
Otthoni beteggondozást vállaló személyeket toboroz Maros-
vásárhelyen és Kolozsváron a Telefonos Szeretetszolgálat.
Nagyon sok család fordul hozzájuk kétségbeesve, mivel nem
találnak önellátásra képtelenné vált hozzátartozójuk mellé
gondozót, ezért a Telefonos Szeretetszolgálat célja egy adat-
bázis létrehozása, hogy az ilyen helyzetben lévő családokat
azonnal ki tudják segíteni. Mindemellett újabb nagyszabású
terv is körvonalazódni látszik, egy jótékonysági lerakatot
alakítanának ki, ahol tárolni tudnák a hozzájuk érkező ado-
mányokat mindaddig, amíg új gazdára lelnek. 

A mindennapok tapasztalata arra utal, hogy nagyon sok családban for-
dul elő: egyik napról a másikra ágyhoz kötötté vált hozzátartozójukat nin-
csen akire bízzák, vagy mert távol élnek, vagy mert addig is felügyeletre
szorul a beteg, amíg dolgoznak. Ilyenkor kétségbeesetten érdeklődnek
kórházakban, civil szervezeteknél, az ismerősök körében. Marosvásárhe-
lyen több civil szervezet vállal otthoni gondozást, ami azonban kimerül
abban, hogy a munkatársaik heti néhány alkalommal házhoz mennek, kö-
töznek, injekciót adnak, esetleg segítenek a háztartási teendőkben. Azon-
ban nagyon nehéz huzamosabb időre szóló, pl. napi nyolcórás, vagy akár
éjszakai felügyeletet vállaló személyt találni. Ha akad is egy-egy hirdetés,
mindig ott a kérdőjel, hogy vajon megbízható-e az illető. 

Tamási Zsolt 
visszalépett
Miután marosvásárhelyi önkormány-
zati tisztségéről Furó Judit RMDSZ-es
tanácsos lemondott, az így megürese-
dett helyet a listán következő Tamási
Zsolt kellett volna elfoglalja. 
____________4.
Megmaradásra 
termett székely
falu a délnyugati
végeken (2.)
A nagyvilágban szétszóródott, vala-
mely mértékben bukovinai székely
származásukat vallók mostani összlét-
száma a becslések szerint optimális
esetben harmincezer személy körüli. 
____________5.
Bolyai Farkas do-
máldi tündérkertje
Néha olvashatatlan vagy rossz minő-
ségű papírra, tintával írt, ötletszerűen
lejegyzett gondolatok közt kellett rend-
szert keresnem, majd listát készíte-
nem. 
____________15.

Utókezelés

Kereken egy héttel az úzvölgyi katonatemetőben lezajlott botrány
után az egyenruhások nekifogtak a helyzet rendezésének. Alig néhány
hónapot késtek, valószínűleg nyakkendős parancsnokaik utasítására,
mert azoknak politikai hasznuk származott a cirkuszból. A kegyelet
csatáját azonban mindannyian elveszítettük.

A hadisírok gondozására vonatkozóan bő tíz éve magyar–román
kormányközi egyezmény van érvényben, amely kimondja, hogy az ilyen
emlékhelyeken csak kölcsönös megegyezés után lehet átalakításokat
végezni. Az ügyben tulajdonképpen mellékszál, hogy a sírkert most
éppen melyik megye, település területén van. Az a lényeges, hogy a ki-
bővítéséhez a védelmi minisztérium alá tartozó, emlékhelyeket gon-
dozó szakhatóságnál kellett volna közbenjárni, amelyiket nemzetközi
egyezmények (nemcsak az idevágó magyar–román, hanem szellemé-
ben a genfi egyezmény is) kötelezik a magyar társszervvel való egyez-
tetésre. Hogy az adminisztratív intézkedések szintjén állítólag már
mintegy éve zajló temetőfoglaló hadjáratban fütyültek rá, hogy ennek
a hivatalnak szóljanak a készülődésről, csak azt jelzi, hogy ebben az
országban gyakorlatilag bárki bármit és annak az ellenkezőjét is meg-
teheti, ha nagyon magas érdekeket nem sért vele, nem éri bántódás.

Most a regáti szakhatóság hozzáfogott a mundér tisztára mosásá-
hoz, és tárgyalásra hívta a magyar felet. A temető kapcsán mindkét
érintett önkormányzatnak a szemére hányják, hogy nem kértek tőlük
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A szükség szüli a Telefonos Szeretetszolgálat terveit

Otthoni beteggondozókat toboroznak 
Kedves 

olvasóink! 
Felhívjuk  figyelmüket,

hogy hirdetési irodánk 
vasárnap zárva lesz, hétfőn
8–14 óra között várjuk önö-
ket. 

Következő lapszámunk
június 15-én, szombaton,
majd legközelebb 18-án,
kedden jelenik meg. Kérdé-
seikkel a 0742-828-647-es
telefonszámon fordulhat-
nak hozzánk. 

Népújság



17. pókai falunap
A hagyományokhoz híven idén is megtartják a pókai falu-
találkozót. Június 16-án a reggeli órákban a nagysármási
rezesbanda hívogatja az ünnepségre a falubelieket, 11
órától Ötvös József, a falu szülötte tart ünnepi istentiszte-
letet. A falu parkjában felállított színpadon 14 órakor kez-
dődik a műsor, fellépnek a környékbeli
(marosszentgyörgyi, marossárpataki, vajdaszentiványi,
mezőmajosi) hagyományőrző magyar és román tánccso-
portok, valamint a marosszentgyörgyi citeraegyüttes. Sár-
kány Emőke népdalokkal és szavalatokkal szórakoztatja
a résztvevőket. A jó hangulathoz Ördög Miklós Levente és
Szabadi Nóra színművészek, valamint Kristóf Katalin és
Milán is hozzájárulnak. A rendezvényt buli és tábortűz
zárja.

Meghívó a mezőmadarasi 
levendulamezőre 

Június 14-én 10 órától június 17-én 21 óráig Mezőmada-
rason is megtartják a második levendulafesztivált. A szer-
vezők az érdeklődőket kellemes, provance-ihoz hasonló
környezetbe hívják, ahol 3 hektár régebbi és 2 hektár
újabb telepítésű levendulamező várja a látogatókat. Be-
lépő gyanánt egy 10 lejes levendulacsokrot kell megvásá-
rolni. 

Találkoznak a konzervgyár egykori
dolgozói 

A volt konzervgyár dolgozóinak hagyományos találkozó-
jára idén június 21-én kerül sor a Tudor negyedi Darina
vendéglőben. Az érdeklődőket részletesebben a 0770-
996-474, 0743-059-138 és a 0728-772-289-es telefonszá-
mon tájékoztatják.

Családi piknik Mezőpanitban 
A Pro Pambus Mezőpanitért Ifjúsági Egyesület vasárnap
negyedszer tart családi pikniket. A rendezvény 15 órakor
kezdődik,  16 órától bábelőadásra várják a közönséget. A
felnőtteknek 17 órától Cosma István terapeuta tart elő-
adást. Ugyanebben az időpontban díjazzák a rajzpályázat
nyerteseit, majd az Outdoor Experience csapatépítő játé-
kai következnek. 18 órától illóolajokról tart előadást Puskás
Enikő, ezt követően piknikezés lesz. 

Bográcsgulyásfőző verseny
A marosvásárhelyi Magányosok Klubja június 22-én XVIII.
alkalommal szervezi meg vándor-bográcsgulyásfőző ver-
senyét. A házigazda ez alkalommal Csíkfalván a polgár-
mesteri hivatal, a versenyt az iskola udvarán tartják. A
rendezvény ünnepélyes megnyitójára, Kopacz Imola fő-
szervező köszöntőjére 9 órakor kerül sor, majd Varga Ervin
alpolgármester üdvözli a résztvevőket. A zsűrizés 12 óra-
kor kezdődik. A csapatok június 18-ig jelezhetik részvételi
szándékukat. A rendezvény zártkörű.

Ittasan vezettek
Szerdán Kelementelkén a makfalvi rendőrök egy 56 éves
Neamţ megyei gépkocsivezetőt állítottak meg, leheletében
az alkoholteszt 1,31 mg/l alkoholt mutatott ki. A férfitől vért
is vettek, majd 24 órára fogva tartották. Ugyancsak szer-
dán Tófalván állítottak meg egy marosszentgyörgyi gép-
kocsivezetőt, akinél 0,93 mg/l alkoholt mutatott ki az
etiloteszt. A gépkocsivezető megtagadta a vérvételt, ellene
ittas vezetésért és a vérvétel megtagadásának vádjával in-
dítottak eljárást. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma VAZUL és HERTA, 
holnap JOLÁN és VID
napja.
JOLÁN: Dugonics András-
nak a Jólánka, Etelkának
leánya című regényében sze-
repel először, 1803-ban. 
VID: régi magyar személy-
név, a latin Vitus név délszláv
eredetű alakja.
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5 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 16 perckor. 
Az év 165. napja, 

hátravan 200 nap.
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1 EUR 4,7227
1 USD 4,1833

100 HUF 1,4656
1 g ARANY 179,8190

IDŐJÁRÁS
Változékony idő

Hőmérséklet:
max. 310C
min. 160C

Megyei hírek

Idén is lesz szuperralifu-
tam Marosvásárhelyen. A ta-
valy nagy sikert aratott
autóbajnokságot a korábbi
ökölvívóbajnok Mihai Leu
szervezi, idén négy futam-

mal, Mangalia, Craiova és
Bukarest mellett Marosvá-
sárhely is helyet kapott a
programban. 

Nálunk a ralit az elmúlt
évben mintegy 8000-en te-

kintették meg a közönség
számára kijelölt helyszíne-
ken. A rendezvény prog-
ramja szerint ma este 8
órától a várban mutatják be
a résztvevőket, akik szom-

baton reggel fél 9-től ismer-
kedhetnek a pályával. 

Negyed 10-kor kezdődik
a selejtező futam, délután fél
3-kor a döntő. 

A díjkiosztó ünnepséget
este fél 7-től tartják a főté-
ren.

Újra szuperralifutam Marosvásárhelyen

Levendulafesztivál Nagykenden 
Második alkalommal tartanak levendulafesztivált június
15–16-án Nagykenden, a helyi Lavenderland tanyán. Lesz
szedd magad akció, a gyerekeket játszósarokkal, vetíté-
sekkel várják a szervezők, a Székelyföldi legendárium
mesefilmjei tekinthetők meg. A felnőttek megismerkedhet-
nek a kendi kukoricaháncs-fonás, szatyorkészítés forté-
lyaival. Szombaton 16 órától a marosvásárhelyi Póra Zoli
és a Stone Hill együttes saját szerzeményeket és ismer-
tebb gyermekdal-feldolgozásokat ad elő, este 8 órától
pedig a kézdivásárhelyi Ego Sum zenekar szórakoztatja a
résztvevőket. Vasárnap vetítéssel és kézműves-foglalko-
zással folytatódik a program, 15 órától pedig a marosvá-
sárhelyi Bob Folk együttes lép fel. A rendezvény idején a
helyszínen levő büfék kürtőskaláccsal, lángossal, külön-
böző sültekkel és gulyással várják a fesztiválozókat, az

ínyencek örömére kapható lesz sóváradi házi fagylalt és
levendulás sajttorta is. 

Kastélynap Kutyfalván 
A kutyfalvi Degenfeld-kastély több évtizedes elzártság
után június 29-én egy napra megnyitja kapuit a nagykö-
zönség előtt. A Castellum Alapítvány által szervezett kas-
télynap színes család-, gyermek- és ifjúságbarát
programmal várja az érdeklődőket. A programot úgy állí-
tották össze, hogy minden korosztály megtalálja a neki
tetsző elfoglaltságot. Helyet kapnak benne előadások, ke-
rekasztal-beszélgetések, ökumenikus istentisztelet, kas-
tély- és falutúrák (szekéren), táncbemutatók, koncertek,
kiállítás. A fiatalabb generációt slam poetryvel, divatbemu-
tatóval, társasjátékteremmel, a gyermekeket kézműves-
foglalkozással, interaktív játékokkal, vetélkedőkkel,
rajzfilmvetítéssel, íjászattal és ugrálóvárral várják. A ren-
dezvény 10 órakor kezdődik.

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
16  5  38  35  37 + 13 NOROC PLUS: 5  9  1  1  9  6

18  16  1  29  5  30 SUPER NOROC: 4  3  2  0  3  9

33  46  4  36  32  47 NOROC: 7  3  1  7  1  5  6

Sajó Norbert, a Telefonos Szeretet-
szolgálat vezetője elmondta, az elmúlt
tíz évben nagyon sokszor voltak kap-
csolódási pont a rászorulók és olyan
emberek között, akik segíteni szeret-
nének, tehát sok esetben annyiban me-
rült ki a szerepük, hogy összekötötték
a kérést a felajánlással. 

– Megpróbáltuk eljuttatni egyrészt
az emberekhez az üzenetet, hogy ná-
lunk segítséget lehet kérni, ezzel egy
időben pedig megkerestünk ember-
eket, hogy segítséget kérjünk tőlük
mások számára.

Nagyon jól alakult ez az elmúlt tíz
évben, sok olyan helyzet volt, hogy va-
lójában közbe sem léptünk, hanem
hagytuk, hogy ugyanabban a társada-
lomban, ahol a hiány van, megtaláljuk
a megoldást. A mottónk is erre utal: A
megoldás helyben van! Ezen a vonalon
indulnánk el az otthoni gondozás terén
is, mivel nagyon sokan fordulnak hoz-
zánk, folyamatosan tudomásunk van
legalább négy-öt olyan személyről,
akik mellé gondozót keresnek. Nagyon
sok idős ember nem tudja megengedni
magának az idősotthont, de olyan is
van, aki megengedhetné ugyan magá-
nak, de nem szeretne otthonba vonulni,
hanem a megszokott környezetében,
saját életterében maradna, ameddig
lehet. Általában amellett, hogy nehéz
gondozót találni, az is probléma, hogy
azonnal szükség van rá. Számtalan
példa volt már, hogy találtunk gondo-
zót, de nem rögtön, viszont a család je-
lezte, hogy időközben elhunyt az illető.
Tehát nagyon gyorsan, egyik napról a
másikra kellene reagálni ezekre a kéré-
sekre. Ezért meghirdettük a közösségi
oldalon, hogy olyan személyek jelent-
kezését várjuk, akik gondozást vállal-
nak. Nagy a hiány ezen a téren, mert a
munkára képes, hozzáértő gondozók
nagy része külföldre ment. Akik itthon
vannak, általában beteget ápolnak, s
csak amikor valaki elhalálozik, válnak
egy-két hétig szabaddá, amíg más pá-
cienst nem találnak. Szeretnénk egy
adatbázist létrehozni a gondozást vál-
lalók nevével és elérhetőségével, hogy
amint ilyen jellegű kérés érkezik, azon-
nal kapcsolatot teremtsünk közöttük –
ismertette a hiánypótló tervüket a sze-
retetszolgálat vezetője. Azok a sze-
mélyek tehát, akik gondozást vállalná-
nak, Marosvásárhelyen csütör-
tökönként 15-20 óra között jelentkez-

hetnek a 0265-555-555-ös telefonszá-
mon.

Sajó Norbert hozzátette, sajnos na-
gyon sok egyedül élő idős ember van,
akire senki nem nyitja rá az ajtót.
Olyan helyzettel is szembesültek, hogy
egy patikus kérte meg a Telefonos Sze-
retetszolgálatot, hogy korábbi vásárló-
ját temessék el, mivel nincsen aki
megadja neki a végtisztességet. De
mivel nem volt hozzátartozó, nem tud-
ták kikérni a holttestet, polgármesteri
hivatal, üzletember, jogász bevonásá-
val hónapokon át „ostromolták” a kór-
ház jogi osztályát, amíg kiadták
holttestet, hogy tudják eltemetni. Ezért
arra szokták kérni a hozzájuk forduló,
egyedül élő 70-75 év fölötti embe-
reket, hogy feltétlenül hatalmazzanak
fel egy szomszédot, egy ismerőst, bár-
kit, hogy ha történik velük valami, le-
hessen intézkedni. 

Sajó Norbert megjegyezte, szintén a
szükség szülte egy másik tervüket,
azaz egy adatbázis létrehozását vil-
lany-, gáz-, vízszerelők elérhetőségé-
vel. – Próbálunk megbízható, már
kipróbált szakemberekből összeállítani
egy adatbázist, hogy amikor egy idős
ember betelefonál ilyen jellegű prob-
lémával, tudjuk kihez irányítani.
Szempont, hogy megbízható, elérhető
áron dolgozó szakembereket tudjunk
ajánlani nekik – tette hozzá.
Adománylerakat 
Marosvásárhelyen

A hiánypótló adatbázisok mellett
egy újabb nagyszabású terv megvaló-
sításán dolgozik a Telefonos Szeretet-
szolgálat: jótékonysági lerakat
létrehozásán, amire nagy szükség van,
ugyanis sokan ajánlanak fel használ-
ható bútorokat, háztartási gépeket, ru-
haneműt. 

– Nagyon sok felajánlás érkezik a
Telefonos Szeretetszolgálathoz. Gyak-
ran, amikor egy idős elhalálozik, haza-
jönnek a hozzátartozók külföldről, és
van két hetük temetni, hagyatéki tár-
gyalást intézni, lakást kiüríteni és el-
adni. Ebben a helyzetben a
működőképes hűtőt, mosógépet, búto-
rokat nem árulják, hanem sok esetben
felajánlják nekünk, viszont nincsen
ezek tárolására alkalmas raktárhelyisé-
günk. Hetente érkezik felajánlás úgy,
hogy nem hirdetjük, mert nincs rá he-
lyünk. Sok a rászoruló, akiknek nagy
szükségük van például hűtőre, tűz-

helyre, de több ízben jártuk meg, hogy
mire összehoztuk a két felet, addig már
odaadták valakinek a tárgyakat. Ezért
szeretnénk kialakítani Marosvásárhe-
lyen egy három-négyszáz, de akár öt-
száz négyzetméteres lerakatot, ahol
tárolhatnánk a felajánlott tárgyakat
addig, amíg gazdájuk nem kerül – szá-
molt be a kezdeményezésről az ötlet-
gazda. Mint mondta, 45 ezer euróra
lenne szükség ahhoz, hogy a helyet,
amit kiszemeltek erre a célra, megvá-
sárolják, ebből, a nagylelkű támogató-
iknak köszönhetően, eddig 30 ezer
euró gyűlt össze. Ugyanakkor van egy
üzletember, aki felajánlotta, hogy ha
megvalósul ez a terv, támogatni fogja
őket egy olyan honlappal, amin közzé
tudják tenni a lerakatban elérhető tár-
gyak jegyzékét. 
Éttermek, szálloda és patika is 
a segítségükre sietett

A Telefonos Szeretetszolgálat lelki-
ismeretes munkáját látva, az évek során
egyre több támogató állt melléjük, így
sikerült létrehozni elsőként Marosvá-
sárhelyen a menedékszobát, ami iránt
igen nagy igény mutatkozik, néhány
hete pedig már Kolozsváron is megnyi-
tották a menedékszobát, ahol szállást
biztosítanak a kórházi kezelésre oda-
utazóknak, illetve hozzátartozóiknak.
Nemrég Marosvásárhelyen, a mene-
dékszoba közelében működő két étte-
rem felajánlotta, hogy ingyenebéddel
támogatja az ott elszállásoltakat,
amennyiben arra kényszerülnek, hogy
huzamosabb ideit ott tartózkodjanak,
egy marosvásárhelyi szálloda pedig
azt, hogy fogadja a rászorulókat, ha a
menedékszobában telt ház van. Termé-
szetesen a menedékszobában alkalma-
zott díjszabások mellett, azaz az első
három éjszakára ingyen, utána pedig 20
lejért éjszakánként. Mindemellett tár-
gyalnak egy gyógyszergyárral, amely a
hozzá tartozó patikákban 50 százalékos
kedvezményt biztosító hűségkártyát kí-
nálna a menedékszobában megszállt
személyeknek ott-tartózkodásuk alatt. 

– Az éttermek által felkínált lehető-
séggel két alkalommal éltünk, ugyanis
nem szeretnénk visszaélni vele. Egyik
esetben három hétig tartózkodott ná-
lunk egy férfi, akinek a feleségét agy-
daganattal műtötték, illetve egy másik
férfi esetében, akinek a terápiás ott-
honból kikerülve nem volt ahová men-
nie – fűzte hozzá Sajó Norbert. 

(Folytatás az 1. oldalról)
Otthoni beteggondozókat toboroznak 



A védelmi minisztériumnak alá-
rendelt Hősök Emléke Országos
Hivatal (ONCE) összegzése sze-
rint 11 román katona nyugszik az
úzvölgyi katonatemetőben, és
mind Csíkszentmárton, mind
pedig Dărmăneşti (Dormánfalva)
önkormányzata az ONCE jóváha-
gyása nélkül alakította át a teme-
tőt.

A védelmi tárca honlapján szerdán
közzétett összegzés, amelyhez csatolták
a korabeli dokumentumokat is, megerő-
síti azt a – korábban magyar oldalon
hangoztatott – álláspontot, hogy Dărmă-
neşti önkormányzata 11 román katoná-
nak állított 50 keresztet és emlékművet
a temetőben.

Azt is rögzíti azonban, hogy Csík-
szentmárton község is úgy alakította át a
magyar Honvédelmi Minisztérium tá-
mogatásával a temetőt, hogy nem vette
figyelembe a sírkert 1927-es térképét, és
magyar nemzeti szalaggal ellátott fake-
reszteket állított olyan sírokra is, ame-
lyekben más nemzetiségű katonák
nyugszanak.

Az ONCE szerint az úzvölgyi hősi te-
metőt a román Hősök Emléke Társaság
alakította ki 1926-1927-ben azzal, hogy
az első világháború idején (a magyar
hadsereg által) létesített sírkertbe, ahol
350 katonát temettek el, további 847 ka-
tona földi maradványait hantolta el. A
közölt adatok szerint az 1926-1927-es
temetőátalakítás során 444 magyar (108
név szerint ismert, 336 ismeretlen), 121
német (43 ismert, 78 ismeretlen), 22
orosz (4 ismert, 18 ismeretlen), 11 román
(8 ismert, 3 ismeretlen), három ismert
szerb, két-két ismert olasz, illetve oszt-
rák, valamint 242, nemzetiségi szem-
pontból is azonosítatlan katona hamvai
kerültek a sírkertbe.

Az ONCE közlése szerint a temetőbe
a második világháború után német kato-
nákat is temettek. Számukat a sírkert
1988-as keltezésű adatlapja 108-ra teszi.
Idéz azonban a hatóság egy olyan doku-
mentumot is, amelyet a Román Vörös-
kereszt az 1970-es években állított ki, és

amely szerint a temetőben 1944-ben 40
(27 azonosított és 13 azonosítatlan)
német katonát temettek el.

A dokumentum tisztázza, hogy nem
az úzvölgyi temetőben nyugszik az a 149
román katona, akikre hivatkozott Dăr-
măneşti polgármesteri hivatala, amikor
a temető román parcelláját kialakította,
és akiknek nevét a román nacionalisták
felolvasták június 6-án, miután erősza-
kosan behatoltak a temetőbe, és biztosí-
tották a román parcella felszentelését.
Mint közli: a temető 1988-ban készített
adatlapja forrásmegjelölés nélkül tesz
említést 148 román katonáról. Azt is
pontosítja: az adatlap készítői tulajdon-
képpen összeadták (rosszul) 19 úzvölgyi
és 130 úzmezői azonosított román ka-
tona adatait. Megemlíti, hogy az Úzvöl-
gyétől keletre fekvő, ma már nem létező
Poiana Uzului (Úzmező) településen is
volt egy katonai temető, melyet azonban
a két világháború közötti időszakban fel-
számoltak, és az ott eltemetett román ka-
tonák hamvait a Bákó megyei
Comăneşti (Kománfalva) katonatemető-
jében helyezték örök nyugalomra.

Az ONCE álláspontja szerint – noha
az adatok egyértelműen bizonyítják az
úzvölgyi katonatemető nemzetközi jel-
legét – a Csíkszentmárton község által
végzett s az ONCE által jóvá nem ha-
gyott temetőátalakítás a temető magyar
jellegét emelte ki. Az átalakítás nyomán
csak magyar nemzeti jelképek kerültek
ki a sírkertbe. A hivatal úgy véli: ezzel
Csíkszentmárton a vonatkozó nemzet-
közi egyezményeket és a hadisírgondo-
zásról szóló román-magyar egyezményt
is megsértette. Hozzáteszi: Dărmăneşti
önkormányzata szintén elmulasztotta
kérni az ONCE jóváhagyását, amikor a
román Kultúra és Nemzeti Identitás Mi-
nisztériuma 65 ezer lejes támogatásával
emlékművet, 50 keresztet, valamint
zászlórudakat állított fel, amelyekre
azoknak az országoknak a zászlói kerül-
tek, amelyek katonái nyugszanak a te-
metőben. Az ONCE szerint a
Dărmăneşti által emelt emlékmű a teme-
tőben nyugvó valamennyi katonára em-

lékeztet, és az 50 kereszt – amelyekről
nem írja, hogy névtelen román katonák
keresztjei lennének – a temető olyan ré-
szébe került, ahol nem voltak katonasí-
rok.

Összegzésként az ONCE megállapí-
totta, hogy Hargita és Bákó megye ha-
tárvitája nem befolyásolja a temető
nemzetközi jellegét és azokat a kötele-
zettségeket, amelyek Romániára hárul-
nak a hadisírgondozásban. Közli azt is,
hogy a román védelmi minisztériumban
folyamatban van a vitatott temető átvé-
telét megalapozó dokumentum elkészí-
tése. Az átvételre valamennyi érintett
féllel folytatott tanácskozás után kerül-
het sor, és ez azt szolgálná, hogy védjék
és gondozzák a sírkertet.
A HM képviselői ott lesznek a román 
védelmi minisztériummal tartandó 
megbeszélésen

A Honvédelmi Minisztérium (HM)
képviselői ott lesznek a román védelmi
tárcával az úzvölgyi katonatemető ügyé-
ben tartandó megbeszélésen – tudatta a
HM csütörtökön az MTI-vel.

A román védelmi minisztérium szer-
dán tárgyalást javasolt Magyarországnak
a katonai temetők, kifejezetten az úzvöl-
gyi sírkert ügyében, a megbeszélésre a
június 24. és 28. közötti időszakot jelölte
meg. A közlemény szerint a román fél
által javasolt megbeszélést a román mi-
nisztérium részéről a Hősök Emlékének
Országos Hivatala (ONCE), magyar
részről a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum szakemberei folytatnák le.

A HM csütörtöki közleményében azt
írta: a megjelölt helyen és időpontban ott
lesznek, hogy a magyar álláspontot kép-
viseljék.

Ezzel együtt megjegyezték, hogy a
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum pa-
rancsnoka a konfliktus kezdete óta
három alkalommal írásban, egyszer
pedig az akkreditált román katonai attasé
útján kereste meg román partnerszerve-
zetét, hogy – a magyar-román hadisíre-
gyezmény értelmében – kétoldalú
szakmai találkozón tisztázhassák az úz-
völgyi katonatemető ügyét. (MTI) 

engedélyt a sírkert régebbi és újabb átalakításakor –
mondjuk nálunk ezt a hatóságot csak 2004-ben, az or-
szág észak-atlanti csatlakozásakor hozták létre, tehát ko-
rábbi ügyekben nehezen is lehetett volna bólintásra bírni
őket. Csak azt hallgatják el nagyvonalúan, hogy a mos-
tani cirkusz során a magyar partnerintézménynek alig
négy megkeresésére fütyültek válaszolni. Amíg a politikai
érdek úgy kívánta, addig nyugodtan lehetett garázdál-
kodni a temetőben. Miután ez a hadművelet célt ért, a
hadisírokat gondozó egyenruhások most megkaphatták
a parancsot, hogy lehet felmosni a szennyest.

És mindaddig, amíg ilyen cirkuszokkal meg lehet moz-
gatni elegendő számú szavazót, továbbra is számíthatunk
hasonló konfliktusok szítására. Mert ha megéri a pár-
toknak, akkor bármelyik választási hadjáratban jól jön
nekik egy-egy ilyen csata, és a kormány különböző alá-
rendeltségű szervei jól szervezetten alszanak majd a fü-
lükön, amíg a szolgálatos hőbörgők az egymásnak
ugrasztásunkon dolgoznak. Mikor a hovatartozás mellett
a hozzáértés is legalább ugyanolyan fontos lesz, majd
megtanulhatunk akár úgy is emlékezni közösen a hő-
sökre, ahogy ezt a normandiai partraszállás minapi év-
fordulóján láthattuk.

Jelentősen csökkentek 
a külföldi tőkeberuházások

Az idei első négy hónapban 17 százalékkal, 1,323
milliárd euróra csökkentek a külföldi közvetlen tőke-
beruházások Romániában a tavalyi év azonos idő-
szakához mérten – közölte csütörtökön a Román
Nemzeti Bank. Tavaly január és április között 1,592
milliárd közvetlen külföldi tőke áramlott a román gaz-
daságba. Az idei 1,323 milliárd euróból 938 millió
eurót a tőkerészesedés tett ki, beleértve az újra be-
fektetett nettó nyereséget; a vállalatokon belüli hite-
lek értéke további 385 millió euró volt. A jegybank
szintén csütörtökön közölte, hogy az idei első négy
hónapban a folyó fizetési mérleg hiánya 38 száza-
lékkal, 2,306 milliárd euróra nőtt a tavaly jegyzett
1,665 milliárd euróhoz mérten. A deficit 641 millió eu-
róval haladta meg a tavalyi szintet. (MTI)

Dăncilă indul a PSD elnöki 
tisztségéért

Megerősítette Viorica Dăncilă miniszterelnök, hogy
indul a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöki tisztsé-
géért az alakulat június végi kongresszusán. A PSD
országos végrehajtó bizottságának csütörtöki ülése
után a jelenleg ügyvivő elnöki tisztséget betöltő Dăn-
cilă azt mondta, azért döntött úgy, hogy jelölteti
magát, mert úgy érzi, képes egyensúlyt, egyetértést
teremteni a párton belül, össze tudná fogni a területi
szervezeteket, és lendületet tudna adni a pártnak az
év végén esedékes államelnöki választások előtt. A
kormányfő hozzátette, nem köti feltételekhez a je-
löltségét, nem kíván előre csapatot létesíteni a többi
vezető párttisztségre pályázó jelöltekkel, mert tisz-
tességtelennek tartaná ezt kollégáival szemben. „A
lista nyitott, minden kollégát egyformán támogatok”
– tette hozzá. Viorica Dăncilă ugyanakkor megerő-
sítette, hogy a PSD-kongresszus dátuma változatlan
maradt, június 29-én tartják, ahogy abban korábban
megállapodott a párt vezetőtestülete. (Agerpres)

Év végéig újabb pályaszakasz
jöhet

Év végéig átadják a forgalomnak a Szászsebes és
Torda közötti autópálya 1-es szakaszát – közölte
Răzvan Cuc szállításügyi miniszter. A tárcavezető a
közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság
(CNAIR) igazgatójával, Narcis Neagával együtt ellá-
togatott csütörtökön a sztráda építőtelepére. Újságí-
rói kérdésre válaszolva mindketten megerősítették,
hogy a Szászsebes–Torda autópálya Szászsebes
és Gyulafehérvár közötti 1-es szakaszát év végéig
átadják a forgalomnak. Itt jelenleg 70 százalékban
készültek el a munkálatok. A Gyulafehérvár és
Nagyenyed közötti 2-es szakaszon zajló munkával
elégedetlen volt a miniszter, és közölte az építővel,
hogy szerződést bontanak, ha két hét alatt nem al-
kalmaz román alvállalkozókat. (Agerpres)

Dél-romániai magyaroknak 
indítanak nyelvtanfolyamot

Szórványban élő délkelet-romániai magyaroknak in-
dított magyar nyelvtanfolyamot a Fehér Holló Médi-
aklub Egyesület a Tanuld újra az anyanyelved! című
projekt keretében – írta csütörtökön a Krónika című
napilap. A román Ókirályságban élő magyaroknak
indított projektről Szabó Csaba újságíró, a szervezet
elnöke elmondta: az egyesület ezzel elkezdi feltér-
képezni azokat a regáti magyarokat, akik újra meg
akarják tanulni anyanyelvüket, vagy csak egysze-
rűen magyarul szeretnének beszélgetni. A Tanuld
újra az anyanyelved! első szakasza Brăilán és Ga-
lacon indul 26 ember részvételével. Következő állo-
másuk a Fekete-tenger parti Konstanca kikötőváros
lesz. A projekt minden költségét az egyesület állja.
(MTI) 

Ország – világÚzvölgyi katonatemető
ONCE: 11 román katona nyugszik a sírkertben

Hárman estek ki a kormányzó brit
Konzervatív Párt vezetőválasztási
szavazássorozatának csütörtökön
tartott első fordulójában, amely-
ben a legesélyesebbnek tartott 
jelölt, Boris Johnson volt kül-
ügyminiszter kapta messze a leg-
több voksot.

A távozó Theresa May miniszterelnök
pártvezetői tisztségéért folyó versengés-
ben tíz jelölt indult.

A mezőnyt az alsóházi konzervatív
frakció sorozatos szavazásokkal két főre
szűkíti. E szavazások első fordulóját bo-
nyolították le csütörtökön, a továbbiakat
jövő kedden, szerdán és csütörtökön tart-
ják.

A vezetőválasztás szervezéséért fele-
lős frakciótestület, az 1922 Bizottság
csütörtök délutáni bejelentése szerint az
első fordulóban – amelyben a 313 fős
frakciólétszám minimum 5 százalékának
megfelelő számú voksra volt szükség a
bennmaradáshoz – Boris Johnson a me-
zőny élén végzett 114 szavazattal.

Mark Harper.  a tory frakció szavazási
fegyelméért felelős volt kabinettag, Est-
her McVey volt munkaügyi miniszter és
Andrea Leadsom, az alsóház volt veze-
tője ugyanakkor kiesett a versenyből,
mivel egyikük sem érte el a továbblépés-
hez minimálisan előírt 5 százalékos sza-
vazatarányt.

Az első forduló eredménye azt is je-
lenti, hogy nem maradt női jelölt a Kon-
zervatív Párt vezetői tisztségére

pályázók között. Boris Johnson mögött
a második helyen Jeremy Hunt jelenlegi
külügyminiszter végzett 43 frakciósza-
vazattal, vagyis Johnson – akit a londoni
fogadóirodák a verseny kezdete óta a 
legesélyesebb jelöltnek tartanak – 71
szavazattal többet szerzett, mint a máso-
dik helyezett Hunt.

Utánuk Michael Gove környezetvé-
delmi miniszter (37), Dominic Raab volt
Brexit-ügyi miniszter (27), Sajid Javid
belügyminiszter (23), Matt Hancock
egészségügyi miniszter (20) és Rory Ste-
wart nemzetközi fejlesztési miniszter
(19) következik.

A jövő keddi második fordulóban már
a frakciólétszám 10 százalékának meg-
felelő számú szavazatot kell szerezni a
továbbjutáshoz, vagyis jelentős az esélye
annak, hogy kedden ismét több jelölt ki-
esik.

A menetrend szerint jövő csütörtökre
már csak két jelölt marad versenyben.

Közülük – ha egyikük sem lép vissza
a másik javára – a Konzervatív Párt 160
ezer regisztrált tagja választhatja meg
postai szavazással Theresa May utódját,
aki az Egyesült Királyság következő mi-
niszterelnöke is lesz.

A jelenlegi ütemterv alapján a megvá-
lasztott utód a július 22-én kezdődő
héten veszi át a pártvezetői tisztséget, és
ezután tájékoztathatja kormányalakítási
szándékáról II. Erzsébet királynőt.

A fogadóirodákon kívül a brit sajtó és
az elemzői közösség is gyakorlatilag biz-

tosra vette, hogy Boris Johnson, a Kon-
zervatív Párt keményvonalas Brexit-tá-
borának frontembere az első helyen jut
tovább a frakciószavazások első fordu-
lójából.

A három évvel ezelőtti vezetőválasz-
tás előzményeként lemondott David 
Cameron akkori miniszterelnök, miután
a brit EU-tagságról tartott népszavazá-
son a résztvevők szűk, 51,89 száza-
lékos többsége a kilépésre voksolt, jól-
lehet Cameron a bennmaradásért kampá-
nyolt.

Az ő lemondása utáni vezetőválasztás
győztese lett Theresa May addigi bel-
ügyminiszter.

May azonban múlt pénteken szintén
távozott a Konzervatív Párt éléről, min-
denekelőtt amiatt, hogy a londoni alsó-
ház az elmúlt hónapokban háromszor is
visszautasította a brit EU-tagság meg-
szűnésének (Brexit) feltételrendszerét
rögzítő, az Európai Unióval november-
ben elért megállapodást.

May távozása a kormánypárt éléről
miniszterelnöki megbízatásának végét is
jelenti, de az utód megválasztásáig
mindkét tisztséget ügyvezető minőség-
ben betölti.

David Cameron annak idején vissza-
adta képviselői megbízatását is, és kivo-
nult a brit politikából. Theresa May
azonban a héten közölte, hogy utódja
megválasztása után is alsóházi képviselő
marad, és átül a konzervatív frakció
hátsó padsoraiba. (MTI)

Három jelölt már kiesett a brit konzervatívok 
vezetőválasztásán

Utókezelés
(Folytatás az 1. oldalról)
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Miután marosvásárhelyi önkor-
mányzati tisztségéről Furó Judit
RMDSZ-es tanácsos lemondott,
az így megüresedett helyet a lis-
tán következő Tamási Zsolt kellett
volna elfoglalja. Június 13-án,
csütörtökön délelőtt a sajtóhoz
eljuttatott levelében a katolikus
iskola igazgatója a következő-
képpen indokolta, miért nem fo-
gadja el a megbízatást: 

2016-ban, a helyhatósági választá-
sok előtt nagyon bíztam benne, hogy
marosvásárhelyi közösségünk felis-
meri, az összefogásban van az egyedüli
esélyünk, hogy Marosvásárhelyért te-
hessünk. Nem vagyok politikus, de azt
világosan láttam, hogy a közösség 
szolgálatában vállalni kell azt, amire a
közösség bizalmat szavaz. A polgár-
mesterjelöltünk mögötti egységes fel-
sorakozás mellett bíztam benne, hogy
a városi tanácsosi listán is az egyéni ér-
dekek és kapcsolatok helyett az össze-
fogás alapján lesz a rangsorolás. Volt is
egy tiszavirág-életű, összefogás alapján
készült lista, amelyen engem a harma-
dik helyre rangsorolt a Maros megyei
Területi Állandó Tanács. Ez a lista vál-
tozott, s nem volt világos számomra,
hogy az összefogás jegyében vagy más
érdekek miatt. Ezért vállaltam csak a
13. helyet. Mert tudtam, hogy ha a kö-
zösségi összefogás hozza az erejét,
akkor ennyi tanácsosunk lehetett volna
az önkormányzatban. S ezzel a biza-
lommal nem lett volna szabad nem
élni. Azt is tudtam, hogy ha a közössé-
günk megosztott marad, az önkor-
mányzati frakciónk a nem a város és
közösségünk érdekét képviselő város-
vezetés árnyékában kényszerpályákra
kényszerülhet. S ezzel nem tudtam
volna azonosulni.

A választások során kiderült, hogy a
polgármesterjelöltünket nem engedték
győzni, s az is, hogy a marosvásárhelyi
közösség nem tudott teljesen azonosulni
a nem összefogáson alapuló tanácsosi
listával.

Közben teltek az évek, s kívülről néz-

tem, hogy mit tesznek tanácsosaink. Kö-
vettem, hogy sikerül-e a választási 
ígéretekhez ragaszkodni, vagy bekö-
vetkezik-e a kényszerpálya? Láttam ki-
tartó, következetes állásfoglalásokat,
de egy idő után a kényszerpályára ke-
rülést is, a város aktuális vezetése szán-
dékainak kiszolgálását is. Láttam az
egyre meredekebb belső konfliktusokat
a szervezeten belül, s láttam, hogy ho-
gyan veszíti hitelét a marosvásárhelyi
lakosság egy része előtt a városvezetést
egyre inkább követő városi szervezeti
vezetés. Látom azt is, hogy nekünk,
marosvásárhelyieknek szükségünk van
egy olyan érdekképviseletre, amely ér-
tünk, s nem egyes személyekért tesz. S
látom azt is, hogy erre most kevés az
esély. Az egészséges kompromisszu-
mokon, vagy legalábbis az én kompro-
misszumkészségemen túlmutat az
együttműködés a város vezetőségével.
Ezért nem tudok azonosulni egy olyan
közkatonai szereppel, amelyben olyan
döntések meghozatalára kényszerülhet-
nék, amelyre a városi szervezet vezetői

a frakciófegyelem alapján kérhetnének,
s amelyről tudnám, hogy nem a mi ér-
dekeinket szolgálja.

Most, amikor három év után sor ke-
rült arra, hogy döntést hozzak: válla-
lom-e vagy sem, hogy belépjek az
önkormányzatba, nem tudok eltekin-
teni azoktól az alapelvektől, amelyek
miatt az önkormányzatban RMDSZ-ta-
nácsosként való szereplésemet koráb-
ban mérlegeltem. Az irány, amelyet a
városi vezetés képvisel, távol áll az én
értékrendemtől.

Ezért még várok. Nem fogadom el,
hogy belépjek az önkormányzati taná-
csosi testületbe, mert nem arról szól,
ami miatt 2016-ban vállaltam volna a
tanácsosi szerepet. 

Várok, mert biztos vagyok benne,
hogy nincs más út, csak a szervezet tel-
jes megújítása, biztos vagyok benne,
hogy van közösségi összefogás, hogy
újra kiépül egy olyan csapat, amellyel
együtt városunkért, közösségünkért ér-
demes vállalni a napi politikát, a szol-
gálatot.
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Több mint tízéves hagyomány a Gedeon Richter Romániánál
Fiatal kémikusok érdemeit ismerik el

A kémia tantárgyversenyek
országos és megyei szakasza-
inak a Maros megyei résztve-
vőit díjazta tegnap a Gedeon
Richter Románia gyógyszer-
gyár marosvásárhelyi leány-
vállalata. A Maros Megyei
Tanfelügyelőséggel partner-
ségben a cég vezetősége ez-
által is ösztönözni szeretné a
kémia, illetve a vegyipar iránt
érdeklődő diákokat, ugyanis
az ágazat Marosvásárhelyen
és az országban is számos ke-
csegtető munkalehetőséget
kínál.

A kiemelkedő tudományos tevé-
kenység támogatását, valamint a fi-
atal tehetségek ösztönzését egyik
kulcsfeladatának tekinti a Gedeon
Richter Románia. Ennek jegyében
több mint tíz éve elismerik azon di-
ákok és tanáraik érdemeit, akik jó
eredményeket érnek el a kémia tan-
tárgyversenyeken. 

A marosvásárhelyi Kultúrpalota
kistermében tegnap megtartott ün-
nepélyes díjátadón elsőként Irsai
Izabella kémia és fizika szaktanfel-
ügyelő gratulált a diákoknak az
elért eredmények mögötti munká-
jukhoz, valamint az őket felkészítő
pedagógusoknak, akiknek sikerült

felkelteniük a diákok kíváncsiságát
a kémia iránt. 

A Gedeon Richter Románia ve-
zérigazgatója, Dana Chelărescu kö-
szöntőjében hangsúlyozta: immár
több mint tíz évre visszatekintő ha-
gyomány, hogy a vállalatuk elis-
meri a kémia tantárgyverseny
megyei, illetve országos szakaszain
kiemelkedő teljesítményt elért diá-
kok, valamint a munkájukat segítő
tanárok érdemeit. Idén pedig nem-
csak a kémiaolimpia megyei, illetve
országos szakaszain jól szereplő ta-
nulókat díjazták, hanem a Petru Poni,
valamint Raluca Rîpan kémiai verse-
nyeken kiemelkedően teljesítő fiata-

lokat is. A huszonöt
díjazott között két
magyar tehetséges
diák is szerepelt: a
kémiaolimpia me-
gyei szakaszán első
helyet ért el Kis
Anita, a marosvá-
sárhelyi Bolyai
Farkas Líceum IX.
osztályos diákja.
Felkészítő tanára
Irsai Izabella. A
Petru Poni kémia-
verseny megyei
szakaszán Kőmives
Beáta-Andrea, a
marosvásárhelyi
Ion Vlasiu Techno-

lógiai Líceum X. osztályos tanulója
harmadik helyezést érdemelt ki. Fel-
készítéséről Hampel Emőke tanárnő
gondoskodott. 

A Gedeon Richter Románia ve-
zérigazgatója hangsúlyozta, céljuk
ösztönözni a diákokat, hogy részt
vegyenek ezeken a versenyeken, és
ezáltal még közelebb kerüljenek a
kémiához, hiszen ez egy olyan ága-
zat, ahol majd igen vonzó szakmák
közül választhatnak. Ugyanakkor
reményének adott hangot, hogy a
kémia tantárgyversenyek díjazottai
egyszer majd az iparágban, vagy
akár a vállalatuknál próbálnak elhe-
lyezkedni. 

Zayzon Zsuzsanna, a vállalat PR-
felelőse lapunknak elmondta, fon-

tos a cégük számára, hogy ezt a ha-
gyományt folytassák, hiszen úgy
gondolják, hogy ezeken az alkalma-
kon olyan fiatal kémikusok vesznek
részt, akik számára remélhetőleg a
jövőben is vonzó lesz a vegytan, és
ezen a területen folytatják majd ta-
nulmányaikat. Ugyanakkor szeret-
nék, ha ezek a fiatal tehetségek
éreznék, hogy a társadalom igenis
figyel rájuk és támogatja őket – mu-
tatott rá. 

Az ünnepség végén a vállalat
képviselői meghívták a diákokat és
tanáraikat a Cuza Vodă utcai üze-
mükbe, ahol a kutatási, fejlesztési,
valamint a termelési részlegek meg-
látogatása során nyerhettek betekin-
tést az ott zajló munkába.

Nincs más út, csak a szervezet teljes megújítása 
Tamási Zsolt visszalépett

Szakrális maraton 
Június 22-én az Erdélyi Mária Út Egyesület és a maros-

vásárhelyi Erdélyi Kárpát-Egyesület szakrális maratont
szervez a keresztény értékekért és a békéért. A versenyre
benevezők a Marosvásárhely és Mikháza közötti távot ke-
rékpárral, gyalog és szaladva teszik meg. 

Azok, akik kerékpárral tennék meg az utat, miután reg-
gel 7 órától a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plé-
bániatemplomban részt vesznek a misén, 8 órakor indulnak
a Víkendtelep irányába, majd innen 8.30-tól bringázva a
Marosszentgyörgy – Székelybő – Székelymoson – Job-
bágyfalva – Búzaháza – Mikháza útvonalon teszik meg a
távot. Az út hossza oda-vissza 66 km,  670 m szintkülönb-
séggel.  Azok, akik szaladni szeretnének, 6 órakor a So-
mostetőn levő kőmedvétől indulnak az említett útvonalon
Mikházáig. A gyalogosok szintén reggel 7 órától részt vesz-
nek a misén, majd autóbusszal Jobbágyfalvára mennek,
ahonnan a Só útját követve Mikházáig gyalogolnak. A túra
hossza 15 km, gyerekek is részt vehetnek. Mindhárom csa-
pat megtekinti a mikházi ferences templomot, majd 14 órá-
tól közös gulyásozás lesz.  A kerékpározóknak legyen jó
állapotban levő bringájuk, a szaladóknál pedig csereruha,
a gyalogosoknál ivóvíz és élelem, esőköpeny és csereruha.
Érdeklődni, jelentkezni a 0749-071-453-as telefonszámon
lehet Szilágyi Eszternél. (v.gy.) 

A Kolozsvári Magyar 
Operáról, valamint 

a Szentlélek fontosságáról 
az Erdély TV 

vasárnapi műsoraiban
Vasárnap 13.30-tól a Kolozsvári Magyar Operáé a fősze-

rep az Üzenet szeretettelben. A műsor meghívottai, Rétyi
Zsombor és Kis-Lukács Bernadett, az opera művészei, akik
rangos díjat nyertek nemrég nemzetközi operettversenyen,
illetve Kulcsár Szabolcs karmester, karigazgató, valamint
Pataki Enikő magánénekes az opera jövő heti csíkszeredai
turnéjáról beszélnek.

A Hitélet műsor vendégei a Szentlélek fontosságát és
ennek az Atyával és a Fiúval való elválaszthatatlan egysé-
gét nem vonják kétségbe. De a Lélek munkájára keresztyén
gyülekezeteinkben teljesen eltérő módon találunk utalást.
Mit gondol erről Ötvös József nyugalmazott református lel-
kipásztor és Bondor Sándor, a Hit Gyülekezete marosvá-
sárhelyi elöljárója? Kiderül vasárnap 17 órától Sajó Norbert
műsorából. 

Menyhárt Borbála



A készséges titkár
A helyi közösség titkára Sebes-

tyén Nándor, ő a kilenctagú tanács
kisegítője. Mindnyájan magyarok, a
helyi tanács elnökével („polgármes-
ternő”) és a teljes mértékben magyar
kultúrán felnevelkedő helyettesével
(Ilija) az élen. Amint a folyosó falán
függő tabló is igazolja: „Székelyke-
vei Helyi Közösség Tanácsa (2017–
2021): Kovács Mária elnök, ifj.
Pirkov Ilija alelnök, Sebestyén Nán-
dor titkár, Gyuris Zsolt, Jakab Mag-
dolna, Dani Attila, Magyar Ede, Joó
Karina, Dávid Imre, Szatmári Mi-
hály. A fényképet készítette a Gusz-
táv-DIGITÁL cég nevében ifj. Csóti
Imre és Hangódi Gyuri.” Ugyanők
készítettek fényképeket, amelyek a
hivatal több termében függnek a
falon, az alábbi címmel: „Szakadó –
az ezer éves határ”. Az egyik „ezer-
éves kép” éppen a házasságkötő te-
remben, az asztal felett és a koronás
szerb címer alatt hívja fel magára a
figyelmet.

A gyűlésteremben a fő oldalfalon
a székelykevei címer lóg, alatta két
tabló szövege ismerteti igencsak
részletesen a település történetét,
közöttük szerszámaikon megpihenő
kubikusokat ábrázoló nagyméretű
fekete-fehér fénykép 1958-ból: Csa-
tornaásás Gyurgyovától Sándoregy-
háza felé 7 km hosszan. Részletesen
olvashatunk a madéfalvi veszede-
lemről, Gyurgyevó (Nagy-György-
falva) megalapításáról, a bukovinai
székely betelepítésről, Székelykevé-
ről, Szakadóról. Megtudhatjuk,
hogy ezen a helyen szakadt át a gát
1888. április 27-én, és hatalmas víz-
tömegek árasztották el a telepesköz-
ségeket, miközben „a székelység
rétje tengerré vált”. De az al-dunai
székelyeknek máskor is dacolniuk
kellett sanyarú sorssal, természeti
katasztrófákkal. Legutóbb 2006 au-
gusztusában, amikor pusztító forgó-
szél söpört végig a falun. 

Székelykeve már három magyar-
országi testvértelepüléssel írt alá
együttműködési egyezményt (Rác-
keve, Lórév, Lengyel), és most azon
iparkodik, hogy Sepsiszentgyörgy-
gyel lépjen hivatalos kapcsolatba.
Már öt esztendeje tart a kapcsolat,
évente felváltva látogatnak el egy-
máshoz. Mivel a törvény megválto-
zott, bürokratikusabbá vált a
testvértelepülési kötelékek létreho-
zása, a szerbiai községszintű köz-
igazgatási egység vezető
testületének is áldását kell adnia rá.
Azaz Kovin (Kevevára) tanácsosai-
nak is helyeselniük kell. 

Székelykevén a viszonyoknak
megfelelően gazdag hagyomány-
ápolás és civil szervezkedés zajlik.
A Petőfi Sándor Művelődési Egye-
sület működteti a többnyire időseb-
bekből álló női és férfikórust,
valamint a kis citerások együttesét.
A Szalmaszál csoport inkább a fia-
talokra alapoz, legsikeresebb meg-
valósításai: önálló tánccsoport

létrehozása, humoros előadások
megszervezése, kézimunkacsoport
működtetése. 

A helyi közösségi házban az iro-
dákon kívül két terem működik. Az
egyikben a havi gyűléseit tartja a
képviselő-testület, no meg egyéb
eseményekre is sor kerül. A falon
részletes ismertető tanulmányozható
a helytörténetről, múltról és jelenről
egyaránt. A testvértelepülések, ide-
látogató vendégek ajándéktárgyai
teszik változatossá az összképet.
Némelyekből megtudható, hogy
megünnepelték Székelykeve fennál-
lásának mind a 120., mind a 130.
évfordulóját. Egy tányéron például
azt írja: „A 120. évforduló emlékére
a sombereki székely pávakörtől és
táncosoktól.” A másik, szerényebb
terem elsősorban házasságkötésre
szolgál, de nyilván egyéb összejöve-
telekre is. Egyébként, kérés alapján,
lehetséges kizárólagosan magyar
nyelven kimondani a boldogító
igent. 

A titkár, kérdésre válaszolva, el-
mondja a hivatal álláspontját, misze-
rint a változásokat követően nem
akartak utcaneveket cserélni, csak
költségbe verték volna a helyieket.
Amúgy is van Kossuth utca, no meg
Petőfi utca. Annál több a bajlódás a
második világháborút követően el-
kobzott javak visszaszolgáltatásá-
val, amit az utóbbi időben indítottak
be teljes erőbedobással.
Többnyelvűség

Vajdaság Autonóm Tartomány-
ban könnyen érzékelhető gyakorlat
a többnyelvűség. A helyi közösségi
házon szerb–magyar–román nyel-
ven írja az alábbiakat: „Szerb Köz-
társaság. Vajdaság Autonóm
Tartomány. Kevevára Község. Szé-
kelykevei Helyi Közösség” (Repub-
lica Serbia. Provincia Autonomă
Maghiară. Comuna Covin. Comuni-
tatea Locală Skorenovac). Külön
pannón a település parcellarajza és
három nyelven részletes szöveg,
ami előirányozza a Köztársasági
Földmérési Intézet kataszteri felmé-
résének a lebonyolítását, annak gya-

korlatát. Szerb Köztársaság. Köztár-
sasági Földmérési Intézet – Repub-
lica Serbia. Biroul Naţional de
Geodezie.

A helyi közösségi ház előtti hirde-
tőtáblán csupa egynyelvű magyar,
néhány kétnyelvű magyar–szerb fel-
irat. A falubelieknek címezték a
helyi lakosok. Íme néhány közülük:
„Eladó 500 literes mélyhűtő LTH.
Az árát megbeszéljük. Telefon-
szám.” „Zsír van eladó. Jakab Mi-
hály. Petőfi Sándor utca.” „Órákat
adok magyar és szerb nyelven általá-
nos és középiskolás tanulóknak ma-
tematikából, fizikából és kémiából.” 

Na prodaj. For sale – csupán két-
nyelvű felirat látható annak a hosz-
szú, zöld épületnek a hátsó felén,
amelynek egy részét a nyugdíjasok
használják. Az egyik márványtáblá-
ról megtudható ugyanakkor az épü-
let egyik részének a rendeltetése:
„Ebben az iskolában az 1913–14. is-
kolai évben végezte be az elemi is-
kola hatodik osztályát Zsárko
Zrenyanin-Úcsa néphős. Szkoreno-
vác 1958. június 22-én. A »Zsárko
Zrenyanin-Úcsa« nyolcosztályos is-
kola tanulói.”

A temetőben már a magyar nyelv
az egyeduralkodó. A temető bejára-
tánál az Úr 1995. évében felállított
székely kapu. Felirata: „Voltunk,
mint ti, lesztek, mint mi!” A bejárat-
tól balra egy kőbe faragott turulos
emlékmű, itt-ott néhány piros-fehér-
zöld szalag. A helyi szokásoknak
megfelelően szembetűnően sok a te-
hetős, fekete márványoszlopos
sírkő, rajtuk az elhaltak kőbe vésett
arcmásával vagy a kőhöz erősített
fényképével. A régi sírkő viszonylag
kevés. A temetőből továbbhaladva,
az út az egykori, 1932-ben létreho-
zott Kék Duna Egyesület focipá-
lyája mellett vezet. Arrább egy
hosszú betonkerítésre festékkel fel-
írva egy ugyancsak terjedelmes,
immár újkori szöveg, személyes
üzenet, amely 2014 karácsonyán fo-
gant: „Lesz még kikelet, de nem lesz
még egy szív, amely így szeret!”

De van még egy szív Székelyke-
vén, amely kínaiul érez. A
kínai üzletben ugyanis ferde
szemű férfi igyekszik magya-
rul, avagy szerbül válaszolni a
vásárlónak. Az üzleti nyere-
ségnek ugyanis nincs sem
nemzetisége, sem anyanyelve.
Nem a múlt számít, hanem a
jelen. És a jövő?
Székelykevei epilógus

Minden jel arra mutat, hogy
Székelykeve az utolsó meg-
maradásra termett székely falu
a délnyugati végeken. A Szé-
kelyföldtől földrajzilag legtá-
volabb elhelyezkedő székely
település a fokozatos elván-
dorlás, a lakosság állandó
csökkenése ellenére is tartja
abszolút magyar többségét. A
falu él, és élni akar. Miközben
életösztöne fenntartásához
keres szövetségeseket. 

Székelykeve lakóit és támo-

gatóit összeköti a közös cél: harcolni
a megmaradásért, megőrizni anya-
nyelvünket és hagyományainkat a
magyarság legdélibb bástyáján.
Utószó

A bukovinai székelyek Al-Duna
mentére való tömeges letelepítése és
jó fél évszázaddal későbbi bácskai
átmenekítése, onnan magyarországi
szétszóratása között számos kirajzás
történt az alábbi településekre: Gyo-
rok (Arad megye), Déva, Vajdahu-
nyad, Csernakeresztúr, Sztrigyszent-
györgy (Hunyad megye), Vice, Ma-
gyarnemegye (Beszterce-Naszód
megye), Marosludas (Maros me-
gye), valamint Kanada és Amerika
munkás kézre, földművelésre váró
vidékeire. Mindez az 1880-as évek
és a nagy háború (első világháború)
között történt. Az utóbbi időben el-
sősorban Nyugatra való vándorlá-
suk, munkavállalásuk és házaso-
dásuk okán történő migrációjuk da-
rabolja tovább közösségeiket.

A nagyvilágban szétszóródott, va-
lamely mértékben bukovinai szé-
kely származásukat vallók mostani
összlétszáma a becslések szerint op-
timális esetben harmincezer sze-
mély körüli. Az Al-Dunánál, a
Magyarországon, a Dél-Erdélyben
és a Kárpát-medence más települé-
sein élő bukovinai székelyek identi-
tása a nehézségek ellenére is
megmaradt. Ehhez járulnak hozzá
az egyes településeken létrehozott
hagyományőrző egyesületek, ún.
Székely Körök, kézműveskörök,
néprajzi gyűjtemények, amelyek a
„magyar tengerben” a bukovinai
székely identitás megmaradását biz-
tosítják. Tevékenységüket a bukovi-
nai székelység mai központjában,
Bonyhádon működő Bukovinai
Székelyek Országos Szövetsége
fogja össze, amely minden évben
megszervezi a „bukovinai székelyek
világtalálkozóját”. Érdekességkép-
pen említést érdemel, hogy lengyel
kezdeményezésre létrejött a Buko-
vinai találkozások című nemzetközi
fesztivál. Lengyelországban Jastro-
wie és Pila, Szlovákiában Turci-
anske Teplice, Ukrajnában Buko-
vina egykori fővárosa, Cernovitz,
Romániában Câmpulung Moldove-
nesc, Magyarországon Bonyhád ad
otthont ennek a rendezvénynek,
ahol az egykori bukovinai székelyek
találkozhatnak valamikori szomszé-

daik képviselőivel: lengyelekkel,
szlovákokkal, ukránokkal, romá-
nokkal és németekkel. 

A madéfalvi veszedelem után
szülőföldjük elhagyására kényszerí-
tett, és Moldvába menekült, később
Bukovina (magyar jelentése: bük-
kös) öt falujában letelepített, onnan
részben szétrajzott és az Osztrák–
Magyar Monarchia idején legelső-
ként és legteljesebben az Al-Duna
három falvába átkerült, 1941-ben
aztán teljesen és véglegesen „haza-
telepített”, három év múltán a Bács-
kában máris hazátlan bukovinai
székelyek sorsa legvégül Magyaror-
szágon teljesedett ki. Leszármazot-
taiknak az anyaországban immár
nem okozott gondot a magyar nyel-
ven való tanulás, hitük gyakorlása, a
szokásaikhoz való ragaszkodás. Na-
gyon sokan Érden leltek otthonra, ez
a főváros környéki, egyre növekvő
település mintegy háromszáz buko-
vinai székely eredetű családot foga-
dott be. Az öt hazát (Székelyföld,
Moldva, Bukovina, Délvidék, Ma-
gyarország) végigpróbált bukovinai
székely népcsoport jeles képvise-
lője, a „népét és népe kultúráját
szolgáló” Kóka Rozália hozta létre,
és több mint négy évtizeden át irá-
nyította az Érdi Bukovinai Székely
Népdalkört. Nemrég megjelent öné-
letrajzi és népéletrajzi könyve (Bu-
kovina, Bukovina... Utam végén
visszanézek, Fekete Sas Kiadó, Bu-
dapest, 2017) előszavában dr. Do-
mokos Mária alábbi következtetése
fogalmazódik meg: „Amit a bukovi-
nai székelyek a rájuk mért történelmi
sors ellenében véghezvittek, azt bát-
ran nevezhetjük csodának. Mindösz-
sze öt községről van szó, nincstelen
székely menekültekből összeverbu-
válva, és mit produkáltak! Már a
puszta életben maradásuk is teljesít-
mény, ám ők ennél sokkal többre
voltak képesek. A százféle egyéb
náció között, idegen uralom alatt
megmaradtak önmaguknak, és
híven megőrizték kincsként maguk-
kal vitt közösségi hagyományukat.
Ez fogta őket mindvégig össze: a
közös nyelv, az életet szabályozó
szokások, mesék és dalok, a »rend-
tartó székely falu«. Bámulatos élet-
erejük megsokszorozta őket, új és új
rajok indultak szerteszét Bukoviná-
ból, és ezek – ha sikerült együtt 
maradniuk – mindig újraépítették
autonóm közösségeiket.”
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Megmaradásra termett székely falu a délnyugati végeken (2.)

A legtávolabbi székely település határa a Duna

Multifunkcionális terem a községházán



A temetőbe az első kánikulai napon kerül-
tem. A rekkenő hőségben égtek a sírok ce-
mentlapjai. Az ösvényt a sírok között
egynyári gyomok lepték: álkörmösök, sédbú-
zák, egy-egy odatévedt gyertyán- s juharcse-
mete, porcsinfüvek sokasága, s mindezek
közt szétterülő ágas-bogas, nagyra nőtt vére-
hulló fecskefű garmadája. Két kézzel estem
nekik, s mire langymeleg boglyába raktam
őket, narancsvörös nedvük könyékig érő szí-
nes kesztyű varázsolt két kezemre. A nyári
burjánirtás már csak ilyen.

A fenyők tűlevél bástyáit – a nemsokára
hatalmas kerületűvé bővülő jegenyefenyő s a
négy luc koronáin át – megostromolva ekkor
érte el orrcimpáimat a régi kereskedelmi is-
kola udvarát övező hársak illathada. A júniusi
ég kékjébe fúródó virágözön rápermetezte
léte gyönyörét a körülállókra. Méhek soka-
sága rajongta körül a virágokat, s azok valami
természetbölcsességgel megáldva tűrték az
őket nyaggató méhek zümmögését, amelyek
a kora délutánt ajándékozták meg ezzel a halk
ünnepi zenével.

Valahol a város alatt búzarendek kalászol-
tak, s a toklászokról visszapattanó fény ezüs-
tösen csillogott rajtuk. Az árpa is kalászolt
már, de még zöldje mutatta – messze van
még, mire szára szakad. A zab néhol már
aranyba csillant, de a rozs bugái még ham-
vaszöldek voltak egy napfényt kevésbé látott
völgy hajlatában. A dombperemeken a kalá-
szosokból nagy műgonddal száműzött pipa-
csok bontották egynapi kimonóikat. Rég
ideje annak, hogy búzavirággal együtt ékesít-
sék a búzatáblákat.

Váci Mihály még így dicsérhette őket a
Pipacsok a búzamezőben versben:

Búza, búzakalász!
véle szél hadonász:
hajlik, lengedezik,
amíg cseperedik.
Búza, búzakalász.

Színe még nem arany:
mint a fű, csak olyan.
Szerte búzamező
zöld színben repeső,
– színe még nem arany.

Amíg érik a mag,
lassan, jó nap alatt,
– könnyű kis pipacsok
szirma, lángja lobog,
amíg érik a mag.

Messze virítanak.
Lenge szirmaikat
rázva vérpirosan,
mag felett magasan,
messze virítanak.

Tőlük piros a táj!
„Íme itt van a nyár!” 

Őket nézegetik,
szép csokorba szedik.
Tőlük piros a táj.

A zöld búzamezők,
észrevétlenek ők!
De lehull a pipacs,
s felragyognak a nagy
érett búzamezők!

A napraforgók levelén megcsusszanó fény
jelezte, hogy kezdik utolérni a megnyurgult
törökbúzákat.

S amikor kósza felhők gomolyognak a táj
fölé, kérészéletű árnyékot terítenek a Szé-
kelykő alatt meghúzódó Torockóra.

Az országút aszfaltján délibábfióka táncol.
Nem, nem Aranyosi Ervin Délibábja ez, de
délibáb ez is.

Smaragdzöld mezőn szétterül
aranyszíne a napnak,
pipacsok vörös bársonya
áldoz a pillanatnak.
Szél lebben, fennen gólya száll
tenger hullámú égen.
Nyárfák sudárja út tövén
táncol a kósza szélben.
Lebeg a lég, remegve lép,
hullámát szerte szórja.
Tükrén mereng a nagy világ,
– valóság másolója.

A róna mása visszanéz,
tótágast áll a réten:
Az van itt lent, ami pihent
imént még fent az égen.

Nyugatra a nap csak jócskán fél kilenc
körül szentül le.

Hogy aztán a későn
jövő est É-K-D ívében a
hegyek fölé rajzolja a 
Tejutat.

A téli égbolt csillagké-
pei közül már csak az
Ikrek két fényes csillaga,
a Castor és a Pollux 
merészkedik a nyugati
égbolt peremére. Úgy-
szintén a horizontba süp-
ped északnyugaton a
Szekeres legfényesebb
csillaga, a Capella.
Északra a Perszeusz és a
Kassziopeia pislákol köz-
vetlenül a látóhatár felett.
Fenn a Székelykőn, vá-
rosi fényektől mentesen,
a horizontig húzódó lá-
tótérrel megáldottan,
mindez jól látható. Felet-
tük a Zsiráf nyújtogatja a
Zenit felé megnyurgult
nyakát. Az Ikrektől ke-
letre sorakoznak fel az ál-
latövi csillagképek: a
Rák, az Oroszlán, a Szűz
s a Mérleg. A fényes 
Jupitert is errefelé keres-
hetjük, a Kígyótartó csil-
lagkép déli részén jár. A
déli égbolt alján halová-
nyan látszik az Északi Vízöntő, a Szextáns, a
Serleg és a Holló. Fejünk felett egészen ma-
gasan villog az Ökörhajcsár, a Bereniké Haja
és a Vadászebek. Tőlük északra a Nagy Gön-
cöl és a Kis Göncöl. Közöttük tekereg a Sár-
kány farka. A Merkúr napnyugta után a
nyugati ég alján látszik. 20-a körül bő másfél
órával nyugszik, a Napot követve. A Vénusz
fehér ragyogása napkelte előtt a keleti látó-
határ közelében lesz. A Mars az Ikrekben, s a
hónap végén a Rákban végez előretartó moz-
gást, a Nap után nyugszik le. A Szaturnusz
hátrál a Nyilasban, az Uránusz kora hajnal-
ban kél, a Kost látogatja. A Neptunusz éjfél
körül kél, s a Vízöntőben keresendő.

De hogy mekkora távolságok ezek? Akár-
csak a Naprendszeren belül. Mi több, csupán
a Naprendszer belső bolygóinak zónájában.
Erre negyed évezrede tudjuk a választ.

250 éve történt, hogy Hell Miksa Sajno-
vics Jánossal együtt megmérte az
1769. június 3-ai Vénusz-átvonulás
kontaktusainak időpontját az észak-
norvégiai Vardö-szigetről. S később
több különböző mérés összevetésével
meghatározta a Nap–Föld távolságot.
Ezt többen megtették, és pontosabb
eredmény is volt közöttük, de egyedül
ő volt az, aki az akkor már nagy tekin-
télynek számító Lalande-dal szemben
kiállt kapott eredményének pontossága
mellett. Edmond Halley 1716-ban
tette közzé javaslatát a Nap–Föld tá-
volság megmérésére, amelyhez a Vé-
nusz Nap előtti átvonulását tartotta a
legalkalmasabbnak az akkor rendelke-
zésre álló lehetőségek közül. A csilla-
gászok a XVII. században még csak a
bolygópályák méreteinek arányát is-
merték. Ha csak egyetlen bolygópálya
pontos méretét sikerült volna meg-
tudni, az alapján a többiét is megkap-
hatták volna. Ennek a csillagászati

problémának a megoldása volt a fő célja a
Vardö szigetére tett expedíciónak is. A nehéz
utat a távoli tájra az tette indokolttá, hogy
ezen a helyen, túl az Északi-sarkkör vonalán
és nem sokkal a nyári napforduló előtt, a nap
nem nyugodott le. Így az Európában éjfélre
eső, június 3. 21 óra 15 perc és június 4. 3
óra 26 perc között lezajlott jelenség megfi-
gyelhetővé vált. A szigeten két hónapot töl-
töttek el a Vénusz átvonulásáig. (Ezalatt
Sajnovics a magyar és a lapp nyelvet is ösz-
szehasonlította. Nyelvész képzettsége nem
volt, mégis ő rakta le az összehasonlító nyel-
vészet alapjait. Hogy mennyi sikerrel, azt a
ma kutatásai fedik fel egyre szemléleteseb-
ben: nagyon rosszul.) Magát a megfigyelést
három távcsővel végezték, s az időjárás is
kegyes volt hozzájuk: az átvonulás előtt és
közben felhők takarták el ugyan a napot, de
a kontaktusok idejére kitisztult az ég. A világ
számos pontjára szétszóródott megfigyelők
eredményeinek megérkezése hosszú időt vett
igénybe. (James Cook erre az eseményre
időzítette első útját Tahitira.) Hell Miksa ki-
választotta azokat a megfigyeléseket, ame-
lyek a legmegbízhatóbbnak tűntek. Ezek
alapján elvégezte a számításokat, és ered-
ményként a Föld–Nap távolságra 151,7 mil-
lió km-t kapott. A mára ismert pontosabb
adat 149,6 millió km. Elmondható, kitűnően
számolt, s az expedíció ebben a tekintetben
nem tévedett.

Minden múlik, elmúlik, átalakul. De Hell
Miksa hírneve marad. Sajnovicsra ma még
hivatkoznak, de lassan emléke is a múlté lesz.

Minden múlik, elmúlik, átalakul. A vére-
hulló fecskefű narancssárgája is, de néhány
napig mégis emlékeztet a helyre, ahol rájuk
találtam.

Hasonló jókat kívánva, maradok kiváló
tisztelettel.

Kelt 2019-ben, június 14-én, Elizeus nap-
jánKósza felhők gomolyognak a táj fölé, kérészéletű árnyékot terítenek a Székelykő alatt meghúzódó Torockóra
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Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emléke-
zünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tet-
ték naggyá Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállal-
tak az egyetemes magyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000-
1990. Főszerkesztő:  Kenyeres Ágnes) 

KISS ERNŐ (Temesvár, 1799. jún. 13. – Arad, 1849. okt.
6.): honvéd altábornagy, az aradi tizenhárom vértanú egyike.
Volt császári tiszt, a Hannover huszárezred ezredese. 1848
nyarán felajánlotta szolgálatát a magyar kormánynak, 1848.
okt. 12-én tábornokká és a bánsági sereg főparancsnokává
nevezték ki. 1848. dec. 22-én altábornagy, 1849. jan. 9-én or-

szágos főhadiparancsnok lett. Világos után Haynau Aradon,
a tizenhárom honvéd tábornok között őt is kivégeztette. 

SZÁSZ KÁROLY (Nagyenyed, 1829. jún. 15. – Bp.,
1905. okt. 15.): költő, író, műfordító, az MTA tagja (l. 1858,
r. 1869, ig. 1878, t. 1899), ref. püspök. ~ Károly (1798 –
1835) fia, ~ Domokos és ~ Béla (1840 – 1898) fivére, ~ Ká-
roly (1865 – 1950) és ~ Béla (1868 – 1938) apja. 1845-től
Kolozsvárott tanult, 1848-ban a pesti egyetemen matemati-
kai tanulmányokat folytatott. 1849-ben előbb fogalmazó a
közoktatásügyi minisztériumban, majd belépett a honvéd-
ségbe, s káplárként, utóbb hadnagyként vett részt a szabad-
ságharcban. 1850-51 közt Bején nevelő, 1851 nyarán ref.
papi vizsgát tett. 1851-től nagykőrösi, 1853-54-ben kecske-
méti gimnáziumi tanár. 1867-től a vallás- és közoktatásügyi
minisztériumban osztálytanácsos, 1869-től Pest vm.-i, 1872-
től jászkun kerületi tanfelügyelő, 1884-1903-ban dunamel-
léki ref. püspök. 1860-tól a Kisfaludy Társaság tagja,
1883-1900-ban másodelnöke, 1892-95-ben az MTA másod-
elnöke. A kiegyezés korának egyik jellegzetes képviselője

volt. Gyulai Pál és Arany János barátja; esztétikai és kritikai
munkásságában erősen konzervatív. Gyulai Pállal és Men-
tovich Ferenccel forradalmi politikai versekből összeállított
kötetet adott ki Nemzeti színek címmel. Számos egyházi jel-
legű munkája és tankönyve jelent meg. Lírájában a családi
élet, a vallásos és hazafias érzés hangja szólal meg. Rendkí-
vül széles körű műfordítói munkásságot fejtett ki: többek
között Shakespeare, Goethe, Schiller, V. Hugo, Béranger,
Tennyson műveiből fordított magyarra, Dante Isteni színjá-
tékát ő fordította le elsőként teljes terjedelmében. (Dante
Alighieri Isteni színjátéka, I-III., Bp.; 1885, 1891, 1899). 
F. m.: Szász Károly költeményei (Pest, 1861); Trencséni
Csák (eposz, Pest, 1861); Herodes (Pest, 1867); Álmos
(dráma, Pest, 1870); Salamon (Bp., 1878); A világiro-
dalom nagy eposzai (I – II., Bp., 1881 – 82); Szász Károly
kisebb költeményei (Bp., 1883); Schiller (élet- és jellemrajz,
Bp., 1887); Attila halála (dráma, Bp., 1893); Szász Károly
művei (válogatta és sajtó alá rendezte Ravasz László, Bp.,
1930). 

Híres erdélyi magyarok
(1000–1990)

Kiss Székely Zoltán

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCLXII.)



Békésy György sajátos és ki-
váltságos helyet foglal el a
magyar, magyar származású
Nobel-díjasok között. Bár az
orvosi-élettani Nobel-díjat
már amerikai állampolgár-
ként kapta meg, és elsődlege-
sen az amerikai Nobel-díjasok
létszámát gyarapította, egye-
dülálló módon korábban Ma-
gyarországon végzett
kutatásaiért érdemelte ki e
rangos kitüntetést. Később
elismert eredményeit 1928-
1931 között publikálta neves
külföldi szaklapokban.

Békésy György 1899. június 3-án
született Budapesten. Koraszülöt-
ten, gyenge tüdővel jött a világra.
Erdélyi gyökereit bizonyítja, hogy
a Debrecenből Kolozsvárra került
apai nagyapja, az evangélikus Bé-
késy József a kincses városban vette
nőül Szabó Júliát, itt élték le éle-
tüket, mindkettőjüket ide temették.
Negyedik gyermekük volt Békésy
Sándor, a Nobel-díjas tudós édes-
apja, aki Kolozsvárott született
1860. július 20-án. A Kolozsvári
Királyi Magyar Tudományegyete-
men tanult, itt vált a filozófiai tudo-
mányok doktorává. Ezt követően a
kolozsvári egyetemen tanársegédi
állást kapott a közgazdasági karon,
majd 1895-ben felkerült Buda-
pestre, itt jutott számára kedvezőbb
álláshoz. A fővárosban nősült meg,
itt születtek gyermekei, akik édes-
anyjuk római katolikus vallását vet-
ték fel. 

Középiskoláit Budapesten kezd-
te, majd diplomatatevékenységet
folytató édesapja karrierjének kö-
szönhetően Zürichben folytatta és

fejezte be. A berni egyetemen szer-
zett kémikusi oklevelet, egy sze-
mesztert Budapesten tanult. Járt
volna neki a svájci állampolgárság,
és állásajánlatot is kapott, ám a bu-
dapesti külügyminisztériumba visz-
szarendelt édesapját követte.
Budapesten szerezte meg 1923-ban
a kísérleti fizikai doktorátust. A Ma-
gyar Királyi Posta kísérleti állomá-
sán kapott mérnöki állást, ahol

egyúttal a telefonkagyló (fülkagyló)
hatékonyságának a javításával kap-
csolatos kísérleteket végzett. Kuta-
tási tehetségének és kivételes
technikai felkészültségének köszön-
hetően több jelentős közleményt je-
lentetett meg neves külföldi
szaklapokban. Nemzetközi elis-
mertségének köszönhetően egye-
temi magántanár, majd a Magyar
Tudományos Akadémia levelező

tagja lett. A világháború negatí-
van befolyásolta kutatómunká-
ját, megpecsételte hazai munka-
lehetőségét, ugyanis mind a
munkahelyét, mind különlabora-
tóriumát bombatalálat érte. Ilyen
körülmények között 1946-ban
nem utasította el a svéd szakem-
berek meghívását a világhírű
Karolinska Intézetbe. Itt fejlesz-
tette ki az audiométert, amit
azóta is használnak az orvosi
gyakorlatban. Közben a magyar-
országi politikai változások ha-
tására otthon megfosztották az
állásától, sőt akadémiai tagságát
is visszavonták. Ilyen körülmé-
nyek között Stockholmból nem
haza, hanem Bostonba költözött,
a Harvard Egyetemen kapott ál-
lást. 

Az ekkor 49 esztendős Bé-
késy Amerikába érkezése anek-
dotikus. Kevés dollárral és gyér
angolnyelv-tudással (inkább
csak olvasta az angol szakcikke-
ket) érkezett meg az ígéret föld-
jére. Belépéskor az előírásoknak
megfelelően céljairól és helyze-
téről faggatta a szolgálatos ren-
dész, és a szokásos módon
egészségi állapotáról érdeklő-
dött. Csakhogy a tudós félreér-
tette a kérdést, a healthy szót
(egészséges) wealthynek (gaz-
dag) értette, és nemmel vála-
szolt. E balszerencsés választ

követően külön eljárást igényelt
annak a tisztázása, hogy ugyan nem
gazdag, de alapjában véve egészsé-
ges, és ekképpen beengedhető az
Amerikai Egyesült Államok terüle-
tére.

1948-tól nyugdíjazásáig a Har-
vard Egyetemen dolgozott, itt hozta
létre és működtette az érzékszervek
élettani laboratóriumát. Ugyanab-

ban az évben, 1961-ben kapta meg
a halláskutatók legrangosabb ame-
rikai elismerését, majd pár hónap-
pal később az orvosi-élettani
Nobel-díjat egyedül vehette át dec-
ember 10-én „a cochleán belüli in-
gerlés fizikai mechanizmusának
felfedezéséért”. Békésy kutatásai a
hallás mérésében, a közép- és belső
fül betegségeinek megértésében és
új sebészmódszerek kidolgozásá-
ban egyaránt hasznosaknak bizo-
nyultak. 

Élete végét Hawaiin töltötte
egyedül, hiszen családja nem volt.
Csodálatos, több száz műtárgyból
álló gyűjteményét végül a Nobel
Alapítványra hagyta, bár szívesen
testálta volna magyarországi múze-
umra, de akkoriban odahaza nem
kívánt személyiségnek, disszidens-
nek tartották. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia csak 1989-ben
rehabilitálta az 1972-ben elhunyt
Nobel-díjas tudóst. Hamvait poli-
néz szokás szerint és végakaratának
megfelelően az óceánba szórták. 

Békésy György vitathatatlanul
egyike a magyar tudomány nagyja-
inak, magyarságát egész életén át
megélte és vallotta. Méltatását saját
gondolataival, visszaemlékezésével
fejezzük be: „Amikor Svájcban
éltem, ott minden csendes, biztos és
nyugodt volt, az életben maradás
nem jelentett problémát. Magyaror-
szágon más a világ, az élet állandó
küzdelmet jelentett szinte minde-
nért, de a küzdelem nem jelentett
pusztulást. Egyszer elvesztettük,
máskor megnyertük, de mindig
életben maradtunk. Nem jelentett
véget, legalább az én esetemben
nem. Az embereknek szüksége van
ilyen erőpróbákra, és ez Magyaror-
szág egész történelme folyamán
megvolt.”
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Százhúsz éve született Békésy György (1899–1972)

Dr. Ábrám Zoltán

Hosszú időt töltöttem Bolyai Far-
kas kézirathagyatékának vizsgálatá-
val. Az 1980-as évek közepét írtuk,
amikor Marosvásárhelyen egy bo-
lyais iskolai ünnepség kapcsán azt
a feladatot kapták a tanárok, hogy
írjanak egy-egy rövid tanulmányt a
Teleki Tékában található Bolyai-
kéziratok alapján. Ekkor mentem
először olvasni a könyvtárba. A haj-
dani református kollégiumban ta-
nultam, ahol egy fél évszázadon át
Bolyai Farkas tanított. Az ő fizika-
szertárának voltam négy évig az
őre, majd egyetem után, fizikusi
szakképesítéssel, halálának száz-
harmincadik évfordulóján visszatér-
tem ugyanoda tanárnak. A
könyvtárban elém tettek egy ötezer
oldalnál is nagyobb terjedelmű kéz-
iratköteget, hogy válogassak közöt-
tük. Szinte emlékszem arra a
megrendülésre, amivel az oldalakat
lapozgattam. Bevallom, hogy egy
könnycseppem az első oldalra esett.
Ma sem értem ezt a megrendülést.
Nekünk, diákoknak Bolyai Farkas
kolosszusnak számított, de minden-
napjaink része volt, szinte mint
nagyapánk. Nem hittem, hogy most
az ő iratai előtt ülök. Lassan tudato-
sult bennem az, hogy a Bolyai
téren, ahol gyermekkoromban lak-
tam, minden lépésem – az utcán, az
iskolában, az orvosi rendelőben, az
egykori kollégiumi nyomdában,
ahol az Appendixet nyomtatta, a Té-
kában, a Vártemplomban, ahol kon-
firmáltam – nem más, mint
időutazás Bolyai egykori világában.
Mindenhol az ő nyomdokaiban já-
runk mind a mai napig.

A helyenként foltos kéziratai

mellett ülve magam elé idéztem
egykori dolgozószobáját a mai Kö-
teles Sámuel utcában, mécsesét, tin-
tatartóját, kertjében a szilvafákat, a
kis tanári szálláson sürgő-forgó di-
ákokat, és olyan kérdések jutottak
eszembe, amikre a leghihetőbb vá-
laszokat az azóta eltelt harminc év
kutatásai során találtam meg.

Miért kellett három évtized? Elő-
ször is, semmiféle kutatói, levéltá-
rosi ismerettel, módszertani
alapfogalmakkal nem rendelkez-
tem. A katalógusok közt is csak téb-
láboltam. A levéltár munkatársai
végtelen sok türelemmel igazgatták
avatatlan, de kitartó, majd egyre
megszállottabb munkámat. Még
nem tudtam, mit fogok kezdeni a
kibetűzött kéziratokkal. Mert volt
ott matematika, kemencetan, költé-
szet, orvosolás, kertészet, erdészet,
borászat, peregrinációs emlék-
könyv, orvosi receptek, gyógyászati
javallatok stb. A magyar tudomány-
történet egyik legnagyobb géniu-
szának összesen ötezer oldalnyi
rendezetlen, jelzetlen, kiadatlan
kézirata állt előttem Bolyai Farkas
apróbb írásai cím alatt, olcsó dosz-
sziékban. Ahhoz, hogy bármelyik
iratot elemezzem, értelmezzem, fel-
dolgozzam, először látni kellett az
összest. Néha olvashatatlan vagy
rossz minőségű papírra, tintával írt,
ötletszerűen lejegyzett gondolatok
közt kellett rendszert keresnem,
majd listát készítenem. Azután kö-
vetkezhetett a válogatás, a kibetű-
zés, elhelyezés térbe, időbe,
tudományos környezetbe.

Domokos Géza, a Kriterion
Kiadó igazgatója elképesztő bizal-
mának köszönhetően sikerült meg-
birkóznom a feladattal. A maga
nemében Bolyaihoz hasonló ko-

losszus volt ő is, mindannyiunk lel-
kesítője, értelmiségi létünk hajtó-
motorja, aki nem engedte, hogy
csüggedjünk. Nem baj, ha egyelőre
az íróasztalnak írunk. A fontos az,
hogy megmentsük a pusztulástól és
a feledéstől világhírű nagyjaink
munkáit.

Mára Bolyai Farkas szinte teljes
közhasznú kéziratanyaga feldolgo-
zásra került. [Lásd: Egy halhatatlan
erdélyi polihisztor – Bolyai Farkas.
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002.]
Minden témakört feldolgoztam, ér-
tékeltem, kiadtam vagy nyomda-
kész állapotba hoztam. A
kemencékkel azonban nem tudtam
előbbre jutni, pedig tudományos
disszertációt is írtam belőle. A kéz-
iratok kibetűzése emberfeletti türel-
met, elszántságot, időt kívánt.
Végre lektort is találtam – Füstöss
László professzort –, aki értékelte
és elfogadhatónak találta. Kiváló
pedagógiai és kutatói érzékkel meg-
állapította egy lényeges magyaráza-
tát is a harmincéves „robot”-nak,
amiként nevezi az elvégzetteket:
„[...] olvasmányosat, gondolatéb-
resztőt írni adatokból, levelekből,
visszaemlékezésekből. A szerzőnek
úgy sikerülhetett, hogy az évtizedes
kéziratmegfejtés, dokumentum-ösz-
szeillesztés során képes volt átköl-
tözni a vizsgált időszakba.”

Igen, átköltöztem, és nagyon jó
volt Bolyai Farkas társaságában
lenni.

Felnőtt életének kezdetén, gaz-
dálkodó időszakának a megvalósí-
tásai során pomológusként,
erdészként, borgazdaként  hozta
létre a domáldi tündérkertet.

Itt sétált a tisztelt olvasó is, mi-
közben végigolvasta ezt a kötetet.
Remélem, jól érezte magát.

Bolyai Farkas domáldi tündérkertje
Oláh Anna

Forrás: nlcafe.hu

Megünnepelték a brit uralkodó
„hivatalos” születésnapját

Hagyományos katonai pom-
pával ünnepelték meg múlt
szombaton Londonban a 93
esztendős II. Erzsébet ki-
rálynő „hivatalos” születés-
napját.

A nyugati világ legidősebb és
leghosszabb ideje – 1952 óta, 
vagyis 67 éve – regnáló uralkodó-
jának „hivatalos” születésnapi ce-
remóniája a színpompás Trooping
the Colour. Ezt a tisztelgő katonai
parádét mindig júniusban rende-
zik, jóllehet a valós születésnap II.
Erzsébet királynő esetében április
21.

A Trooping the Colour – a csa-
patzászlók ceremoniális bemuta-
tása a hadsereg alakulatainak –
1748 óta a mindenkori uralkodó
születésnapjának ünnepsége. Azt
azonban, hogy a hivatalos királyi
születésnap mindig nyáron legyen,
VII. Eduárd király, Viktória ki-
rálynő fia honosította meg a múlt
század első évtizedében.

VII. Eduárd születésnapja no-
vemberben volt, amikor a brit idő-
járás általában alkalmatlan
bármiféle nagyszabású szabadtéri
rendezvény megtartására, ezért he-
lyezték át a júniusi időpontra a hi-
vatalos ünnepséget. Ez a szokás
azóta is megmaradt.

Az elgondolás ezúttal félig-
meddig bevált: London népe múlt
szombaton hűvös, erősen szeles,
felhős, de időnként napos időben
köszönthette uralkodóját. Ebben a
szerencsének is jutott szerep, hi-
szen alig néhány órával a ceremó-
nia előtt még szakadt az eső a brit
fővárosban.

A Trooping the Colour ceremó-
niája annak a régi katonai gyakor-
latnak a stilizált felidézése,

amellyel az egyes alakulatok zász-
lait és jelképeit, vagyis színeit (co-
lour) rendszeresen végighordozták
a katonák (troops) előtt, hogy azok
a csata zűrzavarában is könnyen
felismerhessék, mely színek alatt
kell szükség esetén gyülekez-
niük.

II. Erzsébet királynő 67. alka-
lommal vett részt ezen az ünnep-
ségen; ez rekord az angol-brit
monarchia történetében. Először
1951-ben volt jelen a Trooping the
Colour rendezvényen, akkor még
hercegnőként beteg édesapja, VI.
György király képviseletében.

A következő évben már király-
nőként őt köszöntötték a felvonuló
díszalakulatok, és az uralkodó
azóta mindig jelen volt a ceremó-
nián. A rendezvényt 1955-ben, az
akkori országos vasutassztrájk
miatt törölték.

A királynői hintót két jövendő
király kísérte lóháton: Károly trón-
örökös és elsőszülött fia, Vilmos
cambridge-i herceg, aki édesapja
után majdan szintén az Egyesült
Királyság uralkodója lesz.

Vilmos öccse, Harry sussexi
herceg és Harry amerikai felesége,
Meghan hercegnő hintóval érke-
zett a Buckingham-palotából a ce-
remónia helyszínére. Meghan
először jelent meg a nyilvánosság
előtt azóta, hogy négy hete meg-
született a házaspár első gyer-
meke.

Jelen volt Theresa May minisz-
terelnök, aki formailag pénteken
távozott a kormányzó Konzervatív
Párt éléről, és így kormányfői
tisztsége is megszűnt, de utódja jú-
lius végére várható megválasztá-
sáig ügyvezetőként ellátja a
miniszterelnöki feladatokat. (MTI)
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 27-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Pjotr Iljics Csajkovszkij
orosz zeneszerző egyik híres művének a címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt
előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Gengszter, zsivány – Kulacs. 7. Sértetlen – Az oxigén és a jód 
vegyjele. 8. Innivaló – Francia divatház. 9. Ukáz része! – Máltai, kambodzsai és osztrák
gépkocsijelzés. 11. Ír terrorszervezet – Avval kezdődik! 12. Savanyú folyadék – Virág
része. 14. Kettős betű – Aláz egynemű hangzói. 15. Flastrom – Asztalterítő. 18. Piszok –
A ... meg a holló (népmese). 19. Dél-európai nép – ... tornya (erdélyi legenda). 22. Eme
tárgy – Helyhatározó rag. 23. Kiskabát – A nemzetgazdaság egyik ága. 25. Halotti lakoma
– Arra a helyre. 27. Betakar, borít – Becézett Ilona. 28. Fafúvós hangszer – Kecske 
kicsinye. 30. Fiatalos köszönés – A, a, ...! 31. Mindszent hava a népi kalendáriumban –
Munkakerülő.  

FÜGGŐLEGES: 1. Nyugalom – Sonka. 2. Visítozik – Szerzetesnő. 3. Magatok –
Azonos betűk. 4. Az időtől fogva – Római hármas. 5. Káposzta megvastagodott szára –
Csalafinta. 6. Népi hosszmérték – Gépjármű fontos szerkezeti egysége. 10. Manilakender
– Gyalogátkelő. 13. Áramszedős jármű – Elbeszélő költemény. 16. Gyümölcsöt szárít –
Afrikai emlős. 17. Szerves oldószer – Pódium. 20. Csónak – Lakóhelyiség. 21. Sportmez
– Kietlen, sivár. 24. Bázis – Papbér. 26. Táncot jár – A végén tapadt! 29. Páratlan akol! –
Rangjelző szó.  

Koncz Erzsébet

Az 500 ÉVE SZÜLETETT
című pályázat nyertesei:

Réti Ilona, 
Vámosgálfalva
Nagy Károly,

Marosvásárhely, Parângului u.
A pályázati rejtvény megfejtése:

ERDÉLY; JÁNOS ZSIGMOND; FRÁTER; 
SZAPOLYAI JÁNOS; IZABELLA

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a június 7-i számból:

Klasszikus (ikrek):
Lili bárónő

Skandi:
Holnap kapok egy igazi vadász-
repülőgépet, de ti arra nem fog-
tok felülni!
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Szerkeszti: Kiss Éva 852.
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VÍZSZINTES: 1. Francia operettszerző, 200 éve született (Jacques). 10. Énekes
(Salvatore). 11. Felénk. 12. Németalföldi zeneszerző, 425 éve halt meg (Orlande de).
17. Ég és föld közt mozog. 19. Ady egyik álneve. 20. Keres. 21. Valamivel szembe. 22.
Angol Anna. 23. Algériai város. 24. Biológiailag létezik. 25. Az iglu belseje! 26. Hamis.
27. Teretlen terror! 28. Hölgyek… (Zola). 30. Brazil szövetségi állam. 32. Károkozás. 34.
Az Oltba ömlik. 36. Néma tirán! 37. A nátrium vegyjele. 38. Felföld a Himalájától északra.
40. Nedvszívó papír. 42. Lejetlen! 43. Lángol. 44. Szétdől. 45. Rovarrepülés hangja. 46.
Homérosz műve. 49. Francia területmérték. 50. Fejtartó. 52. Francia festő, 200 éve
született (Gustave). 53. Magyar (később svájci) zeneszerző, 150 éve született (Ede).

FÜGGŐLEGES: 1. Francia terrorszervezet volt. 2. Francia és német autójel. 3. 
Osztrák operettszerző (Leo). 4. Többször magasban tart. 5. A dinamit feltalálója (Alfred).
6. Német elektr. cég (röv.). 7. A króm vegyjele. 8. A Garam szlovák neve. 9. Festő, 100
éve halt meg (László, báró). 13. Római hajnalistennő. 14. Rajt. 15. … Remo (fesz-
tiválváros). 16. Közlekedési pálya. 18. … deux (kettesben). 20. Pénzügyminiszter, 150
éve született (Frigyes, báró). 21. Foglaló. 22. Valaminél lentebb. 24. Csermely. 26. Azon-
ban. 28. Nagyon régi. 29. Szó (francia). 30. Gépkocsi. 31. Nem költői. 33. Túlmegy. 35.
Összecseng két szó. 39. Teológus, író, 500 éve született (Théodore de). 41. Fémötvözet.
42. Szerep Puccini Turandot-jában. 44. Spanyol arany. 47. Paripa. 48. Az antimon vegy-
jele. 49. Osztrák és portugál autójel. 51. Az ittrium és a nitrogén vegyjele.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

ELADÓ két süldő. Tel. 0749-307-739.
(3/3053)

ELADÓ beépíthető telek Ákosfalva–
Vácmány-tető fölött, 22.500 m2, 1
km-re Marosvásárhely déli bejáratá-
tól, az E60-ason. Alkalmas parcellá-
zásra, háromoldali bejárattal. Irányár:
4 euró/m2. Érdeklődni a 0748-030-
200-as telefonszámon. (13/2986-I)

ELADÓ beépíthető beltelek, Nyárád-
szereda, Mező utca 13/A, 2663 m2,
közművesítési lehetőség (villany,
gáz, víz és kanalizálás), telekkönyv
napirendre hozva. Irányár: 4 euró/m2.
Érdeklődni a 0748-030-200-as tele-
fonszámon. (13/2988-I)

VÁRMEZŐBEN a főút mellett 4
darab 5 áras vagy 2 darab 10 áras
telek eladó kedvező áron. Tel. 00-36-
20-334-8629. (2/3000-I)

ÁGYBETÉTEK a legolcsóbban, nagyon
jó minőségben, bármilyen méretben
kaphatók a NIKI PARK üzletben. 1989.
December 22. utca 113/A. (21251)

ELADÓK: ruhásszekrény, vitrines
szekrény, fotel, kisasztal, ágybetétek,
egyszemélyes kanapé, hátasszék, régi
fakanapé, konyhamérleg, dagasztó-
teknő, ládák, ablakrámák, üveges ajtók,
kapcsos régi ágy. Tel. 0770-526-610,
0365/438-294. (6/3019)

ELADÓ: 450-es Fiat traktor, eke,
búzavető gép, krumplivető gép,
permetező, LT35 furgon (duba), tárcsa,
2000 darab apró cserép (30 bani/darab),
két nagy szekér, traktorral vontatható.
Tel. 0720-048-334. (14/3028)

ELADÓ tűzifa: bükk és gyertyán. 
Tel. 0745-793-465, 0740-570-753.
(11/3074)

ELADÓ Volkswagen Polo, Philips
tévé és tévéasztal, vitrinek és sok
más aludható áron. Tel. 0742-691-
855. (8/3104-I)

ELADÓ Vármezőben 3 ár telek fa-
házzal a Hideg-súgó mellett. 
Tel. 0365/411-623, 0770-341-906.
(2950-I)

Kaland7 a nyári vakációban
Az Outward Bound Romania kalandtábort szervez a nyári vakációban, 2019. június
28. és július 4. között, 13-15 éves gyerekek számára. A Kaland7  nevű táborban a
szellemi és fizikai határokat tágíthatják a résztvevők, olyan tevékenységek által,
amelyek az önbizalmat, a másokba vetett bizalmat  és a szociális készségeket
fejlesztik. A táborban való részvétel igen jó lehetőség a román nyelv gyakorlására
is, mivel  az ország összes régiójából lesznek jelentkezők.

Érdeklődni és iratkozni az info@outwardbound.ro címen 
vagy a 0769-224-290-es telefonszámon. Határidő: 2019. június 18. (sz-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionalis módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

Válj Te is fejlődő csapatunk tagjává!
Marosvásárhelyi hentesboltjainkba mosolygós eladókat (nőket és férfiakat)
alkalmazunk.
Miért szeretnek a kollégáink nálunk dolgozni? Mert: 
• Fantasztikus, igazi húsból készült termékeket kínálhatnak a vásárlóknak 
• Mi megbecsüljük kollégáinkat 
• Folyamatosan képezzük őket, és igazi kereskedőket faragunk belőlük. 

Ha stabil munkahelyen szeretnél dolgozni, esetleg karriert építenél, 
akkor válaszd a Petry csapatot! 

Fényképes önéletrajzodat küldd el a cv@petry.ro e-mail-címre, és mi rövid időn
belül felvesszük veled a kapcsolatot.

Tel. 0733-990-055. (sz.-I)
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SZOMBAT ÁGNESNEK Me-
zőpanitba 83. születésnapja
alkalmából kívánunk erőt,
egészséget, boldogságot.
Négy gyermeke, hét unokája
és hat dédunokája. (5/3101)

(Folytatás a 19. oldalon)



REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)

ÖN MEGBÍZHATÓ, a stabil munkahelyet megbecsülő személy? Csatlakozzon a Renania Trade logisztikai
csapatához RAKTÁRKEZELŐI munkakörbe. Ha pályakezdő, vagy nincs a logisztika terén tapasztalata,
lépésről lépésre betanítjuk. Amit kínálunk: képzés a munkahelyen; modern logisztikai rendszer hatékony
használatának megtanítása; meghatározatlan időre kötött szerződés; fix fizetés és teljesítménybónuszok;
étkezési jegyek; munkaprogram hétfőtől péntekig. Az önéletrajzokat a következő weboldalra várjuk:
https://www.renania.ro/cariere/, személyesen a következő címre: Bodoni (Budiului) utca 68. szám, Maros-
vásárhely, vagy hívjanak telefonon a 0372-759-230-as számon. (63709)

ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása: feldolgozza a vizuális információkat
számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése; a
nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása, csomagolása és előkészítése szállításra;
információs támogatást nyújt az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése. Köve-
telmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent),
középfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a szakmában
fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég honlapjának álláshirdető oldalára:
https://www.renania.ro/cariere/, vagy a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63709)

A VARROC LIGHTING SISTEMS ROMANIA RT. (volt Electromureş Rt.) ALKALMAZ: fröccsöntött
autóalkatrészek elkészítésére, megmunkálására  és felszerelésére MUNKÁSOKAT (műanyagfröccsöntés,
bevonás fémréteggel, a műanyag darabok hegesztése és összeszerelése). Tapasztalat az iparban vagy ma-
gasnyomású műanyagfröccsöntésben előnyt jelent. Vonzó bérezési csomag.  Az önéletrajzok benyújthatók
a részvénytársaság székhelyén, Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 112–114. sz. alatt. Érdeklődni a 0744-
390-767-es telefonszámon. (63736-I)

ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT és SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér, étkezési jegyek.
Tel. 0741-215-738. (21264)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET, SZELETELŐT, CSO-
MAGOLÓT és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-
403-114. (21264)

PVC TERMOPÁNOK javítása,  vasajtók kilincs- és zárcseréje, redőnyök, szalagfüggönyök, rolók szere-
lése. Tel. 0744-504-536. (63718)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u.
47/3. szám (November 7.). (63639-I)

HAJDÚSZOBOSZLÓI EGYHETES GYÓGYÜDÜLÉS svédasztalos reggelivel, menüválasztásos vacso-
rával 25.200 Ft. www.hajduszoboszloszallasok.hu/ Tel. 00-36-70-313-5501. (sz.-I)

IDŐSGONDOZÓKAT keresünk NÉMETORSZÁGBA OTTHONI IDŐSGONDOZÁSRA. Jövedelem:
1200-1450 euró között. Szerződés német családdal, ingyenes a szállás, az étkezés és a szállítás. Havonta
németnyelv-tanfolyamot tartunk Marosvásárhelyen. Iratkozni a 0748-122-242-es telefonon. (21288-I)

Az ERIVAN IMPEX KFT. nőket alkalmaz Marosvásárhelyre, a Szabadi (Voiniceni) út 147. és a Szász-
nádas 236. szám alatti műhelyekbe, SZAKKÉPZETLEN MUNKAKÖRBE. Előnyös fizetési lehetőség +
étkezési jegyek +  a közlekedési bérlet árának visszatérítése. Érdeklődni: Szabadi út: tel. 0786-759-172;
Szásznádas: 0733-089-968, 8-15 óra között. (21288-I)

A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT al-
kalmaz (C, E kategóriás jogosítvány és gépjárművezetői képesítési igazolvány szükséges). Az önéletrajzokat
az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-
es telefonszámon lehet. (63741-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe  – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), vagy csak középen, 6-14, illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés
2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés 1800 lej) és  3. fokozatú (gradul 3) BETEG-
NYUGDÍJASOKAT. Érdeklődni  hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63746-I)

KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT. Tel. 0744-505-710. (1/2995-I)

PANZIÓBA alkalmazunk FŐPINCÉRT/TEREMFŐNÖKÖT és MENEDZSERT. Tel. 0744-624-976.
(21281-I)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj rotoformare) és SZEMÉLYZETET A
SZERELŐVONALRA. Ajánlunk szakmai képzést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget.
Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a
hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (sz.-I)

A VETA KFT. SZAKKÉPZETLEN FÉRFIAKAT alkalmaz. Érdeklődni naponta 7-15 óra között a követ-
kező telefonszámon: 0788-481-753. (21292-I)

MAGYARORSZÁGRA, TEHÉNFARMRA, szezonmunkára FÉRFIMUNKAERŐT keresek. Kereset:
200.000 Ft/hó, szállás biztosítva. Tel. 00-36-20-946-7704. (sz.)

A DSU MUREŞ  KFT. termelőüzemébe GÉPKEZELŐKET alkalmaz. Jelentkezhetnek tapasztalt vagy
kezdő személyek, a betanítást biztosítjuk. Jó munkakörülmények, versenyképes bérezés és a fejlődési le-
hetőség adott. Önéletrajzukat beküldhetik a következő e-mail-címre: dsu.mures@nituri.ro Érdeklődni:
tel./fax: 0265/319-971,  8-16 óra között. (63776-I)

BULDOEXKAVÁTOROST alkalmazok. Tel. 0743-311-505. (12/3110-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Marosvásárhely polgármestere, 
dr. Dorin Florea üzenete 

a 2018–2019-es tanév végén
Gratulálok minden diáknak, tanárnak, szülőnek most, a tanév végén,

és kellemes vakációzást kívánok, a XII. osztályt végzőknek pedig sok
sikert a rájuk váró vizsgákon! Bízom abban, hogy fiataljaink bölcsen
választják ki azt a szakmai utat, amelyet követni fognak.

Mi az összes oktatási intézményben – a meghatározott ütemtervnek
megfelelően – folytatjuk a korszerűsítési munkálatokat és az osztályok
és iskolák előkészítését a következő tanévre.

Jelenleg éppen az Egyesülés/Unirea Főgimnáziumban zajlik  a fel-
újítás, amelyet folytatunk az érvényben levő szerződés alapján, a 13-
as cikkely J pontja szerint, a folyosók és az osztálytermek felújításával,
a közvilágítási rendszer kicserélésével, a megnövelt hőháztartás bizto-
sításával.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal állandó törekvése, hogy a
város összes diákjának megfelelő oktatási körülményeket és fejlődési
lehetőségeket biztosítson.

Dr. Dorin Florea, 
Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR 
versenyvizsgát szervez az alábbi állások betöltésére: 

TECHNIKAI SZAKFELÜGYELŐ – COR-kód 215312, egy
állás meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: július 11.,
10 óra. 

SZERELŐ (fűtő) – COR-kód 712609, egy állás meghatározatlan
időre. A versenyvizsga időpontja: július 11., 10 óra. 

LAKATOS – COR-kód 721424, egy állás meghatározatlan időre.
A versenyvizsga időpontja: július 11., 10 óra. 

VILLANYSZERELŐ – COR-kód 215312, három állás megha-
tározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: július 11., 10 óra.  

Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon 
vagy a 0265/328-888-as telefonszámon.  (sz-I)
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VÁSÁROLOK csillárt, valamint 1300-as
Dacia- és Logan-alkatrészeket. Tel.
0775-214-949. (1/3118)

ELADÓ: MAZDA CX7: 224.000 km-
ben, 2009-es, benzines, fekete, ára:
5.200 euró; MAZDA CX3: 215.000
km-ben, 2006-os, dízel, szürke, ára:
4.300 euró; AUDI ALLROAD: 367.500
km-ben, 2002-es, dízel, szürke, ára:
3.400 euró. Tel. 0758-047-614.
(8/3122-I)

ELADÓ Nissan Micra, 1978-as kiadás,
minden irata rendben. Ára: 500 euró,
alkudható. Tel. 0756-958-601. (9/3124)

ELADÓ 150 véka búza. Tel. 0733-
542-695. (10/3128-I)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (10/3128-I)

LAKÁS

VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdő-
övezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Inter-
neten megtekinthető: http://alexan-
dervendeghaz.hu (2101-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon hosszú távra. Tel.
0365/410-620. (5/3040)

KIADÓ hosszú távra kétszobás lakás a
régi Tudorban. Tel. 0744-781-522.
(3/3099)

ELADÓ 2 szobás, felújítandó, VII.
emeleti lakás a Szabadság utcában.
Ára: 39.500 euró. Érdeklődni naponta
14-20 óra között a 0770-270-962-es
telefonszámon. (1/3050-I)

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott
kétszobás apartman a November 7.
negyedben nem dohányzó személy
részére. Ára 200 euró/hó. Tel. 0752-
836-269, 0771-426-477. (2937-I)

KIADÓ külön bejáratú, bútorozott
szoba lány részére a Tudor negyed-
ben. Tel. 0741-392-529. (2962-I)

ELADÓ négyszobás ház Szentgerice
központjában, Marosvásárhelytől 19
kilométerre – aszfaltút a kapuig. Igény
esetén 5 hektár szántóföldet és 72 ár
gyümölcsöst is eladunk. Irányár:
35.000 euró. Tel. 0740-808-298.
(2/3064-I)

ELADÓ I. osztályú, másfél szobás, 36
m2-es garzon a Kárpátok sétányon. Tel.
0749-425-152. (3/2997)

KIADÓK szobák Tusnádfürdőn 
80 lejtől. Tel. 0744-778-409. 
www.tusnadfurdo.ro (sz.-I) 

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0747-699-113, 0732-804-369. (12/3075)

VÁSÁROLOK egy garzont és egy
kétszobás tömbházlakást. Tel. 0745-
423-310. (1/3113)

ELADÓ modern, 2015-ben épült ház
Marosvásárhelyen, a Dózsa György
utcai kémiai líceum környékén, csen-
des helyen. Háromszintes (S+P+1E),
320 m2-es lakás és 530 m2 terület, ud-
vari és kerti extrákkal kialakítva. A ház
összetevői: három hálószoba, egy
nappali, egy ebédlő, egy berendezett
konyha, öt fürdőszoba, garázs, tech-
nikai terem és sportterem. Padlófűtés
a földszinten, termopán ablakok, ri-
asztóberendezés stb. Ára (közvetítő
nélkül), a tulajdonostól 218.000 euró,
alkudható. Tel. 0758-047-614.
(8/31122-I)

VÁSÁROLOK magánházat Ákosfalva
környékén. Tel. 0745-423-310. (1/3113)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
November 7. negyedben, 45.500 euró.
Tel. 0737-797-975. (1/3113)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Tulbure Ramona Elena
névre szóló, a 2018–2019-es egyetemi
évre kiállított 0148047-es számú utazási
igazolványom. Semmisnek nyilvánítom.
(1/3131) 

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (9/2834)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-
543-104. (7/636-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (21241-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést
bármilyen anyagból, csatornajavítást,
hőszigetelést, festést és bármilyen más
javítást. 30 év garancia az anyagra. 15%
kedvezmény a nyugdíjasoknak. A
felmérés ingyenes.  Tel. 0740-499-712,
Marcel úr. (13/2744)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (2960-I)

VÁLLALOM régi cseréptető javítását,
lefolyók és csatornák készítését, festést,
padlócsempézést és szigetelést
polisztirénnel. Tel. 0747-816-052.
(15/2990)

SZOBAFESTÉST vállalok, glettelést,
teljes felújítást. Tel. 0748-086-357.
(4/3058-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető- és
csatornajavítást, bármilyen más munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0744-906-289. (1/2974)

FIATAL KERTÉSZMÉRNÖK munkát
keres/vállal. Tel. 0755-267-336.
(8/3084-I)

KÚTÁSÁST, -PUCOLÁST vállalunk,
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1/3092)

OTTHONI beteggondozás, kezelés
előnyös áron. Tel. 0744-594-148.
(13/3111)

VÁLLALOK tetőfedést, javítást,
kőművesmunkákat és vasmunkát
elérhető áron. Tel. 0749-337-830.
(2/3116)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Tisztelettel, hálával emlé-
kezünk egykori TANÁRAINK-
RA, és szeretettel gondolunk
elhunyt OSZTÁLYTÁRSAINK-
RA. Nyugodjanak békében! 
A Bolyai Farkas Líceum 
(1953-1954-es tanév) X. és 
XI. osztályának végzettjei.
(5/3081-I)

Fájdalommal emlékezünk
június 16-án a drága férjre,
édesapára, nagyapára,
LÁSZLÓ KÁROLYRA (Kari)
halálának 5. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Nyugodjon
békében! Szerettei. (7/3103-I)

Aki szerettei szívében él, nem
hal meg, csak távol van.
Kegyelettel emlékezünk
FEJES ZOLTÁNRA halálának
21. évfordulóján. Áldott, szép
emlékét őrzi felesége, lánya,
fia, menye és unokái. 
(1/3097-I)

„Nem múlnak el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek,
Ők itt maradnak bennünk
csöndesen még.”
(Juhász Gyula: Consolatio)
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk június 16-án
MOLNÁR JÓZSEFRE, az
Imatex volt dolgozójára
halálának 12. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerető
lánya, Ildikó, veje, Csaba,
imádott unokája, Betike,
testvére, Ica és családja,
sógornője, Annuska, sógora,
Sándor és családja. (3/3117-I)

Kegyelettel és mély
fájdalommal emlékezünk
JAKAB MIHÁLY halálának 4.
évfordulóján. Bánatos
felesége, fia családjával és a
rokonok. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(11/3100-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
a szeretett férjre, apára, jó
barátra, POPA IOANRA
halálának 4. évfordulóján.
Nyugodjon békében! (4/3100)

ELHALÁLOZÁS

Nagy fájdalommal tudatjuk, hogy 
KIRÁLY EDIT 

a nagyenyedi Bethlen Kollégium
nyugalmazott tanárnője 

2019. június 11-én csendesen
megpihent. Utolsó  földi útjára
14-én, pénteken déli 12 órakor kí-
sérjük a nagyenyedi  temető ká-
polnájából. 

A gyászoló család. (sz.-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama, dédnagymama,
üknagymama, anyós, anya-
társ, 

DIÓS PÓLIKA (Polixénia) 
született Máthé 

az öröklétbe távozott. 
Becsületben és példás családi
életben leélt, dolgos életútja végén, 88 éves korában megtért
Teremtőjéhez. 
Bizakodó és biztató, derűs lelkülete immár újra szeretett férje
mellett lehet, akivel 69 évig haladtak együtt az Úton. 
Diós Pólikát pénteken 14 órakor kísérjük utolsó útjára a
szentmiklósi ravatalozótól a csibai sírkertbe.
Emlékét és példamutató, derűs lelkületét örökké őrizni fog-
juk. 

A gyászoló család. (sz.-I)

Jóságos szívetek
pihen a föld alatt, min-
den könnycseppünk
nyugtassa álmotokat.
Fájó szívvel emléke-
zünk szeretett szü-
leinkre, ÁBRAHÁM 
ARANKÁRA és 
ÁBRAHÁM JÓZSEFRE 
haláluk ötödik évfor-
dulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! Szeret-
teik. (4/3080)

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki
hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn.
11,25-26)
Fájó szívvel emlékezünk június 16-án sze-
retett édesanyánkra, MOLNÁR IRÉNRE
szül. Kovács halálának 5. évfordulóján.
Emlékét szívünkben őrizzük: férje, József,
gyermekei: János, Ildikó, József és Péter,
menyei: Ilona és Tímea, unokái: K. Attila,
M. Attila, Róbert, Dániel és Kinga, déduno-
kája, Lídia. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Nyugod-
jál békében, drága édesanyánk! (6/3068)

„Földi utad során
fogtad kezeinket,
csillagközi utadon
emlékeinkben őrizzük
szerető szemeidet.” (Yda)
El nem múló, szerető fájdalommal emléke-
zünk június 10-ére id. FODOR TIBOR halá-
lának 5. évfordulóján. 
Gyermekeid, feleséged és imádott uno-
káid. (1/3115-I)

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mureş Insolvency SPRL – adószám: RO13577109 –, az újraszerve-
ződés alatt álló Izorep Kft. csődbiztosa,  nyilvános árverést szervez
az adós cég  kb. öttonnányi, leírt állóeszközökből álló, hulladéknak szá-
mító javainak az értékesítésére. Kikiáltási ár 1,5 lej/kg, az ár nem tar-
talmazza a héát. 

Az árverést 2019. június 21-én 13 órától tartják a csődbiztos szék-
helyén – Gen. Avramescu utca 4. szám –, és azonos időpontban meg-
ismétlik  minden pénteken,  a hulladék értékesítéséig. 

Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt, akik
megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának meg-
felelő részvételi garanciát és a részvételi díjat 24 órával a licit kezdete
előtt. A javak megtekinthetők naponta 11–14 óra között az adós cég
székhelyén. Bővebb tájékoztatás  a 0265/269-700, a 0265/261-019
vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

Nyilvános versenytárgyalás 
helyiség bérbeadására

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány-
és Technológiai  Egyetem – Marosvásárhely, Gheorghe Ma-
rinescu utca 38., Maros megye – zárt borítékos versenytár-
gyalást szervez  a marosvásárhelyi Nicolae Iorga utca 1. szám
alatti G épület helyiségének bérbeadására büfé – élelmiszer-
kioszk céljára. 

A versenytárgyalás június 25-én 11 órakor lesz a
MOGYTTE adminisztratív igazgatóságának épületében,
Marosvásárhelyen, a Gh. Marinescu utca 38. szám alatt. 

A részvételi feltételek az egyetem honlapján találhatók
meg: https://www.umfst.ro/universitate/directia-administra-
tiva/serviciul-social/licitatii-spatii-inchiriate.html  

Bővebb felvilágosítás 
a 0265-215-551-es telefonon, 132-es mellék. 

A közönség
figyelmébe!

Felhívjuk 
figyelmüket, hogy 

a Mircea Birău 
fedett uszoda 
június 16-án 
zárva lesz.

Az uszoda vezetősége
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A Surub Trade Kft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üz-
letágába keres 

raktári munkatársat

Az önéletrajzok a 0265/252-144-es faxszámon, a 
hr@surubtrade.ro e-mail-címen vagy személyesen a Surub Trade
raktáránál (Marosvásárhely, Duzilor u. 1. sz.) nyújthatók be.  

Elvárásaink: 
– a román nyelv 

alapfokú ismerete 
– legalább 8 osztály
– figyelmesség
– megbízhatóság
– pontosság

Amit nyújtunk:
– kiemelkedő bérezés 
– munkaprogram: H-P, 8-17
– dinamikus, lendületes 

csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú 

perspektíva 

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

Munkatársat keres számvezérlésűgép-kezelői, 
hőkezelői, hegesztői állás betöltésére

Amit kérünk: 
– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek. 

Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás;
– Biztos, hosszú távú munka;
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján);
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek;
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy e-mailen: 
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro várunk. 

További információk a 0265-208-307-es telefonon. 

Állásajánlat
FeLszoLgáLó, PuLtos, RecePcIós munkakörbe 

keresünk román – magyar nyelven egyaránt beszélő, 
szakmai tapasztalattal rendelkező kollégákat.

Amit ajánlunk:
• versenyképes fizetés
• szállás
• étkezés

elvárások:
• szakmai tapasztalat
• jó megjelenés 
• pontosság 

Mindhárom munkakör azonnal betölthető, jelentkezés az e-
mail-címen, fényképes önéletrajzzal.

A munkavégzés helye Magyarország, M5 autópálya, 67 km,
Lajosmizse, a Shell benzinkút mögötti Ezüstkanál étterem.

Gyere, dolgozz velünk 
egy családias csapatban!

Tel: +36-20-482-6020 
E-mail-cím: ezusk@gmail.com

Az Expert Insolvenţă SPRL
az újraszerveződés alatt álló  ROWO
RT. cégfelszámolójaként
nyilvános árverésen eladja 
az alábbi javakat:

1. Szállítóeszközök (Skoda Octavia, oldalvillás targonca, kézi emelő), egyenként adódnak el. A teljes
lista a cégfelszámolótól igényelhető. 

2. Műszaki felszerelés, bútorzat, irodai felszerelés (kazán, hajlítóprés, gyalugép, csiszológép, bútorok,
számítógép), egyenként adódnak el.  A teljes lista a cégfelszámolótól igényelhető. 

Az árverést a cégfelszámoló székhelyén tartják 2019.  július 3-án 15 órakor. 
Az ajánlattevőknek legalább 24 órával az árverés időpontja előtt jelentkezniük kell a cégfelszámoló

székhelyén, a részvételi dosszié benyújtása érdekében, és meg kell vásárolniuk a feladatfüzetet.  
Oda nem ítélés esetén az árverést megismétlik július 10-én és 17-én,  ugyanazon körülmények között. 
Közvetlen alku útján eladásra kerül:  
Árukészlet, amely a következőkből áll: nyersanyag (bükkfa rönk, gyalulatlan bükk és tölgyfa fűrészáru

stb.), félkész áru (standard darabok, széklábak stb.), késztermékek (székek, csomagolt tűzifa stb.)  és egyéb
termékek (székminták). 

A javak egyenként is értékesíthetők, a teljes lista a cégfelszámolótól igényelhető, megtekinteni Szovátán,
a Parajdi út 115/B szám alatt lehet, a ROWO RT.-nél. A javak kezdő eladási ára egy tömbben 684.393 lej,
az ár nem tartalmazza a héát. Az ajánlatokat a cégfelszámoló székhelyén lehet benyújtani július 17-ig. 

Mindazok, akik jogot formálnak az eladásra szánt javakra, az alku előtt 48 órával értesítsék erről a cég-
felszámolót.

Bővebb tájékoztatás a következő telefonszámokon: 
tel.:  0354/405-232, 
fax:  0254/713-311,
mobil: 0726-785-348,
e-mail: office@expertinsolventa.ro

A pénzügyminisztérium júniusban  is folytatja a  kincstárjegyek  kibocsátását 
a lakosság számára

A Közpénzügyi Minisztérium június 3-ától újabb  kincstárjegyeket bocsát ki a lakosság számára, 1,  2, 3 és 5 éves lejárattal, évi
3,5, 4, 4,5, illetve 5%-os kamattal. Az ezekből származó jövedelem adómentes.
A kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeinél, valamint a Román Posta Rt. postahivatalaiban lehet megvásárolni:
– 2019. június 3–28. között az Állami Kincstár kirendeltségeinél;
– 2019. június 3–27. között a Román Posta városi postahivatalaiban, június 3–26. között pedig a vidéki postahivataloknál.
A kincstárjegyeket azok a természetes személyek vásárolhatják meg, akik a jegyzés időpontjában betöltötték a 18. életévüket.  A
befektetendő összeg bármekkora lehet, nincs határ megszabva.
A jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg semmisnek nyilvánítását egy erre vonatkozó kérvény
benyújtásával. A jegyzés megtörténte után a jegyzés visszavonhatatlan, és nem lehet semmisnek nyilvánítani. 
A kincstárjegy dematerializált értékpapír, egy darab nominális értéke 1 lej, a kamatot évente adják hozzá, a tájékoztató anyagban
előírt időpontokban fizetik ki.  
A kincstárjegy átruházható és idő előtt is kiváltható. 
A kincstárjegy tulajdonosának elhunyta esetén a tulajdonjog az örökösöket illeti meg, akik  igazolják örökösi minőségüket.
A lakosságnak szóló kincstárjegyeket az egész 2019. év folyamán kibocsátják. A jegyzés  minden hónapban három hétig tart. A
lejárat utáni visszaváltás határideje az érdeklődés függvényében  változhat. 
Nagy az érdeklődés iránta, biztonságos befektetés, előnyös kamattal, amit a polgárok a jövőben is igénybe vehetnek – mondta
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter.
2019 első öt hónapjában több mint 33.000 román állampolgár fektetett be kincstárjegyekbe – mintegy 1,7 milliárd lej értékben.

A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges módosításokat a  http://www.mfinante.ro , a  www.datoriepublica.mfinante.gov.ro,
https://www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro   honlapokon teszik közzé.  

Közleményingó javak eladásáról
A 2015. évi 207-es, a pénzügyi eljárási törvénykönyre vontakozó törvény 250. cikkelyének 2. bekezdése értelmében közöljük az
érdekeltekkel, hogy június 26-án 10 órai kezdettel  a Szovátai  Pénzügyi Osztály székhelyén – Szováta, Fő út 159. szám, Maros
megye – árverésen értékesítik az alábbi javakat (I. árverés): 
– 373 darab napelem, kikiáltási ár 123.090 lej + 19% héa
Aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekeltek az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő
részvételi díj kifizetését igazoló irat (az összeget a Szovátai Kincstárhoz kell befizetni, IBAN-számla:
RO79TREZ4825067XXX000913, adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása, a román jogi
személyek  a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, a külföldi jogi személyek  a cégbejegyzési okirat
román nyelvű fordítását, a román magánszemélyek  a személyazonossági igazolvány másolatát, a külföldi magászemélyek a
személyi igazolvány vagy az útlevél másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy nem az adós cég közvetítői. 
A vásárlónak kötelessége a sajátos törvények betartása, például a környezetvédelmi, a nemzeti vagyon védelmére vonatkozó
stb.
Bővebb tájékoztatás a Szovátai Pénzügyi Osztály székhelyén  vagy  a 0265/570-310-es telefonszámon. 
Az eladási közlemény közzétételének időpontja: 2019. június 14.


