
Tegnap délben Ioan Rus közgazdász, a Maros Megyei Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetőjének a je-
lenlétében Limbăşan David-Daniel, Szeben megyei, Rákovica
községbeli sertéstenyésztő és -feldolgozó átvett 20 manga-
lica malacot Kántor Károly sáromberki tenyésztőtől. Ez me-
gyénkben az első alkalom az év elején meghirdetett és
áprilisban beindított, a hazai sertésfajták tenyésztését és hú-
sának fogyasztását ösztönző kormányprogram keretében,
hogy mangalica malacokat szállítottak tenyésztőnek, illetve
húsfeldolgozónak. 

Mint ismeretes, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium
kezdeményezésére a kormány 2018. január 16-án elfogadta a 9-es számú
rendeletet, amellyel támogatja a honos mangalica és báznai sertésfajták
tenyésztését. A 2018–2020 közötti időszakra meghirdetett programra az
idén 4,8 millió lejt különítettek el az állami költségvetésből. A program
szerint három éven keresztül ingyen juthat legkevesebb két, legtöbb tíz
malachoz (csak páros számú egyedet kaphat) az a gazda, aki vállalja,
hogy minimum 130 kilósra hizlalja fel őket, és az állomány felét a prog-
ramban részt vevő húsfeldolgozóknak értékesíti, a másik felével szaba-
don rendelkezhet. Azok a tenyésztők, akik mangalica vagy báznai

Több száz 
dolgozat újra-
javítását kérték
A legtöbben – 12.372-en – a román
nyelvből írt dolgozat újrajavítását kér-
ték, matematikából 10.958-an, anya-
nyelvből 431-en fellebbeztek. 

____________2.
Értékes díj 
Fodor Flórának
Néhány napja rangos elismerést vehe-
tett át a magyar kormány képviselőitől
a nyárádremetei Fodor Flóra tanítónő.
A pedagógust az elmúlt években vég-
zett eredményes tehetséggondozói
munkájáért díjazták Budapesten. 

____________5.

A labdarúgó-világbajnokságról
a 17. oldalon

A jólét ára
Újabb statisztikákat tett közzé az unió szakhivatala a napokban.

A tagállamok gazdagságát és jólétét próbálják szemléltetni ezek az
adatsorok, az egy főre jutó bruttó hazai termék és az egy főre jutó
tényleges egyéni fogyasztás számszerűsítésével. A statisztikusok sze-
rint ez utóbbin lehet legjobban lemérni a jólétet. Ám ez egy eléggé
csalóka ábránd, ha a dolgokat tágabb összefüggésbe is helyezzük.
Akkor menten kiderül, hogy ez a pillanatnyi „jólét” a mi esetünkben
csak felbecsülhető időtartamú koplalásnak ágyaz meg.

A teljes képhez ezek mellé a statisztikák mellé oda kellene tenni
az államadósságok alakulását és a kereskedelmi mérleghiányokra
vonatkozó, valamint a gazdasági teljesítőképességet szemléltető
adatokat is. Akkor látszana tisztán, hogy hol van valódi jólét, és hol
élnek olyan tettetett jólétben, aminek a vége előbb vagy utóbb nad-
rágszíj-összehúzás lesz.

Mert a fogyasztás sehol sincs ingyen, az áruval mindig jár számla
is. Egy államháztartás pedig pont úgy működik nagyban, mint egy
családi kassza kicsiben. Mindkét esetnél azok élnek valóban jól, akik
meg is engedhetik maguknak a költekezést túlzott eladósodás nélkül,
mert van elég bevételük a kiadások fedezésére. 

Egy ideig megy az esztelen, holnapra nem gondoló költekezés is,
ám ha az adósságok felhalmozódnak, akkor jön a baj. Családi lép-
téknél maradva ilyenkor szokta vinni a végrehajtó a hosszú távú köl-
csönre vásárolt drága javakat. Állami léptékben „reformokkal”
szokták az ilyen helyzetet kezelni. Azaz a bajba jutott ország állami
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Leszállították az első malacokat



Országos szinten 24 ezer fellebbezést nyújtottak
be a nyolcadik osztályt végzett diákok a kisérett-
ségi ideiglenes eredményeinek kifüggesztése
után. A legtöbben – 12.372-en – a román nyelv-
ből írt dolgozat újrajavítását kérték, matematiká-
ból 10.958-an, anyanyelvből 431-en fellebbeztek.
Az idei országos képességvizsga eredményeit 10
ezerrel többen fellebbezték meg, mint tavaly,
amikor 14 ezer óvást nyújtottak be.

A Maros megyei helyzetről Pui Adina Roze megyei fő-
tanfelügyelő-helyettest kérdeztük. Megyénkben 456 eset-
ben kérték dolgozatuk újrajavítását a diákok, a legtöbb –
241 – óvás megyeszinten is románból érkezett. Matemati-
kából 157-en fellebbeztek, anyanyelvből 58 – magyarból
48, németből 10 – óvást nyújtottak be. 

Fontos tudni, hogy a dolgozatok újrajavítása során a jegy
– amennyiben módosul – nem lesz feltétlenül nagyobb,
csökkenhet is. A korábbi években csak abban az esetben
változott a vizsgajegy, ha az újraértékelés során elért pont-
szám 0,50 ponttal különbözött az eredeti osztályzattól.
2017-től azonban minden esetben a dolgozat újrajavítása

során szerzett jegy számít véglegesnek, akkor is, ha csak
0,10-es pontszámkülönbségről van szó.  Az idei kisérettségi
végső eredményeit június 23-án, szombaton hozzák nyil-
vánosságra. 

Tapasztalatcsere, ötletműhely, tartalmas beszél-
getések – ezt ígéri a június 30-án Marosvásárhe-
lyen, a Kultúrpalota kistermében kezdődő
Marosvásárhelyiek VI. Világtalálkozója. A rendez-
vényt a Schola Particula 1557–Bolyai 2000 szer-
vezi, a programokról tegnap Kirsch Attila és
Kányádi Orsolya szervezők sajtótájékoztatón szá-
moltak be.

Az újabb világtalálkozó június 30-án délelőtt 10 órakor
kezdődik a Kultúrpalota kistermében, a résztvevők azonban
már a földszinten, az előcsarnokban fotókiállítást láthatnak
– jelentette be Kirsch Attila. Marosvásárhelyi ismerős arcok
címmel a tavaly elkezdett tárlat újabb 12 olyan személy fo-
tóit sorakoztatja fel, akik sokat tettek vagy tesznek a váro-
sért, akik követendő példát jelenthetnek mások számára is,
éljenek bárhol a világon. Kányádi Orsolya hangsúlyozta,
nemcsak művészeket, hanem vállalkozókat, pedagóguso-
kat, fiatalokat is megszólítottak. Kirsch Attila hozzátette,
nem valamiféle rangsorolás eredményeként, hanem többek
javaslatára választották ki a tizenkét személyt, akikről a
fotók készültek. „Egy világtalálkozónak az a lényege, hogy
a különböző korosztályokhoz tartozó emberek megismer-
kedjenek egymással. Mi erre megteremtjük a lehetőséget”
– mondta Kirsch Attila. 

A 10 órakor a kisteremben kezdődő Marosvásárhelyi si-
kertörténetek című kerekasztal-beszélgetésen a városból el-
származott vagy itt élő, esetleg korábban elköltözött, majd
visszatért személyek elmesélik történetüket, beszélnek
szakmájuk, hivatásuk mérföldköveiről. „A kerekasztal-be-
szélgetés egyfajta tapasztalatcsere, ötletműhely, de mind-
emellett olyan informális esemény lesz, ahol a
vásárhelyiség és a városhoz kapcsolódó élmények és érté-
kek jelentenek közös pontot” – mondta el Kirsch Attila, aki
szerint a világtalálkozó megszervezése is jó lehetőség arra,

hogy megalapozzák az ún. „marosvásárhelyiek hálózatát”,
ezt fenntartsák és bővítsék. Meglepetések is lesznek, de a
kerekasztal-beszélgetésről annyit elárultak a szervezők,
hogy két részből áll. Az első modulban négy Marosvásár-
helyen élő meghívott mutatkozik be, a második modulban
a világ különböző tájain élő, Marosvásárhelyről elszárma-
zottakat ismerhetnek meg a résztvevők. Buksa Ferenc lel-
kész, családfakutató, akit kutatásai a történelmi Marosszék
településeihez és Marosvásárhelyhez kapcsoltak, de tágabb
értelemben egész Erdélyt átölelik, vizsgálódásairól fog me-
sélni, Demeter Ágota-Dorottya Brüsszelben élő európai par-
lamenti asszisztens a munkájáról fog beszélni és arról, hogy
milyen Európa fővárosában boldogulni. Nagy-György Bor-
bála, öt éve a magyarországi Glamour divat- és életmódm-
agazin újságírója életútjáról beszél, a marosvásárhelyi
hajléktalanszállón négy éve dolgozó, tapasztalatait meg-
osztó Szabadi Ernő Loránd beszámolója szintén érdekesnek
ígérkezik, mint ahogy Puskás Dávidé is, aki bolyaisként a
Holdon való élet feltételeiről szóló Holdbázis projektet ké-
szítette, munkájával számos díjban részesült, elismerést ka-
pott. Dr. Palatka Károly gasztroenterológus, a Debreceni
Egyetem docense az orvosi ranglétra bejárásáról, munkájá-
nak eredményeiről és érdekességeiről is beszámol. 

A 13 órakor befejeződő kerekasztal-beszélgetés után a
program délután 5 órától a Kultúrpalota nagytermében gá-
laműsorral folytatódik. Kányádi Orsolya elmondta, színes,
színvonalas előadásokra számíthatnak a világtalálkozó
résztvevői, a Trinitatis kórus fellépése után táncelőadások
lesznek, a rendezvényt az Esztam zenekar koncertje zárja.
A szervezők ezúttal is telt házas közönségre számítanak,
remélve, hogy mindenki megtalálja a lelkét melengető gon-
dolatokat, dallamokat. 

A világtalálkozó második napján, július 1-jén, vasárnap
10 órától a Keresztelő Szent János-plébánián szentmise
lesz, majd a résztvevőket a Deus Providebit Házba várják
kötetlen beszélgetésre. 

Nagyernyei nyári fesztivál
Hatodik alkalommal tartják meg a nagyernyei nyári feszti-
vált június 23-án és 24-én. A műsort szombaton 17.30 óra-
kor a Kővirág együttes nyitja, ezt követően a Perfekt
zenekar, Tasi Nóra és zenekara muzsikál. Vasárnap 15.30
órakor Halmágyi Éva és Bonczidai Dezső bábelőadásával
kezdődnek a rendezvények. A számos fellépő között van-
nak az Apafi Mihály Általános Iskola tanulói, a nagyernyei
férfikórus, Bokor Barna és zenekara, a Blue Art zenekar. A
szabadtéri tevékenységek között gulyásfőzés, fociverseny,
fafaragás és gyermekjátékok is lesznek. A rendezvényt tű-
zijáték zárja. 

Fafaragók kiállítása 
Marosszentgyörgyön
Vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisével ér véget a
plébánián tartott fafaragó kör. Utána a tanácsteremben
Életfa című, hagyományőrző rajz- és fafaragó kör népmű-

vészeti kiállítása következik. A faragókör vezetője Török
László nagyernyei fafaragó-grafikus, házigazdája Baricz
Lajos. Közreműködik a Szent György egyházközségi
kórus Orbán Balázs és Vass Lajos citerás vezetésével.

Marosszéki Lófuttatás
Június 23-án és 24-én hatodik alkalommal tartják meg Er-
dőszentgyörgyön a Marosszéki Lófuttatást. A futamok mel-
lett idén is számtalan, a lovas hagyományokhoz kötődő
kulturális műsorral várják az érdeklődőket, többek között
az anyaországi Nemzeti Lovas Színház előadásában lát-
ható lesz a Honfoglalás című rockopera, valamint szabad-
téri vetítésben a Kincsem című nagy sikerű film is.

Széki Vágta Farkaslakán
A hét végén Farkaslakán is lovas esemény, a hatodik
Széki Vágta zajlik. Szombaton délután a gyorsasági futa-
mot, vasárnap az ügyességi versenyt tartják. Szombaton
délelőtt 10 órakor rönkhúzó verseny is lesz. A programban
pónifogat- és barantabemutató, illetve a Szabad Székely
Lovas Tízes Napvágta című, üdvtörténeti, mágikus lovas
tánca is szerepel.

25 év 
a szenvedélybetegek szolgálatában

Ezzel a címmel tart jubileumi nemzetközi konferenciát a
negyedszázada működő Bonus Pastor Alapítvány június
23-án, szombaton 9.30 órai kezdettel a marosvásárhelyi
Kultúrpalota kistermében. A konferencián a részvétel in-
gyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek az alapítvány
honlapján: www.bonuspastor.ro. 

Levendulaszüret
Június 24-én, vasárnap reggel 9 órától Szedd magad
néven Kenden levendulaszüretet tartanak. Hangulatát
családbarát piknik és gulyásfőzés teszi otthonosabbá. Az
együttlétet kukoricaháncs-fonás, valamint Fehér Csaba gi-
tárjátéka színesíti. Szervező a Lavenderland.

Várfalvi gyermek- és ifjúsági tábor
A Magyar Unitárius Egyház szervezésében jövő héten, jú-
nius 26. – július 1. között zajlik a 8–11 éves gyermekek
számára meghirdetett gyermektábor az Aranyos menti
Várfalván. Július 2–8. között a 12–14 évesek ifjúsági tá-
borát tartják. A táborba felekezeti hovatartozástól függet-
lenül várják a jelentkezőket, a részvételi díj 200 lej.
További részletek a www.unitarius.org honlapon, jelent-
kezni a cziresza@yahoo.com e-mail-címen lehet.

Marosvécsen 
a szentegyházi gyermekkórus 

Július 4-én 19 órától a Haáz Sándor vezette szentegyházi
gyermekkorús koncertezik a marosvécsi Kemény-kastély-
ban. A belépés díjtalan. 

Vakációs program az állatkertben
A nyári vakáció alatt, 12 héten át minden pénteken délelőtt
10 órakor Állati jó találkozások néven érdekes, állatokkal
kapcsolatos gyermekfoglalkozásokra kerül sor a maros-
vásárhelyi állatkertben. A június 22-i, mai találkozó fősze-
replői a tevék. A résztvevőket 10 órára a tevekifutóhoz
várják.

Hittantábor Marosszentgyörgyön
Június 25-28. között a marosszentgyörgyörgyi római ka-
tolikus plébánián tartja a Katolikus Magyar Bibliatársulat
(KMB) a Kincses sziget nevet viselő hittantábort, amelybe
több településről jönnek, köztük Csaba testvér gyerekei is.
A tábort Henn Magdolna hittantanár irányítja.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma PAULINA, 
holnap ZOLTÁN napja.
ZOLTÁN:   török eredetű,
régi magyar személynév. Vál-
tozata a Szultán, női alakja a
Szultána, illetve a Zoltána. Je-
lentése: fejedelem.

22., péntek
A Nap kel 

5 óra 29 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 19 perckor. 
Az év 173. napja, 

hátravan 192 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. június 21.

1 EUR 4,6695

1 USD 4,0518

100 HUF 1,4333

1 g ARANY 164,6160

IDŐJÁRÁS
Záporeső, zivatar várható

Hőmérséklet:
max. 280C
min. 110C

Nagy Székely Ildikó

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

Antalfi Imola

VI. Marosvásárhelyi Világtalálkozó 
Közös pont: a vásárhelyiség

Több száz dolgozat újrajavítását kérték
A legtöbben románból fellebbeztek

Fotó: Nagy Tibor

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

22, 20, 25, 12, 36   +   15 NOROC PLUS: 4   9   1   2   4   5 

34, 17, 24, 2 , 25, 7 SUPER NOROC: 2   5   0   8   2   9 

30, 31, 19, 49, 17, 34 NOROC: 6   7   8   6   8   5   2 

RENDEZVÉNYEK
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Helyenként szombatig is tarthat
a rossz idő

Az ország 31 megyéjében lesz rossz idő a követ-
kező két nap. Az Országos Meteorológiai Igazgató-
ság (ANM) esőre és viharra vonatkozó sárga színű
figyelmeztetést adott ki péntekre az ország 31 me-
gyéjére. A szakemberek szerint péntek reggel 6 és
este 11 óra között Erdélyben, a Bánságban, a Körö-
sök mentén, Máramarosban, valamint Olténia és
Moldva egyes részein, villámlásokkal kísért esőre,
záporra, felhőszakadásra, helyenként jégesőre lehet
számítani, a lehulló csapadék mennyisége elérheti
négyzetméterenként a 20-25, elszigetelten a 40-50
litert. Az ANM szerint a rossz idő többfelé szombaton
is kitart. (Agerpres)

Történelmi mélyponton a lej 
az euróhoz képest

A Román Nemzeti Bank soha nem látott magas,
4,6695 lejes szinten állapította meg az euró csütör-
töki árfolyamát. A jegybank kimutatása szerint ez a
legmagasabb árfolyam, mióta bevezették az egysé-
ges európai valutát. Szerdán egy euró 4,6660 lejt ért
a BNR árfolyamán. A lej gyengült az amerikai dollár-
hoz (4,0348 lejről 4,0518 lejre) képest is. (Agerpres)

Egy hét múlva indulnak 
a Napvonatok

Az állami vasúttársaság (CFR) június 29-én indítja
vakációs járatait. A Napvonat-program keretében az
ország egész területéről 40 járat közlekedik majd a
román tengerpart és a Duna-delta irányába. A vaká-
ciós vonatok szeptember 9-ig lesznek forgalomban
– tájékoztat a CFR csütörtöki közleménye. Az Inter-
Regio vonatok klimatizált vagonokkal közlekednek,
a hosszú távú járatokon fekvő- és hálókocsik is lesz-
nek. A nyári járatokra minden, törvényben meghatá-
rozott kedvezmény érvényes. A CFR felhívja a
figyelmet, hogy egyes Regio és InterRegio vonatok
indulási időpontjait kisebb változásokkal a vakációs
vonatok menetrendjéhez igazíthatják. (Agerpres)

Felfüggesztették 
a Pharmafarm működését

A Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatósága
(ANMDM) csütörtöki hatállyal felfüggesztette a Rich-
ter Gedeon Nyrt. helyi nagykereskedelmi leányvál-
lalatának működését a helyes nagykereskedelmi
gyakorlat (Good Distribution Practice – GDP) előírá-
sainak megsértése miatt. A Richter csütörtöki közle-
ménye szerint a Pharmafarm Rt. gyógyszer-
nagykereskedelmi vállalat akkor kaphatja vissza a
működési engedélyt, ha a hatóság elfogadja a vál-
lalat javító és megelőző intézkedéseit. A Pharma-
farm együttműködik az ANMDM-mel, és a hatósági
elvárásoknak megfelelő intézkedési csomagot dol-
goz ki – írták. A Richter 2007-ben vásárolta meg a
hat regionális raktárral rendelkező Pharmafarmot,
amely szorosan együttműködik az anyavállalat pati-
kahálózatával. (MTI)

cégeit „kedvezményesen” felvásárolja a hitelező orszá-
gokból a konkurencia, lefaragják az állami kiadásokat,
azaz úszik az állami fizetés és nyugdíj, és „pénzügyi
mentőcsomaggal” is segítik az adósságspirálba csú-
szott országot, vagyis akkora mentőhitelt kap, hogy a
mostani generáció unokái is annak a törlesztésébe fog-
nak adózni. Szemléltető példának ott vannak a görögök,
akik ebben a hazug jóléti mutatóban is előttünk járnak,
csak éppen az adósságból nem látszanak ki. Ha nem
uniós beruházók állnának az idegenforgalmi iparuk mö-
gött, már rég kimondták volna az államcsődöt, röpke
két évszázados államtörténetük alatt a hatodikat. Mert
van gyakorlatuk az ilyen „jólétben”.

Mi még épp ott nem tartunk, mint a görögök, de abba
az irányba haladunk. Fogyasztás, az van, azért indul-
tunk meg felfele ezen az uniós „jóléti” listán, de az
állam még az ezután várható adókat sem tudja begyűj-
teni, nem is beszélve a többiről, és élénk ritmusban adó-
sodik el. Ráadásul ez a sokat emlegetett fogyasztás is
egyre drágább mindannyiunk zsebének, mert az euró
árfolyama épp tegnap döntött rekordot, tehát minden
importárut – márpedig túlnyomórészt ilyenek fogyasz-
tásával építjük a statisztikai „jólétet” – egyre drágáb-
ban vásárolunk. Azok is, akiknek ez a „jólét” a
mindennapjain nemigen érződik.

A jólét ára
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Moszkvába utazik a tervek szerint a jövő héten Ri-
chard Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó
az amerikai és az orosz elnök találkozójának előké-
szítése érdekében – közölte csütörtökön washing-
toni forrásokra hivatkozva az Interfax orosz
hírügynökség.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette az Inter-
fax értesülését.

Korábban a The Washington Post című amerikai napilap-
ban olyan közlés jelent meg, amely szerint Vlagyimir Putyin
orosz és Donald Trump amerikai elnök a NATO július 11-én
és 12-én tartandó csúcstalálkozóját követően találkozhat egy-
mással az egyik európai ország fővárosában. A lehetséges

helyszínek közül a nemzetközi sajtóban konkrétan eddig csak
Bécset említették.

A brit The Times című lap úgy értesült, hogy az amerikai-
orosz csúcsot akár a NATO tanácskozása előtt is megtarthat-
ják, ami nyugtalanságot keltett Londonban, mert az „hatást
gyakorolhat Oroszország agressziójának megvitatására”.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden kijelentette:
még nem világos, hogy mikor lesz a Putyin–Trump-találkozó,
az időpontot egyelőre nem is mérlegelik a NATO brüsszeli
csúcstalálkozóját megelőző időszakban.

Trump pénteken közölte: nem zárja ki, hogy még a nyáron
találkozzon Putyinnal. Ezt a lehetőséget a Kreml sem zárta ki.
(MTI)

Amerikai–orosz csúcsot készítenek elő

A kisebbség nyelvének és kultúrájának megőrzése nem luxus
Megfelelőségi ellenőrzésre van szükség

– Megfelelőségi ellenőrzésre van
szükség, amely feltérképezné,
hogy hány tagállam ültette tény-
legesen nemzeti törvénykezésébe
a nyelvi charta és a kisebbségi ke-
retegyezmény előírásait, és rámu-
tatna azokra az esetekre, ahol a
nemzeti jogrend ellentmond a két
nemzetközi dokumentumba fog-
laltaknak – jelentette ki a hét ele-
jén Strasbourgban Vincze Lóránt,
az Európai Nemzetiségek Födera-
tív Uniója (FUEN) elnöke az Eu-
rópa Tanácsban tartott
nemzetközi konferencián.

Az Európa Tanács két évtizeddel ez-
előtt két fontos kisebbségvédelmi esz-
közt hozott létre, de sajnos sem a
Kisebbségvédelmi Keretegyezmény,
sem a Regionális vagy Kisebbségi Nyel-
vek Európai Chartája nem érte még el
eredeti célját – hangsúlyozta Vincze, rá-
mutatva, hogy a két jogi eszköz tökéle-
tesíthető, amíg még léteznek olyan
európai állampolgárok, kisebbségi kö-
zösségek tagjai, akik sem egyénenként,
sem közösségként nem gyakorolhatják
jogaikat, nem élhetnek a nemzetközi jog

biztosította lehetőségekkel. Meggyőző-
dését fejezte ki, hogy a megfelelő módo-
sítások mellett a nyelvi charta és a
keretegyezmény a kisebbségvédelem
valós eszközeivé válhat.

A FUEN elnöke Románia példáját
hozta fel, amely késlekedett benyújtani a
keretegyezmény gyakorlatba ültetéséről
szóló országjelentést. „Ha egy állam azt
állítja magáról, hogy mintaszerűen meg-
oldotta a területén élő kisebbségek hely-
zetét, miközben az adott kisebbség
képviselői az ellenkezőjét állítják, az tu-
lajdonképpen a párbeszéd, az együttmű-
ködési készség és a jóindulat hiányáról
tanúskodik. A közösségi jogok előrelé-
pést jelentenének azoknak a kisebbsé-
geknek, amelyek igénylik ezt, de a
kisebbségi jogokról többletjogként be-
szélni éppen a kisebbségvédelem jogi
gyakorlatának lényegi tagadását jelenti.
A kisebbségi jog az emberi jogok része.
Nem lehet privilégiumnak tekinteni,
hogy egy őshonos közösség tagjai hasz-
nálhatják anyanyelvüket a közszférában,
anyanyelvi oktatásban részesülnek vagy
eszközöket kapnak a kultúrájuk megőr-
zéséhez” – jelentette ki a FUEN elnöke,

válaszként a román külügyminisztérium
államtitkárának a konferencián a romá-
niai magyarság jogvédelmi küzdelmét il-
lető kritikáira.

A FUEN álláspontja szerint kötele-
zővé kellene tenni az alkalmazási nor-
mák kidolgozását a tagállamokban.
„Egyes tagállamok szerint a nyelvi
charta gyakorlatba ültetése túlzott bürok-
ráciát és magasabb költségeket eredmé-
nyezhet. Minden tagállam kormányának,
a döntéshozóknak meg kell érteniük,
hogy a kisebbségek nyelvének és kultú-
rájának megőrzése nem luxus, hanem
alapvető jog” – hangsúlyozta a FUEN el-
nöke, hozzátéve, hogy az őshonos nem-
zeti kisebbségeknek egyenlő partnerként
kell részt venniük a két jogi eszköz mó-
dosításának folyamatában. 

A FUEN javaslata értelmében a ki-
sebbségi közösségek legitim képviselői-
nek lehetőséget  kellene biztosítani arra,
hogy észrevételeiket a hároméves ciklu-
sok között is továbbíthassák, és választ
kapjanak rájuk a tanácsadó testülettől,
hiszen „alapvető joguk a fennmaradásért
és a jólétért harcolni szülőföldjükön”.
(mózes)

Befejeződött a marosvásárhelyi
repülőtér kifutópályájának felújí-
tása, már csak az adminisztrációs
feladatok lezárása van hátra. A
Maros Megyei Tanács által végre-
hajtott beruházásnak köszönhe-
tően a repülőtér hamarosan újra
fogadhat nemzetközi repülőjára-
tokat. 

Ahogyan már 2016 októberében is
hangsúlyozta a megyei tanács, a felújí-
tási munkálatokkal a legfontosabb cél az
volt, hogy az utasforgalom és az áruszál-
lítás maximális biztonsággal valósuljon
meg a marosvásárhelyi repülőtéren.

A munkálatok befejezését követően
június 20-án fogadtuk a Romániai Lég-
ügyi Hatóság kalibráló repülőgépét,
amely azért jött Marosvásárhelyre, hogy
ellenőrizze a repülőtér rádiónavigációs
rendszerét, és ezáltal azt is, hogy bizton-

ságosan leszállhatnak-e itt a repülők. Az
egyik legfontosabb berendezés, amelyet
ellenőriznek, az a nemzetközi szak-
nyelvben ILS (Instrument Landing
System) néven ismert műszeres leszál-
lító rendszer, amely a repülőgépek piló-
tái számára nyújt segítséget a futópálya
helyes megközelítésében. A Légügyi
Hatóság a kalibráló repüléseket köve-
tően 48 órán belül kell közölje a mérések
eredményeit. 

Közben a mai nap folyamán, június
21-én a Maros Megyei Tanács hivatalo-
san átvette a repülőtéren elvégzett mun-
kálatokat. Az átvételi bizottságban a
megyei tanács képviselői mellett a Tran-
silvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű
Vállalat, a Maros Megyei Építészeti Fel-
ügyelőség, a Nyárádtői Polgármesteri
Hivatal, a tervező és a kivitelező cégek
képviselői, valamint az építési felügyelő
vett részt.

A megyei önkormányzat a felújítási
munkálatok idejére átvette a repülőtér
adminisztrálási jogát, ahhoz viszont,
hogy megnyíljon a repülőtér, ezt a jogot
vissza kell adni a Transilvania Repülőtér
Önálló Ügyvitelű Vállalatnak. Ennek ér-
dekében június 22-re rendkívüli ülést hí-
vott össze a Maros Megyei Tanács,
amelyen az önkormányzati testület jóvá-
hagyja, hogy a repülőtér és a hozzá tar-
tozó ingatlanok visszakerüljenek a
Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű
Vállalat ügykezelésébe. 

Az önkormányzati döntést követően a
repülőtér megnyitása a kalibráló repülés
mérési eredményeitől függ. Amint meg-
kapjuk az értesítést a Romániai Légügyi
Hatóságtól az ellenőrzés eredményeiről,
erről azonnal tájékoztatni fogjuk a köz-
véleményt. 

A Maros Megyei Tanács 
sajtóirodája

Elkezdődött a visszaszámlálás 
a marosvásárhelyi repülőtér megnyitásáig

Fotó: CJM



MAROSVÁSÁRHELY 
POLGÁRMESTERI HIVATALA

versenyvizsgát hirdet
a társadalmi-kulturális és vagyonkezelési tevékenységek igazgatósá-
gának kulturális, sport-, ifjúsági tevékenységek és lakásügyi osztályára
I. szintű, legfelsőbb szakmai fokozatú, ideiglenesen megüresedett vég-
rehajtói köztisztviselői tanácsosi állás betöltésére.

A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győ-
zelem tér 3. szám) kerül sor 2018. július 10-én 10 órától – írásbeli
vizsga. 

Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomót 20 napon belül lehet benyújtani, azután,

hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének III. feje-
zetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49. cikkelyének
1. bekezdésénél előírt okiratokat kell tartalmaznia.

A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban meg-
szabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján
(www.tirgumures.ro) teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás:
Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268-330-as
telefonszám 110-es mellék, vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcsolattartó
Vita Ibolya tanácsos.

Dr. Dorin Florea
polgármester
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kocákat tartanak, a kormánytól a 10
kilósra nevelt malacok után egye-
denként 250 lej támogatást kapnak.
Az egyik feltétel, hogy csak termé-
szetes táplálékkal etethetik az álla-
tokat, és ellenőrzik majd a tartás
módját, amely a fajta jellegének
megfelelő kell legyen. 

A sáromberki gazda udvarán
Ioan Rus közgazdász elmondta, jú-
nius 21-én szállították le az első
mangalicamalac-szállítmányt a rá-
kovicai mangalica-hentesáru-for-
galmazó Limbăşan David-
Danielnek. Maros megyében öt vá-
góhidat üzemeltető húsfeldolgozó
cég vezetőivel tárgyaltak a mező-
gazdasági igazgatóság szakemberei,
de egyik se vállalta, hogy átvesz
mangalica disznót. Az igazgató sze-
rint valószínű, hogy a havi 10-20
mangalicáért, amit fel kellene dol-
gozni, nem hajlandók megszakítani
a folyamatot. Az igazgató reményét
fejezte ki, hogy ez a hozzáállás
megváltozik, mert igen nagy az ér-
deklődés a program iránt. Me-
gyénkbe az idén 220 malacot
fognak leszállítani, de ennél jóval
többet igényelnek, mintegy 40 te-
nyésztő összesen 714 malacot
venne át. „Mivel a program elején
vagyunk, sokan az eredményét vár-
ják. Meg vagyok győződve, hogy
nyolc év alatt sikerül fellendíteni a
mangalica és a báznai fajta malacok
tenyésztését. A februárban összeál-
lított ütemtervet sikerül tartani. A
dokumentációból kiderült, hogy
több malacra tartanak igényt, mint
ahányat ellenek az erre szánt kocák.

Mindez garantálja a program sike-
rét, amelyen még menet közben is
javíthatunk” – mondta a vezérigaz-
gató Limbăşan David-Daniel el-
mondta, több mint hét éve tenyészt
mangalicát, öt éve indította be a
mangalicahúst feldolgozó üzemét.
Tavaly, év végén néhány tenyésztő-
társával részt vett a minisztérium-
ban azokon a tárgyalásokon,
amelyeknek célja a mangalica ma-
lacok tenyésztését serkentő prog-
ram kidolgozása volt, így
tapasztalatával hozzájárult ahhoz,
hogy beinduljon a folyamat. Két
hónap alatt 14-szer vett át manga-
lica malacokat tenyésztőktől, és
meg van győződve arról, hogy
nyolc év alatt sikerül elterjeszteni
Romániában a mangalica és a báz-
nai fajták tenyésztését. 

– A program alapján előre lehet
tervezni. Mind a malac-, mint a ser-
téstenyésztők, mind a feldolgozók
üzleti tervet készíthetnek. Nem kell
nagy számítást végezni ahhoz, hogy
ha 250 lejre szerződést kötünk 10
malacra, milyen jövedelemre tehet
szert a tenyésztő. Én is mint feldol-
gozó kiszámíthatom, hogy mennyi
húst adhatok el a megyében, az or-
szágban, vagy akár szállíthatok kül-
földre. Az a program legnagyobb
hozadéka, hogy így a szakterületen
levők biztos szerződéseket köthet-
nek. Nem kell messzire menni a jó
példákért. Magyarországon 60.000
mangalica kocára van igény, és így
sem tudják kielégíteni a keresletet
Japán, Spanyolország, Olaszország
irányában. Mi is meghatározó té-
nyezők lehetnénk e piacon. A bel-

piac is lefedetlen, ugyanis amit ter-
melek, el is adom, nagy az igény a
mangalicahús-termékekre – mondta
a Szeben megyei gazda. 

Kántor Károly háztáji gazdaságá-
ban 2011-ben tért át a mangalicate-
nyésztésre, azelőtt a nagy fehér
fajtát tenyésztette. Évente három-
négy sertést tartottak. Kíváncsi volt,
hogy milyen ezt a kevésbé igényes
fajtát tenyészteni, ezért csak egy
malacot és egy kocát vásárolt.
Aztán bővítette az állományt, jelen-
leg nyolc kocája van, állatonként 6-
8 malacot ellenek. 

– Mindamellett, hogy kevéssé
igényes, a szabad tartást kedvelő
sertésről van szó, azért éri meg
mangalicát tenyészteni és részt
venni a programban, mert van egy
szerződés, amelynek alapján ha az
állat eléri a megfelelő súlyt, elvi-
szik, nem kell piacra venni, arra
várni, hogy megvegyék. Felét pedig
a szabad piacon lehet értékesíteni.
Az állam egy malacért 250 lejt fizet,
a szabadpiaci ára 350-400 lej. Ha
van egy biztos forrás, és ez kiegé-
szül a piacon értékesített malaccal,
ez garancia lehet a fejlődésre –
mondta Kántor Károly, aki azt is be-
vallotta, nem szeretne nagyobb gaz-
daságot, ugyanis a Romgaznál
alkalmazott, számára az állatte-
nyésztés hagyományos háztáji fog-
lalkozás, amivel kiegészíti a
jövedelmét. 

A megyei ütemterv szerint teg-
nap – szintén a kormányprogram-
nak köszönhetően – a nagysármási
Chiş Simion és a hadrévi Cheţan
Ioan Daniel tenyésztőkhoz is elju-
tott 10-10 mangalica malac. 

Leszállították az első malacokat 

MAROSVÁSÁRHELY 
MEGYEI JOGÚ VÁROS

versenyvizsgát hirdet a következő megüresedett állások
betöltésére a Bölcsődeigazgatóságnál

Az üres állások betöltéséhez a pályázóknak teljesíteniük kell a mó-
dosított és kiegészített 2011. évi 286-os számú kormányhatározatban
jóváhagyott keretszabályozás 3. cikkelyében előírt feltételeket.

– hét csecsemőgondozói állás
Sajátos feltételek:
– középfokú tanulmányok (pedagógiai középiskolai végzettség cse-

csemőgondozói vagy nevelői szakiránnyal, vagy csecsemőgondozói
bizonyítvány)

– vagy pedagógiai modullal kiegészített felsőfokú pszichológiai ta-
nulmányok

– egy ápolónői állás 
Sajátos feltétel:
– középfokú vagy általános iskolai tanulmányok

A versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal (Győ-
zelem tér 3. szám) Bölcsődeigazgatóságának (Munka utca 14.
szám) székhelyén tartják, és magába foglal:

– írásbeli/gyakorlati vizsgát
– interjút

A versenynaptár:
– 2018. július 9., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyújtási

határideje
– 2018. július 16., 10 óra – írásbeli/gyakorlati vizsga 
– 2018. július 20., 10 óra – interjú

A versenyvizsgához szükséges iratok jegyzéke és a bibliográfia meg-
található az intézmény honlapján, a www.tirgumures.ro elérhetőségen.

További információk a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal (Győ-
zelem tér 3. szám) 85-ös irodájában, valamint a versenybizottság tit-
káránál a 0265-268-330-as telefonszám 110-es mellékén igényelhetők. 

Dr. Dorin Florea polgármester

MAROSVÁSÁRHELY 
POLGÁRMESTERI HIVATALA

versenyvizsgát hirdet
a Szociális Igazgatóság fogyatékkal élő személyek segítségnyújtási
szakrészlegére, I. szintű, legfelsőbb szakmai fokozatú, végrehajtói köz-
tisztviselői felügyelői állás betöltésére.

A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győ-
zelem tér 3. szám) kerül sor 2018. július 24-én 10 órától – írásbeli
vizsga. 

Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomót 20 napon belül lehet benyújtani, azután,

hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének III. feje-
zetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49. cikkelyének
1. bekezdésénél előírt okiratokat kell tartalmaznia.

A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban meg-
szabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján
(www.tirgumures.ro) teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás:
Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268-330-as
telefonszám 110-es mellék, vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcsolattartó
Vita Ibolya tanácsos.

Dr. Dorin Florea
polgármester

(Folytatás az 1. oldalról)

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2018. június 21-én kelt
327-es számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének összehívásáról
2018. június 22-én 13 órára

A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólag módosított és kiegészített, majd újraközölt, a helyi közigazgatásra
vonatkozó 2001. évi 215-ös számú törvény 94. cikkelyének (2), (3), (5), (7), (8)
bekezdése és a 106. cikkely (1) bekezdése előírásainak értelmében

elrendeli:
a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, rendkívüli ülésre hívja össze 2018. június
22-én 13 órára a Közigazgatási Palota nagytermébe, a következő 

napirenddel:
1. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonában levő repülőtéri infrast-
ruktúrához tartozó elemekre vonatkozó intezkedésekről.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

2. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc                                           Törvényességét véleményezte
ELNÖK                                                           Paul Cosma

JEGYZŐ



Ezrek ünnepelték csütörtökön a nyári
napfordulót a délnyugat-angliai Sto-
nehenge ősi köveinél.

A rendőrség által 9500 fősre becsült tömeg
békésen, piknikhangulatban köszöntötte a
hajnalt az év legrövidebb éjszakájának végén,
dacolva a derült éjszakai égbolt alatt késő
ősziesre hűlő hőmérséklettel és a Wiltshire
megyei kopár fennsíkon mindig fújó erős
széllel. Az összegyűlteknek ezúttal szeren-
cséjük volt, mivel láthatták az előbukkanó
napot. A korábbi években sokszor bizonyult
ünneprontónak a borult égbolt.

A rendőrség csütörtöki beszámolója szerint
ezúttal semmiféle rendbontás nem történt,

nem kellett őrizetbe venni senkit.A tömeg
biztonságára az elmúlt években bevezetett
gyakorlat alapján most is fegyveres rendőri
egységek ügyeltek, és a helyszínt csak biz-
tonsági átvizsgálás után lehetett megközelí-
teni. Nagy-Britanniában csaknem négy éve a
második legmagasabb szintű terrorellenes ké-
szültség van érvényben, és a tömegrendezvé-
nyek biztosítása mindig kiemelt rendőrségi
feladat.

A napforduló köszöntése a London köz-
pontjától 123 kilométerre délnyugatra fekvő
Stonehenge mellett nem volt mindig olyan
békés fesztivál, mint csütörtökön. A rendsze-
res kultikus összejövetelek 1974-ben kezdőd-

tek, amikor néhány százan a tiltás ellenére át-
másztak a köveket akkor övező drótkerítésen,
és többen közülük – a kitoloncolásukat elren-
delő bírósági végzéssel is dacolva – hat hó-
napig, a téli napfordulóig a helyszínen
maradtak. Az 1980-as években rendszeresen
zavargások robbantak ki a jeles éjszakán a
tömeg és a rendőrök között. A legsúlyosabb
összecsapás 1985-ben volt, amikor tucat-
nyian szenvedtek súlyos sérüléseket.

A hatóságok akkor 15 évre teljesen betil-
tották a júniusi napfordulós szertartásokat, és
6,5 kilométeres tilalmi övezetet jelöltek ki
minden év június 21-én az ősi történelmi
emlék körül. Az intézkedést csak 2000-ben

vonták vissza. Sokan azok közül, akik évről
évre összegyűlnek a legalább ötezer évesnek
gondolt, 20-25 tonnás kőtömbökből épített
kultikus emlékműnél június 21-ének hajna-
lán, ezt abban a meggyőződésben teszik,
hogy a koncentrikus sziklaköröket egy ősi
napimádó szekta építette a nyári napforduló
tiszteletére.

A szakértők ezt a lehetőséget sem zárják
ki, de az utóbbi évek kutatásai feltárták, hogy
Stonehenge valószínűleg nem egyszeri épít-
kezés eredménye, hanem évszázadokon át fo-
lyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú
időn át temetkezési helyszínül és zarándok-
helyként is szolgált. (MTI)

Ezrek ünnepelték Stonehenge ősi köveinél a nyári napfordulót

Néhány napja rangos elismerést ve-
hetett át a magyar kormány képvise-
lőitől a nyárádremetei Fodor Flóra
tanítónő. A pedagógust az elmúlt
években végzett eredményes tehet-
séggondozói munkájáért díjazták Bu-
dapesten. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának
család- és ifjúságügyért felelős államtitkársá-
gához tartozó Új Nemzedék Központ a Nem-
zeti Tehetség Programmal karöltve áprilisban
tett közzé felhívást a BONIS BONA – A
nemzet tehetségeiért díjra, a tehetséggondo-
zásban kiemelkedő munkát végző szakembe-
rek, tehetségsegítők és tehetséggondozó
szervezetek erkölcsi és anyagi elismerése cél-
jából.

A Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díj
forrását biztosító Nemzeti Tehetség Program
elindításáról az Országgyűlés döntött. Hatá-
rozatával elkötelezte magát a tehetséges gyer-
mekek, fiatalok hosszú távú segítése,
folyamatos fejlesztése, kiszámítható támoga-
tása mellett. A 2028-ig tartó program alap-
vető célja Magyarországon és a külhoni
magyarlakta területeken a tehetségsegítés fej-
lesztése. A díj elnyerésére a tehetséggondo-
zásban kiemelkedő munkát végző,
köznevelési intézményekben dolgozó peda-
gógusok, gyógypedagógusok, szakoktatók,
felsőoktatásban dolgozó oktatók, civil szer-
vezetek tehetségsegítői és a tehetséggondozás
terén működő szervezetek jelölhetők, akik
oktatják, nevelik, segítik a gyermekeket, ta-
nulókat, fiatal tehetségeket. A 2013-ban indí-
tott program keretében 2014-ben négy,
2016-ban három, 2017-ben egy erdélyi sze-
mély kapott díjat.
Nem vigadni ment Pestre

Fodor Flóra 1995-ben végzett a marosvá-
sárhelyi Kántor-tanítóképző Főiskolán, 2011-
ben szerzett egyetemi oklevelet a
Babeş-Bolyai Tudományegyetem marosvá-
sárhelyi kihelyezett tagozatán. Huszonkét éve
tanít Nyárádremetén, ebből 13 évig óvónő-
ként, jelenleg tanítónőként tevékenykedik a
Dr. Nyulas Ferenc Általános Iskolában. Már
kiskorától vonzotta a tanítói hivatás, tudato-
san készült erre a pályára – vallotta be. Édes-
apja magyar szakos tanár volt, így a

családban is megtapasztalhatta, milyen szol-
gálatot vállal az, aki ezt az életpályát vá-
lasztja.

Huszonnégy évi pedagógusi munka után
nemrég nagy örömmel értesült a Bonis Bona
– A nemzet tehetségeiért díj elnyeréséről.
Erre az elismerésre azok a tehetséggondozás-
ban kiemelkedő munkát végző magyar peda-
gógusok jelölhetők, akik legalább öt tanévre
visszamenőleg bizonyítani tudják, hogy ered-
ményesen oktatták, segítették a fiatal tehet-
ségeket. A remetei tanítónőt kolléganője,
Fülöp Melinda óvónő és Ács Ibolya szülő je-
lölte, erről nyilván őt is értesítették, ugyanis
számos adatot, versenyeredményt kellett fel-
tölteni az internetes jelölőfelületre. A jelölé-
sek április 10. és május 7. között zajlottak
három kategóriában: Kiváló tehetséggon-
dozó, Kiváló tehetségfejlesztő és Kiváló te-
hetségsegítő. Végül május 29-én értesítették,
hogy a Kiváló tehetséggondozó kategóriában
bekerült a húsz kiválasztott személy közé. A
díjazásra június 8-án került sor az Országos
tehetséggála keretében a Pesti Vigadóban,
ahol Rétvári Bence miniszterhelyettes és dr.
Illés Boglárka helyettes államtitkár adta át a
rangos elismeréseket.

Az oklevél és üvegplakett mellett pénz is
jár a díjjal, ám ezt a tanítónő nem kívánja
megtartani, hanem részesíteni szeretné belőle
mindazokat a tehetségeket, akiknek az ered-
ményeire hivatkozhatott a pályázatban: ők
egy egynapos kiránduláson vehetnek részt.
Ugyanakkor a tanítónő további pályázatokat
szeretne írni számukra a Nemzet Fiatal Te-
hetségeiért Ösztöndíj és az Ady Endre Ösz-
töndíj programok keretében. „Természetesen
nagyon örültem a díjnak, úgy gondolom, sok
lelkes pedagógus megérdemli közülünk ezt a
rangos elismerést. A példámmal is ösztönözni
szeretném kollégáimat. Érdemes felkarolni a
tehetségeket, és sokat foglalkozni velük, hisz
az anyaországnak is fontosak vagyunk, onnan
is figyelnek ránk. Ez pedig jólesik, elégtétel-
lel tölt el, és ösztönöz a további munkára a
jelenlegi tanítványaimmal, akik még csak
előkészítősök, de néhány ékkő már ott csillog
közöttük” – nyilatkozta lapunknak a kitünte-
tett pedagógus.
Tízévnyi munka eredménye

Fodor Flóra mintegy tíz éve foglalkozik
komolyabban, tudatosan tehetséggondozás-
sal, ugyanis hamar rájött, hogy a legkisebb

faluból való, esetenként hátrányos helyzetű
gyermek is képes egészen kimagasló eredmé-
nyekre, ha szeretettel figyelnek rá és szaksze-
rűen fejlesztik azokat a képességeit,
amelyekben tehetséges.

Az első eredmények őt is motiválták, és ta-
nítóként valamennyi területen kipróbálta a te-
hetséggondozást. A saját határait tette
próbára, amikor két alkalommal is benevezte
tehetséges tanítványait a Fölszállott a páva
népzenei televíziós vetélkedőre. 2015-ben
Fodor Dániel énekes szólista és 2017-ben a
Gyöngyszemek énekegyüttes – Lénárd
Imelda Laura, Veres Orsolya, László Emőke,
Simó Krisztina Henrietta – produkcióját is
közvetítette a Duna Televízió. Népdalénekes
tanítványai számos megyei, regionális és or-
szágos megmérettetésen szereztek különféle
díjakat. 2013-ban Lénárd Imelda Laura a szé-
kelyföldi népdalvetélkedők döntője díjazott-
jaként kijutott Budapestre, a Kárpát-
medencei Fiatal Népdalénekesek Találkozó-
jára, ahol sikerrel szerepelt a gálán. Laurának
óvónője és tanítója is volt hét éven át, de
azóta is gyakran dolgoznak együtt, folytatják

az éneklést. Ő az a tehetséges diákja, aki
2011-ben az országos Kányádi Sándor vers-
mondó versenyen minisztériumi dicséretben
részesült. Egy másik tehetséges tanítvány,
akire szintén büszke, Ács Szilárd. Ő 2015-
ben a Széllyes Sándor népmese- és humorve-
télkedő megyei döntőjén második díjat
kapott, 2016-ban két országos megméretteté-
sig jutott vers- és regemondásban. A Maros-
vásárhelyen megtartott országos regemondó
versenyen minisztériumi dicséretben része-
sült. Tavaly Fodor Flóra egy másik tanítvá-
nya, Nagy Orsolya meseíró díjazottja lett Az
én mesémet adom neked című Kárpát-me-
dencei tehetséggondozó pályázatnak.

„A tehetséggondozás számomra feladat, kö-
telesség, oktató-nevelő munkám része. Meg-
látni valakiben az ígéretet, a tehetség aprócska
szikráját örömteli felfedezés számomra. Meg-
tanítani bízni önmagában, kibontakozni és
szárnyalni örömteli munka” – vallja magáról
a remetei tanítónő, akitől megtudtuk, hogy
több kollégája és a szülők is gratuláltak neki,
őket is meglepte a díj elnyerésének híre, aho-
gyan magát a díjazottat is.
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Számára a tehetséggondozás kötelesség, a munkája része, a díj pedig további munkára ösztönzi Fotó: Fodor Edit

Gligor Róbert László

Örömteli munka és felfedezés
Értékes díj Fodor Flórának



Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyja-
ira emlékezünk, akikről talán nem tu-
dunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes
részt vállaltak az egyetemes magyar
kultúra és tudomány gazdagításában.
(Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000–
1990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

BODOR PÉTER (Erdőszentgyörgy, 1788.
jún. 22. – Kolozsvár, 1849. aug. 17.): mecha-
nikus, székely ezermester. A marosvásárhelyi
kollégium alsó osztályainak elvégzése után
eleinte erdélyi főurak szolgálatában állott,
később kitanulta az asztalos-, órás-, kertész-
és lakatosmesterséget. 1806-ban a bécsi po-
litechnikumon tanult, utána külföldet járta.
1815-ben hazatért, és Bethlen Lajos udvar-
házában építészműszerész. 1818-ban Ma-

rosvásárhelyen telepedett le. Megépítette a
városnak a tisztán fából, vasszeg nélkül ké-
szült 8 m széles, 63 m hosszú Maros-hidat.
Pénzhamisítás miatt 1820-22-ben vizsgálati
fogságban, 1827-ig a szamosújvári börtön-
ben volt. Sok eredeti gépet, többek között
önműködő guzsalyt, malmokat, vízvezeté-
keket, szökőkutakat szerkesztett. Legismer-
tebbé vált a marosvásárhelyi piactéren
1820-22 között felállított (1911-ben lebon-
tott) zenélő kútja, melynek hű mását 1935-
36-ban a Margitszigeten újból felépítették.
Börtönbüntetése után búskomorságba esett,

visszavonultan élt, és főleg orgonákat ké-
szített. Utolsó alkotása – a sokcsövű orgo-
naágyú láncos golyókkal – a
szabadságharcból ismeretes.  

KRUPPKA ANDRÁS (Nagyvárad,
1878. jún. 30. – 1950. máj. 24): filmtechni-
kus, a magyar filmvilág egyik legrégibb
munkatársa és a filmtechnika úttörője.
1915-ben önálló filmlaboratóriumot alapí-
tott, amely 1949-ben az államosítás alkal-
mával beolvadt a Magyar Filmlaboratórium
Állami Vállalatba.

(Folytatjuk)

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Nyári napforduló.
A leghosszabb nap és a legrövidebb éj-

szaka. Erdélyben a Nap 66° magasan delel,
és 16 órát van a horizont felett. Az Északi-
sarkon 23° állandó magasságon körbegörgeti
magát az ég karimája felett. Az északi sark-
körön 27 órát van fent az égen: aznap egész
nap, és előtte-utána 1,5-1,5 órát. A déli sark-
körön? A Nap középpontja éppen a horizon-
ton gurul körbe, feljebb nem emelkedik. Ez
az év egyetlen napja ott, amikor életet adó
csillagunk nem kel fel. A Déli-sarkon a téli
teljes sötétség középidején tartunk. A Nap
23°-kal a horizont alatt írja égi körét látszó-
lagos pályáján a Föld körül.

Tikkasztó hőség, meddő fellegek,
gyötör megint a néma nyári rém.
Ti irgalmatlan szikkadó egek,
csak egy mennydörgést küldjetek felém!

Áprily Lajos négysorosa a Kánikuláról.
Ebből a rekkenőségből az ember vágyik bár-
milyen hűvösebb helyre. Hófödte csúcsok
közé, az örök jég birodalmába.

Képzeletbeli utazásra hívlak, kedves olva-
sóm. De nem ám az Alpokba, s még csak nem
is Grönlandra.

Egyenesen az Antarktiszra, a Föld állandó
lakosság nélküli részére.

A déli félteke nyarában – most éppen tél
van ott – a hótömeg felülete a napsugarak és
a szelek hatására kissé megolvad. A vízcsep-
pek beszivárognak az alsóbb rétegekbe, és ott
újra, fagypont alatt, kemény szemekké fagy-
nak, amelyek egymáshoz tapadva sűrű, ke-
mény jegeccé – firnné – állnak össze. A
napsugarak évenként néhány hétig újra vi-
zesre simogatják az oromhó felületét, a fagy
újólag jégpáncélt fagyaszt a felületen. A felső
hórétegek súlya alatt a jeges hótömegek
gleccserjéggé préselődnek. S az egykor vízbe
oldott gázok számára nincs kiút: apró bubo-
rékokba zárja azokat az óriási nyomás. Lassú,
évszázadokig, évezredekig tartó folyamat ez.
Minél nagyobb tömegű firn képződik, annál
nagyobb tömegű lesz a belőle alakuló glecs-
cserjég. E gleccserek pedig lassan, de állan-
dóan csúsznak bele a déli tengerek vizébe.

A partokhoz tapadt jégtömegek néha óriási
– Erdélynél többször nagyobb ki-
terjedésű – jégszigetekké törde-
lődnek, telente pedig
visszatapadnak a kontinentális
jégmezőkhöz. Manapság viszont,
a globális felmelegedés hatására,
a leszakadó jéghegyóriások egyre
gyorsabban olvadva elúsznak a
melegebb vizek felé, beleolvad-
nak a sós végtelenségbe.

A Föld szilárd halmazállapotú
édesvizének fogyása katasztrofá-
lis méreteket kezd ölteni.

57 éve lépett hatályba az An-
tarktisz-egyezmény, amely mára
az emberiség közös örökségévé
vált. Az eredeti aláírók az 1957-
58-as nemzetközi geofizikai
évben aktívan részt vevő 12 or-
szág volt. Még 1959-ben az USA
konferenciát szervezett e megál-
lapodás nyélbe ütésére. Rajta
kívül Argentína, Ausztrália, Bel-
gium, Chile, a Dél-afrikai Köz-
társaság, az Egyesült Királyság,
Franciaország, Japán, Norvégia,
a Szovjetunió és Új-Zéland vett
részt ezen. A tizenkettek több
mint 50 antarktiszi kutatóállo-
mást létesítettek a jeges földré-
szen. 2009 őszéig 47 állam írta

alá az egyezményt. Románia 1971-ben, Ma-
gyarország 1984-ben csatlakozott.

Az egyezmény kezdetben csupán a tudo-
mányos együttműködést szabályozta. Fő
célja, hogy a 60. déli szélességtől délre eső
minden szárazföldi területet és jégmezőt, az
Antarktisz területét az egész emberiség érde-
kében mindig kizárólag békés célokra hasz-
nálják, és ne váljon nemzetközi viszály
helyszínévé vagy tárgyává.

Később az egyezmény kiegészítésekkel
bővült. Az 1962-ben megfogalmazott Az an-
tarktiszi állat- és növényvilág megőrzésére
irányuló szabályok 1982-ben léptek életbe.
Az 1988-as Egyezmény az ásványkincsekkel
kapcsolatos tevékenységekről viszont soha
nem lépett hatályba.

Az Antarktisz-egyezmény környezetvé-
delmi jegyzőkönyvét 1991. október 4-én írták
alá, és 1998. január 14-én lépett hatályba.
Függelékei a tengerszennyezésre, a növény-
és állatvilágra, a környezeti hatások felméré-
sére, a hulladékkezelésre és a védett terüle-
tekre vonatkoznak. A tudományos kutatás
kivételével megtilt mindenfajta ásványi anya-
gokkal kapcsolatos tevékenységet. Hatodik
függelékét – mely a környezeti vészhelyze-
tekkel kapcsolatos kötelezettségekkel foglal-
kozik – 2005-ben fogadták el, de még nem
lépett hatályba.

Az Antarktisz-egyezmény 1961. június 23-
án, Szent Iván napján, a déli félteke telének
közepén lépett hatályba.

305 évvel ezelőtt éppen e napon, június 23-
án halt meg Gyulafehérváron Rimaszombati
Kaposi Juhász Sámuel nyelvtanár, egyházi
író, református teológus és csillagász. Tanul-
mányai végeztével 1681-ben a rimaszombati
iskola rektora lett, de még ez évben külföldre
indult. 1683-ben a lejdai egyetemre és 1686-
ban ismét az utrechtire iratkozott be. Meglá-
togatott még több, köztük német és angol
egyetemet is. 1688-ban tért haza magiszteri
és teológiai doktori címmel. Utrechti diák ko-
rában, idősebb Csécsi Jánossal együtt, kor-
rektora volt a magyar Bibliának, melyet
Amszterdamban Misztótfalusi Kis Miklós
adott ki. Leidenben védés nélkül (sine dispu-
tatione) ítélték meg neki a teológiai doktori
címet. 1688-ban hazatért, és szülővárosából
1689-ben Gyulafehérvárra ment tanárnak,
ahová a sárospataki iskolát menekítették.

Miután 24 évig viselte tanári hivatalát,
1713-ban halt meg, a közvélemény szerint
megmérgezték. (Csak halála után, 1716 de-
cemberében fejeződött be a sárospataki iskola
peregrinációja, s érkezett városunkba Zilahi
Sebess András és Szatmári Paksi Mihály
tanárok vezetésével – hogy itt gyökeret ver-
jen mindmáig – a ma Bolyai Farkas nevét vi-
selő iskola.)

Kaposi sok alkalmi költeményt írt, így
Pápai Páriz Ferencnek több műve elé. Meg-
írta saját sírversét is. Természetesen latinul.

Septem visa mihi sunt regna, annique vi-
dendis…

Nyersfordításban:

Hét királyság tűnt fel nekem,
hét szolgálati év jóslója,
nevem a hét legismertebb tanár közül való

– jelzi:
hét nyelvet és diszciplínát ismertem,
melyeknek oktatója voltam…
Most a Hét Vár (Erdély) a hely,
ahol heten tanítunk,
s ahol hét tudományom nyugszik.

A kuruc–labanc világban „művei a zava-
ros, háborús idők miatt, hozzájárulván az
anyagi szükség is, kéziratban maradtak. Csak
kettő jelent meg nyomtatásban” – írja Koncz

János A marosvásárhelyi evang. reform.
kollégium történetében. Ugyancsak őtőle
tudjuk kéziratban maradt műveinek jegyzé-
két. Benne matematikai, csillagászati és nap-
tárkészítési iratait sorolja fel Koncz: „Ezen
kézirati művei a 2-8-ig két példányban van-
nak meg könyvtárunkban, egy-egy kolligá-
tumban…” A marosvásárhelyi Református
Kollégium nagykönyvtáráról van szó, mely-
nek Koncz művének megjelenésekor, 1896-
ban s utána egészen 1955-ig az iskola épülete
adott otthont. Akkor költözött a dokumentá-
ciós könyvtár a Teleki Tékába, ahol 1962-ben
Teleki–Bolyai Könyvtár néven a két gyűjte-
ményt egyesítették.

Vajon mikor akad majd, s akad-e valaki,
aki három évszázad firnjegének édesvizét fel-
olvasztja ezekről az iratokról, mielőtt a teljes
feledés tengersós vizében végleg elolvadná-
nak?

Ilyen természettudomány-történeti firnjég-
mentő volt Duka Tivadar orvos honvédszá-
zados, a brit hadsereg őrnagya, a Magyar
Tudományos Akadémia tagja is. A felvidéki
Dukafalván született 1825. június 22-én, s
110 éve, 1908. május 5-én halt meg Angliá-
ban. Részt vett az 1848-49-i forradalomban
és szabadságharcban. Görgey segédtisztje
volt a világosi fegyverletételig. Emigrált, el-
végezte Londonban az orvosi egyetemet.
1854-ben Kelet-Indiába ment katonaorvos-
ként. 1855-ben elzarándokolt Dardzsilingbe,

Kőrösi Csoma Sándor sírjá-
hoz, és elkezdte hagyatékának
összegyűjtését. 1877-ig szolgált
a bengáliai angol hadseregben.
Értékes, több ezer Kelet-Indiá-
ból származó tárgyból álló
anyagot ajándékozott a Magyar
Nemzeti Múzeumnak és a ko-
lozsvári Erdélyi Múzeumnak.
1874-ben Londonban telepedett
le, és idejét a Kőrösi Csoma
Sándor munkásságáról össze-
gyűjtött anyag feldolgozásának
szentelte. 1885-ben adta ki a
máig alapműnek számító Life
and Works of Alexander
Csoma, de Körös, illetve ma-
gyarul Kőrösi Csoma Sándor
dolgozatai című könyvét, egy-
szerre Londonban és Budapes-
ten. Angliával ő ismertette meg
Semmelweis Ignác munkássá-
gát is.

Emlékezések olvadó jéghe-
gye.

Rajta állva, maradok kiváló
tisztelettel mindazok iránt, akik
emlékeznek, emlékezni akarnak
és emlékeztetnek.

Kelt 2018-ben, a nyári nap-
fordulókor
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1941. június 22-e a hadtörténet egyik
legnagyobb támadásáról marad
örökre emlékezetes. Miután Németor-
szág és szövetségesei – a tartalékok-
kal együtt – kb. 3,9 millió katonát
vezényeltek a keleti frontra, mintegy
3,5 millió katona részvételével indí-
tottak támadást a Szovjetunió ellen
egy kb. 2900 kilométer széles arcvo-
nalon. A támadók 3600 harckocsival,
4389 harci repülőgéppel, 600.000
egyéb gépjárművel és 750.000 lóval
rendelkeztek. A kezdeti német sikerek
után – jelentős veszteségeket okoz-
tak a Vörös Hadseregnek, elfoglalták
a Szovjetunió európai felének nagy
részét, elsősorban a fejlett ipari és
mezőgazdasági területeket – azonban
a Vörös Hadsereg sikerrel állította
meg a Wehrmacht legerősebb táma-
dásait, és megakadályozta, hogy a né-
metek elfoglalják Moszkvát, illetve
Leningrádot.

A hadtörténetbe Barbarossa-hadművelet
néven bevonult támadás 75. évfordulóján a
BBC History készített interjút a világhírű
hadtörténésszel, Antony Beevorral, amely a
támadás hátterére is rávilágít. Az alábbiakban
ismertetett interjú teljes változata a magyar
BBC History 2016. júniusi számában olvas-
ható.

– Régóta tervezte Hitler a Szovjetunió
megtámadását?

– Hitler gyakran változtatta álláspontját na-
gyobb céljaival kapcsolatban, de szerintem a
Szovjetunió lerohanása már az első világhá-
ború végétől központi helyet foglalt el a ter-
vei között. Zsigeri gyűlöletet táplált a
bolsevizmus iránt, de elhatározását Ukrajna
1918-as német megszállása is befolyásol-
hatta, akkor születhetett meg az ötlet, hogy ez
a terület egyfajta éléskamraként szolgálhatna.
Ukrajna elfoglalása megelőzhette volna a brit
blokád miatt bekövetkező éhínséget, ami az
első világháborúban súlyos nehézségeket
okozott a németeknek. A döntés így stratégiai
megfontolásokon is alapult. A valódi, részle-
tekbe menő terv viszont csak 1940 decembe-
rében született meg.

– A Molotov–Ribbentrop-paktumot (az
1939 augusztusában kötött német–szovjet
megnemtámadási egyezmény)
a németek tehát kezdettől
fogva csak ideiglenesnek
szánták?

– Igen, egyértelműen ez volt a
terv. Hitler úgy számolt, hogy
előbb a nyugati hatalmakat kell
térdre kényszerítenie. Ez elké-
pesztő önbizalomra utal, különö-
sen, ha hozzávesszük azt is, hogy
a franciát tartották a világ legerő-
sebb hadseregének a háború
előtt. Sztálin abban reményke-
dett, hogy a nácik és a kapitalis-
ták kivéreztetik egymást. Neki
létfontosságú volt a paktum,
mivel éppen akkoriban hajtott
végre tisztogatást a Vörös Hadse-
reg tisztikarában, így időre volt
szüksége, mielőtt harcba száll a
németekkel.

– A Barbarossa-hadművelet
egyik legnagyobb hibájának
azt tartják, hogy későn indí-
tották meg. Egyetért ezzel?

– Való igaz, hogy a Barbarossa
túl későn indult, ennek okai
azonban vita tárgyát képezik.
Sokan azt állítják, hogy a Ju-
goszlávia és Görögország ellen 1941 áprili-
sában indított támadás miatt késlekedtek, de
már az események idején is ismert volt, hogy
a valódi okot az időjárás jelentette. Az 1940–
1941-es tél kiemelkedően csapadékos volt, ez
pedig két szempontból is gondokat okozott.
A keleti német határok közelében fekvő szük-
ségrepülőterek sártengerré változtak, ezért
képtelenek voltak fogadni a Luftwaffe táma-
dásra összevont gépeit, de a felázott talaj kés-
leltette a szállítójárművek keleti frontra
történő átcsoportosítását is.

– Sztálin hírhedten paranoiás ember hí-
rében állt. Miért nem vette tudomásul a
támadásra figyelmeztető jeleket?

– Ez a történelem egyik legnagyobb ellent-
mondása: a mindig mindenkire gyanakvó
Sztálint épp Hitler verte át. Számos magya-

rázat született erre, köztük az is, hogy való-
jában Sztálin készült meglepetésszerű táma-
dásra Németország ellen. Ez azonban
badarság. Az elmélet alapját egy 1941. május
11-i keltezésű, a német támadás lehetőségé-
vel tisztában lévő tábornokok, többek között
Zsukov által készített szovjet vészhelyzeti
terv képezi, amelyben a lehetséges ellenlé-
péseket elemzik. A terv egyik változata egy
megelőző támadás volt. Azonban a Vörös
Hadsereg teljesen alkalmatlan lett volna egy
ilyen művelet végrehajtására. Csak egy dol-
got említve: a tüzérség fő szállítóeszközei a
traktorok voltak, amelyek ekkoriban az or-
szágban szétszórva létfontosságú munkát vé-
geztek a földeken.

Mindenképpen figyelemre méltó, hogy
Sztálin lesöpört az asztalról minden figyel-
meztetést. Nemcsak a britektől kapottakat, de
saját diplomatáiét és kémeiét is. Ennek oka
talán az lehetett, hogy a spanyol polgárháború
óta meg volt győződve arról, hogy mindenki,
aki külföldön él, valahogy korrumpálódik, és
szovjetellenessé válik. Ezért hagyott figyel-
men kívül minden Berlinből érkező figyel-
meztetést, még azután is, hogy embereinek
sikerült egy német katonák számára összeál-
lított zsebszótárt visszaküldeniük, amelyben
olyan kifejezések orosz fordítása szerepelt,
mint „Vigyél a termelőszövetkezetedhez!”.
Meg volt győződve arról, hogy mindez csak
brit provokáció, és össze akarja ugrasztani or-
szágát a németekével.

– Mi volt a németek célja a Barbarossá-
val? Az egész Szovjetunió meghódítását
tervezték?

– A terv az volt, hogy az Arhangelszktől
Asztrahánig húzódó, úgynevezett AA vonalig
nyomulnak előre. Ezzel elfoglalták volna
Moszkvát, és nagyjából a Volga lett volna az
új határ. Ezért is volt az, hogy a Sztálingrád-
nál harcoló német katonák közül sokan úgy
érezték, ha beveszik a várost, megnyerik a
háborút. Az volt az elképzelés, hogy a Bar-
barossa kezdeti szakaszát túlélő szovjet csa-
patokat határvédő erőkkel és bombázásokkal
is féken lehet majd tartani. Közben a meghó-
dított orosz és ukrán területeket megnyitották
volna a német telepesek számára. A Hunger-
plan (a Barbarossával párhuzamosan kidol-
gozott, a megszállás részleteivel foglalkozó

„éhségterv”) alapján a szovjet nagyvárosok
lakosságát éhhalálra ítélték volna, a terv 
mintegy 35 millió áldozattal számolt.

– Miért nem tanultak a németek Napóleon
kudarcából?

– Hitler valójában nagyon is alaposan ta-
nulmányozta Napóleon balsikerű orosz had-
járatának történetét, tábornokaival
egyetemben. Például azért nem küldte csapa-
tait egyenesen Moszkva ellen, és utasította
őket Leningrád elfoglalására, mert nem
akarta Napóleon nyomdokait követni. Ez
aztán késedelmet okozott a Moszkva elleni
hadműveletekben – egyesek szerint bevehette
volna a fővárost, ha nincs a leningrádi kitérő.

– Mondhatjuk, hogy az első hónapokban
Sztálin hátráltatta a szovjet hadsereg erő-
feszítéseit?

– A visszavonulásnak még a gondolatát is
elutasítva – különösen a Kijev környéki ha-
talmas bekerítésből – közvetve több százezer
vöröskatona haláláért tehető felelőssé. Min-
den alkalommal a végsőkig való harcra adott
parancsot, így a tiszteknek nem volt lehető-
ségük rugalmasan reagálni a front eseménye-
ire. Csak a Moszkva felé történő
visszavonulás utolsó heteiben engedett pa-
rancsnokainak némi mozgásteret, ez tette le-
hetővé, hogy megmaradjon annyi katonája,
ami elég volt a főváros megmentésére.

– Mekkora szerepe volt az orosz télnek a
moszkvai csata végkimenetelében?

– Nem kérdés, hogy a tél hosszúsága és az
elképesztő zimankó fontos szerepet játszott.
Különösen zord volt 1941–1942 tele, a hő-
mérséklet néha mínusz 40 Celsius-fokig süly-
lyedt, a németek pedig sem fegyverzetben,
sem ruházatban nem voltak erre felkészülve.
A német géppuskák simán befagytak, keze-
lőik rájuk vizelve próbálták kiolvasztani a zá-
várjaikat. A német tankok keskeny lánctalpai
nem tudtak megbirkózni a mély hóval, míg a

széles lánctalpas szovjet T-34-esek jól boldo-
gultak.

– A katonai műveletek mellett a német
karhatalmi és katonai egységek borzal-
mas atrocitásokat is elkövettek a civil la-
kosság ellen. Elvont ez erőket a fronton
zajló hadműveletektől?

– Kezdetben, 1941-ben még nem igazán.
Az elfoglalt területeken zsidókra és partizá-
nokra vadászó Einsatzgruppék, Sonderkom-
mandók és rendőri egységek fenntartása
kevés erőforrást vont el a háborús erőfeszí-
téstől. A következő évben, a Végső megoldás
végrehajtásának megkezdése után már in-
kább, a vasúti szállítási kapacitások jelentős
részét használták ugyanis a zsidók deportálá-
sára, miközben minden erőt a front utánpót-
lására kellett volna összpontosítani.

Az egyetlen dolog, ami 1941-ben esélyt

adhatott volna a németeknek a győzelemre –
és ezt egyébként többen javasolták is a náci
katonai és polgári vezetésben –, egy nagyjá-
ból egymillió fős ukrán hadsereg felállítása
lett volna. Természetesen a szlávoktól irtózó
Hitler már a gondolattól is rosszul volt. De a
német győzelemre ez lett volna az egyetlen
esély, hiszen csak a háború polgárháborúvá
változtatása egyenlíthette volna ki a szovjetek
létszámfölényét, ami egy ilyen hatalmas fron-
ton döntő tényezőnek bizonyult. Azonban
még annak az ötlete sem merült fel, hogy az
ukránok valamilyen autonómiát kapjanak, és
ez vezetett ahhoz, hogy a kezdeti németpár-
tiság után az ukránok többsége arra jutott, a
németek kijátszották őket.

– A tengelyhatalmak szemszögéből Japán
tehetett volna többet a Barbarossa sike-
réért?

– Elképesztő, milyen kevéssé koordinálta
egymással a terveit Németország és Japán.
Szó sem volt vezérkari egyeztetésről, még
katonai attasékat is csupán kis számban cse-
rélt a két ország. A japánok még a Pearl Har-
bor elleni támadásról sem szóltak előre

Hitlernek – ez önmagában is hihe-
tetlen.

A németek persze abban remény-
kedtek, hogy a japánok megtámad-
ják a Szovjetuniót a Távol-Keleten,
1941 őszén. Annak megértéséhez,
hogy erre miért nem került sor,
1939 augusztusáig, a halhin-goli
csatáig kell visszamennünk (a Mon-
gólia területén lezajlott ütközetben
az előrenyomuló japánokra súlyos
vereséget mértek a szovjet csapa-
tokkal megerősített mongol erők).
Bár ez a második világháború mér-
céjével mérve elhanyagolható erők-
kel vívott ütközet volt, a japán
hadvezetést arra a következtetésre
vezette, hogy nem éri meg szembe-
szállni a páncélosok terén jóval
előttük járó szovjet hadsereggel. A
vereség hatására a japánok meg-
nemtámadási szerződést kötöttek a
Szovjetunióval, és ezt a háború vé-
géig be is tartották. Hitler ettől még
reménykedett a japán támadásban,
aminek lett is volna hatása a Barba-
rossa lefolyására, hiszen Sztálin
nem dobhatta volna át szibériai
hadosztályait nyugatra, ahol a friss

erők pont időben érkeztek a Moszkva kör-
nyéki ellentámadás megindítására.

– Hitler tehát a legnagyobb hibát akkor
követte el, amikor megtámadta a Szovjet-
uniót?

– Igen. Ha fenntartotta volna az újonnan
elért status quót, és a megszerzett erőforráso-
kat felhasználva fejlesztette volna tovább
haderejét, nagyon erős pozícióba kerülhetett
volna. Ha pedig Sztálin 1942-ben vagy 1943-
ban megindított volna egy megelőző csapást,
az valószínűleg iszonyatos veszteségeket
okozott volna a szovjeteknek. Nem lehet kér-
dés, hogy a Barbarossa megindítása a háború
döntő pillanata volt. A Wehrmacht a veszte-
ségeinek nagyjából 80 százalékát a keleti
fronton szenvedte el – a Szovjetunió elleni
háború törte meg a német hadsereg gerincét. 

Német páncélosok akcióban                                                             (Fotó: Bundesarchiv Bild 169-0861)
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Közel nyolc évtizede indult a hadtörténet egyik legnagyobb támadása
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 5-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 Henry Green angol író
egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Csuklya – Magyar tánc. 7. Abálni kezd! – Pipa egynemű hangzói. 8.
Édesanya, tréfásan – Igyekszik, rohan. 9. Varrat része! – Kubai, portugál és német gépko-
csijelzés. 11. Vakond igéje – Szappanmárka. 12. Heveny – Gabonaőrlemény. 
14. E, e, …! – Végtelen láp! 15. Sportszermárka –  Szerelem a … idején (G. G. Marquez).
18. Megtéveszt, becsap –   … megvénülünk  (Jókai). 19. Lel – Becézett férfinév. 22. Latin
kötőszó – Kisé kába! 23. Énekesmadár-féle – Táblakép. 25. Taszít – Központi égitest. 27.
Halkan mond – Meztelen testet ábrázoló alkotás. 28. Nehézfém – Eszes. 30. Betűt vet –
A molibdén vegyjele. 31. Ütemesen kattog – Lupe.   

FüGGőLEGES: 1. Macska – Éles fegyver. 2. Sűrített takarmány – Fejfedő. 3. Páratlan
ráma! – Az urán és kén vegyjele. 4. Amerikai hírszerző ügynökség – Datolyadarab! 5.
Csodálat, elképedés – Erdélyi szél. 6. Innivaló, tréfásan – Könnyhullatás, rívás. 10. Íz,
zamat – Tülköl. 13. Máshollét igazolása – Cserzővarga. 16. Hanga – Eszelős, bolond. 17.
Szerves oldószer – Imitál. 20. Hosszú női sál – Manilakender. 21. Orosz író volt (Nyikolaj
Vasziljevics) – Előtagként befelét, bentit jelent. 24. Tanít – Virághagyma. 26. Csüng – Há-
lószövő rovar. 29. MY – Svéd és osztrák autójelzés.    

Koncz Erzsébet

A 200 ÉVE SZÜLETETT című pályázat nyertesei:
JAKAB LÁSZLÓ, Marosvásárhely, 

Kárpátok sétány 35A/5. sz.
LEFKOVITS SZIDÓNIA, Marosvásárhely, 

Kinizsi Pál u. 11. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

CHARLES GOUNOD; FAUST; MIREILLE;
RÓMEÓ ÉS JÚLIA; EGYHÁZI.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a június 15-i 

számból:

Klasszikus (ikrek): Idegenben
Skandi: ...jeleket ír egy lustán
hősködő
gyémántos testű nagy szitakötő
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VÍZSZINTES: 1. Igazságügyi orvosszakértő, 100 éve halt meg (Jakab). 6. Bu-

dapesti rendőrkapitány, 100 éve hunyt el (Dezső). 11. Forgatmány. 12. Keret. 14. Kos-
suth-díjas matematikus, egyetemi tanár, 100 éve született (Tibor). 18. Létezett. 20.
Gyötrelem. 21. Elcsenő. 23. Ellő (állat). 25. Farkatlan teve! 26. Francia rt. 28. Katlanban
vannak! 29. Vermet készít. 30. Latin én. 32. Brazil író (Jorge). 35. Gondozott (beteg). 37.
Rakéta Regénytár (röv.). 39. Winnetou népe. 41. Dies…, a harag napja. 42. Kígyóhang.
43. Duzzad. 45. Dzsúdószőnyeg. 47. Lerakat. 48. Norvég matematikus (Niels Henrik).
50. Francia tagadás. 51. Ipari makaróni. 53. Arab férfinév. 55. Akta. 57. Azonban. 58.
Amerikai író, 100 éve született (George Paul). 59. Orgonaépítő, 100 éve hunyt el
(József).

FüGGőLEGES: 1. Kenyeret vág. 2. Órómai rézpénz. 3. Finnugor néptöredék. 4.
Főnemesi cím. 5. Ikrakő. 7. Francia arany. 8. Biliárdütő. 9. Barát (francia). 10. Nobel-
díjas amerikai orvos, 150 éve született (Karl). 13. Patológus, egyetemi tanár, MTA-
tag, 100 éve halt meg (Antal). 14. Lyukas sál! 15. Cseh traktormárka. 16. Ama párja.
17. Bolgár pénz. 19. Szamoai pénz. 22. Ez volt Ádám. 24. A fűben rejtőzik. 27. Bródy
Sándor drámája. 29. Divat szerint (francia). 31. Gyom. 33. Biflázó. 34. Az oxigén és a
szén vegyjele. 36. Algériai város. 38. Teller ... (fizikus). 40. Csillag (német). 44.
Örökségjelző lehet. 46. Méneses helység. 47. Borul. 49. …torbágy, helység Buda mellett.
52. Szintén ne. 54. Igeképző. 56. Temes-partok!

L.N.J.
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A spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte az
iráni együttest szerdán a B csoport máso-
dik fordulójának kazanyi mérkőzésén az
oroszországi labdarúgó-világbajnoksá-
gon.

A spanyolok az Európa-bajnok portugálok el-
leni 3-3-as döntetlennel, míg az irániak a Marokkó
felett aratott 1-0-s, meglepő sikerrel kezdték a tor-
nát.

A találkozó első félideje komoly spanyol me-
zőnyfölényt hozott – 73 százalékban birtokolta a
labdát az európai csapat –, ám nagy helyzetet a
nyolc éve aranyérmes ibériaiak sem tudtak kidol-
gozni a szünetig, míg az irániak erejüket a véde-
kezésre fordították.

A fordulást követően rögtön nagy lehetőségek
adódtak a nagyobb sebességre váltó spanyolok
előtt, s bár az irániak is tudtak veszélyeztetni, egy
szerencsés találattal megérdemelten szerzett veze-
tést a vb előtt kinevezett Fernando Hierro együt-
tese. Az irániakat nem fogta meg a hátrány,
lesgólig jutottak, ám a mezőnyben változatlanul
irányító spanyol válogatott megtartotta előnyét, és
begyűjtötte a három pontot.

A Szaúd-Arábia felett ara-
tott 1-0-s sikerrel Uruguay,
valamint a kedden Egyipto-
mot legyőző házigazda
Oroszország is biztosította
helyét a legjobb 16 között a
labdarúgó-világbajnoksá-
gon az A csoport küzdelme-
inek második fordulóját
követően.

A szerdai találkozó a torna ed-
digi egyik leggyengébb színvo-
nalú összecsapása volt, a
mérkőzést egy óriási kapushibá-
nak köszönhetően a századik vá-
logatottságát ünneplő Luís Suárez
döntötte el a 23. percben. Az
orosz és az uruguayi válogatott
jövő hétfőn egymás ellen dönt a
csoportelsőségről.

Juan Antonio Pizzi, a szaúdiak
szövetségi kapitánya négy helyen
változtatott a nyitómérkőzésen a
házigazda oroszoktól ötgólos ve-
reséget szenvedő együttesén, töb-
bek között a kapuban ezúttal
Mohammed al-Ovajsz kapott bi-
zalmat. Az al-Ahli hálóőre tett
arról, hogy ne legyen teljesen ese-
ménytelen az első félidő, ugyanis
egy szögletnél olyan borzalmasan

mozdult ki, hogy a századik válo-
gatottságát ünneplő Luís Suárez-
nek könnyű dolga volt a
befejezéssel.

A második játékrészre még to-
vább esett a színvonal, szinte va-
lódi nagy helyzet nélkül húzták le
a csapatok a második negyvenöt
percet. A dél-amerikaiak sikere
egy percig sem forgott veszély-
ben.

Az Európa-bajnok portugál
válogatott 1-0-ra legyőzte a
marokkói csapatot szerdán a
B csoport második fordulójá-
nak moszkvai mérkőzésén a
labdarúgó-világbajnoksá-
gon.

Az észak-afrikai együttes 19 ve-
retlen mérkőzéssel érkezett az
oroszországi tornára, amelyen má-
sodik vereségével az első búcsúzó
lett annak ellenére, hogy az Irántól
és Portugáliától elszenvedett 1-0-s
vereség alkalmával is fölényben
futballozott.

Álomszerűen kezdődött a mérkő-
zés a portugálok számára, ugyanis
egy szögletet követően a marokkói
védők éppen a rivális legjobbjáról
feledkeztek meg teljesen, Ronaldo
öt méterről nem is hibázott. Ezzel
megdöntötte Puskás Ferenc Eu-
rópa-rekordját, a Real Madrid táma-
dója már 85 válogatottbeli gólnál
jár. Ronaldo a spanyolok elleni első
mérkőzésen háromszor is eredmé-
nyes volt, akkor érte be az addigi
csúcstartó, 84 gólos Puskást.

Ezt követően az Európa-bajnok
átadta a területet az észak-afrikai
csapatnak, amely veszélyes támadá-
sokat vezetett, de csak kisebb hely-
zetekig jutott, gólig nem. Sőt, a

szünet előtt Guedes megduplázhatta
volna a portugálok előnyét, ám a
marokkói kapus bravúros reflex-
mozdulattal hárított.

A második félidő egy csúnyán el-
rontott Ronaldo-lövéssel indult, ezt
követően viszont ismét a marokkó-
iak irányítottak, Rui Patricio bravú-
ros védései akadályozták meg az
egyenlítő találatot. Az afrikai csapat
nagy erőkkel rohamozott egészen a
lefújásig, de hiába próbálkozott ren-
dületlenül, nem sikerült betalálnia,
így biztosan búcsúzik a csoportkör

után, míg – ha nehezen is, de – Por-
tugália megszerezte első győzelmét
a vb-n.

A labdarúgó-vb 
mérkőzéseinek televí-
ziós közvetítési rendje
Június 22., péntek:
* 15.00 óra: Brazília – Costa Rica (E

csoport)
* 18.00 óra: Nigéria – Izland (D cso-

port)
* 21.00 óra: Szerbia – Svájc (E csoport)
Június 23., szombat:
* 15.00 óra: Belgium – Tunézia (G cso-

port)
* 18.00 óra: Dél-Korea – Mexikó (F

csoport)
* 21.00 óra: Németország – Svédország

(F csoport)
Június 24., vasárnap:
* 15.00 óra: Anglia – Panama (G cso-

port)
* 18.00 óra: Japán – Szenegál (H cso-

port)
* 21.00 óra: Lengyelország – Kolumbia

(H csoport)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti

a TVR HD, a TVR 1 és az M4 Sport.

Televíziós sportközvetí-
tési ajánló a hétvégére

Június 22., péntek:
* 13.00 óra, DigiSport 3, Telekom Sport

1: Forma–1 – Francia Nagydíj (1. szabad-
edzés)

* 17.00 óra, DigiSport 3, Telekom Sport
1: Forma–1 – Francia Nagydíj (2. szabad-
edzés)

Június 23., szombat:
* 12.30 óra, DigiSport 3, Telekom Sport

1 (13 órától): GP3 Series – Le Castellet,
Franciaország

* 14.00 óra, Duna TV, DigiSport 1, Te-
lekom Sport 1: Forma–1 – Francia Nagydíj
(3. szabadedzés)

* 17.00 óra, Duna TV, DigiSport 4, Te-
lekom Sport 1: Forma–1 – Francia Nagydíj
(időmérő edzés)

* 18.45 óra, DigiSport 4, Telekom Sport
2: Forma–2 – Le Castellet, Franciaország
(futam)

* 19.30, Telekom Sport 1: Románia –
Portugália (rögbi)

* 20.00 óra, DigiSport 1: Rapid – AS
Singureni (labdarúgás, osztályozó a 3. li-
gába jutásért)

* 22.45 óra, Telekom Sport 2: Argentína
– Skócia (rögbi)

Június 24., vasárnap:
* 11.45 óra, DigiSport 4, Telekom Sport

1: GP3 Series – Le Castellet, Franciaor-
szág (futam)

* 13.00 óra, DigiSport 4, Telekom Sport
1: Forma-2 – Le Castellet, Franciaország
(futam)

* 17.00 óra, Duna TV, DigiSport 1, Te-
lekom Sport 1: Forma–1 – Francia Nagydíj
(futam)
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Egy szögletet követően a marokkói védők éppen a rivális legjobbjáról feledkeztek meg telje-
sen, Ronaldo pedig öt méterről nem hibázott. Ezzel megdöntötte Puskás Ferenc Európa-re-
kordját

Ronaldo góljával és Rui Patricio bravúrjaival
nyert Portugália

Diego Costa már a harmadik góljánál tart a világbajnokságon

Jegyzőkönyv
labdarúgó-világbajnokság, B csoport, 2. forduló: Portugália – Marokkó 1-0 (1-0)
Moszkva, Luzsnyiki Stadion, 78.011 néző, vezette: Mark Geiger (amerikai).
Gólszerző: Ronaldo (4.).
Sárga lap: A. Silva (92.), illetve Benatia (40.).
Portugália: Rui Patrício – Cédric, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro –

Bernardo Silva (59. Gelson Martins), william, Joao Moutinho (89. André Silva), Joao
Mário (70. Bruno Fernandes) – Goncalo Guedes, Cristiano Ronaldo.

Marokkó: el-Kadzsui – Dirar, Benatia, Manuel Da Costa, Hakimi – Amrabat, el-
Ahmadi (86. Fadzsr), Belhanda (75. Carcela), Busszufa, Zijecs – Butadb (70. el-
Kabi).

Jegyzőkönyv
labdarúgó-világbajnokság, B csoport, 2. forduló: Spanyolország – irán 1-0 (0-0)
Kazany, Kazany Aréna, 42.718 néző, vezette: Andrés Cunha (uruguayi).
Gólszerző: Diego Costa (54.).
Sárga lap: Amiri (79.), Ebrahimi (92.).
Spanyolország: de Gea – Carvajal, Piqué, Ramos, Jordi Alba – Busquets, Iniesta (71. Koke) – David

Silva, Isco, Lucas Vázquez (79. Asensio) – Diego Costa (89. Rodrigo).
irán: Beiranvand – Rezaeian, Hosszeini, Pouraligandzsi, Hadzsszafi (69. Mohammadi) – Ebrahimi,

Ezatolahi – Anszarifard (74. Dzsahanbakhsh), Taremi, Amiri (86. Goddosz) – Azmoun.

Nehezen nyertek a spanyolok Irán ellen

Suárez góljával Uruguay és Oroszország is nyolcaddöntős

A B csoport állása
1. Portugália          2        1      1       0 4-3 4
2. Spanyolország  2        1      1       0 4-3 4
3. Irán                     2        1      0       1 1-1 3
4. Marokkó             2        0      0       2 0-2 0

Jegyzőkönyv
labdarúgó-világbajnokság, A csoport, 2. forduló: Uruguay – Szaúd-Arábia

1-0 (1-0)
Rosztov, 42.678 néző, vezette: Clement Turpin (francia).
Gólszerző: Suárez (23.).
Uruguay: Muslera – Valera, Giménez, Godín, Cáceres – Carlos Sánchez (82

Nandez), Vecino (59. Torreira), Bentancur, Cristian Rodríguez (59. Laxalt) –
Luís Suárez, Cavani.

Szaúd-Arábia: al-Ovajsz – al-Brejk, Havszavi, al-Bulajhi, al-Sahrani – Bahe-
bri (75. Kanno), al-Faradzs, Otajf, al-Dzsasszim (44. al-Mogahvi), al-Davszari –
al-Muvallad (78. al-Szahlavi).

Az A csoport állása
1. Oroszország 2 2 0 0 8-1 6
2. Uruguay 2 2 0 0 2-0 6
3. Egyiptom 2 0 0 2 1-4 0
4. Szaúd-Arábia 2 0 0 2 0-6 0



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ emeletes ház a távolsági
buszállomás övezetében. Földszint: 6
szoba, amerikai konyha, 3 fürdő, saját
hőközpont, termopán nyílászárók,
vasajtó, emelet: 2 szoba, konyha, fürdő,
terasz. Pince, 2 garázs, 666 m2 telek,
alkalmas privatizációra is. Tel. 0771-320-
064, 0365/446-223. (9179)

MÁSFÉL SZOBÁS lakrész eladó a
Kárpátok sétányon. Ára: 38.000 euró.
Tel. 0755-911-482. (9140-I)

A BRAŞOVULUI utcában eladó egy
földszinten levő egyszoba-összkom-
fortos, 37 m2-es lakás beépített te-
rasszal, saját hőközponttal. Irányár:
45.000 euró. Tel. 0743-317-715.
(9139-I)

ELADÓ különleges ház pirosban, a
Vácmányon (Koronka), alkudható
áron. Tel. 0749-044-500. (9081-I)

ELADÓ falusi ház Székelysárdon: 3
szoba, konyha, kamra, 35+13 ár telek,
villany, gáz bevezetve, víz az udvaron.
Tel. 0365/730-392, 0745-142-329. (9137)

ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261-
023. (8805)

ELADÓ ház: 3 szoba, konyha, fürdő,
garázs, melléképületek Holtmaroson,
a központban, alkudható áron. Tel.
0742-304-245. (8873-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Focioktatás Marosvásárhelyen! 
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja 

az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed! 
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.

Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro. 
Kezdj el focizni még ma!

ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ 
Az Egészségügyi Iskolában (a volt Lenin utca 8. szám alatt) 1951-1958
között végzettek minden évfolyamát meghívjuk.
Találkozunk minden év júniusának utolsó szombatján 11 órakor a Petőfi-
szobornál. (9150-I)

REDőNYÖK, SZALAGFüGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETő teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848) 
ÉPÍTKEZÉSI CÉG 10%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, cserép-
forgatást, külső és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-747.
(8818-I)
KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT. Tel. 0744-798-270. (8689-I)
KÖZPONTBAN LEVő PANZIÓ és VENDÉGLő SZAKÁCSOT alkalmaz. Tel. 0744-624-976. (20251-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (20264)
A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szí-
vesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAK-
KÉPZETT PÉKEKET 2.400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (19953-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (20273)
A HIDROMIX és a HM PRODUCT KFT. MUNKATÁRSAKAT keres a következő állások betöltésére:
HEGESZTŐ, LAKATOS, BETONOZÁSBAN, ASZFALTOZÁSBAN tapasztalt SZAKEMBEREKET, il-
letve CSOPORTOKAT ÚT- és HÍDÉPÍTÉSI MUNKÁLATOKRA, TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT bil-
lencsre és nemzetközi túlméretes árumozgatásra, IRÁNYÍTÓT-DISZPÉCSERT. Édeklődni személyesen a
cég székhelyén, a Március 8. utca 59. szám alatt (kakasdi út), vagy a 0265/253-662-es telefonszámon 9-17
óra között. (62380)
MAROSVÁSÁRHELY központjában működő FOGORVOSI RENDELŐ FOGORVOST alkalmaz. Tel.
0727-300-265. (9148-I)
A CONICSIM CÉG alkalmaz SOFŐRÖKET. Tel. 0744-528-540.  Togănel. (9153-I)
ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlunk: mun-
kaszerződést meghatározatlan időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési jegyeket. Mun-
kaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon.
(62388-I)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG MECHATRONIKAI MÉRNÖKÖT, GÉPÉSZMÉRNÖKÖT al-
kalmaz dinamikus munkaközösségbe. Elvárások: számvezérlésű gép programozása és irányítása, jó kom-
munikációs készség, az angol nyelv alapfokú ismerete, B kategóriás jogosítvány. A szakmai tapasztalat
előnyt jelent. Versenyképes bérezést ajánlunk. Az érdekelt személyek fényképes önéletrajzát várjuk a con-
tact@contiplay.ro e-mail-címre. (20276-I)
ORVOSI MŰSZEREKET FORGALMAZÓ MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hosszú távú együttműkö-
désre megbízható FÉRFI MUNKATÁRSAT alkalmaz. Műszaki, illetve informatikai ismeretek előnyt je-
lentenek. Az önéletrajzokat az office@medisal.ro e-mail-címre kérjük elküldeni június 30-ig. (20274-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG ÉRTÉKESÍTŐT alkalmaz. Ha kedveled a kihívásokat, szeretsz jó csapatban dol-
gozni, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe megbecsülés, bónuszok és versenyképes juttatás jár. Vár-
juk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a 0733-052-106-os telefonszámon. (62386)
MAROSVÁSÁRHELYI CALL CENTER irodánkba keresünk ambíciós, kitartó munkatársakat, kortól
függetlenül, napi 6 órás munkaidőre, a hétvégék szabadok. Kötelező a jólneveltség,  felsőfokú végzettség
nem szükséges. Ha gazdag román nyelvű szókinccsel és kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő kész-
séggel rendelkezel, nyitott vagy az új dolgokra, csatlakozhatsz egy értékes csapathoz. Ingyenes betanítást
és a befektetett munkával arányos bérezést biztosítunk. Érdeklődni lehet: hétfőtől péntekig 8.30-16 óra kö-
zött a következő telefonszámon: 0751-244-007. (62392-I)
MAGÁNCÉG HIVATÁSOS GÉPJÁRMŰVEZETŐT alkalmaz billenős (8x4), illetve húzófej + félpótkocsi
tehergépjárműre. Munkavégzés helye: Marosvásárhely és környéke. Érdeklődni a 0748-117-637-es tele-
fonszámon, 8-16 óra között. (20277-I)
ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT irodák takarítására heti 2 órás munkaprogrammal. Tel. 0374-941-
111, 0747-111-183. (9212-I)
ALKALMAZOK hajtásival rendelkező fiatalt termopán- és redőnyszerelési munkálatokra. Tel. 0744-504-
536. (62391-I)
SüRGőSEN ALKALMAZUNK, azonnali kezdéssel, jókedvű, idős, nem fekvő úriember mellé munka-
kedvelő, aktív, kötelezettség nélküli, hajtási engedéllyel rendelkező KÖZÉPKORÚ HÖLGYET. Ajánlunk
munkakönyves alkalmazást és előnyös bérezést. Érdeklődni a 0752-194-629-es telefonszámon mindennap
8-17 óra között. (20280)
TERMOPÁN, PÁRKÁNY, SZÚNYOGHÁLÓ, VASAJTÓ, TETŐSZERKEZETEK, REDŐNY, SZALAG-
FÜGGÖNY, SZÍNPADI FÜGGÖNYÖK RENDELÉSRE. Javítást is vállalunk. Tel. 0744-504-536. (62194)
A Hídvég utcai TAKARMÁNYBOLT alkalmaz FORGALMAZÓ ÜGYNÖKÖT. B kategóriás hajtási kö-
telező, az állattechnikusi ismeretek előnyt jelentenek. Az önéletrajzot személyesen benyújthatják a Hídvég
utca 25. szám alatt vagy elküldhetik a barsaprescom@yahoo.com e-mail-címre.(20281-I)
RÉGI ÉPüLETEK, HOMLOKZATOK RESTAURÁLÁSÁVAL FOGLALKOZÓ KFT. MUNKAERŐT
alkalmaz terepmunkára, betanulási lehetőséggel. A B kategóriás jogosítvány előnyt jelent. Tel. 0731-709-
613. (sz.-I) 
A NORDIC BÁR az Unic mellett, a November 7. negyedben, sürgősen alkalmaz BÁROSNŐT. Csapat-
munka, ösztönző fizetés. Érdeklődni a bárban vagy a 0744-613-505-ös telefonszámon. (9240-I)
IRODAI ASSZISZTENS, üGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRS. Magyarul és románul jól kommu-
nikáló munkatársat keresünk csapatunkba! Főbb feladatok: általános irodai adminisztráció, munkaerő-to-
borzás, bejövő jelentkezések kezelése, telefonos kapcsolattartás a jelentkezőkkel, új jelentkezők felkeresése,
információátadás. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro (sz.-I)
A  MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPüLőTÉR versenyvizsgát szervez JOGTANÁ-
CSOSI állás betöltésére (COR-kód 261103), meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: július 6-
án 11 óra.  Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I) 
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPüLőTÉR versenyvizsgát szervez egy SZAKFEL-
ÜGYELŐI állás betöltésére (bérezési osztály, COR-kód 242314) meghatározatlan időre. A versenyvizsga
időpontja: június 29., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a 0265/328-888-as te-
lefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPüLőTÉR ver-
senyvizsgát szervez egy SZAKFELÜGYELŐI (közbeszerzési osztály,
COR-kód 215312) állás betöltésére, meghatározatlan időre. A ver-
senyvizsga időpontja: július 9., 10 óra. Részletek a www.transylva-
niaairport.ro honlapon vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPüLőTÉR ver-
senyvizsgát szervez BELSŐ ELLENŐRI (AUDITOR) (COR-kód
241105) állás betöltésére, meghatározatlan időre. A versenyvizsga
időpontja: július 3., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro
honlapon vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPüLőTÉR ver-
senyvizsgát szervez FÖLDI KISZOLGÁLÓI (COR-kód 315507)
állás betöltésére, meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja:
július 11., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A VIOLETA STYLE KFT. (székhely: a Prodcomplex épületében)
alkalmaz MUNKÁSOKAT lineáris varrógépekre, MINŐSÉG-
ELLENŐRÖKET és SZABÓKAT. Ajánlunk étkezési jegyeket, a fi-
zetés alkudható és időben történik. Érdeklődni a 0769-670-858-as te-
lefonszámon. (20285)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A híres KLÁRA 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, segít epilepszia, impotencia, alkoholizmus,
fej- és csontfájás, psoriazis, depresszió, álmatlanság
esetén. Hívja bizalommal KLARA asszonyt, aki megoldja
problémáját, 100%-osan garantálva a sikert. 
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét
után; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból és az
impotenciából gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét
sikeres az üzleti élete, Agneta Régenből hálás az átok feloldásáért, Kelemen
Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyult a depresszióból; András Dicsőből
hálás, mert ismét együtt van kedvesével. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Marosvásárhelyen ŞTEFANIA javasasszony a
legnagyobb erővel bír. Paranormális képességei révén
segíteni tud, bármilyen problémája van. Leveszi a
rontást és az átkot, súlyosságuktól függetlenül, feloldja
a kötést. Szétvált párokat békít ki, egyetértést visz a
családba, összehozza a férjet, feleséget. Gyógymódot
ismer az impotenciára, alkoholizmusra, stresszre,
meddőségre, csontfájdalmakra, a
megmagyarázhatatlan fejfájásra és egyéb
betegségekre.
Köszönetnyilvánítás:
Ildikó hálás Ştefania asszonynak, mert férje visszatért
hozzá, miután elhagyta. 
Hívja bizalommal Ştefania asszonyt, 100% garancia.
Tel. 0743-854-205. (Fizetett hirdetés: mp.)



ELADÓ téglaház Nyomáton (10 km-re a
Tudortól): víz, villany, gáz, fürdő, 17 ár a
telek, gyümölcsfák, szőlős, aszfaltozott út.
A papírok rendben. Ára: 20.000 euró,
alkudható. Tel. 0746-364-027. (9142)

ELADÓ kertes ház Udvarfalván. Tel.
0787-805-036. (9203)

KIADÓ bútorozott garzon egy sze-
mély részére (hölgy előnyben) a Győ-
zelem téren. Havi 140 euró + kaució.
Tel. 0746-502-316. (9143-I)

KIADÓ 3 szobás földszinti tömbház-
lakás a November 7. negyedben au-
gusztus elsejétől megbízható
személynek. Tel. 0265/250-323.
(9105-I)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás Vá-
sárhelytől 20 km-re, Kerelőszentpá-
lon. Ára: megegyezés szerint. Tel.
0744-839-898. (9222-I)

ELADÓ ház Mikházán. Tel. 0753-404-
621. (9241)

ELADÓ 3 szobás, 2 fürdős magán-
ház külön udvaron, 400 m2 telek, a
Budai negyedben. Irányár: 114.000
euró, alkudható. Tel. 0755-309-832.
(9247-I)

SÜRGŐSEN vásárolnék tömbházla-
kást Marosvásárhelyen. Azonnali fize-
tési lehetőség. Tel. 0755-309-832.
(9247-I)

BÉRBE VENNÉK magánházat Ma-
rosvásárhelyen. Tel. 0755-309-832.
(9247-I)

ELADÓ vagy kiadó egy 180 m2-es
ipari épület Göcsön. Bérelhető 7
lej/m2-ért. Eladási irányár: 105.000 lej.
Tel. 0726-735-600. (9248-I)

KIADÓ Göcsön egy 40 m2-es lakás,
700 lej/hó, és egy 25 m2-es lakás, 450
lej/hó. Tel. 0726-735-600. (9248-I)

ELADÓ magánház egyedül az udvaron,
kereskedelmi helyiséggel, a Matei Corvin
tér 3. szám alatt. 95.000 euró. Tel.
0365/880-506, 00-36-70-338-4085.
Közvetítő kizárva. (9227)

KIADÓ 3 szobás tömbházlakás a Budai
negyedben. Tel. 0744-691-302. (9231)

ELADÓ Székelybós területén 42 ár
belsőség. Felosztható, építkezési le-
hetőséggel. Tel. 0265/250-323.
(9105-I)

ELADÓ 1 ha erdő és 1,16 ha szántó
Székesen. Tel. 0745-206-048, 0742-027-
047, 0265/311-271. (8881)

ELADÓ 0,54 ha gyümölcsös belterü-
leten. Tel. 0740-086-654. (8888-I)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat, bármilyen régi-
séget. Tel. 0731-309-733. (8673)

NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a Niki
Park üzletben. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0744-438-594.
(20084)

ELADÓ sírhely a katolikus temetőben.
Tel. 00-36-30-349-4550. (9147-I)

ELADÓ jó állapotban levő sírhely a
remeteszegi temetőben. Tel. 0753-532-
949. (9169)

ELADÓ szovátai telek gyönyörű helyen.
Tel. 0753-532-949. (9169)

ELADÓ 380 V-os kalapácsmalom,
traktormeghajtású kalapácsmalom, 185-
ös tárcsás kasza, 2-es váltóeke. Tel.
0743-860-354, 0745-404-666. (9214)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(9145)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0742-
866-258. (6887-I)

TŰZIFA (gyertyán, csere) eladó házhoz
szállítva. Tel. 0745-793-465. (9144)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0740-570-753. (9144)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (9180)

VÁSÁROLOK kb. 10-25 éves, de jó
állapotban levő légkondis személyau-
tót. Tel. 0730-292-409. (8223-I)

ELADÓ sírhely a remeteszegi
temetőben. Tel. 0770-210-022. (9239)

BÚZA eladó. Tel. 0737-508-077. (9239)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0754-498-
472. (9249-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0755-862-
175. (9249-I)

TÁRSKERESÉS

EGYEDÜLÁLLÓ HÖLGYET keresek
együttélés, házasság céljából. 66 éves
nyugdíjas vagyok. Tel. 0771-163-221.
(9155)

MINDENFÉLE

GYÜMÖLCSTERMESZTŐ MÁLNÁT
ajánl házhoz szállítással, 15 lej/kg,
minimum 3 kg. Tel. 0751-310-921.
(20256-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (8841)

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-
tosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (8893)

HAJDÚSZOBOSZLÓN olcsó üdülést
kínálunk félpanziós ellátással, házias
ízekkel, 450 lej/fő (7 éjszaka) + üdülési
adó. Tel. 00-36-52-271-848, 00-36-30-
455-7227, Szabó Antalné,
Hajdúszoboszló, Damjanich utca 100.
szám. (8914)

KERÍTÉS-, SZOBAFESTÉST vállalok.
Tel. 0754-321-542. (8956)

IDŐS SZEMÉLY gondozását vállalom.
Tel. 0753-628-139. (8956)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (6018-I)

BETEGGONDOZÓT keresünk idős
házaspár mellé napi 6-8 órára Ákos-
falvára. Tel. 0742-097-001. (mp.-I)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (7081)

VÁLLALOK: bádogosmunkát (csator-
názást), tetőjavítást, „lindabozást” és
cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(8988)

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-
tőjavítást, festést, cserépforgatást stb.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.
0746-819-774. (9043)

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-
tőjavítást, festést, cserépforgatást stb.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.
0721-156-971. (9042)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)

BÉRBE ADOK Kutyfalván, a Fő úton
(E60) egy 144 m2-es kereskedelmi
helyiséget (buszmegálló, saját par-
koló). Tel. 0745-316-218. (9158-I)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (9213-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0746-854-850. (9183)

KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemez-
ből, cserépből, teraszt fából; bármi-
lyen javítást vállalunk. 15%
kedvezmény. Tel. 0758-639-258,
Csaba. (9178-I)

IDŐS, BETEG, nem ágyban fekvő hölgy
gondozását vállalom, heti 1-3 alkalommal
2-3 órát a délelőtti órákban, szombat,
vasárnap kivételével. Tel. 0365/448-995
vagy 0747-433-040, 20 óra után. (9238)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (9245)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
és emlékeztetünk néhai TOTH
SÁNDORRA, az ISECO volt
kárpitosára, hogy 20 éve
eltávozott szerettei köréből.
Emlékét őrzik: felesége,
leányai, testvérei és azok
családja. Nyugodj békében!
(sz.-I)

Minden elmúlt, minden elvész,
csak egy él örökké: az
emlékezés.
Szomorú szívvel emlékezem
június 22-én férjemre,
KESZEGH ISTVÁNRA halá-
lának 4. évfordulóján.
Nyugodjon békében!
Felesége, Margit. (9170-I)

Örök hálával emlékezünk
MAKKAI GIZELLA szül.
Szövérfi varrónőre halálának
első évfordulóján. Szerettei.
(9206)

Szomorú szívvel emlékezünk
június 22-én a csittszentiváni
születésű NAGY GYŐZŐRE
halálának 10. évfordulóján.
Bánatos szülei, testvérei, azok
családja és az egész
rokonság. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(9221)

Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
június 24-én BÉRES
SÁNDORRA halálának első
évfordulóján. Szerető fele-
sége, fia, menye, unokái.
Hiányod pótolhatatlan. (9220)

Könnyes az út, amely
szívedhez vezet, a Jóisten
őrködjön pihenésed felett. Két
kezed munkáját mindenhol
látjuk, áldott, szép emléked,
amíg élünk, szívünkbe zárjuk.
Fájó szívvel emlékezünk
június 23-án BALÁZS
SÁNDORRA halálának má-
sodik évfordulóján. Szerető
felesége, két leánya és két fia.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (9228-I)

ELHALÁLOZÁS

Csoda volt, hogy éltél! Nem hal-
tál meg, csak álmodni mentél.
2018. június 19-én a szeretett
nagymama, 

RÁCZ AMÁLIA 
született JÁNOSI AMÁLIA 

életének 83. évében a Csillagok
ösvényét választotta. 
Szellemisége, tanítása, örök sze-
retete mérhetetlen, és ezáltal
örökké élni fog. Búcsút szomba-
ton, 2018. június 23-án de. 11 óra-
kor veszünk a katolikus
temetőben. Fájó szívünkben em-
léked örök, köszönjük a tanítást,
drága nagymama. 

Az ifj. Rácz család. (9215-I)

Köszönjük, hogy éltél, és minket
szerettél, drága nagymama és
anyós, 

RÁCZ AMÁLIA!
„Vannak csillagok, melyeknek
fénye világít a földön,
Mikor ők maguk már régen nin-
csenek a helyükön.
Vannak emberek, akiknek csil-
logó emléke világít,
Amikor ők maguk már nincsenek
köztünk.
Ezek a fények csillognak és külö-
nösen,
Ha sötét az éjjel: mutatják az utat
az embereknek.” 
Nyugodjál békében! 

Babi és Florina. (9215-I)

Mély fájdalommal búcsúzom na-
gyon szeretett unokahúgomtól,
Kozma Mátyás és Jászberényi
Emese leányától, 

KOZMA ÁGNESTŐL 
a székesfehérvári 

Vörösmarty Rádió egykori 
szerkesztő-riporterétől, 

aki 2018. június 12-én visszaadta
lelkét Teremtőjének. 
Búcsúznak tőle távoli rokonai s
akik őt ismerték és szerették.
Drága halottunk temetése 2018.
június 27-én, szerdán 12 órakor
lesz a református temető cinter-
méből. Nyugodj békében, Ágica!
(9225-I)

Kegyelettel búcsúzunk kollé-
gánktól, jó baráttól, 

KELEMEN LAJOSTÓL 
az Augusztus 23. bútorgyár 

volt dolgozójától, 
aki életének 74. évében június
19-én hosszas betegség után el-
hunyt Kiskőrösön (Magyaror-
szág). Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. Lajoska,
Isten nyugtasson békében! 

Egykori kollégák. (9229-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, rokon, szomszéd, a ma-
rosjárai születésű 

BALÁZS ERZSÉBET 
szül. Székely 

87. évében elhunyt. Temetése jú-
nius 23-án, szombaton 15 órakor
lesz a maroskeresztúri temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Egyben
köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik gyászunkban osztoz-
tak. 
Búcsúznak tőle: két fia, menyei,

unokái, dédunokái. (9234-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, rokon, 

az ICRM volt dolgozója, 
TÖRÖK BÉLA ÁRPÁD 

2018. június 2-án, Budapesten,
80 éves korában hirtelen elhunyt.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (9235-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy 

NAGY MIHÁLY 
marosvásárhelyi lakos, született
1931-ben Csíkfalván, 87 éves ko-
rában június 21-én elhunyt. 
Temetése június 23-án, szomba-
ton 13 órakor lesz a marosszent-
györgyi temetőben (az új kórház
mellett).

A gyászoló család. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk a Maros-
vásárhelyi Sürgősségi Klinika
Diabetológiai Osztálya és Dialízis
Centruma dolgozóinak az
odaadó és szakszerű gon-
doskodásért, amellyel szeretett
halottunkat, dr. SZABÓ JÚLIÁT
élete utolsó időszakában ellátták.
Egyúttal köszönetet mondunk
mindenkinek, aki gyászunkban
osztozott. A gyászoló család.
(9232-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
drága fiamra, 
BÍRÓ LÁSZLÓRA 
aki 2018. május 11-én itt hagyott
minket. 
Nyugalmad legyen csendes! 
Szívünkben örökké élni fogsz! 
Édesanyád, a rokonok és
barátok. (9236-I)
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„Másként” hét...
az örömteljes Virginia Zeani 

nemzetközi fesztivállal
Megható pillanatok kísérték a Virginia Zeani nemzetközi operafesz-

tivál több előadóművészének nagyszerű zeneértő közönség előtti fel-
lépését június 20-án, szerdán, az esti órákban Szászrégenben. A
rögtön, azaz „melegében” vagy később, „lehiggadva” kifejtett véle-
mények, nyilatkozatok egyazon érzésről tanúskodnak: öröm, elége-
dettség, jelenlét az év legfontosabb művészeti eseményén.

„Örömmel tölt el, hogy létrejött és létezik ez a fesztivál, annál is
inkább, mert Virginia Zeani ezen a vidéken született.” (Maria V.)

„Köszönjük a hatóságoknak, a kereskedelmi társaságoknak, minden
lelkes személynek, aki hozzájárult ennek a rendkívüli művészeti ese-
ménynek a megszervezéséhez.” (Ioan Sz.) 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a helyi zene-
rajongó közönséget a fesztivál pénteki programjáról: 

A Kultúrpalota nagytermében június 22-én, pénteken 20 órától
orosz zenei est lesz. Zongorán játszik Alexandra Mariţencu és Ana
Silvestru;  közreműködik az All ’s Choir szólistacsoport Kolcsár Péter
mester vezetésével.

Különleges meghívott: Nataliya Tymchenko szoprán és Vladi-
mir Galouzine (Oroszország), Larisa Gergieva rendkívüli fellépés-
ével (az Orosz Föderáció népművésze).

Elhangzanak részletek Sz. Rahmanyinov és P. I. Csajkovszkij mű-
veiből, áriák és duettek D. Sosztakovics és G. Puccini operáiból. Az
orosz est végén az All ’s Choir szólistacsoport orosz és ukrán hagyo-
mányos dalokat ad elő.

Kellemes kikapcsolódást, jó szórakozást mindenkinek!
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

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

Munkatársat keres 
számvezérlésűgép-kezelő és hőkezelő állás betöltésére

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

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

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

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

Szováta Város Polgármesteri Hivatala
Álláshirdetés

A 286/2011-es számú módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási  keretszabály-
zatának 7. számú cikkelyében a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások
esetében előírt általános feltételeket  teljesítő jelentkezőknek Szováta Város Polgármesteri Hivatala verseny-
vizsgát hirdet megüresedett szerződéses állások betöltésére, a polgármester szakapparátusa keretében:

– egy szakképzetlen munkás az utcai takarítással foglalkozó részlegre – általános iskolai végzettség
– egy szakképzetlen munkás a Só útja ökopark keretében – általános iskolai végzettség
– egy sofőr az útkarbantartó részlegre –  általános iskolai végzettség
A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155. szám, 4-es iroda –  lehet benyújtani a

hirdetés kifüggesztésétől számított 10 munkanapon belül,  és a következőket kell tartalmaznia:
– beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének címezve;
– a személyazonossági igazolvány másolata;
– a tanulmányokat, esetleg a szakképesítéseket igazoló diplomák másolata;
– a munkakönyv, esetenként annak az iratnak a másolata, amelyből kiderül a szolgálati idő;
– erkölcsi bizonyítvány;
– a háziorvos által kibocsátott egészségügyi igazolás;
– a keresztlevél és házasságlevél (esetenként) másolata
– a katonakönyv másolata (esetenként)
– önéletrajz
A versenyvizsgán való részvételhez  a jelentkezőknek  meg kell felelniük a 2011. évi 286-os kormányha-

tározat 3-as bekezdésében előírtaknak. 
Sajátos követelmények a sofőri állásnál:
– B és C kategóriás hajtási jogosítvány
– pszichológiai  tanúsítvány
A versenyvizsga három részből áll:
1. dossziéválogatás, legtöbb három munkanappal a jelentkezési határidő lejárta után;
2. írásbeli vizsga 2018. július 16-án 10 órakor, a polgármesteri hivatalban 
3. állásinterjú július 17-én 10 órakor, ugyancsak a hivatalban.
A végleges eredményt az állásinterjú után három munkanappal függesztik ki a hivatal hirdetőtábláján. A

könyvészetet szintén a hivatal székhelyén függesztik ki. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es mellékállomás.

Fülöp László Zsolt polgármester


