A PLASMATERM RT. alkalmaz ELEKTRONIKUS MÉRNÖKÖT
és KARBANTARTÁSI VILLANYSZERELŐT, valamint VIASZ- ÉS
KÉREGKÉSZÍTŐ MŰHELYÜNKBE, illetve ÖNTÉSI UTÓMUN-
KÁLATOKRA ALKALMAS SZEMÉLYT. A munka három váltás-
ban történik, a betanítást vállaljuk. Érdeklődni naponta a következő
telefonszámokon: 0730-708-011, 0265/268-712. Önéletrajzokat
a  secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre vagy személyesen a cég
székhelyén, a Bodoni utca 66A szám alatt várunk. (65673-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA
alkalmaz ASZTALOSOKAT, ÁCSOKAT 15 eurós órabérrel. Tel.
0762-986-532. (22639-I)
A GEDEON RICHTER ROMÂNIA RT. alkalmaz GÉPLAKA-
TOST, KAZÁNFŰTŐT (gőzkazánhoz), valamint ELEKTROME-
CHANIKUST. Az önéletrajzokat a cég székhelyén,
Marosvásárhelyen, a Cuza Vodă utca 99-105. szám alatt lehet benyúj-
tani, vagy a cariere@gedeon-richter.ro e-mail-címre elküldeni. Bő-
vebb felvilágosítás a 0265/201-229-es telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A Bihari Népművészeti Egye-
sület a Népművészeti Egye-
sületek Szövetségével és a
Hagyományok Házával
együttműködve hirdette meg
a IX. országos szűr-, szűrrá-
tét-, nemezkészítő és szűcs-
hímzéspályázatát idén. A
sikeres kezdeményezést a
szervezők kiállítással egybe-
kötött konferencián értékel-
ték.

A berettyóújfalui Nadányi Zol-
tán Művelődési Ház adott otthont
június 11-én a IX. országos szűr-,
szűrrátét-, nemezkészítő és szűcs-
hímzéspályázatot értékelő konfe-
renciának és kiállításnak. Az
intézmény nagyterme teljesen
megtelt a jeles eseményre. Az egy-
begyűltek megismerhették a szűr-
készítés, a szűcshímzés múltját,
jelenét és a továbbéltetéséért foly-
tatott erőfeszítéseket. A szimpó-
zium jó hangulatát Heit Lóri és
zenekara, valamint Gyönyörű
Zsigmond, a magyar kultúra lo-
vagja, nagyvőfély alapozta meg
kalotaszegi muzsikával s egykori
katonadalokkal.

Dr. Sándor Ildikó, a Hagyomá-
nyok Háza Népművészeti Mód-
szertani Műhelyének tárvezetője
előadásában hangsúlyozta, hogy a
cifraszűrkészítés a magyarság ke-
leti öröksége: a sztyeppék vidéké-
ről hoztuk magunkkal. A
parasztság öntudatra ébredésével a
„legmagyarabb ruhadarabbá” vált,
így 1848 után a magyar címer is
visszatérő motívumként szerepel.
A szűr a társművészetekben is he-
lyet kapott, a parasztábrázolásnál
is gyakori, s a népdalkincsben – a
szerelmes párosító dalokban – is
előfordul. Napjainkban reneszán-
szát éli a népművészet, és ez a cif-
raszűrről is fokozottan
elmondható. E bevezetőhöz illesz-
kedett szervesen Gyönyörűné
Erdei Judit, az egyesület alelnöké-
nek előadása Erdőháti Károlyné
konyári szűrrátétkészítő népi ipar-
művész hagyatékáról. „A mester
életműve annak az időszaknak a
jellegzetes példája, amikor a cifra-
szűröket már nem hordták, de dí-
szítményét a népi iparművészek
tovább éltették, s munkájukat ál-
lami szinten is támogatták az
1960-as évektől. A legkiválóbb al-
kotóközösségek azokon a települé-
seken alakultak ki, ahol a
hagyomány megmaradt. A bihari
rátétes cifraszűrök díszítményét
szűrrátét néven emelte művészi
szintre Berettyóújfaluban Mezei
András és tanítványa, Tóth Lajos,
Derecskén az Erdei család. Erdő-
háti Károlyné a mintakincset De-
recskén tanulta meg, s vitte

magával Konyárra. Két évtizedig
dolgozott a Népművészek Buda-
pesti Háziipari Szövetkezeténél fő-
állású bedolgozóként. Páratlan
hagyatéka lakástextilből, viseleti
darabokból, eszközökből, sablo-
nokból, személyes tárgyi doku-
mentumokból áll, s egy korszak
lenyomatát jelenti. Külön öröm
számomra, hogy e gyűjtemény a
berettyóújfalui Bihari Múzeumban
mindenki számára elérhető.” 

A pályázat iránti érdeklődést dr.
V. Szathmári Ibolya etnográfus, a
zsűri elnöke foglalta össze. A be-
érkezett pályamunkákat rendkívü-
linek tartja, az eredményt – a két
évvel ezelőttivel összevetve – elő-
relépésnek tekinti. A 2019-ben be-
adott 210 pályázattal szemben idén
362 munka érkezett, ezzel párhu-
zamosan a pályázók száma is je-
lentősen emelkedett, korábban 49
alkotó jelentkezett, idén viszont
már 63 mester darabjait bírálhatták
el. Az alkotóközösségeket is egy
pályázónak tekintették. A zsűri 23
pályamunkát – 16 egyénit és 7 cso-
portost – jutalmazott. „A pályázat
egykoron a szűrről, a szűrkészítés-
ről szólt – teszi hozzá a döntnökök
vezetője. – A szűrkészítés ismét
népszerű lett, hagyománytisztelő
egykori pásztorok vásárolják,
együttesek, néptánccsoportok ka-
rolják fel a viseletet. A díszítmé-
nyek, mind a szűr-, mind a
szűcshímzések megjelennek kor-
szerű lakástextíliákon, ruhákon és
viseletkiegészítő ruhadarabokon.
Újdonságként alkalmazzák női fel-
sőkabáton báránybőr rátét díszítés-
sel. Ugyancsak említhetem a
nemezalapú női kabátot bőrrátét
díszítménnyel.”

A kiállításon végigsétálva ma-
gunk is meggyőződhettünk az el-
mondottak igazáról. A női
kollekció darabjai minden ünnepi
rendezvényen, szalonban megáll-
nák a helyüket. Különösen érde-
kesnek találtam a népi mintákkal
díszített telefon-, laptop- és iPad-
tartót, amelyeket egy mutatós
táska egészített ki. Készítője,
Moka E. Tünde fiatal francia sza-
kos tanárnő a tárgyegyüttesével
különdíjat nyert: „Első alkalom-
mal veszek részt egyéni tervező-
ként kiállításon. Öt éve
tanulmányozom a népművészetet,
s a Békés megyei szűcshímzés kü-
lönösen kedves számomra. A nép-
táncnak is szerepe volt
választásomban. Szeretem az alko-
tás örömét, munka, hobbi, kikap-
csolódás s egyfajta terápia is
számomra. Célom, hogy mások-
nak is példát mutathassak ötlete-
immel, s megálmodott tárgyaimat
használják is.”

Kitettük, kitesszük és ki is fogjuk tenni
a szűrét
Konferencia és kiállítás egy

sikeres pályázat lezárásaként



TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók, rolók szerelése. Tel. 0771-
383-725. (12195)

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)

KERESÜNK egy nőt ágyhoz kötött
asszony gondozására Marosszent-
királyra. További információ a
0740-056-651-es telefonszámon. (12210)

IDŐSGONDOZÁST vállalok Maros-
vásárhelyen. Tel. 0722-313-766,
0733-859-222. (12215-I)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (12220-I)

IDŐS NŐ mellé gondozónőt kere-
sünk. Tel. 0749-261-041. (12221-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Bánatos, szomorú szívvel emlé-
kezünk június 20-án drága testvé-
remre, FARKAS JÓZSEFRE
halálának tizedik évfordulóján.
Emléke örökké élni fog szívünk-
ben. Pihenjen békében! Sógora,
Gyula, húga, Marika. (12214)

Szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet, munka és küz-
delem volt egész életed. Értünk
éltél, bennünket szerettél.
Drága jó szívét, dolgos két kezét
áldd meg, ó, Atyánk, és köszö-
nöm, hogy ő volt az édesanyám.
Kegyelettel emlékezünk június
20-án 

SZÖVÉRFI ERZSÉBETRE 
halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott és nyu-
galma csendes! 
Fia és családja. (12198-I)

E szomorú napon, június 20-án,
megrendült szívvel emlékezünk a
nagymamára és dédmamára, 

SZÖVÉRFI ERZSÉBETRE, 
ki egy éve már, hogy eltávozott
körünkből. 
Drága mama, pihenj békében,
soha nem feledlek! 
Unokád, Izabella és családja.
(12198-I)

Szomorú szívvel emlékezünk id.
KILYÉN ATTILÁRA halálának 10.
évfordulóján. Felesége, fia,
leánya, veje, két unokája, Zoltán
és István. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (12184-I)

Hirtelen elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a fájdalom ma-
radt. A búcsúszó, amit nem
mondtál ki, elmaradt, de szívünk-
ben örökké velünk maradsz. Meg-
pihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet reménykedve
viseltél magadban. Az idő múlik,
de feledni nem lehet, csak meg
kellett tanulni élni nélküled.
Szomorú szívvel emlékezünk jú-
nius 18-án szeretett édesapánkra,
DÓSA JENŐRE halálának 10. év-
fordulóján. Nyugalma legyen
csendes, emléke áldott! Emlékét
őrzi két fia: Jenci és Csabi, me-
nyei: Babika és Noémi, valamint
unokái: Niki és Lizzy. (12090)

Bennünk él egy arc, egy meleg
tekintet, egy simogató kéz, egy
sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a
múlt, egy végtelen szeretet, amit
tőlünk soha senki el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és
vezet, hogy egyszer még találko-
zunk veled.
Szomorú szívvel és kegyelettel
emlékezünk a kisgörgényi szüle-
tésű INCZE SÁNDORNÉRA szül.
ORBÁN BERTA halálának negye-
dik évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Sze-
rettei. (12207)

Szomorúan hordozzuk szívünk-
ben drága szüleink szép emlé-
két. Édesanyánk, MAGYARI 
ZSUZSÁNNA, aki már 40 éve, és
Édesapánk, MAGYARI LAJOS,
aki 12 éve pihen a mezőkölpényi
sírkertben. Istenem, köszönjük,
hogy ők voltak a mi drága szüle-
ink. Nyugodjanak békében! 
Emléküket őrzik özvegy leányaik.
(12206)

Fájó szívvel emlékezünk június
20-án a szeretett testvérre és
nagynénire, SZÖVÉRFI 
ERZSÉBETRE halálának első év-
fordulóján. Nyugalma legyen
csendes, emléke áldott! Soha el
nem felejtünk. Testvére, Eszti,
Magdi, a Hegyi és a Kiss család.
(12217-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel búcsúzunk a feled-
hetetlen, drága apától, gyermek-
től, testvértől, sógortól, szerető
rokontól, baráttól, 

MOLDOVÁN RÓBERTTŐL 
aki 2021. június 14-én, életének
66. évében rövid szenvedés után
örökre itthagyta szeretteit. 
E hó 20-án, vasárnap este 7 órá-
tól a Vili temetkezési vállalat
gyásztermében búcsúzik tőle
szerető családja és barátai, majd
ezt követően hamvait június 21-
én, hétfőn délután 3 órától a ma-
rosvásárhelyi katolikus
temetőben, szűk családi körben
helyezik örök nyugalomra.
Drága emléke szívünkben örökké
élni fog. 

Nyugodjon békében! (p.-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett testvér, nagybácsi, uno-
katestvér, rokon, barát és szom-
széd, 

GÁLL CSABA
életének 73. évében hirtelen el-
hunyt. Temetése Régenben a
radnótfáji ravatalozóból lesz jú-
nius 19-én, szombaton 13 órától. 

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a gyergyóremetei születésű 

MADARÁSZ JÁNOS 
életének 76. évében megpihent.
Utolsó útjára június 19-én, szom-
baton 11 órakor kísérjük a katoli-
kus temetőben. 
Fájó szívvel búcsúzik a gyászoló
család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte együttérzésünket fe-
jezzük ki, és osztozunk 
Farkas Elek és családja fájdal-
mában a szeretett feleség,
édesanya és nagymama el-
vesztése alkalmából. Emléke
legyen áldott és nyugodjon
békében, drága HAJNI!
A Krónika napilap volt munka-
társai nevében Kocsis 
Hajnalka. (-I)

„Életed úgy múlt el, mint egy
pillanat,
De emléked szívünkben
örökre megmarad.
Szerető szíved pihen a föld
alatt,
Minden érted hulló könny-
csepp nyugtassa álmodat!”
Nehéz szívvel búcsúzom sze-
retett testvéremtől, FARKAS
HAJNALTÓL. Emléked szí-
vünkben megőrizzük. Gizike
és családja. (-I)

Együttérzésünket fejezzük ki
a Farkas családnak ezekben a
nehéz percekben, amikor a
szeretett sógornőnk, FARKAS
HAJNAL eltávozott az örökké-
valóságba. Nyugodjon béké-
ben! Farkas Gyula és
családja. (-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki, és vigasztalódást kívánunk
FARKAS HAJNAL családjá-
nak. Isten nyugtassa béké-
ben! A Farel Impextől a
munkatársak, munkaközös-
ség. (-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
anyatársunktól, FARKAS
HAJNALTÓL.  Őszinte részvé-
tünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. Komorzán Mihály
és családja. (-I)

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Farkas Eleknek és családjá-
nak szeretett FELESÉGE el-
vesztése miatt érzett
fájdalmában. Osváth Csaba
és családja. (-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
kolléganőnknek, Siklodi Erji-
nek és családjának szeretett
ÉDESANYJA elhunyta alkal-
mából. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A Herlitz
Romania Kft. munkaközös-
sége. (65729-I)

Fájó szívvel búcsúzunk drága
barátunktól, szomszédunktól,
MOLDOVÁN RÓBERTTŐL, aki
váratlanul eltávozott közü-
lünk, de szép emlékeinket róla
a szívünkben megőrizzük.
Őszinte részvétünk a drága
szüleinek, testvérének, lányá-
nak, rokonainak. A Bucsin
utca 14. szám alatti lakótársu-
lás részéről. (sz.-I)

Megrendülten vettük tudomá-
sul volt kollégánk, BARTIS
LÁSZLÓ mérnök halálhírét.
Nyugodjon békében! Vigasz-
talódást kívánunk a család-
nak. Az Atlas Kft. egykori
munkatársai. (12219-I)
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Uram, hová lett a melegszívű, nemes
ember? Nem maradt egyéb, csak egy
fénykép, sok-sok szép emlék és egy
hideg kőhalom.
Ő volt a mezőpaniti születésű 
BARABÁSI D. BÉLA, az IRA minőség-
ellenőre, mindenki jó barátja. Rá emléke-
zünk június 20-án, elmúlásának 14. év-
fordulóján. Nyugodj békében, áldott jó
ember, Erdélyország gyönyörű szép
anyaföldjében, amit úgy szerettél, tiszteltél. 
Soha nem felejtő szeretteid. (12199)

Ott pihensz már, hol nem fáj semmi,
S nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog, mint a fényes csil-
lag.
Fájó szívvel emlékezünk június 18-án
TÖRÖK GERGELYRE halálának 2. év-
fordulóján. 
Szerető felesége, fia, menye, lánya,
négy unokája. (12189-I)

Eladási közlemény
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvá-

sárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) június 29-én 11 órai kez-
dettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cégek ingó javait a
költségvetési tartozás behajtása céljából:

CrinA TrAde KFT. – székhely: Nyárádtő 134. szám, Maros
megye, adószám: 30318333 

– szürke Opel Combo C BA11 személygépkocsi, 2003-as gyárt-
mány, rendszáma MS-05-FRT, alvázszáma WO-
LOXCF0633026344, a motor szériaszáma 02PE5047, AC
BREAK, a műszaki vizsgája lejárt, karcolások és ütésnyomok
vannak baloldalt a lökhárítón és a sárvédőn, a karosszéria defor-
málódott, a bal oldalon elöl a lökhárító el van repedve, kikiáltási
ár 3.060 lej + 19% héa;

– 121 cm-es képernyőjű Finlux tv, kikiáltási ár 850 lej +19%
héa;

ZOTiAn MeX Kft. – Marosvásárhely, Béke utca 70B/14., Maros
megye, adószám: 32523342

– HP probook 6460 laptop, kikiáltási ár 2.680 lej + 19% héa;
MOdernA HOMe & SPACe Kft. – Marosvásárhely, Eminescu

utca 45/1., Maros megye, adószám: 37819161
– ötműveletes univerzális kombinált C400 gép, PIF 2018. 07.

01., 2014-es gyártmány. Kikiáltási ár 15.500 lej + 19% héa;
– facsiszoló gép körkefével, PIF 2018. 04. 03., kikiáltási ár 5.500

lej + 19% héa;
– Clark ECM 20N elektromos rakodógép 80V-os akkumulátor-

ral, max. emelőerő 2000 kg, szériaszám EC-375-0005 GEF6051,
1990-es gyártmány. Kikiáltási ár 40.800 lej + 19% héa.

Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti
ingóságokra, hogy értesítse erről a végrehajtót az árverés idő-
pontja előtt. 

A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti
napig mutassák be a következő iratokat: vételi ajánlatot, az indu-
lási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumen-
tumot (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell
befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298,
adószám 4322637), esetenként az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, román jogi személyek a Cégbíróság által kibo-
csátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román magánsze-
mélyek a személyazonossági igazolvány másolatát.

A jelen közleményben megfogalmazott eljárás ellen, a közzété-
teltől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, az érde-
keltek óvást nyújthatnak be az illetékes bíróságon az adózási
eljárásra vonatkozó, kiegészített és újraközölt 2015. évi 207-es tör-
vény 260. és 261. cikkelyei előírásainak megfelelően. E törvény 9.
cikkelye 2. bekezdésének d pontja előírja, hogy végrehajtás esetén
az adóalany meghallgatása nem kötelező. 

Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265-250-982-
es telefonszámon, 166, 369-es mellék. 

A közlemény kifüggesztésének időpontja: június 18. 
Sîntean Olivia hivatalvezető-helyettes
Ghira Dumitru Adrian osztályvezető



20NÉPÚJSÁG _____________________________________________ HIRDETÉS – REKLÁM _________________________________________ 2021. június 18., péntek

Rovarirtás
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Maros-

vásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i
313-as koncessziós szerződés alapján június 17–18-án, illetve 22–
23-án rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, a város köz- és ma-
gánterületein (a magánházaknál). Rossz idő esetén az időpont
későbbre tolódhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a cipermetrin és a Bacillus
thuringiensis, amelyek az Egészségügyi Minisztérium által enge-
délyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritá-
lónak (Xi) minősülnek. 

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fer-
tőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulá-
soknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.


