
Ötödik termelőcsarnokát avatta fel kedden a Marosszent-
györgy ipari övezetében működő Aages cégcsoport. A 165
alkalmazottat foglalkoztató, indukciós hevítőberendezése-
ket tervező és gyártó vállalat a bővítést követően várhatóan
további szakembereket alkalmaz. A befektetőket, cégeket
az önkormányzat gyors ügyintézéssel, az ipari övezet út-
infrastruktúrájának és közműhálózatának korszerűsítésével
segíti. 

A Maros Megyei Tanács elnöke, Péter Ferenc, Sófalvi Szabolcs,
Marosszentgyörgy polgármestere, a bukaresti tőzsde képviselője, Ileana
Botez, valamint üzletemberek, részvényesek jelenlétében avatták fel az

Aages cégcsoport képviselői a vállalat ötödik termelőcsarnokát. Molnár
Gábor, az Aages igazgatója köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva,
hogy jó szakemberekkel, kitartással és egy kis szerencsével itthon is
lehet boldogulni, vállalkozni. A cégalapítás kezdeteiről is beszélt, arról,
hogy a bukaresti elektrotechnikai kutatóintézet vásárhelyi fiókjaként mű-
ködő cégből egy csoport kutatómérnök miként hozta létre 1990-ben az
Aages vállalkozói csoportot, amely 1991-ben alakult korlátolt felelős-
ségű társasággá. Kezdetben Marosvásárhelyen, a Brăila (volt Knöpfler
Vilmos) utcában bérelték a templom épületét, amelyet átépítettek, úgy
alakítva át, hogy alkalmas legyen a cég működésére. Amikor a munka
több lett, újabb berendezésekre volt szükség, új helyet kellett keresniük
a cégnek. Marosszentgyörgyön találtak megfelelő telephelyet, az ipari
övezetben.

MSE: Két győze-
lem a végére
A bajnokság végére jött bele a játékba
a marosvásárhelyi MSE 3. ligás labda-
rúgócsapata, amely az V. csoport 30.
fordulójának előre hozott mérkőzésén
2-1-re győzött a Kolozsvári CFR má-
sodik csapata ellen.
____________2.
1000 év Erdélyben,
100 év Romániában 
A Száz kiemelkedő romániai magyar
személyiség címmel megjelent könyv
olyan erdélyi magyaroknak az életpá-
lyáját ismerteti, akik az elmúlt száz
évben hozzájárultak Románia tudo-
mányos, kulturális vagy sportsikerei-
hez. 
____________5.
Guran Ivan 
és Bonnáz Sándor
faluja
A Duna sok száz, ezer éve hömpölyög
a környéken, Sándoregyháza lakói
száznál alig több éve gyönyörködnek
benne. Vagy bosszankodnak az ára-
dásai miatt. Az ezernyolcszázhetve-
nes évek nagy árvizeit követően
telepítették ide a bukovinai székelyek
egy csoportját.____________15.

Felvonás vége

Az idei és a következő esztendőben esedékes négyrészes vá-
lasztási előadás első felvonásának végére értünk. Nagyon kevés
kivételtől eltekintve csak az nem derült ki ebből a kampányból,
hogy a következő öt évben a képviseletünkre jelentkező politiku-
sok mit készülnek tenni az érdekünkben az európai parlament-
ben.

Mert a pártok többsége számára ez a választás csak egy erő-
felmérő az év második felében következő elnökválasztási hadjá-
ratra. Ez tisztán látszott a kampányból, és világosan kivehető a
minap közzétett utolsó felmérésből is, ahol a válaszadókat már
az elnökválasztási opcióikról is kérdezték, holott vasárnap még
nem az elnökjelöltek méretkeznek meg. Ezért is érdemes szkepti-
kusan közelíteni a felmérés eredményeihez, mert ha a kérdéseket
így keverik, az a válaszokat is befolyásolhatja, főleg a kevésbé
tájékozott szavazóréteg körében. Szokták mondani, hogy a szá-
mok sosem hazudnak, ám azt már ritkábban teszik hozzá, hogy
ha jól célzottan csoportosítják a számokat, akkor azok kiválóan
képesek a felmérések megrendelőinek tetsző, de a valósággal
nem biztos, hogy köszönő viszonyban levő képet mutatni. Ezért
fordul elő gyakran, hogy a felméréseket készítő szakik a válasz-
tások éjszakáján mindenféle szociológiai hókuszpókuszba cso-
magolva magyarázzák a kutatásaiktól sokszor az azokban
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Új termelőcsarnokot avatott az Aages

A fenntartható növekedés a cél



„Kevés olyan fémtermék van, amelyik az előállítás va-
lamely szakaszában ne találkozott volna indukciós hevítés-
sel. Az öntéshez, az öntvényekhez, az autó- és egyéb
gépalkatrészekhez, amit melegen munkálnak meg, induk-
ciós hevítés kell, a végterméket pedig jól meg kell edzeni.
Főleg exportra szállítunk a gépgyártó iparnak, termékeinket
jelenleg 25 ország vállalatai vásárolják meg, és reméljük,
a jövőben nőni fog üzleti partnereink száma” – nyilatkozta
a Népújságnak Molnár Gábor. A kedden felavatott új csar-
nok lehetővé teszi, hogy az eddigi tevékenységüket bővít-
sék, a gyártási folyamatot optimalizálják.  Az igazgató
elmondta, a cégcsoportnak hazai és külföldi (németországi,
svájci) részvényesei vannak, jelenleg 165 személyt foglal-
koztat, és bármikor alkalmaz jó szakembereket, gépészeket,
mérnököket. Úgy vélte, jó, ha a vállalat növekszik, bővül,
de csak olyan mértékben, hogy e növekedést fenn lehessen
tartani, lehessen ellenőrizni. „A fenntartható növekedés a
célunk, ezt tűztük ki még 1990-ben, amikor ez nem volt
ilyen divatos szó” – nyilatkozta. 

A csarnokavatón Péter Ferenc megyei tanácselnök, 
Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere, Radu
Ciorbea, a cégcsoport egyik részvényese, illetve a bukaresti
tőzsde képviselője, Ileana Botez is gratulált, és további si-
kereket kívánt a vállalatvezetésnek. 

Sófalvi Szabolcs polgármester lapunknak elmondta: fon-
tosnak tartja, hogy minél több beruházó megtelepedjen a
községben, hiszen az európai uniós pályázatok előbb-utóbb
lejárnak, a települést pedig az itt működő üzemek, profito-
rientált vállalatok fogják fenntartani a közvetett vagy köz-
vetlen módon befizetett, különféle adókból. Hangsúlyozta,
főleg az okoz örömet neki, hogy az Aages több mint 150
embernek ad munkát, és ezzel a fejlesztéssel várhatóan még
50-100 munkahely jön létre, újabb személyeket fognak al-
kalmazni. Ez pedig olyan lehetőség, ami visszatarthatja a
fiatalokat attól, hogy külföldre menjenek. Az önkormány-
zat a községbe megtelepedő befektetők számára területet
ugyan nem tud biztosítani, mert nincs, de támogatja az ipari
övezet fejlődését a gyors ügyintézéssel, az útinfrastruktúra,
közműhálózat  korszerűsítésével. 

Lelkészbeiktatás Küküllődombón
Május 25-én, szombaton délelőtt 11 órakor kerül sor a kü-
küllődombói unitárius lelkész, Márkos Hunor Elemér beik-
tatására. Az ünnepélyes esemény meghívottja Bálint
Benczédi Ferenc unitárius püspök, Szentgyörgyi Sándor,
a Küküllői Egyházkör esperese és lelkészei, a falu hívei és
elszármazottai. Az egyházközség ifjainak műsora,  a férfi-
és női kórus teszi ünnepélyessé az eseményt.

Nyári börze
A Védem Egyesület közkívánatra május 25-én, szombaton
10 órától  ismét  megszervezi a nyári börzét. A helyszín a
már megszokott koronkai Sapientia.  

Maifest a Friedrich Schiller 
Általános Iskolában

A marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Iskola  pe-
dagógusai és diákjai  az  idén a vilsecki testvériskolával
együtt  szervezik meg a természet megújulásának  ünne-
pét, a Maifestet.  Ez szombaton, május 25-én  reggel 10-
kor kezdődik az iskola sportpályáján. Lesz
kézműves-foglalkozás, ügyességi verseny, tehetségkutató
verseny, a felnőttek a  híres bajor kolbász, sütemények, 
román és magyar hagyományos étkek mellett kapcsolód-
hatnak ki.

Fényképkiállítás
Az Atacama-sivatagtól a Magellán-szorosig címmel nyílik
meg Vida István (nagykárolyi Vénig László Fotóklub) fény-
képkiállítása a Marx József Fotóklub székhelyén (Szűcsök
bástyája) május 30-án 18 órakor.

Régiségvásár 
Május 24. és 26. között a marosvásárhelyi Promenada
Mallban ismét megszervezik a műtárgyak és régiségek vá-
sárát, amely  pénteken 10 órakor kezdődik és vasárnap
22 órakor ér véget. 

Hit és Fény találkozó Marosszent-
györgyön

Május 25-én, szombaton 17 órától találkozót tart a maros-
szentgyörgyi római katolikus plébánián a marosvásárhelyi,
a nagyernyei és a marosszentgyörgyi Hit és Fény közös-
ség. A találkozó keretében megtartják a Hitem szikla sza-
valóversenyt. 

Rajt a cél felé – sportnap 
A Marosvásárhelyi Városi Sportklub  a nemzetközi gyer-
meknap alkalmából  sportnapot szervez Rajt a cél felé el-
nevezéssel.  Az ünnepi sportdélután május 24-én 16
órakor kezdődik a Trans-Sil pályán. Az eseményre minél
több mozgást és sportot kedvelő szülőt és gyermeket vár-
nak.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma ESZTER, ELIZA, 
holnap ORBÁN napja.
ORBÁN: latin eredetű, jelen-
tése: városi, azaz finom, mű-
velt, udvarias.

24., péntek
A Nap kel 

5 óra 39 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 59 perckor. 
Az év 144. napja, 

hátravan 221 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. május 23.

1 EUR 4,7601
1 USD 4,2755

100 HUF 1,4560
1 g ARANY 175,4130

IDŐJÁRÁS
Változékony, esős idő

Hőmérséklet:
max. 190C
min. 110C

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

(Folytatás az 1. oldalról)

1. Beteg vagy mozgásképtelen szavazók esetében, írott
kérvény alapján, a szavazókörzet elnöke elrendelheti a
mozgóurna használatát, amennyiben teljesülnek a követ-
kező feltételek:

a. A mozgóurna-igénylést a mozgásképtelen vagy beteg
állampolgár jelenlegi tartózkodási helyéhez legközelebb
álló szavazókörzethez kell benyújtani május 25-én, szom-
baton 18-20 óra között.  

b. Az írott kérvényhez mellékelni kell a betegséget vagy
mozgásképtelenséget igazoló orvosi dokumentumok vagy
más olyan hivatalos okiratok másolatát, amelyből kiderül
a mozgásképtelenség.

c. Az írott kérvénynek tartalmaznia kell az igénylő csa-
ládnevét, keresztnevét, születési időpontját, személyi szá-
mát (CNP), állandó lakhelyét, személyi igazolványa
sorszámát és számát, illetve azt a helyet, ahol a szavazás
napján tartózkodik. A kérvényt kézzel kell keltezni és alá-
írni. 

A mozgásképtelen szavazók kérvényét bárki benyújt-
hatja helyettük. 

2. Kórházakba, öregotthonokba beutalt mozgásképtelen
szavazók is igényelhetik a mozgóurnát a legközelebbi sza-
vazókörzetnél, a fenti feltételek szerint.  

Mozgóurnára vonatkozó tájékoztató

Az EP-választások napján különkiadású műsorokat köz-
vetít az Erdélyi Magyar Televízió. 

Vasárnap, az európai parlamenti választások napján 13
órától kétóránként jelentkezik az Erdély TV választási Hír-
adója aktuális információkkal és élő kapcsolással Kolozs-
várról, Bukarestből, Budapestről és Brüsszelből. A
marosvásárhelyi stúdióból 20 órakor jelentkezik a válasz-

tási vitaműsor, amelyben szakértők, politikusok, illetve új-
ságírók értelmezik és kiértékelik a legfrissebb adatokat.
Farkas István műsorvezető meghívottai: dr. Murádin János
uniós szakértő, Novák Zoltán szenátor, Frunda György jo-
gász, Ambrus Attila, Karácsonyi Zsigmond, Pataky István
és Szász Attila újságírók.

Kövessék az Erdélyi Magyar Televíziót május 26-án!

Választási műsorok az Erdély TV-ben

MSE: Két győzelem a végére
A bajnokság végére jött bele a játékba a marosvásárhe-

lyi MSE 3. ligás labdarúgócsapata, amely az V. csoport 30.
fordulójának előre hozott mérkőzésén 2-1-re győzött a Ko-
lozsvári CFR második csapata ellen.

Mircea Ungur a 6. percben szabadrúgásból vezetéshez
juttatta a házigazdákat, akik aztán a 27. percben Moldován
Tamás révén megkétszerezték az előnyüket. A vendégek
négy perccel később büntetőből szépítettek, a gólszerző
Petrilă volt. További helyzetek mindkét oldalon voltak, de
újabb találat már nem született, így az MSE egymás után
második győzelmét ünnepelhette. A marosvásárhelyi csa-
pat az utolsó forduló eredményeitől függetlenül a 14. he-
lyen fejezi be a bajnokságot.

Részletes beszámolót a szerdai mérkőzésről hétfői lap-
számunkban olvashatnak.

Tizenegyedik helyen zárt 
a CSM

A lett Ernests Kalve nélkül játszotta le az idei utolsó baj-
noki mérkőzését a Marosvásárhelyi CSM férfi-kosárlab-
dacsapata, amelyen a 11. hely volt a tét a Medgyes elleni
sorozatban. Kalvénak hirtelen haza kellett utaznia a csa-
ládjában bekövetkezett haláleset miatt, hiányában azonban
majdnem utolsó előtti lett az utolsónak szánt mérkőzés,
pedig a medgyesi 25 pontos siker után sima ügynek tűnt,
hogy hazai pályán meglesz a döntő jellegű második győ-
zelem is a helyosztó sorozatban. A hatfős rotációval játszó
marosvásárhelyiek megkínlódott, minimális arányú sikert
arattak, az eredmény 92:89 (20-22, 18-24, 24-21, 18-13,
12-9).

További részletek hétfői lapszámunkban. (bálint)

Együtt készülnek 
a pápalátogatásra 
Ferenc pápa és Chiara Lubich egyházképe a Biblia tükré-
ben  címmel Marosvásárhelyen a Szent Miklós-plébánián
május 25-én 18.45–21 óra között előadásra és beszélge-
tésre kerül sor annak érdekében, hogy a hívek együtt ké-
szüljenek fel a pápalátogatásra, és jobban megismerjék
Ferenc pápát. Érdeklődni és bejelentkezni a 

benczedikati@hotmail e-mail-címen vagy a 0745-593-
390-es telefonon.

Swimathon 
Május 25-én reggel 9 órától a Víkendtelep fedett uszodá-
jában kerül sor a  SWIMATHON.ms rendezvény kilencedik
kiadására. Ez Maros megyében a közösségi célok megva-
lósításához szükséges pénzalap összegyűjtését célzó,
legnagyobb adománygyűjtő esemény, amely úszóverseny
formájában zajlik.  A www.swimathon.ms oldalon megtalál-
ható az összes közösségi projekt, amelyre az idén gyűjte-
nek, ugyanitt lehet adományozni is. 

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

A labdarúgó 1. ligás rájátszás 
alsóházi 13. fordulójának televíziós 

közvetítési rendje
Május 26., vasárnap:
* 18.00 óra: Dunărea Călăraşi – Medgyesi Gaz Metan
* 21.00 óra: Concordia Chiajna – Jászvásári CSM Politehnica
Május 27., hétfő:
* 18.00 óra: FC Voluntari – Nagyszebeni Hermannstadt
* 21.00 óra: FC Botoşani – Bukaresti Dinamo
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Tele-

kom Sport és a Look Sport/Plus.

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 30.

fordulójában, ma 18 órától: Besztercei Gloria –
Radnóti CS; szombaton 18 órától: Szászrégeni
Avântul – Szászhermányi ACS.

A 4. liga elitcsoportjának 24. fordulójában: ma
18.30 órától: Ákosfalva – Kutyfalva; szombaton 11–
től: Marosszentkirály–Náznánfalva – Segesvári
CSM, Nyárádtői Unirea – Dános, Szováta – Maros-
ludas, Marosoroszfalu – Nyárádtői Viitorul, Maros-
vásárhelyi CSM – Nagysármás (Trans–Sil stadion),
Nyárádszereda – Marosvásárhelyi Atletic.

A fenntartható növekedés a cél
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17, 19, 24, 25, 14, 6 SUPER NOROC: 080986

5, 47, 38, 39, 31, 22 NOROC: 1946439



megadott hibahatár többszörösével is eltérő valós ered-
ményeket. Nem egyszerű ám a manipulációs kísérleteket
tudományos virágnyelven eladhatóvá tenni a laikusok
számára.

A választásnak az unió szintjén az a tétje, hogy a kö-
vetkező öt évben az európai parlamentben és az uniós
intézmények vezető testületeiben hozott döntések merre
viszik tovább ennek az államközösségnek az ügyeit. Ezt
most még a legjobb indulatú jelöltek sem tudnák meg-
mondani, mert a politikai erőviszonyok alakulásától
függ, hogy a programokból és az ígéretekből mit lehet
beváltani. A román pártok legtöbbjének jelöltjei nemigen
kötötték a választóik orrára, hogy mit gondolnak az unió
ügyeiről, ők inkább egymással voltak elfoglalva. Kimon-
dottan uniós hatáskörű kérdésekre koncentráló kam-
pányt szinte csak a magyar képviselet jelöltjeitől
láthattunk, ezért erdélyi magyar választókként nekünk a
legegyszerűbb döntenünk. Dönteni mindenképp fogunk,
hiszen egy lehetőséggel élni vagy azt elutasítani már ma-
gában egy döntés. A játékból az sem marad ki, aki nem
szavaz, mert az arról dönt, hogy átadja  a döntési sza-
badságát aktív polgártársainak. Ám ha időnként leg-
alább egy hétszázmilliomod résznyi lehetőséget kapunk
szabadon véleményt nyilvánítani annak az államközös-
ségnek az ügyeiről, amelyiknek az adóinkat fizetjük, jobb
az aktív oldalra állni, semmint kibicként nézni a pálya
széléről.
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Újabb árvízriadó péntek éjfélig
A hidrológusok csütörtökön egy másodfokú (na-
rancssárga jelzésű) és egy elsőfokú (sárga jelzésű)
árvízriadót is kiadtak, melyek péntek éjfélig érvénye-
sek Szatmár, Maros és Fehér megyék területén. Az
Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet
(INHGA) szerint a másodfokú riasztás a Túr és a
Kraszna folyók vízgyűjtő medencéjének folyóira ér-
vényes. A következő folyók vízgyűjtő medencéjében
ugyanakkor elsőfokú risztás lesz érvényben péntek
éjfélig: a Túr felső folyása, illetve középső és alsó
folyásának mellékfolyói (Szatmár megye), Maros
(Maros és Fehér megye). (Agerpres)

Újabb bűnvádi eljárás indult 
Vâlcov ellen

Bűnvádi eljárást indított a Szervezett Bűnözés és
Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) Darius Vâl-
cov miniszterelnöki tanácsadó ellen a Román Hír-
szerző Szolgálat (SRI) és a főügyészség közötti
együttműködési megállapodás nyilvánosságra ho-
zatala miatt. A DIICOT szerint a dokumentum köz-
zétételével Viorica Dăncilă miniszterelnök
tanácsadója államtitkot árult el, veszélyeztetve ez-
által a nemzetbiztonságot. Az ügyben már február-
ban eljárás indult, és eddig két alkalommal idézték
be Vâlcovot kihallgatásra. A főügyészség két együtt-
működési megállapodást kötött 2016. december 8-
án a SRI-vel. Az egyik egyezmény nem volt titkos, a
másik államtitoknak minősült. Titkosságának felol-
dását 2018. március 22-én indítványozta a fő-
ügyészség. (Agerpres)

Elrajtolt a háztartási gépek
roncsprogramja

Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter csü-
törtökön bejelentette, elrajtolt a háztartási gépek
roncsprogramja, amelyre idén 40 millió lejt irányoz-
tak elő. Újdonság a tavalyhoz képest, hogy idén a
televíziók energiatakarékosabb készülékre történő
cseréjekor 500 lejes támogatás jár. Péntektől bárki
jelentkezhet a programba. A tárcavezető kiemelte
ugyanakkor, hogy a mosogatógépért cserébe más
készüléket is lehet adni, a többi kategóriánál televí-
zióért televíziót, hűtőért hűtőt adnak. Cornel Brezu-
ică, a Környezetvédelmi Alap (AFM) vezetője
elmondta, a tavaly 12.900 háztartási gépet váltottak
energiahatékonyabbra a program keretében, ami
nagyjából 500 tonna hulladékot jelent.

Vicces: máris lemondatnák 
az ukrán elnököt

Kevesebb mint két nap leforgása alatt csütörtökre
több mint 25 ezer szavazatot gyűjtött össze az ukrán
elnök honlapján az az elektronikus petíció, amelynek
szerzője lemondásra szólítja fel Volodimir Zelenszkij
hétfőn beiktatott államfőt. A szabályok értelmében
bárki tehet fel szavazásra az elnöki honlapon bármi-
lyen kezdeményezést, és ha petíciója három hónap
alatt eléri a 25 ezer támogató szavazatot, akkor arra
10 munkanapon belül válaszolnia kell az államfőnek.
A petíciót egy bizonyos Makszim Bezruk regisztrálta
szerdán. Indoklásában azt írta, hogy Zelenszkijre az
elnökválasztáson „tiltakozásból” szavaztak a válasz-
tók, vagyis azért, mert minden jelölttel szemben el-
lenszenvet éreztek, ezért valójában nincs mögötte
73 százalékos támogatottság. Zelenszkij a kampány
alatt folyamatosan azt hangoztatta, hogy nem fog ra-
gaszkodni a hatalomhoz, kész lemondani, ha nem
érzi a nép támogatását. (MTI)

Ország – világ

Ma (szerk. megj.: csütörtök) hajnalban a Bákó megyei rend-
őrség házkutatást tartott Csíkszentmárton alpolgármesterénél
és a községházán. László Antal alpolgármestert a Hargita me-
gyei rendőrség csíkszeredai székhelyén hallgatták ki. Történik
mindez úgy, hogy a temető rongálásáért és a sírgyalázásért, il-
letve etnikai feszültség keltéséért senkit sem vontak felelős-
ségre, még csak eljárást sem indítottak a dormánfalvi
polgármester ellen, aki az egész ügyet kirobbantotta.

Pedig a helyzet jogi értelemben világos: az úzvölgyi kato-
nasírokra való törvénytelen ráépítkezés kimeríti a Btk. sírgya-
lázás bűncselekményére vonatkozó 383. cikkelyének
előírásait, míg az azt követő provokációk a 369. cikkely sze-
rinti gyűlöletszítás bűncselekményének fogalmát. Emellett a
dormánfalvi önkormányzat közpénzből, engedély nélkül más
önkormányzat területére történt építkezése hivatali visszaélés-
nek számít.

Egyértelmű kérésünk ellenére a kormány nem tett határo-

zott lépéseket a helyzet további elmérgesedésének megakadá-
lyozásáért. Ez a hatóságok és a PSD-ALDE-kormány felelős-
sége. Hasonlóképpen a kormány felelőssége, hogy állítsa le
azt, hogy az ügyben eljáró állami intézmények kettős mércét
alkalmazzanak. Sokadszorra fordul elő, hogy erdélyi magyar
embereket másodrangú állampolgárként kezelnek.

A kormány magatartását elfogadhatatlannak tartjuk etnikai,
morális és politikai szempontból egyaránt.

A kormánytól továbbra is azt várjuk, hogy állítsa helyre az
eredeti állapotokat az úzvölgyi katonatemetőben, és indítson
eljárást hivatalból a dormánfalvi polgármester és mindazok
ellen, akik feszültséget keltettek.

Mindezek figyelembevételével a mai naptól kezdődően
nem támogatjuk a kormányt és a kormánykoalíció egyetlen
kezdeményezését sem. A magunk részéről az együttműködési
protokollumot a helyzet rendezéséig okafogyottnak tekintjük.
(közlemény)

Az RMDSZ azonnali hatállyal felmondta a PSD-vel való 
együttműködést

Kelemen Hunor állásfoglalása

Nem hajlandó újabb szociáldemokrata politikusnak
kormányalakítási megbízást adni Klaus Iohannis ál-
lamfő abban az esetben, ha a PSD Viorica Dăncilă
miniszterelnököt is lemondatja, vagy megbuktatja.

A PSD-t folyamatosan bíráló elnök ezt egy szerdai sajtóér-
tekezleten újságírói kérdésre válaszolva szögezte le.

Iohannis eddig nem vitatta el a 2016-os decemberi parla-
menti választásokat fölényesen megnyerő PSD-től a kormány-
alakítás jogát, annak ellenére, hogy a szociáldemokraták már
kétszer leváltották saját miniszterelnökeiket, amikor azok
szembeszegültek Liviu Dragnea PSD-elnökkel. Most azonban
a közvélemény-kutatások ellenzéki győzelmet jósolnak a kö-
zelgő európai parlamenti (EP-) választásokon, az elnök pedig
korrupcióellenes népszavazást is kiírt május 26-ára, amit a
kormánypárt elleni bizalmatlansági voksként állít be.

Iohannis szerint a vasárnapi választás eredménye „változá-
sokat” idéz majd elő a román politikai életben is, de nem volt
hajlandó részletezni, hogy konkrétabban mire gondol. Az eset-
leges kormányfőcserére vonatkozó újságírói kérdés azzal ösz-

szefüggésben hangzott el, hogy Dăncilă az utóbbi időben több
jelét adta függetlenedési szándékának, és kedden Liviu Drag-
nea pártelnök már burkoltan meg is fenyegette azzal, hogy
egyetlen kormánytagnak sem kellene elfelejtenie, „miért tették
oda, ahova tették”.

Iohannis szerdai nyilatkozatában arra buzdította a román ál-
lampolgárokat, hogy vegyenek részt az igazságügyi témákról
kiírt népszavazáson, és bírálta a PSD-t, amiért szerinte a hát-
térben végzett „aknamunkával” a referendum bojkottálására
próbálja rávenni a polgárokat annak érvénytelenítése remé-
nyében. Az elnök szerint a médiahatóság „Dragnea utasítá-
sára” az utóbbi 30 évben először tagadta meg, hogy adásidőt
biztosítson a közmédiában valamely választási kampány –
jelen esetben a népszavazási mozgósítás – számára.

A kormánykoalícióval éles konfliktusban álló Klaus Iohan-
nis államfő április 25-én hozott elnöki rendeletet a népszava-
zásról. Az elnök referendummal tiltatná meg, hogy
Romániában amnesztiában részesülhessenek a korrupciós
bűncselekmények elkövetői, vagy sürgősségi kormányrende-
lettel módosítsák a büntetőjogot. (MTI)

Iohannis nem hajlandó újabb szociáldemokrata 
politikusnak kormányalakítási megbízást adni

Házkutatásokat tartott a rendőrség Hargita és Bákó
megyében az úzvölgyi katonatemető román parcel-
lájának állítólagos meggyalázása és egy független
román európai parlamenti képviselőjelölt megve-
rése ügyében.

Cătălina Creţu, a Bákó megyei rendőrség szóvivője az MTI-
nek elmondta: két feljelentés alapján indítottak vizsgálatot,
melynek keretében Bákó és Hargita megye területén öt ház-
kutatást tartottak olyanoknál, akik ellen Úzvölgye település
térségében elkövetett ütlegelés és más erőszakos cselekmé-
nyek, illetve rongálás és lopás miatt nyomoznak. A rendőrök
négy személyt bekísértek a Hargita megyei rendőrségre, köz-
tük van László Antal, Csíkszentmárton alpolgármestere. Az
RMDSZ Hargita megyei politikusai a rendőrség előtt tiltakoz-
tak a hatósági intézkedések ellen.

A közösségi portálon közzétett videón a tiltakozók között
Tánczos Barna szenátor, Korodi Attila képviselő, Borboly
Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke és Gergely
András, Csíkszentmárton polgármestere látható. Tánczos
Barna szenátor üzenetében közölte: a rendőrök hajnali hat óra-
kor törtek rá a csíkszentmártoni alpolgármesterre és család-
jára, és ezután a csíkszentmártoni polgármesteri hivatalban is
házkutatást tartottak. A politikus szerint a rendőrök George Si-
mion független európai parlamenti képviselőjelölt feljelentése
alapján jártak el, aki múlt pénteken a közösségi hálón élő köz-
vetítésben provokálta a temető védelmére kiment székelyeket,
és akit – állítása szerint – bántalmaztak.

A román sajtó szinte egyáltalán nem foglalkozott azzal,
hogy Dormánfalva polgármestere – a román hatóságok állás-
pontja szerint – törvénytelenül hozott létre román parcellát
részben az eltemetett magyar katonák sírjain az úzvölgyi első
világháborús magyar katonai temetőben. A téma akkor rob-
bant be a román sajtóba, amikor magyar civil aktivisták fekete
fóliával csomagolták be az illegálisan felállított, fel nem ava-
tott emlékművet és azt az ötven betonkeresztet, amelyre a név-
telen román hős felirat került. A csomagolást a magyar
civilekből és politikusokból álló úzvölgyi kezdeményező bi-
zottság tagjai azonnal eltávolították, de az aktivisták által ké-
szített fotókat és videofelvételeket a román sajtó a román
hősök meggyalázásaként értelmezte.

A magasra hágó indulatok miatt múlt péntektől a rendőrség
és csendőrség felügyeli a temetőt, mely időközben román za-
rándokhellyé változott. Az egyik közösségi hálón olyan képek
is megjelentek, amelyen román aktivisták óriási román zászlót
feszítettek ki a temetőben.

Az B1 hírtelevízió bemutatta azoknak a dokumentumoknak
egy részét, amelyekre a dormánfalvi polgármesteri hivatal ala-
pozta a temető román parcellájának a létrehozását. A romániai
Hősök Emléke Társaság (Societatea Cultul Eroilor) által 1926-
27-ben készített dokumentáció szerint a temetőben 1197 ka-
tonát temettek el az első világháború idején, és köztük 794
magyar, 242 ismeretlen, 121 német, 22 orosz, 11 román, 3
szerb, 2 olasz és 2 osztrák katona nyugszik. A temető a harcok
idején mindvégig magyar területen állt, így az akkor ellensé-
ges orosz és román katonákat is vélhetően a magyar hadsereg
temette el. Az erdélyi magyarság április végén szembesült
azzal, hogy Dormánfalva önkormányzata önkényesen román
parcellát alakított ki az első világháborús osztrák-magyar sír-
kertben, ahol félszáz betonkeresztet és egy emlékművet állított
fel. Ezek felavatását a moldvai kisváros önkormányzata május
17-ére hirdette meg, de – miután a román hatóságok törvény-
telennek nyilvánították az emlékműállításra kibocsátott építési
engedélyt – Constantin Toma polgármester bejelentette, hogy
elhalasztják az avatást.

Az úzvölgyi katonatemetőt Hargita megye legnagyobb és
legjelentősebb első világháborús emlékhelyeként tartják szá-
mon. A temetőben 1994-ben második világháborús emlékmű-
vet is állítottak, amelynél évről évre augusztus 26-án tartanak
nagyszabású megemlékezést.

A Csíkszentmárton község leltárában szereplő temetőt az
elmúlt években az önkormányzat forrásaiból, a magyar Hon-
védelmi Minisztérium és magánszemélyek adományaiból újí-
tották fel. A bekerített, székely kapuval ellátott emlékhelyen
mintegy hatszáz fakeresztet állítottak. A román katonákra em-
lékező kereszteket részben a temető sétányára, részben a még
meg nem jelölt magyar katonasírokra állították.

Úzvölgye közigazgatásilag a 33 kilométerre fekvő Csík-
szentmártonhoz tartozik, de a 25 kilométerre fekvő Dormán-
falvához esik közelebb. A településről 2017-ben költözött el
az utolsó lakos. (MTI)

Úzvölgyi katonatemető
Házkutatások Bákó és Hargita megyében

Felvonás vége
(Folytatás az 1. oldalról)
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A Száz kiemelkedő romániai magyar sze-
mélyiség címmel megjelent könyv
olyan erdélyi magyaroknak az életpá-
lyáját ismerteti, akik az elmúlt száz
évben hozzájárultak Románia tudo-
mányos, kulturális vagy sportsikerei-
hez. Az Iskola Alapítvány Kiadó által
megjelentetett kötetet a 9. kolozsvári
Ünnepi Könyvhét keretében tartott
rendezvényen mutatták be.

Novák Csaba Zoltán szenátorral, a kötet
főszerkesztőjével beszélgettünk, akitől meg-
tudtuk, hogy a könyv Marosvásárhelyen a
Forgatagon kerül bemutatásra.  

– Hogyan született meg a könyv? 
– 2018 centenáriumi év volt Romániában.

Az ország a modern kori Románia száz évét
ünnepelte. Ehhez a sorsfordító eseménysoro-
zathoz köthető az erdélyi magyarság kisebb-
ségi sorsba kerülése. Az elmúlt száz évről
beszélni kellett, beszélni kell, le kell vonni a
következtetéseket, számvetést kell készíteni
közösségi szinten is. Az a közösség képes po-
zitív jövőképet teremteni, amelyik tisztában
van a múltjával, amely képes szembenézni
saját történetével,  pozitív és negatív történé-
seivel egyaránt. Ezért döntött úgy az RMDSZ
vezetősége, hogy a centenárium kapcsán saját
programot dolgoz ki. Ez egy országos projekt
volt, készült egy dokumentumfilm-sorozat,
különböző kiadványok jelentek meg, kultu-
rális programokat, konferenciákat, tudomá-
nyos előadásokat szerveztünk. Ennek volt a
része az is, hogy a 100 év apropóján bemu-
tassunk száz olyan romániai magyar szemé-
lyiséget, akik valamely szakterületen
maradandót alkottak, értéket teremtettek,
hozzájárultak saját közösségük és az ország
szellemi, kulturális, tudományos gyarapodá-
sához.

– Mi volt a céljuk ezzel a kötettel?

– A centenárium kapcsán ünnepelni nem
volt okunk, de olyan típusú projektekben
gondolkodtunk, amelyek segítenek eliga-
zodni közösségünk tagjainak a 20. század tör-
ténéseiben, konstruktív jellegűek,
megmutatják a többségi társadalomnak és
magunknak is, amit már Kós Károly is meg-
fogalmazott annak idején a Kiáltó szóban,
hogy dolgozni akarunk, hogy túl akarjuk élni
a történelem viharait, hogy értékteremtő kö-
zössége vagyunk ennek az országnak.  Az
arcképcsarnokban száz olyan személyt muta-

tunk be, akiknek eredmé-
nyei a saját közösségen túl-
mutatva a többség
szempontjából is mérva-
dóak.
– Milyen kritériumok alap-
ján válogatták ki a személyi-
ségeket?

– Az arcképcsarnokba az
erdélyi egyetemi tanszékek-
intézetek (fizika, kémia, tör-
téneti intézet, magyar
nyelvészet, földrajz, szoci-

ológia, színház, biológia)
javaslataik alapján, lezárt
életművel rendelkező sze-
mélyek kerültek be, akiknek
tevékenysége, életpályája
vagy annak meghatározó
szakasza Erdélyhez köthető.
Kiemelt szakterületek:
sport, irodalom, orvostudo-
mány, építészet, közélet,
zene, színház-film, képző-
művészet, társadalomtudo-
mányok, egzakt
tudományok. Próbáltunk
úgy válogatni, hogy lehető-
leg ne maradjanak ki köny-
vünkből jellegzetes
szakterületek, időszakok
vagy akár régiók.

– Milyen adatokat tartalmaz-
nak a szócikkek?

– A szócikkek születési sorrendben mutat-
ják be a kiválasztott személyiségeket, és tar-
talmazzák az életút, a pálya fontosabb
szakaszait, eredményeit. Egytől egyig jelen-
tős személyiség, de ugyanakkor ez a lista csu-
páncsak egy  minta, azt is mondhatnánk,
hogy ízelítője annak a szinte átláthatatlanul
gazdag alkotómunkának, amelyet egy nehéz
évszázad alatt az erdélyi magyar értelmisé-
giek végeztek.

– Nehéz volt összeállítani egy százas listát
száz évről, vannak nagy kimaradottak is.
A kolozsvári bemutatón felmerült a kér-
dés, hogy miért maradt ki például Kántor
Lajos, Horváth Andor vagy akár Illyés
Kinga. És még hosszú a sor...

– Még le sem zártuk ezt a könyvet, máris
kiderült, hogy több ehhez hasonló súlyú listát
össze lehetne állítani azokból a személyisé-
gekből, akik maradandó életművet hagytak
ránk. Mentegetőzhetnénk azzal, hogy minden
válogatás esetleges, de úgy véljük, az lenne
a baj, ha ki lehetne választani 100 olyan al-
kotót, akiket mindenki a legjobbaknak tart.
Örülnünk kell annak, hogy ennél sokkal, de
sokkal többen vannak a „legjobbak”. Azt
gondolom, hogy adott egy 50-60 személyt
tartalmazó „kemény mag”, amelynek min-
denképpen ott a helye, a fennmaradt helyekre
többen is pályázhatnának. Tovább lehetne bő-
víteni a listát még ötven vagy akár száz sze-
méllyel. Egy ilyen munka magában hordozza
a szubjektivitást, valahol meg kell húzni a ha-
tárt.

– Fontos, hogy a többségi társadalom is
lássa, értékteremtőek vagyunk Romániá-
ban. Lesz román nyelvű változat?

– Készült a kötetnek egy román nyelvű
változata is, amelyet Bukarestben indítunk
majd útnak, és szándékunkban áll a könyvtá-
rak, kulturális intézmények mellett az összes
román parlamenti képviselőnek is eljuttatni
egy-egy példányt. Fontos, hogy a román köz-
vélemény-formálók is lássak az elmúlt száz
évhez való hozzájárulásunkat.

– Hogyan fogadták a kötetet, és melyek a
további tervek?

– A kötet nyomtatott könyv formában a
múlt hónapban jelent meg, de létezik egy on-
line platform is már tavalytól, így az interne-
ten is hozzáférhetőek ezek az adatok,
amelyeket képekkel egészítettünk ki. Az on-
line szócikkekre már a tavaly több tízezren
kattintottak rá. Bemutatót eddig Kolozsváron
tartottunk, de a nyár folyamán más erdélyi
városokba is elvisszük. Marosvásárhelyre a
Forgatag idején szándékozzuk elhozni. Intéz-
ményeknek, iskoláknak is küldünk belőle.
Mindenhová elmegyünk bemutatni, ahová
meghívnak. 
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A Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem (EMTE) és az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE) mikrobioló-
gusai a Szent Anna krátertóból a tudo-
mányra nézve új baktérium-
nemzetséget izoláltak és írtak le Sicu-
libacillus lacustris néven, meghatá-
rozva annak teljes génállományát.

A Sapientia EMTE csíkszeredai Biomér-
nöki Tanszékén a mikrobiológiai kutatásokba
bevont hallgatók több, a tudomány számára
eddig ismeretlen, új baktériumnemzetséget, il-
letve fajt tenyésztettek ki és azonosítottak
DNS-vizsgálatok alapján, dr. Máthé István ok-
tató vezetésével. A krátertóból most előkerült
új nemzetség leírásához szükséges széles körű
biokémiai, molekuláris biológiai vizsgálatokat
dr. Felföldi Tamás (ELTE–Budapest) mikrobi-
ológus irányította, az eredményeket pedig a
szakterület egyik vezető tudományos folyóira-
tában közölték. 

Az új baktérium latin elnevezésében a „Si-
culibacillus” arra utal, hogy a pálcika alakú
baktériumot, azaz bacillust Székelyföldről izo-
lálták, a „lacustris” szó pedig a tavi eredetre

vonatkozik. Érdekesség, hogy a baktériumsej-
tek különleges csoportokat, úgynevezett rozet-
tákat képesek formálni, amelyek átlagosan
5-25 sejt által alkotott csillagszerű szerkezetet
jelentenek.

Újdonságnak számít, hogy meghatároztuk a
baktériumtörzs teljes génállományát, amely el-
sőként történt meg Romániában izolált, újként
leírt baktériumfaj esetében. A genetikai adato-
kat úgynevezett génbankokba, míg a baktéri-
umtörzset nemzetközi (német és japán)
törzsgyűjteményekbe helyeztük el, így mind-
ezek a legszélesebb tudományos közösség szá-
mára elérhetőek további vizsgálatok végett.

A Szent Anna-tóból kutatócsoportunk által
a tavalyi évben újként leírt Rhizobium aquati-
cum[MI2] baktériumfajhoz hasonlóan a Sicu-
libacillus lacustris baktérium is sokféle
szerves anyag lebontására képes, így minden
bizonnyal szerepet játszik a krátertó tápanyag-
körforgalmában, részt vesz a tóban lévő szer-
ves anyagok szervetlen anyagokká való
lebontásában (ún. mineralizációjában).

Dr. Máthé István (Sapientia EMTE)
Dr. Felföldi Tamás (ELTE)

„Székelybacillust” írtak le a Szent Anna-tóból

Mózes Edith

XV. évf. 18. (665.) szám, 2019. május 24., péntek

1000 év Erdélyben, 100 év Romániában 
Kötet romániai magyar személyiségekről 

Fotó: Nagy Tibor

A Siculibacillus lacustris SA-279 kódjelű típustörzsének rozettákat formáló sejtjei fénymikroszkópos fáziskont-
raszt felvételen, százszoros nagyításban. A sejtek hossza 1,3-2,5 µm.                                     Fotó: dr. Felföldi Tamás



Alain Delon vasárnap este megkapja
az Arany Pálma-életműdíjat a 72. can-
nes-i filmfesztiválon, annak ellenére,
hogy egy feminista szervezet petíció-
ban tiltakozik a világhírű francia film-
színész elismerése ellen.

Az egyik legismertebb francia filmsztár-
nak saját lánya, Anouchka fogja átadni az
életműdíjat a fesztiválpalotában.

Hét olyan film szerepelt az 1960-as évek-
től a világ egyik legrangosabb fesztiváljának
hivatalos versenyprogramjában, amelyben
Alain Delon főszerepet játszott, de egyikért
sem kapta meg a legjobb alakítás díját a zsű-
ritől. A fesztivál vezetősége ezért Jean-Paul
Belmondo és Catherine Deneuve után a 83
éves sztárnak is odaítélte az életműért járó
különdíjat.

A döntés azonban már a fesztivál kezdete
előtt tiltakozást váltott ki a Women and
Hollywood nevű amerikai feminista szerve-
zet részéről, amely petícióban azt kérte a
szervezőktől, hogy ne tüntessék ki „a rasz-
szista, homofób és nőgyűlölő” Alain Delont.
Az interneten vasárnap délig több mint 25
ezren írták alá a petíciót.

A megfogalmazók úgy
vélik, hogy „nincs helye
egy ilyen jelentős esemé-
nyen rasszistáknak, szexis-
táknak és homofóboknak”.
Az aláírók felidézték, egy
2013-as tévéinterjúban
Alain Delon úgy vélte,
hogy a homoszexuális pá-
roknak nem szabadna enge-
délyezni gyerekek örökbe-
fogadását, a „nőket pedig
macsó módon kell kezelni,
beleértve a pofonokat is”. A
petíció arra is emlékezte-
tett, hogy a filmsztár fia,
Anthony Delon május 4-én
az Instagramon azt állította
az apjáról, hogy gyerekko-
rában erőszakos volt vele,
és kutyákkal zárta össze egy ketrecben, hogy
keményebbé váljon.

„Nem vagyok a homoszexuálisok házas-
sága ellen, nem is érdekel. Az emberek azt
csinálnak, amit akarnak. De nem támogatom
az azonos nemű embereknek az örökbefoga-

dást. Elismertem, hogy ütöttem meg nőt?
Igen. Azt is hozzátettem valószínűleg, hogy
több pofont kaptam, mint adtam. De soha az
életben nem zaklattam nőt” – mondta a
filmsztár a Le Journal du dimanche című fran-
cia hetilapban vasárnap megjelent interjúban.

„Nem a Nobel-díjjal jutalmaz-
zuk Delont, hanem tiszteletbeli
Arany Pálmával életművéért. A
fesztivál elítél bizonyos megszó-
lalásokat, de nem a vélemény-
nyilvánítás szabadságát. Szét kell
választani a dolgokat” – mondta
Thierry Frémaux Cannes-ban a
72. fesztivál ünnepélyes megnyi-
tása előtt egy nappal tartott sajtó-
tájékoztatóján, ahol elítélte a
„politikai rendőrséget”.

„Delon szabadon kifejtheti a
véleményét, még ha én nem osz-
tom is azt (...) Nehéz mai szem-
üvegen át megítélni olyan
dolgokat, amelyek évekkel ez-
előtt történtek vagy amelyeket
akkor mondtak” – tette hozzá.

A díjátadó után a fesztiválkö-
zönség a Joseph Losey rendezésében 1976-
ban forgatott Klein úr című filmet nézheti
meg, amely az első olyan alkotás volt, amely-
nek Alain Delon nemcsak a főszereplője,
hanem a producere is volt, s amelyet pályája
egyik legfontosabb munkájának tart. (MTI)

Alain Delon a tiltakozás ellenére megkapja az életműdíjat Cannes-ban

1999 óta május 24-én ünneplik az európai
nemzeti parkok napját. Az Europark Szövet-
ség (korábbi nevén Európai Nemzeti Parkok
és Natúrparkok Szövetsége) 1973-ban ala-
kult. 34 ország 400-nál több védett területét
képviseli. Május 24-én annak emlékére tart-
ják e napot, hogy 1909. május 24-én alakul-
tak meg az első európai nemzeti parkok,
egyszerre kilenc, Svédországban.

E természetvédelmi nap „a nemzeti parkok
és egyéb védett területek... jelentőségére
kíván ráébreszteni”.

Első alkalommal 1864-ben, az Egyesült
Államokban helyeztek állami védelem alá
egy területet. Az Abraham Lincoln által alá-
írt törvény a kaliforniai Yosemite-völgyet s a
sequoia-erdőt állami tulajdonba vette. Ké-
sőbb ez lett a Yosemite Nemzeti Park.

Az első, kezdettől nemzeti park nevet vi-
selő az 1872-ben létrehozott Yellowstone
Nemzeti Park volt.

Erdély, s egyben Románia első nemzeti
parkját 1935-ben, a Retyezát Nemzeti Parkot
Alexandru Borza javaslatára hozták létre a
ritka, endemikus növények védelmére. A te-
rület akkortájt jórészt a Kendeffy család tu-
lajdona volt. 1980-ban az UNESCO
bioszféra-rezervátummá nyilvánította.

Románia területének 5,18%-a (12.360
km2) védett területi státusszal rendelkezik,
beleértve a Duna-deltát, mely e terület felét
teszi ki.

Ehhez képest kicsiny az a 3,5 hektáros me-
zőzáhi rezervátum, amely a sztyeppei bazsa-
rózsa jégkorszak előtti refugiuma a
Kárpát-medencében. A Paeonia tenuifoliát a
Nagy-Bota-völgy fejében 1846-ban találták
meg. 1956-ban nyilvánították védetté. A 20-
30 cm magas, bokros növény levele finoman
szabdalt, sallangjai alig 1 mm szélesek. 

A 7-8 (10) nagy, bíborszínű szirom arany-
sárga porzók több tucatját rejti.

Több mint 50.000 tő virágzik, szinte egy-
szerre. Május idusa környékén alig két-három
hétig tart a csoda. Az idei szeszélyes tavasz
már április első dekádja után virágba csalo-
gatta őket. Pünkösdre bizony szálnyi virágzó
tő nem sok, annyi sem marad a záhi pünkösdi
rózsából ezen a nyugati sztyeppszigeten.

Más jellegű, régvolt sziget emlékét bontja
a késő tavasz. Ada Kaleh emlékét. Közkeletű
török eredetű neve szigetvárat jelent. Jóma-
gam a ‘60-as évek derekán jártam ott – akkor
már tudtuk, el fogják nyelni a Duna habjai.
1972-ben lepte el a vaskapui mesterséges tó.
Már Hérodotosz tudott róla – Cyraunis
néven említi. Görögök nevezték Cotinusának
is – jelentése: a vad olajbogyók földje. S Ada
Kaleh szigete volt a minta Jókai Mór Az
arany ember című regényében A „Senki”
szigetéhez.

Egy rendezett kert, valami öt-hat holdra
terjedő, nem sorba, de szabályosan csopor-
tokba ültetett gyümölcsfákkal, amiknek ágait
földig húzza édes terhük. Aranyló, pirosló
gyümölccsel rakva alma- és körtefák; a szil-
vafák minden faja, mintha rózsa- vagy liliom-
csokor volna a ragyogó gyümölcstől; a fűben
a láb előtt terítve hever a lehullott fölösleg
fölszedetlen. Közbe egész bozótot képez a
málna, ribiszke és köszméte, s a terebély fák
hézagait aranyszínű lecsüggő gyümölcsága-
ival tölti be a cidoni alma, a birs.

Ösvény nincs a gyümölcsfa-labyrinthban;
fűvel van a fák alja benőve egészen.

Hanem ahol a fák közül kilátni, ott egy vi-
rágos kert hívogat a közelebb jövésre, az is
csodálatos mezei virágokból összegyűjtve,
miket a szokott kertekben nem találni, a sö-
tétkék csengettyűkék csoportjai, a selyem-
termő krepin fényes gubanctokja, pettyes
turbánliliomok; az álkörmös vérfürtei, a gyö-

nyörű ophrisok pillangótermő virágaikkal,
valami csudálatos úton kerti virággá neme-
sítve, tanúskodnak emberi lény közellétéről.
Elárulja azt végre maga a lakhely, amelyből
a füst előjön.

Jókai különös kertje tavasz végi eldorádó
– a béke szigete.

Békés ókori görög emléke tolakszik ide
több mint két és fél ezer év mélyéből. 2604
évvel ezelőtt, Kr. e. 585. május 28-án volt a
világtörténelem első olyan napfogyatkozása,
aminek pontos bekövetkeztét előre kiszámí-
tották, illetve kiszámította Milétoszi Thalész.
A matematika és filozófia atyja, a legkorábbi
görög természetfilozófus halála után – mely-
nek bekövetkeztét Kr. e. 546 körülre teszik –
négy évtizednyire történt esemény is hozzá-
járult hírnevéhez.

Ő volt az első, aki megpróbált magyaráza-
tot találni arra, hogyan és milyen anyagokból
is keletkezhetett a világ. Egyiptomi papoktól
származtatható az a gondolata, hogy a világ
a vízből lett. Az, hogy Thalész a dolgok alap-
anyagának (archéjának) a vizet tekintette,
Arisztotelész következtetése. Thalész az élő-
lényeket megfigyelve jutott arra a gondolatra,
hogy az egyes élőlények életéhez elengedhe-
tetlen a víz. Nedvesség van a növényekben,
nedvesség van az ételekben, a mag is tartal-
maz nedvességet – a sziklák és a halottak vi-
szont gyorsan kiszáradnak. A nedvesség a
dolgok lelke, a teremtett világ lényege.

Úgy vélte, hogy a természetben semmi
nem szűnik meg, nem pusztul el, hanem ős-
elemeire bomlik. Arisztotelész A lélekről
című írásában azt írja, hogy Thalész úgy gon-
dolta, az egész világ istenekkel van tele, és a
látszólag élettelen dolgoknak is van lelkük.
A mágnesnek is, a borostyánnak is.

Utazásai során Babilonban is járt, ahol
hozzájuthatott az ottani papok feljegyzései-
hez. Ők vallási célból már Kr. e. 721-től tel-
jes és részleges napfogyatkozásokat is
megfigyeltek. Csillagászati és kozmológiai
ismeretei vezették a napfogyatkozás pontos
előrejelzéséhez.

Bár – Diogenész Laertiosz szerint – írott
művet valószínűleg nem hagyott hátra, elmé-
leti ismereteit a gyakorlatban úgy kamatoz-
tatta, hogy már életében nagy elismerésre tett
szert. A rodoszi Hierónümosz szerint a pira-
misok magasságának megmérését Thalész ol-
dotta meg: az árnyékuk segítségével. Ehhez
megfigyelte azt a pillanatot, amikor a bot ár-
nyéka éppen olyan hosszú, mint amilyen
magas maga a bot.

Mindmáig a matematika őrzi leginkább
emlékét. Neki tulajdonítják a szög fogalmá-
nak bevezetését, a csúcsszögek egyenlőségé-
nek belátását, a háromszögek
egybevágóságának szabályát. Ő állapította
meg, hogy a háromszög szögeinek összege
180 fok, és megfogalmazta a geometria egyik
legelső alaptételét, a róla elnevezett Thalész-
tételt. Proklosz, Eudémoszt követve, további
három tételt tulajdonított Thalésznak: a kört
felező átmérő, az egyenlő szárú háromszög
alapján fekvő szögek egyenlőségének s a
szemben álló csúcsszögek egyenlőségének
tételeit.

Ugyancsak május 28-án emlékezünk meg
egy erdélyi magyar matematikusról. 138
évvel ezelőtt, 1881-ben született Kolozsváron
Dávid Lajos. Tanulmányait szülővárosában
végezte, s utána ösztöndíjjal Göttingenben ta-
nult. Hazatérte után Székelyudvarhelyen lett
középiskolai tanár. 1910-ben a kolozsvári,
1914-ben pedig a budapesti egyetem magán-
tanára lett. Ő tartott hazánkban elsőként ma-
tematikatörténeti előadásokat 1918-ban.
1923-ban jelent meg fő műve A két Bolyai
élete és munkássága címmel. Egyetemi ka-
tedrát 1926-ban kapott Debrecenben. 1940-
ben az ismét magyar kolozsvári egyetemre
került. 1946-ban visszaköltözött Budapestre.
A Duna-kanyarban, Leányfaluban halt meg
1962-ben.

Történetek. Természetvédelemről, termé-
szetfilozófusokról, tudománytörténészről –
ezzel búcsúztatom 2019 májusát.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, az európai nemzeti parkok

napján

Ösvény nincs a gyümölcsfa-labyrinthban; fűvel van a fák alja benőve egészen

   6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________________ SZÍNES VILÁG ______________________________________ 2019. május 24., péntek

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CCCLIX.)

A sztyeppei bazsarózsa levélsallangcsodái fény felé emelik bíbor koronáikat



(Folytatás május 17-i lapszámunkból)
Egy kis múlt

A Duna sok száz, ezer éve hömpölyög a
környéken, Sándoregyháza lakói száznál alig
több éve gyönyörködnek benne. Vagy bosz-
szankodnak az áradásai miatt. Az ezernyolc-
százhetvenes évek nagy árvizeit követően
telepítették ide a bukovinai székelyek egy
csoportját. Akkor rendkívül mostoha körül-
mények között éltek. Nemcsak új hazát és
házat, hanem védőgátat is kellett építeniük. 

Az első telepes valamivel korábban Guran
Ivan volt, aki boltot létesített, hozzá jártak a
környékbeliek. Megyünk Ivánhoz! – mondo-
gatták, és innen a ma már jó ideje használatos
(1920-tól) falunév eredete. Egyébként a te-
mető egyszerű kőkeresztjei és súlyos gránit-
tömbjei között egy viszonylag puritán
kőkereszt tanúsága szerint Ivan Guran 87
évesen hunyt el 1915-ben. Nem is álmodta
volna, hogy milyen fordulatot vesz az akkor
már zajló világháború, és néhány évvel ké-
sőbb az egész falut róla nevezik el Ivanovóra. 

A statisztikák szerint a kiegyezést köve-
tően, 1868-ban összesen kétszáz bolgár, tíz
német és néhány magyar élt errefelé. A kor
népesedési viszonyaira jellemző, hogy egyet-
len esztendő alatt tizenöt gyermek született.
1883-1885 között nyolcszázan jöttek ide új
falut alapítani az árvíz által elpusztított mellé,
elsősorban Andrásfalváról (az itteni római ka-
tolikusok, mert az andrásfalvi reformátusok-
nak Hertelendyfalva jutott) és Istensegítsről.
Hozzájuk csatlakoztak az elmosott faluból el-
menekültek, és így jött létre Sándoregyháza,
amely a millennium évében már kétezeröt-
száz lakost számlált. Az új település a nevét
a megalapítása után jó néhány évvel Bonnáz
Sándor római katolikus püspökről kapta, aki
jelentős szerepet vállalt az 1889-ben felépített
templom támogatásában, így lett Sándoregy-
háza. Ma a falu neve megváltozott, de a helyi
művelődési otthonban székelő közművelő-
dési szervezetet Bonnáz Sándor Egyesület-
nek nevezik. Fő célja a hagyományápolás, a
néptánc, énekek, kulturális értékek megőr-
zése. 

A ma közigazgatásilag Pancsova község-
hez (a községközpont Pancsova város) tar-
tozó Ivanovo (Sándoregyháza) falut a
kezdetektől fogva nagyobb számban magya-
rok, majd bolgárok lakták. A lakosságot al-
kotó harmadik népcsoport, a németek a
második világháborút követően Németor-
szágban, Ausztriában leltek új hazára. A mig-
ráció a továbbiakban is folytatódott Európa
nyugati irányába, a statisztikák szerint 1981-
ben 712 vendégmunkás került ki a faluból.
Sokan nem tértek haza, ráadásul a kilencve-
nes évek háborús viszonyai is megtizedelték
a falu lakosságát. 2002-ben 1131 lakost tar-
tottak nyilván. Ma már megközelítőleg egy-
egy harmadot alkotnak a magyarok, a
bolgárok és a szerbek. Pontosabban, 2012-
ben az 1053 lakosból 360 magyar, 254 bol-
gár, 276 szerb, míg a többi macedón, szlovák,
román, német, horvát, bosnyák, néhány roma
volt. Jól „megkevert” népség.

A Felső-Bánátba letelepedő bolgárokat er-
refelé paltyánoknak (paltyénok) nevezik.
Római katolikus vallásúak, sajátos identitá-
súak, latin betűkkel írnak, külön népcsoportot
alkotnak. Két hagyományőrző egyesületet
működtetnek, neveik: 1868, illetve Ivanova-
Banat. Az 1868-as évszám arra utal, hogy
ebben az esztendőben küldte őket erre a vi-
dékre a püspökük Besenova településről. Ere-
deti telephelyük ugyanis Óbesenyő
(Besenova) és Vinga volt, és innen telepedtek
le olyan vidékekre, mint Erzsébetfalva, Lu-

kácsfalva, Módos, Kanak.  A papjuk, ameny-
nyiben nem ismeri a nyelvüket, horvátul be-
szél, mert azt is megértik. A saját énekeiket
úgy is eléneklik a mise során. A százötven
esztendőt hálaadó ünnepség keretében ünne-
pelték meg a hagyományos októberi Szent
Vendel-búcsú alkalmával 2018-ban. Így szólt
a meghívó: „1868–2018. 150 éve, hogy Iva-
novára telepedtek 200 bolgár-paltyánok.
Egyházközségünk nevében meghívjuk Önö-
ket az ünnepi szentmisére, Szent Vendel nap-
jára, 2018. október 20-án 11:00 órára. Három
bolgár paltyán pap, Kalapis Matyi, Kalapis
Damján és Kalapis Sztoján fog szolgálni a
környező terület papjai jelenlétében.”

A falu akkor élte fénykorát, amikor száz-
húsz munkást foglalkoztató gombgyárat mű-
ködtetett, amelynek az alapanyaga a helyben
megtalálható folyami kagyló volt. Vagy még
annak előtte, amikor a Monarchia idején te-
lelőt biztosított az orosz, ukrán, osztrák ha-
jóknak. Ma is hasznos lenne ilyesmire
vállalkozni, felújítani az egykori hajótelelőt,
mert lenne rá igény. A közelben csak Újvidék
nyújt ilyen szolgáltatást, és bizony előfordult,
hogy annyira lefagyott a Duna, hogy a hajók-
nak nem volt hova menekülniük, elhúzód-
niuk. Amúgy 1950-ben még negyven
teherhajó teleltetését biztosították, majd fel-
számolták ezt a lehetőséget. Lett viszont vil-
lanyáram, aszfaltút és némi szocialista
építkezés. Részben ennek a terméke a mai
Közösségi Ház vagy az Egészségház – immár
gyógyszertár nélkül. Miközben a felirat tanú-
sága szerint javában működik a tartományi
jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebb-
ségi titkárság.

Jelenleg háromnyelvű, négyfeliratú tábla
áll a falu bejáratánál. A cirill és a latin betűs
szerb, valamint a bolgár Ivanovo mellett szép
magyar betűkkel írja: Sándoregyháza.  A

szerb-bolgár-magyar háromnyelvűséget az
utcanévtáblák és az eligazító táblák biztosít-
ják. Például: Pošta, Poštata, Posta. Vagy:
Groblje, Grobuštata, Temető. De háromnyel-
vűek a Vajdasági, Petőfi Sándor, Proletár és
egyéb utcák. Miközben  a hirdetőtáblán a ku-
koricát már csak szerbül árulják: Na prodaju
kuča u Ivanovo. A központban elhelyezett
szocreál emlékmű oszlopának két oldalán
szerb és magyar a felirat:  A dicső és legyőz-
hetetlen Vörös Hadsereg elesett hőseinek
tisztelet és hála jeléül Ivanovo lakossága. 

Ezt a „dicsőséget” már nem élhette meg a
két fiatalon elhunyt testvér, amint a temető-
ben az egyik sír édesapjuk nem mindennapi
fájdalmáról tanúskodik: „Itt fekszik két édes
testvér: Márkov Márkó (szül. 1911, megh.
1928), Magyarov Józsefné szül. Márkov
Agáta (szül. 1908, megh. 1930). Fölemelt
emléket az édes apjuk, Márkov Gyula az ő

kedves gyermekeinek.” A te-
mető rengeteg emberi törté-
net és egy egész
településtörténet tanúja.
Római katolikusok

A falu monarchiabeli név-
adója, Bonnáz Sándor csa-
nádi püspök által építtetett
római katolikus templom a
település mindenkori köz-
pontjában található. A Tria-
nont követően háromba
szakadt csanádi püspökség
bánáti részén fekszik, ahol a
kényszerű helyzetben Nagy-
becskereken (Zrenjanin) jött
létre a bánáti püspöki szék-
hely. A másik két rész napja-

inkban a temesvári, illetve a szeged-csanádi
püspökségeket alkotja.  A jelenlegi püspök,
dr. Németh László bácskai származású, SVD
szerzetes. Hívei közé tartoznak a magyaro-
kon kívül a katolikus bolgárok (paltyánok),
valamint számosan szlovákok. Jelenleg ő az
elnöke a Balkáni Országok Nemzetközi Püs-
pöki Karának, a szervezetnek Újvidék a köz-
pontja. Amúgy Szerbiában, a bácskai és a
bánáti részen szolgáló római katolikus ma-
gyar papok egykor részben Magyarországon,
részben Horvátországban végeztek. A hábo-
rút követően Horvátország már nem vállalt
képzést, ezért a többségnek Szeged nyújt le-
hetőséget teológiai tanulmányokra. 

A sándoregyházi egyházközség történeté-
ről hűen beszámol a papjai által lelkiismere-
tesen vezetett Domus Historia, vagy tágabb

léptékben a püspökség által kiadott kötet,
mely hiteles adatokkal szolgál a múltról és a
jelenről egyaránt. Bár ma sem nézik jó szem-
mel a hatóságok, ki kell mondani, le kell írni:
a püspökségen belül tizenhárom római kato-
likus papot kegyetlenül meggyilkoltak a ju-
goszláv kommunisták, tízen munkatáborba
kerültek, hatot bizonyíték nélkül bezártak. De
vallásuk miatt a hívek is megszenvedtek, a
munkatáborok és a kivégzések őket sem ke-
rülték el. A második világháborút követően
még 45 római katolikus lelkész szolgált a bá-
náti püspökségben, aztán 1972-ben 39, 1986-
ban már csak 36. Jelenleg csupán húsz pap
végez pasztorációt, közülük négyen székely-
kevei származásúak. Őket kiegészíti a püs-
pök, a titkára és még egy „aktív” szerzetes –
a nyugdíjas papokon kívül. Szóval, a látszat-
demokrácia, a kapitalista jólétbe csomagolt
jugoszláv kommunizmus igencsak megtette
a hatását. Miközben nemcsak a papok száma
csökkent a felére, hanem elkezdődött a temp-
lomok „halottá nyilvánítása”. Amennyiben az
egyházközség képtelen fenntartani önmagát,
nem tudja rendezni az egyházadót, eljutott,
eljuthat oda, hogy a kegytárgyait az egyházi
múzeumba menekítik, a templomot pedig le-
bontják. A téglák amúgy is „nagyon menőek”
az építkezéseknél, főleg a sajátosan régies jel-
leg kiemelésére.

A Domus Historia első oldalán olvasható:
„Lecturis salutem! Sándoregyháza régi neve
Ivanova, majd Nagy-Györgyfalva Torontál
megyei nagyközség 1869-ben telepítés útján
létesült. Az első letelepültek voltak nagyobb
részben bolgárok, kisebb részben magyarok
és németek. 1876-ban az árvíz a községet el-
söpörte, néhány évre rá az állam segítségével

újra felépült. 1883-ban Bukovinából beköl-
tözött csángókkal lett betelepítve, akik most
(1899-ben) a lakosság nagyobb részét képe-
zik. A község Nagy-Györgyfalva nevét 1890-
ben Bonnaz Sándor püspök iránti hálából, ki
a községnek templomot építtetett, Sándor-
egyházára változtatta. Lakossága 1899-ben
vallás szerint: római katolikus 2140, ev. re-
formátus 29, unitárius 1, nazarénus 20. Ösz-
szesen 2190.”

A szöveg folytatásaként későbbi beírás:
„Az 1910-iki népszámlálás szerint a lakosság
vallás szerint: római katolikus 2457, görög
katolikus 13, lutheránus 4, evangélikus refor-
mátus 44, görögkeleti 10, zsidó 2. Összesen
2530. 1923-ban van nemzetiség szerint: ma-
gyar 1129 katolikus, bolgár 701 katolikus,
német 399 katolikus, horvát 9 katolikus. Ösz-
szesen 2238 katolikus. 1938-ban a katolikus
hívek száma már csak 2085. Káhlesz Miklós
lelkész.”

Az ivanovói egyháztagok 1978-as tablóján
Salamon György a világi elnök, Galambos
Lajos és Damjanov Matija a gondnokok,
Guran Danilo a pénztárnok, Illés Mátyás a
jegyző, és további hét név. Alul feltüntetve az
egyházi elnök, Both István plébános neve és
az alapítás (1893) évszáma. Egy későbbi fa-
rámás tablón, amely az 1985-1991 közötti
időszakra vonatkozik, a gondnoktárs már
Ratkov Péra, és megjelenik a kántor neve is:
Decsov Lukács. Amúgy időközben Both Ist-
ván plébános távozott a gyülekezet éléről, de
másfél évtizedes szolgálata (1973–1988) így
is a második leghosszabb a papi névsort bön-
gészve dr. Orbán Gergely (1911–1930) után. 

Sajnos jó ideje Sándoregyházának nincs
önálló lelkésze, hosszú ideig a székelykevei
pap szolgált be, ám 2018 szeptemberében 
feléledt a remény. 

Velencei Tamás tisztelendő atya ekkor
vette át a sándoregyházi egyházközséget,
előtte két évig Csipák Csaba székelykevei be-
szolgáló pap végzett szolgálatot a faluban.
Származásilag délvidéki, kikindai születésű,
megelőző szolgálati helye Oroszlán volt, de
sokfelé elvetette a sors és hivatása, hat föld-
részen megfordult. Odahaza, az akkori Szer-
biában legutóbb a kilencvenes évek elején
szolgált, de lehallgatták, három hónapra bör-
tönbe zárták, és távozásra késztették a ható-
ságok. Ugyanazzal a kommunista
módszerrel, mint annak előtte meghurcolt
paptársait. Nagy tapasztalatú, széles világlá-
tású, bölcs ember vált belőle. És bár nyilván-
valóan érzékeli az egyenlőtlenségeket, a
legnagyobb problémának az elvándorlást
tartja. A modern kori „aranylázat”, mert a na-
gyobb órabér csábítása Németországba és
még számos helyre viszi dolgozni és „matra-
con aludni” a falu lakóinak egy részét is. Az
elvándorlási láz már a polgárháború előtt is
megtizedelte a falu lakosságát, ehhez csak
hozzáadódtak a politikai viszonyok, vagy ép-
penséggel a megszerzett magyar állampol-
gársággal járó útlevél nyújtotta
mozgásszabadság.

Sándoregyháza temploma igencsak jó ál-
lapotban van.  A templom belső falán fekete
márványtábla hirdeti: „Templomunk javítá-
sához hozzájárultak: helybeli hívek, külföldi
vendégmunkásaink. 2003. Isten fizesse!”

A templom előtti hirdetőtáblán kizárólag
szerb nyelvű gyászjelentések sorakoznak,
latin írással. A fiatalon, 43 éves korában el-
hunyt Lečei Ištvan – Löcsei István felesége
Gabrileja, lánya Anna, fia Jožef, anyja Te-
reza.

Háromnyelvű utcanévtáblák

Magyar-szerb-bolgár együttélés

Római katolikus templom magyar és bolgár (paltyán) hívekkel
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Guran Ivan és Bonnáz Sándor faluja

Dr. Ábrám Zoltán
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 6-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Richard Wagner német
zeneszerző egyik híres művének a címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beír-
tunk.

VÍZSZINTES: 1. Spanyolfal – Légtornász. 7. Betűt vet – Skálahang. 8. Méretre vág –
Virághagyma. 9. Lóca – Holland úszónő (Kok). 11. Házastárs apja, népiesen – Kuglidarab!
12. Adót megállapít – Sémi nép. 14. Dísz, cicoma – Luxemburgi és osztrák gépkocsijelzés.
15. Szándék – Légi fegyver. 18. Gabonát levág – Órómai viselet. 19. Új-zélandi őslakos
– Női név is lehet. 22. Arrafele! – Bosszúságot kifejező szó. 23. Bírósági ügy egyik
szereplője – München folyója. 25. Halotti lakoma – Részben lófrál! 27. Zambiai, japán
és ománi autójelzés – Ladik része! 28. Nagyon régi – Mókusféle állat. 30. Határozott
névelő – A vanádium és oxigén vegyjele. 31. Bölcs bibliai király – Randi. 

FÜGGŐLEGES: 1. Forma – Dohányzóeszköz. 2. Papagájfajta – Törlőgumi. 3. Szintén
– Az ezüst vegyjele. 4. Fekete István rókája – Szidni kezd! 5. Papírkárpit – Csodálkozás.
6. Manilakender – Unszol. 10. Mezei munkás – ...-rali, sivatagi autóverseny. 13. Haver,
cimbora – Antik. 16. Tapad – Zeusz pajzsa. 17. Épületszint – Elővigyázatos. 20. Hivatali
helyiség – Amely helyre. 21. Alaszkai folyó – Folyóbeszéd. 24. Szájszél – Szint. 26. Hely-
határozó rag – A magasba. 29. Sürgetőszócska – Morzehang. 

Koncz Erzsébet

A MÁJUSI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

Szabó Szidónia-Tekla, 
Marosvásárhely, Rebreanu u.
Orosan Octavian-Romeo,

Marosvásárhely, Băneasa u.
A pályázati rejtvény megfejtése:

MILHOFFER; FÜREDI; WHITMAN; FELMÉRI; 
MACHIAVELLI; PFITZNER; KLEIN

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a május 17-i számból:

Klasszikus (ikrek):
Tamerlán

Skandi:
Tudod, a test szépsége már 
önmagában egy jókora vagyon.
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Szerkeszti: Kiss Éva 849.

VÍZSZINTES: 1. Szerelmi versei címzettje (Léda) igazi neve. 10. Kuruc vezér
(Tamás). 11. Órómai katonai egység. 12. Első verseskötete 1899-ből. 17. Homo sapiens.
19. Az ón vegyjele. 20. Svájci város. 21. … Nin, USA-beli írónő. 22. Et cetera (röv.). 23.
Ékesítmény. 24. Vegyileg semleges. 25. Kerek szám. 26. Angol igen. 27. Madonna film-
szerepe. 28. Orosz író (Jurij). 29. Aroma. 31. Fájdalom (latin). 33. Nomen nescio (röv.).
35. A földre tesz. 37. Térmetszet. 38. Magad.  39. John Rodrigo … Passos (USA-író). 41.
Kínai hosszmérték. 42. Fába vés. 44. A viszketést enyhíti. 46. … Island, USA-tagállam.
48. Peking lakója. 50. Robbanóanyag (röv.). 51. Az addig ki nem adott verseit tartal-
mazó kötete (1923).

FÜGGŐLEGES: 1. Európai focikupa (volt). 2. Üres rés! 3. Elküldött értesítés. 4. Ez
történik, ha mindenki megelőzi. 5. Cseh festő (Mikolás). 6. Fagyott harmat. 7. Lángol. 8.
Névsorra vonatkozó. 9. Feleségének (Csinszka) valódi neve. 13. Az öt tó egyike. 14.
Nem jó. 15. Kettőzött kettős betű. 16. Spanyol és osztrák gépkocsijel. 18. Információ
egysége. 20. A száz éve elhunyt költő. 21. … Ekberg (színésznő). 22. Kerek szám. 24.
Szaporodásforma. 25. Indiai versforma. 27.  Épületszint. 28. Női név (márc. 5.). 30. …
Kindi (arab tudós). 32. Latin csont. 34. Habár. 36. Maláj tőr. 38. Harckocsi. 40. Ételt
fűszerez. 43. Yoko … (J. Lennon felesége). 45. Kicsoda? (orosz). 47. Te (német). 48. Kilo-
liter (röv.). 49. Költői sóhaj.

L.N.J.
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Aurel Persu Szakképző Líceum 
Az Aurel Persu Szakképző Lí-

ceum gépkocsik hibafelmérésére,
karbantartására, javítására, vala-
mint hazai és külföldi szállítás-
technikára képezi ki diákjait. Az
egyetlen olyan oktatási intézmény
Maros megyében, amely a gazda-
sági egységekkel kötött szerződés
alapján duális szakképzést bizto-
sít, így az állami mellett még egy
ösztöndíjat nyújt a tanulóknak.
Másik előnye, hogy azok a diá-
kok, akik beiratkoznak a líce-
umba, ingyen végezhetik el az
elméleti és gyakorlati gépkocsive-
zetői tanfolyamot, amelynek
során B kategóriájú jogosítványt
kapnak. 

Egyetlen dolgot teszünk, de azt jól! 
Felkészítünk rá, hogy profi gépkocsivezetők és autószerelők legyetek! 

Elérhetőség: 
Telefon: 0365/730-964
Marosvásárhely, Milcovului u. 1-5. szám 
E-mail: aurelpersu@yahoo.com 

Marosvásárhelyi Traian Vuia 
Szakképző Líceum

A marosvásárhelyi Traian Vuia Szakképző Líceum lehetőséget biztosít
diákjainak, hogy alkotó módon, európai színvonalon, a szakmaiságot elő-
térbe helyezve, a teljesítmény és az egyenlő esély elvei szerint műszaki
vagy a szolgáltatások terén karriert futhassanak be. 

Az iskola célja az, hogy demokratikusan és kreatívan megfelelő környe-
zetet, lehetőséget teremtsen az alkotásra, a fejlődésre, folyamatos kapcso-

latot tartva, párbeszédet
teremtve az oktatási folya-
matban részt vevő partnerek-
kel. Az alapkövetelmény az
aktív partnerkapcsolat mű-
ködtetése az iskola-diák-
szülő-helyi közösség között,
hogy minden diák és oktató
ösztönző körülmények között
kiváló eredményeket érjen el,
a reményteljes európai jövő
érdekében. 

Az iskola küldetése, hogy
az egyetem előtti oktatási po-
litikának és programoknak
megfelelően helyben bizto-

sítsa a megfelelő működési és szervezeti feltételt a változáshoz, a minőségi
oktatáshoz, ezzel az európai értékeket és az aktív társadalmi vállalás elveit
előtérbe helyezve hozzájáruljon a diákok személyes fejlődéséhez és a kö-
zösségéhez. 

Elérhetőségek:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 102. szám, postai irányítószám:
540243
Telefon: 0365/730-972
Fax: 0365/730-973
E-mail: traianvuiams@yahoo.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Liceul-Tehnologic-Traian-Vuia 

Oktatási kínálat a 2019–2020-as tanévre 

Nappali tagozat, 
líceumi IX. osztály

Műszaki profil – nappali 
Autóvillamossági technikus 

28 hely – román tannyelvű osztály 
28 hely – magyar tannyelvű 
osztály 

Szolgáltatás profil – nappali 

Fodrász-stylist

28 hely – román tannyelvű osztály 
28 hely – magyar tannyelvű
osztály 

XI. és XII. osztály, esti líceumi
oktatás

Műszaki profil – esti 

Szállításügyi technikus 
28 hely – román tannyelvű osztály 
(minden évfolyamon) 

XIII. osztály, 
esti líceumi oktatás

Szolgáltatás profil – esti

Fodrász-stylist
28 hely – román tannyelvű osztály 

Szakiskola – 
3 éves szakképzés 

Műszaki profil – 
nappali tagozat 

Autószerelő 

28 hely – román tannyelvű osztály 
28 hely – magyar tannyelvű osz-
tály 

Posztliceális képzés  (2 év), 
esti tagozat 

Kozmetikus 

Szint/osztály Osztályszám/helyek/oktatási
forma

Oktatási
nyelv

Szakképesí-
tés/szakterü-

let

Oklevelek 

IX. osztály, 
3 éves szakok-
tatás

2 osztály, 
56 hely, nap-
pali tagozat

hagyományos
oktatás

román mechanika –
autószerelő 

szakképesítés 
+ B és C kategóriájú

jogosítvány

IX. osztály, 
3 éves szakok-
tatás

1 osztály, 
28 hely, 

nappali tagozat

11 hely duális
képzésben, 

17 hely hagyomá-
nyos oktatásban

román mechanika –
autószerelő 

szakképesítés 
+ B és C kategóriájú

jogosítvány

IX. osztály, 
3 éves szakok-
tatás 

1 osztály, 
28 hely, 

nappali tagozat 

hagyományos
oktatás 

magyar mechanika –
autószerelő 

szakképesítés 
+ B és C kategóriájú

jogosítvány

IX. osztály, lí-
ceum, 5 éves
esti oktatás

1 osztály, 28 hely – esti román szállításügyi
technikus 

4. szintű szakképesítés
+ B kategóriájú jo-

gosítvány

IX. osztály, lí-
ceum, 5 éves
esti oktatás

1 osztály, 28 hely – esti magyar szállításügyi
technikus 

4. szintű szakképesítés 
+ B kategóriájú jogo-

sítvány

XI. osztály, 
3 éves esti ok-
tatás 

3 osztály, 84 hely, esti román szállításügyi
technikus

4. szintű szakképesítés 
+ B kategóriájú jogo-

sítvány
Posztliceális képzés 

I. év, másfél
éves posztlice-
ális képzés 

2 osztály – 56 hely – tandíjmentes román szállításügyi
technikus, bel-
földi és nem-

zetközi
szállítás 

5. szintű 
szakképesítés 

Mesteriskola 

I. év, másfél
éves mesteris-
kola

2 osztály – 56 hely – tandíjmentes román autóvillamos-
sági szerelő-

mester 

5. szintű 
szakképesítés 

Május 22-én, szerdán délután a 15-ös országúton
Marosfelfalu külterületén, a Marosvécs irányába
vezető útszakaszon súlyos közúti baleset történt,
amelynek két halálos áldozata volt. A közúti forga-
lom az úttesten keresztben fekvő kamion miatt
éjjel két óra után indulhatott újra.

A rendőrségi jelentés szerint 17.05 órakor a 15-ös ország-
úton egy 36 éves Hargita megyei nő vezetés közben áttért a
szemközti sávra, és frontálisan ütközött egy kamionnal, me-
lyet egy 32 éves Fehér megyei sofőr vezetett. A fűrészport
szállító jármű az ütközés nyomán az úttestre borult és egy
másik személyautóval ütközött, amely Maroshévíz irányába
haladt, és egy 29 éves Maros megyei férfi vezette. Az ütkö-
zés nyomán életét vesztette a hargitai személyautót vezető
36 éves nő és utasa, egy 42 éves, külföldi állampolgárságú
férfi.  Mindkét személygépkocsi az út menti sáncba borult.
A nyerges vontató és a másik személygépkocsi vezetője sú-
lyos sérülést szenvedett. A közúti forgalmat elterelték az út-
testen felborult kamion miatt. Éjjel két óra után sikerült
felszabadítani az úttestet. A rendőrség vizsgálatot rendelt el
a baleset körülményeinek kivizsgálására. 

Fotó: Facebook

Marosfelfalu–Marosvécs 
övezetében

Halálos közúti baleset



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)

ELADÓ négyszobás ház Szentgerice
központjában, Marosvásárhelytől 19
kilométerre, aszfaltúttal a kapuig, für-
dőszobával, mellékhelyiségekkel és
sok gazdasági épülettel. Szükség
esetén 5 hektár szántóföldet és 72 ár
gyümölcsöst is eladunk. Irányár
35.000 euró. Tel. 0740-808-298.
(6/2523-I)

ELADÓ I. osztályú, másfél szobás, 36 m2-
es garzon a Kárpátok sétányon. Tel.
0749-425-152. (16/2691)

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 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)

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti, rende-
zett lakás (egyemeletes tömbházban,
csak 4 család) lakóövezetben, Erdő-
szentgyörgyön. Ára: 37.000 euró, al-
kudható; közvetítő nélkül. Tel.
0745-623-250, 9-20 óra között. (sz.-I) 

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0732-804-369, 0747-699-113. (20/2800)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás az Unirii
negyedben. Bővebb információ a 0740-
106-282-es telefonszámon. (1/2809)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a Kö-
vesdombon. Ára: 43.500 euró, alkud-
ható. Tel. 0747-835-095. (7/2832-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon hosszú távra. Tel.
0365/410-620. (10/2835)

TÖMBHÁZLAKÁST vásárolok kész-
pénzzel. Tel. 0745-423-310. (14/2841)

ELADÓ ház a Rodnei utcában kis
udvarral, nemrég felújítva, 52.500 euró.
Tel. 0745-423-310. (14/2841)

ELADÓ 2 szobás, felújítandó VII.
emeleti lakás a Szabadság utcában.
Ára: 39.800 euró. Érdeklődni naponta
14-20 óra között a 0770-270-962-es
telefonszámon. (1/2845-I)

ELADÓ téglaépítésű 3 szobás tömb-
házlakás. Érdeklődni a 0770-271-
404-es telefonszámon. (7/2854-I)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ gyümölcsös 47 ár belterüle-
ten. Tel. 0740-086-654. (7/2526-I)

ELADÓK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
kályhacsövek, többféle bútordarab,
lemezek, órák, csergeterítő, porszívó,
többféle nagy és kicsi edény, 15 db
báránybőr, sok baba, kerékpár,
szőnyegek, Thonet-székek, fából kiságy,
sok tűzifa, kagylók, poharak és sok
egyéb, minden olcsón. Csere is érdekel.
Tel. 0265/242-342. (12/2605)

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

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

ÁGYBETÉTEK a legolcsóbban, nagyon
jó minőségben, bármilyen méretben
kaphatók a NIKI PARK üzletben. 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)

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

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

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

ELADÓ nagyon olcsón: bejárati ajtó, jobb
oldali tömbházajtó nagyon jó állapotban,
tölgyfa ajtó, íróasztal. Tel. 0724-546-804.
(3/2825)

ELADÓ kevés km-ben 125 cm3-es
Yamaha motorkerékpár. Tel. 0770-
590-940. (16/2843-I)

ELADÓ modern nappali bútor (living),
mérete: 330x45 cm. Tel. 0749-065-
165. (6/2853-I)

ELADÓ majdnem új Philips tévé, té-
véasztal, vitrinek, szőnyegek és sok
más olcsón, alkudható áron. Tel.
0742-691-855. (14/2862-I)

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 ELMA-
RAD. Az ok: az időpont (június első
szombatja) egybeesése a PÁPALÁ-
TOGATÁSSAL. 
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)

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)

IDŐSGONDOZÓI MUNKA AUSZTRIÁBAN! Tapasztalattal rendelkező, németül jól beszélő, komoly
gondolkodású, KÉPZETT ÁPOLÓKAT keresünk Ausztriába, 4 hetes váltásba, hivatalos, szervezett mun-
kára. Tel. 004368120567069; 004368860601054, 8-17 óra között lehet érdeklődni. E-mail-cím: 
kovacsannamari1@hotmail.com (sz.-I)

FELVESZÜNK ügyes kezű FIATAL HÖLGYEKET a jeddi termelőbe. Tel. 0745-520-408. (21224-I)

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

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe  – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), vagy csak középen, 6-14, illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés
2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés 1800 lej) és  3. fokozatú (gradul 3) BETEG-
NYUGDÍJASOKAT. Érdeklődni  hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63675-I)

AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0741-411-334. (4/2766)

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)

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

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

A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG NEHÉZGÉPKEZELŐT (betaní-
tását vállaljuk), valamint AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az 
inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es
telefonszámon lehet. (sz.-I)

HÖLGYET keresünk PÉNZTÁROSI és PÉNZTÁR-ADMINISZTRÁCIÓS MUNKAKÖRBE a maros-
vásárhelyi DIEGO áruházba. Önéletrajzukat a Diego üzletbe vagy a targumures@diego.ro e-mail-címre
kérjük eljuttatni. (-I)

AUTÓKOZMETIKÁRA és POLÍROZÁSRA BETANÍTHATÓ MUNKATÁRSAT keresünk. Előnyben
a 45 éven felüliek. Tel. 0732-539-275. (21250-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT
alkalmaz. Tel. 0734-123-877. (21268-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Mun-
kaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszá-
mon. (sz.)

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

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)

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA MUNKATÁRSAT keres könyvtáron belüli adat-
felvezetői állás betöltésére. Bővebb információk a www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

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)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionalis módon.

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

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

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Rovarirtás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szer-

ződés alapján a Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy  május 28-31. között rovarirtásra
kerül sor Marosvásárhelyen, köz- és magánterületen. Rossz idő esetén a határidő módosulhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a deltametrin és az s-metopren, az Egészségügyi Minisztérium
által engedélyezett, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül.

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



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

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (4/741)

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

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

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. 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)

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

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

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

VÁLLALUNK: tetőfedést, cserépcse-
rét, cserépforgatást, bádogosmunkát,
csatornaszerelést, -javítást. Nyugdí-
jasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0745-866-619. (2/2721)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanci-
ával. Tel. 0722-846-011. (8/2786-I)

10% KEDVEZMÉNNYEL vállalok
tetőfedést, külső-belső munkát, bármilyen
kisebb javítást. Tel. 0744-227-906, Misi.
(9/2817)

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

VÁLLALOK bádogosmunkát, szemét-
leöntő készítését tömbházaknál,
bármilyen tetőjavítást stb. Tel. 0771-705-
441. (6/2831)

KIADÓ 20 m2-es irodahelyiség központi
zónában irodának vagy csendes
tevékenységre. Tel. 0740-180-058.
(20/2634)

GYORSHITELEK. Tel. 0762-561-
052. (16/2864-I)

KEDVES BŐRGYÁRIAK! Találkozót
szervezünk június 11-én Ferencz
Gyula igazgató úrral. Akik részt sze-
retnének venni, május 30-ig 30 lej elő-
leget juttassanak el az alábbi kollégák
egyikéhez: Radvánszky Lucreţia, tel.
0742-750-879; Fazakas Emma, tel.
0758-292-004; Cseh Anikó, tel. 0743-
866-564; Kovács Eszter, tel. 0741-
214-252; Zsigmond Éva, tel.
0745-650-624. (3/2868-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Minden évben eljön a nap, 
amely szívünkben fájó emlék
maradt. 
Üres, rideg nélküled
otthonunk, 
nincs kivel megosszuk
örömünk és bánatunk. 
Veled együtt volt teljes az
életünk, 
hogy elmentél, magaddal
vitted örömünk.
Szomorú szívvel emlékezünk
május 24-én, amikor már 3 éve
eltávozott közülünk a szeretett
férj, nagyapa, dédapa, após,
NAGY ALBERT. Nyugodjál
békében! Emlékét őrzik
szerettei. (4/2726)

Fájó szívvel emlékezünk
május 25-én a deményházi
születésű JÁNOSI ÁRPÁDRA
halálának 2. évfordulóján. 
Felejthetetlen, szép emlékét,
jóságát szívünkben őrizzük.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(3/2781-I)

Fájó szívvel emlékezünk és
emlékeztetjük azokat, akik
ismerték a Meggyesfalván
lakó, szabédi születésű
BARABÁSI ZSUZSANNÁT
szül. Sipos, hogy öt éve
távozott el közülünk.
Kegyelettel emlékezik két
leánya családjukkal, négy
testvére családjukkal együtt.
Nyugodj békében! (4/2782)

A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk, aki nincs
már.
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örök a
fájdalom és a szeretet. De ő
nekünk sosem lesz halott,
mert a jók örökké élnek, mint a
csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk
május 26-án GYÉRESI
MÁRIÁRA szül. Kádár
halálának 5. évfordulóján. Akit
szeretünk, arra életünk végéig
könnyes szemmel
emlékezünk. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (1/2823)

Hozzád már csak a temetőbe
mehetünk, virágot Neked csak
a sírodra vihetünk. Könnyes
az út, mely sírodhoz vezet, a
Jóisten őrködjön pihenésed
felett. Pihenj csendesen,
legyen békés álmod, találj
odafenn örök boldogságot.
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
május 26-ára, amikor egy
évvel ezelőtt a kegyetlen halál
elragadta szerettei közül az
élni akaró GEDŐ CSABA
ANDRÁS dicsőszentmártoni
lakost, pótolhatatlan űrt
hagyva szerettei lelkében.
Drága emlékét szívünkben
őrizzük, amíg élünk! Szerettei.
(4/2829)

Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
május 24-én KÁLMÁN
LÁSZLÓ angoltanárra halá-
lának 7. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szívünkben örökké
élni fog. Szerettei, Éva és
Margit. (13/2840)

Fájó szívvel emlékezünk
május 24-én a sáromberki
GURZA IDA tanítónőre
halálának hetedik évfor-
dulóján. Drága szép emléke
örökké közöttünk él. Jóságát
és szeretetét szívünkben
őrizzük. Nyugodjon békében!
Fia és családja. (1/2847-I)

Egy szál gyertya,
mely lassan végigég,
egy élet, mely  percek
alatt véget ért.
Itthagytad azokat,
akik szerettek téged,
emléked örökre a szívünkbe
égett!
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk BOÉR ISTVÁNRA
május 27-én, halálának tizedik
évfordulóján. Nyugodj bé-
kében! Az angyalok
vigyázzanak rád! Szerettei.
(3/2849-I)

Örök fájdalommal emlékezem
drága szüleimre, BREJÁN
MÁRIÁRA, aki május 21-én 10
éve és BREJÁN ISTVÁNRA,
aki szeptemberben lesz 11
éve, hogy eltávozott közülünk.
Emléküket szívemben őrzöm.
Nyugodjanak békében! Éva és
családja. (9/2856)

Az élet szép volt, míg velünk
voltál, de elrabolt tőlünk a
kegyetlen halál. Hűvös nyári
napon a temetőbe mentünk,
de akit kerestünk, sehol sem
leltük. Tudjuk, hogy nem
jössz, de oly jó várni, hazudni
a szívnek, hogy ne tudjon
fájni.
Soha nem szűnő fájdalommal
emlékezünk életünk leg-
szomorúbb napjára, május
24-ére, SIMON FERENCZ
halálának 2. évfordulóján.
Szép emlékét szívünkben
őrizzük. Bánatos felesége, két
leánya, fia, veje, kilenc
unokája és két dédunokája.
Érted hulló könnyeink soha el
nem fogynak. Nyugodjál
békében! (1/2866)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető testvér, 

DEMÉNY JULIÁNNA 
szül. Frincsán 

életének 71. évében, hosszas be-
tegség után csendesen megpi-
hent 2019. május 22-én. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

Nővére, Magda, sógora, Gyuri,
gyermekeik és unokáik. (mp.-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édes-
anya, nagymama, testvér, nagy-
néni, keresztanya, anyós, rokon
és jó barát, 

SZABÓ ERZSÉBET 
(Eska) 

szül. Koncz 
hosszú és türelemmel viselt be-
tegség után 74 éves korában Bu-
dapesten csendesen megpihent.
Drága halottunk lelki üdvéért
2019. május 28-án, kedden este 6
órától a marosvásárhelyi Keresz-
telő Szent János-templomban
bemutatandó gyászmise kereté-
ben imádkozunk. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (5/2852-I)

„Amikor Isten látta, hogy az út túl
hosszú, a domb túl meredek, a
lélegzés túl nehéz lett, átölelte,
és mondta: gyere haza!”
Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a szerető édesanya,
nagymama, dédmama, testvér,
rokon, jó barát, szomszéd,

GÁLL PIROSKA 
az Ideggyógyászat volt főnővére 
2019. május 21-én, türelemmel
viselt, hosszú betegség után,
életének 83. évében visszaadta
nemes lelkét Teremtőjének.
Drága halottunkat 2019. május
25-én 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra a marosvásárhelyi
református temető ravatalozójá-
ból, római katolikus szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (11/2858-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, édesapa, nagy-
apa, após,

KMEN E. DEZSŐ 
türelemmel viselt, hosszas szen-
vedés után, életének 83. évében
május 22-én csendesen megpi-
hent. Temetése május 25-én,
szombaton 12 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református teme-
tőben, katolikus szertartás
szerint. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (8/2855-I)

Fájó szívvel vettünk tudomást el-
hunytáról, és búcsúzunk sógo-
romtól, nagybátyámtól,

KÁNTOR FERENCTŐL. 
Emléke legyen áldott és nyu-
galma csendes! 

Attila és Noémi. (10/2857-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, férj, rokon
és szomszéd, a nagyváradi szü-
letésű 

VARGA GUSZTI 
május 22-én, életének 59. évé-
ben, hosszú és türelemmel viselt
szenvedés után megpihent. Te-
metése május 25-én, szombaton
13 órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben. 

Fájó szívvel búcsúzik 
a gyászoló család: felesége,

Magdi és fia, Gusztika. (2/2867-I)

Fájó szívvel, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a
szeretett férj, apa, nagytata,
rokon, barát, szomszéd, ismerős, 

BÉRES MIKLÓS
az IRA volt dolgozója 

életének 77. évében hirtelen el-
hunyt. Isten vele! 

Szerettei. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik néhai
DAVIDOVITS THEODOR (Teddy)
temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek, bánatunkban
osztoztak. Jutka és a gyászoló
család. (4/2850-I)
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VASS ISTVÁNNÉ 
szül. BALLA TÜNDE

(1953-2005)

„Nem akarom továbbá, atyámfiai,
hogy tudatlanságban legyetek azok
felől, akik elaludtak, hogy ne
bánkódjatok, mint a többiek,
akiknek nincsen reménységük.
Mert ha hisszük, hogy Jézus
meghalt és feltámadott,
azonképpen az Isten is előhozza
azokat, akik elaludtak, Jézus által,
ővele együtt.
Mert ezt mondjuk néktek az Úr
szavával, hogy mi, akik élünk, akik
megmaradunk az Úr eljöveteléig,
éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak.
Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával
leszáll az égből: és feltámadnak először, akik meghaltak volt a
Krisztusban;
Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal
együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe, és ekképpen mindenkor
az Úrral leszünk.
Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.”
(1 Tesszalonika 4:13-18)
„Őrt áll itt szelíden, s nem feled a szeretet…” (15/2863-I)

Milyen furcsa tud lenni az élet. Emberek bukkannak fel benne,
azután kilépnek belőle, néha kedvesen, néha kegyetlenül, de az
elvesztésük mindig fájdalmat okoz. 
Akiket szeretünk, sosem feledjük, mindig itt lesznek körülöttünk.
Némán, láthatatlanul, de mindig közel, szívünkben drága
emlékükkel. 
Az 1974-ben, Nyárádszeredában végzett diáktársainkra és
tiszteletbeli osztályfőnökünkre emlékezünk fájó szívvel:

TÓTH JOLÁN 1980
SIKLÓDI JÓZSEF 1986

KAIZER ZSUZSANNA 2007
SIMONFI IDA 2011

SZATMÁRI ILONA 2013
SZABÓ EDIT 2014

KOVÁCS IRMA (tanárnő) 2015
NAGY VILMOS 2018.

Emléketek legyen áldott, pihenésetek csendes! Nyugodjatok
békében! (15/2794-I)



A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
nyilvános árverést szervez 

2019. június 5-én 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő javak értékesítésére:

A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát. 
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó  2015. évi 207-es törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások ér-
telmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés idő-
pontja előtt. 
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint  7. bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az aján-
lattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő
részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell
átutalni, címzett a  Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 – vagy banki  garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő
összegről, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat
másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány
másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.  
Az árverésről szóló közlemény  kifüggesztésének időpontja: 2019. május 24. A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és
Pénzügyi Osztály, valamint a Kóródszentmártoni Polgármesteri Hivatal székhelyén, és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.   
Bővebb felvilágosítás  a  székhelyen, a végrehajtói irodában (Sandor Ioan felügyelő) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon. 
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Marosvásárhely 
municípium 

versenyvizsgát szervez megüresedett állások betöltésére 
a virágházakat, parkokat, zöldövezeteket  kezelő osztályra

Az állásokat olyan jelentkezők tölthetik be, akik  eleget tesznek a
2011. évi, utólagosan módosított és  kiegészített 286-os kormányha-
tározattal elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtaknak. 

• egy szakfelügyelő – az adminisztratív és beszerzési részlegre
– felsőfokú végzettség licencdiplomával – gazdasági szakirány
– legkevesebb öt év szakmai tapasztalat
• egy szakfelügyelő – a tájépítészeti irodába  
– felsőfokú végzettség licencdiplomával  – jogtudomány szakirány
– legkevesebb öt év szakmai tapasztalat
– B kategóriás hajtási jogosítvány
• egy munkás – II. egység/parkok
– általános iskolai vagy középfokú végzettség érettségi diplomával

– mezőgazdaság szakirány, vagy virágtermesztői képesítés
– legkevesebb öt év szakmai tapasztalat
A versenyvizsgát a hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhe-

lyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2019. június 10-én 12 óra – a dossziék benyújtásának határ-

ideje
– 2018. június 18-án 10 óra – írásbeli/gyakorlati vizsga.
– 2018. június 24-én 10 óra – állásinterjú.
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a

www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányozható. 
Bővebb tájékoztatás a polgármesteri hivatal székhelyén: Győzelem

tér 3. szám, 85-ös iroda, vagy a vizsgabizottság titkáránál, a 0265/268-
330-as telefonszám 110-es mellékállomásán.

Dr. Dorin Florea polgármester

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

raktári munkatársat

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

Elvárásaink: 
– a román nyelv 

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

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

csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú 

perspektíva 

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

Munkatársat keres számvezérlésűgép-kezelői, 
hőkezelői, hegesztői állás betöltésére

Amit kérünk : 
– Tanulási vagy;
– Megbízhatősag, komolyság, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnybe részesülnek. 

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

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

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

A B&B Insolvency Solutions IPURL – Csíkszereda, Márton
Áron utca 18., Hargita megye –, a csődbe jutott Fero Invest Kft.
cégfelszámolója, 

nyilvános árverést szervez
a következő javak egyben történő eladására a hozzájuk tartozó
állóeszközökkel együtt:
1. Két egymás melletti beltelek Marosszentkirály községben,
Náznánfalván, Mező utca (szám nélkül),  összfelület 3.119 négy-
zetméter, nincs rajtuk építmény.  Kikiáltási ár 111.225 lej + héa.
2. Kereskedelmi helyiség 133,32 négyzetméter hasznos felülettel
– négy egymás melletti összevont lakásból áll, együttesen alkot-
nak egy irodát és raktárt Marosvásárhelyen, a Raktár utca 30/B
szám alatt (Maros megye), szemben a volt Ambient üzlettel, egy
tömbház földszintjén – a benne levő ingóságokkal együtt. Kikiál-
tási ár 285.300 lej héa nélkül. 
Az árverésre a felszámoló székhelyén  kerül sor május 31-én 13
órakor, és megismétlődik hetente péntekenként, ugyanabban az
időpontban, a javak eladásáig. 
Az árverésen azok a jogi és magánszemélyek vehetnek részt,
akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát 24
órával az árverés kezdete előtt. Bővebb felvilágosítás a
0366/100-551, 0748-836-713-as telefonszámokon.

– 2700 m2 kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 22.629 lej;
– 1500 m2 kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 12.572 lej;
– 2900 m2 kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 24.305 lej;
– 5800 m2 kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 48.611 lej;
– 700 m2 kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 5.866 lej;
– 1400 m2 kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 11.734 lej;

– 2900 m2 kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 24.305 lej;
– 2100 m2 kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 17.600 lej;
– 1700 m2 kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 14.248 lej;
– 2000 m2 kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 16.763 lej;
– 2900 m2 kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 24.305 lej;
–3000 m2 kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 25.144 lej;


