
Több településen az utóbbi évtizedek legnagyobbjaként em-
legetik a szerda esti felhőszakadás utáni áradást. A nagy
mennyiségű eső miatt a Felső-Maros mentén, valamint a
Felső-Nyárádmentén is kiöntöttek a patakok, utak, udvarok
kerültek víz alá, veteményeskertekben tett kárt a hirtelen le-
zúduló hatalmas mennyiségű csapadék és néhol a jég. A
Felső-Maros mentén helyenként az utakat is nagy mennyi-
ségű jég és víz árasztotta el, emiatt a közlekedés is nehéz-
kesebb volt. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése értelmében a
továbbiakban is, azaz vasárnap délelőttig záporokra, zivatarokra kell szá-
mítani országszerte. 

A Maros Megyei Prefektúra által lapunkhoz eljuttatott közleményben
Mircea Duşa prefektus rámutatott, a szerda esti felhőszakadás következ-
tében gazdaságok, házak alagsorai kerültek víz alá, és rövid időre egyes
községi és megyei utakon, valamint a 15-ös országúton is forgalomkor-
látozásra volt szükség az úttesten felgyűlt vízmennyiség miatt. 

Jól szerepeltek
a sapientiások
Május 9–11. között Egerben szervez-
ték meg az Emerson-csoport égisze
alatt a 12. nemzetközi Aventics Pneu-
mobil versenyt, amelyen hét ország
(Csehország, Lengyelország, Lettor-
szág, Litvánia, Magyarország, Romá-
nia, Szlovákia) 38 csapata mérte
össze képességeit.
____________5.
Hertelendyfalva
A városrész, az egykor önállóan lé-
tező Hertelendyfalva (Vojlovica) köz-
pontja egy gazdagon fásított park,
amelynek központi létesítménye
egyedi módon két egymás mellett
fekvő protestáns templom. A bal oldali
evangélikus a németek és a szlová-
kok hajléka, míg a jobb oldali reformá-
tus a bukovinai székelyek istenháza. 
____________15.
XXIII .
Marosvásárhelyi
Napok
Közel száz kézműves, termelő, illetve

kereskedő állította ki termékeit, de
nem hiányoztak a virágtermesztők
sem. Díszcserjéket náznánfalvi ter-
mesztő hozott, de bő választék volt
idényvirágokból is. 
____________17.

Nagy dolog

Megszámolni sem könnyű, hányszor veselkedtek már neki a
mindenkori kormányosok az oktatási rendszer „fejlesztésének”.
Ám mivel a munka sosem ment olyan jól nekik, mint az ígérgetés,
még mindig ott tartunk, hogy az Úr 2019. esztendejében az Eu-
rópai Unió soros elnök országában kormányszintű probléma az
iskolaépületek közművesítése, pontosabban az udvarszéli poty-
tyantós illemhelyek felszámolása.

A tegnapi, illetékes miniszteri nyilatkozat szerint az oktatási
intézményhálózat harmadát érintő nagy dolog megoldására van
65 millió lej, jövő héten a kormány elé kerül a vonatkozó rendelet
tervezete, aztán mehet a pénz az iskolaingatlanokat birtokló ön-
kormányzatoknak a korszakos fejlesztés kivitelezésére. Egy ren-
desen működő országban egy tetszőleges probléma rendezésére
ez egy működőképes eljárás lenne. Csakhogy nálunk, alig három
hónappal korábban, ugyanez a tárcavezető, aki már nem először
gyámkodik az oktatásügyek felett karriere során, még 70 milliót
ígért meg, pontosan ugyanennek a problémának a megoldására.
És most egy szóval nem említette, hogy miért lenne elég a nagy
célra kevesebb pénz is.

Mivel a lej nem izmosodott ez idő alatt, a naivak azt gondol-
hatnák, hogy közben egy sor településen már sikerült önerőből
is felnőni eme modernizációs kihíváshoz. Vagy esetleg időközben

Árvíz Marosvécsen Forrás: DRDP, Brassó
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Benedek István
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A Felső-Maros- és a Nyárádmentén

Több száz gazdaság került víz alá 



Nyitott kapuk napja
A Maros Megyei Tanács nyílt napot tartott, melynek kere-
tében magyar és román nyelven hét vezetett séta volt.
Ezekre mintegy kétszáz személy iratkozott fel előzetesen.
A látogatók idén is a megyei tanácsnak és a prefektúrának
otthont adó régi városháza jelentősebb termeit, a lépcső-
házat díszítő festett ablakokat láthatták, és megismerked-
hettek Marosvásárhely reprezentatív épületének építési
körülményeivel. 

Ballagnak a Művészeti Egyetem 
végzősei

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara
május 18-án, szombaton 11 órakor tartja a végzős hallga-
tók ballagási ünnepségét. 

Bölcsőde épül Mezőpanitban 
Bodó Előd Barna, Mezőpanit polgármestere Gyulafehér-
váron május elején aláírta egy bölcsőde megépítésére a
támogatási szerződést. Újabb projekt, amellyel a helyi csa-
ládoknak gyermeknevelésben igyekszik segítséget nyúj-
tani. A regionális operatív program uniós pályázatának
értéke 3,2 millió lej. A munka még idén elkezdődhet. 

Beszélgetés a Székelyföldi 
Filharmónia megalapítójával 

A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület
május 17-én, ma 17 órai kezdettel a Bolyai téri unitárius egy-
házközség Dersi János termében folytatja beszélgetősoro-
zatát közéleti személyiségekkel. A soron következő
beszélgetés címe: Mi van a Filharmónia falai mögött? Meg-
hívott Bodurián János székelyudvarhelyi ny. tanár, a Szé-
kelyföldi Filharmónia megalapítója és a Palló Imre Művészeti
Szakközépiskola egykori iskolaigazgatója, az 1915-ös ör-
mény népirtás egyetlen, Erdélyben otthonra talált túlélőjének
leszármazottja, akivel dr. Puskás Attila beszélget.

Megemlékezés 
A Volt Politikai Foglyok Maros Megyei Szövetsége május
18-án 11 órától ünnepi megemlékezést tart a kommuniz-
mus áldozatainak emlékművénél. Az eseményre a szövet-
ség tagjain kívül a szimpatizánsokat is várják. 

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor
17 órától kisiskolások, 18 órától óvodások számára. Mu-
zsikál Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín: Stu-
dium Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8.
szám. Cserecipő szükséges.

Helyi termelők vására 
A Petry-látványműhely és múzeum pénteken, ma 9-18 óra
között a Petry-múzeum udvarán és a Rákóczi lépcső alatti
kis utcában ismét megszervezi a helyi termelők vásárát,
ahol egészséges, minőségi és az évszaknak megfelelő
helyi termékek vásárolhatók. 

Gyűjtők vására 
Május 18-án 7–14 óra között a marosvásárhelyi Mihai Emi-
nescu Művelődési Házban szervezik meg a gyűjtők vásá-
rát, ahol bélyegeket, numizmatikai gyűjteményeket,
régiségeket, jelvényeket állítanak ki és bocsátanak áruba.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma PASZKÁL, 
holnap ALEXANDRA és ERIK
napja.
ALEXANDRA: az Alexander
férfinév görög eredetijének női
párja, aminek a jelentése: a férfia-
kat vagy a férfiaktól megvédő.
ERIK: germán eredetű, jelentése:
becsület + hatalmas uralkodó.

17., péntek
A Nap kel 

5 óra 46 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 51 perckor. 
Az év 137. napja, 

hátravan 228 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. május 16.

1 EUR 4,7616
1 USD 4,2452

100 HUF 1,4682
1 g ARANY 176,805

IDŐJÁRÁS
Változékony, esős idő

Hőmérséklet:
max. 220C
min. 100C

Megyei hírek

Marosvásárhelyen 
a 100 Tagú Cigányzenekar 
A Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében ma,
pénteken 18 és 21 órakor a 100 Tagú Cigányzenekar lép
színpadra a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében.
A 100 Tagú Cigányzenekar a világon egyedülálló zenei
formáció, 34 éve alakult, és klasszikus szimfonikus zene-
karként működik. Vendégművészek: Miklós Szilvia és 
Szilágyi Sándor. 

Drámaműhely a G-ben
Május 19-én, vasárnap 20 órától a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem drámaíró magiszteri szakos hallgatóinak
vizsgadrámáiból készült felolvasóestre kerül sor a maros-
vásárhelyi G Caféban. A drámarészleteket drámaíró sza-
kos és másodéves teatrológus hallgatók olvassák fel
Kárpáti Péter irányításával és B. Fülöp Erzsébet részvéte-
lével. A belépés ingyenes.

Könyvbemutató
Május 20-án, hétfőn 18 órakor dr. Péterffy Árpád szívse-
bész professzor bemutatja Az erdélyi magyar orvosképzés
és sebészet története dióhéjban című kötetet a marosvá-
sárhelyi Deus Providebit Házban. 

Kovács András-emlékkoncert
A Nagy István ifjúsági vegyes kar nagy szeretettel vár
minden érdeklődőt a május 20-án, hétfőn 19 órától a Kul-
túrpalota nagytermében sorra kerülő rendkívüli koncertre,
amellyel a tavaly elhunyt Kovács András karnagyra emlé-
keznek a hajdan általa vezetett marosvásárhelyi kórusok.
Fellépnek: a Művészeti Líceum Gyermekkara, a Vártemp-
lom Psalmus vegyes kara, a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem Szalman Lóránt vegyes kara, valamint a Nagy
István ifjúsági vegyes kar. Szólista: Szerekován János
tenor, Nívó- és Lajtha-díjas operaénekes. Hangszeren
közreműködnek: Móriczi Miklós – zongora, Kardos Ervin –
mandolin, Cseh Csaba, Nagy-Árkosi Árpád – gitár,
Hayashi-Kelemen Jácint, Asztalos Zsolt, Gombocz Avar –
ütőhangszerek, Samu Janka Tímea – furulya, Fazakas
Attila – nagybőgő.

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

A labdarúgó 1. ligás rájátszás 
hétvégi fordulójának televíziós 

közvetítési rendje
Május 17., péntek:
* 20.00 óra: FC Botoşani – Medgyesi Gaz Metan (alsóház,

11. forduló)
Május 18., szombat:
* 15.30 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Nagyszebeni Her-

mannstadt (alsóház, 11. forduló)
* 18.00 óra: Concordia Chiajna – Bukaresti Dinamo (alsóház,

11. forduló)
* 21.00 óra: CSU Craiova – Konstancai Viitorul (felsőház,

10. forduló)
Május 19., vasárnap:
* 17.00 óra: FC Voluntari – Dunărea Călăraşi (alsóház, 11.

forduló)
* 20.30 óra: Bukaresti FCSB – Kolozsvári CFR (felsőház,

10. forduló)
Május 20., hétfő:
* 21.00 óra: Gyurgyevói Astra – Sepsiszentgyörgyi Sepsi

OSK (felsőház, 10. forduló)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Tele-

kom Sport és a Look Sport/Plus.

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 29.

fordulójában, pénteken 18 órától: Medgyesi Gaz
Metan II – Szászrégeni Avântul; szombaton 18 órá-
tól: Radnóti CS – Marosvásárhelyi MSE.

A Maros megyei 4. liga elitcsoportjának 23. for-
dulójában, szombaton 11-től: Marosvásárhelyi At-
letic – Ákosfalva (meggyesfalvi pálya), Nagysármás
– Nyárádszereda, Marosludas – Marosoroszfalu,
Dános – Szováta, Segesvár – Nyárádtői Unirea,
Kutyfalva – Marosszentkirály-Náznánfalva, Nyá-
rádtői Viitorul – Marosvásárhelyi CSM (dózsagyör-
gyi pálya).

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga 11. pozí-
ciójáért kiírt helyosztó párharc 1. mérkőzésén,
szombaton 18 órától: Medgyesi CSM – Marosvá-
sárhelyi CSM.

KÉZILABDA. A férfi A osztály döntő tornáján,
szombaton 16 órától, a ploieşti-i Olimpia csarnok-
ban: Segesvári CSM – Resicabányai CSM Şcolar. 

A női A osztály döntő tornáján, szombaton 10
órától, a ploieşti-i Olimpia csarnokban: AHCM Slo-
bozia – Marosvásárhelyi CSM. A helyosztó mérkő-
zéseket vasárnap játsszák.

Műemlékvédelemről és a 100 Tagú Cigányzenekarról 
az Erdély TV hétvégi műsoraiban

A marosvásárhelyi Keresztes Géza műépítész a pénteken
18.20 órakor kezdődő Mozaik vendége. 

A műsor témája: műemlékvédelem Erdélyben.
A hét végén Marosvásárhelyen a Múzeumok Éjszakája

rendezvénysorozat a 100 Tagú Cigányzenekar koncertjével
nyílik meg. A klasszikus szimfonikus zenekarként működő
zenei formáció vezetőjét, Beke Farkas Nándort látja vendégül
a vasárnap 13.30 órakor kezdődő Üzenet szeretettel műsor. 

A vár legjobb íjásza 
A Marosszéki Íjászegyesület szervezésében május 18-án,

szombaton történelmi íjászversenyre kerül sor a marosvásár-
helyi várban. Beiratkozni a helyszínen 12 órától lehet, maga
a verseny 13.30-kor kezdődik, 17 órától ebédszünet, majd
17.30-tól a verseny 2. része zajlik, napközben gyerekfoglal-
kozások és íjásztatás lesz. 

A szabadtéri rendezvény történelmi jellegű. A résztvevők-
nek lehetőségük lesz célba lőni egy ügyességi próba kereté-

ben, melyben egyénileg versenyezhetnek. Kategóriák: ha-
gyományos, hagyományos replika, fa-középrészes ablakos
íjak és longbow.

Nevezési díj: 70 lej felnőtteknek, 50 lej 18 év alattiaknak.
A nevezési díjat (tartalmazza a kétfogásos ebédet) a regiszt-
ráció során, a helyszínen kell kifizetni. Helyszíni benevezés
esetén 10 lejes pótdíj fizetendő. További részletek a 
szaboadamjr@yahoo.com e-mail-címen. 

42, 23, 41, 38, 13 + 14 NOROC PLUS: 419362

19, 2, 6, 29, 34, 27 SUPER NOROC: 463678

12, 46, 42, 20, 17, 2 NOROC: 1092197



valamilyen számolni jobban tudó szaki került a gépe-
zetbe, aki tud olcsóbban anyagot meg kivitelezőt a nemes
célra. Netán ahol a polgármesternek nem megfelelő
színű a pártkönyve, ott maradhat a pottyantós, legfeljebb
a kampányra való tekintettel az idei és a jövő esztendő-
ben papírra cserélik a kukoricacsutkát.

A kevésbé naivak inkább arra hajlanak, hogy itt nem
az ügyre szánt pénzkeret kicentizése vagy valamilyen
egyéb komoly szakmai tényező van a háttérben, hanem
az az egyszerű magyarázata a dolognak, hogy a hajme-
resztő nyilatkozatairól már rég elhíresült szakminiszter
nem emlékezett rá, hogy mit ígért februárban, aztán
mikor nekiszegezték ugyanazt a kérdést, mondott kapás-
ból egy összeget. Még az is meglehet, hogy tényleg lesz
kormányhatározat a dologok megoldására, csak majd a
pénz kiutalására pottyantanak rá. Aztán jövőre is lesz
kampány, majd akkor is megígérik a nagydolog megol-
dását. Amely közben sok helyen magától is enyhül, nem
közművesítés, hanem elvándorlás útján, ahol a hasonló
üres ígéretekkel évtizedek óta etetett emberek vagy vá-
rosba költöznek el, vagy még távolabb kényszerülnek
menni, olyan helyre, ahol a választottak az ígérgetés mel-
lett jobban dolgoznak az adófizetőik életszínvonalának
javításán.

2019. május 17., péntek _________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK  _____________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

Fontosnak tartják 
a pápai látogatást

Egy felmérés szerint a románok csaknem kéthar-
mada fontosnak ítéli meg hazája számára Ferenc
pápa romániai látogatását – közölte csütörtökön az
Adevărul című napilap elektronikus kiadásában. Az
újság az Inscop közvélemény-kutató intézet felmé-
rését idézte, amely a Román Tudományos Akadé-
mia egyik intézetének a megrendelésére készült. A
válaszadók 61 százaléka úgy vélte, hogy hazája
számára fontos a katolikus egyházfő látogatása.
23,3 százalék válaszolta azt, hogy nem fontos Ro-
mánia számára a pápa látogatása, míg 15,7 száza-
lék nem akart vagy nem tudott válaszolni. A
megkérdezettek 77,4 százaléka tartja magát vallá-
sosnak, 16,5 százalék vallotta azt magáról, hogy
nem vallásos. Az ország lakosságának mintegy 87
százaléka ortodox. Ferenc pápa május 31-én érke-
zik Romániába kétnapos látogatásra. Legutóbb húsz
évvel ezelőtt II. János Pál pápa járt az országban,
de csak Bukarestben. Ferenc pápa a fővároson kívül
Csíksomlyóra, Jászvásárra és Balázsfalvára, a
román görögkatolikusokhoz is ellátogat. A látogatás
elsősorban pasztorális jellegű, ami azt jelenti, hogy
a pápa romániai híveit akarja megerősíteni hitükben,
de az ökumenizmus szempontjából is jelentősége
lesz a vizitnek. (MTI)

Nem változott az alapkamat
A Román Nemzeti Bank (BNR) igazgatótanácsa
szerdai monetáris politikai ülésén nem módosította
az alapkamatot, amely továbbra is 2,5 százalék. A
jegybank döntése összhangban van az elemzők vá-
rakozásaival. A bankok kötelező lej és valuta tarta-
lékrátáját sem módosították. Áprilisban 4,11
százalékra nőtt az éves inflációs ráta a márciusi 4
százalék után. A tavalyi év végétől a fogyasztói árin-
dex folyamatosan növekszik, februárban 3,83 szá-
zalék volt az infláció, tavaly év végén pedig 3,3
százalék. A BNR becslése szerint az idén 3 százalék
lesz az infláció, ami illeszkedik az általa kijelölt 1,5-
3,5 százalékos célsávba. A jegybank utoljára tavaly
májusban emelte az alapkamatot, azóta változatla-
nul 2,5 százalék. A BNR tavaly év elején kényszerült
szigorítani a monetáris politikát, miután az infláció
gyors emelkedésnek indult, és több lépésben emelte
az irányadó kamatot 1,75 százalékról, amely törté-
nelmi mélypontnak számított. (MTI)

Boris Johnson indul 
a Konzervatív Párt vezetői 
tisztségéért

Boris Johnson volt brit külügyminiszter bejelentette
csütörtökön, hogy versenybe száll a kormányzó
Konzervatív Párt vezetői tisztségének elnyeréséért
Theresa May miniszterelnök távozása után. Ha
Johnson, a Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-
táborának szószólója kerül a párt élére, ő lesz egy-
ben Nagy-Britannia következő miniszterelnöke is.
Boris Johnson egy manchesteri üzleti rendezvényen
vett részt csütörtökön, és arra a hallgatói kérdésre,
hogy megpályázza-e a Konzervatív Párt vezető
posztját, úgy válaszolt, hogy „természetesen”. The-
resa May már decemberben jelezte, hogy nem ő kí-
vánja a következő parlamenti választások
kampányát megvívni a Konzervatív Párt vezetője-
ként. (MTI)

Ország – világ

Hegedüs Csilla EP-képviselőjelölt az Erdélyi Magyar
Értéktár Kovászna megyei bizottságának gyűlésén
és az Értékőr program bemutatóján vett részt, Szőts
Papp Zsuzsa, a Kovászna Megyei Értéktár Bizottság
vezetőjének meghívására. Örömmel fogadta annak
a kezdeményezésnek az ötletét, amely szorgal-
mazná a csernátoni Haszmann Pál Múzeum és 
Kolonits István orgonaépítő munkásságának az 
Erdélyi Értéktárba való felterjesztését.

Hegedüs Csilla EP-képviselőjelölt a megbeszélésen el-
mondta: értékeink elismerése és hasznosítása Erdély verseny-
képességét növeli, munkahelyeket teremt és turistákat vonz.
Éppen ezért azt üzeni a fiataloknak, hogy érdemes itthon ma-
radni, érdemes itthon jövőt tervezni. „A román pártoknak nem
érdeke értékeink képviselete. Egyetlen román párt sem kép-
viseli a magyarokat, mi több, ők azt akarják, hogy ne legyen
magyar képviselet Európában. Tudjuk, hogy a mi ügyeinkért
csak mi állunk ki. Csak magyar összefogással tudjuk kihar-
colni az európai kisebbségvédelmi törvényt, amely nemzeti
értékeinket védi. Külön öröm számomra, hogy ma a Hasz-
mann Pál Múzeumot és Kolonits István orgonaépítő munkás-
ságát is felterjesztették az Erdélyi Értéktárba, ez is bizonyítja
azt, hogy a háromszékiek számára is fontos kulturális öröksé-
günk elismerése, védelme. Ennek érdekében május 26-án tá-
mogatnunk kell az erős Kárpát-medencei összefogás
megalakulását az Európai Parlamentben, hogy legyen, aki ki-
álljon érdekünkben” – fogalmazott.

Szőts Papp Zsuzsa, a Kovászna Megyei Értéktár Bizottság

vezetője elmondta: „Mindkét érték megyénk kulturális örök-
sége, melynek sokszínűsége bizonyíték arra, hogy valós és
szellemi értékük messze átlépi megyénk határait. A Hasz-
mann-múzeum nemcsak egy gyűjtemény, hanem él, teremt,
tanít. Kolonits István orgonaépítő művész – ahogyan kortársai
nevezték – hagyatéka Erdély-szerte fellelhető. Élete során
több mint 200 orgonát épített, csak Kovászna megye több mint
20 településén még napjainkban is az általa megépített hang-
szerek zenéje kíséri a hívek imáját.”

A csernátoni múzeumban megszervezett szerdai találkozón
többek között arról is szó esett, hogy pozitív elbírálásban ré-
szesült a Határtalan értékeink című pályázat, melyet Kovászna
Megye Tanácsa és Veszprém Megye Önkormányzata közösen
nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez. Ennek kö-
szönhetően Kovászna megye négy települése: Esztelnek,
Csernáton, Uzon és Vargyas is részt vehet az Értékőr prog-
ramban, mely Magyarországon már nagy sikernek örvend. Az
egyeztetésen részt vettek a pályázatban érintett települések
képviselői, a Kovászna Megyei Művelődési Központ munka-
társai, Csernáton község polgármestere, Fábián Sándor és
Fejér László-Ödön kézdiszéki szenátor is.

Az Értékőr program célja, hogy az abban részt vevők saját
településeiken felmérjék/feltárják a településen és térségében
található értékeket, ezáltal elkészítik a saját településük érté-
keit összefoglaló adatbázist, hozzájárulva a megyei értéktár
adatbázisának kibővítéséhez. A kölcsönösség elvére épülve
ősszel, az elkészült munka bemutatójára Veszprém megye kül-
döttsége is ellátogat.

EP-választás
Legyen erdélyi érték a csernátoni Haszmann Pál 

Múzeum és Kolonits István orgonaépítő munkássága!

Az ukrán parlament csütörtökön úgy határozott,
hogy május 20-án lesz Volodimir Zelenszkij megvá-
lasztott elnök ünnepélyes beiktatása a törvényho-
zás előtt.

Hosszas huzavona után döntött végül a parlament az elnöki
beiktatás dátumáról, amelyről hét határozati javaslatot terjesz-
tettek be képviselők különböző időpontokkal május 17. és
május 28-a között. A legkésőbbi dátumra vonatkozó javaslatot
a vita közben előterjesztője visszavonta.

A május 20-i beiktatásról szóló javaslatot 315 képviselő tá-
mogatta a 450 fős törvényhozásban.

Zelenszkij azt szerette volna, ha május 19-ére, a politikai
elnyomás áldozatainak emléknapjára tűzi ki a parlament a be-
iktatását, de ezt több képviselő ellenezte. Ezen a napon gyász-
megemlékezések zajlanak országszerte, és tiltott a tévé- és
rádiócsatornákon szórakoztató műsorokat sugározni, ezért ezt
a napot nem tartották alkalmasnak a beiktatási ceremóniára.

A beiktatás dátuma azért is fontos, mert a törvény értelmé-
ben május 27-éig – legalább fél évvel a törvényhozás mandá-
tumának lejárta előtt – dönthet Zelenszkij arról, hogy

feloszlatja vagy sem idő előtt a jelenlegi parlamentet, utána
már erre nem lesz lehetősége, hanem ki kell várnia az október
27-én tartandó választást.

Az Ukrajinszka Pravda értesülése szerint Zelenszkij azért
is sürgette mihamarabbi beiktatását, mert egyre inkább hajlik
arra, hogy beiktatása után rögtön feloszlassa a parlamentet, és
már kész is az erről szóló előterjesztés. Döntése attól függ,
mennyire lesz együttműködő vele a parlament.

A törvényhozás idő előtti feloszlatása ellen szól azonban
két érv: egyfelől csapatának egy része még szeretne időt arra,
hogy pártjuk, a Nép Szolgája (Szluha Narodu) tovább erősöd-
hessen.

Másfelől így nem tud a parlament változtatni a választási
törvényen, és fennmarad a vegyes választási rendszer, amely
az oligarchákat képviselő politikusoknak kedvez.

Az is kérdés, hogy a parlament egyáltalán hajlandó, illetve
képes-e a választási rendszer megváltoztatására utolsó hetei-
ben, hónapjaiban, ha ezt az elmúlt évek alatt nem tette meg.
(MTI)

Hétfőn iktatják be az új ukrán elnököt

Nagy összegű, félmillió lejes kártérítést követel 
Leonard Azamfirei, a Marosvásárhelyi Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológai Egye-
tem (MOGYTTE) rektora egy becsületsértési perben
Ádám Valériántól, a Romániai Magyar Orvos- és
Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) elnö-
kétől.

A bírósági ügyről a Krónika napilap számolt be csütörtö-
kön.

A rektor szerint jelentős erkölcsi kárt okoztak neki a civil
aktivista „beszólásai”. Azt mondta, hogy egy élő tévéműsor
alatt telt be a pohár nála. Semmi baja nincs Ádám Valérián
polgári harcával, tüntetéseivel, „elvégre mindenkinek joga van
a véleménynyilvánításhoz”. Azt viszont nem nézheti el – foly-
tatta, hogy a tévében egyenes adásban bűnözőnek nevezze, és
ha megtette, akkor viselje a következményeit.

A bírósághoz forduló Leonard Azamfirei a periratban azt
közölte, hogy Ádám Valérián az Agenda de Mures helyi lap
Facebook-oldalán ez év február 8-án közvetített interjúban tett
sértő kijelentést.

Az RMOGYKE elnöke nem tagadta, hogy bűnözőnek ne-
vezte a rektort. Szerinte azzal, hogy Azamfirei a politikum és
a bíróság hathatós támogatásával semmibe veszi az oktatási
törvény kisebbségekre vonatkozó előírásait, és folyamatosan
keresztbe tesz a magyar nyelvű oktatásnak, bűncselekményt
követ el. „Ceauşescu sem 1989. december 25-én, tíz perccel
a kivégzése előtt vált bűnözővé, amikor a rögtönzött bíróság
kimondta róla azt, hanem évek, évtizedek során” – replikázott
Ádám Valérián.

Az RMOGYKE elnöke hozzátette: Románia tele van olyan
bűnözőkkel, akiknek – a lakosság tüntetései és a nyugati dip-
lomácia tiltakozásai ellenére – a hajuk szála sem görbül. Sze-
rinte „Azamfirei is egyik a sok közül”, hiszen azoknak a
romániai rektoroknak és dékánoknak a sorában szerepel, akik

tudományos dolgozataikban plágiumot követtek el, mégsem
kellett megválniuk vezető tisztségüktől.

Ádám Valérián hozzáfűzte: tisztában van azzal, hogy a ma-
rosvásárhelyi orvosi rektora nem az ő pénzéből szeretné „még
nagyobbra kerekíteni” a vagyonát – a per célja szerinte kimon-
dottan a megfélemlítés. Hozzátette: nem hajlandó lemondani
a tiltakozó akciókról mindaddig, amíg a magyar nyelvű okta-
tás kérdése nem rendeződik.

Az RMOGYKE az elmúlt években folyamatosan utcai til-
takozásokat szervezett Marosvásárhelyen és Bukarestben a
magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés elsorvasztása
miatt. Tiltakozásaitól az egyetem magyar tagozatának a veze-
tői elhatárolódtak.

Az állami egyetem román vezetése és magyar tagozata kö-
zött 2011-ben alakult ki éles konfliktus amiatt, hogy az egye-
tem vezetősége az intézményi autonómiára hivatkozva nem
léptette életbe az új oktatási törvény magyar szempontból fon-
tos előírásait. A magyar tagozat tavaly szeptemberben arról
döntött, hogy a magyar vezetők mindaddig nem töltik be tiszt-
ségeiket, amíg nem születik a magyar nyelvű oktatás jövőjét
hosszú távon biztosító, megnyugtató döntés. Távolmaradásuk-
kal az ellen tiltakoztak, hogy álláspontjukat rendszeresen fi-
gyelmen kívül hagyta az egyetem vezetése.

A MOGYE román királyi rendelettel, kizárólag magyar
tannyelvű intézményként alakult 1945-ben. A kommunista
párt vezetőinek szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a
román nyelvű oktatást is, amely fokozatosan háttérbe szorí-
totta a magyart. Az elmúlt években az egyetem vezető testü-
letei a román oktatók kétharmados többségével a magyar
tagozat elsorvasztására törekedtek.

A MOGYE tavaly egyesült a Petru Maior Egyetemmel, és
vette fel a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudo-
mány- és Technológiai Egyetem nevet. (MTI)

MOGYE-ügy
Pereli a rektor a magyar oktatásért harcoló aktivistát

Nagy dolog
(Folytatás az 1. oldalról)



A Maros Megyei Katasztrófavé-
delmi Felügyelőség jelentése sze-
rint kilenc településen több száz
háztáji gazdaságot, pincéket és egy
iskolát is elöntött a víz. A felügye-
lőség csapatai az önkéntes alakula-
tokkal és a helyi önkormány-
zatokkal karöltve dolgoztak a nagy
mennyiségű csapadék okozta károk
elhárításán. 

Házakból, pincékből és udvarok-
ról kellett kiszivattyúzni a vizet töb-
bek között Marosjárában, Petelén,

Székelyhodoson, Jobbágytelkén,
Görgénynádason, Marosligeten,
Szászrégenben, Marosvécsen és
Disznajón. 

A 15A jelzésű országút Mező-
szentandrásnál (Sântu) egy kilomé-
teres szakaszon víz alá került, a
15-ös országutat pedig Marosvécs-
nél öntötte el az ár mintegy 200 mé-
teres szakaszon. Petelén a helyi
iskolát érintette az áradás, itt a
kapus és az iskola két alkalmazottja
igyekezett eltávolítani a vizet. 

Az Agerpres hírügynökség sze-
rint a Kis-Nyárád
vízállása 44 centi-
méterrel megha-
ladta az árvíz-
szintet Nyárádsze-
reda környékén, az
ár visszahúzódása
után itt is több pin-
céből kellett kiszi-
vattyúzni a vizet. 

A prefektúra
közleménye értel-
mében a kialakult
helyzetre való te-
kintettel csütörtö-
kön reggel össze-
hívták a sürgősségi
helyzeteket kezelő
megyei bizottsá-
got, és létrehozták
a kárfelmérő csa-
patokat, amelyek
mindenik, árvíz
sújtotta településre
ellátogatnak majd. 

A közlemény
szerint Marosvé-
csen, Gernyesze-

gen, Székelyhodoson, Petelén,
Szászrégenben, Felsőrépán, Alsó-
bölkényben és Tekeújfaluban kerül
majd sor a károk felmérésére. 

A prefektus hozzátette, mivel
Vajdaszentivány környékén a Luc-
patakában egyre nő a vízszint, el-
rendelte, hogy a Maros Vízügyi
Igazgatóság megelőző intézkedése-
ket tegyen, homokzsákokból gáta-
kat állítsanak fel az újabb áradások
elkerülése végett. 

Ezzel együtt a közösségi oldala-
kon látható bejegyzések szerint a
délutáni órákban a patak helyenként
kilépett a medréből. 
Az utóbbi évtizedek legnagyobb
áradása 

A Nyárádmentén a legnagyobb
károkat Székelyhodos községben
okozta a szerda esti felhőszakadás,
olyan árvíz lett, amilyen nem pusz-
tított a hetvenes évek óta. Kilépett
a medréből a hodosi Nagy-patak, a
termőföldek mellett házakba és a
község több mint száz udvarára
ment be a víz – fejtette ki lapunk
megkeresésére Barabási Ottó pol-
gármester. Mint mondta, Jobbágy-
telkén több mint nyolcvan,
Hodoson pedig mintegy húsz udvar
került víz alá. Kerítések mentek
tönkre, házakban tett kárt a víz, a
pincelakásokból csütörtökön dél-
előtt még szivattyúzták a vizet. A
községközpontban öt ház lakói a
biztonság kedvéért elhagyták ottho-
nukat, és rokonoknál töltötték az éj-
szakát. A községben több mint száz
hektár termőföldet árasztott el a víz,
az elkövetkezőkben derül majd ki,
hogy a veteményesben mekkora kár

keletkezett. A polgármester szerint,
bár szerdán este jég is hullt, a na-
gyobb kárt az áradás okozta. Ak-
kora volt a vízszint, hogy éjjel 2
órakor tudtak csak beavatkozni, az
emberek pumpákkal, vedrekkel
próbálták eltávolítani a pincelaká-
sokból a vizet. A községi utak is
megrongálódtak, csütörtökön dél-
előtt is dolgoztak a munkagépek,
hogy járhatóvá tegyék ezeket. Job-
bágytelkén áramszünet is volt, ki-
dőlt egy oszlop, és leszakította a
vezetéket, viszont az áramszolgál-
tató csapatainak már az éjszaka fo-
lyamán sikerült helyreállítaniuk a
szolgáltatást. 
Nem bíznak a kártérítésben

Érdeklődésünkre, hogy számíta-
nak-e a károk megtérítésére, Bara-
bási Ottó hangsúlyozta, sajnos ezen
a téren rossz tapasztalataik vannak,
ezért sem a község lakói, sem az
önkormányzat nem bíznak abban,
hogy megtérítik a felhőszakadás
okozta károkat. 

– 2017 júliusában is volt egy – a
szerda estinél kisebb méretű – ára-
dás, a prefektus rendelete alapján
akkor is kiszállt a helyszínre egy
kárfelmérő bizottság, amely 530
ezer lejre becsülte a károkat, de
azóta sem kaptunk egy banit sem.
Tavaly is négy átiratot küldtem a
prefektúrára, a minisztériumhoz, de
semmi eredménye nem volt. A szer-
dai áradás még súlyosabb volt, mint
a két évvel ezelőtti, de az emberek
már nem bíznak az ígéretekben –
tette szóvá a község vezetője. 
Az országúton nem kellett leállítani
a forgalmat

Rég az ideje nem látott ilyen mé-
retű áradást – jegyezte meg a szerda

esti állapotok kapcsán Ördög
Ferenc, Marosvécs polgármestere.
Mint mondta, fél órát tartott a jég
kísérte felhőszakadás, és az áradás
a falu központját is érintette, kiön-
tött a polgármesteri hivatal szom-
szédságában lévő patak. Több mint
30-35 kertben, termőföldekben, hi-
dakban tett kárt a víz, és egy pince-
lakásba is bement. 

Elekes Róbert, a brassói regioná-
lis útügyi igazgatóság sajtószóvi-
vője lapunknak elmondta, a Felső
Maros-mentén a 15-ös jelzésű or-
szágúton, Marosvécs községben
először a lezúduló jég, majd az út-
testen felgyűlt öt-tíz centiméteres
vízmennyiség okozott némi fenn-
akadást a közlekedésben, viszont a
forgalmat nem kellett leállítani. Bár
a közösségi oldalon látható fotók
alapján Marosvécsen, a falu köz-
pontjában az úttesten hömpölygött
a víz, az útügy munkatársai, vala-
mint a rend őrei irányították a for-
galmat, és lassan, de át lehetett
haladni a problémás szakaszon. 

Záporokra, zivatarokra, szélvi-
harra és jégesőre figyelmeztet az
egész országban csütörtöki tájékoz-
tatásában az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat, a figyelmeztetés
vasárnap 10 óráig érvényes.

Ebben az időszakban fokozott
légköri instabilitás várható az egész
országban, a záporokat, zivatarokat
gyakran villámlás és megerősödő
szél kíséri, szélvihar és elszórtan 
jégeső is kialakulhat. A lehulló csa-
padékmennyiség négyzetméteren-
ként meghaladhatja a 15-25 litert,
helyenként pedig a 35-40 litert is.

Az RMDSZ abban bízik, hogy
az Európai Unió a következő
években a változásokba bele
tudja illeszteni az őshonos ki-
sebbségek védelmét. Kárpát-
medencei összefogást, erős
képviseletet szeretne, mert a
kisebbségi kérdés erdélyi, fel-
vidéki, de vajdasági, kárpátal-
jai kérdés is. És ha a
magyarok bele akarnak szólni
a döntésekbe, ott kell lenni,
ahol fontos döntések szület-
nek. Ez a május 26-i választá-
sok tétje.

Vincze Loránntal, az RMDSZ-je-
löltlista második helyzettjével be-
szélgettünk.
Ne bízzuk Rareş Bogdanra,
Băsescura vagy Cioloşra 

az erdélyi magyarok képviseletét!
– Miért fontos az erdélyi ma-
gyarság számára az EP-részvé-
tel? Mennyiben volt hasznos az
elmúlt időszak a közösségünk
számára? 

– Három szóban tudom ezt ösz-
szefoglalni: jog, fejlődés, összefo-
gás. 

Európa változóban van, azt sze-
retnénk, ha az erdélyi magyarok a
változások alakítói lennének, nem
az elszenvedői. Az RMDSZ meg-
győződése, hogy a Minority Safe-
Pack kezdeményezésre összegyűlt
1,3 millió aláírással a kezünkben
most van reális esély arra, hogy vál-
tozásokat érjünk el, azokat a ma-
gunk javára fordítsuk. A Minority
SafePack sorsa az uniós intézmé-
nyekben fog eldőlni, ezen múlik,
hogy lesz-e európai kisebbségvé-
delmi törvény, ezért a jog az egyik
téma. Ha mi nem vagyunk ott, ezt
senki sem fogja kiharcolni helyet-
tünk. Sőt, ha megnézzük a román
pártok listáit, kijelenthetjük: ilyen
magyarellenes gárda még soha nem
volt Brüsszelben, mint akik most
oda készülnek. Rareş Bogdan, Bă-

sescu, Cioloş és Tudose mind ott
fognak ülni az Európai Parlament-
ben. Ne bízzuk rájuk az erdélyi ma-
gyarok képviseletét.

Ugyanilyen fontos, hogy a gaz-
dáink, településeink, vállalkozóink
számára létfontosságú támogatások
megmaradjanak, sőt növekedjenek.
A 2021–2027-es időszakra idén
ősszel állítják össze a költségvetést,
és ott kell lennünk, hogy megaka-
dályozzuk azt, hogy a családi- és
kisgazdaságok támogatásait – mint
amilyen a területalapú támogatás –
átcsoportosítsák a nagy modern
nyugati farmok további támogatá-
sára. Azt is célunk elérni, hogy
szűnjön meg a kettős mérce ezen a
téren, és az erdélyi gazdák ugyan-
annyi pénzt kapjanak hektáronként,
mint a francia vagy a belga gazdák,
hiszen nálunk is ugyanakkora mun-
kát jelent a föld megművelése. Ez
jelenti a fejlődést.

Hogy mennyire volt hasznos az
elmúlt időszak? A kampányban te-
lepülésről településre járva tapasz-
taljuk a fejlődést, amely az uniónak
köszönhető. A csatlakozás óta eltelt
12 évben az Európai Unió nagyobb
összegekkel támogatta Erdély fejlő-
dését, az infrastruktúra modernizá-
lását, műemlék épületeink
felújítását, mint Románia száz év
alatt. A mezőgazdasági támogatá-
sok mintegy 200 ezer erdélyi ma-
gyar megélhetését biztosítják.
Természetesen az is fontos, hogy az
Európai Parlament egy olyan
fórum, ahol jelezhettük a bennünket
ért jogsérelmeket, támadásokat, de
az elmúlt években sikerült egy
olyan eszközt teremtenünk a Mino-
rity SafePackkel, amely lehetővé
teszi a továbblépést, és elérhetjük,
hogy az unió ne csak az erdélyi ma-
gyarok, hanem minden kisebbség-
ben élő uniós állampolgár jogaival
is érdemben foglalkozzon.

– Első alkalommal fogalmazták
meg programszinten a Kárpát-
medencei magyar összefogást...

– Szerencsére Európában nem le-
szünk magunkra. Valóban most elő-
ször, programszinten és közös célok
mentén fogalmazódott meg a Kár-
pát-medencei magyar összefogás.
Az RMDSZ két vagy három képvi-
selője a Fidesz-KDNP és a felvidéki
MKP képviselőivel közösen fogja a
magyarság érdekeit és értékeit kép-
viselni és védeni. Orbán Viktor
egyértelműen fogalmazott erdélyi
látogatásán: azoknak az erdélyi ma-
gyaroknak, akik számára fontos az
erős magyar képviselet, az
RMDSZ-re kell szavazniuk. Az
összefogás, a magyar nemzet érde-
keinek közös képviselete fontos
hívó szó.
Ami jár a dél-tiroli német ajkúaknak,
a finnországi svédeknek, megilleti
az erdélyi magyarokat is

– Ön mind az RMDSZ jelöltje-
ként, mind a FUEN elnökeként
az őshonos kisebbségek jogait
garantáló jogszabályokat vár az
új parlamenttől. 

– Az RMDSZ és a FUEN céljai
teljesen egybevágnak ebben a te-
kintetben. A Minority SafePack
kezdeményezés innen, Erdélyből
indult, majd felkarolta a FUEN, és
rajta keresztül Európa minden ki-
sebbsége. Ezzel az eszközzel sike-
rült létrehozni egy európai
mozgalmat a kisebbségek védel-
mére. Korábban soha nem volt még
példa arra, hogy Európa kisebbsé-
gei egységesen lépjenek fel egy
kérdésben. Ne feledjük, ötvenmillió
uniós állampolgár igényéről beszé-
lünk. Meggyőződésem, hogy ezt
nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Ez
egyaránt fontos az erdélyi magyar-
ságnak és az európai őshonos ki-
sebbségeknek. Az RMDSZ és a
FUEN érdekei egybeesnek.

– Arról is nyilatkozott, hogy a
választások után felálló új Eu-
rópai Bizottság asztalára teszik
majd le a Minority SafePack
kezdeményezést, de nem bízzák
teljesen az EB-re, hogy milyen
konkrét jogszabályokat kezde-
ményezzen az őshonos kisebbsé-
gek védelmére.

– Nemzetközi szakértői csoport
dolgozik a Minority SafePack ja-

vaslatcsomagban foglaltak jogsza-
bálytervezetekké alakításán. Ezzel
az a célunk, hogy egyértelműen je-
lezzük az Európai Bizottságnak,
hogy követeléseink megvalósítha-
tók. Egy részük beépíthető az uniós
jogrendbe, azt akarjuk elérni, hogy
lehetőleg minél több uniós politiká-
ban jelenítsék meg az őshonos ki-
sebbségekre vonatkozó elemeket.
Egy másik részükkel pedig hosszú
távra tervezünk, hiszen a végső cé-
lunk egy uniós kisebbségvédelmi
kerettörvény, amihez szükség van
arra, hogy a kisebbségvédelem
megosztott uniós kompetenciává
váljon, ne kizárólag a tagállamok
hatáskörébe tartozzon. Ehhez az
alapszerződés módosítása szüksé-
ges, amire előbb-utóbb mindenképp
sor fog kerülni. Épp ezért kell idő-
ben jeleznünk igényünket, és ott
lennünk szövetségeseinkkel együtt,
hogy elérjük célunkat.

– Az ENSZ oktatásról, anya-
nyelvről és a kisebbségek em-
beri jogairól szóló regionális
fórumán úgy fogalmazott, hogy
a kisebbségi oktatás terén egy-
séges európai standardok felál-
lítására van szükség, és a
FUEN-nek és partnereinek
éppen ez a célja a Minority Sa-
fePack elnevezésű kisebbségvé-
delmi polgári kezdeménye-
zéssel.

– Azt hiszem, magától értetődő,
hogy ami jár a dél-tiroli német aj-
kúaknak, a finnországi svédeknek
vagy a belgiumi németeknek, az
megilleti az erdélyi magyarokat is.
Mindenki jól járna azzal, ha a pozi-
tív példákat honosítanánk meg Eu-
rópa más pontjain is. Az
ENSZ-fórum legnagyobb eredmé-
nye az lesz, hogy a jelentés, amelyet
Fernand de Varennes, az ENSZ ki-
sebbségügyi különmegbízottja fog
összeállítani, egyértelműen ki-
mondja: az anyanyelven való tanu-
lás emberi jog. Ez egy nagyon
fontos hivatkozási alap lesz a jövő-
ben. Arra is kértem a különmegbí-
zottat, hogy az államnyelv
elsajátításának problémaköre is ke-
rüljön be jelentésébe, hiszen – bár
rendszerint mind a többség, mind a
kisebbség tisztában van a nyelvtu-
dás fontosságával –, számos ország-
ban azt tapasztaljuk, hogy az állam
nem biztosít megfelelő feltételeket
ehhez.

Lesz tehát munka bőven, állunk
elébe, de előbb segítségre van szük-
ségünk, hogy képviselőink ott le-
hessenek, ahol a döntések
születnek. Szükség van a közösség
támogatására, erejére itthon és Eu-
rópában is. Éppen ezért minden ma-
gyart arra kérek, hogy május 26-án
szavazzon az RMDSZ-re. 
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Egy barátkeselyű, miután több helyet is be-
járt országunkban, Szeben környékén állt
meg pihenni. A hátán műholdas jeladót viselt,
amit bolgár ornitológusok tettek rá. Ők évek
óta azon fáradoznak, hogy ezt a Romániából
is régen eltűnt fajt visszatelepítsék a Balkán-
félszigetre. Jelenleg csak Görögországban él
egy vadon élő kis populációjuk. 

Egy Milvus-csapat a műholdas adó által
küldött koordináták alapján megkereste a ma-
darat. Mindenki meglepetésére igen legyen-
gült állapotban találták. A bolgár kollégákkal

való egyeztetés után befogták és Marosvásár-
helyre szállították. Itt Borka Levente, a
Vets4Wild Egyesület állatorvosa perfúzióval
segítette a dehidratált madarat. 

A Juan nevet viselő keselyű még közel egy
hónapot töltött a Milvus Rehabilitációs Köz-
pont gondozásában, abban a reményben,
hogy felépülés után szabadon bocsáthatjuk. 

Néhány nappal Juan befogása után egy
másik barátkeselyű, a Kutelka nevű, szintén
műholdas adót viselő tojó hasonló körülmé-
nyek között került a Biológiai Diverzitás

Megőrzése Egyesület (ACDB)
gondozásába. Befogása után a
Focşani közeli Vadállat-rehabili-
tációs Központba került. 

Fontos kihangsúlyoznunk,
hogy mindkét keselyű befogása a
bolgár kollégákkal való előzetes
konzultáció alapján történt. Le-
gyengülve és kiéhezve alig lett
volna esélyük folytatni útjukat,
így túlélésük érdekében ez a
megoldás bizonyult a legjobbnak. 

Több mint háromhétnyi gon-
dozás és bőséges táplálás után a
Marosvásárhelyen és Focşani-
ban tágas röpdékben pihenő ma-
darakat a Green Balkans
munkatársai vették át és szállítot-
ták vissza Bulgáriába. Itt egy
ideig megfigyelés alatt marad-
nak, majd ismét kiengedik őket a
szabadba. 

Szállításukhoz különleges
uniós szállítási engedélyekre volt
szükség, amelyek kibocsátása ér-
dekében a Milvus Csoport és a
Vets4Wild munkatársai jártak el
az illetékes hatóságoknál. 

A két keselyű egy átfogó bal-

káni visszatelepítési program résztvevője, a
programot jelentős nemzetközi összefogással
Bulgáriából irányítja a Green Balkan szerve-
zet. Juan keselyű nevét egy spanyol kutatóról
kapta, aki Mallorca szigetén dolgozott a ke-
selyűk visszatelepítésén. 
Marosvásárhely és a varjak száma 

A vetési varjú egy telepesen fészkelő ma-
dárfaj, amely az utóbbi évtizedekben jelentős
számban költözött be a lakott területekre.
Ugyan az énekesmadarakhoz tartozik, de hát
nem énekel szépen, fekete, csoportosan fész-
kel, elég zajos – szóval szomszédnak nem túl
kellemes. 

Mivel sokan tettek panaszt, bejelentést a
Milvus Csoportnál is a varjak „hihetetlen el-
szaporodásáról”, 2017-ben nekifogtunk,
hogy pontosan megszámoljuk, hányan is van-
nak Marosvásárhelyen. 

Az idei év a harmadik, amikor a teljes vá-
rosi állományt megszámoltuk, és az eredmé-
nyeket megosztjuk most a lakossággal is. 

2019-ben 975 pár vetési varjú fészkelt a
város területén, ami egy kicsivel több, mint
az előző év állománya, amikor 917 pár vetési
varjú költését észleltük. Ez a növekedés nem
túl jelentős, és a párok száma sem olyan nagy,
hogy egy ekkora városban gondot jelentsen.
A probléma a telepek elhelyezkedésével van
– néhány telep olyan helyen van, ahol nagyon
sok embert zavar. Ezek sokszor kellemes la-
kónegyedek, ahol sok a zöldövezet és a nagy-
méretű fa. 

Ha összehasonlítjuk a 2017-es városi állo-
mányt a 2018-assal, jókora növekedést fo-
gunk tapasztalni. 2017-ben kevesebb mint
500 pár varjú fészkét jegyeztük a városban.
Mi történt közben? 2018 tavaszán, az addig
a városon kívül, a „Pártszigeten” fészkelő
több száz vetési varjút a fészkelési idény ele-
jén elzavarták – ezek a madarak pedig beköl-

töztek a városba, jellemzően a Cornişa, No-
vember 7. és Kárpátok lakónegyedekbe. Bi-
zonyítani sajnos nem tudjuk, de valószínűnek
tartjuk, hogy a szigeten vendéglőt üzemeltető
cég tehető felelőssé a városi varjúállomány
növekedéséért. Pedig a vetésivarjú-telepek
által okozott zavaró károgás május végére –
június elejére teljesen megszűnik (addig ki-
repülnek a fiókák, és szétszóródnak a mada-
rak), így mire a szigeten beindult volna a
szezon, a varjak nem zavarták volna a ren-
dezvényeket. 
Mit lehet tehát tenni? 

Mi a Milvus Csoportnál rég szembesülünk
a varjúproblémával, és keressük a megoldást,
de az nem egyszerű. Mi szeretjük a varjakat,
és a legjobb tanács, amit tudunk adni, az,
hogy próbáljunk meg együtt élni velük. Au-
tóból sokkal több van, zajosabbak, veszélye-
sebbek, mint a varjak – mégis megtanultunk
velük együtt élni. 

Rendkívül fontos még, hogy a város szélén
és a városban levő olyan telepeket, amelyek
nem zavarnak sok embert – pl. a Szabadság
utcában a nyárfákon levő telepet –, nem sza-
bad zavarni. Sőt a város szélén levő faso-
rokra, facsoportokra meg kellene próbálni
odacsábítani a varjakat, párhuzamosan za-
varva – szigorúan csak a tojásrakási idő előtt
– azokat a telepeket, amelyek a legnagyobb
gondot okozzák a lakosságnak. Ehhez viszont
összehangolt munkára van szükség – amire
mi nyitottak vagyunk, de sajnos az önkor-
mányzat részéről ezt nem tapasztaljuk. Tud-
nánk együtt dolgozni lakótársulásokkal is, és
várjuk az érdekelt felek jelentkezését – de
csak abban az esetben, ha a beszélgetés nem
csak arról szól, hogy „tűnjön el minden vetési
varjú a városból, vagy legalább a mi tömbhá-
zunk mellől”. Nyitottak vagyunk bármilyen
partnerségre, melynek a célja, hogy a lakos-
ság és a varjak számára is megfelelő konkrét
megoldásokat dolgozzon ki. 

(Milvus-sajtóközlemény)
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Barátkeselyűk villámlátogatása Romániában 

Május 9–11. között Egerben szervez-
ték meg az Emerson-csoport égisze
alatt a 12. nemzetközi Aventics Pne-
umobil versenyt, amelyen hét ország
(Csehország, Lengyelország, Lettor-
szág, Litvánia, Magyarország, Romá-
nia, Szlovákia) 38 csapata mérte
össze képességeit. A sűrített levegő-
vel hajtott járművek versenyébe a Sa-
pientia EMTE marosvásárhelyi kara
három csapattal is benevezett. 

A diákok kitartó munkájá-
nak meglett az eredménye. A
Zephyrus csapat (Demeter
László, Kovács Ferenc Szil-
veszter, Kósa Arnold István,
Gál Ervin, Szabó István Sán-
dor, Csalóka Előd, támogató
tanár: dr. Forgó Zoltán) a ta-
nári futam versenyszámban I.
helyezést ért el, a Heptacube
csapat (Péter Szabolcs, 

Kocsis Hunor, Ugrai Márton, Zsigmond
Andor, Dániel Richárd, támogató tanár:
Farmos Rudolf) távolsági versenyszámban
II. helyre került, míg a SintAir csapat (Bá-
lint Barna, Gombos Szilárd Jonatán, Zilahi
Zoltán Ádám, Simándi Noémi, Fărcaş
Tamás Hunor, támogató tanár: Tolvaly-
Roşca Ferenc) ügyességi versenyszámban
III. lett.

Ez utóbbi versenyszámban mindhárom
csapat döntős volt: bekerültek az utolsó futam
hat legjobbjai közé.

A nemzetközi Aventics Pneumobil verseny
fővédnöke dr. György László, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium gazdaságstra-
tégiáért és szabályozásért felelős államtitkára
volt – tájékoztatott az egyetem sajtóosztálya.
(v.gy.)

Nemzetközi Aventics Pneumobil 
Jól szerepeltek a sapientiások 



(…) Milyen jó, hogy nem olyan a föld, mint
Herodot térképén van ábrázolva: sima, egye-
nes, lapos; milyen jó, hogy a föld gömbölyű.
Milyen jó, hogy lehet egy-egy pontja a föld-
nek, ahonnan a kerek láthatáron nem látszik
meg az égő falvak füstje. A földboltozat haj-
lása eltakarja azt, s engedi, hogy legyenek
boldog emberek is a világon.

Ha a föld oly lapos volna, mint Herodot
hitte, látni kellene a Körös-sziget partjáról
délfelé eltekintve, hogy ég Óarad, (…) hogy
gyullad ki Temesvár; nyugatnak nézve meg-
látszanék, hogy füstölögnek Abrudbánya
romjai napokig, hetekig (…) És végighang-
zanék a rettenetes sík világon az ágyúk dör-
gése, mik Aradot, Temesvárt, (…)
Gyulafehérvárt, Komáromot, Budát (…) vív-
ják.

(…) Nem látszik abból, nem hallik abból
ide semmi; a láthatár eltakar mindent.

A Körös-sziget nyárfái most hányják virág-
jaikat; szép májusi idő van. Áldott meleg eső
után a buja zöld fű sárgul, kékül a virágtól;
valahol a fákon túl a kasza fenése hangozik;
ott már kaszálnak is.

A magyar irodalom legnagyobb mesélője
A kőszívű ember fiai Napfény és holdfény fe-
jezetét indítja így, a Baradlay-kastélykert
1849. májusi napfényes békéjében láttatja
Ödön családját, s Jenőt, a legkisebb fivért.

Az egész Körös-sziget egy kis elzárt para-
dicsom, költői kedélyű uraság nyaralótanyája
a fák életbiztosító intézete, hol fejsze
nem éri gyökereiket soha; nincs
egyéb feladatuk, mint lombot hozni,
árnyat vetni, madaraknak otthont
adni. S ha van közöttük egy-egy rok-
kant, kinek dereka tört, karja facsa-
rult a zivatarban, azt sem bántják;
nyugdíjba van már téve; szabad
neki elmulasztani a kivirulást; ha
elszáradt, ha elkorhadt, majd bezöl-
delli a körüle tekergőző vad komló;
téli zöld repkény. Az öreg fát nem
vetik a tűzre.

S a fák alatt mintha madarak
szentegyháza volna. Lakója van
minden bokornak; vándor rigó, fü-
lemüle ott találja tavasszal a fészkét,
ahol ősszel hagyta, s dalával, füttyé-
vel hirdeti a meleget s szerelmet.

E kertben holdfény terhe mellett
mondatja Jókai Mór Baradlaynéval
férje képének, hogy:

– Amit tettem – jól tettem…

Gyöngyvirágos május. 476 évvel
ezelőtt, 1543 májusának derekán
hagyta el a nyomdagépet Koperni-
kusz fő műve, Az égi pályák körfor-
gásáról. Legrégebbi képén, melyet
Jeremiasz Falek 1645 tájáról szár-
mazó rézmetszete őriz, kezében –
nem véletlenül – gyöngyvirágot tart.

a frauenburgi kanonok
kezében gyöngyvirág
„a Vénusz domború
és a Mars homorú pályái között”
csak megnyúlt arca mosolyog
bolygó gondolatai
– egyenletes körpályákon keringő
imádságok –
szimmetrikus rendben
fehérülnek
a hosszú ujjak rácsai között

mint teljes bizonyosságot
index-nemtűrő valóságot
tartja
kezében a gyöngyvirágot

Május és holdfény.
Holnap, május 18-án telehold lesz. Nap-

nyugtától, nyolc után fertályórányira, a Hold
fertálynyira négy előttig égi lámpásként hal-
ványítja a csillagokat, s lehet, hogy esőfelhők
borítják majd az eget. De az egyre kelleme-
sebbé váló májusi esték – tiszta égbolt mellett
– kínálják portékáikat. Szemezgessünk belő-
lük! Május derekán a téli égbolt csillagképei
közül már csak az Ikrek és a Kis Kutya ismer-
hetők fel a nyugati horizont fölött. Alacso-
nyan áll a Szekeres, de a látóhatár széli
levegőmozgások csillogtathatják legfénye-
sebb csillagát, a Capellát. Északnyugat felé a
Perszeusz és a Kassziopeia pislákolnak, fö-
löttük halványan dereng a Zsiráf is. Az Ikrek-
től keletre sorakoznak a tavaszi állatöv
csillagképei: a Rák, az Oroszlán, a Szűz és a
Mérleg. A déli horizontra? Halovány csillag-

képek ülnek. Az Egyszarvú, az Északi Vízi-
kígyó, a Szextáns, a Serleg és a Holló. Kelet
felől emelkedőben van az Ökörhajcsár, a Be-
reniké Haja és a Vadászebek társaságában. A
Nagy Medve, a Zenit közelében, helyét a Hi-
úzzal osztja meg. Észak felé a Sárkány, a Cé-
feusz és a Kis Medve csillagképeit
kereshetjük.

A Merkúr csak négy nap múlva, 21-e után
jelenik meg a nyugati horizont fölött, nap-
nyugtát követően. A Vénusz fehér ragyogá-
sában a keleti látóhatár közelében
gyönyörködhetünk – órányit előzi a Nap fel-
keltét. A vöröslő Mars a Bika és az Ikrek ha-
tárán kereshető. A Jupiter késő este kel, s a

Kígyótartóban végez hátráló mozgást. A
Szaturnusz éjfél körül kel – az is hátrál,
a Nyilasban. Az Uránusz a hónap végétől
mutatkozik a délkeleti égbolt alján. A
Neptunusz hajnalban kél, a szürkületi
égen pislákol a Vízöntőben.

Bár néhány nappal korábban, május 6-
7-én parádés csillaghullást láthatott, ki
szabad égbolt alatt szemlélődhetett, de az
ɳ-Aquaidák meteorraj mostanra is juttat-
hat belőlük bőviben. Április 19. és május
28. közötti csillaghullás középidejében
egy óra alatt 30 felvillanást is láthatunk.

A meteorrajok többnyire bolygó- és
kisbolygómaradékok. A naprendszer ke-
letkezése utáni időkben, másfél milliárd
évvel ezelőtt még, jó néhány Mars nagy-
ságrendű aszteroida létezett. A kisboly-
gókban levő radioaktív anyag
feldúsulása és bomlása megolvasztotta
ezeket a kisbolygókat, s folyékony álla-
potukban a gravitáció gömbölyűvé ala-
kította őket. Azóta közülük sokan
széttöredeztek, és egymással ütközve át-
formálódtak. A kisebb darabok gyorsab-
ban hűltek le, nem melegedtek fel újra
olvadáspontig, megtartották összetételü-
ket és eredeti, többnyire szabálytalan
alakjukat. A kisbolygók összetételük
alapján három osztályba sorolhatók.
Nagy többségük vagy széntartalmú (C tí-
pusú) vagy szilikáttartalmú (S típusú). A
harmadik csoport a fémes tartalmú (M tí-
pusú) aszteroidák csoportja. Ezeknek az

osztályoknak felelnek meg a földfelszínre le-
hullott szenes kondritok, a kő-vas és a vas-
meteoritok.

Kondritos volt az 1883. február 3-án lehul-
lott mócsi meteoritegyüttes 85%-a is. Körül-
belül 3000 darabot gyűjtöttek belőle össze.
Ez volt az egyik legnagyobb darabszámú tö-
redéket adó meteorithullás a meteoritika tör-
ténetében. A Mezőség több faluját érintette:
Mezőgyéres, Vajdakamarás, Gyulatelke,
Visa, Báré, Mezőkeszü, Magyarpalatka, Ma-
rokháza és Mócs. A hullás szórási ellipszise
mintegy 15 km hosszú és 3 km széles. A me-
teorit északnyugati irányból közelített. Az
apróbb darabok a szórási ellipszis É-Ny-i szé-
lén, a nagyobbak annak D-K-i szélén hullot-
tak le. A begyűjtött össztömeg mintegy 300
kg-nyi volt. Ezekből sokat juttattak el a világ
nagy múzeumaiba. Az 1960-as években, ami-
kor az amerikai űrkutatás készült a holdkőze-
tek fogadására, összegezték az addig gyűjtött
ismereteket a kondritos meteoritokról. Ebben
a munkában a „Mócs”-ot is fölhasználták.

Májusi éjszaka. A 119 évvel ezelőtti má-
jusban volt a legfényesebb a Halley-üstökös.

Az éjszaka televan tántorgó, vak
árnyakkal, titokzatos, távolodó
lépésekkel, tétovasággal, az elnyílt
mályva melankóliájával, a bazsalikom
bomlott vérű lányra valló bujaságával,
televan (…)az erekben dobogó
idő lelassulásával, (…)
az ázott humusz előtt pőrére
vetkőző gyökerekkel.

– veszem a szót a nyolcvan éve, 1939. május
21-én született Lászlóffy Csabától. Az elma-
radt epilógusban írja:

Az éjszaka tele-
van időtlenséggel, (…) rég elmerült
szenvedélyek gyöngyházkagyló-szemével,
(…) televan
a Földgolyó terhével.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, május derekán

Áldott meleg eső után a buja zöld fű sárgul a virágtól
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Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emléke-
zünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tet-
ték naggyá Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vál-
laltak az egyetemes magyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon,
1000-1990. Főszerkesztő:  Kenyeres Ágnes) 

FABINYI RUDOLF (Kolozsvár, 1879. máj. 31. – Bp.,
1936. okt. 30.): elmegyógyász. Orvosi diplomáját 1902-ben
szerezte a kolozsvári egyetemen. 1906-tól ugyanott az elme-
és idegkórtani klinikán tanársegéd, ezt követően a dicső-
szentmártoni kórház, majd 1911-től a lipótmezei elmegyógy-
intézet főorvosa, 1925-től pedig annak igazgatója, 1924-től
a gyakorlati elmekórtan magántanára. Érdeme, hogy mun-
kálkodása nyomán indult meg Mo.-on az elmebeteg-ápolók
szakképzése. Javaslatára és tervei szerint épült a hárshegyi
ideggyógyintézet. - F. m.: Hogyan ápoljunk elmebetegeket?
(Bp., 1914).

Híres erdélyi magyarok
(1000–1990)

Kiss Székely Zoltán

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCLVIII.)

„Az éjszaka televan (...) tétovasággal, az elnyílt mályva melankóliájával”

Táncház az Abod völgyében
Gegesi hétvége a Tükrös zenekarral

A Világló Egyesület a magyarországi Tükrös zene-
kar részvételével a május 17-ei hétvégén folkna-
pokat szervez Gegesben, minden korosztálynak
biztosítva az önfeledt, kulturált szórakozást. 

A marosvásárhelyi Világló Egyesület egy évtizede szer-
vezi a városban a folknapokat és a folkhétvégéket. A tánc-
házmozgalom bázisának bővítéséért a szervezet bevon
munkájába vidéki helyszínt is.

„Első alkalommal Gegesre esett a választás, ahol Tőkés
Attila református tiszteletes lesz a házigazdánk – beszél a
hétvégéről Kovács Annamária szervező. – A lelkész igazán
szívén viseli a közösség összefogását és lelkesítését a nemes
célok érdekében.”

Az egyházközség – a lelki vezető irányításával – eredmé-
nyesen működtet egy diakóniai otthont: a beteggondozásban
és a rászorulók ellátásában a település munkaképes lakosai
is kiveszik részüket.

A közös, a Hagyományok Háza által is támogatott viga-
lom mindkét fél számára hasznos, a városi táncházasok mé-
lyebben megismerhetik Geges életét, a közösség tagjai pedig
egy autentikus népzenei program részesei lehetnek. A ren-

dezők az ifjabb nemzedéknek foglalkozásokat, az időseb-
beknek pedig koncertet és táncházat, mulatságot szervez-
nek.

A kezdeményezés egy korábbi gondolatot követ: a tánc-
házmozgalom hajnalán – a kutatók mellett – városi fiatalok
tömege indult erdélyi falvakba az autentikus paraszti kul-
túrát megismerni. E törekvésnek köszönhetően – amelyben
a Tükrös zenészei is oroszlánrészt vállaltak – a parasztság
zenei és táncos műveltsége a városi fiatalság-értelmiség éle-
tének szerves részévé vált. Eközben, a gazdasági változások
hatására az erdélyi falvak hagyományos kultúrája aggasztó
mértékben szorult háttérbe. A Világló Egyesület és a Tükrös
zenekar gegesi látogatása e vészes folyamat megfordítását
célozza. Így a városi forgatagban élők is alkalmat kaphatnak,
hogy szegre akasszák urbánus gondjaikat, megcsodálják a
Gegest és a csodálatos tájat, és önfeledten élvezzék a helyiek
nyugalmat sugalló vendégszeretetét.

A hétvégére az egész Kárpát-medencéből várnak résztve-
vőket, a szervezők esetenként a szálláskeresésben is segíte-
nek.
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(Folytatás május 10-i lapszámunkból)
Pancsova központját elhagyva, néhány ki-

lométert autózva a városban, a közigazgatá-
silag külvárosként hozzá tartozó
Hertelendyfalva neve három nyelven szere-
pel a táblán. Azazhogy két nyelven: a harma-
diknak feltüntetett magyaron kívül kétszer
szerbül, először cirill és utána latin betűkkel.
A széles és hosszú út végén mindkét felől gi-
gantikus ipari létesítmények. Az út jobb ol-
dalán épült fel a műtrágyagyár, szinte a falu
főterével szemben, oly közelségben a temp-
lomokkal, hogy a harangok zúgásába vegyül
a gyár sistergése és a forgalom zaja. Ráadásul
a falu másik szélére telepítették a még gigan-
tikusabb kőolajfinomítót. Furcsa találkozása
ez az egykori telepes falunak a mai túliparo-
sított külvárossal.

A városrész, az egykor önállóan létező
Hertelendyfalva (Vojlovica) központja egy
gazdagon fásított park, amelynek központi lé-
tesítménye egyedi módon két egymás mellett
fekvő protestáns templom. A bal oldali evan-
gélikus a németek és a szlovákok hajléka,
míg a jobb oldali református a bukovinai szé-
kelyek istenháza. Mindkettőt egyszerre épí-
tették és avatták fel 1902-ben. Állítólagosan
boldog békeidőben. Manapság az alábbi
címet kell beírni a GPS-be: Pancevo, Trg Voj-
vodanske brigade 2.
Református gyülekezet a legdélibb vidéken

Azt tartják, hogy a hertelendyfalviak má-
défalvi „származásúak”, azaz a mádéfalvi ve-
szedelem elől Bukovinába menekült,
Andrásfalván letelepedett református széke-
lyek leszármazottai. Ezért minden esztendő-
ben előadással, koszorúzással emlékeznek
meg a mádéfalvi veszedelemről. Megemlé-
keznek továbbá a telepítő lelkész, a gyüleke-
zet legelső papja, Thomka Károly sírjánál.
2017-ben ugyanakkor különleges eseményre
került sor a kicsiny hertelendyfalvi gyüleke-
zet életében: a reformáció ötszázadik évfor-
dulójának a megünneplését összekötötték a
heretlendyfalviak 3. világtalálkozójával és a
kirváji ünnepséggel. Az első találkozót 2007-
ben szervezték meg a lelkész és a presbité-
rium javaslatára. A kirváj ünnepség egy helyi
jellegzetesség, amely tulajdonképpen a temp-
lomszentelésre való megemlékezés. Az ün-
nepség után a református imaház udvarán
kerül sor a hagyományos bográcsos pörkölt-
főző versenyre. Az esti vacsorát a Tamási
Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület
székházában tartják kulturális műsorral egy-
bekötve. 

A pancsovai belvárosi református egyház-
község létrejöttét Jókai Mór szorgalmazta,
amikor e vidéken tartózkodott, és az Arany
ember című közismert regényén dolgozott. A
Balkánon, annak is a számunkra legtávolabbi
helyén álló református templomban szolgál
Halász Béla szerbiai (délvidéki) református
püspök, akinek Szilágyi Zoltán beosztott püs-
pöki segédlelkész a segítőtársa. Vasárnap és
ünnepnapokon délelőtt és délután tartanak is-
tentiszteletet, vasárnap délután külön gyer-
mek-istentiszteletet is. Emellett rendszeresek
a hittanórák és a bibliaórák. Vasárnap kora
reggel, a hertelendyfalvi prédikáció előtt, a
püspök-lelkész Pancsován szolgál, szomba-
tonként délelőtt pedig a belgrádi (egykor
Nándorfehérvár) szórványban. Megbeszélés
szerint még öt szórványgyülekezetben kerül
sor istentiszteletre: Versecen, Fehértemplo-
mon, Fejértelepen, Székelykevén, Kevevá-
rán. Átlagosan százan járnak vasárnap
délelőtti istentiszteletre Hertelendyfalván a
mintegy kilencszáz lelkes gyülekezetből. Ér-
dekességképpen megemlítem továbbá, hogy
az Erdélyben született nt. Szilágyi Zoltán fel-
szentelésén, 2017. november 3-án Szegedi
László olthévízi lelkész, missziói előadó hir-
dette az igét.

Feltétlenül említésre méltó, hogy a máso-
dik világháború alatt, az anyakönyvek be-
jegyzései alapján, protestáns (református)
lelkészek zsidók és szerbek életeit mentették
meg. A kommunista partizán alakulatok
mégis a nép ellenségének bélyegezték meg
őket, és kegyetlenül bántak el velük. Kivé-
gezték Gachal János püspököt, torontálvásár-
helyi lelkészt és Thomka Károly esperest,
hertelendyfalvi lelkészt. Weichmann Péter
bácskai német református lelkész koncentrá-

ciós táborban lelte halálát. Mindezeknél ke-
vésbé látványosnak bizonyult számos gyüle-
kezeti elöljáró meghurcolása, az egyházi
földek egy részének az eltulajdonítása. A va-
gyonelkobzás során általában csak a templo-
mokat, parókiákat és tíz hektár szántóföldet
hagytak meg. 
Németek betelepítése a Bánságba

A református templom „ikertestvére”, a
lutheránus templom híveinek a többsége
német származású. A török világot követően,
1719-ben indult meg a németek betelepítése
a Bánságba. Nagy részük katolikus volt, de
számosan közülük evangélikusok és reformá-
tusok. A Florimund de Mercy kormányzóról
elnevezett „Mercy-terv” nemcsak a közel két
évszázados török hódoltság alatt megcsap-
pant lakosság pótlására, hanem a Bánát mo-

csaras vidékeinek a lecsapolására, újabb
földterületek nyerésére is irányult. A németek
betelepítésének a második hulláma Mária Te-
rézia uralkodásához kötődik, ekkor negy-
venezer német lelt új hazára a Bácskában és
a Bánátban. Uralkodása végén, 1778-ban a
császárnő újból magyar fennhatóság alá he-
lyezte a Bánátot, és ekkortól megszűnt a ma-
gyar betelepítések tiltása. Három év múlva
újabb fordulópontot jelentett II. József tü-
relmi rendelete, amely a szabad vallásgyakor-
latot, az egyházközségek alapításának a
lehetőségét, nem katolikusok számára is ki-
járó hivatalviselést tett lehetővé. A császár
uralkodása idején ugyanakkor lezajlott a har-
madik bánáti betelepítés, amely mintegy
hatezer családot érintett. A telepesek bizo-
nyos előjogokat élveztek, nagy állami támo-
gatást kaptak: ház, jószágok, szekér,
mezőgazdasági szerszámok.

A második világháború előtt a Vajdaság-
ban száztízezer evangélikus és harmincezer
református német élt. Ma már teljesen meg-
szűnt a kálvinista németek közössége, miköz-
ben a lutheránus németek száma is
elenyészővé vált. 
Német, szlovák és magyar sors – 
immár közös kisebbségben

A Bánság köztudottan soknemzetiségű és
többfelekezetű régió volt, és nyomaiban ma
is az. Nem kivétel ez alól az 1961 óta Pan-
csova külvárosává vált Vojlovica (1922-től
hivatalos neve a településnek), előtte 1883-
tól Hertelendyfalva sem. A falu magyar nevét
Hertelendy Józsefről, Torontál vármegye fő-
ispánjáról kapta, aki egyben a falu gondnoka
és létrehozója volt, míg a szerb falunév egy
görögkeleti kolostortól származik. Fontos
azonban megjegyezni, hogy Marienfeldnek
nevezték Hertelendyfalva előtelepét. 1868-
ban ugyanis hozzávetőlegesen ötszáz német
és szintén félezer szlovák lakost telepítettek
a közeli kincstári birtokra, de a Duna áradása
miatt az árvízkárosult Marienfeld lakói az
újonnan telepített Hertelendyfalva községbe
költöztek át, és hozzájuk csatlakozott a Bu-
kovinából beköltöztetett székelyek egy része,
a református vallásúak közössége. 

Hosszú évtizedeken át Hertelendyfalvát,

Vojlovicát viszonylagos, ám nem abszolút
többségben élő magyarok és velük együtt élő
szlovákok és németek népesítették be. 1910-
ben rajtuk kívül tizenöt szerb, egy horvát és
két román élt a faluban. A második világhá-
ború végéig nem sokat változtak a számada-
tok, utána viszont az etnikai arányok
rohamosan módosultak. Egyrészt a háborús
bűnösnek titulált németek vagy elvándoroltak
„anyaországi” nyelvterületre, vagy internáló-
táborokban végezték; csak kevesen élték túl
a borzalmakat, és maradtak szülőföldjükön.
A magyar lakosságra is mostoha sors várt, de
a konok székely kitartásnak köszönhetően,
„megfogyva bár, de törve nem”, megmarad-
tak, mint a szélben megpróbált fenyőfa. Igaz,
ezres létszámú közösségük immár elvész a
városiasodás és iparosítás többségi szerb ten-
gerében. Miközben kicsiny vigasz, hogy Pan-
csova alpolgármestere hertelendyfalvi
magyar ember.

A múlt siratása helyett inkább nézzünk a
jelenbe! Akárcsak annak idején, ma is külön-
böző nemzetekhez tartozó népcsoportok al-
kotják Hertelendyfalva multikulturális
értékét. Miközben szívnek tetsző divattá vált,
kiváltképpen Bánság ezen körzetében, a kü-
lönböző kultúrák elfogadása, tiszteletben tar-
tása. Olyan rendezvények megszervezése,
ahol különböző közösségek, művelődési
egyesületek képviseltetik magukat. 

A fentiek jegyében Hertelendyfalván külön
székházzal rendelkeznek a német, szlovák és
magyar egyesületek. A németség a Kultur-
bundban szerveződik, a szlovákság a Maticá-
ban. A magyarok számára 1961 óta szervezett
egyesület létezik, amely Tamási halálát köve-
tően, 1969 óta a neves székely író nevét vi-
seli. A bukovinai székely magyar közösség
nyelvjárását, hagyományait, szokásait ápolja
a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési
Egyesület. Az önálló jogi személyiséggel ren-
delkező szervezet keretében működik a vegyes
népdalkórus, amely székely népdalcsokrok-
kal lép fel a dél-bánáti és vajdasági fesztivá-
lokon, vagy éppenséggel magyarországi
hagyományőrző rendezvényeken. A népmű-
vészeti csoport tagjai a székely hímzés kie-
melt ápolói, nemzetközi kiállítások elismert
résztvevői és díjazottai. A tánccsoport a ha-
gyományos helyi szokások színpadi bemuta-
tását biztosítja, míg az irodalmi csoport a
székely-magyar nyelv megőrzését segíti elő.
Egyébként a hőskorban, a hatvanas-hetvenes
években amatőr színjátszó csoportot működ-
tettek, amely színre vitte a névadó Tamási is-
mert színművét (Énekes madár). 

Hagyományszerűen évről évre aratóbált
tartanak a faluban. Mivel szőlősök nincsenek,
a mifelénk közkedvelt szüreti bálozás errefelé
ismeretlen fogalom. Igaz, nálunk az aratóbá-
lozás ment ki a divatból. A több évtizedes
múlttal rendelkező nyári Hertelendyfalvi
Arató Napok immár negyedszázada a szé-
kely-magyar és a szlovák kulturális egyesület
együttműködésével kerül megszervezésre.
Amúgy az al-dunai közösségekben a múltban
és a jelenben egyaránt rendszeressé váltak a
közös összejövetelek. Falustársi szeretetből
és kölcsönös megbecsülésből, kényszerű

együttélésből vagy felülről irányított divatból
– a közös rendezvények mindenképpen erő-
sítik a többnemzetiségű és vallású lakosok
békés együttélését. A hatalom által a parla-
menti pulpitusnál avagy a funkcionáriusi iro-
dában táplált békétlenségből amúgy is éppen
elég jut a nyugalomra vágyó lakosoknak.
Petőfi és Tamási testvérisége 

Valamikor négy főutcája volt a település-
nek: Országút, Német, Tót és Magyar utca. A
kisebbségben élő magyarok a régi hagyomá-
nyos nemzetiségi leosztás szerint az egész fa-
luban leginkább egy hosszú utcában élnek.
Az Ulica Sandora Petefijában az egyik ház
falán 1964-es évszám és egy név, ami K-val
kezdődik és gy-vel végződik. Nemcsak a ter-
mészetes, hanem annál inkább a mesterséges
kopás jeleit viseli magán. Az útkereszteződés
túloldalán nagy saroképület hívja fel az arra
haladó figyelmét. A „Tamási Áron” Székely-
Magyar Művelődési Egyesület pléhtábláján
az ékezetek furcsán vannak feltüntetve, no és
hiányzik a hosszú ű és ő betű. Bizonyára nin-
csenek felkészülve a magyar betűk írásjele-
ire, amiként mi sem lennénk a szerb írásra.
Bár manapság, a számítógép világában ez
már nem okozhatna problémát…

Ugyancsak a Petőfi Sándor utcában, a ha-
gyományőrző egyesülettől azonban tisztes tá-
volságra található a Hertelendyfalvi
Testvériség-Egység Általános Iskola. Bár ál-
lítólagosan az iskolában magyar nyelvű ok-
tatás is zajlik, kívülről semmi nyoma sincs
ennek. Este lévén, csak kívülről szemlélhe-
tem meg a szocreál stílusú épületet. Az utcá-
ról egy sikátor vezet a kék vaskapuhoz,
amelyen a szerb nyelvű feliratok a petroké-
miai üzemre utalnak. Számomra legérthetőbb
a Dohányozni tilos! tábla, továbbá az udvar-
ban az egyik falon a Ljubav Nije Nasilje szö-
veg, két nagy piros szívvel és közöttük egy
pluszjellel.
Cirill betűs gyász

Hertelendyfalva parkjában, a központban
viszonylag félreeső helyen található a helyi
közösségi ház, bejáratánál kivétel nélkül
szerb feliratokkal. Arrább egy igencsak lerob-
bant épület terpeszkedik, elég kopottas falfir-
kákkal. Emlékezetemből előveszem
mindennémű szláv nyelvtudásomat, és ráérő-
sen betűzöm a cirill betűs szövegeket. Még
szerencse, hogy a szembeszökő kontrasztok
ellenpólusaként háromnyelvű turisztikai tér-
kép hívja fel magára a figyelmet egy vaspan-
nón. Segítségével jól lehet tájékozódni, és a
már említett turisztikai célpontokon (templo-
mok, kultúregyesületek, iskola) kívül további
információként szolgál, hogy önkéntes tűzol-
tótársaság, posta, egészségügyi központ, sőt
nyugdíjasklub is működik a faluban.

A központban, a templom körüli hirdető-
táblán, valamint öles fatörzseken egymást
váltogatják a gyászjelentések. Itt az a szokás,
hogy akár évekre is kiplakátolják a halottakra
való emlékezés jeleit. Feltűnő ugyanakkor az
is, hogy a gyászjelentések nyelve kizárólag a
szerb, többségükben latin betűs, de szép
számban cirill írású. Az egyik magyarázat
szerint: a nyomda nem ismeri a magyar be-
tűket. Nyilván, ennél jóval többről van szó. 

Érdemes néhány gyászjelentésen megfi-
gyelni a leszármazottakat, a megboldogult
gyermekeinek, unokáinak a nevét. Például,
az egyik gyászjelentésen a 82. évében el-
hunyt Valek Éva családtagjai vannak felsora-
koztatva; íme a keresztnevek: Martin,
Liduska, Bozana, Roki, Kristina, Zeljko,
Igor, Marijana, Srdan, Aleksa, Stasa. Gondo-
lom, egyikük sem őrzi már a nagymama ma-
gyar identitását. Ennél egyszerűbb és
áttekinthetőbb a 90 évesen elhunyt Biro La-
josa Jozsef családja: felesége (supruga) Anka,
lánya (cerka) Ljiljana. Vagy, Papp Béla csu-
pán 61 esztendőt élt, felesége Margita, lánya
Ana, veje Robert, unokája Lejla.

A temető a település szélén található szok-
ványos sík vidéki elhelyezkedés szerint. A
sírok felett uralkodó esti sötétség kontrasztja
a pár száz méterre elterülő kőolajfinomító 
fényárja. Itt már vegyesek a feliratok, egye-
lőre a magyar nyelv tűnik dominánsnak. Az
egyik felirat tanúbizonysága szerint: „Máté
Lajos (1931–1969) hirtelen halálát holtig si-
rassa gyászoló testvérei, felesége, lánya és
édesannya Máté Katalin (1901–1982)”. Vagy,
a temetőben a 13 évet élt, 1972-ben távozott
Vass Józsika sírján kopott magyar felirat,
akárcsak a nagyszülőkén. Szülei „magyarul”
temették el, de őket vajon hogyan fogják el-
temetni?

Hertelendyfalva
Dr. Ábrám Zoltán
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 30-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 Georg Friedrich Händel
német zeneszerző egyik híres művének a címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt
előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Örökbe fogad – Férfiénekhang. 7. Rangjelző szó – Kicsinyítő képző.
8. Égéstermék – Körtánc. 9. Menyasszony – Kád betűi. 11. Libanoni és luxemburgi gép-
kocsijelzés – Csendben ránéz! 12. Huszárparancs – Lusta. 14. Tova – Y.I. 15. Papírkárpit
– Hulladék, piszok. 18. Politikai szervezet – Forma. 19. Szarvával feldöf – Sárga virágú
haszonnövény. 22. Hamis – Molibdén vegyjele. 23. Apró élősködő állat – Illatos kúszó-
cserje. 25. Ételdarab! – Némán bámul! 27. Kamionjelzés – Máltai, osztrák és spanyol au-
tójelzés. 28. Karol – Mókus féle állat. 30. Távíróhang – Páratlan ráma! 31. Csattanós
válasz – Összecsukható nyeles szemüveg.     

FÜGGŐLEGES: 1. Föníciai főisten – Szándékozik. 2. Létrehoz, kreál – Fehér hajú,
ősz. 3. Kémhatást jelző kémiai mennyiség – Jód és hidrogén vegyjele. 4. Kopasz – Halotti
lakoma. 5. Tojásrántotta – Optikai jelenség. 6. Pihen, kikapcsolódik – Zéró. 10. Gyümöl-
csöt szárít – Szárazhomok-színű. 13. Hideg évszakot átvészel – Szerzetesnő. 16. Őrlőüzem
– Kifejlett, meglett. 17. Tűzhányó torka – Jajveszékel, ordít. 20. Sör alapanyaga – Ab ovo.
21. Sors, végzet – Világtenger. 24. Katonai tömb – Amerikai színész (Douglas). 26. Kályha
sütője – Burkol, takar. 29. Üres tál! – Természetes logaritmus jelzése.     

Koncz Erzsébet

A 175 ÉVE SZüLETETT
című pályázat nyertesei:

SALATI ESZTER, Marosvásárhely, Jeddi út

DÉZSI EMMA, Marosvásárhely, 1918. December 1. út.

A pályázati rejtvény megfejtése:
ÁSíTó INAS; MILTON; POROS úT; KRISZTUS; 

HONFOGLALÁS; GOLGOTA
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a május 10-i számból:

Klasszikus (ikrek): Bölcsődal

Skandi:
Bezzeg az oviban nem kínoztak
bennünket ilyen sokféle új tan-
tárggyal.
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Szerkeszti: Kiss Éva 848.

VÍZSZINTES: 1. Színigazgató, drámaíró, 100 éve hunyt el (… Krug Péter). 8.
Szegzetlen! 10. Tárul. 11. Német író (Karl). 12. Író, főügyész, 100 éve halt meg (Elek).
17. Azo. 19. Tüzel. 20. Házfőnök szerzetes. 21. Megszólításféle. 22. … Trek (sci-fi film).
24. Norvég férfinév. 25. Énekes (Salvatore). 27. Orvos, egyetemi tanár, 250 éve született
(Stulfa Péter). 28. Olasz énekes (Bobby). 30. Spanyol arany. 31.  Színésznő (Mariann).
33. Tévé! 34. Búzaőrlemény. 36. Lágy hangsor. 37. A szépnem. 39. Dativus (röv.). 40.
Fosztóképző. 42. Nehézfém. 44. Táplálás. 47. Közel-keleti állam. 49. Izomban rejlik. 50.
Ablaksötétítő. 51. Épp hogy él. 53. Francia segédige. 55. Jogakadémiai tanár, MTA lev.
tag, 200 éve született (Lajos). 56. Haditudósító tiszt, író, MTA lev. tag, 200 éve
született (János).

FÜGGŐLEGES: 1. Angol Anna. 2. Nyugat (röv.). 3. Kijevi sportklub. 4. Előtag: kevés.
5.… Pavone (énekesnő). 6. Fukar, de néma! 7. Páros nyom! 8. Kohótermék. 9. Or-
vostörténész, MTA lev. tag, 150 éve született (Tibor). 13. Katalin cárnő kegyence. 14.
Cél (német). 15. Ásványi fűszer. 16. Az arany … (Sztoev). 18. Szétszéledő. 20. Holland
építész, 350 éve hunyt el (Pieter). 21. Francia forradalmár (Jean-Paul). 23. Az idő párja.
26. Ógörög törzs. 27. Nap (spanyol). 29. Arra a helyre taszít. 31. … Lisa (Gioconda). 32.
Ev. pap, tanár, publicista, 150 éve született (János). 35. Viszályistennő. 36. Lapszél.
37. Vízkiemelő szerkezet (spanyol). 38. Munkaköri jogi író, 150 éve született (Vilmos,
báró). 39. Don Quijote … Mancha. 41. Megbízhatatlan. 43. Mexikói város. 45. Tartó.
46. Micsoda? (orosz). 48. Jut neki. 52. Estefele! 54. Indul a vonat!

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

Franz Grillparzer
osztrák író, 

költő véleményét
idézzük a fősorokban
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Marosvásárhely főterén tegnap az
esős idő miatt elmaradt a kézműves
mesterségek és hagyományos termé-
kek vásárának hivatalos megnyitója,
erről egyébként a szervező, a polgár-
mesteri hivatal képviselői a tervezett
időpont előtt egy órával értesítették
a sajtót. Ez azonban nem akadá-
lyozta a vásár látogatását. A kora dél-
utáni órákban ugyanis már csak
szemerkélt az eső, így aztán sokan
esernyővel érkeztek a főtérre. Közel
száz kézműves, termelő, illetve ke-
reskedő állította ki termékeit, de nem
hiányoztak a virágtermesztők sem.
Díszcserjéket náznánfalvi termesztő
hozott, de bő választék volt idényvi-
rágokból is. A nagyszebeni virágter-
mesztők virághagymáiból sokan
válogattak: a legalább húszféle lili-
omhagyma mellett volt tubarózsa,
bazsarózsa (piros, rózsaszín, sárga,
lila, fehér) gumó, és lehetett vásá-
rolni a várhegyi Galambodi család

által termesztett gyönyörű rózsatö-
vekből, rózsafákból. A hagyományos
ízek kedvelői a különböző sajtfélék,
húskészítmények közül válogathat-
tak, a méhészeknél is gazdag volt a
felhozatal. A virágóra körül már 
leginkább kézműves termékeket le-
hetett vásárolni. A kézművesek fő-
ként hagyományos módon előállított
termékeket állítottak ki: fonott kosa-
rakat, tálakat, egyéb használati tár-
gyakat, bőrtáskákat, érdekes és szép
ékszereket, fából faragott dísz- és
használati tárgyakat, üvegből készült
dísztárgyakat, hangszereket. Érdekes
volt látni, amint a fafaragász éppen
egy faragvány elkészítésén dolgozik,
a furulyakészítő elmagyarázza, ho-
gyan készül a hangszer; a látogatók
a szépen megmunkált termékekből
vásároltak is. A Marosvásárhelyi
Napok alkalmából megszokott,
három napig tartó kézművesvásárra
sokan eljönnek, igény van rá, minden
évben találunk újabb, érdekesebb
termékeket, és ez idén is így volt. 

Antalfi Imola
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Új munkapontot avatott a Di-
akónia Keresztyén Alapítvány
Marosvásárhelyi Fiókszerve-
zete, amely lehetővé teszi
idős, beteg emberek otthoni
gondozását Maroskeresztú-
ron. Az ünnepi istentiszteletre
vasárnap délután a helyi re-
formátus központban, a szék-
helyavatóra a római katolikus
plébánia udvarán került sor. 

Nt. Kántor Csaba, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület püspökhe-
lyettese, a Diakónia Keresztény
Alapítvány országos elnöke kiemel-
kedő jelentőségűnek nevezte az új
diakóniai munkapont felavatását,
annál is inkább, mivel olyan szol-
gáltatást látnak el a falu idősei kö-
rében, amit eddig csak
szórványosan végeztek. Igehirdeté-
sének alapjául a Jelenések könyve
2. részének 1-7. verseit választotta,
amely az efézusi gyülekezetnek
szóló levél. A püspökhelyettes
hangsúlyozta, az üzenet ma is idő-
szerű, és „Akinek van füle, hallja
meg, mit mond a Lélek a gyüleke-
zeteknek!”. A mai keresztényeknek

fel kell ismerniük mások szenvedé-
sét, szeretettel kell gyógyítaniuk a
betegeket, elesetteket, s hordoznunk
kell egymás terhét. Komolyan kell
vennünk a jézusi felszólítást, misze-
rint úgy kell szeretni a felebarátot,
a bajbajutottat, mint ahogy Jézus
tette az őt követőkkel.
A törődés, a rászorulók gondozása
nem luxus! 

– Kivételes esemény ez a község
életében, hiszen két éven át akadá-

lyok gördültek az erre irányuló pró-
bálkozás elé, s most válhatott valóra
a szolgáltatás bevezetése – mondta
Kovács Edit polgármester. Voltak
olyan vélemények, amelyekkel
megkérdőjelezték az otthoni beteg-
gondozás szükségességét. Azt is
felhozták, hogy túl nagy összeget
von el a költségvetésből, hiszen
úgyis nagy hányadot fordítunk szo-
ciális szolgáltatásokra. Viszont az,
aki szembesült az idősgondozás ne-

hézségeivel, sohasem állíthatna
olyat, hogy az erre fordított figye-
lem vagy segítség túl sok. Az, hogy
az otthoni idősgondozást idéntől si-
került nálunk is bevezetni, éppen
abban az évben, amikor a központi
közigazgatás eldöntötte, hogy las-
san teljes mértékben „kivonul” erről
a területről, magára hagyva az ön-
kormányzatokat és a civil szerveze-
teket, még inkább nyomatékosítja,
hogy milyen fontossággal bír szá-
munkra ez a szolgáltatás. Betegeink
gondozása, a törődés, a rászorulók
megsegítése nem luxus! Míg a ha-
gyományos közösségekben több
generáció élt egy háztartásban, és az
idősgondozás a családra hárult,
mára ez megváltozott, és egyre na-
gyobb szerepet kap az intézményi
ellátás. Önkormányzatként köteles-
ségünk támogatni azokat a szerve-
zeteket, amelyek a szociális ellátás
ezen fontos szegmensét biztosítják.
Megtaláltuk az erre alkalmas part-
nereket a helyi egyházak, a Diakó-
nia Keresztény Alapítvány
intézményeiben, továbbá a megfe-
lelő gondozót is Molnár Katalin
személyében. Fontos számunkra,
hogy javítani tudunk az idős bete-
gek életminőségén úgy, hogy minél
tovább a saját környezetükben él-
hessenek – fogalmazott Kovács

Edit, és hozzátette, hogy a maroske-
resztúri önkormányzat kezdetben
25 idős gondozására havi 5000 lej-
jel járul hozzá a diakóniai szolgálat
finanszírozásához, ami a költségek
37 százalékát teszi ki.
Együtt az életért! 

Az alapítvány mottója (Együtt az
életért!) egyre több szolgálatra kö-
telez. Eddig nyolc fiókszervezettel
működtek, most van alakulóban a
kilencedik. Ábrám Noémi, a maros-
vásárhelyi fiókszervezet ügyvezető
igazgatója fontosnak tartotta kie-
melni, hogy a Diakónia Keresztény
Alapítvány ezzel a Caritas után a
második legnagyobb keresztény
szervezetté nőtte ki magát, s mint
ilyen, az otthoni beteggondozás
mellett fokozatosan bevezeti a fo-
gyatékkal élők gondozását és a
drogprevenciót is. 

A templomban Rácz Sándor re-
formátus lelkész örömét fejezte az
ünnepi alkalom okán. István 
Aszalós Szidónia Kányádi Sándor
Az én miatyánkom című versét sza-
valta el. 

A munkapontavatásra a római
katolikus plébánia udvarán került
sor, ahol nt. Kántor Csaba püspök-
helyettes és Kovács Péter római ka-
tolikus lelkész áldást mondott a
diakóniai létesítményre.

Segítő kéznyújtás a maroskeresztúri időseknek

XXIII. Marosvásárhelyi Napok
Megnyílt a kézműves mesterségek
és hagyományos termékek vására

Csütörtökön délelőtt a marosvásárhelyi vár-
ban levő új házasságkötő teremben fogad-
ták a 23. Marosvásárhelyi Napok alkalmából
hozzánk látogató testvérvárosi küldöttsége-
ket. Az idei városnapokra kevesebben jöttek
el, valószínűleg amiatt is, hogy közelednek
az európai parlamenti választások, s talán a
rossz idő miatt is, mert alig négy helység
képviselteti magát az idei eseményen. Akik
eljöttek viszont – a hivatalos fogadáson is el-
hangzott –, mindenképpen a települések kö-
zötti kapcsolatokat erősítik jelenlétükkel. 

A polgármesteri hivatalt ezúttal Makkai Gergely
képviselte, akit a városi tanács RMDSZ-frakciója kí-
sért el. Nem volt jelen Dorin Florea polgármester és
Sergiu Papuc alpolgármester sem, de a más pártokat
képviselő önkormányzati képviselők sem tették tisz-
teletüket. 

Üdvözlőbeszédében Makkai Gergely többek között
a városfejlesztési tervekről beszélt, elmondta: a test-
vértelepülési kapcsolatok során lehet tapasztalatot
cserélni, tanulni egymástól. Több várossal két, sőt
három évtizedes az együttműködés, és nemcsak az
önkormányzat, hanem a civil szféra terén is sikerült
tartós kapcsolatot kialakítani. Létrejöttek a testvérte-
lepülési egyesületek, mi több a magánszemélyek is
igaz, tartós barátságokat kötöttek. A fogadás hely-
színe is szimbolikus, hiszen a teremben kötnek há-
zasságot egymással a párok, s a testvértelepülési
kapcsolatok is ehhez hasonlóan „házasságok” az ön-
kormányzatok, a civil szféra és a lakosok között,
amely kapcsolatokat a kölcsönös tisztelet, barátság és
sok más tart fenn – mondta többek között az alpol-
gármester. 

A testvértelepüléseket képviselők közül először a
kecskemétiek szólaltak fel. A városból dr. Mák Kor-
nél alpolgármester, Kósa József, Süli Csontos Ottó és
dr. Iványosi Szabó András tanácsosok jöttek el Ma-
rosvásárhelyre. Az alpolgármester elmondta, hogy 20
évvel ezelőtt a Csipero nemzetközi gyerekfesztivál
kapcsán sikerült megtenni az első lépést a baráti kap-
csolat kialakítására, azóta a két város baráti társasága

működteti a kapcsolatot. Ezenkívül üzleti találkozók,
iskolák között, kulturális vonalon, de szinte minden
téren sikerült kiszélesíteni a kapcsolatot. Ez garancia
arra, hogy ez a viszony a következő 120 évben is
ilyen marad – hangsúlyozta az alpolgármester, majd
átadta azt a két évtizedes kapcsolatot igazoló díszok-
levelet, amelyet Kecskemét polgármestere, Szeme-
reyné Pataki Klaudia írt alá. 

Baja városát Borbola Péter, a polgármesteri hivatal
informatikai osztályának vezetője és Fritz Szandra, a
kül-és belkapcsolati osztály vezetője képviselte.
Utóbbi elmondta, örömmel jött Marosvásárhelyre. A
két település között napra pontosan 17 évvel ezelőtt
fogadták el az együttműködési szándéknyilatkozatot,
amelyet két hónap múlva szerződésbe is foglaltak, és
azóta mindkét fél becsülettel, tisztességgel ápolja a
kapcsolatot. 

Chişinăuból Alina Zazulea, az építési szakosztály
szakértője, Cristina Bundiuc kulturális, sport, és ifjú-
sági szakreferens és Mihail Fruculiţa, a jogi osztály
vezetője volt jelen. Megerősítették, hogy – amennyi-
ben a tervezett Moldva felé vezető autópálya is meg-
épül – még szorosabbra fűznék a kapcsolatot.  Végül
pedig Zalaegerszeg képviseletében dr. Paksy Zoltán
és dr. Kocsis Gyula adta át Balaicz Zoltán polgármes-
ter üdvözletét. Kocsis Gyula kiemelte: a két város kö-
zött 30 éves a kapcsolat, hiszen a rendszerváltás után
városukból érkezett az első delegáció, amely felaján-
lotta segítségét. A két baráti társaság aktív tevékeny-
ségének köszönhetően pedig a legjobb viszony
alakult ki a két város között. Elmondta, ittlétükkel
szeretnék konkretizálni a zalaegerszegi gimnázium
és a marosvásárhelyi sportlíceum, illetve a Mind-
szenty József és a II. Rákóczi Ferenc iskolák közötti
kapcsolatot. A képviselő hangsúlyozta: mindkét város
fejlődik, a maga ütemében, és ez jó jel és alkalom
arra, hogy egymástól tanulva, egymás lehetőségeit ki-
használva újabb közös terveket szőjünk. 

A találkozó kötetlenebb fogadással zárult, ahol a
küldöttségeket fogadók, a helyi tanács, illetve a pol-
gármesteri hivatal képviselői eszmecserét folytathat-
tak, majd vendégeik is bekapcsolódtak a városnapok
programjába. (erdélyi) 

Hosszan tartó „házasságok”

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Vajda György

Fotó: Vajda György
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LAKÁS

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

ELADOM központhoz közel található
magánlakásomat (előszoba, konyha,
szoba, pincerész), vagy elcserélem a
Kárpátok sétányon egy garzonra. Ér-
deklődni naponta 10-22 óra között a
0365/781-886, 0741-009-451, 0770-
939-727-es telefonszámokon.
(15/2629-I)

BÉRELNÉK kétszobás tömbházla-
kást hosszú távra, lehetőleg földszin-
ten vagy liftes tömbházban. Ajánlok
150 eurót és garanciát. Tel. 0742-
614-602. (sz.-I)

MÁSFÉL SZOBÁS, I. osztályú, 36
m2-es garzon eladó a Kárpátok sétá-
nyon. Tel. 0749-425-152. (12/2266)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a Kö-
vesdombon hosszú távra. Tel.
0365/410-620. (6/2546-I)

ELADÓ kétszobás, I. osztályú, III.
emeleti tömbházlakás pincével és fe-
dett parkolóval. Tel. 0775-347-893.
(16/2673-I)

ELADÓ I. osztályú, tégla tömbházla-
kás első emeleten, a régi Tudorban.
Tel. 0744-236-015, 0744-582-168.
(5/2570-I)

ELADÓ ház Bándon: 2 szoba,
konyha, fürdő + egy nyári konyha: 1
szoba és konyha. Gáz, villany, víz, 15
ár terület. Tel. 0756-665-193.
(8/2682-I)

ELADÓ manzárdos ház Székelybó-
son, 25 ár telken. Van gáz, villany,
központi fűtés, fáskazán. Megfelel két
család részére is. Földszint: 2 szoba,
konyha, kamra, fürdőszoba. Emelet:
2 szoba, nappali, fürdőszoba, termo-
pán ajtók, ablakok. Tel. 0760-275-
915. (10/2684-I)

GARZONT és lakást vásárolok
készpénzzel. Tel. 0745-423-310. (9/2683)

ELADÓ Nyárádszeredában, a Nyá-
rád utca 53. szám alatt, 6 ár területen
fekvő, felújított, szuterénes, 3 szoba-
összkomfortos családi ház mellék-
épületekkel. Irányár: 75.000 euró.
Érdeklődni a 0742-806-912-es tele-
fonszámon. (15/2689-I)

ELADÓ I. osztályú, 3 szobás
tömbházlakás a Rozmarinului utcában.
Tel. 0751-684-604. (13/2707)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa megbízható cégtől. Tel.
0747-566-430. (5/2522)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(5/2618)

TŰZIFA (bükkfa) eladó, 140 lej. Tel. 0740-
570-753, 0745-793-465. (9/2664)

TŰZIFA (bükkfa) eladó, 140 lej. Tel. 0740-
832-007. (8/2663)

BÜKKFA eladó, 140 lej. Tel. 0756-528-
049. (8/2663)

ELADÓ tűzifa (gyertyán). Tel. 0749-707-
713. (2/2643)

ÁGYBETÉTEK a legolcsóban, na-
gyon jó minőségben, bármilyen
méretben kaphatók a NIKI PARK üz-
letben. 1989. December 22. utca
113/A. (21251)

VÁRMEZŐBEN a főút mellett 4 darab
500 m2-es telek eladó kedvező áron.
Tel. 00-36-20-334-8629. (3/2595-I)

ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0745-
386-089. (16/2559-I)

ELADÓK tízhetes malacok. Tel. 0740-
463-935. (4/2569)

ELADÓ hársfa művészeknek faragásra,
deszkának és tűzifának. Tel. 0748-206-
370, 0265/226-781. (7/2681)

ELADÓ kitűnő állapotban lévő női ke-
rékpár. Tel. 0770-796-095.
(14/2688-I)

ELADÓK: tárcsás kasza, krumpliki-
dobó, betonkeverő dízelmotorral,
döngölőbéka, földlyukfúró. Tel. 0745-
404-666. (22/2716-I)

INGYEN ELVIHETŐ kb. 250 darab jó
minőségű, hagyományos tégla, tör-
melékkel együtt. Eladó FÉG típusú
gázkonvektor, kétszárnyú bejárati fa-
ajtó (220 cm x 110 cm). Tel. 0755-
134-719. (24/2718-I)

ELADÓ a Bözödi-tó partján 14 ár
(1400 m2) telek. Tel. 0741-394-699.
(3/2725-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Nagy Márton névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (5/2727)

MINDENFÉLE
Igaz, hogy a javaslat megvolt már
2017-től az évenkénti találkozásra
azokkal az osztálytársakkal, akik
1967-ben érettségiztünk az Unirea–
Egyesülés középiskolában, a XI. B
osztályban (osztályfőnök Molnár
Magda tanárnő), de az idén a talál-
kozó ELMARAD. Az ok: az időpont
(június első szombatja) egybeesése
a PÁPALÁTOGATÁSSAL. 
Egyéb információk: H. András –
0727-866-200, P. Tibi – 0744-234-
670, B. Ernő (Nőci) – 0742-828-647.
(sz.-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (2/2330)

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

SZŐCS SÁNDORNAK szü-
letésnapja alkalmából
kívánok erőt, egészséget,
boldog éveket. 
Nagybátyád, Mezei András.
(10/2704)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és fiatal SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0745-832-
391. (21233)
KERTÉPÍTŐ CÉG KERTÉPÍTÉSBEN és TÉRBURKOLÁSBAN JÁRTAS KOLLÉGÁKAT keres Buda
környéki (szentendrei) munkákra. Bejelentett hivatalos munkahely. Bérezés: nettó 1500 Ft/óra. Szállást
Szentendrén családi házban (nem munkásszálló) biztosítunk. Érdeklődni: 00-36-70-590-2398. (21244-I)
FELVESZÜNK ügyes kezű FIATAL HÖLGYEKET a jeddi termelőbe. Tel. 0745-520-408. (21224-I)
MUNKAVÉDELMI és TŰZVÉDELMI MAGÁNCÉG MUNKATÁRSAT alkalmaz. Elvárások: mesteri,
mérnöki vagy almérnöki szakképzés, B kategóriás jogosítvány, PC-használati tapasztalat, kommunikációs
készség, a román nyelv ismerete. Az önéletrajzokat az office@munkavedelem.ro e-mail-címre vagy a
0265/266-074-es faxszámra kérjük elküldeni. (21232)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csí-
pőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immuno-
lógia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu
u. 47/3. szám (November 7.). (63639-I)
MAGYARORSZÁGI PÉKSÉG CSOMAGOLÓKAT és BETANÍTOTT PÉKEKET alkalmaz. A szállás
ingyenes. Érdeklődni a 0745-111-103-as telefonszámon. (21245)
MAROSVÁSÁRHELYI HENTESBOLTJAINKBA ELADÓKAT alkalmazunk. Szakmai tapasztalat nem
szükséges, mindenki betanításban részesül! Amennyiben kedves, mosolygós vagy, nyitott az új dolgok meg-
tanulására, Rád van szükségünk! Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@petry.ro e-mail-címen vagy telefonon a
0733-990-055 számon. (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe  –program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), vagy csak középen, 6-14, illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés
2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés 1800 lej), 3. fokozatú (gradul 3) BETEGNYUG-
DÍJASOKAT és SOFŐRÖKET (fizetés 2400 lej). Érdeklődni  hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni
utca 85. szám alatt. (sz.-I)
MUNKÁT KERESEL, fiatal és tapasztalatlan, de ambíciós vagy? AUTÓKOZMETIKÁT, AUTÓFÉNYE-
ZÉST tanulhatsz nálunk, jó kereseti lehetőséggel! Tel. 0732-539-275. (21228-I)
A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET és SZEMÉLYZETET A SZERELŐVONALRA. Aján-
lunk szakmai képzést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa
György utca 197. szám alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni.
További információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (sz.-I)
ÁKOSFALVI KISBÚTORGYÁR SZAKKÉPZETT ASZTALOSOKAT és CSISZOLÓKAT alkalmaz.
Korrekt bérezést és a szállítási költségek fedezését biztosítjuk. Érdeklődni a 0726-703-123-as telefonszá-
mon. (21231-I)
AUTÓKOZMETIKÁRA és POLÍROZÁSRA BETANÍTHATÓ MUNKATÁRSAT keresünk. Előnyben
a 45 éven felüliek. Tel. 0732-539-275. (21250-I)
IRODAI - TELEFONOS MUNKÁRA MUNKATÁRSAKAT keresünk. Önéletrajz: fulop.lorand@cata-
logafaceri.ro Tel. 0748-380-520. (21254)
KAMIONSOFŐRÖKET alkalmazunk NEMZETKÖZI KÖZÚTI FUVAROZÁSRA. Érdeklődni a 00-36-
20-852-7873 vagy 0745-111-103-as telefonszámon. (21256)
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT (expert contabil) alkalmazunk. Érdeklődni a 0723-244-200 telefon-
számon lehet. (sz.-I)
ALKALMAZOK B+C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, külföldi fuvarozásban tapasztalt GÉPKO-
CSIVEZETŐT 7,5 tonnás teherautóra. Szükséges a tachográfkártya és az attesztát. Tel. 0721-872-118, 8-
21 óra között. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATóSÁG

versenyvizsgát tart 
egy megüresedett III. besorolású SEGÉDREFERENSI állás betöltésére

a szociális szolgáltatásokat, stratégiákat, projekteket, szociális szolgáltatások
minőségét követő és közkapcsolati osztályra.

Az írásbeli vizsga 2019. június 18-án 10 órakor lesz, az állásinterjú az írásbeli
vizsgát követő öt munkanapon belül.

A versenyvizsgára a dossziékat június 5-én 15 óráig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/211-699-es (27-es mellék) telefonszámon, fax: 0265/211-561;

tájékoztatás a www.dgaspcmures.ro honlapon. (sz.-I)

A Marosvásárhelyi 
Szociális Igazgatóság

versenyvizsgát hirdet az alábbi állások betöltésére:
– I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú felügyelő a család- és gyer-

mekvédelmi részlegre
– I. besorolású, felső szakmai fokozatú felügyelő a pénzügy-könyve-

lési, bérezési és informatikai részlegre, a pénzügy-könyvelési, 
humánerőforrás-, adminisztrációs és stratégiai osztályra 

Az írásbeli versenyvizsgára a Győzelem tér 3. szám alatt kerül sor
június 18-án 12 órakor, az állásinterjú időpontját később közlik. 

A pályázati dossziékat május 17. – június 5. között lehet benyújtani
naponta 12 óráig, és tartalmazniuk kell a 2008. évi 611-es kormányha-
tározat 49. cikkelyének 1. bekezdésében előírt iratokat. 

A Hivatalos Közlönyben megjelent hirdetést, a könyvészetet és a ha-
táskörök leírását kifüggesztik a hivatalban és a www.tirgumures.ro
weboldalon.

A dossziékat a Dózsa György utca 9. szám alatt lehet benyújtani,
tel.: 0365/430-859, 110-es mellék, vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcso-
lattartó Vita Ibolya felügyelő. 

Maier Mihaela igazgató

OLASZORSZÁGI KÖRUTAZÁS
2019. JúNIUS 11–18. között. 

Főbb helyszínek: Velence, Cinque Terre, Bolsena, Orvieto, Pisa, 
Toscana – Firenze, Trieszt és Ptujska Gora. 

Még van öt hely.
Bővebb információ a 0744-909-601-es telefonszámon. (sz.-I)



ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, tetőszigetelést, cse-
répforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-
pukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-
747, 0755-291-137. (12/2327-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók, főzőlapok, sütők javítását
vállaljuk az ügyfél lakásán, bárhol
Maros megyében. Kelemen szerviz.
Tel. 0265/243-294, 0745-560-092.
(13/2011-I)

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

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

SÍRKERETEK készítése gránitból,
előnyös áron. Tel. 0753-924-431.
(11/2553)

OLCSÓ ÜDÜLÉST kínálunk
Hajdúszoboszlón félpanziós ellátással,
házias ízekkel: 7 éjszaka: 500 lej/fő, 3
éjszaka: 250 lej/fő. Tel. 00-36-52-271-
848, 00-36-30-455-7227, Szabó Antalné,
Hajdúszoboszló, Damjanich u. 100. sz.
(8/2621)

VÁLLALUNK tetőkészítést Lindab le-
mezből, tetőjavítást, csatornakészí-
tést, csatornajavítást, szigetelést
kartonból, festést stb. Tel. 0759-467-
356. (3/2639-I)

VÁLLALOK tetőfedést, tetőjavítást,
bádogosmunkát, festést. Tel. 0737-
364-290. (4/2543-I)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (4/2359-I)

TAKARÍTÁST, idős személy gondozását
vállalom. Tel. 0752-462-242. (3/2651)

VÁLLALUNK: tetőfedést, külső-belső
munkát, bármilyen kisebb javítást.
Tel. 0744-227-906. (15/2608-I)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (13/2687-I)

VILLANYSZERELÉST és javítást
vállalok. Tel. 0735-501-417, 0365/401-
349. (4/2697)

EGÉSZSÉGÜGYBEN dolgozó nő
idős hölgy gondozását vállalja lakás
ellenében. Tel. 0755-342-467.
(8/2702-I)

FUVAROZOK építőanyagot, homokot,
követ, törmeléket, földet stb. Eladó erdei
tűzifa, gyertyán, cserefa. Tel. 0754-899-
512. (18//2712)

FIGYELEM! Megjavítok ajtó- és
ablakzárakat. Ha a kulcs beletörik a
zárba, vagy a kilincstörés is mind
megoldható. Ami nem jó, kicserélem újjal,
ezek nagyon gyakoriak. Tel. 0743-211-
281. (12/2706)

VÁLLALUNK: tetőfedést, cserépcserét,
cserépforgatást, bádogosmunkát,
csatornaszerelést, -javítást. Nyug-
díjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0745-866-619. (2/2721)

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépfor-
gatást, ácsmunkát, teraszkészítést,
tetőfedést Lindab lemezzel, csatorna-
készítést. Nyugdíjasoknak 15% ked-
vezmény. Tel. 0746-540-008.
(21/2715-I)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
DERZSI LÁSZLÓRA halálának
első évfordulóján. Nyugodjon
békében! Szerettei. (6/2680-I)

Nem tudunk mi neked csak
virágot vinni,
Nem tudunk mi érted csak
imádkozni.
Jóságos szíved pihen a föld
alatt,
Minden érted hulló könny-
csepp nyugtassa álmodat.
Fájó szívvel emlékezünk 2009.
május 17-ére a szeretett
édesanyánk és feleség, SIPOS
ROZÁLIA szül. Trombitás
halálának 10. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Férje,
lányai és családjuk. (7/2701-I)

Mint gyertyaláng, lobban el az
élet,
Mint gyors folyó, rohannak az
évek.
A múltba visszanézve valami
fáj,
Valakit keresünk, aki nincs
közöttünk már.
Fájó szívvel emlékezünk
drága testvérünkre, SIPOS
ROZÁLIÁRA szül. Trombitás
halálának 10. évfordulóján.
Emléke legyen áldott és
nyugalma csendes! Zsuzsi,
Emília és János. (7/2701)

ELHALÁLOZÁS

„Túl a harcokon és szenvedése-
ken,
Átvészelni egy élet tisztító tüzén
Nem fáj már a seb.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama
és dédmama, 

MÁTHÉ ÁGNES
szül. Császár 

gyulakuti lakos életének 92. évé-
ben elhunyt. Temetése 2019.
május 18-án, szombaton 15 órá-
tól lesz. Nyugodjon békében! 

Szerettei. (-I)

„Elfut a perc, az örök Idő várja, 
Lelkünk, mint fehér kendő, leng
utána.” 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

BOGÁTI EMMA 
életének 74. évében 2019. május
14-én örökre itthagyott minket.
Drága halottunkat 2019. május
18-án, szombaton 14 órakor kí-
sérjük utolsó útjára a marosvá-
sárhelyi református temetőben.
Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (9/2731-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a szeretett édesapa,
nagytata, dédnagytata, rokon és
szomszéd, 

dr. LÁSZLÓ GÁBOR 
életének 98. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Búcsúzta-
tása 2019. május 20-án, hétfőn 14
órakor lesz a marosvásárhelyi
katolikus temetőben. Búcsúzik
tőle fia, Gábor, unokái, déduno-
kája, rokonai és jó barátai. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (7/2729)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, édesapa, nagy-
tata, dédnagytata, após, apatárs,
rokon, barát, szomszéd és isme-
rős, a baróti születésű 

id. RÁDULY BÉLA 
kereskedő 

életének 101. évében csendesen
megpihent. Temetése május 17-
én 12 órakor lesz a római katoli-
kus temető felső kápolnájából,
katolikus szertartás szerint. Em-
léke legyen áldott és nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (8/2730-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, feleség,
testvér, 

SZOMBATH KATALIN 
életének 65. évében elhunyt. 
Temetése május 18-án lesz 13
órakor a marosszentannai refor-
mátus temetőben. 
Virrasztásra május 17-én várjuk a
búcsúzni vágyókat 18 órától a
Vili temetkezési vállalat termébe. 

Fájó szívvel búcsúzik tőle fia,
Balázs és férje, János.

„A sír csak üres doboz. Akit sze-
retek, él az emlékezetemben, egy
széthajtogatott zsebkendőből
felszálló illatban, egy hangsúly-
ban, mely váratlanul eszembe jut,
és egy hosszú percre belefeled-
kezem, míg lehajtom a fejem.”
(Danielle Steel) (16/2747-I)

BOGÁTI EMMA 
született Györfy 

marosvásárhelyi lakos elhunyt
kedden délután. Temetése május
18-án, szombaton 14 órakor lesz
a református temetőben. Nyu-
godjon békében! 

A baráti kör. (17/2749-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, gyermek, édes-
apa, nagyapa, rokon és szom-
széd,

GÁL PÉTER
hosszú és türelemmel viselt be-
tegség után 68 éves korában
csendesen megpihent. Temetése
2019. május 18-án, szombaton 14
órakor lesz a deményházi teme-
tőben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (5/2758-I)

„A mélybe csak a tested merül el,
csak ő tűnik el a föld alatt, de lé-
nyed lényege ezerfele szóródva
is köztünk örökre megmarad.”
Fájó szívvel búcsúzunk a felejt-
hetetlen, igaz, őszinte baráttól, 

GÁL PÉTERTŐL. 
A deményházi barátok. 

(4/2757-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„Neki, aki velünk volt,
Emléke legyen áldott,
Mert az  emlék itt marad,
Mint egy örök pillanat,
Amíg alussza az álmát,
Az Isten világítja árnyát.”
Fájó szívvel búcsúzunk drága
barátunktól, szomszédunktól,
id. RÁDULY BÉLÁTÓL, békés
nyugodalmat kívánva. Őszinte
részvétünk, együttérzésünk
drága hozzátartozóinak. A Bu-
csin utcai lakótársak.
(12/2734) 

Megrendülten vettünk tudo-

mást dr. LÁSZLÓ GÁBOR ha-

láláról, vigasztalódást kí-

vánunk a gyászoló családnak.

Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! Ivácson

Dezső és felesége, Ibolya.

(7/2729-I)

Őszinte részvétünket fejezzük

ki Gál Jolán kolléganőnknek,

és együttérzünk vele szeretett

FÉRJE elvesztése miatt érzett

fájdalmában.

A Lady és az Alina Szalon

munkaközössége. (3/2756)

Őszinte részvétünk a gyá-

szoló családnak SZOMBATH

KATALIN, volt szomszédunk

elhunyta alkalmából. Nyugod-

jon békében! Szomszédja,

Mátyás Anna és családja.

(6/2760)
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Örök fájdalommal emlékezünk május 17-én, halálának 22.
évfordulóján drága gyermekünkre, ifj. TÓTH MÁRTONRA, aki 32
éves korában, kirándulás közben hirtelen elhunyt.
Hiányod pótolhatatlan űrt hagyott szívünkben. Nyugodjál békében,
drága MARCIKÁNK. 
Bánatos szüleid. 

*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk május 17-én, amikor 22
évvel ezelőtt utolsót dobbant ifj. TÓTH MÁRTON fiatal szíve. Drága
MARCI, nagyon hiányzol, lélekben mindennap velünk vagy.
Emléked szívünkben őrizzük. 
Testvéreid: Levente, Tünde és csalájuk. (9/2464)

Fájó szívvel emlékezünk 2010.
május 17-ére, e szomorú napra.
Kilencedik éve, hogy drága jó
feleségem, NAGY ROZÁLIA szül.
Kántor beteg szíve örökre
megpihent.
Amíg élünk, áldott, szép emlékét
szent hűséggel őrizzük. Nyugodj
békében, te drága lélek! Bánatos
férje, Attila és lánya, Noémi.
(14/2628)

Fájó szívvel emlékezünk május 17-
én szeretett nővérünkre,
COSMEANU ILONÁRA (Csali)
halálának második évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Emlékét őrzik: Lajos, Árpád
családjukkal, rokonai, ismerősei.
(2/2695)

Szomorú szívvel és szeretettel
emlékezünk COSMEANU ILONÁRA,
aki már két éve nincs közöttünk. 
Emléke örökké velünk van, és
velünk is marad. Nyugodj békében,
Csalika! Szerettei. (3/2696)
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KÖZALKALMAZOTTI 
VERSENYVIZSGA-HIRDETÉS
Nagyernye Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát szervez egy

ideiglenesen megüresedett végrehajtó köztisztség –  I. besorolású,
asszisztensi szakmai fokozatú tanácsadói állás – meghatározott
időre való betöltésére a helyi közigazgatási iroda keretében.

A vizsgán való részvétel feltételei: befejezett egyetemi tanulmányok
licencdiplomával, illetve hosszú távú felsőfokú tanulmányok, licenc-
vagy azzal egyenértékű diplomával a jogtudomány vagy a közigaz-
gatási tudományok terén és minimum 1 év szolgálati idő a szakterü-
leten.

A beiratkozási iratcsomót a Hivatalos Közlöny III. részében közölt
hirdetés megjelenésétől számított 8 napon belül nyújthatják be 8 és
15 óra között a hivatal iktatójában, Nagyernye 439. szám alatt.

A beiratkozási iratcsomók válogatása  a benyújtási határidőtől szá-
mított 24 órán belül történik, a versenyvizsgák 2019. május 29-én 10
órától  az írásbeli próbával kezdődnek és május 31-én  10 órától  a
szóbeli próbával folytatódnak a hivatal székhelyén, Nagyernye 439.
szám alatt.

A sajátos követelményekre és a könyvészetre vonatkozó részletek
a polgármesteri hivatal székhelyén vannak kifüggesztve, és megte-
kinthető a www.primariaernei.ro honlapon, a „karrier” címszó alatt is.

Elérhetőség: tel. 0265/335-206, 108-as mellék.
Jánosi Ferenc   polgármester

Hochbauer Mihály jegyző

törzskönyvezőt 
alkalmaz meghatározott időre 

a Termékfejlesztési Igazgatóságra
Elvárások: 
– gyógyszerész, biológus, orvos, vegyész vagy biokémikus 

végzettség
– angolnyelv-ismeret (haladó)
– számítógép-ismeret (MS Office, internet)
– rugalmasság és alkalmazkodóképesség
Előnyt jelent:
– minimum két év szakmai tapasztalat a gyógyszeriparban
– B típusú jogosítvány
Főbb feladatok:
– gyógyszerkészítmények törzskönyvezéséhez, újratörzskönyvezé-

séhez, a törzskönyvi módosításokkal kapcsolatos hatósági bejelen-
tésekhez szükséges iratok elkészítése

– törzskönyvezési, újratörzskönyvezési, bejelentésekkel és/vagy
törzskönyvi módosításokkal kapcsolatos folyamatok dokumentá-
lása, beadása és monitorozása

– a hatóságok képviselőivel és partnerekkel való kapcsolattartás
– a jogszabályok nyomon követése és a nemzeti és európai uniós

jogszabályok ismerete a gyógyszer-engedélyeztetés területén.

Interjúra csak a feltételeket teljesítő személyeket hívjuk meg.
Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát tartalmazó pályázatát egy kísé-
rőlevéllel 2019. június 1-ig szíveskedjék benyújtani a következő

címre: GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A.,
Marosvásárhely, Cuza Vodă utca 99–105., tel.: 0265/237-820, 

fax: 0265/268-875, e-mail: office@gedeon-richter.ro


