
Fák törtek ki, 
patakok áradtak meg
A szerda délutáni erős vihar és felhőszakadás a me-

gyében nagyon sok helyen okozott károkat és kelle-
metlenségeket. Fák törtek ki, ágak szakadtak le, sok
helyen az úttestre, gépkocsikra estek. A nagy mennyi-
ségű csapadék miatt áradások keletkeztek, utcákat,
járdákat, kerteket, udvarokat lepett el a víz. 

A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség
mentőalakulatait sok helyre riasztották. A marosvá-
sárhelyi Cuza Vodă, az Avram Iancu utcában és a
Vrancea sétányon egy fa tört ki, a Bucinului utcában
pedig faágak törtek le. A segesvári Horea utcában is
kitört egy fa. Iszlóban az úttestet öntötte el a hirtelen
lezúduló eső, Marosugrán pedig a háztáji gazdaságok
egy része került víz alá. A vihar sújtotta helyszíneken
a katasztrófaelhárítók mentőalakulatai segítettek a
bajbajutottakon. 

A katasztrófavédelmi felügyelőség emberáldozat-
ról nem számolt be. (mezey) 

Tegnap délelőtt a nyitóünnepséggel
kezdődött a XVII. nemzetközi részvétel-
lel tartott kardiológiai konferencia, a
CardioNET második napja. A június 19–
24. között zajló tanácskozás a magyar-
országi és a romániai szívgyógyászat
számos neves képviselőjét vonultatja
fel. A konferencia keretében ma délelőtt
avatják fel a legkorszerűbb berendezé-
sekkel ellátott CardioIMAGE képalko-
tási és tudományos kutatási platformot. 

A rendezvény szervezői között a MOGYE, a
román és a magyar kardiológiai társaság, a Car-
dio Med Orvosi Központ, a képviselőház egész-
ségügyi szakbizottsága, az Egészségbiztosítási
Pénztár és a megyei sürgősségi kórház szerepel.
Helyszíne a kórház 1-es előadóterme. 

A csütörtök délelőtti ünnepséget prof. dr. Be-
nedek Imre, a MOGYE egyetemi tanára, az in-
tervencionális kardiológiai klinika alapítója
nyitotta meg, majd prof. dr. Benedek Theodora
beszélt arról a 30 éve folyó megfeszített mun-
káról, annak helyszínéről, a 30 ágyas kardioló-
giai klinikáról, a szívinfarktusos betegek
kezelése terén elért eredményekről, amit az
Egyesült Államok reprezentatív tudományos
lapjában is kiemelten értékeltek. A gyógyítás
terén folytatott szakmai tevékenység mellett a
klinika jó kapcsolatokat ápol a kontinens leghí-
resebb kardiológiai központjaival. Tudományos
közleményeik nagy idézettségű szaklapokban
jelennek meg, és számos sikeres pályázatot
nyertek az elmúlt évek során. Mivel az utánpót-
lást is fontosnak tartják, jelenleg 24 doktoran-
dusuk van. 

Benedek Theodora professzor beszámolt a
három éve indított interdiszciplináris szekció
eredményeiről is, hiszen a szívbetegségek több
más kórképpel vannak összefüggésben. Ennek
a munkának az eredménye a Journal of Inter-
disciplinary Medicine című szaklap, amelynek
az előadó a főszerkesztője. 

A konferenciát köszöntötte prof. dr. Leonard
Azamfirei, a MOGYE rektora, Péter Ferenc, a
megyei tanács elnöke, dr. Tatu Chiţoiu Gabriel,
a Román Kardiológiai Társaság elnöke, a Flo-
reasca Sürgősségi Kórház kardiológus főor-
vosa, prof. dr. Enăchescu Călin, a Petru Maior
Egyetem rektora és prof. dr. Gherasim Leonida
akadémikus, a román kardiológiai iskola jeles
képviselője. 

Csak egy felvonás
Pirruszinak bizonyulható győzelmet aratott szerdán

a pártelnök a szociáldemokrata belháborúban, de a
kormány megbuktatása még csak az első felvonás volt
a nyár politikai játszmájában, ahol mostantól már az
elnöknek is osztanak lapot.

A következő felvonás hétfőn kezdődik a kormányala-
kítási tárgyalásokkal, és az új kormány parlamenti bi-
zalmi szavazásával kellene zárulnia, de meglehet, hogy
ez nem megy majd gyorsan, és harmadik felvonásként
akár az előrehozott választások sem zárhatók ki.

A szocdemek belharcából a győztes is megtépázva
került ki, amiről egyrészt az is árulkodik, hogy a bi-
zalmatlansági indítványról a szokástól eltérően nyíl-
tan kellett szavaznia a teljes koalíciós tábornak. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Benedek István

Bodolai Gyöngyi

Kovács Levente, 
a megoldáskereső 
Igen jó hangulatban, családi, baráti,
kollegiális környezetben mutatták be
kedden délután a Bernády Házban
Kovács Levente rendező, tanár A
megoldás című regényét, amely alig
egy évvel az És jött az aranykor című
után született.

____________2.
Kulcs a színpadi
világhoz 
Csütörtökön délben a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem Stúdió termének
előcsarnokában a hatodik alkalommal
nyújtották át a díjakat az egyetem te-
atrológiai tanszékcsoportja által meg-
hirdetett drámapályázat nyerteseinek.

____________2.
59 helyett csupán
50 osztály
Remélem, hogy a tanfelügyelőség
által „levágott” magyar osztályok visz-
szakerülnek a beiskolázási tervbe. A
főtanfelügyelővel folytatott beszélgeté-
sen ezt tisztáztam, félig-meddig ígére-
tet is kaptam. Kérdés, tartja-e a
szavát, vagy ő is megijed a ránehe-
zedő nacionalista nyomástól – jelen-
tette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Biró
Zsolt képviselő, a képviselőház okta-
tási bizottságának tagja.

____________4.
Módosíthatják 
az erdészeti 
kerettörvényt 
A törvénytelen fakitermelés megaka-
dályozásának érdekében a politikusok
szorgalmazzák azt is, hogy egy adott
terület erdészete fogadjon el kiterme-
lési és szállítmányozási programot az
ügykezelésében lévő térségre. 

____________4.

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Megnyílt az ultramodern CardioIMAGE képalkotási 
és számítógépes kutatóközpont 

A szívbetegségek korszerű kezelése 

A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

Előny:
• a műszaki rajz alapfokú ismerete, termelőközegben szerzett mi-
nőségügyi szakmai tapasztalat.

Az önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevő-
szolgálatán („Gyártás – minőségellenőr” megjelöléssel),  Dózsa
György u. 145/a, illetve e-mailben a productie@surubtrade.ro
címen. További információ a 0745-043-920 telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• középiskolai végzettség
• MS Office programok ismerete
• önszervezőkészség, döntéshozó
képesség
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés



Igen jó hangulatban, családi,
baráti, kollegiális környezetben
mutatták be kedden délután a
Bernády Házban Kovács Levente
rendező, tanár A megoldás című
regényét, amely alig egy évvel
az És jött az aranykor című után
született. A kötetet méltatta és
a szerzővel beszélgetett Nagy
Miklós Kund, jeleneteket olvas-
tak fel Szabadi Nóra, Kárp
György és Kilyén László színmű-
vészek. 

A szerző azt állítja, hogy csupán
hobbiból ül le a számítógép elé, hogy
elmesélje történeteit, amelyeknek
valós (És jött az aranykor), vagy akár
fiktívebb cselekményszálát (A megol-
dás) szövi egybe, és igen termékeny-
nek bizonyult, hiszen nem egészen egy
év leforgása alatt helyezte olvasói elé
két kötetét. A Bernády Házban folyta-
tott beszélgetésben több minden el-
hangzott azok közül, amelyeket
korábban Kovács Levente megosztott
olvasóinkkal a Múzsában közölt inter-
júban. Ezek közül egyet kidomboríta-
nék. Mindkét regénynek van talán egy
közös receptje: csipetnyi valóság, ame-
lyet a világ dolgaira érzékenyen te-
kintő szerző – „eredeti helyszíneken”
járva vagy autentikus „adatszolgáltató-
kat” hallgatva lejegyez, és az a fantá-
ziadús mesélő-, alkotókészség, amely
ezt kiegészíti, aktualizálja, rendező-
ként izgalmas keretbe helyezi. Ehhez
hozzájárul a szerző által is elismert ba-
ráti segítség olyanoktól, akik közel áll-
nak hozzá, ismerik gondolkodás-
módját, lelkületét, s akik külső szem-
lélőként jó irányba terelik csapongó
fantáziáját. Molnár Juditnak, Tomcsá-

nyi Jakab Máriának, Salamon András-
nak és Koszta Gabriellának köszönheti
Kovács Levente azt, hogy „tanácsaik
sokat emeltek a regény színvonalán,
amennyiben van ilyen”. 

A fűszert mindehhez egy prostituált
és egy kamionsofőr valós élettörténete
adta, ugyanakkor egy taxis utazás Ma-
rosvásárhely nyomortanyáira és egy
közismert – időközben elhunyt – vá-
sárhelyi figura fantáziaszüleményei is,
amelyek időnként visszaköszönnek a
regény lapjairól. Így épült fel Florina,
a 14 évesen elrabolt és prostitúcióra
kényszerített cigánylány, Zorró, a zseni
tanulóból lett zsoldos katona, vagy az
ukrán maffia stílusában dolgozó
Gólem bandájának története. Az olva-
sónak nem marad más, csak követni
meglepő fordulatokkal tűzdelt útjukat
egy fiktív erdélyi kisvárostól Ankaráig.
Az epizódszerű történetek, úgy tűnik,
mintha befejezetlenek lennének, s fo-
lyamatosan kíváncsivá teszik az olva-
sót, hiszen a folytatást, a lánc-

szemezést néhány fejezettel odébb
megtaláljuk. Olyan figurák, karakterek
jelennek meg a könyvben, amelyekre
környezetünkben is ráismerhetünk.
Vagy mégsem? Mert a könyvben min-
dig ott van az is, hogy lehetünk jobbak,
másabbak, mégis valahogy ebben a
zűrzavaros világban inkább a rossz, az
erkölcstelenebb a vonzó. Valóban ez az
út? A világ – és erre utal a regény is –
sajnos nem jó irányba halad. Egyre
több a terrorista cselekmény, az anar-
chikus megnyilvánulás, s lehet, hogy
nincs megoldás? A kérdést – amire a
regény címe is utal – a regényíró nyi-
tottnak, megválaszolatlannak hagyja,
az olvasóra bízza a megoldáskeresést.
Utazzunk hát Kovács Levente fantázi-
aszárnyán, de közben nézzünk körül,
hogy a fantázián túl kik és mik va-
gyunk tulajdonképpen. Erről is szól a
regény, amelynek legközelebbi bemu-
tatója június 24-én, szombaton 12 óra-
kor lesz Mikházán a Csűrszínházi
Napokon. Érdemes ott lenni. 

Csütörtökön délben a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem Stú-
dió termének előcsarnokában a
hatodik alkalommal nyújtották
át a díjakat az egyetem teatro-
lógiai tanszékcsoportja által
meghirdetett drámapályázat
nyerteseinek, a zsűri tagjai – Ba-
lási András, Ungvári Zrínyi Il-
dikó, Albert Mária tanárok –
jelenlétében. A bizottság tagja
volt még Boros Kinga is, aki hi-
ányzott az eseményről. 

Az elismerő oklevél és az ajándék-
csomag átnyújtása előtt Ungvári Zrínyi
Ildikó röviden méltatta a pályamunká-
kat, hangsúlyozva, hogy az idén az igé-
nyes zsűri nem osztott első díjat. A
beküldött munkákban az volt a közös,
hogy mindegyik szubjektív indíttatású,

az írók nagyrészt saját vagy családi él-
ményüket vetették papírra és küldték
be a felhívásra. A 18 – 26 éves korcso-
portban jelentkezők közül a második
díjat a jelenet/dráma kategóriában a
csobánkai Juraszek Zsuzsanna, a szent-
endrei Móricz Zsigmond Gimnázium
utolsó éves tanulója Én és a többiek c.
drámai szövegével nyerte el, harmadik
díjas lett a záhonyi Mozga Tímea, az
ELTE hallgatója, a Lilly című pálya-
munkával.

A 14–17 éves korcsoportban dicsé-
retben részesült a nyárádkarácsoni
Nagy László, a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Szaklíceum dráma szakos di-
ákja Lelkiállapot című munkájáért,
valamint a dunaújvárosi Grabarics
Gréta (ELTE) Erkölcsbörtön című pá-
lyaműve.

A díjkiosztást követően a jelen levő

fiatal írók elmondták, hogy valóban
saját életükből vett „minták” alapján
írták meg pályamunkájukat, amelyek-
ből ősztől a G kávézóban rendezendő
felolvasószínházi projekt keretén belül
hallhatnak majd részleteket az érdek-
lődők. A továbbiakban ismert kortárs
drámaírók, dramaturgok „üzentek” a
díjazottaknak, a tanárok által felolva-
sott mondataikkal a drámaírás forté-
lyait, a dramaturgiai és színházi
munkában szerzett tapasztalataikat
osztották meg a pályázókkal, illetve to-
vábbi alkotásra ösztönözték őket. 

A díjazottak legnagyobb ajándéka
az, hogy vizsga nélkül felvételt nyertek
a Művészeti Egyetem dramaturgia sza-
kára. S hogy nagyobb legyen a csábí-
tás, a tanárok a díjkiosztást követően
bemutatták az egyetemet a potenciális
diákoknak. (vajda)

Hit és Fény találkozó 
Szombaton, június 24-én délután 5 órától a marosszent-
györgyi római katolikus plébánia tanácstermében Hit és
Fény találkozót tartanak a marosvásárhelyi és maros-
szentgyörgyi csoportok számára. A találkozó keretében
harmadik alkalommal szervezik meg a Hitem szikla sza-
valóversenyt. 

Könyvbemutató 
Június 28-án, szerdán 18.30 órától a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánia tanácstermében Nagy Miklós

Kund művészeti író bemutatja Baricz Lajos pap költő a
Szívem közepén című limerick- és az Otthon vagyok
szonettkötetét. Közreműködnek: a Szent Cecília együt-
tes, a Kolping Család énekkara, a Szent György egyház-
községi kórus és Pataki Ágnes. Műsorvezető Moldovan
Bencze Irén.

Jubiláló házasok 
Június 25-én a 10 órakor kezdődő szentmise keretében
köszöntik az egyházközségben 25, 50 és több mint 50
éves házasságukat ünneplőket.

Mezőségi fejlesztési műhely 
Mezőmadarason 

Június 23–25. között Mezőmadarason zajlik a VII. mező-
ségi fejlesztési műhely, melynek célja a Mezőségért tevé-
kenykedő helyi szereplők számára találkozási fórumot és
közös jövőtervezési lehetőséget biztosítani. Ma 15 órától
a magyar kormány által támogatott mezőségi gazdaság-
fejlesztési programról lesz szó. A résztvevőket Szabó
Izolda, a Pro Ruris Egyesület elnöke köszönti, majd
Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány igazgatója
és Gajda Róbert, az erdélyi gazdaságfejlesztési progra-
mért felelős tanácsadó ismerteti a gazdaságfejlesztési
programot. Ocskay Gyula, a Határon Átnyúló Kezdemé-
nyezések Közép-európai Segítő Szolgálatának főtitkára
bemutatja a mezőségi műhelyt, és ennek lehetséges ko-
ordináló szerepéről beszél. Szombaton a műhely fő té-
mája a jövőtervezés lesz. 

Magyarói napok 
A hét végén, június 24-én és 25-én falunapokat szervez-
nek Magyarón. Szombaton 9.30 órától lovas, szekeres fel-
vonulással kezdődik a rendezvény, majd sportvetélkedők
és szórakoztató műsorok következnek. A focipályán felál-
lított színpadon 20 órától Szabadi Nóra és Ördög Miklós
Levente lép fel, majd Luminiţa Anghel és Homonyik Sán-
dor koncertezik. Vasárnap 11 órától a népdalénekeseké
és a néptáncosoké lesz a színpad, 19 órától többek között
Buta Árpád, Magyar Rózsa, Dred és Fred énekelnek. A fa-
lunapokat tűzijáték zárja. 

Kincses-sziget gyermektábor 
Július 2–5. között a zsögödi plébánián I-VIII. osztályos di-
ákok számára szerveznek gyermektábort. Bejelentkezni
június 24-ig a 0734-752-404-es telefonszámon vagy a
hennmagdo@yahoo.fr e-mail-címen lehet. 

Új tudás hajnala
Június 26. és július 7. között a fenti címmel nyári táborra
kerül sor a Smart Think Tank szervezésében a marosvá-
sárhelyi Multinvest Business Center 2-ben. Témakörök:
kreativitás, tehetség, képesség, pozitív énkép, fejlődés,
önelfogadás, együttműködés, konfliktuskezelés, odafigye-
lés, csapatszellem. Hétvégén szülőknek ingyenes prog-
ram. Feliratkozni: Marosvásárhely, Dózsa György utca
64-68. szám, MBC2 épület, 1. emelet. E-mail: oktatasmas-
kepp@gmail.com, telefon: +40-756-284-527.

Kézművestábor
A Nagyernyei Alkotói Ifjúsági Egyesület a helyi önkormány-
zat támogatásával Kreatív újrahasznosítás címmel kéz-
művestábort szervez 0-8. osztályos fiúk és lányok részére
június 26. és 30. között. A részvételi díj 35 lej, amely tar-
talmazza a tízórait is. Jelentkezni a 0741-429-757, illetve
a 0740-768-188-as telefonszámokon lehet. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma ZOLTÁN, 
holnap IVÁN napja. 
IVÁN: lehet a Jovanosból
keletkezett Ivanos rövidü-
lése, vagy az orosz Iván átvé-
tele. Mindkét esetben a név a
Jánosból ered, amelynek je-
lentése: Isten kegyelme, vagy
Isten kegyelmes. 

23., péntek
A Nap kel 

5 óra 29 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 19 perckor. 
Az év 174. napja, 

hátravan 191 nap.
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Zápor, zivatar várható
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Megyei hírek

Marosszentgyörgyi rendezvények

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
26, 40, 12, 3, 19+14 NOROC PLUS: 7 9 4 1 9 0 

38, 29, 33, 7, 35, 8 SUPER NOROC: 9 8 7 6 0 8 

2, 40, 22, 44, 42, 30 NOROC: 2 5 5 9 4 0 5

Fotó: Vajda György

Vajda György

Drámapályázat
Kulcs a színpadi világhoz 

Könyvbemutató 
Kovács Levente, a megoldáskereső 



Az előadások a kardiológiai képalko-
tás, az elektrofiziológia, a heveny koszo-
rúér-betegség, a szívpanaszok és más
kórképek összefüggése terén tapasztalt
újdonságokról, az új európai kezelési út-
mutatókról szólnak. Ma délelőtt a kom-
putacionális orvoslásról tartanak
bemutatót, az új képalkotási részleg fel-
avatása előtt.

A nyitóünnepséget követően Benedek
Theodora professzor előadása hangzott
el az interdiszciplinaritás szerepéről a
modern orvosi kutatásban, majd prof. dr.
Merkely Béla, az Európai Kardiológiai
Társaság alelnöke a magyar sportolók
kardiológiai követéséről, azután a ma-
rosvásárhelyi származású dr. Tatu Chi-
ţoiu Gabriel, a Román Kardiológiai
Társaság elnöke tartott előadást. 

A szünetben a szervezőbizottság elnö-
két, Benedek Imre professzort kérdeztük
a tanácskozásról és a mai avatóünnep-
ségről.

– A folyamat, amelynek az eredmé-
nyeit vesszük számba, az 1980-as évek-
ben kezdődött, amikor fiatal kutatóként
bizonyos ötletek, gondolatok merültek
fel bennem. Az elmúlt évek során e gon-
dolatok mentén kerestük a szívérrend-
szeri betegségek kórismézésének és

kezelésének legkorszerűbb, leghatéko-
nyabb módozatait. Múltbeli tevékenysé-
günkről, mint például a szívinfarktusos
betegek kórismézése és ellátása, a ritmu-
szavar-ellátás és egyéb témájú kutatások
többször beszámoltunk. Újdonságként a
komputerrendszer betört az orvostudo-
mányba is, s az úgynevezett komputaci-
onális orvostan terén sikerült olyan
pályázatokat megnyerni, amelyekre na-
gyon büszkék vagyunk, hisz az egyete-
mek versenyében az első helyen
végeztünk. Az Európai Unió és Románia
kormánya által a kutatási infrastruktúra
bővítésére 8.340.190 lej értékben finan-
szírozott projekt révén a Cardiomed Kli-
nikán felszereltünk egy olyan egységet,
amely világszínvonalú kardiológiai
szakellátást biztosít. Az új képalkotó
paltformon minden olyan eszköz a ren-
delkezésünkre áll, ami New Yorkban
vagy Münchenben létezik. Ilyen például
a 2017-es gyártmányú utolsó generációs
mágneses rezonancia készülék, a kom-
putertomográf, az intravaszkuláris echo.
Ezek mellett az orvosi informatikai la-
boratóriumban felszerelt komputerek és
az azokon futó számítógépes programok
lehetővé teszik a komputacionális medi-
cina fejlődését. Ezekkel az eszközökkel
láthatóvá tudjuk tenni egy beteg szívé-

nek teljes képét, és személyre szabottan
meg tudjuk határozni a szükséges keze-
lést. Lehetővé válik a nanorészecskékkel
történő kórismézés és kezelés is. 

Magyarországi támogatóinkkal és a
Petru Maior Egyetem számítógépes
szakembereivel közösen fogunk dol-
gozni, hiszen az új egység korszerű fel-
szerelése a gyógyítás mellett a magas
színvonalú kutatómunkát lehetővé teszi.
A konferencián szó lesz az aritmiás be-
tegek ellátásáról, amire a kórház vezető-
ségének köszönhetően megkaptuk a
szükséges cryo-ablációs berendezést,
amellyel rövid idő alatt sok páciens gyó-
gyulását segítettük elő. Konferencián-
kat, amelyen három nyelven, angolul,
románul és magyarul hangzottak el az
előadások, megtisztelték jelenlétükkel a
magyar kardiológiai társaság legjelentő-
sebb képviselői, valamennyi magyaror-
szági egyetemi központból (Pécs,
Debrecen, Budapest, Szeged). Jelen
vannak a román kardiológiai társaság
bukaresti, iaşi-i , temesvári, kolozsvári
és váradi képviselői, továbbá a román
kardiológia doyenje, prof. dr. Gherasim
Leonida akadémikus, aki kardiológusok
több nemzedékét nevelte – mondta Be-
nedek professzor. 
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Viharok, 
felhőszakadások jöhetnek

Fokozott légköri instabilitásra vonatkozó figyelmez-
tetést bocsátott ki az Országos Meteorológiai Igaz-
gatóság (ANM) Erdélyre, a Körösök vidékére,
Bánságra és Máramarosra, illetve az ország többi
részének hegyvidéki térségeire. Pénteken 13 órától
szombat hajnali 4 óráig a fokozott légköri instabilitás
miatt felhőszakadásra, villámlásra, viharokra és 
jégesőre is számítani lehet. A lehulló csapadék
mennyisége meghaladhatja a 20, Erdélyben, Mára-
marosban és a hegyvidéken pedig akár a 40-50 litert
is négyzetméterenként. Péntek délután az ország
délnyugati és déli megyéiben a hőmérséklet-pára-
tartalom mutatója meghaladja a kritikus 80-as szin-
tet, a nappali csúcshőmérséklet pedig 33-36 fok
között alakul – derül ki az ANM előrejelzéséből.
(Agerpres)

Megkezdődött az uniós csúcs
Brüsszelben

Megkezdődött az uniós tagországok állam- és kor-
mányfőinek csúcstalálkozója csütörtök délután
Brüsszelben, az ülés középpontjában a közös véde-
lempolitika, a biztonság, a migráció és a gazdaság
kérdései állnak. Szakértők szerint az ülésen az uniós
vezetők hangsúlyozottan támogatásukról fogják biz-
tosítani az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a
szabadkereskedelmet, ami üzenetértékű lehet a pro-
tekcionista kereskedelempolitikát pártoló és a párizsi
klímaegyezményt felmondó új amerikai kormányzat
számára. (MTI)

Lemondott a Vatikán főrevizora
Olasz sajtóértesülések szerint a pápai állam pénz-
ügyi hivatalai közötti ellentétek vezettek Libero Mi-
lone főrevizor hirtelen távozásához, ami tovább
nehezíti a Ferenc pápa indította gazdasági-pénzügyi
reformok megvalósítását. A Corriere della Sera na-
pilap szerdai cikke szerint Libero Milone „közös meg-
egyezéssel” távozott: Ferenc pápa kérésére hagyta
ott tisztségét három évvel mandátuma lejárta előtt.
A 68 éves olasz pénzügyi szakértőt a katolikus egy-
házfő 2015 májusában nevezte ki Vatikánváros ál-
talános revizorának. Feladata a Vatikán teljes
mérlegügyi helyzetének átvizsgálása volt a pápai
állam összes hivatalának és intézményének szám-
láival. Kinevezése öt évre szólt. Az Il Fatto Quotidi-
ano értesülései szerint lemondása előtt Libero
Milonét a vatikáni csendőrség hallgatta meg. Ez
belső vatikáni vizsgálatra utal, amelynek azonban
nem ismert a tartalma. (MTI)

A hétfőn esedékes elnöki konzultációkig még változhat-
nak is az erőviszonyok, mert ebből a belviszályból az
ellenzék is próbálhat hasznot húzni a diktatórikus párt-
vezetéssel elégedetlen honatyák és -anyák elcsábításá-
val.

Hétfőn a pártokkal folytatott elnöki konzultációk után
már lehet sejtésünk az erővonalak esetleges változásá-
ról és a lehetséges kormányfőjelöltekről. Mert nem tör-
vényszerű, hogy a mostani koalíció jelöltje kapjon
kormányalakítási megbízást az államfőtől, akinek a sa-
játos regáti alkotmány tág mozgásteret biztosít ebben a
kérdésben.

Lehet tehát még itt felfordulás jócskán, de a legkisebb
esély talán az előrehozott választásokra van. Lehet,
hogy a koalíció börtönrácsok árnyékában hatalmas-
kodó vezérei így gondolták ki, hogy a lázadozó kor-
mányfőt addig kell megrekcumozni, amíg az ellenzék a
saját bajaival van elfoglalva. Mert elnézve, hogy a li-
berálisok alig pár napja választottak új pártelnököt,
akinek a csapata még alig alakult meg, az országmen-
tőket meg ideiglenes elnök vezeti az alapító atya távo-
zása után, szocdem szemszögből ennek a semmilyen
észérvvel nem magyarázható krízisnek az időzítése tö-
kéletes. Pedig egy ilyen esetben, amikor egy választá-
sokat nyert koalíció a saját kormánya alól azért rántja
ki a szőnyeget, mert az nem viselkedik elég szolgaian,
és így bebizonyítja, hogy semmilyen szempontból nem
méltó a kormányzásra, a leglogikusabb megoldás az
előrehozott választás lenne. De ez most sem a számos
hazugságon rajtakapott kormányosoknak, sem a saját
bajaikkal még eléggé elfoglalt ellenzéknek nem érné
meg, nem is beszélve a parlamenti helyekért köteges ál-
dozatokat hozott képviselőkről. Így szinte biztos, hogy
a cirkusz második felvonása legkésőbb a második kor-
mányfőjelölt megbízásával véget ér, és nem lesz premi-
erként parlamentoszlatás és előrehozott választás, ha
már kormánytöbbség által buktatott kormányban je-
gyeztünk egy premiert. És így lesz fontos játékos az elnök,
aki mögül a tisztújításkor épp kiszálltak a liberálisok.

Csak egy felvonás
(Folytatás az 1. oldalról)

Macron politikai nagyágyúk nélküli 
szakértői kormányt nevezett ki

A francia lapok csütörtöki szer-
kesztőségi írásaikban úgy vélték,
hogy az előző este kinevezett új
francia kormányt a szakértelem
és a megújulás határozza meg po-
litikai nagyágyúk részvétele nél-
kül, miután Emmanuel Macron
államfő nyugalmat akar és egye-
dül szeretne irányítani.

A fővárosi Le Parisien szerint „a kor-
mány sokkal inkább szakértői, mintsem
politikai csapat, amelyet a szakértelem és
a megújulás határoz meg”. A lap úgy véli,
hogy az államfő „elhárítási akciót” hajtott
végre, amikor távozásra kényszerítette
Francois Bayrou-t, a fiktív európai parla-
menti állásokkal megvádolt politikai szö-
vetséges, a centrista Modem elnökét.

A baloldali Libération szerint a
Modem három megvádolt nagyágyúját

Macron azért küldte el, hogy az ízlése
szerinti technokrata kormányt állíthas-
son össze, azaz a döntés inkább straté-
giai, mintsem etikai volt.

A konzervatív Le Figaro szerint azon
túl, hogy technokraták érkeztek az új
kormányba, valamennyien az államfő le-
kötelezettjei.

A balliberális Le Monde szerint az
üzenet világos: Emmanuel Macron nyu-
galmat akar és egyedül szeretne irányí-
tani. Miután eddig Francois Bayrou
egóját kellett fékeznie, az elnök egy
olyan második csapatot állított össze,
amelytől azt reméli, hogy nem lesz bot-
rányoktól hangos. Ehhez pedig nem en-
gedett olyan politikai nagyágyúkat a
tárcák élére, akiknek a véleményszabad-
sága veszélyes lehet, és akiknek a múltja

kockázatokat hordoz magában – vélte a
Le Monde.

A továbbra is a jobboldali Edouard
Phillipe által vezetett 30 tagú kormány-
ban egy kézen megszámlálhatók az is-
mert politikusok: Gérard Collomb
baloldali belügyminiszter, a jobboldali
Bruno Le Maire a gazdasági tárca élén,
a szocialista Jean-Yves Le Drian kül-
ügyminiszter és a független Nicolas
Hulot környezetvédelmi miniszter. A nők
és férfiak kiegyenlített aránya és a poli-
tikai egyensúly megmaradt a kabinetben,
a szakértők mellett a Modem két ke-
vésbé ismert politikusa, valamint az el-
nöki pártnak, a Köztársaság
Lendületben-nek az első kormányból ki-
felejtett alapítói is helyet kaptak az új ka-
binetben. (MTI) 

Ország – világA szívbetegségek korszerű kezelése 
(Folytatás az 1. oldalról)

Megszavazta a parlament a szoci-
álliberális koalíció bizalmatlan-
sági indítványát szerdán, így
Sorin Grindeanu miniszterelnök-
nek megszűnt a megbízatása, és
új kormány alakul. A Szociálde-
mokrata Párt (PSD) és a liberális
ALDE továbbra is közösen akar
kormányozni.

A kabinet leváltásához 233 szavazatra
volt szükség. A bizalmatlansági indít-
ványt 241 törvényhozó támogatta. Tíz
honatya ellene szavazott.

A PSD és az ALDE törvényhozói azt
a kormányt váltották le, amelyet idén ja-
nuárban maguk választottak meg. A ko-
alíció a kormányprogram végre-
hajtásának késésére hivatkozva a múlt
héten megvonta a bizalmat Grindeanu-
tól, ő azonban pártérdekekre hivatkozva
nem volt hajlandó önként lemondani.

A szerdai, elvileg titkos szavazáson a
szociálliberális koalíció kormánybukta-
tást támogató tagjai voksukat nyilváno-
san felmutatták, rajtuk kívül a 17 tagú,
nem magyar kisebbségi frakció tagjai
szavaztak titkosan, anélkül, hogy egy-
mással egyeztetett, közös álláspontra he-
lyezkedtek volna.

A jobbközép ellenzéki pártok részt
vettek a vitán, de nem szavaztak. Az
RMDSZ frakciója el sem foglalta helyét
az ülésteremben.

Liviu Dragnea szociáldemokrata párt-
elnök a parlament szószékén arról be-
szélt, a kabinet átalakítását, a
miniszterelnök cseréjét azért tartották
szükségesnek, hogy maradéktalanul tel-
jesíthessék, amit a választóknak ígértek.
Mint mondta, eltitkolhatták volna a ba-

jokat, de inkább vállalták az őszinteség
kockázatát, hogy behozhassák a lemara-
dást, csak arra nem számítottak, hogy
Grindeanu ilyen „felelőtlenül” kapasz-
kodni próbál egy olyan tisztségbe, ame-
lyet nem otthonról hozott, hanem
amelybe pártja juttatta.

Az ülésen az ellenzék „szégyen” fel-
iratú táblákkal tiltakozott az ellen, hogy
a PSD a parlamentbe hozta belviszályát.
A jobbközép Nemzeti Liberális Párt
(PNL) frakcióvezetője, Raluca Turcan,
a PNL képviselőházi frakcióvezetője ki-
fejezte reményét, hogy a „korrupt, a vá-
lasztókat megtévesztő, kormányzásra
alkalmatlan” PSD-nek hamarosan előre-
hozott választásokon kell majd szembe-
néznie „megtévesztett választóival”,
akiknek a bizalmával szerinte visszaélt.

A kormányfő leváltása után Klaus Jo-
hannis államfőnek – a parlamenti pár-
tokkal való konzultációt követően – kell
újabb miniszterelnök-jelöltnek kor-
mányalakítási megbízást adnia. Az új
kormány parlamenti beiktatásáig a Grin-
deanu-kabinet ügyvivőként, korlátozott
hatáskörrel folytatja tevékenységét.

Nem sokkal a Grindeanu-kabinet
megbuktatása után a – parlamenti man-
dátumok több mint 47 százalékával ren-
delkező – PSD elnöke megerősítette: a
szociálliberális koalíció folytatni akarja
a kormányzást, ennek érdekében hétfőn
a koalíciós pártok egy közös miniszter-
elnök-jelöltet javasolnak Klaus Johannis
államfőnek.

Dragnea szerint még nem döntöttek
arról, hogy más politikai alakulatokat is
megpróbálnak-e bevonni a kormány-

zásba. Megerősítette: érvényesnek te-
kinti az RMDSZ-szel fél éve kötött par-
lamenti együttműködési megállapodást.
Húsz miniszter vonta vissza 
a lemondását

Tegnap kora délutánig húsz tárcave-
zető kérvényét iktatták a kabinet főtit-
kárságán, akik meggondolták magukat,
és visszavonnák a lemondásukat – kö-
zölte a kormányszóvivő. A lemondó nyi-
latkozatok közül Sorin Grindeanu
egyelőre csak Dragnea két bizalmasá-
nak, Carmen Dan belügyminiszternek és
Sevil Shhaideh kormányfőhelyettesnek
a lemondását továbbította az elnöki hi-
vatalnak, de Klaus Johannis államfő
még egyetlen minisztert sem mentett fel
tisztségéből.
Hétfőn kezdődnek a kormányalakítási
tárgyalások

Levelet intézett csütörtökön Klaus Jo-
hannis államfő a parlamenti pártok elnö-
keihez, meghíva őket a Cotroceni-
palotában tartandó kormányalakítási tár-
gyalásokra.

Az államelnöki hivatal szerint hétfőn
15 órától a Szociáldemokrata Párt és a
Liberálisok és Demokraták Szövetsége,
16 órától a Nemzeti Liberális Párt, 17
órától a Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség, 17.30 órától a Népi Mozgalom
Párt, 18 órától az RMDSZ, 18.30 órától
pedig a nemzeti kisebbségek delegáció-
ját fogadja az államfő.

A küldöttségek legfeljebb öttagúak le-
hetnek – jegyzi meg az elnöki hivatal
közleménye. (MTI, Agerpres)

A szociálliberális koalíció folytatná a kormányzást



– Remélem, hogy a tanfel-
ügyelőség által levágott ma-
gyar osztályok visszakerülnek
a beiskolázási tervbe. A főtan-
felügyelővel folytatott beszél-
getésen ezt tisztáztam,
félig-meddig ígéretet is kap-
tam. Kérdés, tartja-e a szavát,
vagy ő is megijed a ránehe-
zedő nacionalista nyomástól
– jelentette ki tegnapi sajtó-
tájékoztatóján Biró Zsolt kép-
viselő, a képviselőház
oktatási bizottságának tagja. 

A képviselő annak kapcsán nyi-
latkozott, hogy Marosvásárhelyen
annyi magyar gyermek végzi el a 8.
osztályt, hogy 59 osztályra lenne
szükség. Ezzel szemben a tanfel-
ügyelőség mindössze 50 osztályt
engedélyezett. „Ha hozzáadjuk a
katolikus iskolában indítandó
három osztályt, még mindig csak
53-nál tartunk” – mutatott rá Biró. 

Hangsúlyozta: nem szabad ösz-
szemosni a római katolikus iskola
osztályait a magyar közösségnek
járó többi osztállyal. „Ha megadják
számunkra azokat az osztályokat,
amelyeket igényeltünk, az nem azt
jelenti, hogy a római katolikus isko-
lától vettünk el. Ezt egyértelműen
és világosan elmondták az intézmé-
nyek vezetői is. Ha adnak egy osz-
tályt a Bolyainak vagy a pedagógiai
líceumnak, akkor nem a római ka-
tolikus iskolát rövidítettük meg.
Ennek az iskolának a helyzetét meg
kell oldani önálló intézményként.” 

Magyar osztályt kért Marosvá-

sárhelyen a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum (egy természettudományi
osztályt), amelyet a tanfelügyelőség
korábban visszautasított, a pedagó-
giai líceum (egy társadalomtudo-
mányi osztályt), amelyet szintén
visszautasított a tanfelügyelőség
azzal, hogy „a magyar osztállyal a
románokat rövidítenék meg, illetve,
megváltozna az etnikai arány az
Eminescu líceumban, ha egy újabb
magyar osztály indulna”.

Az Elektromaros líceumban a
tervek szerint indult volna egy ma-
tematika-informatika osztály, de
magyar tagozaton indított volna
osztályt a C. Brâncuşi és a I. Vlasiu
iskolaközpont, ahol szakiskolai osz-
tályokról lett volna szó, ezeket is
„levágták”. 

„Nagyon fontosnak tartom, hogy
ezek az osztályok is visszakerülje-
nek a beiskolázási hálózatba, hiszen
megfosztjuk a magyar közösséget
attól, hogy szakmát tanuljon anya-
nyelvén, ha ezeket az osztályokat
nem engedélyezzük, és pontosan
azoktól a tanulóktól vesszük el az
anyanyelven való tanulás lehetősé-
gét, akik esetleg most gyengébben
vizsgáznak, de ősszel a pótvizsgán
átmennek, és szakiskolában folytat-
nák tanulmányaikat. Fontos, hogy
mind az Elektromarosban, mind a
Brâncuşi-ban, mind a Vlasiuban in-
duljanak magyar osztályok.” Elfo-
gadhatatlannak tartja azt is, hogy
Erdőszentgyörgyön azzal vágták le
a társadalomtudományi osztályt,
hogy az ottani gyermekek nagy
része amúgy is Vásárhelyre jár is-
kolába. 

Felháborító és diszkriminatív
Felháborítónak és diszkrimina-

tívnak nevezte, hogy Maros megyé-
ben 253 magyar diák számára nem
biztosítanak továbbtanulási lehető-
séget, bár a 9. osztály kötelező, mi-
közben a román tagozaton közel
150 hellyel, a német kisebbség ese-
tében pedig 18 hellyel hirdettek
meg többet a 9. osztályba.

„A tanügyi törvény világosan fo-
galmaz a nemzetiségi oktatás tekin-
tetében is. A magyar közösségnek
alkotmányos és tanügyi törvényben
is rögzített joga, hogy anyanyelvén
tanuljon, a tanfelügyelőségnek
pedig az a kötelessége, hogy ahány
tanuló végez, annyinak biztosítson
továbbtanulási lehetőséget” –
mondta.

Elfogadhatatlannak nevezte a
tanfelügyelőség érveit, mely szerint
kevesebb diák iratkozik be a 8. osz-
tályt követően a vizsgára, mint ahá-
nyan elvégezték a tanulmányaikat,
vannak, akik megbuknak. A képvi-
selő kijelentette: ezeknek pótvizsgát
szerveznek, és az érvényes mód-
szertan szerint, mivel kötelező a 9.
osztály, akik a pótvizsgán átmen-
nek, de azok is, akik a felmérőn
nem érik el az átmenő jegyet, be
tudnak iratkozni szeptemberben a 9.
osztályba. Tehát őket is számításba
kell venni.

Mint mondta, többször tárgyalt –
nemcsak parlamenti interpellációk
és a minisztériumokhoz levelek for-
májában – a tanügyminisztérium
szakembereivel, és mindenki meg-
erősítette, hogy annyi helyet kell
meghirdetni, ahány tanuló végzi az
iskolát. 
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Mózes Edith

„Nem szabad összemosni a katolikus iskolát a többi magyar osztállyal”
59 helyett csupán 50 osztály

Amint egy korábbi interjú-
ban jeleztük, a közbirtokos-
ságokkal és önkormány-
zatokkal egyeztetve, Korodi
Attila parlamenti képviselő, a
képviselőház frakcióvezetője
és Tánczos Barna szenátor
szándékában áll az erdészeti
kerettörvényt módosító ja-
vaslatot benyújtani a tör-
vényhozó testületekhez. 

A javaslatok között szerepel
többek között az is, hogy az egyes
településeken élő rászoruló csalá-
dok a tulajdonosok és erdészetek
beleegyezésével kivihessék az er-
dőből a hulladék fát, erdőtisztítás
gyanánt. Mert jelenleg az történik,
hogy az erdőket elsődleges nyers-
anyagként olcsón felvásárolják a
nagyvállalatok, hatalmas profitra
téve szert, a helyi közösségek nem
tudják azt az árat megfizetni, amit
ezek a vállalatok, nem tudják
velük felvenni a versenyt. A jelen-

legi törvénykezés gyakorlatilag
megakadályozza a lakosság hozzá-
férését a megfizethető áron és tör-
vényes módon megvásárolható
tűzifához. 

A törvénytelen fakitermelés
megakadályozásának érdekében a
politikusok szorgalmazzák azt is,
hogy egy adott terület erdészete
fogadjon el kitermelési és szállít-
mányozási programot az ügykeze-
lésében lévő térségre. Módosítani
kellene a törvényt olyan értelem-
ben is, hogy az egyházak, önkor-
mányzatok, iskolák minél
egyszerűbben tudják kitermelni
engedély birtokában a tulajdonuk-
ban levő erdőt, amennyiben a ki-
termelés mértéke évente nem
haladja meg a 20 köbmétert. 

A javaslatokat hétfőn iktatták a
képviselőház és a szenátus titkár-
ságán, közülük néhányat el is fo-
gadott a tisztelt ház. (vajda) 

Módosíthatják az erdészeti 
kerettörvényt 

Közlemény
Marosvásárhely Municípium 

versenyvizsgát hirdet 
I. besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú felügyelői 
állásra a szociális védelmi osztály irodájába. 

Az írásbeli vizsga 2017. július 25-én 10 órától lesz az intézmény
Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén.

A feliratkozáshoz szükséges dossziét jelen értesítésnek a Románia
Hivatalos Közlönye III. fejezetében való közzétételét követően 20
napon belül kell benyújtani az intézmény székhelyén levő 87-es számú
irodába, a 611/2008-as kormányhatározat 49. cikkelye (1) bekezdé-
sében, valamint a 192/2013-as rendelet 2. cikkelyében előírt doku-
mentumokkal. 

A versenyvizsgán való részvételi feltételeket, a szükséges iratok
jegyzékét és a könyvészetet kifüggesztették az intézmény székhelyén
és közzétették a www.tirgumures.ro honlapon. 

Bővebb felvilágosítás naponta 8-14 óra között a 0265-268-330-as
telefonszám 110-es mellékállomásán. 

Dr. Dorin Florea polgármester

Versenytárgyalás 
erdei gyümölcs értékesítésére

A Maros Megyei 
Erdőgazdálkodási Igazgatóság 

(Marosvásárhely, G. Enescu utca 6. szám) 
versenytárgyalást szervez

erdei gyümölcs értékesítésére (51 tonna), a következők szerint:
áfonya – 10 tonna, málna – 1 tonna, hecserli (csipkebogyó) – 10
tonna, homoktövisgyümölcs – 30 tonna.

Az erdei gyümölcsöt az erdőgazdálkodási igazgatóság által kezelt
állami erdőkből gyűjtik be. 

A felajánlott gyümölcs nem rendelkezik bio minősítéssel. 
A versenytárgyalás 2017. július 3-án 10 órától lesz az erdőgazdál-

kodási igazgatóság székhelyén. 
A feladatfüzetet a versenytárgyaláson részt vevő jogi személyek az

igazgatóság termelési irodájában vásárolhatják meg. 
Bővebb felvilágosítás az intézmény székhelyén, a termelési irodá-

ban, Pop Marcel Mihăilă mérnöknél. Telefon: 0744-787-863,
0265/250-074. 

Dr. Covrig Ilie mérnök, igazgató

A marosvásárhelyi E.ON Servicii 
2017. június 30-án 10 órától 
nyilvános árverést szervez 

a szolgálat Marosvásárhely, Pandúrok útja 42. szám alatti székhelyén a következő, a Delgaz Grid
Rt. tulajdonát képező ingatlanok eladására:

– Szászbogács község, Fő út szám nélkül, Maros megye: 3.596 négyzetméter terület és 306
négyzetméteren építmény. Kikiáltási ár 111.000 lej.

– Erdőszentgyörgy, Stadion utca 2. szám, Maros megye: 4.377 négyzetméter terület és 1.156
négyzetméteren építmény. Kikiáltási ár 1.250.000 lej. 

– Mezősámsond 139/A, Maros megye: 4.170 négyzetméter terület és 272 négyzetméteren épít-
mény. Kikiáltási ár 213.000 lej. 

– Medgyes, Virgil Madgearu utca 4A szám, Szeben megye: 209 négyzetméter terület és 110
négyzetméteren építmény. Kikiáltási ár 103.518 lej. 

– Zsidve, Egyesülés utca 45. szám: 360 négyzetméteres tulajdon. A 744 négyzetméteres terület
haszonbérbe van adva. Kikiáltási ár 265.680 lej. 

Az eladási árakra nem számolnak fel héát.
A liciten való részvételi garancia a kikiáltási ár 10%-a.
Az árverésen való részvétel feltételei a feladatfüzetekben megtalálhatók, amelyek a 

mihaela.simion@eon-romania.ro e-mail-címen igényelhetők.
Bővebb felvilágosítás a 0365/423-753-as telefonszámon.
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A múlt heti írásomban a nagyszalontai
Rozvány család életfáját ismertettem, ebben
a részben az irodalomról lesz szó.

Arany János fiatalon, legényemberként ke-
rült a makedón eredetű gazdag Rozvány ke-
reskedőcsaládhoz, hogy Rozvány György
Erzsébet nevű lányának legyen a házitanítója.
Arany János akkor Rozványékhoz is költö-
zött, és szobatársa lett Erzsébet bátyjának,
Rozvány Andrásnak, aki Arany János kor-
társa volt. Ennek a Rozvány családnak a mar-
káns szereplői nagy hatást tettek Arany János
fantáziavilágára, mert nagyvonalakban a
Toldi szerelmében megénekelt kardos és ke-
mény Toldi Lőrincznét Rozvány György
édesanyja, Cristian Persida alakja inspirálta,
és Rozgonyi Piroska alakjában is benne van
Rozvány Erzsébetnek néhány nemes vonása.

A másik érdekes irodalomtörténeti cse-
mege, hogy Arany János és Rozvány Erzsé-
bet levelezését Erzsébetnek a nevelt lánya és
unokahúga, a Temesváron élt Rozvány Gab-
riella őrizte meg az utókor számára, és 1957-
ben hívta fel a közvélemény figyelmét erre az
értékes hagyatékra.

Arany János és Rozvány Erzsébet kapcso-
lata a legszigorúbb erkölcsi normák szerint
történt, Arany János különben is igen zárkó-
zott, visszahúzódó, mintaerkölcsű ember
volt. Ezért tartom illúziórombolónak a Kor-
társ folyóirat 2004, 48. évfolyamának 11. szá-
mában megjelent Tolnai Lajos – Bekő István:
Egyszerű beszélyke a Költőről című apokrif
írást, amelyben úgy jelenik meg Rozvány Er-
zsébet, mint Arany János szeretője!

Ez az írás azt próbálja sugallni, hogy
Arany János és tanítványa között szerelmi
kapcsolat lett volna. Egészen pontosan az
apokrifnak titulált írás Tolnai Lajos kezéből
származik, aki valóban Arany János és Men-
tovich Ferenc tanítványa volt Nagykőrösön,
és Tolnai Lajos „felfedi”, hogy Arany János
és Rozvány Erzsébet kapcsolata több lett
volna, mint kötelező tanár és tanítvány vi-
szony.

Itt rögtön tennék egy nagy kitérőt: 1923-
ban jelent meg Tabéry Gézának az akkori vi-
szonyok közt nagy sikert arató Szarvasbika
című regénye, amely úgy állítja be báró Ke-
mény Simonné gróf Teleki Annát, hogy mind
a két Bolyainak, Farkasnak és Jánosnak is
szeretője lett volna. Ez akkor nagy felhábo-
rodást váltott ki főleg a történészek között,
mert Kemény Simonné báró Teleki Anna a
legszigorúbb erkölcsű mintaédesanya volt,
akit Erdély Nagyasszonyának is tituláltak. De
az irodalmárok is megszólaltak, hogy van egy
minimális erkölcsi norma és történelmi
hűség, amit egy írónak sem volna szabad át-
lépni. Persze ez a nézet azóta elavult, és ma
már a művészet és irodalom szabados, és a
teljes liberalizmust követeli magának! Visz-
szatérve Tolnai Lajos – Bekő István Egyszerű
beszélyke a Költőről című, véleményem sze-
rint megengedhetetlen hamisításokat tartal-
mazó íráshoz, elolvasásakor már sejtettem,
hogy azt még Tolnai Lajos (a vitriolos tollú
író) sem engedte volna meg magának, hogy
megírja, hanem a Marosvásárhelyről Ma-
gyarországra telepedett irodalomtörténész

Szász László1 írta!
Ebben segítséget is kér-
tem a Kecskeméten élő
Füzi László irodalomtör-
ténészről, aki ezt vála-
szolta:

„Kedves Barátom,
más történeteket is is-
merve teljes biztonsággal
mondom azt, hogy a szó-
ban forgó írást Szász
László írta.

Barátsággal üdvözli:
Füzi László”

Természetesen tisztá-
ban vagyok vele, hogy az
irodalom teljes szabadsá-
got élvez, és így min-
denki azt tartja egy
irodalmi műről, amit
akar. Az én feladatom
most az, hogy ismertes-
sem a Rozvány család-
nak Arany János
költészetére gyakorolt
hatását. Nem tudom vi-
szont szó nélkül hagyni a
fent említett irodalmi al-
kotást! Már csak azért
sem, mert teljesen az ál-
talam címül adott témá-
hoz illik.

Olvassuk csak a té-
nyeket Sáfrán Györgyi

irodalomtörténész és Arany János szakértő
tollából:

„Arany János és Rozvány Erzsébet kap-
csolatára vonatkozó adatainkat a Temesvá-
rott 1960-ban még élő 98 esztendős
Popovitsné Rozvány Gabriellának köszönjük,
aki még személyesen ismerte Arany Jánost, s
aki nagynénjének: Rozvány Erzsébetnek az
Arany család tagjaitól:
Aranynétól, Juliskától és La-
citól, továbbá Szendrey Júli-
ától kapott, összesen 40 db
levelét, Emlékkönyvét és a
Toldi szerelme neki dedikált
példányát az oradeai Muzeul
Regionalban helyezte el. Po-
povitsné Rozvány Gabriella
emlékiratai, egyéb családi le-
velei – főleg Rozvány Erzsé-
bethez írottak – a Magyar
Tudományos Akadémia
Könyvtárában vannak. Ez a
két, eddig ismeretlen, szinte
teljes egészében kiadatlan
anyag, továbbá e sorok írójá-
nak P. Rozvány Gabriellával
1956 óta folytatott levelezése,
majd 1957-ben személyes ta-
lálkozása, valamint a nagy-
szalontai Arany János
Emlékmúzeumban végzett
kutatásai: Arany és sógora
Ercsey Sándor levelezésének
kiadatlan részei, több új
adattal egészítik ki, világítják
meg a költő és a Rozvány
család kapcsolatait.”

Szóval így kezdte Sáfrán
Györgyi könyvének bevezetőjét, amelyben
feltárta a forrásait, majd így folyatta Arany
életrajza szempontjából mérföldkőnek szá-
mító könyvét:

„ARANY JÁNOSÉK ÉS A ROZVÁNY-
CSALÁD 

Arany János másodszori tanítóskodása
idején került kapcsolatba A Rozvány-család-
dal. Gyulainak írt önéletrajzi levelében be-
számol a szigeti színészkalandból hazafelé
tartó útjáról. Zsebében néhány krajcárral és
az öreg korában megénekelt „Vándor cipó”-
val gyalogolt hét napon át. Álmában halva
látott édesanyja képe sürgette:

»Elérem végre a szülőhont;
Fedd és gúnyol rokon, barát,
Csak egy nem: az anyai szívnek 
Érzem üdítő sugarát.« 
(Vándor cipó)
Édesapja megvakul, anyját 1836. augusz-

tus 20-án temetik el s ő apjával egyedül
marad.

»Leszerelt hárfán a két szélső ideg; 
Egy alpha, egy ómega a család 
Tépett könyvébül: ifjú és öreg:
Én, ősz apámmal…« ( Bolond Istók, I. 75).
Ettől kezdve Aranyt a kötelesség hajtja.

Kenyérkereset után néz. A visszatérés, a ke-
serű szemrehányások, gúnyos megjegyzések
napjaiban kerül kapcsolatba Pápai Istvánnal,
a szalontai postaexpedítorral, a kiszolgált őr-

mester és „erős borivó”-val, aki azonban
alaposan jártas a latin klasszikusokban és a
német nyelvben. Rozvány György, mint szem-
tanú emlékezik e barátságra s megérteti,
hogy a vándorkomédiás életből megtért.”

Arany János 1839-ben került Rozványék-
hoz, és 1840 őszig náluk is lakott. E tanítós-
kodása idején ismerte meg feleségét, és egyes
feljegyzések szerint Rozvány Józsefné Cris-
tian Persida bemutatása által találkozott a
szegény árva Ercsey Juliannával. (A Rozvány

családban élő hagyomány volt, hogy ott is-
merkedtek össze.) De Arany János és tanítvá-
nya, Rozvány Erzsébet kapcsolatát szépen
megőrizte az utókornak az egymásnak írt de-
dikáció:

Így emlékezett meg a költő a tanítványá-
ról:

„Érintsen bár a hervadás szele,
Dús illatod, lényednek szebb fele,
A szellem élni fog!”
(Arany János: Egykori tanítványom em-

lékkönyvébe)
És így vallott a tanítvány mesteréről: 
„Mielőtt szellemeddel e hazát betöltendéd,
elbűvölé az már lelkét a gyermeknek,
Ki áhítattal tekintve föl reád:
Szavaidra zsolozsmaként figyelt.”
(Rozvány Erzsébet)

Irodalom
Sáfrán Györgyi: Arany János és Rozvány

Erzsébet, Budapest, 1960, az MTA Könyv-
tára, Kézirattára Kiadványa.

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz
=125666

Tolnai Lajos – Bekő István: Egyszerű be-
szélyke a Költőről, és Mentovich Ferenc: A
hamis világnézetről, Kortárs, 2004. (48. évf.)
11. szám

Arany János és a Rozvány család (2.)
Oláh-Gál Róbert

1 Szász László (1950, Marosvásárhely) romániai magyar irodalomtörténész, irodalomkritikus, esszéíró

Dr. Popovitsné Rozvány Gabriella, aki megőrizte Arany János és nagynénje levele-
zését. Temesváron élt 99 évet

Rozvány Józsefné Cristian Persida



Az emberlélek 
Vízhez hasonlít: 
Az égből jön le, 
Felszáll az égbe, 
Majd ismét vissza 
A földre tér le. 
– Örök csere. 

Ízlelgessük kissé J. W. Goethe 1779-ben
írott, a modern ökológiai szemléletbe is be-
leillő szavait a víz körforgásáról:

Magas szikláról 
Zuhog alá 
A szűz sugár, 
Aztán szétporlik 
Páragomollyá 
A kőlapon 
És ködfátyolban 
Zarándokol 
Halkan suhanva 
Alá a mélybe. 

Kőszál mered 
Szembe az árral, 
Mely fokról fokra 
Zúgó haraggal 
Omlik alább. 

A patakágyban 
Puhán kúszik a völgybe, 
A sima tótükörben 
Csillagok fénye 
Díszíti arcát. 

A Lelkek dala vizek felett bölcseletének
magyar nyelven való visszaadása nehéz fel-
adat. Talán leghűbb szellemű fordítása
Maksay Albert tollán született.

Szellő a víznek 
Csélcsap szerelme, 
Mélyig kavarja 
Habzó hullámát. 

Emberi lélek: 
Olyan vagy, mint a víz, 
Emberi sors: 
Olyan vagy, mint a szél.

A református teológiai tanár, költő, műfor-
dító 46 éve, 1971. június 22. után maga is
csillagok fényében, szélborzolta életadó víz-
ként él tovább emlékeinkben. E június végére
hajló melegben gondoljunk perc erejéig reá.

Lassú tűzzel guruló Nap,
gabonával vemhes hónap
templomában áldozópap!

Mit tudsz a tűnő örömről,
ami a rügyön dörömböl,
hőt-hűst váltó légbe bömböl?

Vasárnap van: ládd, a réten
lányok kergülnek középen,
mint a hattyúk, habfehéren.

Kebelükben lángok laknak.
Hogy mit kapnak, hogy mit adnak,
meg se kérdik. Így mulatnak.

104 évvel ezelőtt, 1913. június 22-én szü-
letett Weöres Sándor. Az Első szimfónia A
négy évszakának Himnusz a Naphoz versét,
a Kaláka zenéjére, ma már unokáim éneklik.
Nem csak így nyár derekán. A zenekar első,
1977-es Kaláka című albumát ők örökölték
apjuktól.

Áldd meg őket, bizsergető
arany-korbács, nedv-kergető
legmagasabb égi tető!

(…) Lompos farkú szél csatangol,
por-gubát varr, ágat hangol.
Tej csordul a nagyharangból.

Nap, ős-éjű forró csónak,
élettelen, maradj jónak,
kötözőnek, oldozónak.

229 évvel ezelőtt, 1788. június 22-én látta
meg a napvilágot Erdőszentgyörgyön Bodor
Péter. A zenélő kút alkotója kastélykertépítői
jogán szerepel kalendáriumunkban. Tolda-
lagi József koronkai kastélykertje után a
Bethlenek kerlési kastélyparkját tervezte
meg. 

A Bethlen közelében
fekvő Kerlés mellett volt a
cserhalmi csata 1068-ban.
Salamon király a betörő
besenyőkkel ütközött meg.
A csata folyamán mind a
három magyar vezér nagy
hősiességről tett tanúbi-
zonyságot. Anonymus sze-
rint úgy „aprították a
besenyők frissen beretvált
fejeit, mint a nyers tököt”. A
menekülők közül egy bese-
nyőt, aki egy magyar lányt
akart elrabolni, László her-
ceg párviadalban ölt meg.
Vörösmarty Mihály a
Cserhalom című eposzában
dolgozta fel ezt az ese-
ményt.

A magyar lovagkorra I.
László életéből a cserhalmi
csata jelenetei gyakoroltak a
legmélyebb hatást. Ezekről
énekeltek az igricek. Szá-
mos középkori székely templom falán is
megtaláljuk megfestve ezt a legendát.

I. László magyar királyt 825 éve, 1192. jú-
nius 27-én avatták szentté Nagyváradon.

A lovagkirály trónra lépésének 940.,
szentté avatásának 825. évfordulójának éve,
2017 Szent László-emlékév.

Számos legenda fűződik nevéhez.
A hazánkban is megfordult Carolus Clu-

sius pannóniai növényekről szóló művének
Beythe Istvánnal közösen összeállított függe-
lékében (Stirpium nomenclator Pannonicus)
olvasható monda szerint Szent László uralko-
dása idején pestisjárvány volt Magyarorszá-
gon. A király imádságának hatására Isten
megadta neki azt a kegyelmet, hogy amely nö-
vényre kilőtt nyila esik, az e betegség ellen
gyógyító erejűvé válik. A király kilőtt nyila a
Gentiana cruciata gyökerén fúródott át, s e
növény a betegségben szenvedők hathatós or-
vosságának bizonyult. A történetet 1847-ben
Arany János is megírta a Szent László füve
című művében. A legenda alapja az lehet,
hogy a növény kiodvasodó gyökere számos
esetben olyan, mintha átszúrták volna. A tár-
nicsfajok pestis elleni hatásossága erősen kér-
déses, de a köszvény ellen valóban hatásosan
alkalmazták. A népi orvoslás hideglelés, ét-
vágytalanság, rossz emésztés és gyomorbán-
talmak esetén is használta. Azt a tényt, hogy
a tárnicsok gyökerének leve, illetve kivonata
valóban hatásos gyomorbántalmak ellen, a
sokféle, tárnicskivonatot is tartalmazó „gyo-
morerősítő” keserűlikőr is alátámasztja – írja
Molnár. V. Attila debreceni botanikus a Pestis
és botanika című cikkében.

Kerlés dombján, azaz Cserhalmon egykor
a Bethlen grófok kastélya állt, a meredek
sziklafalon az ütközetet is említő fölirattal.
Ebbe a térbe álmodta Bodor Péter a kastély-
parkot.

Később Jósika Miklós, a magyar roman-
tikus regény megteremtője fenesi kertjét bízta
volt reá.

Sajnos e kastélyparkoknak alig maradt
nyomuk mára.

Voltál kertész is, öreg fák tudója.
Ültettél, oltottál – csodádra jártak.
Mestere természethistóriának,
Borosnyói Lukáts is, pártfogolta

kastélyparkot építő imádságod.
Bejártam én a Toldalagi kertet
Koronka fölött. Lombjaid feleltek
kérdésemre. Talán itt voltál boldog.(…)

24-e Szent Iván napja. Merész léptekkel
érkezett, s már lelkemben szorgoskodik. Te-
liszedte kosaramat hólyagos cseresznyével,
aranyba ájult barackkal, piros bélű nyári al-
mával, fekete meggyel. Egykor sófalvi 
keserédes meggyből készült pálinkát szür-
csöltünk. Vajon hol van az a keserűmeggyfa
Sófalván? Tavalyi meggypálinka maradékát
kortyolom emlékére.

A teraszon a vasfű lángzó virágai előtt a
kosárban veres hagyma s egy csokor fehér
fejes hagyma, no meg két paprika, társaságá-
ban paradicsomok bogyói pirosodnak. A
zöldhagymák megtört levelei szinte ráhulla-
nak az éppen virágát bontó metélőhagyma
háttérben meghúzódó bokrocskájára. A hő-
mérő higanyszála szemérmesen egy petrezse-
lyemlevél mögé bújik: ebben a melegben
alázatosan háttérben marad a félárnyékban.
Örömmel öntözi tikkadó kedvem kertjét,
hogy illatos csokor ajándékot küld aszta-
lomra második unokám, Luca: citrom levele,
mirtusz, levendula kandikál be lelkem abla-
kán – betonba öntött sötétedő szobámba. Így
köszöntöm a csillagászati nyár kezdetét.

Szent Iván éjszakájának, más néven nyár-
közép éjszakájának a június 23-áról 24-ére
virradó éjszakát nevezik a Kárpát-medencé-
ben. A legpogányabb ünnep. Pedig Keresz-
telő János egyházi napjához kötődik. A nyári
napfordulótól három nap választja el, mivel
az június 21-re esik az északi féltekén. Ko-
rábban a csillagászati nyár kezdete valóban
június 24-re esett, de a tropikus időszámítási
mód sajátossága és a korábbi naptárreformok
következtében szétvált a két ünnep. Ekkor
van az év legrövidebb éjszakája, és az em-
berek számára a fény és a sötétség váltako-
zása mágikus eredettel bírt. A sötétség az
elmúlást, a fény pedig a megújulást jelentette.

A nyárközépi tűzgyújtás a megtisztulást,
az újjászületést jelképezi. Régente égő faá-
gakkal megkerülték a szántóföldeket a jö-
vendő bő termés reményében, vagy lángoló
kereket gurítottak alá a dombokon. Ezen a
napon az emberek nem csupán nagy tüzeket
raktak, hogy elűzzék a sötétséget, de évezre-
des hagyomány a tűzugrás. Aki hétszer át-
ugorja, azt egy évig semmilyen betegség nem
fogja. A szertartásos tűzugrás hagyományá-
nak szerelemvarázsló célja is van.

Magam a nyár dereka boldogságában, ma-
radok kiváló tisztelettel. 

Kelt 2017-ben, nyári napfordulókor
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Szent László füve

Kiss Székely Zoltán

A gasztronómia és a bor inspirálja
idén a Színes Város Fesztivál művé-
szeit, akik negyedik alkalommal ké-
szítenek falfestményeket Budapesten
a nyár végén induló, egy hónapon át
tartó fesztivál alatt.

Idén újításként a szervezők kifejezetten a
budapestieket szeretnék megszólítani, és be-
vonni a város színesítésébe azzal, hogy a la-
kosság különböző elhanyagolt kültéri
falfelületeket, akár tűzfalat vagy felújításra
szoruló helyszíneket javasolhat megfestésre
– mondta el Flór Péter, a fesztivált szervező
Színes Város Csoport főtitkára az MTI-nek.

„Célunk, hogy a felújítás és a művészeti al-
kotás által átalakuljanak a köztéri felületek,
így színesebb és izgalmasabb pontok szüles-

senek a városban” – emelte ki. A fesztiválnak
idén először kiemelt partnervárosa is lesz:
Berlin, így a német város több művésze alkot
majd a budapesti falakra, egy budapesti al-
kotó falfestménye pedig a német fővárosban
készül majd el.

Az elsősorban tűzfalak festésével foglal-
kozó fesztivál továbbra is a kortárs képzőmű-
vészeti szcéna izgalmas és friss művészeit,
alkotásaikat kívánja bemutatni. Ebben az
évben a magyar és a német művészek mellett
várhatóan Ausztriából, Spanyolországból,
Lengyelországból és Nagy-Britanniából ér-
keznek majd nemzetközileg elismert alkotók.

A rendezvény 2014-es kezdete óta 33 kü-
lönböző urbanisztikai projekt valósult meg.

Az első évben a diskurzusra és ellentétpá-
rokra épült a tematika, 2015-ben a hungari-
kumokat dolgozták fel az alkotók, illetve

bemutatták, hogy milyenek a magyarok a
külföldiek szemével, tavaly pedig a város és
a víz kapcsolatával foglalkoztak.

Színes Város Fesztivál
A gasztronómia témájában festenek idén 

A természet kalendáriuma (CCLXI.)

A vasfű lángzó virágai előtt kosárnyi nyár ajándék

Népliget – Chihiro Streetcat, G. Horváth Boglárka, Olivér Artúr, Fat Heat            Fotó: Farkas András (szinesvaros.hu)
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A legszínesebb, legváltozatosabb program-
mal várta a Millenáris az idei könyvfesztivált.
Még akkor is sokszoros volt a kiadók jelen-
léte, ha nagy csapást jelentett a magyar
könyvkiadásra és terjesztésre az Alexandra
áruházlánc megrokkanása.
Többmilliós tartozásokkal, a
könyvkiadó lehetetlen helyze-
tével, úgy tűnt, nem áll talpra
a magyar könyves világ.
Mégis maradni kell, az új
könyveknek ott kell lenniük az
újjáéledő boltokban, új tulaj-
donosoknak kell helyrehoz-
niuk a felszaporodott
gazdasági hibákat. A megma-
radásban az olvasótábornak is
hinnie kellett, ezt igazolta a lá-
togatók sokasága, a hosszú
sorok minden dedikálásnál.
Sok az új, az elsőkönyves író,
és a hazai nagyok vagy a vi-
lágirodalom nagyjainak új
műve. Nádas Péter elkészült
kétkötetes regényével, a fesz-
tivál díszvendégeként a
Nobel-díjas Orhan Pamukot
hallhatta, üdvözölhette a kö-
zönség. Néhány éve (2006) je-
lent meg Hó című regénye, ezt
a megrázó, érdekes történetet
ismertettem akkor a Népújság
olvasóival. Az író rendületle-
nül dolgozik azóta, a magyar
fordítások sem késlekednek. Híressé vált a
Furcsaságok a fejemben című nagyregénye,
az Isztambul, és amit itt most megismerhet-
tünk, a Dzsevedet bej és fiai (Helikon).

Mindezek után, amint várni lehetett volna,
újdonatúj könyvek ismertetésével jelentkez-
hettem volna, de volt egy pillanat a nagy
könyves zsongásban, amikor mást gondol-
tam.

A hatalmas pavilonban, később a könyves-
boltokban vagy az interneten úgyis mindent
megtalálunk, de kinek jutna eszébe egy talán
már ódon, de értéknek számító, múltat idéző,
de időszerű történet, amelyet Földes Jolán írt
a harmincas években, 1936-ban európai pá-
lyadíjat nyert vele, számos nyelven egymillió
példányt ért el, és az Athenaeum 1989-ben
újra megjelentette. Ez pedig a címe miatt is
érdekes: A halászó macska uccája. Földes
Jolán 1902-ben Kenderesen született, az ak-
kori Szolnok megyében. Budapesten végezte
a középiskolát, 1921-ben érettségizett, és
nemsokára Párizsba ment. Akkor élt a fény
városában, amikor Illyés Gyula, Radnóti
Miklós és József Attila is megfordultak itt, ra-
jongtak érte. Megélhetést, munkát keresett,
az otthoni világban nem talált, a Trianon
utáni Magyarország szűkös körülményeket is
alig biztosított a tanulni vágyó fiatal lányok
számára. Talán az életforma-keresés okozta,
hogy sokasodtak a nőírók, érdekes életpályát
járt be mindenikük, aki tehetséges volt és ki-
adóhoz segítette őket a jó sors. Földes Jolán
a Londoni Pinkerton irodalmi ügynökség pá-
lyázatára beküldött regényével első díjat

nyert. Ekkor harmincnégy éves, és hirtelen
szokatlanul nagy összeg birtokába jut. 

A véletlen folytán kezembe került regényt,
ahogy mondják, egy szuszra elolvastam,
majd visszaforgatva szemelgettem, olykor
unalmasnak, olykor érdekes korrajznak talál-
tam, a hőseit mindennapi, de különös erővel,

a családi élet jó hatásának, józan tiszteleté-
nek, becsületének, legértékesebb erejének, az
összetartásnak, az áldozatkészségnek egy
realista regényhez illő ábrázolásával. Ezek az
emberek, a Barabás család Budapestről, a
válság éveiben arra kényszerülnek, ha nem
akarnak proletársorba süllyedni, hogy elin-
duljanak – a két szülő és három gyerek – a
biztosabb megélhetés felé, amelyet Párizs je-
lentett. A szűcsmesterséget kiválóan művelő
apa a munkában megkapaszkodás felé igyek-
szik, régi munkaadója biztatására.

A regény azt bizonyítja minden sorával,
hogy csak a munkában bízó, szerény megél-
hetésre vágyó erő ösztönözte őket. Sorsuk na-
gyon sok Párizsban élő emigránséval
fonódott össze. Éppen ez az, ami sokat segí-
tett rajtuk, mert a hontalan emberek szolida-
ritását megtapasztalták, a legkülönbözőbb
társadalmi kategóriából és nációból emigrá-
cióra kényszerült emberek segítőkészsége
nyitott utat számukra. A család életének le-
írása közben megismerkedünk a valós hely-
színnel, az utcával és a környezettel, ez pedig
a Rue du Chat Qui Peche, ahol már rendes la-
kást bérelnek az addigi panzió helyett, ahol
petróleumlámpán főztek, emigránsok közt
éltek, de ennek is haszna volt, hiszen szorgal-
masan tanultak franciául a szovjetek elől me-
nekült orosz emigráns Bargyihinov bácsitól,
vagy a legtöbb szenvedést átélt Annus a kö-
zeli piacon az árusoktól. A két kisebb, Klári
és Jani, hála a francia iskolarendszernek, in-
gyenesen tanult a közeli iskolában. Segély-
ként tankönyveket, tanszereket kaptak, és

végül Jani mérnöki diplomát szerzett, Klári
érettségizett, ők a beilleszkedők, francia pol-
gárokká vált emigráns magyarok. 

Az emigráns csoportok többnyire tanult
emberek, világnézetük szerint nagyon külön-
bözők, arisztokraták, volt diplomaták. A ma-
gyarok közt egy-két kalandor is akadt, aki ha
vagyont nem is szerzett, de nem kerülhette el
a csalók, szélhámosok börtönét sem. A ma-
gyarországi frankhamisítás is megkeseríti

Barabásék életét. Egyik napról a má-
sikra az apa és a már jól kereső Annus
is elveszti munkahelyét. A franciák
nem tűrték, ha idegenek becsapták
őket vagy ellenük követtek el rosszat.
Nehéz napokat, heteket él át a család,
amíg elül a franciák haragja, bár
munkájukra nagy szükség volt.

Az 1989-es kiadáshoz Hegedüs
Géza írt a regény egykori nagy sike-
rét méltató kritikát, az írónő további
műveit ismertető tanulmányt, egy-
ben felsorakoztatva az évszázadok
magyar emigrációinak emlékeit. Az
írónő 1963-ban halt meg London-
ban, könyvei továbbra is sikeresek,
Az arany fülbevalóból film is készült
Marlene Dietrichhel a főszerepben.
A halászó macska utcája („valósze-
rűtlen, nyúlfarknyi kis utca, a Szajna
partjára fut ki, a rakpartot köti össze
a mozgalmas Rue de la Huchette-
tel”) valóságos helyszín, valóságos
környezet. Tíz éven át követhetjük a
Barabás család sorsát, velük a szin-
tén gyökértelen, otthonukból, hazá-
jukból ide kényszerült orosz bankár,
a balti számtantanár, a Szibériát
megjárt finn asszony, az olasz diplo-

mata életét. Történetük szerint jóságos em-
berek, barátokra vágynak, jóságuk talán
abból is fakad, hogy egymásra szorulnak.
Mindig idegennek tekintik őket, a franciák
nem hívnak meg házukba idegeneket. Bara-
básék – ma úgy mondanánk – megélhetési
emigránsok, ők úgy értik, dolgozni vágyó
emberek. Megértjük őket az írónő kivételesen
jó narrációja nyomán, olykor meghatódunk,
szeretnénk látni, hogy hazatérnek. 

Az egyik újabb kiadás borítóján olvassuk
Eleanor Roosevelt sorait: „Mindnyájan úgy
járhatunk, mint Barabásék, én ma elnökné
vagyok, de bármely olvasóm sorsa szakadhat
rám”. 

Sok-sok külföldi elismerés, hazai olvasó
élménye Földes Jolán (Angliában Yolanda
Clarent) volt a harmincas-negyvenes években
A halászó macska uccája, elgondolkozhatunk
ma is rajta, hogy ilyenek az idegenbe szakadt
magyar kisemberek. Dolgosak, szívósak,
anyanyelvükhöz hűségesek, hazajönnének,
hazajönnek, de itt sem érzik már otthon ma-
gukat. Becsületesek, keresik az igaz utat a vi-
lágban, ám a hontalanság útján tévelyegni is
lehet, beletörődni az idegen világ megalázá-
saiba, igyekezni, mindig igyekezni, hogy ki-
érdemeljék a munka jogát, lehetőségét. A vég
mégis nyomtalan eltűnés vagy jelen esetben
maradandó alkotás teremtése, ahogy Földes
Jolán is tette. A kortárs irodalomkritika és az
őt felfedező mai olvasótábor írásait valós iro-
dalmi teljesítménynek tekinti. 

Még arra is felhívja a figyelmet Földes
Jolán regénye, hogy előtte volt még egy nagy
sikerű regény, Körmendi Ferenc Budapesti
kaland című könyve, amely ugyancsak nem-
zetközi pályázaton nyert, és világhírűvé vált
ebben a témakörben. Talán sikerül azt is em-
lékezetünkbe idézni, bár a kivándorlás, a
hontalanság kérdése nem kívánatos, hogy
időszerűvé váljon olvasmányaink rangsorá-
ban. 

Elfelejtett könyvek…
Rózsa Mária



10 éve az EU-ban (23.)
2007. január 1-jén lépett be

Románia az Európai Unióba. A
rejtvénysorozat fősoraiban egy
akkoriban erre az eseményre író-
dott humoros vers sorai találha-
tók. A vers címe, szerzője és
annak lakhelye is a rejtvénysoro-
zatban van elrejtve. Ezúttal a
vers 43. és 44. sora alakul ki. 

A cím betűi a felül számozott
kockákból gyűjthetők össze.
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Biobazár 
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám

Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

18. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 6-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 Henri Charrière francia író
egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Ókori számolóeszköz – Tavasz. 7. Ludolf-féle szám – Orvosi csont.
8. Szorítóeszköz – Szolgáló, komornyik. 9. Építőipari szakmunkás – Máltai, zambiai és
spanyol gépkocsijelzés. 11. Lóca – Amely tárgy. 12. Rét – Dohányzóeszköz. 14. Paci –
…-móg, dohog. 15. Piszkos – Isztambuli negyed. 18. A szobában – Ródli. 19. Folyami
üledék – Városi munkásember, argóban. 22. Keleti játék – Román személyes névmás. 23.
Zuhogó, áramló – Tökfajta. 25. Török tiszti rang – Azonos betűk. 27. Szótoldalék – Zavart
ara! 28. Örök város – Elavult, régi. 30. Fába vés – Példa része! 31. Templomi hangszeren
játszik – Pucol, takarít. 

FÜGGŐLEGES: 1. Átkelőhajó – … hitte (Zorán). 2. Folyadékot fogyaszt – Sántikál.
3. A szabadba – Szintén, székelyesen. 4. Könyvben sok van – A Duna vége! 5. Hiteles
mérték – Hőálló tégla. 6. Férfinév – Kutató. 10. Elbeszélő költemény – Hazai atléta (Gab-
riela). 13. Karoló – Gyümölcsöt szárít. 16. Lélek, latinul – Nyári zivatar. 17. … házassága,
Mozart – Konyhakerti növény. 20. Találka – Házastárs fivére. 21. Orosz író volt (Nyikolaj
Vasziljevics) – Apró ólom puskagolyó. 24. Brazil tagállam – Falevél. 26. Sürgetőszócska
– Mag betűi. 29. Csendben néz! – Osztrák és ománi autójelzés.

Koncz Erzsébet

A JÚNIUSI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

ELSäSSER ILONA, Marosvásárhely, 
Ibolya u. 4/2. sz.
TÓTH GÁBOR,

Marosvásárhely, Prieteniei u. 19/3. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

PIRANDELLO; LAJTHA; TELEMANN;
GYÓNI; OSVALD; BÍRÓ; AJTAI; GRÓH.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot 

Borbély Ernővel a 0742-828-647-es 
telefonszámon.

Megfejtések a június 16-i számból:
Klasszikus (Ikrek): Pete pite
Skandi: A jó barát, Amerika –

Vízum nélkül be nem oda.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22

23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52

VÍZSZINTES: 1. Francia orvos, biológus, 100 éve hunyt el (Félix). 8. Vércsoport.
10. Szerves gyök.  11. Új-zélandi alagút. 13. Zeneszerző, zenetudós, 100 éve halt meg
(János). 17. Szándékozó. 19. Olasz névelő. 20. Becézett Zoltán. 21. Török város. 22.
Ébred. 23. Ételízesítő. 24. Japán számítógépmárka. 25. Kis település. 26. Sapka (angol).
27. Juhistálló. 28. De (francia). 31. USA légitársaság volt. 33. A ..., keltezés után (latin).
34. A szabadba. 35. Előadás része! 37. Óv. 38. Hajófar. 39. Török csónak. 41. Lekvár
(angol ered.). 43. Levegőt igénylő. 45. ... Vegas (Nevada). 46. A kőpénzek szigete. 47.
Ázsiai állam. 49. ... Valli (színésznő). 51. Opera- és operettszerző, 150 éve született.
52. Ókori germán nép.

FÜGGŐLEGES: 1. A lantán és az ittrium vegyjele. 2. Német személynévmás. 3.
Fényes győzelem. 4. Egy végtag része. 5. Mózes öt könyve. 6. Győri sportklub. 7. Római
101. 8. Shakespeare légi szelleme. 9. Francia építész, 200 éve született (Theodor). 12.
Szoprán, 100 éve született (Irén). 13. ...-cola (üdítő). 14. Uszály. 15. Ezen a helyen. 16.
Személyre kérdő névmás. 18. Lelkesen, élénken (zene). 21. Elemi parány. 22. Borítókosár.
24. Kerül. 25. Bútortartozék lehet. 27. Vérszegénység. 29. Hatból kettő! 30. Habsburg-
házi mexikói császár volt, 150 éve halt meg (magyarosan írva). 32. Latin üdvözlet. 33.
Egész része. 34. Editor. 36. Vagyis. 38. Nemcsak én és ő, hanem... 40. Kis mértékben. 42.
Belgiumi város. 43. Állami illeték. 44. Az egyik oldal. 48. Norvég és német autójel. 50.
Skálahang.

L.N.J.

JÚNIUSI 
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LY
ÁZ

AT
I 

SZ
EL

VÉ
NY

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

P

N

É

M

BS

S

SSzerkeszti: Kiss Éva 755.



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

ELADÓ Vadadban, központi zóná-
ban, a 117. szám alatt családi ház 8,3
ár telekkel: 3 szoba, konyha, kamra,
sütőkemence  és melléképületek, 40
m szőlőlugas + 4,50 ha külterület. 
Irányár 11.000 euró. Érdeklődni a
0744-399-160-as telefonszámon. (-I)

ELADÓ hétvégi ház Vármezőn. Tel.
0744-454-508. (1326)

ELADÓ ház Koronkán. Tel. 0752-233-
859. (1634)

ELADÓ családi ház Holtmaroson, a
központban: 3 szoba, konyha, fürdő,
garázs, melléképületek, 17 ár terület,
alkudható áron. Tel. 0742-304-245,
0365/800-454. (1262)

SÜRGŐSEN eladó ház Galambodon. Tel.
0265/261-023. (970)

TELEKELT NYARALÓ eladó Makfal-
ván, bekerített gyümölcsösterületen,
19,50 ár. Régi tárgyak eladók rézből,
régi pénzek, papír és érmék, múlt
századbeli könyvek. Bővebb felvilá-
gosítás a következő telefonszámo-
kon: 0746-951-613, 0746-458-169.
(1781-I)

KIADÓ Szovátán 2 ágyas luxusgar-
zon a nyári szezonra (legkevesebb 3
éjszakára) komoly személyeknek. Tel.
0742-818-586. (1748)

ELADÓ ház Ratosnyán (Jód, Maros-
part): bútorozott két szoba, konyha,
fürdőszoba, fásszín, teleknagyság:
1.150 m2. Irányár: 26.000 euró. Tel.
0742-224-789. (1805-I)

KIADÓ külön bejáratú szoba a Tudor
negyedben. Tel. 0740-495-159.
(1875-I)

KIADÓ szoba egy lány részére a
Săvineşti sétányon. Tel. 0742-291-609.
(1903)

ELADÓ Koronkán ötszoba-összkom-
fort, pincelakás, műhely, nagy garázs,
30 ár gyümölcsös, vagy elcserélem
egy kisebb vásárhelyi, külön udvaros
lakással plusz különbözet. Tel. 0741-
143-404. (1878-I)

ELCSERÉLEM vagy eladom és veszek
1848. úti háromszobás, nagy előszobás,
balkonos, magasabb emeleti lakást, vagy
főtéri kétszobás, balkonos lakásom egy
1848. út 25., 27., 29., 31., 33., vagy 35.
szám alatti, első emeleti, három- vagy
kétszobás lakással (esetleges
árkülönbözettel). Tel. 0770-339-353.
(1907)

ELADÓK: kanapé, hűtő, ajtók,
kályhacsövek, többféle bútordarab,
konvektor, rádiók, lemezek, órák, korsók,
tégla, szövetek, csergeterítő, porszívó,
többféle edény, 15 db báránybőr, sok
baba, régi székek, kicsiágy, szőnyegek,
kempingszékek és sok egyéb, minden
olcsón. Csere is érdekel.  Tel. 0265/242-
342. (1530)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1459-I)

ELADÓK: MAZDA CX7, 2009-es,
benzines, fekete, 2261 cm3-es, 256
LE, 176.000 km-ben, ára: 7.200 euró;
VW CRAFTER (duba), 2007-es,
dízel, fehér, 2461 cm3-es, 134 LE,
205.800 km-ben, ára: 6800 euró;
AUDI-ALLROAD, 2007-es, dízel, me-
tallizált szürke, 2496 cm3-es, 177 LE,
306.000 km-ben, ára: 3400 euró;
MITSUBISHI CARISMA, 1997-es,
benzines, szürke, 1600 cm3-es, 90
LE, 295.000 km-ben, visszaigényel-
hető illeték, ára: 1300 euró; VW
POLO, 1998-as, benzines, kék, bon-
tásra, ára: 400 euró. Egyben eladva:
15.800 euró. Tel. 0758-047-614.
(1750-I)

ELADÓ bio cabernet vörösbor. Tel.
0365/881-922, 0770-476-984. (1822)

TERMOPÁN ablakok eladók. Tel. 0742-
977-535. (1800)

VASS ILDIKÓNAK, a
világon a legdrágább édes-
anyának kívánok minden

elképzelhető jót, hosszú életet
születésnapja alkalmából.
Köszönöm, hogy vagy nekem!
Szerető fiad, Zoltán. 

(1922-I)

El szeretném mondani ezen a
szép napon, hogy mennyire
szeretünk. Azt kívánjuk neked,
boldogság fényében éld az
életed, ne bántson soha a
bánat, a gond, így kívánunk

neked boldog születésnapot!
Szerető férjed,

Csaba és fiad,
Zoltán.

(1922-I)
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GYÜMÖLCSTERMESZTŐ 
MÁLNÁT AJÁNL 

kisebb mennyiségben 
vagy nagy tételben, 

a helyszínen le is lehet  szedni. 
Tel. 0751-310-921. (19027-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

(Folytatás a 18. oldalon)

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY MAROSVÁSÁRHELYI
POSZTLICEÁLIS ISKOLÁJÁBA a 2017–2018-as tanévre a
következő szakokra lehet iratkozni: 
–  általános,  gyógyszerész-, laboratóriumi, radiológiai, balneo-
fizio-kinetoterápiás és gyógytornászasszisztens,  román és magyar
tagozatra. 
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet, illetve
Marosvásárhelyen, a T.  Vladimirescu utca 122. szám alatt, a Dacia
Általános Iskola  udvarán. (59987)

A MAROSVÁSÁRHELYI CONSTANTIN BRÂNCUŞI TECHNOLÓGIAI
LÍCEUM az alábbi képzéseket indítja magyar tagozaton.
Szakiskola: nappali képzés.
– FESTŐ-MÁZOLÓ-TAPÉTÁZÓ
– VASBETONSZERELŐ
A szakiskolások havonta 200 lej értékű ösztöndíjban részesülnek. 
Beiratkozás: Victor Babeş u. 11. sz. Tel./fax: 0365/730-963. (19024)

KERÍTÉSAKCIÓ!!!
• VADHÁLÓ: 1,45 lej/méter
• BETONOSZLOP: 11,15 lej/darab
• FÉM KERÍTÉSOSZLOP: 
15,90 lej/darab
• HEGESZTETT DRÓTHÁLÓ: 
2,49 lej/méter
• TÁBLÁSÍTOTT KERÍTÉSPANEL:
37 lej/tábla
• DRÓTFONAT: 2,49 lej/méter
• KOMPLETT KERÍTÉSÉPÍTÉS
15,75 lej/méter anyaggal és
munkadíjjal együtt!
A megadott árak a héát nem
tartalmazzák.

Hívjon minket az alábbi
telefonszámokon:

07 61 360-300/07 61 482-030
E-mail: garduri.brasov@gmail.com

WEB: www.gard.hupont.hu



Túratársai, rokonai, barátai és tisztelői napok óta
magukkal vonszolják az ólomsúlyú kérdést: miért kel-
lett megtörténnie annak, hogy élete delén, június dere-
kán fagyhalált haljon a hegyek egyik marosvásárhelyi
szerelmese? Sok a kérdés, még több a feltételes mód.
A Fennvalóval mégsem perlekedhet, és a természet le-
győzhetetlenségével is tisztában van minden termé-
szetbarát. Több tényező szerencsétlen és váratlan

egybeesése okozta a tragédiát, amiből legfeljebb ta-
nulni lehet. 

FAZAKAS ROBI földi távozását gyászolva, legyen
ajándék számunkra a hegyek meghódítására és tiszte-
letére alapozó életvitele, a természet szeretete. És vi-
gasztalódjunk azáltal, hogy lelke kedvenc erdélyi
hegye, a Páring szent magasságában lebeg immár!

Ábrám Zoltán

A Páring gerincén elszálló lélek emlékére 

ELADÓ sírhely a katolikus temető-
ben. Tel. 0754-455-374. (1850-I)

ELADÓK új matracok 240 lejtől. Tel.
0744-438-594. (18998)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011. (1864)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568. (1601)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792. (1601)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-278-920. (1601)

ELADÓ ház Szentgericén igényes-
nek: négy szoba, konyha, kamra,
pince, új fürdőszoba, előszoba, sütő-
kemence, füstölő, két istálló, csűr, ga-
bonás és kút, 12 ár területtel,
gazdálkodásra kiváló feltételekkel.
Szükség esetén biztosítunk 5 hektár
szántóföldet. Irányár 35.000 euró.
Tel. 0740-808-298. (1927-I)

ELADÓ családi ház Marosvásárhelytől
16 km-re, Marossárpatakon, a 178. szám
alatt, 26 ár területtel. 110 m2-es lakás,
bebútorozva, gáz, villany, víz bevezetve,
kétszintes (A+P). Alkudható ár. Tel. 0752-
945-834. (1932)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919. (1707)

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1835)

ELADÓ konyhabútor kedvezményes
áron. Tel. 0365/411-824. (1919)

ELADÓ 8. emeleten a 31-es lakrész a
Bartók Béla u. 6. szám alatt: 3 szoba,
termopán, központi fűtés, bútorozott. Tel.
0742-037-265. (1939)

KIADÓ egyszoba-összkomfort a Bolyai
környékén jutányos áron. Tel. 0743-085-
185. (1946)

ELADÓ használt kisebb fajta Arctic
hűtőszekrény. Tel. 0365/803-628. (1938)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházla-
kást Marosvásárhelyen. Azonnali fi-
zetési lehetőség. Tel. 0755-309-832.
(1950-I)

SÜRGŐSEN vásárolok magánházat
Marosvásárhelyen. Azonnali fizetési
lehetőség. Tel. 0755-309-832.
(1950-I)

SÜRGŐSEN eladó I. emeleti, szigetelt
tömbházlakás a Budai negyedben.
Ügynökség nélkül. Irányár 41.000 euró.
Tel. 0744-645-348. (1950)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. 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
TERMOPÁN, REDŐNYÖK, VASAJTÓK, SZALAGFÜGGÖ-
NYÖK szerelése és javítása. www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl 
Tel. 0744-504-536. (59902-I)
ÁPOLÓNŐT ALKALMAZUNK a búzásbesenyői IDőSOTT-
HONBA. Feladatkör: az otthonban lakók teljes körű gondozása, az
ápolásukat követő jelentések kitöltése és nyilvántartása. Munkaprog-
ram: 12/24. Követelmények: szorgosság, igényesség, felelősségválla-
lás, csapatszellem, barátságos, kliensközpontú és optimista jellem.
Amit ajánlunk: szakképzés, előnyös bérezés, ebéd az otthonban, szál-
lítás oda-vissza Marosvásárhelyről és Radnótról. Részletek a 0745-
481-364-es telefonszámon és az info@valeaizvoarelor.com
e-mail-címen. (sz.) 
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz az üzleteibe ELADÓKAT, a pékségbe
pedig MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 85. szám
alatti üzletben lehet benyújtani. (18872-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyakorlott SZA-
KÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGA-
TÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZOBALÁNYT.
Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  tapasztalattal ren-
delkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-
ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
AZ OTIS LIFT KFT. marosvásárhelyi kirendeltsége liftkarbantartásra
ELEKTROMECHANIKUST alkalmaz. Elvárások: kiváló mechanikai,
elektromechanikai vagy elektronikai ismeretek; a lift mechanikai és
villamossági javítási ismerete előnyt jelent; csapatszellem, komolyság,
B kategóriás jogosítvány; marosvásárhelyi lakcím előnyt jelent. Aján-
latunk: motiváló bérezés, étkezési jegyek, rendszeres teljesítménytől
függő, vonzó jutalom. A román nyelvű önéletrajzokat a 0212-421-218-
as faxszámra, a gabriel.lradu@otis.com e-mail-címre vagy Marosvá-
sárhelyen a T. Vladimirescu utca 81. szám alá kell eljuttatni 8–16 óra
között. (19038) 
Az OMNICABLE KFT. alkalmaz kábelgyártásban jártas MUNKÁ-
SOKAT (nőt, férfit), RAKTÁROST és MINőSÉGÉRT FELELőS
TECHNIKUST. Érdeklődni a nagyernyei székhelyen, vagy a
0265/244-144-es telefonszámon 8–15 óra között. (sz-I)
KFT. alkalmaz ASZTALOSOKAT. Várjuk fiatal, nyugdíjas, tapaszta-
latlan vagy tapasztalt szakemberek jelentkezését bútor és ajtó-ablak
gyártására. Tel. 0744-798-270. (19039-I)
ALKALMAZUNK frissen végzett DIÁKOKAT (fiúkat) munkásnak
a következő munkakörökbe:  villanyszerelés,  gyengeáram-szerelés
(videokamerák, hangosítás, tűzjelző rendszerek), automatizálás. A he-
lyek száma korlátozott. Várjuk az önéletrajzokat, ami kell tartalmazza
minimum a nevet, elérhetőséget, végzettséget, ismert nyelveket (szö-
vegértés, beszéd, írás). További információk a 0265/315-268-as tele-
fonszámon vagy az office@napa.ro e-mail-címen. (-I)
IRODAI MUNKATÁRSAT alkalmazunk. Feladatkör: ügyfelekkel
való kapcsolattartás és általános irodai adminisztráció. Elvárás: jó ko-
munikációs készség román és magyar nyelven. Jelentkezz önéletraj-
zoddal: cv@westjobs.eu (sz.-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával. Tel. 0748-020-050. (1548)
VIRÁGKERTÉSZETBE fiatal HÁZASPÁRT keresnek. Lakás biz-
tosítva. Tel. 00-36-30-97-80-639. (1642)
ALKALMAZUNK C+E kategóriás SOFőRT Románia–Magyaror-
szág útvonalra. Tel. 0745-593-372. (19042-I)
MAGAS KERESETI LEHETŐSÉG baráti környezetben! Teraszos
vendéglő  Marosvásárhely főterén SZAKÁCSOT alkalmaz. Tel. 0723-
003-110. (19045-I)
NÉMETORSZÁGI gyermekpénz- és adóvisszaigénylés teljes körű
ügyintézése. Uniontax, Predeal utca 10. szám. Tel. 0773-372-571.
(19044-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG KőMŰVEST, SEGÉDMUNKÁST alkalmaz.
Tel. 0740-490-325. (1815-I)
MAGÁNCÉG SZOBAFESTőT és ÁCSOT alkalmaz. Tel. 0742-664-
124. (18941-I)
A BeautyForYou kozmetikai termékeket forgalmazó cég TERÜ-
LETI KÉPVISELőT alkalmaz. Jelentkezni a
loxanoffice@gmail.com e-mail-címen lehet. Tel.: 0722-242-844.
(19039-I)
ÉPÍTŐIPARI CÉG TEHERGÉPKOCSI-VEZETőT alkalmaz. Az
önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-
es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon
lehet. (19046-I)
A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT
és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet, komolyság,
rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futároknak). Az öné-
letrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre várjuk. Részletek
a 0265/311-470-es telefonszámon, 4062-es mellék. (sz-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KERESKEDELMI TÁRSASÁG főállásba RAKTÁROST alkalmaz.
Jelentkezési feltételek: minimum középiskolai végzettség; MS Office
felhasználói szintű ismerete; kiváló román-, illetve magyarnyelv-tudás,
szóbeli és írásbeli kifejezőkészség. Fényképes önéletrajzukat a
0365/882-353-as faxszámra, illetve a mures@osteopharm.ro e-mail-
címre várjuk. (60026-I)

A ROSEN GARDEN vendéglőbe SZAKÁCSOT vagy SEGÉDSZA-
KÁCSOT alkalmazunk. Tel. 0722-396-115. (-I)

ALKALMAZUNK KÖNYVELőT, JOGÁSZT és FUTÁRT (bicik-
livel). Az önéletrajzokat várjuk a restituire.taxa.auto@gmail.com e-
mail-címre. (19034-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz SOFőRT árukihordásra, fiatal SEGÉD-
MUNKÁST és MÉSZÁROST. Tel.: 0744-644-026. (18046-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A 100 éves fatimai  jelenések  tiszteletére 
a marosvásárhelyi  kövesdombi  római katolikus egyházközség  György
Tibor plébános  vezetésével zarándoklatot  szervez  2017.  szeptember
18. – október 1. között a lelki sebek  gyógyulásáért, a családok békéjéért
és életünkben a megbékélés megteremtéséért. 
Főbb állomások: Avignon,
Lourdes, Garabandal,  Santiago
de Compostela, Fatima, Lisbon,
Monserrat, Barcelona. Szabad
helyek  száma: 7.

Minden érdeklődőt szeretettel
tájékoztatunk ezen 

a telefonszámon: 0744-909-601.
(1909-I)

Megdöbbenéssel vette tudomásul Nyárádre-
mete község és a nagyvilág, hogy a sokak
által ismert és kedvelt Kádár Levente hirtelen
elhunyt.

A vármezői születésű és mindvégig oda kötődő fia-
talember egyetemi tanulmányai után hazatért, a ven-
déglátóiparban dolgozott, majd saját vállalkozást
indított, az általa vezetett Vándorfogadó Vármező
egyik ismert szálláshelyévé vált. A közösség érdekében
is tevékenyen munkálkodott, szülőfaluját több mandá-
tum alatt képviselte a nyárádremetei helyi tanácsban,
a Vármezőért Egyesület és a remetei Nyárád Sport-
egyesület vezetője volt, az utóbbi években a vármezői
Áfonyafesztivál szervezésében is részt vállalt. Legtöb-
ben azonban a vármezői hőlégballon-fesztivál megál-
modójaként és szervezőjeként ismerték, tizenkét éven
át élt szenvedéllyel ennek a sportágnak. Hirtelen távo-
zását megrendüléssel vettük tudomásul mindannyian.
Nélküle szegényebb lesz Vármező, Nyárádremete, a
Nyárádmente, Erdély és a Kárpát-medence.

„Túlontúl szerette a felhőket, de túl hamar repült fel

örökre” – írta róla egyik ismerőse. 45 évesen immár
végleg elment közülünk a felhőkön túlra… Kádár Le-
ventét ma (pénteken) 13 órakor helyezik örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi új temetőben (a klinikai
kórház mögött). Nyugodjon békében! (gligor)

Elhunyt Kádár Levente

(Folytatás a 17. oldalról)

(Folytatás a 19. oldalon)

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él,
és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7
év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian
Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres
vállalkozás tulajdonosa. 
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Hihetetlen, de igaz! Marosvásárhelyen tartózkodik
SUNITA, az a javasasszony, aki nemrég tért haza
Indiából és Izraelből a legerősebb gyógyírekkel.
Gyógyítja az epilepsziát, a psoriasist, a depressziót, az
alkoholizmust, a játékfüggőséget, az impotenciát, átkot
felold, újra összehoz férjet és feleséget, a
szerelmeseket, szerencsét hoz az üzleti életbe! A siker
100%-osan garantált! Hívja a 0744-971-673, 0754-774-
097-es telefonszámot. Ildikó ezúton mond köszönetet,
hogy kigyógyította régi betegségéből. István hálás,
mert fellendítette a vállalkozását! (1859)   



VÁSÁROLOK régi, de jó állapotban
levő légkondis autót. Tel. 0723-033-
625. (1952)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(1405)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (717-I)

GAZDIT keresünk két hónapos
német juhász szuka kölyöknek. Tel.
0751-308-373. (v.-I)

KIADÓ kereskedelmi helyiség központi
zónában. Tel. 0745-824-161. (1401)

SZÉPÜLJÖN kényelmesen otthoná-
ban! Női, férfifodrászkodás! Tel. 0741-
611-092. (17)

A 60 éves érettségi találkozó
megbeszélésére kérjük a 4. Számú
Leánylíceumban 1957-ben végzett
osztálytársakat, vegyék fel a kapcsolatot
a következő telefonszámok egyikén:
0720-178-886, 0764-497-769, 0748-438-
449. (1)

SZÁNTÓFÖLDET keresek! Minimum
3 ha egyenes szántóföldet, legelőt
szeretnék vásárolni. Tel. 0747-388-
151. (1849-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (1582-I)

VÁLLALUNK külső-belső lakásfelújí-
tást, manzárdépítést garanciával. Tel.
0742-557-214, 0747-105-425.
(19023-I)

TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Fa-
lura is kimegyek. Tel. 0740-527-205.
(19031-I)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (1877-I)

VÁLLALUNK szobafestést, átalakí-
tást, cserépforgatást. Tel. 0748-653-
591. (1880-I)

TAKARÍTÁST vállalok vagy gyerekre
vigyázok. Tel. 0745-089-918. (1905)

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőket Lindab
cserépből, valamint csatornákat. Tel.
0752-377-342. (1670)

KÉSZÍTÜNK tetőket Lindab lemezből
vagy cserépből, teraszokat fából, szi-
getelést vállalunk kartonnal, poliszti-
rénnel, bármilyen kis javítást.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény!
Tel. 0758-639-258. (1851-I)

ÉPÍTKEZÉSBE szakképzett munkásokat
és segédmunkásokat alkalmazok. Tel.
0733-510-871. (1858)

IDŐS HÖLGY mellé gondozónőt ke-
resünk. Kapcsolat-telefonszám:
0744-506-624. (-I)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL épít-
kezési munkát vállal: háztetők készítését
(Lindab cserépből) és javításokat,
bádogosmunkát, cserépforgatást, bon-
tást, belső-külső munkálatokat, kapuk,
kerítések készítését, szigetelést stb. Tel.
0747-634-747. (1944)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (1943)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (19049-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Valahol a felhők fölött van egy
másik világ, ahol minden szép
és nem szenved senki már.
Angyalok éneke kísérjen
utadon tovább, óvják lépteidet
és vigyázzanak rád. Szívünk-
ben hagytad emléked örökre,
ha látni akarunk, csak
felnézünk az égre. Ott
választottad ki a legszebb
csillagot, mely szikrázó
fényével reánk ragyog. Fájó
szívvel emlékezünk június 23-
án BALÁZS SÁNDORRA
halálának első évfordulóján.
Szerető felesége, két leánya
és két fia. Nyugodjál békében!
(1922-I)

Bennünk él egy arc, egy
meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj,
egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy
végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem
vehet.
Egy a reményünk, mely éltet
és vezet,
hogy egyszer még találkozunk
veled!
Bánatos szívvel emlékezünk a
legdrágább nagymamára
(édesünkre), a marosugrai
SZABÓ ELIZÁRA június 23-án,
halálának 17. évfordulóján.
Hiába múlnak az évek, feledni
nem tudunk téged,
szívünkben örökké élsz és
mindig  szeretünk. Emléke
legyen áldott, nyugalma
békés! Szerető Rózsikád, Heli
és Otto Würzburgból. (v-I)

„Minden élet csak ennyi, az
ember akar valamit, építget,
rakosgat, törekszik erre-arra!
Aztán vége.” (Wass Albert)
Az öröklét valóságában
építget immár két éve a
marosszentgyörgyi GAZDA
ROZÁLIA szül. Kilyén.
Szomorúsággal a szívünkben
emlékezünk: lánya és
családja. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. (1929)

Szomorú szívvel emlékezünk
e napra, mikor a kegyetlen
halál elszakította tőlünk a
szerető férjet, apát, nagytatát,
testvért, GÁL ENDRÉT. Immár
12 éve hiába várjuk haza, nem
jön. Emlékezzünk rá!
Felesége, két fia, unokája,
testvére és akik ismerték.
(1898)

Soha el nem múló fájda-
lommal emlékezünk június
23-án a szeretett férjre,
édesapára, KÖBLÖS ISTVÁN-
RA, aki 10 évvel ezelőtt itt
hagyott örökre. Emlékét őrzi
bánatos felesége, Ibolya,
gyermekei: Ildikó és Csaba.
Nyugodj békében! (1936)

Kegyelettel emlékezünk
BALOGH PONGRÁCRA
halálának 8. évfordulóján.
Családja iránti hűségét,
szeretetét, gondoskodását és
jóságát szívünkben őrizzük.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(1947-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal telt szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették a szerető férjet és gon-
doskodó édesapát, 

KÁDÁR LEVENTÉT 
hogy 2017. június 20-án, váratlan
hirtelenséggel, búcsú nélkül, alig
45 évesen, eltávozott közülünk.
Utolsó útjára 2017. június 23-án
13 órakor kísérjük, földi marad-
ványait római katolikus szertar-
tás szerint helyezzük végső
nyugalomra az új kórház mögötti
temetőben.
Virrasztás és részvétnyilvánítás
a szertartás előtt a ravatalozó-
ban.
„Amikor azt hinné az ember,
hogy már mindent kigondolt,
amikor végre elkezd tervezni va-
lamit, lelkesedik érte, úgy érzi,
végre tudja, merre kell mennie,
az ösvények megváltoznak, a
jelek kicserélődnek, a szél más-
felé fúj…” Cecilia Ahern
Búcsúzik szerető családja. (sz-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagytata, após,
testvér, a harasztkeréki 

id. BERECZKI SÁNDOR 
a volt IPP dolgozója 

életének 64. évében elhunyt. Te-
metése június 25-én, vasárnap
13 órakor lesz a családi háztól,
református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Búcsúzik tőle felesége, fiai 
és családjuk, édesapja, testvére

és unokái. (1928-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagytata, dédnagyapa, rokon,
szomszéd és ismerős, a mezőfe-
ketei születésű 

id. SZALAI DÉNES 
életének 87. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése június 23-án, pénteken
délután 2 órakor lesz a maros-
szentannai kápolnából. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Fájó szívvel búcsúzik tőle
szerető  felesége, három gyer-
meke, menye, veje, öt unokája és
öt dédunokája. 

A gyászoló család. (1934-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama,
nagynéni, testvér, rokon és jó
barát, 

MÁDAY HAJNALKA 
rövid, de türelemmel viselt szen-
vedés után életének 74. évében
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése június 23-án, pénteken
14 órakor lesz a katolikus temető
felső kápolnájából, református
szertartás szerint. Nyugodjon bé-
kében!

A gyászoló család. (1942-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzéssel és szomorú
szívvel osztozunk Joanovics
Grétivel férje, JOANOVICS
ENDRE CSABA elvesztése
miatt érzett fájdalmában. Hor-
váth Matild és Bányai Judit.
(1921-I)

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak KÁDÁR
LEVENTE elvesztése okozta
fájdalmában. A Nyárádmente
Kistérségi Társulás munkakö-
zössége. (1920-I)

Mély együttérzésünket és
részvétünket fejezzük ki osz-
tálytársunknak, Kádár 
Csongornak ÉDESAPJA el-
vesztése okozta fájdalmában.
Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. A Római
Katolikus Teológiai Líceum
volt előkészítő osztálya és a
tanító néni. (1931-I)

Mély együttérzésünket és
őszinte részvétünket fejezzük
ki Joanovics Grétinek és csa-
ládjának JOANOVICS CSABA
elvesztése miatt érzett fájdal-
mukban. Prof. dr. Kikeli Pál és
családja. (60025-I)

Mély megrendüléssel búcsú-
zunk FAZAKAS RÓBERT túra-
társunktól, aki váratlanul
távozott közülünk. Emlékét
örökké megőrizzük. Őszinte
részvétünk a családnak és a
hozzátartozóknak.
A marosvásárhelyi Erdélyi
Kárpát-Egyesület tagsága.
(sz-I) 

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Joó Mártának és családjának
szeretett ÉDESANYJA elvesz-
téséért. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A bará-
tok: Kiss László, Gombos
Ferenc, Bucsa János, Kovács
László, Kovács Mihály és
azok családja. (1940-I)

Mély együttérzésünket és
őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családoknak
MÁDAY HAJNALKA elvesz-
tése okozta fájdalmukban. Vi-
gasztalódást kívánunk Zoltán
bácsinak, Leventének és Tün-
dének. A Nyulas és a Varga
család. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki a
számos rokonnak, barátnak és
mindazon ismerősnek, akik
CSIKI SÁNDOR temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek,
együttérzésükkel mély fájdal-
munkban osztoztak. A gyászoló
család. (1876-I)
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Közpénzügyi Minisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal 
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 

Eladási közlemény 

Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelyének (2) bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi
adósok ingó és ingatlan javait: 
CRISTEA IOAN, CNP 1790521261461, Szászrégen, Radnai utca 14/29. sz.,
Maros megye, végrehajtási dosszié száma 3000/2008
Az árverésre 2017. július 11-én 11 órától a szászrégeni adóhatóság Petru Maior
utca 33. szám alatti székhelyén kerül sor, a 3000/2008. számú végrehajtási dosszié
alapján. 
Az eladandó ingóság:
– Opel Astra F CC, kikiáltási ár 750 lej
A kikiáltási ár a becsült érték 50%-át képezi (negyedik árverés, héa nélkül). 
LIRCA DUMITRU, CNP 1481011261453, Ratosnya 96. szám, Maros megye  
Az árverésre 2017. július 11-én 11 órától a szászrégeni adóhatóság Petru Maior
utca 33. szám alatti székhelyén kerül sor, a 1481011261453/2014. számú dosszié
alapján
– U650 Universal traktor, negyedik árverés, kikiáltási ár 4.650 lej
CAZAN AUREL, CNP 1741130261461 és CAZAN MANUELA, CNP
2800506046210, Déda 215. szám, Maros megye
Az árverésre 2017. július 11-én 11 órától a szászrégeni adóhatóság Petru Maior
utca 33. szám alatti székhelyén kerül sor, a 215/Déda és a 215/Déda/6633. számú
dossziék alapján:
– 300 négyzetméteres beltelek Dédabisztrán, telekkönyvszáma 50429,
kataszterszáma 456, közös ingatlan
A kikiáltási ár az ingatlan becsült értékének 50%-a, 2221 lej (hatodik árverés, héa
nélkül).
MORARIU ILIE MARIN, CNP 1620110261457, Szászrégen, Pandúrok utca 25.
szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma 992857/2013
Az árverésre 2017. július 11-én 11 órától a szászrégeni adóhatóság Petru Maior
utca 33. szám alatti székhelyén kerül sor a 992857/2013. számú dosszié alapján
– Mercedes Benz kamion, kikiáltási ár 8.000 lej, a becsült érték  50%-a (negyedik
árverés, héa nélkül).
MOLDOVAN LEON, CNP 1550317261494, Petele 436. szám, Maros megye,
végrehajtási dosszié száma 506/2007
– vízszintes  szalagfűrész, első árverés, kikiáltási ár 855 lej
– háromfázisú körfűrész, kikiáltási ár 3.800 lej
UDILA MIHAI MARIUS, CNP 1751108261463, Szászrégen, Bălcescu u. 2.,
Maros megye, végrehajtási dosszié száma 861/2007/11164
Az eladásra szánt javak – első árverés:
– pézsmabunda, kikiáltási ár 1248 lej, rókabunda, 666 lej,  mosómedvebunda, 499
lej, asztrahánbunda, 1664 lej,   pézsmabunda, 416 lej,   kecskebunda, 291 lej,
nutriabunda, 250 lej, nercbunda, 250 lej,   mosómedvebunda, 250 lej, nyúlbunda,
291 lej, fókabunda, 208 lej, nyúlbunda, 291 lej, fókabunda, 208 lej, nyúlbunda, 291
lej,  fekete  pézsmabunda, 416 lej,  nutriabunda, 499 lej, asztrahánbunda, 2.330 lej,
juhbunda, 208 lej, rókabunda, 333 lej,  borjúbunda, 208 lej. 
BEREZKI EMERIK, CNP 1400102261458, Szászrégen, Verzei u. 27. szám,
Maros megye, végrehajtási dosszié száma 33595
– C2-C3 622 MP műhely, első árverés, 155.000 lej
– C4-C7 277 MP műhely, 62.000 lej

Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot,
hogy nem közvetítők, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt
vehessenek az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés
kifüggesztésének időpontja: 2017. június 23. 

Zogorean Florin hivatalvezető

545300 Szászrégen, 
Petru Maior utca 33. szám 
tel: 0265/512-591,
0265/512-592

(Folytatás a 18. oldalról)
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