
A Szent György
Napok alatt fejezte be a
marosszentgyörgyi ön-
kormányzat a község
központi részében fekvő
Egyesülés tömbházne-
gyed teljes körű felújítá-
sát, amely több mint 500
lakó életében hozott job-
bulást, hiszen megújul-
tak az úttestek, a járdák,
a parkolók és a zöldöve-
zetek, illetve a szeméttá-
rolók helye is. Pár
nappal a munkálatok be-
fejeztével a Sportoló és
az Új tömbháznegyed
felújításának is nekilá-
tott a polgármesteri hi-
vatal, ahol a közel 1100
ott lakó személy életkö-
rülményein kívánnak ja-
vítani. 

– Nem volt könnyű
kiválasztani, hogy a 148

A strandszezon beindulásával számos
szórakozási, sport- és szabadidős prog-
ramot szerveznek a szabadtéri fürdőhe-
lyeken. Marosvásárhelyen és vonzás-
körzetében, a Víkendtelepen, a maros-
szentgyörgyi szabadtéri strandon, il-
letve a megye városaiban, kisebb
településein található szabadtéri stran-
dokon lazíthatnak gyerekek, fiatalok és
idősek egyaránt. 

Víkendtelep
Marosvásárhelyen immár az egyetlen sza-

badtéri strand az önkormányzat fennhatósága alá
tartozó Maros Szabadidőközpont és Sportkomp-
lexum, közismert nevén a Víkendtelep, ahol a
vizet kedvelők kikapcsolódhatnak. 2011-ben he-
lyezték üzembe a dupla sátortetővel fedett olim-
piai méretű medencéjét, amely augusztus
kivételével egész évben üzemel. Amióta meg-
nyílt, feléledt az úszás meg a vízilabda városunk-
ban, hetente több száz látogatója van a
létesítménynek, már sok jó eredményt értek el a

sportolók a tízpályás medencében. Mátyási Le-
vente, a szabadidőközpont igazgatóhelyettese
kérdésünkre elmondta, hogy az olimpiai méretű,
50×25 méteres, fűtéssel és meleg vízzel ellátott
úszómedencét júliusban még használhatja a
nagyközönség, illetve a gyerekek számára tarta-
nak benne úszótanfolyamokat. Mivel főként ví-
zilabda-mérkőzések és úszóversenyek helyszíne,
a nagyközönség 6–15 óra között veheti igénybe
a tízsávos medencét. A tízlejes belépő feljogosít
a kültéri úszómedencék használatára is. 

Gerendából bumeráng
A várható eredményt hozta a kormány féléves mun-

kájának kiértékelése: a koalíció pártjai megvonták a
kormány politikai támogatását, a dolgok tegnap déli
állása szerint a kormányfő összes minisztere lemon-
dott. A csata elkezdődött, és mostantól kezdve az erő-
sebb kártyák a jogi szabályokhoz ragaszkodó
kormányfő kezében vannak a korlátlan hatalomra tö-
rekvő bajszos pártelnökkel szemben.

A kormányzat féléves munkájának kiértékelőjét
látva normális helyeken feltevődne a kérdés, hogy ha
a koalíció pártvezetői csak egy ilyen szánalmas kabi-
netet képesek csatasorba állítani, akkor azzal együtt
nekik is távozniuk kellene, mert ők is felelősek a kor-
mány sikereiért, de kudarcaiért is. Ám a kézivezérelt
pártok dominálta regáti közélet távolról sem normális.
Azon is csak kevesen és halkan mormognak, hogy a
decemberi választások után hatalomra került koalíció
békés közéleti hangulatot, csendes és eredményes
munkát ígért a választóknak, ehelyett a saját kormá-
nyuk megtorpedózásával maguk idéznek elő politikai
válságot.

Ám a továbbiakban a szabályok inkább a kormány-
zati felelősség előtérbe helyezésével komoly bizalmi
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Levert 
fecskefészkek 
Az ember-fecske konfliktusok hátteré-
ben általában a fészekkel együtt járó,
lepotyogó ürülék áll. Viszont a tör-
vénytelen fecskezavarás és fészekle-
verés megakadályozható egy
egyszerű eszközzel – a fecskepelen-
kával. 

____________2.
Évzáró a római 
katolikus iskolában 
Meghatóan, torokszorítóan szép ün-
nepség keretében búcsúztatták az is-
kolától a marosvásárhelyi Római
Katolikus Teológiai Líceum diákjait
tegnap délelőtt az intézmény udvarán. 

____________3.
Arany János és 
a Rozvány család
A Rozvány család története önmagá-
ban is érdekes. Egy kicsit kelet-euró-
pai sors. A végzet véletlenül az akkori
Osztrák–Magyar Birodalomba vetette
őket. A család tagjai a magyar kultúra
alkotó értelmiségeivé váltak, de a tria-
noni döntés után ugyanúgy váltak a
román politika és történelem aktív sze-
replőivé. 

____________5.
Először született
tigris 
Debrecenben
A héthetes szibériai kistigris szülei,
Miska és Róza 2014-ben Angliából, il-
letve Franciaországból érkeztek Deb-
recenbe. 

____________6.

Fotó: Nagy Tibor

Nyári kikapcsolódás Marosvásárhelyen 

Rajtolt a strandszezon

Három tömbháznegyed korszerűsítését fejezték be
Marosszentgyörgyön

Helyi alapokból és pályázatokból fejleszti a polgármesteri hivatal a községet



Két területen is várja a közreműködőket a Vásárhelyi
Forgatag csapata. A Civil sarok programjaiba és a kézmű-
vesvásárba is be lehet még kapcsolódni. Aki színesítené
idén az augusztus 20-27. között zajló marosvásárhelyi ren-
dezvény programját, az jelentkezhet a www.forgatag.ro/ ol-
dalon.

A Vásárhelyi Forgatag Civil sarok elnevezésű program-
jában különböző civil szervezetek már évek óta tartalmas
programmal lepik meg a fesztiválozókat. Idén a már meg-
szokott programok és szervezetek mellett újakat is várnak
a szervezők, olyan nonprofit szervezeteket, amelyek tevé-
kenységükkel felhívnák a figyelmet a létezésükre, valami-

lyen problémára, jelenségre. Ugyanakkor csak olyan szer-
vezetek jelentkezését várják, akik tevékenységet is tervez-
nek, valamiféle programmal mutatkoznának be a
rendezvényen.

Jelentkezni lehet a rendezvény vásári forgatagába is. A
Vásárhelyi Forgatagon már megszokhattuk, hogy értékes,
nagy gonddal készült és különleges kézművestermékekből
nyílik vásár. A helyek száma korlátozott, de még páran je-
lentkezhetnek az idei kézművesvásárra.

A civil szervezetek és a kézművesek a rendezvény
www.forgatag.ro oldalán jelentkezhetnek, egy-egy űrlap ki-
töltésével. 

Út a boldogsághoz
Június 18-án, vasárnap 11 órától a Grand
szálloda Grand termében Gunagriha, Sri
Chinmoy spirituális mester tanítványa a
boldogságkeresés útjáról tart ingyenes elő-
adást. Bővebb információ a www.gunag-
riha.hu oldalon. 

Bibliás nyaralás fiataloknak
és felnőtteknek
A Katolikus Magyar Bibliatársulat nyári tá-
borokat szervez. Az első táborra július 6–
9. között kerül sor Csíksomlyón, a Jakab
Antal tanulmányi házban. A tábor témája:
Sebek, melyek a lelket gyógyítják – A meg-
bocsátás, mely helyrehozza az összetört
kapcsolatokat. Előadó: ft. Oláh Dénes. Je-
lentkezni július 19-ig lehet a 0754-251-897-

es telefonszámon vagy a henn_arpád@biz-
focus.ro e-mail-címen lehet. 

Gyermekbibliahét
Június 19–23. között Marosvásárhelyen, a
Keresztelő Szent János-plébánián, a biblia-
társulat és a plébánia közös szervezésé-
ben bibliahetet tartanak I–VIII. osztályos
diákoknak. Jelentkezni június 17-ig lehet a
következő telefonszámon: 0734/752-404
vagy a hennmagdo@yahoo.fr e-mail-
címen.

Úrnapi körmenet 
A Keresztelő Szent János-plébánia június
18-án, vasárnap du. 5 órától tartja a hagyo-
mányos úrnapi szentmisét és körmenetet.
Szeretettel várják a híveket. 

Szórványreformációi nap
A reformáció 500. évfordulója alkalmából szórványrefor-
mációi napot szerveznek Nagysármáson. A rendezvény
10 órakor istentisztelettel kezdődik, igét hirdet Jakab Ist-
ván, a Maros-Mezőségi Egyházmegye esperese, 12 órától
szeretetvendégséget tartanak, majd 13 órától Benke
János lelkipásztor előadása következik Újratervezés cím-
mel. 14 órától a nagysármási fúvószenekart hallhatja a
gyülekezet. 

MaRó – jótékonysági előadás 
Az előadás teljes alkotói csapata, műszaki személyzete,
valamint a Yorick Stúdió mint producer június 19-én este
7 órakor a Köteles utcai Stúdió színházba jótékonysági
előadásra hívja a nézőket. Az előadás teljes bevételét
Mela Mihai fiatal színésznő kezelésére ajánlják fel, akit
ritka és súlyos rákbetegséggel diagnosztizáltak, és jelen-
leg egy bécsi klinikán próbálják megmenteni az életét ős-
sejtbeültetéssel. A műtét és a kezelés 100 ezer euró feletti
összegbe kerül. Helyfoglalás a 0736-350-686-os telefon-
számon. Az emelt díjas jegyek ára 30 lej. 

Skirtbike Marosvásárhelyen
Június 18-án, vasárnap kerékpáros felvonulást tartanak
Marosvásárhelyen, amely alkalommal a lányok, hölgyek
szoknyát öltenek magukra, és úgy tekernek. A Skirtbike el-
nevezésű eseményt immár harmadik alkalommal szerve-
zik meg, az előző években több száz biciklis hölgy
csatlakozott a kezdeményezéshez. A szervezők célja fel-
hívni a figyelmet, hogy a nőiesség, a nőies öltözködés, il-
letve a kerékpár – mint környezetbarát közlekedési eszköz
– használata nem zárja ki egymást. A rendezvény 15 óra-
kor kezdődik a Vár sétányon, a felvonulásra 18 órától kerül
sor.

Kirándulás Szamosújvárra
Az Erdélyi Magyar Baloldal június 24-én kirándulást szer-
vez Szamosújvárra, a következő útvonalon: Kolozsvár –
Bonchida – Szamosújvár. Feliratkozni a marosvásárhelyi,
Dózsa György utca 9. szám alatti székházban lehet, bő-
vebb tájékoztatás a 0744-928-299-es telefonszámon hét-
főtől péntekig 9–11 óra között, június 21-ig.

Előadás a pihenés 
gyógyító hatásáról

A marosvásárhelyi Hetednapi Adventista Egyházközség
egészségügyi előadást szervez június 19-én, hétfő este 7
órai kezdettel a Kövesdombon, a Maros Művészegyüttes
termében. A meghívott előadó dr. Nagy Norbert belgyó-
gyász rezidens. Az előadás témája és címe: A pihenés
gyógyító hatása. A belépés ingyenes. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma JUSZTIN, 
holnap LAURA és ALIDA
napja. 
LAURA: latin eredetű, a La-
urentius férfinév női párjá-
nak, a Laurenciának a
rövidülése. Azonban lehet a
latin laurus szó származéka
is, aminek a jelentése ba-
bérfa, babérkoszorú.

16., péntek
A Nap kel 

5 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 17 perckor. 
Az év 167. napja, 

hátravan 198 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. június 15.

1 EUR 4,5872
1 USD 4,1082

100 HUF 1,4952
1 g ARANY 166,2777

IDŐJÁRÁS
Napos idő

Hőmérséklet:
max. 260C
min. 140C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
38, 5, 2, 45, 35 +1 NOROC PLUS: 3 5 7 9 8 5 

34, 31, 16, 22, 11, 21 SUPER NOROC: 0 0 6 4 0 1 

20 ,15, 4, 39, 46, 3 NOROC: 1 7 8 6 4 9 4

Civileket és kézműveseket vár a Forgatag

Pontosítás
Antalfi Imolának a Népúj-

ság 2017. június 15-i számá-
ban Ráérős képviselet
címmel közölt írása kapcsán
az alábbi pontosítást tesz-
szük: Amint az Önök olvasói
is várják, hogy a városi taná-
csosok alpolgármestert vá-
lasszanak, Marosvásárhely
polgármestere is várja, hogy
az összes tanácsos kijelölje
és megválassza az alpolgár-
mestereket.

A közönségszolgálati 
és nemzetközi kapcsolatok

ügyosztálya

Versenyvizsga igazgatói 
és aligazgatói állások betöltésére

A Maros Megyei Tanfelügyelőség versenyvizsgát szervez iskolaigazgatói és aligazgatói tisztségek betöltésére. A megye
92 tanintézménye érintett, ahol vagy az igazgatói, vagy az aligazgatói állás vár végleges betöltésre. A beiratkozás június
19–július 6. között zajlik a Maros Megyei Tanfelügyelőségen. Az írásbeli vizsgára július 17-én, a kiértékelésre és az in-
terjúkra július 19–31. között kerül sor. Bővebb tájékoztatás a 0265/213-779-es telefonszám 112-es mellékállomásán,
illetve a 0733-942-159-es telefonszámon. 

Iratkozzanak fel és vegyenek részt minél többen az igaz-
gatói és aligazgatói versenyvizsgán, biztatja Illés Ildikó fő-
tanfelügyelő-helyettes a pedagógusokat, akik azokban a
tanintézményekben dolgoznak, ahol betöltetlen vezetői tiszt-
ségek vannak. Azok is jelentkezhetnek, akik az első vizsgát
valamilyen okból nem tették le sikeresen – tette hozzá. 

Könnyebbséget jelent, hogy a dosszié tartalmát nem kell
feltölteni elektronikus formában, a papíralapú iratokkal kell
benyújtani a dossziét. 

A főtanfelügyelő-helyettes elmondta, hogy változott a bí-
rálóbizottságok összetétele, amelyekben két-két tanfel-

ügyelő és iskolaigazgató vesz részt. A helyhatósági kép-
viselők – a szakszervezetek és a diákszervezetek megbí-
zottjaihoz hasonlóan – ezúttal csak megfigyelőként
lesznek jelen. 

Az érdeklődők a tanfelügyelőség honlapján megtalálnak
minden további információt, többek között azt is, hogy me-
lyik vegyes tannyelvű iskolában kell az igazgatók egyike a
nemzetiségi tagozat képviselője legyen.

Illés Ildikó azt tanácsolja a jelentkezőknek, hogy figyel-
jenek oda arra is, hogy az orvosi igazolás a követelnénynek
megfelelő legyen. (b.)

Egy olvasónk minap felhábo-
rodva jelezte szerkesztőségünk-
nek, hogy a marosszentgyörgyi
Apolló szálloda ablakából a ta-
karítószemélyzet seprűvel verte
le az ott lévő fecskefészkeket. 

Levélben kereste meg lapunkat Bíró
Éva, aki a közösségi oldalon is hangot
adott felháborodásának, és képeket is
közzétett, amelyeken a rövid idővel az-
előtt lencsevégre kapott fecskefészkek-
nek már csak a hűlt helye volt. 

– Június 11-én szemtanúja voltam,
ahogy a marosszentgyörgyi Apolló
hotel teraszán a takarítószemélyzet a
seprű nyelével veri le a fecskefészke-
ket, majd ezt követően tucatnyi fecske
röpködve keresi a már nem létező fész-
ket. Bementem a recepcióra megkér-

dezni, hogy tudnak-e erről? Azt mond-
ták, hogy parancsba adta ki a vezető-
ség, hogy verjék le a fészkeket. A
fecske nemzetközileg védett állat. Úgy
gondolom, nincs joguk, hogy szétver-
jék a fészküket, megöljék a fiókáikat –
írta levelében a panaszos. 

Andreea Loga, a marosszentgyörgyi
Apolló szálloda marketingosztályának
illetékese lapunk megkeresésére el-
mondta, azért távolították el a fecske-
fészkeket, mert a fecske
poloskahordozó, és a személyzet po-
loskát, valamint bolhát talált a hotel-
ben, és nem engedhetik, hogy ez
kellemetlenséget okozzon a vendége-
iknek. Andreea Loga hangsúlyozta,
megoldást keresnek, hogy az elkövet-
kezőkben ne kényszerüljenek arra,
hogy ilyen eljáráshoz folyamodjanak. 

Iulia Vízi, a Milvus Csoport Madár-

tani és Természetvédelmi Egyesület
munkatársa lapunknak elmondta, a
molnárfecske védett madár, és a fész-
kek zavarása tilos. Ez költési időben,
amikor a fészkekben tojások vagy fió-
kák lehetnek, nagyon barbár cseleke-
detnek minősül. 

Az ember–fecske konfliktusok hát-
terében általában a fészekkel együtt
járó, lepotyogó ürülék áll. Viszont a
törvénytelen fecskezavarás és fészek-
leverés megakadályozható egy egy-
szerű eszközzel – a fecskepelenkával.
Ez a madárvédelmi higiéniai kiegé-
szítő eszköz egy fészkenként legalább
30x20 cm körüli fa-, fém- vagy mű-
anyag lap, amit közvetlenül a fészek
alá szerelnek fel. A fecskepelenka fel-
fogja az etető madarak és a fiókák ürü-
lékét, így a fészek alatti terület tiszta
marad. 

A poloskáktól akart szabadulni a szálloda vezetősége
Levert fecskefészkek 

Menyhárt Borbála



Meghatóan, torokszorítóan szép
ünnepség keretében búcsúztatták
az iskolától a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum
diákjait tegnap délelőtt az intéz-
mény udvarán. Az évzárón részt
vett Novák Zoltán RMDSZ-szená-
tor, Biró Zsolt parlamenti képvi-
selő, Illés Ildikó főtanfelü-
gyelő-helyettes, Kiss Tünde tan-
felügyelő, Balla Imre iskolalel-
kész, Bardócz Krisztina, a szülők
megbízottja az iskola vezetőtaná-
csában és Bányász Sándor öreg-
diák, a Sanctus Emericus Baráti
Kör képviselője. 

– Eredményes évet zártunk – összege-
zett Székely Szilárd megbízott igazgató,
és szavait a sok kitűnő, 10-es és 9-esen
fölüli év végi általános mellett a külön-
böző országos és nemzetközi versenye-
ken, vetélkedőkön szerzett díjak,
dicséretek, elismerések bizonyítják a
humán és reál tantárgyak, a művészetek
és a sport terén. Jól teljesítettek a legki-
sebbek, és 9-esen felüli osztályátlaggal
zárták az évet a gimnáziumi osztályok,
kiváló és jó teljesítményt nyújtottak a
természettudományok – idegen nyelv
szakos kilencedikes és tizedikes tanulók,
de felzárkóztak mögéjük a római katoli-
kus teológiai osztályok is. A tanítónők és
osztályfőnökök, akik sorra átadták az ok-
leveleket és jutalomkönyveket, nem
győzték dicsérni a diákok teljesítményét. 

Székely Szilárd megbízott igazgató ta-
nulásra buzdította a diákságot a szünidő
idején is. A vakációs tananyag viszont
azt jelenti, hogy tanuljanak meg pihenni,
olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek
felüdítenek és pótolják a felhasznált
energiákat. 

Meg kell tanulni dolgozni is, mert
akkor van igazán értéke a zsebpénznek,
ha a kedvvel végzett munkáért kapja a
diák – sorolta a teendőket. A szünidő le-
hetőséget nyújt a találkozásra, az olyan
emberekkel való együttlétre, akikre a
tanév idején kevesebb időt tudtak szánni.
És hasznos megtanulni a minőségi szó-

rakozást is, az olyan kikapcsolódást, ami
érdekes és kreatív energiákat szabadít fel
– ajánlotta a szünidei „tananyagot” Szé-
kely Szilárd. A továbbiakban köszönetet
mondott a bátor kiállásért és a támogatá-
sért a szülőknek, akik büszkék lehetnek
gyermekeikre, és arra kérte őket, hogy
továbbra is biztonságos háttérként támo-
gassák őket. Munkatársainak a helytállá-
sért, kitartásért és az eredményes
munkáért mondott köszönetet.

– Biztonságban vagytok, hiszen ebben
az országban mindenkinek joga van ta-
nulni, az idő pedig mindent megold. A
mindenkori újrakezdés lehetőségében
bízva nem kell elcsüggedni – biztatta a
diákokat Illés Ildikó főtanfelügyelő-he-
lyettes, aki elismeréssel szólt a tanulók
teljesítményéről, értékelte a pedagógu-
sok munkáját, kitartását, és köszönetet
mondott a szülőknek.

– Mi, pedagógusok büszkék vagyunk
rátok, hiszen példát mutattatok szorga-
lomból, kitartásból, egyenes emberi tar-
tásból – szólt a jelenlevőkhöz Kiss

Tünde, magyar- és vallásoktatásért fele-
lős tanfelügyelő. Kiemelte, hogy az aka-
dályok nem gyengítették, hanem
megerősítették a diákok és a pedagógu-
sok teljesítményét. Kellemes szünidőt
kívánva Tóth Árpád soraival búcsúzott
tőlük: „Előre, föl, miénk az élet,/ A szé-
les földnek kerekén/ Szemünkben csillog
az ígéret/ És bennünk ring a jó remény!”

A diákok díjazását követően Balla Lo-
ránd református lelkész adta át a Pupp
József magyartanár, az iskola volt diák-
jának (1932–35 között) az életéről szóló
kötetet, és a szülői közösség nevében
megköszönte a pedagógusok munkáját,
és közös imával buzdította egységre a
résztvevőket.

Befejezésképpen Balla Imre iskolalel-
kész kért áldást az intézmény megmara-
dására, majd Márton Áron szavait és
példáját idézve arra biztatta a jelenlevő-
ket, hogy a szenvedésbe való menekülés
helyett a munkára összpontosítsanak,
végül egymás kezét fogva mondták el a
miatyánkot. (bodolai)
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Jó eredmények az érettségin
Az érettségizők 71,88%-a szerzett tapasztalt nyelv-
használói minősítést a román nyelvből tartott szóbeli
vizsgán; a tavalyi eredményekhez képest (71,59%)
enyhén nőtt az arány, tájékoztatott az oktatási mi-
nisztérium. Az anyanyelvi kompetenciák felmérésén
6.337 diák vett részt, közülük 5.271 (83,18%) ta-
pasztalt, 871 (13,74%) haladó, míg 138 (2,18%) kö-
zepes minősítést szerzett. 120 személy kérte az
előző évi eredmények elismerését, 57-en nem jelen-
tek meg. A román nyelvből és anyanyelvből tartott
szóbeli vizsgák június 6-a és 9-e között zajlottak, a
digitális kompetenciákat és az idegennyelv-ismeretet
e hét folyamán mérik fel. Az első írásbeli vizsgára jú-
nius 26-án kerül sor. (Agerpres)

Kutatható az első világháborús
magyar alakulatok története

Az interneten is kutatható már az első világháború-
ban a Magyar Királyság területén felállított katonai
egységek és tagjaik története – hangzott el a
http://www.magyarezredek.hu/ honlap indulása al-
kalmából tartott csütörtöki budapesti sajtótájékozta-
tón. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának parlamenti államtitkára az esemé-
nyen azt emelte ki: az első világháború volt a törté-
nelem legnagyobb magyar katonai
emberveszteséggel járó konfliktusa. A 662 ezer ele-
sett megegyezik Debrecen, Miskolc, Szeged és
Pécs teljes lakosságával, ám nagyon kevés történt
emlékük megőrzése érdekében az elmúlt száz
évben, különösen az e korszakot fel nem vállaló
kommunista hatalom idején – mondta. (MTI)

Jövő szerdán ismertetik a brit
kormányprogramot

Az eredetileg tervezettnél két nappal később, jövő
szerdán ismerteti II. Erzsébet királynő az új brit kor-
mány törvényalkotási programját, mivel még folynak
az együttműködés feltételeiről szóló tárgyalások a
kormányzó Konzervatív Párt és a Demokratikus Uni-
onista Párt (DUP) között. A múlt csütörtöki előreho-
zott választások eredményeként a konzervatívoké
lett a legnagyobb alsóházi frakció, de a párt elvesz-
tette abszolút többségét, így kisebbségi kormány-
zásra kényszerül. Ebben a helyzetben a Konzervatív
Párt a tervek szerint a legnagyobb észak-írországi
lojalista erő, a DUP frakciójával együttműködve kor-
mányoz tovább, mivel a két pártnak együttesen
megvan az abszolút többsége az alsóházban. (MTI)

Moszkva középtávon meg akarja
erősíteni a szír hadsereget

Oroszország középtávon fel kívánja fejleszteni a szí-
riai fegyveres erők harcképességét, ami lehetővé
tenné, hogy az orosz erőket a bázisaikra vonják visz-
sza Szíriában – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz
elnök csütörtökön éves betelefonálós televíziós fó-
rumán. Mint mondta, az orosz légierő szükség ese-
tén ekkor is támogatást nyújtana a szíriai
kormánycsapatoknak. Szavai szerint Moszkva célja
az, hogy megkezdődjön a politikai rendezés folya-
mata, amelybe az összes érintett felet be kell vonni.
Az orosz vezető elmondta, hogy az orosz hadiipari
komplexum és a hadsereg hasznos tapasztalatokat
szerzett Szíriában a legújabb fegyverek kipróbálá-
sában. (MTI)

tőkét szerző kormányfőnek kedveznek a korrupciós pe-
reiktől szabadulni igyekezve bólogató bábokra szoruló
pártvezérekkel szemben. Amennyiben a kormányfő csak
a szabályok pontos betartásával hajlandó távozni, a
parlamentnek kell bizalmatlansági indítvány útján meg-
buktatnia.

De ezen a szavazáson korántsem lehet biztosra
menni, mert a szociáldemokraták is megosztottak. Erre
ráerősíthet, hogy az akár hetekig is elhúzódható folya-
mat során a pénzcsapok a kormányfő kezében vannak,
míg a bajszos báró a diktatórikus irányításon és a bár-
mikori hátba szúráson kívül nem sok jót ígérhet a híve-
inek. Ráadásul ha biztosan meg akarják tartani a
hatalmat, akkor az az érdekük, hogy ne adjanak labdát
az alkotmány által tág játéklehetőségekkel rendelkező
államelnöknek.

Az ellenzéknek értelemszerűen a hatalomátvétel kel-
lene a célja legyen. Ám a jelenlegi parlamenti felállás-
ban a szocdemek nélkül kormányozni nem lehet, így a
többieknek is érdeke lehet, hogy a legnagyobb választói
bázissal rendelkező párt megtisztuljon. Most az előre-
hozott választások sem rendeznék át számottevően a pa-
lettát, hiszen az ellenzéki alakulatok is a maguk
válságaival vívódnak. Így nem lenne meglepő, ha a bi-
zalmi szavazáson ellenzéki voksokkal is maradna hiva-
talban a kormányfő. Akinek még csak ezután szakadna
a nyakába az igazi kihívás: egy életképes, értelmes kor-
mány összeállítása és a korrupcióval azonosított párt
megtisztítása. Hamar kiderül, hogy valóban van-e olyan
erős, mint az utóbbi időben éreztetni kezdte. Annyi tűnik
biztosnak, hogy idén a közéleti uborkaszezon elmarad,
és ennek a háborúnak mindenképpen vezéráldozata
lesz: vagy a kormánypalotában, vagy a pártszékházak-
ban.

Gerendából bumeráng
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ„És bennünk ring a jó remény” 
Évzáró a római katolikus iskolában 

Fotó: Bodolai Gyöngyi

A csíkszeredai Edu-Tech Consulting június 22-24. között
képzéssorozatot szervez, amelynek célja megismertetni az ér-
dekeltekkel az elektronikus közbeszerzési rendszert (SEAP).
Előadók: Alina Brustureanu közbeszerzési szakértő és tréner
Bukarestből, valamint a szintén fővárosi Adina Popescu, aki
több közigazgatási egység pályázatírója és projektvezetője, a
SEAP-rendszer műszaki fejlesztője. Az érdekeltek megismer-

hetik a közbeszerzésre vonatkozó 98/2016-os, a 99/2016-os
és a 101/2016-os törvényt, ugyanakkor a rendszer uniós mű-
ködését, a pályázatok összeállításáról, feltöltéséről és az elekt-
ronikus katalógus kezeléséről is szó lesz. A marosvásárhelyi
előadás a Kulturális és Tudományegyetem Iuliu Maniu utca
4. szám alatti székhelyén lesz. Jelentkezni még ma lehet a
www.edutechconsulting.ro honlapon. 

Képzés a közbeszerzés terén

Klaus Johannis államfő a kor-
mánypártoktól vár megoldást a
szociálliberális koalíció „belső vál-
ságára”, rámutatva, hogy egye-
lőre még nem állt elő olyan
helyzet, amelyben az alkotmány
szerint az államfőnek kell lépnie –
tudatta csütörtökön Mădălina 
Dobrovolschi, az elnöki hivatal szó-
vivője.

A kormányválság azt követően alakult
ki, hogy a koalíciós pártok a kormány-
program végrehajtásának késésére hivat-
kozva szerdán megvonták bizalmukat
Sorin Grindeanu kabinetjétől, a minisz-
terelnök azonban bejelentette, hogy nem
hajlandó lemondani.

Johannis szóvivője elmondta: az elnök
tudomásul vette, hogy a koalícióban elé-
gedetlenség állt elő a kormány tevékeny-
ségével kapcsolatban, és a teljes kabinet
leváltását akarják. Ugyanakkor felszólí-
totta a kormánykoalíciót, hogy a politi-
kai bizonytalanság megelőzése
érdekében mielőbb oldja meg belső vál-
ságát. „Ez a koalíciót alkotó pártok kizá-
rólagos felelőssége” – nyomatékosította
szóvivőjén keresztül az államfő.

Egy kormánytag megbízatása akkor
szűnik meg, ha lemond, felmentik, elve-
szíti választójogát, megsérti az összefér-
hetetlenségi előírásokat vagy meghal. Ha

a kormányfő az említett helyzetek egyi-
kébe kerül, a felmentés kivételével, vagy
képtelenné válik feladata ellátására,
akkor az államfő egy másik kormányta-
got nevez ki ideiglenes miniszterelnök-
nek, aki az új kormány megalakulásáig
marad tisztségben – idézte az elnöki szó-
vivő az alkotmányos előírásokat, rámu-
tatva: ezen helyzetek egyike sem állt elő.

Amikor a miniszterelnöki tisztség
megüresedik – vagy lemondás, vagy a
parlament által elfogadott bizalmatlan-
sági indítvány nyomán –, akkor az ál-
lamfő késedelem nélkül elindítja egy új
kormányfőjelölt megbízásához szüksé-
ges alkotmányos eljárást – szögezte le az
elnöki hivatal szóvivője.

A koalíciós pártok úgy próbálják ki-
kényszeríteni Grindeanu távozását, hogy
valamennyi miniszterüket lemondatták
szerdán, lemondó leveleik azonban még
nem kerültek az államfő elé, aki hivata-
losan is felmentheti őket. A Szociálde-
mokrata Párt (PSD) végrehajtó
bizottsága azt is határozatba iktatta, hogy
kizárják a pártból azokat, akik olyan kor-
mányban vállalnak tisztséget, amelyet a
párt nem támogat.

Grindeanu leszögezte, csak abban az
esetben hajlandó lemondani, ha az ál-
lamfő a kormányalakítási tárgyalások
nyomán a választásokon legtöbb szava-

zatot szerzett PSD-ből nevez meg kor-
mányfőjelöltet. Ha Grindeanu nem ter-
jeszti be hivatalosan lemondását,
tisztségétől csak a parlament foszthatja
meg. (MTI)
Bizalmatlansági indítványt nyújt be 
a PSD a Grindeanu-kormány ellen

A PSD úgy döntött, bizalmatlansági
indítványt nyújt be a Grindeanu-kor-
mány ellen – döntött politikai források
szerint a párt országos végrehajtó bizott-
sága (CExN) csütörtöki ülésén.

A PSD végrehajtó bizottságának tagjai
csütörtökön úgy döntöttek, bizalmatlan-
sági indítványt nyújtanak be a Grindeanu-
kormány ellen, miután a hivatalban lévő
miniszterelnök nem volt hajlandó lemon-
dani tisztségéről, holott a kormánykoalí-
ció mindkét tagja, a PSD és a Liberálisok
és Demokraták Szövetsége (ALDE) is
megvonta tőle a politikai támogatást. 

A kabinet minden minisztere benyúj-
totta lemondását, a lemondások csütör-
tökön el is jutottak Sorin Grindeanu
kormányfőhöz. Utóbbinak15 nap áll ren-
delkezésére, hogy tudomásul vegye és
továbbítsa azokat az államelnöki hivatal-
hoz, ezt követően pedig az államfő alá-
írja a visszahívásról szóló rendeleteket. 

Források szerint ugyanakkor a PSD
azt is eldöntötte, kizárja a pártból Sorin
Grindeanut. (Mediafax)

Kormányválság
Az államfő a koalíciós pártoktól vár megoldást



Az 50×30 méteres nagymedence
átlagmélysége 1,80 m, az alacso-
nyabb részen 1,70 méter és 1,90
méterig mélyül. A víz hőmérséklete
a héten még 22-23 Celsius-fok kö-
rüli volt, de a forró nyári napokon
elérheti a 30 Celsius-fokot. Az ed-
zettebbek ottjártunkkor, a szeles-
napsütéses időben is fürödtek a
szabadban. A három gyermekme-
dence mellett – melyek a legkiseb-
bektől a nagyobbacskákig terjedő
korosztálynak vannak kiépítve – az
1,20 m mély családi medencében
bármelyik korosztály lubickolhat.
Ebbe a medencébe két vízicsúszdá-
ról lehet ereszkedni egy lejért, vagy
13 lejes napidíjért akár egész nap
lehet csúszdázni. Amint az igazga-
tóhelyettes elmondta, a tavalyi
idényben a szeszélyes időjárás miatt
harminc százalékkal csökkent a lá-
togatók száma, ennek ellenére szá-
zezres tömeg látogatott ki. Sokan
Hargita, Beszterce, Szeben, Fehér,
Kolozs megyéből érkeztek. A 19
óra utáni szabad belépő kapcsán fel-
vetettük az állandó elégedetlenséget
is, a ruhástól tisztálkodók látványát,
de a jelek szerint a vendéglátóegy-
ségek nyomására a tapasztalat az
idén sem lesz másmilyen.

Ottjártunkkor a vízimentő és el-
sősegélynyújtó is a megfigyelőállo-
máson tartózkodott. A
Víkendtelepre a belépőjegy megvá-
sárlása egyetlen belépésre jogosít
fel, az árak néhány éve változatla-
nok: felnőtteknek hat lej, 3–14 év
közötti gyerekeknek, diákoknak,
egyetemistáknak három lej, mozgás-
sérültek és kísérőik, valamint három
év alatti gyerekek számára ingyenes.
Egy évadra a felnőttbérlet 115 lej, a
gyerek- és nyugdíjasbérlet 78 lej. A
kapunál korszerű, vonalkódleolvasó
beléptetőrendszer működik, amely a
kívülálló számára fölösleges beruhá-
zásnak tűnik, mert nyáron, a tűző
napon a nagyobb tömegeket a jegy-
vásárlást követően újból fölösleges
sorban állásra kényszerítheti… 

Marosszentgyörgyön
A marosszentgyörgyi Apolló

strand május elsején megnyitotta
kapuit, a wellnessközpont pedig
egész évben üzemel. Amint And-
reea Loga marketingigazgató tájé-
koztatott, a kültéri sós és édesvizű
medence naponta reggel 8 és este 8
óra között várja a fürdőzőket. A be-
lépőjegy felnőtteknek hétköznap 22
lej, hétvégén és ünnepnapokon 30
lej, a nyugdíjasok számára nincs
kedvezmény, a jegyek egyetlen be-
lépésre jogosítanak fel. A 7–14 év
közötti gyerekeknek hétköznap hét
lej, hétvégeken tíz lej a belépő. A
VIP-jegy tíz lejjel drágább, a kü-
lönbség a megkülönböztetett részen
elhelyezett hintaágyakban rejlik, a
napozóágyak is gyérebben vannak.
Hét év alatti gyerekeknek a belé-
pés ingyenes. A wellnessrészlegen
8–22 óra között tudnak felnőttek és
12 éven felüli gyerekek negyven
vagy ötven lejért hétköznaponként
négy órát lazítani, hétvégén
ugyanez hatvan lej. A wellnesse-
zésre feljogosító napidíj 65 lej hét-
főtől péntekig és 75 lej
szombat-vasárnap. Július elsejétől
megnyílik az a kis zöldövezet,
ahová elvonulhatnak a tűző nap
elől a vendégek.

Kérdésünkre megtudtuk, annak
ellenére, hogy a strand területén
nem forgalmaznak szeszes italt, a
házirend pedig tiltja is az alko-
holnak a strand területére való
bevitelét, nem ellenőrzik a ven-
dégek poggyászát, és ha saját
célra sört, üdítőt, vizet visznek be
a kültéri strand területére, a rend-
szabályzat betartásán őrködők
nem tiltják meg annak elfogyasz-
tását.

Erre a kérdésre azért tértünk ki,
mert a megyében tavaly tapasztal-
tunk már olyan magánkézben lévő
kültéri strandot, ahol a szabályzat
betartásán őrködők a vendég cso-
magját átkutatták, és amennyiben
palackozott vizet találtak nála, azt a
csomagmegőrzőben kellett hagyni,

majd távozáskor magával vihette a
vendég. 
Egykori strandok – ebek harmin-
cadján

A megyeszékhely egykor legis-
mertebb uszodája a Mátyás király
téren lévő Voinţa (Akarat) strand
volt, ahonnan az évek során számos
kiváló helyi sportoló került ki. A
Ritz-fürdő felszámolása után és a
Május 1. strand, valamint a Víkend-
telep létesítése előtt a város legnép-
szerűbb nyári sport- és
szabadidő-létesítményeként tartot-
ták számon. Marosvásárhely első,
nyitott medencés strandját 1923
nyarán adták át, és manapság sem
elhanyagolandó rövid idő, mindösz-
sze hat hét alatt készült el a 30 m
hosszú medence, amit egy év múl-
tán, a nemzetközi követelmények-
nek megfelelően, 50 méteresre
bővítettek, azt követően pedig elin-

dult a marosvásárhelyi vízi sport
több mint négy évtizedet felölelő
diadalútján. A Voinţa strand meden-
céjében tartották azokat a versenye-
ket, amelyeken az úszást és
vízilabdát is űző játékosok mérték
össze tudásukat. A kezdeti időszak-
ban, a fővárost leszámítva, a vízi-
labda szinte kizárólag Erdélyre
szorítkozott, melynek Marosvásár-
hely volt a fellegvára. A rendszer-
váltás után a strand területe egyre
elárvultabb lett, lassan teljesen be-
növi a gyom és a gaz. Állítólag a
helyi polgármesteri hivatal egy vál-
lalkozónak adta bérbe a strandot,
aki parkolót alakítana ki a területen.
Nagyobb méretű munkálatoknak
még nincs nyoma.

Több mint húsz éve nem műkö-
dik a marosvásárhelyi Kárpátok sé-
tányi Május 1. strand sem. Az
egykori fürdőhelyiség olimpiai mé-

retű medencéje mára csak romhal-
maz. A régi, közkedvelt hely fölé
nőtte magát a Maros Szabadidő- és
Sportkomplexum.

Mivel nem tartozik a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatal
fennhatósága alá, a Május 1. stran-
dot magánbefektetőkre bízták.
Azok viszont máig sem kerültek
elő. Az önkormányzat időközben
azzal foglalkozott, ami hozzá tar-
tozik, vagyis a Víkendtelep fej-
lesztésével, így az évek során a
Május 1. használhatatlanná vált. A
város egykori büszkeségét görkor-
csolyázók és gördeszkázók hasz-
nálták, most már azok sem
népesítik be a bozóttal benőtt terü-
letet. A látvány lehangoló, helyen-
ként a hajléktalanok nyoma
megmaradt, lassan erdővé válik a
Víkendteleptől pár száz méterre
lévő terület.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Rajtolt a strandszezon

Az egykori Május 1. strand Parkolót terveznek a néhai Voinţa strand helyére  Fotó: Nagy Tibor

A fedett uszoda a Víkendtelepen

A Víkendtelep

A marosszentgyörgyi Apolló strand
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Irodalomtörténetileg Arany János Rozvány
családdal való kapcsolatának a bemutatása
alapvető fontosságú az Arany-életmű megér-
tésében. Ezt a kapcsolatot Sáfrán Györgyi is-
mertette is Arany János és Rozvány Erzsébet
című, az MTA Könyvtárának 1960-ban, Bu-
dapesten megjelent kiadványában. Ezt a
művet aztán a Téka sorozat újraközölte.

A Rozvány család története önmagában is
érdekes. Egy kicsit kelet-európai sors. A vég-
zet véletlenül az akkori Osztrák–Magyar Bi-
rodalomba vetette őket. A család tagjai a
magyar kultúra alkotó értelmiségeivé váltak,
de a trianoni döntés után ugyanúgy váltak a
román politika és történelem aktív szereplő-
ivé. A Rozvány család makedón eredetű és
ortodox vallású volt! Trianon nemcsak a föld-
rajzban és népek életében okozott abszurd
helyzeteket, de családok sorsában is. Roz-
vány György, Arany János barátja a magyar
helytörténetbe és irodalomba is beírta nevét,
hiszen Arany Jánosra való tekintettel megírta
Nagyszalonta mezőváros történetét, és meg-
írta emlékeit Arany Jánosról. Második házas-
ságából öt gyermeke született. Az első
gyermeke, Gabriella (1862–1961) 99 évet élt.
Személyesen ismerte Arany Jánost, és élete
végéig őrizte személyes emlékeit a költőről,
és megőrizte nagynénjének, Rozvány Erzsé-
betnek Arany Jánossal való levelezését. Test-
vére, Rozvány Jenő a Román Kommunista
Párt egyik alapítója volt, de ő is szembe kel-
lett nézzen azzal, hogy később a párt kiközö-
sítette, mert következetesen harcolt a népek
önrendelkezési jogaiért, így a nemzetiségi jo-
gokért is. Testvére, István a Román Nemzeti Pa-
rasztpárt jeles képviselője, aki 1929-ben
Hunyad vármegye prefektusa volt. Ő adott pa-
rancsot a  lupényi bányászok 1929-es sztrájkjá-
nak fegyveres elfojtására. Ellentétek és
abszurditások voltak már a testvérek között is.
Szolgálatot tettek a magyar irodalomnak, talán
gyászos emlékeket a román történelemnek,
és emberi tragédia megtestesítői, mert Roz-
vány Jenőt éppen a hithű kommunista Szov-
jetunióban koholt vádak alapján végezték ki!

Írásom első részében inkább e három Roz-
vány gyerek sorsának rövid bemutatásával
kezdem, és csak utána (egy következő rész-
ben) térek rá a Rozvány család Arany János
költészetére gyakorolt hatására.

Rozvány Jenő (Nagyszalonta, 1873. de-
cember 28. – Moszkva, 1938. május 20.) köz-
író, szerkesztő, testvére Rozvány István
(Ştefan Răzvan), Hunyad megye főispánja
volt 1929-ben, amikor is a lupenyi sztrájkoló
munkásokba lövetett. Gondoljuk csak át eze-
ket az ellentéteket. Apjuk, Rozvány György,
Arany János jó barátja, Arany életének egyik
krónikása; egyik fiából nagy kommunista, a
másikból vad kapitalista lett! Rozvány
György bátyja, András, Arany János kortársa
és szobatársa, akinek a haláláról Arany János
is szépen megemlékezik. Rozvány György
húga, Rozvány Erzsébet, Arany János igen
kedves magántanítványa. Nem volna teljes az
Arany Jánosról alkotott képünk, ha nem is-
mernénk Arany János és a Rozvány család
kapcsolatát.

A Wikipédián ez szerepel Rozvány Jenő-
ről:

„Rozvány Jenő (Nagyszalonta, 1873. de-
cember 28. – Moszkva, 1938. május 20.) köz-
író, szerkesztő.

Elődei a 18. században hagyták el Mace-
dóniát és telepedtek le Nagyszalontán. Nagy-
apja és apja Arany János barátja.
Középiskolába szülővárosában, Nagyvára-
don és Rozsnyón járt, jogot Budapesten és
Berlinben hallgatott, doktorátust Budapesten
szerzett (1900). Ügyvéd Nagyszalontán és
Nagyváradon. Egyetemi évei alatt megismer-
kedett a marxizmussal, kapcsolatba került a
munkásmozgalommal, s teljes életét annak
szolgálatába állította. 1900-tól tagja a Ma-
gyarországi Szociáldemokrata Pártnak; 1907
decemberétől szerkesztője a nagyváradi
Munkás Újságnak, de közöl a Jövőben, a Vi-
lágosságban és a kolozsvári Szocializmusban
is. 1907-ben részt vesz a II. Internacionálé
stuttgarti kongresszusán. 1910-ben A gazda-
sági élet története címmel népszerűsítő füze-
tet ad ki. 1912-ben küldött a szocialisták
bázeli rendkívüli kongresszusán. Többször le-
tartóztatják és elítélik közrend elleni kihágás
és sajtóvétség címén.

Az első világháborúban fogságba esik,
megtanul olaszul, és magyarra fordítja Marx
több írását (köztük a Kommunista kiáltványt
és A tőke egy részét).

1919 augusztusában tért haza Nagyvá-
radra. Jelentős szerepet vállalt a magyar és
román munkássajtó megteremtésében. Az Er-
délyi Népszava főszerkesztője, a Brassóban
megjelent Dreptatea című román munkáslap

szerkesztője; az Er-
délyi Szikra mun-
katársa. Ezekben s
más brassói, ma-
rosvásárhelyi és
bukaresti munkás-
lapokban főként a
parasztság helyze-
tével és a nemzeti-
ségi kérdéssel
foglalkozott. Részt
vett a Kommunis-
ták Romániai
Pártja I. (alakuló)
kongresszusának
munkálataiban, s
mint annak alapító
tagja, a nemzeti-
ségi és agrárkér-
désről szóló
jelentés egyik ki-
dolgozója. Négy
román nyelvű kiad-
ványban ismertette
és magyarázta a
tömegeket érintő új
törvényeket (1923–
31). Az állami 
hatóságok le-
tartóztatták, egy
évet a bukaresti és

jilavai börtönben töltött.
1925 őszétől a legális Mun-
kás-Paraszt Blokk bihari
szervezője. Bejut a nagyvá-
radi tanácsba, majd 1931-
ben a román parlamentbe is,
ahonnan eltávolítják. Közben
saját pártjában is harc indult
ellene, jobboldali elhajlással
vádolják. Az üldöztetések
arra késztetik, hogy a Szovje-
tunióba költözzék. 1932-től
Moszkvában Varga Jenő mel-
lett a Világgazdasági és Vi-
lágpolitikai Intézet
tudományos kutatója, meg-
szerzi a doktori címet az
olasz fasizmus történetét fel-
táró dolgozatával (1937).
Koholt vádak alapján letar-
tóztatják és 1938-ban kivég-
zik. A Szovjetunió Legfelsőbb
Katonai Bírósága 1956-ban
„post mortem” rehabilitálta.

Önálló kötetei (Eugen
Rozvan néven): Legea chiri-
ilor (Nagyvárad 1927), Cont-
ractele de muncă. Legea
privind relaţiile juridice ale
funcţionarilor şi muncitorilor
(Nagyvárad 1930), Regimul raporturilor
dintre proprietari şi chiriaşi (Nagyvárad
1931), Legea contra cametei (Nagyvárad
1931)”.1

Tanulságos és ugyanakkor szomorú, hogy
mit ír róla a román nyelvű Wikipédia: Szerin-
tük román nemzetiségű, magyar kommunista
volt. Nagyjából ezt tartják rólunk, hogy ma-
gyarul beszélő románok vagyunk!

„Eugen Rozvan (maghiară Jenő Rozvány,
rusă, Evgeny Georgiyevich Rozvan; n. 28 de-
cembrie 1878, Salonta, Ungaria – d. 20 mai
1938) a fost un activist comunist maghiar de
naţionalitate română, avocat şi istoric mar-
xist care s-a stabilit în Uniunea Sovietică la
sfârşitul vieţii sale. Activitatea politică a lui
Eugen Rozvan s-a desfăşurat mai ales la
Oradea, în cadrul Blocului Muncitoresc ţă-
rănesc. Deoarece în anumite probleme vizi-
unea nu s-a înscris în directivele trasate de
Comintern, la Plenara Comitetului Central
din 24–25 februarie 1929 s-a decis exclude-
rea lui Rozvan din partid sub principala în-
vinuire de a fi combătut lozinca referitoare la
»dreptul de autodeterminare al popoarelor
asuprite până la despărţirea de statul
român«. Această hotărâre nu i-a fost adusă
la cunoştinţă în mod oficial, astfel că în anii
următori situaţia sa în partid a fost incertă.
În septembrie 1931 s-a decis să plece în
URSS pentru a-şi clarifica situaţia. Aici a fost
angajat ca cercetător ştiinţific la »Institutul
de politică şi relaţii internaţionale«, unde a
studiat fascismul italian. În 1937 a obţinut tit-
lul de doctor în ştiinţe cu o lucrare pe această
temă. Rozvan a devenit o victimă a Marii
Epurări din URSS: a fost arestat la 16 de-
cembrie 1937 şi în mod oficial condamnat la
zece ani de închisoare. El a fost, totuşi, exe-
cutat imediat, în 1938.”2

Most lássuk, mit tudunk a testvéréről, Roz-
vány Istvánról (Ştefan Răzvan). Nem tévesz-
tendő össze a XVI. században élt moldvai
vajdával, akit a román történelem úgy tart
számon, mint az egyetlen cigány eredetű
moldvai vajdát! (1595 áprilisától 1595 de-
cemberéig volt Moldva uralkodója.) Az álta-
lunk ismertetendő Ştefan Răzvan 1873–1949
között Hunyad megyében élt.

Érdemes felidéznünk az 1929-es esemé-
nyeket3: 
Az 1929-es lupényi általános sztrájk

Az 1929-ben kirobbant nagy gazdasági vi-
lágválság első hazai áldozatai a lupényi bá-
nyászok voltak, 22-en életükkel fizettek,
148-an megsebesültek a karhatalom „rend-
fenntartó” intézkedései következtében. A tör-
ténelemkönyvekből nagyon keveset

tudhatunk meg az ottani események előzmé-
nyeiből, kiváltó okairól, lefolyásáról, követ-
kezményeiről, valahogy ezek az események
nem kerültek a mindenkori hatalom érdeklő-
dési körébe sem a két világháború közötti
időszakban, sem a „dicsőséges” szocializ-
musban, de az azt követő 25 évben sem je-
lentett politikai tőkét egyetlen párt vagy
szervezet részére legalább annyira, hogy a
valóságnak megfelelően, dokumentáltan be-
mutassák az 1929. augusztusi Zsil-völgyi
eseményeket. Ennek a dolgozatnak sem ez a
célja, itt megemlítjük a Rozvány család egyik
tagját, aki születésekor, 1873-ban Rozvány
István, pályafutása alatt Ştefan Răzvan (ez az
akkori nemzetiségi politika része is lehetett!)
néven, az akkori hatalom magas állami kép-
viselőjeként meghatározó szerepet játszott az
események, főleg a munkásmegmozdulás
véres leverésében.

Mindamellett, hogy a Zsil-völgyi bánya-
vállalatok profitja 1921 és 1929 között ötszö-
rösére nőtt, a kollektív munkaszerződést
1929 tavaszán nem sikerült aláírni, a bányá-
szok által kért fizetési szinteket nem hagyta
jóvá az igazgatóság. A szociális körülmények
is tarthatatlanok voltak, a munkások csak
„ágyra járók” voltak a munkásszállásokon. De
30 ezer bányász véleményét nem lehetett fi-
gyelmen kívül hagyni! Június–júliusban még
gyengén szervezett megmozdulások voltak,
de augusztusra ezek felerősödtek. Augusztus
5-én mintegy 5000 sztrájkoló megszállta a lu-
pényi villanytelepet, megbénítva a környék
egész tevékenységét. Csendőralakulatokat ve-
zényelnek a helyszínre, a legmagasabb rangú
személy Ştefan Răzvan, Hunyad megye pre-
fektusa volt, neki voltak közvetlenül aláren-
delve a mozgósított katonai alakulatok.

Mivel a sztrájkolók az ismételt felszólítá-
sokra sem hagyták el a villanytelepet, a
csendőrség parancsot kapott a sztrájkolók el-
távolítására, és felsőbb utasításra fegyvert is
használtak. A helyszínen 20 bányász halt meg,
150-en megsebesültek, közülük ketten később
belehaltak sérüléseikbe. Következtek a meg-
torlások, letartóztatások, perek, ítéletek.

Így végződött az Európában is elsőként
nyilvántartott, az 1929-es gazdasági válsággal
összefüggésbe hozható munkásmegmozdulás,
melynek vérbe fojtásában vezető szerepe volt
a nemzeti parasztpárti kormány helyi képvi-
selőjének, Ştefan Răzvan prefektusnak.

(A folytatásban: a Rozvány családnak
Arany János költészetére gyakorolt hatásáról)
1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Rozv%C3%A1ny_Jen%C5%91
2 https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Rozvan
3 http://foaienationala.ro/lupeni-1929-istorie-imposibil.html

Arany János és a Rozvány család
Oláh-Gál Róbert

A Rozvány család családfája

A lupényi emlékmű



Az iskolatáblára felkerül a „vakáció” szó
utolsó betűje: a V. S kitör a nyári szünet. A
legtöbb életre szóló esemény az ember éle-
tének első tucatnyi évében történik, vallom
sokadmagammal. Így aztán egy élményekben
gazdag nyár kitörölhetetlen nyomot
hagy(hat) bárki lelkében. E gondolattal indí-
tom kalandozásainkat június közepén.

Égi csikón léptet a nyár,
tarka idő ünnepe jár,
táncra való, fürdeni jó,
nagy hegy alatt hűsöl a tó.

Hogyha kijössz, messzire mégy,
hogyha maradsz, csipdes a légy.
Habzik az ég, mint tele-tál,
tarka idő szőttese száll.

– üzeni Weöres Sándor is.
Események tarka szőttesét terítem lábunk

elé, kedves Olvasóm. Induljunk hát!
104 éve, négyéves építőmunka után, 1913.

június 16-án a pesti Városligetben megnyílt
a Széchenyi Gyógyfürdő. Első artézi kútját
1868-78 között az a Zsigmondy Vilmos fú-
ratta, aki egy évre rá Petrozsény több mint
700 méter mélységbe lenyúló kőszéntelepeit
felkutatta. Ennek a kútnak a mélysége több
mint 970 méter volt, a feltörő víz hőmérsék-
lete pedig 74 oC. A második kutat a megnyi-
tás után 23 évvel az egykori nagyenyedi diák,
Pávai Vajna Ferenc hidrogeológus irányítá-
sával 1936-ban fúrták. Ennél a víz 1240
méter mélyről jön, és 77 oC-os hőmérsékle-
tével Európa egyik legmelegebb hévforrása.
A gyógyvíz elsősorban mozgásszervi beteg-

ségek kezelésére alkalmas, az ivókúrák gyo-
mor-, bél-, epe- és légúti betegségek gyógyí-
tására szolgálnak.

Ugyancsak e napon emlékezünk a 96 éve
elment Körösfői-Kriesch Aladárra, a vásár-
helyi Kultúrpalota falképei mellett az Ország-
ház ebédlőtermének két freskója és a
Zeneakadémia falképei őrzik emlékét.

18 éve, 1998. június 17-én költözött az égi
régészet mezejére László Gyula történész,
képzőművész. A ’90-es években gyakran járt
haza, Erdélybe. Számos helyen tartott törté-
nelmi előadásokat, egyik 1998-as körútja al-
kalmából érte a halál Nagyváradon, éppen
amikor Sepsiszentgyörgyre indult volna
újabb előadást tartani. Művein átsüt az erdé-
lyi természeti táj mélyen értő szeretete. Sok
fontos kutatása mellett Erdély településtörté-
netének a nyers táj átalakítására gyakorolt ha-
tását is vizsgálta. Számos tanulmánya az
erdélyi népdalok, népszokások, mesék jelké-
peit magyarázza, bemutatja régi korok szer-
számait és használati tárgyait, a lovas népek
hiedelemvilágát. Számos nemzeti kegytárgy-
ról – Lehel kürtjétől s Szent István kardjától
a Petőfi-mondaképződésekig – minden nosz-
talgia és múltba feledkezés nélkül helyreállí-
totta a valóságos képet. Munkáit saját maga
illusztrálta. A Hunor és Magyar nyomában
kiadványa valóságos népkönyvvé vált, akár-
csak az 50 rajz a honfoglalókról című mun-
kája. (Máig őrzöm a könyv 1986-os, második
kiadását. Gyermekeink ezt forgatva nőttek, s
unokáimnak olvasom majd a nyáron.) Mint
művészettörténész, Barcsay Jenő, Nagy Al-
bert, Incze János bemutatása mellett talán
legfontosabb az az előszó, amit az 1973-ban
megjelent Nagy Imre Kétszáz rajz című al-
bumhoz írt.

„Nagyapa szeme előtt egy pillantásnyira el-
zúzmarásodik a nyár. Nagy hó lesz a kamarási
temetőben, befödi mind az ijedelmesen futko-
rászó ösvényeket (…) Tavaszra várva eszembe
jut majd, hogy téli hajnalokon – a rá leselkedő
orvvadászok elől – szárnyabénultan menekül
a túzokmadár a tollazatára fagyott ólmos eső-
vel. Örökmécses a nap különös eseményeként
újságolta Nagyapának: tudod, mit mondott a
gyermek? Én lemegyek majd hozzád a sötétbe
és a hidegbe a kék takaróval, összebúvunk, úgy
aluszunk és melegítjük egymást. Így mondta?
Hiszen akkor Petőfit olvassa titokban! Vagy
anyja olvasmányaiba hallgatózott még remény-
ség korában. A magzatvíz csodái! – dobta el
Nagyapa megint a sulykot, amiben a vízimada-
rak is ludasok voltak. Nyár végi alkonyatokon
szokta elnézni őket a mezőzáhi és gyekei náda-
sok védelme alatt, amikor egymást kereső hang-
jukat nem a levegőre, hanem alacsony repüléssel
a tó vizére szokták bízni. Így hallott sirálysuttogást
a mozdulatlan víz fölött, szalonkacsipogást a tá-
voli partokról. Tóvidék, magzatvíz? Nagyapa le-
hetőleg fogja kurtábbra a képzeletét. Akkor hát
lét és nemlét senki földjén a kék takarós vándorút
értelmét ki fogja megfejteni? Hisz mustármag-
állapotában a gyermeki vallomás édestestvére
ama híres koltóinak: Petőfi mandula-szavait a
mézes hetek kastélyában. »Én feljövök érte a
síri világból…« Az óriás-gyermek s a sziklevél-
emberke találkozása a halál ledöntött kerítése
fölött. Hová viszed azt a kék takarót, László?
Valaki fázik odalent a földben. Hát te, Sándor
bácsi? Én egy darabka fekete fátyolért jöttem
Odaátról, mert minden úgy történt, ahogyan
megsejtettem, s kérdem tőled is: látod amottan
a téli világot?”

– veszem a bátorságot a 90 éve, 1927. jú-
nius 17-én született Sütő Andrást idézni az
Engedjétek hozzám jönni a szavakat-ból. A
miheztartás végett könyve alcímét is – Jegy-
zetek hómezőn és porban – illik idebiggyesz-
tenem.

A nyár pora – égen-földön. Az évszak jel-
képe a római falképeken és mozaikokon ro-
busztus ifjú, fején kalászkoszorúval, sárga
ruhában, a kezében sarló. A reneszánsz feltá-

masztotta az antik szokást, amely pogány is-
tenekkel személyesítette meg az évszakokat is,
a nyarat például Ceres (a görög Démétér) kép-
viselte. A nyári hónapokat három ifjú jelké-
pezte, liliomos sárga ruhában, a Rák, az
Oroszlán és a Szűz jeleivel a kezükben. Leo-
nardo Utolsó vacsoráján a Jézus balján ülő,
megvilágított hármas jelképezi a nyári hóna-
pokat: a szelíd Fülöp a Rák, a szenvedélyes
idősebb Jakab az Oroszlán és az okoskodó
Tamás apostol a Szűz havát. A nyári napfor-
duló jelképe viszont megint csak kalászkoszo-
rús, jobbára meztelen ifjú volt. Mindössze
ágyékát fedte bíborszínű fátyol, amit a derekán
csillagos öv tart, a Rák jelét formázó csattal.
Baljában rák, jobbjában a földgömb, amelynek
felső háromnegyede megvilágított, alsó ne-
gyede sötét. Bokáin szárnyak, a jobbon két
fehér, a balon egy fehér és egy fekete szárny.
Az archaikus gondolkodásban a nyárhoz a dél
(napszak és égtáj), a tűz (elem), a színek közül
többnyire a sárga rendelődött.

A nyári napforduló egyben a zene ünnepe.
35 éve Maurice Fleuret francia zenetudós
javasolta, hogy a nyár első napját a világon
mindenütt köszöntsék zenével.

Kedves Olvasóm! Hadd búcsúzzam mai
utunkról megtérőben Nemes Nagy Ágnes
Nyári éje szavaiba szőtt zenéjével:

Emelkedik a lassú tenger.
Az álom süllyed, olvadok.
Tárt ablakunk alatt a mélyben
a júniusi éj csobog.

Üvegzöldszínű habja szélén
mint fel-felbukkanó halak,
a csillagok kecses csapatban
csobbannak és villámlanak.

S a fák között – kövér korállok
árnyékot-lengető bogán,
haján világító moszattal
átúszik lassan Szent-Iván.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2017-ben, június idusán
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A 104 éves Széchenyi Gyógyfürdő

Kiss Székely Zoltán

Először született tigris a debreceni
állatkertben, a most már héthetes hím
kölyköt kedden mutatták be a sajtó-
nak és a közönségnek.

Nagy Gergely Sándor, az állatkert
igazgatója elmondta, hogy a debre-
ceni állatkertben 1973 óta tartanak
tigriseket, és több mint 6 év előké-
szítő munkájának eredményeként
gyarapodott végre – az Európai Faj-
megmentő Program (EAZA EEP) ke-
retében – egészséges utóddal az
állomány.

A héthetes szibériai kistigris szülei,
Miska és Róza 2014-ben Angliából,
illetve Franciaországból érkeztek
Debrecenbe. Kölykük április 21-én
született – mondta az igazgató, hoz-
zátéve: anyjának nem volt teje, így
kézből etették, és az állatkert gondo-
zói „nagy titokban és odaadással ne-
velték az elmúlt hetekben”.

Az életerős kistigris a sajtótájékoz-
tatón mikrochipet kapott, majd a ki-

futóval ismerkedett. Belelépett a ki-
futót átszelő kis patakba is, de a víztől
láthatóan nagyon megijedt, visszahő-
költ és a fotósok unszolására sem volt
hajlandó újra megközelíteni.

A kistigris – amelynek nevére az
interneten szavazhatnak majd a deb-
receniek – egy évig lesz a Nagyerdő-
ben, utána a fajmegmentő program
keretében egy másik állatkertben já-
rulhat majd hozzá faja fennmaradá-
sához – mondta el az MTI-nek Nagy
Gergely Sándor.

Széles Diána, Debrecen alpolgár-
mestere az eseményen elmondta,
hogy már elkezdték tervezni az állat-
kert és vidámpark felújításának első
ütemét. Az önkormányzat az Új
Főnix terv keretében egymilliárd fo-
rintot fordít új főbejárat nyitására és
egy elefántház felépítésére, valamint
az alapinfrastruktúra megújítására –
fűzte hozzá. (MTI)

Először született tigris 
Debrecenben

A természet kalendáriuma (CCLX.)

Nagy hegy alatt hűsöl a tó

Fotó: Czeglédi Zsolt (MTI)
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A Szilágyi Szabolcs szerkesztette Magyar
feltalálók és találmányok című kötet bemuta-
tóján a marosvásárhelyi Bernády Házban Lo-
sonczi Lajos, a Sapientia Tudományegyetem
tanára méltatta a könyvet. A rendezvényre
május 30-án került sor. 

Nem csodálatos, hogy a XX. század legna-
gyobb találmányainak jó része magyar felta-
lálók nevéhez fűződik? És nem csodálatos,
hogy ennyi kreativitást, találékonyságot,
ennyi találmányban rögzített tudományos si-
kert tud felmutatni ez a világ népességéhez
képest maroknyi nép? A Szilágyi Szabolcs
által szerkesztett könyvet olvasva büszkék le-
hetünk arra, hogy olyan találmányokat ad-
tunk a világnak, melyek többsége nélkül
mindennapjaink elképzelhetetlenek lennének.
Mert szinte mindenkinek van a zsebében ma-
gyar találmány: egy gyufa vagy egy golyós-
toll, C-vitamin vagy Kalmopyrin, vagy
legalább egy rongyos papírpénz vagy hasz-
nálattól megkopott bankkártya, melyek olda-
lán ott virít a hologramos jelzés, ami szintén
magyar találmány. Ugyanezt a jelenséget, a
zsebünkön kívül, tapasztalhatjuk a technika
olyan meghatározó csúcsterületein is, mint a
számítástechnika, az atomenergia vagy az űr-
repülés.

A könyv tanúsága szerint nem csak a XX.
században táltosodtunk meg: kétszáz éve is
szép számmal születtek magyar tudósok, akik
világraszólót alkottak. Ugyanakkor azt is el-

mondhatjuk, hogy a mi generációnk is találé-
kony és kreatív nemzedék. Jelen könyv szer-
zője éppen arra vállalkozott, hogy rövid, de
átfogó alapinformációkkal szolgáljon kiemel-
kedő tudós feltalálóinkról és jelentősebb ta-
lálmányaikról. Nagyon helyesen rövid meg
átfogó, hiszen napjainkban csak egy-két
kulcsszóra van szükségünk, és máris rákeres-
hetünk a bővebb információkra valamilyen
elektronikus adatbázisban vagy portálon. A
könyvben mindenki számára vannak ismerős
nevek és találmányok, de nagyon valószínű,
hogy sokan felkapjuk a fejünket több talál-
mányra is, meglepődünk, mert nem tudtuk,
vagy talán elfelejtettük, hogy a feltalálója a
mi honfitársunk. 

A könyvet lapozva, egy pillanatra elfog a
nosztalgia, keressük, hogy mi a közös olyan
legendás magyar találmányokban, mint a por-
lasztó, gyufa, írógép, dinamó, szódavíz és
transzformátor. 

Bizony az, hogy mind a múlthoz kötődnek.
Jó sok idő telt el azóta, hogy elkápráztattuk
velük a világot. Már a viszonylag modernnek
számító magyar találmányok is, mint a bűvös
kocka vagy a hajlékonylemez, „öregnek” szá-
mítanak napjainkban. Tovább lapozva a
könyvben, hamar rájövünk, hogy a villany-
körtével meg a villanymozdonnyal még nem
ért véget a nagy magyar találmányok listája.
Mert a kötetben helyet kaptak a múlt száza-
dok nagy magyar feltalálói, de ugyanakkor
jelen vannak kortárs feltalálóink is, sőt a leg-
fiatalabb magyar feltalálógeneráció, az ún.

start up nemzedék is képviselve van. Mint
ahogy az anyaországi feltalálók mellett jelen
vannak azok a magyar feltalálók is, akik öt-
leteiket, a sors szeszélye folytán, más orszá-
gokban valósították meg. De jelen vannak
azok az újgenerációs feltalálók is, akik már
otthon kamatoztatják a külföldi műhelyekben
szerzett tudásukat. 

Csakhogy az új feltalálók generációja más,
mert a világ is megváltozott. Régebb a tech-
nológia változása olyan lassú volt, hogy az
innovációs ciklusok meghaladták egy embe-
röltő határait. Mára azonban az átlagos ciklus
hossza 10-20 év alá rövidült, de vannak olyan
területek, ahol ez már csak 1-2 év. Vagyis 1-
2 év után születnek olyan újabb találmányok,
amelyek meghaladják a régit. A technológia
exponenciális fejlődésének köszönhetően az
emberiség össztudása két-három évenként
duplázódik. Szinte hihetetlennek tűnik, de a
szakértő elemzők szerint a következő húsz év
technológiája szinte semmiben nem emlékez-
tet majd a maira. Nemrég még így fogalmaz-
tunk: az új dolgokat a tudomány fedezi fel,
az ipar megvalósít ebből annyit, amennyit si-
kerül neki az éppen aktuális technika színvo-
nalán, és mi, fogyasztók, alkalmazkodunk
hozzá. A mai helyzet teljesen másként néz ki:
mi találunk ki valami újat, és az ipar azt le-
gyártja, ráadásul nem nagy erőfeszítéssel és
nagyon rövid idő alatt. Szinte tapintható,
hogy egy új ipari forradalom előtt állunk,
amelyik megteremtette ennek a paradigma-
váltásnak a lehetőségét. A szakemberek már
nevet is adtak ennek a jelenségnek: Ipar 4.0
néven emlegetik egyre többen és egyre gyak-
rabban.

Úgy néz ki, hogy korszakváltás előtt ál-
lunk, amely nagy lehetőség a jelenkor és a jö-
vendő feltalálók számára, de ugyanakkor arra

is, hogy egy adott ország egyenlő esélyekkel
induljon a nagy digitális versenyben, meg-
akadályozva saját ipara leépülését. Sőt, arra
is jó alkalom, hogy visszájára fordítsa a tren-
det. A humán tőke fejlesztése a legjobb be-
fektetés a jövőbe, de csak ha alkalmazkodik
a változó szakmai igényeket követő fejlődés-
hez. Ez azt jelenti, hogy a tudományok taní-
tásának módszertanát haladéktalanul a
kutatásalapú oktatás felé kell orientálni. A
just in case tanulású stílust – amikor képzést
kapunk egy adott témában, arra az esetre, ha
szükségünk lesz rá – fel kell hogy váltsa a
just in time tanulás, vagyis akkor szerezzük
be a megfelelő információt, amikor szüksé-
günk van rá. A jó műszaki előadások pedig
már nem egy adott rendszer használatát kell
elmagyarázzák, hanem alapelveket, gondol-
kodást kell tanítsanak.

Június 13-án ünnepeljük a magyar feltalá-
lók napját. 2009-ben ünnepelték először ezen
a napon, ez az év egybeesett az 1989-ben
megalapított Magyar Feltalálók Egyesületé-
nek 20. évfordulójával. És 1941. június 13-
án jelentette be dr. Szent-Györgyi Albert
egyetemi tanár, későbbi Nobel-díjas tudós
„Eljárás nagy C-vitamin tartalmú készítmé-
nyek előállítására” című találmányát,
amelyre a Magyar Szabadalmi Bíróság 1947-
ben szabadalmat adott.

Végezetül, úgy gondolom, úgy érzem, e
könyv szerzőjének nem titkolt célja, hogy a
kötetet olvasva együtt örüljünk a magyar tu-
dományos eredményeknek és annak, hogy a
magyarság számarányához képest jóval na-
gyobb tudományos sikereket tud felmutatni.
Azt pedig nem lehet nem észrevenni, hogy
tulajdonképpen ez a kötet a magyarság össze-
tartozására is felhívja a figyelmet. Nem vé-
letlenül született a diaszpórában.

Könyvbemutató a Bernády Házban
Magyar feltalálók

Számunkra a 21. században szinte hihetet-
lennek tűnik, hogy a nyárádmenti és más vi-
dékek legényeinek egy része 12 évig volt
katona a császári hadseregben. Már vagy 15
éve múlt, hogy sem Magyarországon, sem
Romániában nincs kötelező katonai szolgálat.
Micsoda nagy különbség látható a két jelzett
időszak katonai ügyei között! Aki a 
császár seregében 6 vagy 12 évig szolgált,

az a legény ez alatt a hosszú idő alatt a maga
és a családja részére nem építhetett, nem ta-
nulhatott majdnem semmit. Pedig ifjúkorá-
ban alaposan megtanulhatott volna egy-két
olyan szakmát, mesterséget, amelyet itthon
jól használhatott volna. A 18. és 19. század-
ban a katonatisztekre ránehezedett a feudális
szemlélet, csak a császári érdekekre figyel-
tek, mit sem törődve az ifjak szabadságvá-
gyával, a családteremtés óhajával, szakmai
ismeretek szerzésének vágyával. Rekla-
málni nem lehetett, a parancsot teljesíteni
kellett.

Két hiteles nyárádmenti jegyzetet és egy
nagyított század eleji képet láttam, mely bi-
zonyítja, hogy Tőkés Sándor nyárádmagya-
rósi ifjú 12 évet, Jánosi Péter deményházi ifjú
szintén 12 évet szolgált a császári seregben.
Jánosi részt vett az olasz–osztrák háborúban
is.

Bencze János, Deményháza monográfiájá-
nak írója szakszerűen ecsetelte, hogy miként
történt a sorozás (verbuválás). 

„A sorozás úgy történt, hogy táncolni jól
tudó katonát küldtek ki falukra, ottan táncot
rendeztek. Az odasereglett fiatal legények
közül ügyes testű legény fejére tették a kato-

nasapkát. A sorozatparancsnok nagyot ütött a
tenyerébe (parolát), ami azt jelentette, hogy
be van sorozva katonának, és azonnal vitték
is a kaszárnyába kiképzés végett. Ez volt a
biztató jelszó: 

»Csapj fel fiú, katonának,
Gyalogosnak vagy huszárnak!«”
A Magyar néprajzi lexikon tovább árnyalja

a hajdani verbuválás mozzanatait: „A Monar-
chiában 1715 után állították fel az állandó
hadsereget. Az újonctoborzást mulatozással,
tánccal kötötték egybe. A verbuválás szerve-
zeti kerete a Werbung Kommando volt,
amely a hadkiegészítés egyéb teendőit is a
közigazgatási apparátus segítségével látta el,
így a hatósági sorozást, valamint a katonaszö-
kevények körözését és előállítását.

Tízévenként, ill. háború esetén szükség
szerint elrendelt hatósági sorozás, katonasze-
dés közötti időszakokban biztosították a Wer-
bung Kommandók az újoncok szabad
toborzását, táncos verbuválását.

A huszárezredek önálló toborzóterületek
hiányában viszont nem rendelkeztek állandó
kommandóval, hanem alkalmanként szervez-
tek ilyet. A szabad toborzás különösen 
huszárezredek számára volt eredményes, oly-
annyira, hogy hatóságilag sorozott újoncokra
alig volt szükség.

A táncos verbuválás első történeti emlékeit
a 18. század közepéről ismerjük. A vásárokat,
sokadalmakat felkereső verbuváló katonák
toborzásának egyik formája az oldottabb ke-
retek közt zajló kocsmai mulatozás és tánco-
lás volt, ami tovább élt a fokozatosan
kialakuló, látványos táncos verbuválás mel-
lett is.”

Gvadányi József huszár ezredes, író

(1725–1801) leírásai nyomán már a látványo-
sabb verbuválás körvonalai rajzolódnak ki:
az utcai vonulás, a virtuóz szóló, a csoportos
(kerékben) táncolás, valamint a verbunkot
követő páros tánc szerepe.

A körverbunknak a néphagyományban is
megtalálható formai sajátosságait Czuczor
Gergely (1800–1866) örökítette meg (1843).
Jellemezte a táncvezető szerepét, a tánc lassú,
friss részekre tagozódó felépítését, megvilá-
gította a szerkezetét. Hangsúlyozta a friss
rögtönzöttségét.

A jellemző részek között említi a bokázást,
a sarkantyúpengetést, a tapsot és a cikornyás
felszökkenéseket. Azt is megfogalmazta,
hogy a tánc, a zene és a csábító rigmusok
kedvet keltettek a katonaélethez.

Verbuváláskor a megbízott legény a kato-
naság szokásairól is beszélt. A kedvet csiholta
a verbunk-borbók ivás, a felcsapást (belee-
gyezést) jelentő kézadás.”

A fenti részletek a verbuválás vidám olda-
lát érzékeltették. Viszont az akkori katonada-
lok szomorú eseményeket is megőriztek az
utókor számára. 1969-ben jegyeztem le Szo-
váta–Szakadáton Kiss Klárától az alábbi dalt:

1. Katonának nem jó lenni,
Mert keveset adnak enni.
Réz a sajka, bádog a fedele,
Táncol a fuszujka benne.

2. Katonának úgy jó volna,
Ha derékszíj kolbász volna.
Tölténytáska sörösüveg volna,
Rajparancsnok szép lány volna.
1969-ben Bakos Edittől jegyeztem le az

olasz–osztrák háború emlékét őrző katonadalt:

1. Széles az Isonzó vize,
Keskeny palló rajta.
Ne menj reá, kisangyalom,
Mert beesel róla. 
Hadd el, kislány, hogy essem
az Isonzó vizébe!
Úgysem lesz már soha béke
Ebb’ a cudar életbe!

2. Elrabolta az Isonzó tőlem a szeretőm,
Éjjel-nappal siratom a gyászos életöm.
Sírva kérdem a haboktól,
Merre fekszik meghalva?
De nem mondja, csak suttogja:
Lenn van az Isonzóba’.
Tíznél is több dalt idézhetnék, amelyek a

katonaélet nehézségeiről szólnak. Sokszor
harcoltak magyar katonák Galíciában. Ennek
az emlékét őrzi a Horváth Annától 1970-ben
lejegyzett Lemberg felett kezdetű dal:

Édesanyám kapott egy levelet,
Abban kapta az én holt híremet.
Sírhat anyám, sírhat bánatába,
Odamaradt a legkisebbik fia.
A nép átélte az olasz–osztrák, a galíciai és

az oroszok elleni harcok keserves éveit (is).
Szerencsénkre maradtak abból a korból de-
rűsebb emlékek is. Ilyen a körverbunk.
„Búcsú napján, litánia után a templom előtt
járták el a falurészenként, társadalmi rétegen-
ként tömörült legénycéhek a karéjt, körver-
bunkot. A szervezet központja, a kocsma
felé vonulva még több helyütt is eltáncolták.
A táncos verbuválás keretében megismert
történeti fejlődés tendenciája rajzolódik
elénk a rábaközi, szigetközi változatok alap-
ján is.”

A verbuválás és a 12 évi katonáskodás

Huszárverbuválás Forrás: sulinet.hu

A hagyomány része: marossárpataki verbunk Fotó: Berekméri Edmond (archív)

Márton Béla

Losonczi Lajos



10 éve az EU-ban (22.)
2007. január 1-jén lépett be Románia

az Európai Unióba. A rejtvény-
sorozat fősoraiban egy akkoriban erre az
eseményre íródott humoros vers sorai ta-
lálhatók. A vers címe, szerzője és annak
lakhelye is a rejtvénysorozatban van el-
rejtve. Ezúttal a vers 41. és 42. sora ala-
kul ki. 

RENDET 
RAK

Ð JÓ KIÁLLÁSÚ
VITÉZ
ARAB 

ORSZÁG

Ð
JOGVITÁT
KEZDEMÉ-

NYEZ

1. u
q q Ð

MIXEL u

BRAZIL SZöV.
TERüLET

SÁRKÁNYT
REPíT

u

Ê

ALUL-
MARAD

NYÁJAT 
HAJT

Ð MÁRAMA-
ROSI FOLYÓ

INDIÁN 
TRÓFEA

Ð IDEG 
HÚRJA
KRÉTAI 
HEGY

u ARGENTíNA
GK-JELE

OLTVÁNYOZ

u

HAJNALODIK

q
Ê

q q VÁLFAJ

LöK

uq

Ê CSORDULTIG
VILÁGíTÓ

DIÓDA

uq

...MAYS
(KUKORICA)

TETEM

u ÁLLATI 
FEKHELY
KöZBEN

u q RöNTGEN

SABLON

u

Ê q ALAPFOKÚ

LÁNGOL

u q

ERŐ-
NYOMATÉK

JELE
u

TAKARÓ
CSORBíTAT-

LAN

u q EGYENES
ABLAKON 
ÁTNYÚJT

u

ASSZONY-
NÉVKÉPZŐ u

q NÉMET RT.
ELEKTR.
TöLT. RÉ-
SZECSKE

u ÁZSIAI NAGY-
HATALOM

SÚLYMÉRTÉK

uq

ÁCSOL

TALMI

u q TöMíTŐ-
ANYAG

ANTAL... 
(SZíNÉSZ)

uq
AZ EGYIK
APOSTOL

Ê ÚJ-ZÉLANDI
ALAGÚT
ALBUM
(RöV.)

u q AMERIKAI
HíRüGYN.

THE...
(VÉGE)

u q

HíM ÁLLAT u
q ...IN USA

ÉRDEKTE-
LENNEK

TART

u q MEGLEPE-
TÉS SZAVA
SZALAG-

FOSZLÁNY!

u

Ì

KEVERT
RUM!

...-MOLL
(ZENE)

uq ÚJ-ZÉLAND
NOB-J

OSZTÁLY

u q

PöRKö-
LŐDIK

Ê 

q q
Kilyén 

lEvEntE

Biobazár 
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám

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

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

18. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 29-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 Nógrádi Gábor író egyik
művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Csavarog – Rejtett bibliairat. 7. Szintén – Kicsinyítő képző. 8.
Kipling medvéje – Hon. 9. Lazít páratlan hangzói – Csendes Lajos! 11. Bátorkodik –
Halotti lakoma. 12. Intő jel – Villanykörte. 14. Magunk – Skálahang. 15. Származás –
Róna, puszta. 18. Meghódít, legyőz – Írószer. 19. Hangköz – Rendőr, argóban. 22. Lu-
dolf-féle szám – Nagy varázsló. 23. Szövetség, koalíció – Halpete. 25. Kamionjelzés –
Idegen Anna. 27. Fosztogat, rombol – Felébred. 28. Egyszer sem – Magyar popénekes
(Kovács). 30. Keleti játék – A molibdén vegyjele. 31. Gyászzene – Szleng, rétegnyelv.   

FÜGGŐLEGES: 1. Kendertörő eszköz – … Miklós (Mikszáth). 2. Harci védőlemez,
vért – Idea, gondolat. 3. Kutya – A kálium és a hidrogén vegyjele. 4. Német tanács –
Számitógépmemória-típus. 5. Analizál – Elszigetel. 6. Szobrot készít – Hengerít, görget.
10. Rosta – Asztalt étkezéshez előkészít. 13. Tagad, elutasít – Antik. 16. Szippantás a 
cigarettából – Góliát ellenfele. 17. Lexikon – Tar. 20. Sebészkés – Gyötrelmes, fájó. 21.
Kártyaletét – Rakás. 24. Régi történet – Virághagyma. 26. Norvég popegyüttes – Árok
része! 29. Arrafele! – Svéd és vatikáni gépkocsijelzés.  

Koncz Erzsébet

A MÁJUSI ÉVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:

RÁCZ VILMA, Maroskeresztúr, 
Templom u.300. sz.
JAKAB LÁSZLÓ,

Marosvásárhely, Kárpátok sétány 35A/5. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

BOFFRAND; DANIELIK; HÉJJAS; 
APPONYI; DE TOLEDO; HOÓR; 

FROBERGER; KISS.
Kérjük a nyerteseket, 

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

telefonszámon.

Megfejtések a június 9-i számból:
Klasszikus (Ikrek): A kis herceg
Skandi: Elsírja majd a miniszter,

Ez is a hazáért halt meg.
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VÍZSZINTES: 1. Magyar jakobinus, költő, 250 éve született (... Szabó László). 10.
Vízben haladó. 11. Ötévesek iskolája. 12. Ausztráliai író, költő, 150 éve született (Henry
Archibald). 17. Erkölcstan. 19. Tova. 20. Reped. 21. Prága honi neve. 22. Íme. 23.
Amerikai író (Leon). 24. Tojás (német). 25. Tegnapután. 26. Vágóeszköz. 27. A molibdén
vegyjele. 28. Stendhal-hős (Julien). 31. Roll-on-Roll-off (röv.). 33. A bór és a nátrium 
vegyjele. 35. Űrmérték. 37. Pödör (nép.). 39. Aktív munkatárs. 41. Csókol (rég.). 43. Üres
ler! 45. Mario Vargas ... (perui író). 47. Arról a helyről. 49. Le. 50. Sámson veszte. 52.
Tromf. 53. Vásártér. 54. Büntetőjogász, szervező, szakíró, 150 éve született (Fülöp).
55. Félpénz!

FÜGGŐLEGES: 1. Nap (angol). 2. Fél zsák! 3. Kerek szám. 4. Repülőtéri szolgáltatás.
5. A ... ördöge (Arany J.). 6. ... int (figyelmeztet). 7. ... Derek, színésznő. 8. Eszménykép.
9. Orosz költő, 150 éve született (Konsztantyin). 13. Idegen Áron. 14. A volfrám és a
szilícium vegyjele. 15.  Szoprán (Sylvia). 16. Ady egyik álneve. 18. Juhar (nép.). 20.
Német tudós, politikus, 250 éve született (Wilhelm von, báró). 21. ... Aretino (költő,
író). 22. Katalán író, költő (Miquel). 24. Az öt tó egyike. 26. Orosz város. 29. Laterális
helyen. 30. Alá. 32. Lopakodik. 34. Hordót mérő. 36. Légyott (fr. ered.). 38. Gyorsan
párolog. 40. Unalmat fejez ki. 42. Idegen Pál. 44. Cigány prímás, 150 éve született
(Laci). 46. Kályha sütője. 48. Norvég, osztrák és belga autójel. 49. Angol levegő. 51.
Latin kettős betű. 53. Peru gépkocsijele.

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

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, auto-
matizált 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)

TERMOPÁN, REDŐNYÖK, VASAJTÓK, SZALAGFÜGGÖNYÖK szerelése és javítása.
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl Tel. 0744-504-536. (59902-I)

ÁPOLÓNŐT ALKALMAZUNK a búzásbesenyői IDŐSOTTHONBA. Feladatkör: az otthonban lakók tel-
jes körű gondozása, az ápolásukat követő jelentések kitöltése és nyilvántartása. Munkaprogram: 12/24. Kö-
vetelmények: szorgosság, igényesség, felelősségvállalás, csapatszellem, barátságos, kliensközpontú és
optimista jellem. Amit ajánlunk: szakképzés, előnyös bérezés, ebéd az otthonban, szállítás oda-vissza Ma-
rosvásárhelyről és Radnótról. Részletek a 0745-481-364-es telefonszámon és az info@valeaizvoarelor.com
e-mail-címen. (sz.) 

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz az üzleteibe ELADÓKAT, a pékségbe pedig MUNKÁSOKAT. Az önélet-
rajzokat a Bodoni utca 85. szám alatti üzletben lehet benyújtani. (18872-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. (18422)

MEZŐGAZDASÁGI vagy KERTÉSZETI végzettséggel rendelkező MUNKATÁRSAT keresünk. Tel.
0743-031-646. (19001-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyakorlott SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PIN-
CÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  tapasztalattal rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-
268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866.
(59777)

GYÓGYSZERTÁR GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENST alkalmaz. Tel. 0728-879-439. (19014)

KERTÉSZT keresünk 40 éves korig magánház, udvar, kert rendezésére. Tel. 0723-231-293. (19014)

NYÁRÁDSZEREDAI ASZTALOSMŰHELY LAKKOZÓT alkalmaz. Tel. 0757-099-966. (18991-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával. Tel. 0748-020-050. (1548)

FELVESZÜNK B kategóriás SOFŐRT és RAKODÓMUNKÁSOKAT Marosvásárhelyről és környékéről.
Tel. 0752-214-442, 9-17 óra között. (19008-I)

VIRÁGKERTÉSZETBE fiatal HÁZASPÁRT keresnek. Lakás biztosítva. Tel. 00-36-30-97-80-639. (1642)

FELVESZEK FIATAL LÁNYOKAT cukordekorációk gyártására, a vakációban tanulók is jelentkezhetnek.
Jelentkezni a 0745-520-408-as telefonszámon. (1548-I)

FELVESZEK ÉPÍTKEZÉSBEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKET, gipszkartonost, festőt. Tel. 0730-351-
694. (1548-I)

A PC HOUSE FIATAL MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csa-
patunk tagja lenni, jelentkezz most! Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk.
Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59920-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca
17. szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59920-I)

IRODAI MUNKATÁRSAT alkalmazunk. Feladatkör: ügyfelekkel való kapcsolattartás és általános irodai
adminisztráció. Elvárás: jó komunikációs készség román és magyar nyelven. Jelentkezz önéletrajzoddal:
cv@westjobs.eu (sz.-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-
696-055. (19010-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT (árukihordásra), MÉSZÁROST és fiatal SEGÉDMUNKÁST. Tel.
0744-644-026. (19019)

A PARADIGMA ajándékboltba munkatársakat keresünk ELADÓI MUNKAKÖRBE. A fényképes önélet-
rajzokat személyesen a Székely Vértanúk u. 10-12. szám alá vagy a paradigmaesoteric@gmail.com e-mail-
címre várjuk. (19020-I)

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

Alkalmazunk SZOBALÁNYT KORONKAI PANZIÓBA. Tel. 0740-093-825. (1782-I)

MAGYARORSZÁGI ÁLLÁSLEHETŐSÉG GYÓGYSZERÉSZEKNEK! Tatán és Csornán lévő gyógy-
szertárunkba GYÓGYSZERÉSZKOLLÉGÁKAT keresünk. Kiemelt bérezés, rugalmas munkaidő, igény
szerint lakhatási támogatást tudunk biztosítani. Pályakezdők és párok jelentkezését is várjuk. Részletekért
az alábbi elérhetőségek valamelyikén érdeklődhet, ahová az önéletrajzokat is várjuk:
pharmacydr7@gmail.com, tel. 00-36-20-994-1702. (1779-I) 

DIÁKMUNKA! Keresd meg 1 hónap alatt a sofőrkönyved árát! Légy része egy kalandnak! Dolgozz egy jó
csapatban Magyarországon! Könnyű fizikai munka, mezőgazdaságban. Teljes ellátás, magas fizetés. Az uta-
zás ingyenes. Hétvégeken strand és buli. Kedves szülő, gyermeke jó kezekben, felügyelet alatt keres pénzt.
16 évet betöltött diákok jelentkezését várjuk. További információ és jelentkezés a 0740-018-955-ös telefon-
számon. (1813-I)

MAGÁNCÉG alkalmaz KŐMŰVEST-FESTŐT. Tel. 0745-609-480. (1816-I)

RAKODÓMUNKÁST alkalmazunk. Tel. 0728-169-805, 8-16 óra között. (1814-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG KŐMŰVEST, SEGÉDMUNKÁST alkalmaz. Tel. 0740-490-325. (1815-I)   

ALKALMAZUNK KÖNYVELŐT, JOGÁSZT és FUTÁRT (biciklivel). Önéletrajzukat várjuk a
restituire.taxa.auto@gmail.com e-mail címre (19034-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

2017. június 16., péntek __________________________________________KÖZÉLET – HIRDETÉS ____________________________________________ NÉPÚJSÁG 17

* 1500 lejes kezdő fizetés
* Annyi hamburgert ehetsz, amennyi beléd fér 
* Egy fiatal, belevaló csapat tagjává válhatsz

* Fejlődési és betanulási lehetőséget 
biztosítunk mindenkinek

Ezt kaphatod, 
ha a Butcher’s Kitchen Bistróba jelentkezel

szakácsnak, konyhai kisegítőnek 
vagy pultosnak!

Jelentkezz: office@bkbistro.ro
További infók: 0733-775-880

GYÜMÖLCSTERMESZTŐ 
MÁLNÁT AJÁNL 

kisebb mennyiségben 
vagy nagy tételben, a helyszínen le is

lehet  szedni. 
Tel. 0751-310-921. (19027-I)

községi utcából, melyek felújításá-
nak lássunk neki, hiszen mindenki
igényli a modern utcákat, tereket,
de a hazai törvények figyelembevé-
telével az volt az egyik fő szem-
pont, hogy mennyire régiek az
utcák, illetve mennyire sűrűn lakot-
tak – nyilatkozta Sófalvi Szabolcs,
a község polgármestere. 

– A három központi negyedben
végzett munkálatok összértéke el-
érte az 1,3 millió lejt, amit lehetet-
len lett volna csupán a helyi
adókból előteremteni, ezért az ön-
kormányzat, mint már több alka-
lommal sikeresen tette, ezúttal is
EU-s pályázatok révén pótolta ki az
összeget. 

Öröm számomra, hogy újabb ne-
gyedeknek sikerült szebb arculatot
teremteni. Nagyra értékelem az itt

lakók pozitív hozzáállását, rugal-
masságát és együttműködését a
munkálatok alatt okozott kellemet-
lenségek idején is. Nagyon nehéz
mindenkit kiszolgálni, hiszen az
igények különbözőek, és a munká-
latokat, a parkolók, járdák,  közle-
kedési sávok méreteit, az egyirányú
forgalmat, a zöldövezetek felületeit
mind törvényes előírások  szabá-
lyozzák, amelyeket be kell tartani,
de végül sikerült elfogadható meg-
oldást találni a legtöbb felvetésre
vagy kérésre – összegezte gondola-
tait Sófalvi Szabolcs polgármester.

A nemrégiben turisztikai telepü-
lési státust elnyerő Marosszent-
györgyön újabb fejlesztések
következnek, hiszen a nyár folya-
mán a Máriaffi-kastély felújításának
és újabb utcák korszerűsítésének is
nekilátnak. (B. Zs.)

(Folytatás az 1. oldalról)

Három tömbháznegyed 
korszerűsítését fejezték be 

Marosszentgyörgyön



ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház Mikházán. Tel. 0753-
404-621. (1820-I)

ELADÓ Nyárádremetén családi ház: 4
szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba,
melléképületek, 17 ár telekkel. Tel. 0752-
030-701. (1751)

ELADÓ ház Sáromberkén (346. szám).
Tel. 0743-015-017. (1540)

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

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

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

JÁNOSHÁZA központjában sürgő-
sen ELADÓ felújítandó, 2 szobás,
komfortos lakás központra néző abla-
kokkal, garázzsal, 300 m2 konyha-
kerttel, a Balatontól és az osztrák
határtól 45 km-re. Ára: 10.000 euró.
Tel.  0740–933-705. (HN-I)

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

ELADÓ Backamadarason 40 ár bel-
telek (774 m2), masszív (tégla) gaz-
dasági épülettel, központi zónában,
aszfaltút mellett, villany-, gázlehető-
séggel. Vállalkozóknak többféle tevé-
kenységre alkalmas. Utcafront: 29 m
beépíthető üres rész. Tel. 0775-352-
793. (1056-I)

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

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

ELADÓ 2 szobás, bebútorozott tömb-
házlakás a November 7-ben. Tel.
0755-309-832. (1817-I)

ELADÓ magánház külön udvaron,
400 m2 telek, 3 szoba, 2 fürdő, a ház
alatt szuterén, a Tudor Vladimirescu
utcában. Tel. 0755-309-832. (1817-I)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházla-
kást Marosvásárhelyen. Azonnali fize-
tési lehetőség. Tel. 0755-309-832.
(1817-I)

ELADÓ egyszoba-összkomfortos
tömbházlakás a Tudorban. Tel. 0773-
828-105. (1807-I)

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

KIADÓ egyszobás lakás csendes he-
lyen, a Jeddi úton, megbízható, ko-
moly személynek, július 1-jétől. 150
euró/hó, plusz közköltség. Tel. 0742-
289-090. (1771-I)

KIADÓ július 1-jétől kétszobás  tömbház-
lakás a Tudor negyedben diákoknak. Bére:
150 euró. Tel.: 0742-100-340.  (1719)

18   NÉPÚJSÁG __________________________________________________ HIRDETÉS _______________________________________________ 2017. június 16., péntek

Focitábort szervez az MSE Sportegyesület a nyári vakáció első
hetében, június 19-23-a között a nagyadorjáni Dorman
sportközpontban. Gyönyörű, csendes környezetben, távol a világ
zajától, ideális helyszínen. Kezdd velünk a nyári vakációt! További
információk a következő honlapon: focitabor.focisuli.ro. Telefon:
0720-522-618.

A Green Ökológiai Alapítvány marosvásárhelyi posztliceális
iskolájába a 2017–2018-as tanévre a következő szakokra lehet
iratkozni: 
–  általános,  gyógyszerész-, laboratóriumi, radiológiai, balneo-
fiziokinetoterápiás és gyógytornászasszisztens,  román és magyar
tagozatra. Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet,
illetve Marosvásárhelyen, a T.  Vladimirescu utca 122. szám alatt, a
Dacia Általános Iskola  udvarán.  

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

ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ
Meghívunk minden évfolyamot, amely 1951-58 között végzett az
Egészségügyi Iskolában.
Találkozunk minden év júniusának utolsó szombatján 11 órakor a Petőfi-
szobornál. (1746-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A DETTY’S 
fehérnemű-varrodába 

varrónőket alkalmazunk 
női termékek gyártására. 

Tel. 0745-354-691.  (19018)

Közlemény 
A Csíkszereda, Márton Áron utca 18, P4, Hargita megye székhelyű B&B
Insolvency Solutions IPURL, az eladósodott Emivas Cons Kft. cégfelszámolója,
nyilvános árverést hirdet a cég alábbi ingó és ingatlan javainak értékesítésére, a
következőképpen: 
1. Ingatlan: 1-es számú farm (volt raktár és szálláshelyek), műtrágya, vegyszer,
valamint gyümölcs raktározására alkalmas helyiségek, szálláshelyek, irodák,
mezőgépészeti karbantartóműhely, egyéb helyiségek (kapusfülke, istálló, fedett
raktér, mosdó, kukoricakas). Beépített összfelület 2.069,97 négyzetméter, teljes
felület 2.366,97 négyzetméter, 30.535 négyzetméter hozzá tartozó területtel Bátos
község külterületén, mintegy 4-5 km-re a község határától, a vajolai kijárat felé.
Kikiáltási ár: egy tömbben 470.400 lej.
2. Ingatlan: 7-es számú farm – volt Decebel farm, raktár és szálláshelyek:
gyümölcsválogató és -fagyasztó csarnok, szálláshelyek, irodák, más helyiségek
(kapusfülke, karbantartóműhely, istálló, fedett raktér, gyomirtóraktár). Beépített
összfelület 3.056,70 négyzetméter, teljes felület 4.431,94 négyzetméter, a hozzá
tartozó területtel, ami három egymáshoz közel álló terület, összesen 9000
négyzetméter, Bátos község kültelkén, mintegy 2,5 – 3 km-re a község határától, a
vajolai kijárat felé. Az ingatlanokat a kiszolgáló állóeszközökkel együtt adják el.
Kikiáltási ár: egy tömbben: 710.400 lej.
3. Ingatlan: 10-es számú farm – volt gyümölcsfagyasztó raktár (fagyasztó,
válogatócsarnok, irodahelyiségek, mellékhelyiségek). Beépített összfelület:
5.163,18 négyzetméter, teljes  felület 5.727,18 négyzetméter, a hozzá tartozó
13.444 négyzetméter területtel Bátos község kültelkén, a község határában, a
dedrádszéplaki kijárat felé, az ingatlanokat kiszolgáló állóeszközökkel együtt.
Kikiáltási ár: egy tömbben 908.800 lej. 
4. Ingatlan: Tó farm – a volt üdülőház a szivattyúházzal együtt. Beépített összfelület:
297,94 négyzetméter, teljes  felület 297,94 négyzetméter, a hozzá tartozó 1.217
négyzetméter területtel Bátos kültelkén, mintegy 4-5 km-re a község határától, a
vajolai kijárat felé. Az ingatlanokat az állóeszközökkel együtt adják el. Kikiáltási ár
egy tömbben: 157.912 lej. 
Ugyanakkor eladásra kerülnek szállítóezközök is, melyek kikiáltási ára 118.301,50
lej. 
A javak teljes jegyzéke a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható. Az árak nem
tartalmazzák a héát. 
Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély, aki/amely igazolja,
hogy 24 órával az árverés előtt garanciaként befizette a kikiáltási ár 10%-át, a
részvételi díjat, és megvásárolja a feladatfüzetet. Az árverés a cégfelszámoló
székhelyén lesz 2017. június 23-án 14 órától, amit a javak értékesítéséig minden
héten pénteken ugyanabban az időpontban megismételnek. Bővebb felvilágosítás
a 0366/100-551-es és a 0748-836-713-as telefonszámon. 



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

ELADÓK: tárcsás kasza, vegyszerező,
váltóeke, kultivátor, malom, betonlapprés,
döngölők. Tel. 0743-860-354, 0745-404-
666. (1660)

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

ELADÓ 80 literes Ariston elektromos
vízmelegítő (bojler). Tel. 0751-819-
310. (1735-I)

ELADÓK kicsi és nagy koporsók,
komplett ajtó és ablak, boroshordók,
asztalok és székek, asztalosgépek, 120
kg körtetörköly (borhot). Érdeklődni a
0265/213-678-as telefonszámon, na-
ponta 10-18 óra között. (1755)

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

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

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

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

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

ELADÓ háromszemélyes kripta a
marosvásárhelyi római katolikus te-
mető felső kápolnájának közelében.
Tel. 0365/807-105. (1801)

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

VÁSÁROLOK 2-3 év közötti beagle
kan fajkutyát. Tel. 0740-798-105.
(1818-I)

VÁSÁROLOK régi, de jó állapotban
levő légkondis Dacia Logant. Tel.
0723-033-625. (1819)

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

MINDENFÉLE

SZÁNTÓFÖLDET KERESEK. Minimum
3 ha egyenes szántóföldet, legelőt
szeretnék vásárolni mezőgazdaság
céljából. Tel. 0747-388-151. (1692)

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

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

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

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1575)

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

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

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

HŰTŐK javítását vállalom lakásán és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával.
Tel. 0722-846-011. (1708)

FIGYELEM! Amíg nem késő, megjavítok
ajtó- és ablakzárakat vagy kicserélem
újjal, ha nem jó. Tel. 0743-211-281. (1738)

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

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (1723)

KIADÓ tömbház alatti garázs a Pan-
dúrok útján, 50 euró/hó. Tel. 0742-
289-090. (1771-I)

MEZŐGAZDASÁGI idénymunkásokat
keresek Németországba (uborkasze-
désre) július elsejétől. Csak vidéken lakó
házasok vagy egyetemisták jelentkezését
várom. Tel. 0365/883-889, 0749-065-165.
(1772)

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

FENNJÁRÓ IDŐS HÁZASPÁR
mellé idősgondozásban jártas nőt ke-
resünk. Tel. 0265/261-617. (1802-I)

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

MEGEMLÉKEZÉS

A 40 éves osztálytalálkozónk al-
kalmából kegyelettel emlékezünk
Ákosfalván volt tanárainkra:
LÁSZLÓ ERNŐ, SZÁNTÓ ÉVA,
MEZEI ELLA, MADARÁSZ ANTAL
és SZABÓ MÓZES, valamint osz-
tálytársainkra: MAXIM IRMA,
LÁZÁR LÁSZLÓ, SZŐVÉRFI KÁL-
MÁN, FŰRÉSZES GÁBOR, 
MÁTÉFI FERENC és SIMÓ VINCE.
Nem múlnak ők el, mert szívünk-
ben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok,
évek,
ők itt maradnak bennünk örökre!
A volt osztálytársak. (1712)

Az 50 éves érettségi találkozón-
kon kegyelettel emlékezünk el-
hunyt osztálytársainkra: BAKÓ
GYÖRGY, BARABÁS ISTVÁN,
KISS JÓZSEF, PÁNCÉL ANDRÁS
és KISS JÓZSEF, osztályfőnö-
künkre, MOLNÁR JÓZSEF testne-
velő tanárra és minden elhunyt
TANÁRUNKRA.
A Bolyai Farkas Iskola 1967-ben
végzett XI. G osztálya. (1711-I)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, de a mi szívünkben meg-
marad szerető emléked.
Fájó szívvel emlékezünk június
16-án MOLNÁR JÓZSEFRE, az
IMATEX volt dolgozójára halálá-
nak 10. évfordulóján. Drága emlé-
két örökké őrzi bánatos lánya,
Ildikó, veje, Csaba, imádott uno-
kája, Betike, nővére, Ica, sógor-
nője, Annuska és férje, Sándor.
(1721)

Fájó szívvel emlékezünk június
16-án a drága férjre, édesapára,
LÁSZLÓ KÁROLYRA (Kari) halá-
lának 3. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (1722)

Fájó szívvel emlékezünk 
LŐRINCZI BEÁTÁRA halálának 6.
évfordulóján. Emléke szívünkben
él. Édesanyja és testvére. (1777-I)

Szomorú szívvel emlékezem sze-
retett unokámra, LŐRINCZI
BEÁTÁRA halálának 6. évforduló-
ján. Anyuci. (1777-I)

Szomorúan és kegyelettel emlé-
kezünk június 16-án dr. BARTHA
JÚLIA (Jutka) szovátai fogorvos-
nőre halálának harmadik évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei: 
dr. Bartha András és családja.
(1783-I)

Kegyelettel emlékezünk drága jó
édesanyánkra, SZABÓ (RÉTI)
ROZÁLIÁRA halálának első év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugodjon békében! Gyermekei.
(1794-I)

Szomorú szívvel emlékezünk jú-
nius 16-án BACIU ERZSÉBETRE
halálának első évfordulóján. Nyu-
godjon békében! Fia, Miki, fele-
sége, két unokája, három
dédunokája. (1811)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és szomorú-
sággal a szívemben tudatom,
hogy szeretett férjem, 

ALEXANDRU NISTOR
(Sandu) 

83 éves korában hosszú szenve-
dés után eltávozott közülünk. 
Temetése június 17-én, szomba-
ton 12  órakor lesz a marosvásár-
helyi ortodox kőtemplomból.
Isten nyugtassa békében! 

Felesége, Dorina. (1804-I)

Mély fájdalommal értesítjük
mindazokat, akik ismerték, tisz-
telték és szerették, hogy 

SZAKÁCS SÁNDOR 
ötvös, 

az Imatex volt 
szerszámtervezője 

méltósággal viselt betegség kö-
vetkeztében, 69 éves korában,
2017. május 31-én Budapesten
örökre eltávozott. Búcsúztatójára
az óbudai temető ravatalozójá-
ban június 30-án 10.30 órakor
kerül sor.
Gyászolja szerető felesége, fia,
lánya, unokái, nővére és csa-
ládja. (1828-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, anyós,
nagymama és jó szomszéd, 

BÍRÓ RÓZA 
(Negulici) 

90. évében hosszas betegség
után eltávozott közülünk. Drága
halottunk temetése június 18-
án 11 órakor lesz a marosszent-
györgyi temetőben (az új
klinika mögött). Nyugodjon bé-
kében! 

A gyászoló család. (1821-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Moldován Katalin gyógysze-
résznőnek és családjának
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Nyugod-
jon békében! A barátnők.
(1808-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket szeretnénk ki-
fejezni azoknak  a rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, akik
2017. 06. 10-én  Olariu Arankától
(szül.: Varga Aranka)  végső
búcsút vettek a marosvásárhelyi
református temetőben, és mind-
azoknak, akik virágot helyeztek el
a sírján a marosugrai református
temetőben. A gyászoló család.
(v.-I)
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Jóságos szívetek pihen a föld alatt, minden könnycseppünk
nyugtassa álmotokat.
Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, ÁBRAHÁM
ARANKÁRA és ÁBRAHÁM JÓZSEFRE haláluk harmadik
évfordulóján. 
Szeretteik. (1799)

Közlemény
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy jú-

nius 21–26. között rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, köz-
területen és magánterületen egyaránt, valamint június 26–július 4.
között a tulajdonosi társulásoknál is, a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós
szerződés alapján. 

A felhasználandó szer hatóanyaga az Egészségügyi Minisztérium
által engedélyezett deltametrin és az S-metopren, illetve a D-fenoth-
rin, amelyek mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritá-
lónak (Xi) minősülnek. 

Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett közöljük, hogy a
Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely rág-
csáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen köz-
területen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági
egységeknél egyaránt.

Szünetel 
a vízszolgáltatás 

Az AQUASERV RT. radnóti fiókja értesíti
a fogyasztókat, hogy az elektromos hálózaton végzendő munkála-
tok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás június 19-én 9–17 óra kö-
zött:

• Kerelőszentpálon
• Kerelőn
• Búzásbesenyőben
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejezté-

vel  a rendszerben  a víz rövid időre elszíneződhet és lerakódásokat
tartalmazhat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas.
Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

Aquaserv  Rt., Radnót
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

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

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

Elvárásaink: 
• középiskolai végzettség
• MS Office programok ismerete
• Önszervezőkészség, döntéshozó
képesség
• Tanulékonyság

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


