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A szakszervezetiek ellenzik

A miniszter ragaszkodik az osztályok megszüntetéséhez és átalakításához Átadták

a Communitas
Alapítvány alkotói
ösztöndíjait

Az erdélyi magyar kulturális és közélet
egyik kiemelkedő eseményének adott
otthont szerdán délután a Kultúrpalota
kisterme: a Communitas Alapítvány alkotói ösztöndíj gálájára szépszámú
közönség vette birtokba a teret, ahol
azon ifjú, legtöbb 35 éves alkotókat,
művészeket ünnepelték, akik pályázataikkal kiérdemelték az alapítvány idei
ösztöndíjait.

____________4.
Guran Ivan
és Bannáz Sándor
faluja

Az iskola történetét alapításának 140.
évfordulója alkalmából külön könyvben rögzítették. A keménykötésű borítón három nyelven, azaz a szerben
kívül magyarul és bolgárul tüntették
fel a címet, de a belső oldalakon az
előszón és az igazgatónő köszöntésén kívül csak cirill vagy latin betűs
szerb szöveget tanulmányozhatunk.
Képekkel, tablókkal illusztrálva, amelyeken a magyar nevek sokszor szerbesített, akár cirill betűs változatban
szerepelnek.

A tanügyminisztert nem sikerült eltéríteni szándékától, hogy
törvénytelen módon és eszközökkel átalakítsa a középfokú
oktatást, egyrészt középiskolai osztályok teljes felszámolásával, másrészt szakképző osztályokká való átalakításával.
Ezt a szándékát erősíti meg a beiskolázási számok módosítására vonatkozó május 28-i 4059-es számú miniszteri rendelet, amelyet a megyei tanfelügyelőségek és a
szakszervezetek tiltakozása ellenére hozott meg, és amelynek a visszavonását a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) kéri.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: archív

Macarie Ioan, a megyei inspektorátus vezetője a tanfelügyelők jelenlétében május 28-án délutánra összehívta az iskolaigazgatókat, hogy közölje: a kért 181 helyből (136 a líceumi és szaklíceumi oktatásban, 45 a
szakoktatásban) 175-öt hagyott jóvá a közoktatási tárca (114-et a középiskolai, szakközépiskolai képzésben és 61-et a szakképzésben). Ez azt
jelenti, hogy megyei szinten hat osztály tűnik el, az egyezség szerint
négy román és két magyar. A magyar osztályokat illetően meg is egyeztek, hogy egy dicsőszentmártoni és egy szászrégeni kilencedik osztály
indításáról mondanak le, a román tannyelvű osztályokat illetően nem sikerült döntést hozni. Bár voltak javaslatok a 16 szakközépiskolai osztály
átalakítására is, végül vitába fulladt az egyezkedés.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Pneumobil
– a jövő autója

Mielőtt sokan fejtegetnék, hogy mit
rejt ez a furcsa szó, eláruljuk, hogy
olyan járműről van szó, amelyet sűrített levegő hajt. Teljesen ökojárgány.
Kevesen tudják, hogy a Formula 1-es
autókhoz hasonlóan itt is rendeznek
versenyeket, majdhogynem ugyanolyan feltételekkel… csak egy kicsit
másként.

____________15.

Csapdahelyzet diaszpórában

Benedek István

A vasárnapi választásokon már sokadjára vált szép hazánk a
fél világ előtt nevetség tárgyává a külképviseleteken szavazás
címén lefolyt cirkusz okán. Egy ilyen botrány nyomán már menesztettek egy külügyért az utóbbi elnökválasztás két fordulója
között, az illetőt most éppen kormányfőhelyettesnek léptetnék elő
a szociáldemokraták. Az utóda éppen az elnökre kenné a felelősséget az újabb cirkusz miatt.
Annyi biztos, hogy amíg a jelenlegi koalíció a hatalom közelében marad, a külföldön élő választók szavazásának kérdésében
rend nem lesz. Ez a választási eredmények láttán egyértelmű, hiszen a két kormánypárt együtt alig szerzett a parlamenti küszöböt
meghaladó szavazatarányt a külföldi választókörzetekben. És ez
nem csak az augusztusi könnygázas vendéglátás utóhatása, eddig
is világos volt, hogy a tisztességes megélhetés reményében kivándorolt szavazók körében kevés keresnivalója van az állami
juttatásokból élők voksainak osztogatással való megvásárlására
specializálódott pártoknak.
A hatalomnak tehát szemernyi érdeke sem fűződik ennek a
problémának a megoldásához. A mostani botrány nyomán tegnap az ellenzék vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte, de
a választási hatóság is előállt egy olyan nyilatkozattal, hogy az
elnökválasztásig meg kellene oldani az elektromos úton és a levélben történő szavazást. Ismerve a honi intézményrendszer
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 33 perckor,
lenyugszik
21 óra 6 perckor.
Az év 151. napja,
hátravan 214 nap.

Ma ANGÉLA
és PETRONELLA,
holnap TÜNDE napja.
TÜNDE: Vörösmarty Mihály
alkotása a tündér szóból (első
ízben a Csongor és Tünde
című drámai költeményében
bukkant fel).

IDŐJÁRÁS

Változékony, esős idő

Hőmérséklet:
max. 210C
min. 120C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. május 30.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7582

4,2709

1,4637

175,3147

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

41, 10, 32, 31, 6 + 12
18, 7, 31, 33, 24, 39
1, 13, 29, 6, 3, 22

NOROC PLUS: 3 8 1 7 8 9

SUPER NOROC: 4 6 8 5 4 5

Megyei hírek

NOROC: 7 1 1 5 0 2 3

Ballagás a Bolyai Farkas
Elméleti Líceumban

Május 31-én, ma tartja a ballagási ünnepséget a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium. A ballagók 8.05 órakor az iskolából a marosvásárhelyi Kistemplomba indulnak, ahol az ünnepi istentisztelet lesz.
9.15–10.15 óra között lesz az utolsó osztályfőnöki óra,
10.30-től az iskolaudvaron kerül sor az ünnepségre. Köszöntőbeszédet mondanak a meghívottak és az iskolák
vezetői: Mátéfi István, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
igazgatója, Benedek Zsolt, a Református Kollégium igazgatója, elhangzanak a XI. és XII. osztályos tanulók búcsúbeszédei, majd a díjazás, a végzős osztályok
díszkörmenete, a zászló és a kulcs ünnepélyes átadása
következik.

Trianonra emlékeznek

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete június 4-én, kedden 16.30 órától a nemzeti összetartozás napja alkalmából szervez megemlékezést a
marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség templomkertjében. Tisztelettel felkérik Marosvásárhely és
Maros megye történelmi egyházait, hogy június 4-én, kedden 16.30 órakor szólaltassák meg templomuk harangját,
emlékezve a gyászos trianoni békeszerződés aláírásának
időpontjára.

Mária-est Marosszentgyörgyön

Május 31-én, ma a marosszentgyörgyi római katolikus
templomban az este 7 órától kezdődő szentmise után
Mária-estet tartanak, amelyen a hat Máriáról szóló versből
és a hat Mária-énekből font koszorúval köszöntik az Égi
Édesanyát.

Kastélynap Kutyfalván

A kutyfalvi Degenfeld-kastély több évtizedes elzártság után
június 29-én egy napra megnyitja kapuit a nagyközönség
előtt. A Castellum Alapítvány által szervezett kastélynap
színes, család-, gyermek- és ifjúságbarát programmal
várja az érdeklődőket. A programot úgy állították össze,
hogy minden korosztály megtalálja a neki tetsző elfoglaltságot. Helyet kapnak benne előadások, kerekasztal-beszélgetések, ökumenikus istentisztelet, kastély- és
falutúrák (szekéren), táncbemutatók, koncertek, kiállítás.
A fiatalabb generációt slam poetryvel, divatbemutatóval,
társasjátékteremmel várják. A gyermekeknek kézművesfoglalkozások, interaktív játékok, vetélkedő, rajzfilmvetítés, íjászat és ugrálóvár lesz. A rendezvény 10 órakor
kezdődik.

Találkoznak a konzervgyár dolgozói

A volt konzervgyár dolgozóinak hagyományos találkozójára idén június 21-én kerül sor a Tudor negyedi Darina
vendéglőben. Az érdeklődőket bővebben a 0770-996-474,
a 0743-059-138 és a 0728-772-289 telefonszámon tájékoztatják.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Filmtörténetek a júniusi Korunkban

A film mibenlétével, formanyelvi kérdéseivel és poétikai problémáival
foglalkozik a lapszám – külön kitekintéssel a kortárs magyar és román
filmművészet legújabb eredményeire, nemzetközi sikereire és aktuális
problémáira. Mi az, amit a kelet-közép-európai országok éppen képesek
nyújtani a kommersz termékekkel elárasztott nemzetközi filmpiacon? Milyen erősségei vannak éppen a „kis” nemzetek filmgyártásának a művészfilm terén? Ilyen és hasonló kérdésekre kínál lehetséges válaszokat a
tematikus lapszám a felkért szakemberek tanulmányai és esszéi formájában.
A tartalomból: Beretvás Gábor: Televíziós sorozatok a kádári Magyarországon, Margitházi Beja: Rendszerváltás? A kortárs magyar film nőképéről, Virginás Andrea: A kortárs kelet-európai kötődésű film identitásáról
és az intermediális művészetköziség alapfokú lehetőségéről,
Pieldner Judit: Mágikus realizmus, minimalista realizmus és a tabló alakzata a kortárs magyar és román filmben, Blos-Jáni Melinda: Fotografikus
átjárók a múltba kortárs kelet-európai dokumentumfilmekben, Pethő
Ágnes: Sieranevada, avagy a köztesség művészete, Sándor Katalin: Nem
egészen privát. Intermedialitás és teatralitás Hajdu Szabolcs Ernelláék
Farkaséknál című filmjében, Zuh Deodáth: Megoldások problémák nélkül.
A film médiumspecifikus jellege és annak kritikusai.
A lapszámot Felméri Cecília filmrendező alkotásaiból származó képek
illusztrálják.

Erősítenék a kapcsolatot

Nyárádszeredába látogatott Mór testvérváros
félszáz fős küldöttsége,
hogy tovább erősítse a
testvértelepülési kapcsolatot. A harminc éve működő Mór–Freudenberg
Baráti Társaság a németországi testvérváros mellett most az erdélyi
településsel is szorosabbra fűzné a baráti szálakat. Főleg a családi
kapcsolatokra és a diákcsereprogramokra fektetnek hangsúlyt, hogy más
kultúrákat is megismerjenek, és évtizedekre nyúló
baráti kapcsolatokat építsenek – tudtuk meg
Parajdi Cecilia elnöktől.
A szeredaiakkal gyakran
találkoztak Móron a
Szent György-napokon
Fotó: Gligor Róbert László (archív)
és bornapokon, de sze- Szívesen jönnek a móriak a Nyárádmentére
retnék a kapcsolatot bővíteni, ezért is látogattak a Nyárád- ugyanolyan fontos számukra, mint Freudenberg, és ezt
mentére. Az elnök bízik abban, hogy a három város most próbálják baráti kapcsolatokban kamatoztatni, hiszen
bizonyos területeken együtt tud dolgozni, a polgármesterek, az alulról jövő kapcsolatépítés mindig eredményesebb. Kétönkormányzatok szintjén már voltak kezdeményezések, három család között már létezik több éve tartó barátság, és
most van itt az ideje a hosszabb távú hozadékokat eredmé- a képviselő is úgy véli, amit szívesen tesznek, annak van
nyező kapcsolatok kiépítésének, és szívesen vesznek részt jövője.
A baráti társaság Szeredában szállt meg, és ötnapos csilszeredai családok móri látogatásának, fogadásának szervelagtúrát
szervezett. Közülük többen is jártak már Erdélyzésében is – részletezte.
A társasággal tartott Horváth Lajos móri városi képviselő ben, de ez csodálatos hely, ahol mindig lehet újat látni, és
is, aki a szeredaiakkal való kapcsolattartásért felel az ön- ahová sosem lehet elég gyakran visszajönni – állítják.
kormányzatnál. Érdeklődésünkre elmondta: Szereda is (gligor)

RENDEZVÉNYEK

Gyermeknap a Haller-kastélyban

Szombaton 11 és 20 óra között gyermeknapot tartanak a
marosugrai Haller-kastélyban, ahol egész napos programmal, meglepetésekkel kedveskednek a szülőknek és a
gyermekeknek egyaránt. A szervezők interaktív játékokra,
pónilovaglásra, 18 órától bábszínházi előadásra várják a
gyermekeket. A bábelőadás címe: Vándor Miska, előadják
Bonczidai Dezső és Szabó Dániel. Felnőtt kíséretében a
gyermekeknek ingyenes a wellness.

Kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlege által működtetett Nagyinet program résztvevői számára június 14–
15-én a Kazán-szoroshoz és a Bigér-vízeséshez
szerveznek kirándulást. A jelenlevők ellátogatnak Ocnele

Mari-ba, és megtekintik az Isten hídját, amely Románia
legnagyobb természetes hídja. Érdeklődni, feliratkozni Ilylyés Claudia könyvtárosnál lehet a kövesdombi könyvtárban, illetve a 0748-741-507-es telefonszámon.

Áloméj az állatkertben

Június 7-én, pénteken 18 órakor az Áloméj az állatkertben című tevékenységre várják a fogyatékkal élő gyermekeket, felnőtteket és azok családját a
marosvásárhelyi állatkertbe. A tevékenységet a rotterdami állatkert 1996-ban indította, azóta 289 vadaspark
csatlakozott hozzá. A marosvásárhelyi szervezők erre az
alkalomra olyan alkotásokat (rajzokat) várnak, amelyek
tükrözik a fogyatékkal élők napjait, az erősségeiket és
értékeiket. Az alkotások A4-es méretűek és fekvő pozíciójúak kell legyenek. A tevékenységre június 5-éig lehet
feliratkozni. Kapcsolattartó: Halmágyi Ildikó, telefonszám: 0746-799-057.
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Döntött a marosvásárhelyi tanács

Új szabályzat a szabálytalanul parkoló járművek
elszállítására

Hosszas vita után módosítással hagyta jóvá a marosvásárhelyi tanács csütörtöki ülésén a közterületen szabálytalanul parkoló vagy elhagyott járművek
elszállítására vonatkozó szabályzatot. Az önkormányzatot a vita során több bírálat is érte amiatt,
hogy a sürgősségi kórháznál évek óta nem sikerült
emeletes parkolóházat vagy mélygarázst építeni,
így aztán még mindig káosz van az összevissza parkoló gépkocsik miatt.

Antalfi Imola

A legfelsőbb bíróság döntése miatt az elmúlt években nem
lehetett elszállítani a város területén, az utcákon, zöldövezetben szabálytalanul parkoló vagy ottfelejtett gépkocsikat, ám
2016-ban kormányhatározattal mégis lehetővé tették ezt. Úgyhogy a marosvásárhelyi tanács tegnapi ülésének napirendjére
felkerült a fent említett járművek elszállítására vonatkozó szabályzatot tartalmazó tervezet. Nem figyelmeztetésre, nem
pénzbírságra számíthatnak a szabálytalankodó gépkocsi-tulajdonosok, hanem egyből arra, hogy autójukat elszállítják, és
nem kis pénzbe kerül visszaszerezniük. A vita előtt szót kapott
Lavinia Cosma Maros megyei parlamenti képviselő, aki elfogadhatatlannak nevezte, hogy miközben az elmúlt 30 évben a
sürgősségi kórház körül nem épült parkoló, a kórházból kijövő
beteget az a kellemetlen meglepetés éri, hogy autóját elszállították. „A kórházba nem jókedvében jár az ember. Egy félórára valahogy leparkolja az autóját, és amikor kijön, nem
találja. Ez embertelenség” – mondta. Hozzátette, az önkormányzatnak előbb meg kellene teremtenie a civilizált parkolási feltételeket, és csak azután büntetnie. Végül arra kérte a
képviselőket, hogy ne szavazzák meg a tervezetet. Moldovan
Călin tanácsos felszólalásában közölte, a kampány lejárt, és
felkérte a képviselőt, ne tájékoztassa félre a polgárokat, hiszen
az elmúlt években a lakónegyedekben számos parkoló, köztük

fedett is épült, egyébként is a sürgősségi kórház melletti terület
a megyei önkormányzaté. Majd azt kérdezte, mit tett a képviselő, hogy a terület visszakerüljön a városhoz?
Lavinia Cosma szerint attól, amiért a két önkormányzat pereskedik, nem kell elszállítani az emberek autóit. Papuc Sergiu
alpolgármester néhány részletet megosztott a szóban forgó
perről, a lényeg pedig az, hogy végleges bírósági ítélettel a
városhoz került a terület, de még nincs telekelve. Ugyanakkor
figyelmeztetett, hogy valamiféle szabályokat, büntetést mégiscsak be kell vezetni azok ellen, akik akadályozzák a forgalmat.
Kisebb veszekedésbe torkollt a beszélgetés, aminek során
Papuc Sergiu alpolgármester – aki az ülést is vezette – felszólította a képviselőnőt, tartsa tiszteletben a helyi tanács szabályzatát, mert „mi sem megyünk a parlamentbe csak úgy
megmondani, amit akarunk”. Benedek Theodora tanácsos szerint a káoszra nem káosszal kell megoldást találni. „Elfogadhatatlan, hogy két közintézmény képtelen volt annyi éven át
egyezségre jutni és megoldani a járművek parkolását a sürgősségi kórháznál. Meg kell építeni a parkolókat” – tette
hozzá, ami Papuc alpolgármester szerint „politikai ügy”.
A tervezetet végül azzal a módosítással fogadták el, hogy
azokat a járműveket szállítják el, amelyek akadályozzák a forgalmat, úttesten vagy járdán. A szabályzat szerint az elszállítás
500 lej, ha az elszállított járművet 6 órán át tartják az erre a
célra kijelölt területen, 100 lejt kell fizetnie a tulajdonosnak,
6 órán túl napi 120 lejt, és 250 lej a bírság, ha a tulajdonos
még azelőtt a helyszínre ér, mielőtt a szabálytalanul parkoló
járművét feltennék az autószállító járműre.
A tanács tegnap jóváhagyta többek között a Pro Urbe díj
odaítélését Erdélyi Lajos újságíró és fotóművésznek, valamint
a Horea utca 23. szám alatti ingatlan (volt 4-es iskola) egy részének megvásárlását. Az ingatlan árával kapcsolatosan még
tárgyalnak az eladóval, a megállapodást követően a végleges
vételárra ismét rá kell bólintson a tanács.

Elsüllyedt egy turistahajó a Duna budapesti szakaszán

Büntetőeljárás indult a tragédia ügyében

Büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával
vizsgálja a rendőrség, mi vezethetett a szerda esti,
legalább hét áldozatot követelő dunai hajóbalesethez Budapesten. Az ütközésben 21-en eltűntek,
őket nagy erőkkel keresik a Duna déli szakaszán.

tét. A megbeszélésen a nagykövetet tájékoztatták arról, hogy
pénteken Szijjártó Péter a baleset helyszínen fogadja majd
Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminisztert.
Pintér Sándor belügyminiszter hivatalában fogadta Kju Szik
Chöt csütörtökön, és részletesen tájékoztatta a baleset ismert
körülményeiről, a hatóságok intézkedéseiről és a mentési-kutatási folyamatról.
A baleset miatt hajózási zárlatot léptettek életbe a Duna fővárosi szakaszán a folyásiránnyal szemben a Lánchídtól az
Árpád hídig. A budai oldalon a személyhajókat, a szállodahajókat úgynevezett kíméletes hajózásra kötelezték. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság harmadfokú készültségnek
megfelelő, fokozott éjjel-nappali parti figyelő-jelentő szolgálatot rendelt el.
A balesetet szenvedett sétahajó üzemeltetője, a Panorama
Deck Kft. azt közölte, hogy a Hableány fedélzetén a teljes befogadóképesség – vagyis 60 ember – számára megfelelő mentőfelszerelés volt.
A svájci székhelyű Viking hajózási társaság megerősítette
csütörtökön, hogy Sigyn nevű sétahajója volt részese a balesetnek. A Viking hajóján lévők közül senki nem sérült meg.
A társaság együttműködik a hatóságokkal a baleset körülményeinek kivizsgálásában – közölte a cég. (MTI)

A baleset szerda este nem sokkal 9 óra után történt a Margit
hídnál; a Viking szállodahajóval ütközött össze a nála jóval
kisebb Hableány turistahajó, és másodpercek alatt elmerült.
Hét embert a környező hajókon utazók mentettek ki, hét embernek pedig már csak a holttestét találták meg, mindannyian
dél-koreai állampolgárok voltak. A túlélőket kórházba vitték,
valamennyien könnyebben sérültek meg.
A balesetről videofelvételek készültek, a rendőrség értelmezése szerint ezeken az látszik, hogy a kis hajó befordult a
nagy elé.
A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a Duna teljes déli
szakaszán folyik az áldozatok és a lehetséges túlélők felkutatása; felvették a kapcsolatot a szerb hatóságokkal is. Pontonhidat építenek ki, amelyről a búvárok indíthatják a merülést a
hajóroncshoz. A mentést a Műegyetem hajózási mérnökei is
segítik.
Mun Dzse In dél-koreai elnök telefonon beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel, és arra kérte a magyar kormányt, hogy
továbbra is tegyen meg minden tőle telhetőt az eltűnt dél-koreai turisták mentésében. Mun megköszönte, hogy a magyar
hatóságok „aktívan végzik a mentési műveleteket”. A dél-koreai elnök kormányszintű operatív csoport megalakítását
rendelte el, később pedig bejelentették,
hogy Kang Kjung Vha külügyminiszter
vezetésével 18 tagú operatív csoport indul
csütörtökön Budapestre, és küldenek egy
13 tagú mentőcsoportot is, zömmel búvárokat.
Mun Dzse In elnök utasította kormányát, hogy a magyar hatóságokkal együttműködve tegyen meg minden tőle telhetőt
a dél-koreai turistáknak a megsegítésére.
A Very Good Tour dél-koreai utazási
iroda tudatta, hogy a balesetet szenvedettek 38 hozzátartozója úton van Budapestre, és pénteken megérkezik.
Reggel a Külgazdasági és Külügyminisztériumban fogadták Kju Szik Chöt, a Szonárral vizsgálódik a Kitűző III. hajó a hajóbalesetben elsüllyedt Hableány turistahajónál a Dunán,
Koreai Köztársaság budapesti nagyköve- a Margit híd közelében
(Fotó: MTI)

Ország – világ

3

Az RMDSZ nem zárkózik
el a bizalmatlansági indítvány
támogatásától

Az RMDSZ támogatja az ellenzék esetleges bizalmatlansági indítványát, ha javaslatait belefoglalják
az indítvány szövegébe, és írásos megegyezés van
arról, hogy a kormány esetleges megbuktatása után
ki alakítson kormányt. Erről Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök beszélt csütörtök délután azon a sajtótájékoztatón, amelyet a Szövetségi Állandó Tanács
EP-választásokat értékelő ülése után tartott. Elmondta, a napokban többször is egyeztetett az ellenzéki PNL és USR vezetőivel, és közölte velük az
RMDSZ feltételeit. Azt is megjegyezte: ha az ellenzéknek sikerülne megbuktatnia a baloldali-liberális
kormányt, az RMDSZ nem lépne kormányra, hanem
csak parlamenti támogatást nyújtana az új kormánynak. (MTI)

Konzultál a pártokkal az elnök

Jövő héten konzultál a pártokkal a május 26-i referendum eredményének gyakorlatba ültetéséről – jelentette be csütörtökön Klaus Iohannis államfő.
„Örömmel jelentem be, hogy hat és fél millió román
állampolgár válaszolt igennel a két kérdésre. Most
elérkezett a pillanat, amikor el kell döntenünk, hogyan ültetjük a gyakorlatba azt, amire a nép a referendumon voksolt. (…) Úgy határoztam, hogy
tanácskozásra hívom a parlamenti pártokat a témával kapcsolatban” – mondta Iohannis. Az elnök azt
is közölte, hogy a konzultációkra a jövő hét keddjén
és szerdáján kerül sor. (Agerpres)

Vizsgálóbizottságot
kezdeményeznek a külföldön
lezajlott szavazás kapcsán

A külföldön élő román állampolgárok szavazati jogának korlátozását kivizsgáló parlamenti bizottság létrehozását kéri a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek
Meg Romániát Szövetség és a Népi Mozgalom Párt
alsóházi frakciója. A kezdeményezők felidézik, hogy
a május 26-i európai parlamenti választáson „több
tízezer külföldön élő román állampolgár nem tudott
élni az alkotmány által biztosított szavazati jogával”,
és ez már a 2014-es államelnök-választáson is megtörtént, mivel a határokon kívül élő, szavazni óhajtó
román állampolgárok számához képest aránytalanul
kevés szavazókörzetet állítottak fel, és az urnazárás
időpontját sem voltak hajlandók kitolni a hatóságok.
A bizottság – a javaslat értelmében – jelentést állít
majd össze, amelyet a képviselőház házbizottságának mutat be a létrehozásától számított 60 napon
belül. Ezt követően a plénum vitatja majd meg a kérdést a javaslat szerint. (Agerpres)

Öt ország működött együtt
a Tisza ökológia állapotának
javításáért

A Tisza ökológiai állapotának javítása is célja volt a
JoinTisza projektnek, amely öt ország – Ukrajna,
Románia, Szlovákia, Szerbia és Magyarország – illetékes minisztériumait, vízügyi intézményeit és több
nemzetközi szervezetet tudhat partnerei között – közölte a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) vezetője csütörtökön Szolnokon. Lovas Attila
a nemzetközi projekt zárókonferenciáján elmondta:
a 2017. január 1-jén indult program vezetője az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), együttműködve igazgatóságukkal. Szólt arról, hogy a
JoinTisza (azaz: Közös Tisza) projekt célja a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésének és az árvízi kockázat megelőzésének szoros összehangolása a
folyó mintegy 157 ezer négyzetkilométeres vízgyűjtő
területén a vizek állapotának javításával. (MTI)

Csapdahelyzet diaszpórában
(Folytatás az 1. oldalról)

tempóját, ez utóbbi nyilatkozat viccnek sem rossz. A vizsgálóbizottság pedig, ha tényleg felállítják, majd valószínűleg megállapítja, hogy az adópénzünkön jól tartott
hivatali gépezetnek finoman szólva fogalma sincs arról,
hogy széles e kontinens melyik országában pontosan
hány választópolgára tartózkodik. És ennél is kevesebbet
fog tudni arról, hogy ennek a rétegnek mekkora hányada
él kint ideiglenesen, és mennyien telepedtek már le végleg, de még rendelkeznek elhagyott hazájuk állampolgárságával. Hogy csak egy példával éljünk, a nyugati
országokban sem népszerűtlen sportág az adóelkerülés,
ezért aki csak szürkén vagy feketén kapott munkát, az az
adott ország intézményrendszerének látókörén is kívül
marad. Tehát még a legjobb akarattal sem egyszerű feltérképezni pontosan ezt a választói réteget, amelyről
annyit tudni, hogy népes, és évente az uniós pályázati
alapokkal összevetve is tekintélyes összegű pénzt küld
haza. És főleg politikai megfontolásból, de intézményi
impotenciából is kifolyólag menetrendszerűen gáncsolják választói jogai gyakorlásában. Amíg itthoni parlamenti választások nyomán nem lesz hatalomváltás, ez
nem is fog megváltozni.
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A szakszervezetiek ellenzik

(Folytatás az 1. oldalról)
Csütörtökön Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettestől arról értesültünk, hogy az inspektorátus
ragaszkodik az eredeti beiskolázási
tervezethez, és azt küldte vissza a
minisztériumba.
Más megyék helyzetéről tájékozódva kiderült, hogy Konstanca
megyét illetően például sokkal
nagylelkűbb volt a közoktatási minisztérium, és csak egy líceumi osztály megszüntetésére kötelezte őket,
míg máshol 35-öt kell felszámolni.
A törvénytelen, kellően meg nem
indokolt, közvitára nem bocsátott, a
nyolcadik osztályt végző diákokat
összezavaró, igazságtalan döntés
ellen mindkét tanügyi szakszervezet
közleményben tiltakozik.
A megyéknek leosztott beiskolázási számokra vonatkozó rendeletével a tanügyminiszter lakatot tesz a
középiskolákra, és szakiskolákká
alakítja azokat. Annak ellenére,
hogy szükségesnek tartjuk a jelenlegi rendszer reformját, az átalakítást
helyszíni
elemzések,
egyezségek kellett volna hogy megelőzzék. A miniszter által elképzelt
módon nagyfokú iskolaelhagyással
fogunk szembesülni, és sok tanerő
állás nélkül marad – olvasható
egyebek mellett a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség közleményében.
Teljes mértékben elhibázott stratégia megszüntetni és szakosztá-

lyokká alakítani líceumi osztályokat néhány nappal a kicsengetés
előtt, anélkül, hogy ezt a lépést
alapos elemzés előzte volna meg
arról, hogy a gazdasági egységeknek van-e igényük a javasolt szakokon képzett dolgozókra, hogy
adottak-e a képzés anyagi feltételei és a szakoktatók. Tudni kell,
hogy a cégek 2018 novemberéig
kellett benyújtsák javaslataikat a
duális szakképzés keretszámaira,
ami nem egyezik a minisztérium
által javasolt számokkal. Az intézkedés ugyanakkor sérti a 2018. évi
5404-es miniszteri rendeletet,
amely pontosan előírja a 2019–20.
évi beiskolázási tervezet előkészítésének szakaszait, amit 2018.
december 12-ig kellett volna véglegesíteni.
Bár egyetértenek azzal, hogy növelni kell a szakiskolai osztályok
számát, de csakis a valós igényeknek megfelelő terv alapján, elkerülve azt a helyzetet, hogy olyan
szakembereket képezzenek, akikre
esetleg nincsen szükség a munkaerőpiacon, ezért nem találnak majd
munkát. Az átalakítást pedig fokozatosan kellene bevezetni –
olvasható a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének közleményében, amelyben az egyetlen
lehetséges megoldásnak a tanfelügyelőségek által javasolt beiskolázási számokhoz való visszatérést
tartják.

„A tehetségét senki el ne pazarolja”

Soros ülését tartotta a Maros Megyei Tanács

Valamennyi határozattervezet „átment”

Három sürgősségi napirendi
pont és 19 előre közölt határozattervezet szerepelt a
Maros Megyei Tanács május
30-i ülésén, amelyet Péter
Ferenc tanácselnök hiányában Alexandru Cîmpeanu alelnök vezetett.

Mezey Sarolta

Kiépítik a repülőtér új csatornaés esővízelvezető hálózatát
Az ülés elején Molnar Ervin
PNL-s önkormányzati képviselő
nehezményezte, hogy sürgősségi
eljárással került napirendre a Transilvania repülőtér múlt évi költségvetési helyzetének jóváhagyása. A
tanácsos frakciója nevében kifogásolta a repülőtér vezetőségének a
teljesítményét, mondván, hogy a
reptér országos viszonylatban a tizenegyedik helyre esett vissza, holott a PNL-s vezetés idején a
negyedik helyen állt. Ez provokatív
csúsztatás volt, hiszen köztudott,
hogy éppen a PNL-s mandátum
alatt „fejlődött vissza” a repülőtér,
s az akkor elkövetett hibákat és
mulasztásokat a mostani vezetésnek óriási erőfeszítések árán kell
helyrehoznia.
A tanácsos javasolta, hogy ezt a
határozattervezetet vegyék le a napirendről. Az ülésvezető alelnök
szavazásra bocsátotta a javaslatot,

viszont a testületből 23-an amellett
szavaztak, hogy maradjon napirenden, majd meg is szavazták az előterjesztett határozattervezetet.
A 19. napirendi pontban foglalt
határozattervezetet is elfogadták,
miszerint korszerűsíteni fogják a
Transilvania repülőtér csatornahálózatát. Ugyanis tavaly a kifutópálya javítása során felmerült,
hogy szükség lenne egy új csatorna- és esővízelvezető rendszerre
a kifutópálya mentén. A testület a
mai ülésén jóváhagyta a beruházás
műszaki és gazdasági mutatóit. A
terv összértéke 11.280.369 lej.
2,3 millió lej orvosi eszközökre
A Maros megyei önkormányzat a
megye költségvetésébe foglalta az
Egészségügyi Minisztériumtól érkező támogatást, amelyet orvosi eszközök és berendezések vásárlására
fordíthat a Maros Megyei Klinikai
Kórház. A 2,34 millió lejes keretből
egy gőzsterilizátort, egy sebészeti
műszermosó és fertőtlenítőberendezést, egy kis kapacitású sterilizálót
és egy elektrosebészeti platformot
fognak vásárolni a kórház számára.
Kezdődhet az onkológiai
klinika felújítása
A tanácsosok elfogadták az onkológiai klinika felújítására vonatkozó határozattervezetet, amely az
épület energetikai rehabilitációját
és az ehhez kapcsolódó munkálatokat teszi lehetővé. A beruházás az

onkológiai klinika épületének korszerűsítését célozza. A projekt része
az épület hőszigetelése, a fűtés- és
szellőzőrendszer, a légkondicionáló
berendezés, a világítás korszerűsítése. A felújítási tervben az is szerepel, hogy 44 ággyal bővítik a
fekvőbetegrészleget, és egy új osztályt is kialakítanának, ahol az egynapos kezelésre beutalt betegeket
tudják elhelyezni. Az új osztályt 14
ággyal szerelik fel. A korszerűsítés
részeként az épület akadálymentesítését is megoldják, hogy megkönnyítsék a kórház megközelítését
a fogyatékkal élők számára.
A tanácsülésen jóváhagyott költségvetés-kiigazításban három közbiztonságot javító projekt is
szerepelt, amelyekben a megyei tanács partner. A Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség, a Maros Megyei Horea Katasztrófavédelmi
Felügyelőség, valamint a Maros
Megyei Csendőr-felügyelőség projektjeit a megyei tanács összesen
350 ezer lejjel támogatja.
Az ülés végén Vasile Boloş tanácsos arra kérte a tanács vezetőségét, hogy a külföldön tett
látogatásokról közvetlenül számoljanak be, hogy ne csak az évi jelentésben olvashassanak arról, ki
merre járt és milyen céllal. Az alelnök bejelentette, hogy nemrég
Lyonban volt, erről rövidesen beszámolót kapnak a testületi tagok.

Átadták a Communitas Alapítvány alkotói ösztöndíjait

Kaáli Nagy Botond
Az erdélyi magyar kulturális és közélet
egyik kiemelkedő eseményének adott otthont
szerdán délután a Kultúrpalota kisterme: a
Communitas Alapítvány alkotói ösztöndíj gálájára szépszámú közönség vette birtokba a
teret, ahol azon ifjú, legtöbb 35 éves alkotókat, művészeket ünnepelték, akik pályázataikkal kiérdemelték az alapítvány idei
ösztöndíjait. Az egy évre szóló 38 ösztöndíjra
a romániai magyar alkotók az irodalom, a vizuális művészetek, a zeneművészet, a színházművészet, a film, televízió, rádió és
multimédia területén pályázhattak, a pályázat
célja pedig az erdélyi magyar kultúrát gazdagító művek létrehozását ösztönző alkotói feltételekhez való hozzájárulás, a művészet
társadalmi közmegbecsülésének kifejezésre
juttatása. A pályázónak a kiírt ágazatokhoz
kapcsolódó éves alkotói tervezetet vagy előadói elképzelést kellett benyújtania, a havi leosztású ösztöndíj havonta 900 lejt jelent.
A díjátadó gála az egyik tavalyi nyertes,
Koszorus Krisztina, avagy ahogy mindenki
ismeri, Koszika előadásával kezdődött (gitáron kísérte Szász Csaba), majd az est ceremóniamestere, Kányádi Orsolya üdvözölte a
jelenlévőket és kérte fel az ösztöndíjbizottság
elnökét, Markó Bélát ünnepi beszédének
megosztására.

– Rá kell jönnöm, hogy tetteinknek következményei vannak. Ezelőtt 17 évvel döntöttük el, hogy az alapítvány létrehozza az
alkotói ösztöndíjkeretet, nekem is volt némi
részem ebben. Úgy gondoltuk, hogy a fiatal
alkotóknak szükségük van erre a támoga-

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

tásra, a következmények pedig azt jelenti,
hogy eddig összesen 610 ösztöndíjat osztottunk ki a 17 év alatt. Vannak ebben ismétlődések is – páran többször is megkapták,
háromévenként ismét kaphat díjat ugyanazon
alkotó –, és voltak csoportos ösztöndíjak is:
legalább félezer körüli a díjazottak létszáma.
A 17 év bebizonyította, hogy ez egy fontos,
szükséges, működő rendszer, és jól döntöttünk, amikor úgy véltük, hogy azt a pénzt,
amit sok másra is lehetett volna használni, a
jövőbe fektetjük be, mert fiatal tehetségeket
támogatni a közösség jövőjébe való befektetés. Kialakult egy hagyomány, ezek egyike
az évenként megjelenő kis füzet a díjazottakról, és annak előszava, amit minden évben
megírok. Az idei gondolataim a múlt és a
jelen körül kavarognak, azon gondolkodtam,
hogy mit jelentett a múlt század ’60-as, ’70es éveiben fiatal alkotónak lenni. Akkor
kulcsszavak voltak: társadalmi rendelés, elvárás: elvárták a szolgálatot, azt, hogy elkötelezetten a körülöttünk lévő valóságot
ábrázoljuk, lehetőleg realista módon. Ez
mind az úgynevezett felelősség jegyében történt: az alkotónak felelőssége volt az övéivel
és a társadalommal szemben, amely neki egzisztenciát biztosított. Évtizedekkel ezelőtt,
megszabadulván ezektől a kényszerűségektől, mintha félre is értettük volna ezt a sza-

badságot, és ma sem kívánunk beleszólni
abba, ami körülöttünk történik, rábízzuk a véleménymondást azokra, akik nem a legjobban
intézik az ügyeinket. De kevés szó esett hajdanában is, most is arról, hogy létezik a társadalom felelőssége is az alkotóival
szemben, a fiatal tehetségeivel szemben. Ezt
kellene tudatosítanunk mindazokban, akiknek módjuk van hozzájárulni a tehetséges
emberek egzisztenciájának biztosításához.
Az alapítvány által felkért alkotók, művészek ennek jegyében ítélik meg minden
évben a díjazottak kilétét. Ez nemcsak ösztöndíj, hanem díj is, mert verseny van, pályázatokból kell eldönteni, hogy kik a
legjobbak. Cserébe ezért elképzelhetetlen
bármiféle rendelés, csak az, hogy a tehetségét senki el ne pazarolja, különösen azok,
akik tudják, hogy a tehetségük fontos, hogy
az általuk teremtett értékekre számít a társadalom. József Attilát idézve ,,Sziszegve sem
szolgálok aljas,/ nyomorító hatalmakat” –
mondta Markó Béla.
Az est további részében a tavalyi díjazottak
egy része lépett a kisterem színpadára, ahol
alkotómunkájukba, művészetükbe engedtek
bepillantást, az intermezzókat a különböző
kategóriák nyerteseinek díjazása követte, a
teremben pedig a díjazottak képzőművészeti,
vizuális művészeti alkotásait is meg lehetett
tekinteni. Az értelemszerűen nívós, felolvasásokban, zenei és színházi produkciókban
gazdag ösztöndíjátadó gála állófogadással ért
véget, a 2019-es nyertesek névsorát az alábbiakban olvashatják.
Film, televízió, rádió és multimédia kategória: Bodó-Szabó Zsolt, Ferencz Zsolt,
Frunza Roland, Márkus Éva, László Loránd,
Ruszuly Ervin. Irodalom kategória: Ádám
Szilamér, Benke András, Ferentz Anna-Kata,
Fülöp Dorottya, Horváth Benji, Kovács Újszászy Péter, Mărcuţiu-Rácz Dóra, PappZakor Ilka. Színházművészet kategória:
Bende Zsuzsanna, Bocskai Gyopár, Gáll Katalin, Kádár László-Gellért, Kádár Noémi,
Simó Emese, Vajna Noémi, Visky Andrej. Vizuális művészetek kategória: Csibi Boróka,
Fodor Zsuzsánna, Gagyi Botond, Gáspár Szilárd Miklós, Giliga Ilka, Kurjatkó Orsolya,
Máthé László, Rudolf Ráhel Mónika. Zeneművészet kategória: Boros Csaba, Fábián Attila, Fazakas Ádám Sándor, Halmen József,
az Intono vonósnégyes, Péntek Attila-Csaba,
Peti Tamás Ottó és Szabó Előd.
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Guran Ivan és Bannáz Sándor faluja (2.)

Ábrám Zoltán

(folytatás május 24-i
lapszámunkból)
Az iskola története és jelene
Az iskola történetét alapításának
140. évfordulója alkalmából külön
könyvben rögzítették. A keménykötésű borítón három nyelven, azaz a
szerben kívül magyarul és bolgárul
tüntették fel a címet, de a belső oldalakon az előszón és az igazgatónő
köszöntésén kívül csak cirill vagy
latin betűs szerb szöveget tanulmányozhatunk. Képekkel, tablókkal illusztrálva, amelyeken a magyar
nevek sokszor szerbesített, akár cirill betűs változatban szerepelnek. A
magyar szöveget Káslik Pál tanító
és tanítvány utóda, Almási Piroska
gondozta. A sándoregyházi iskola
1888-ban alakult, de már előtte,
1874-ben felépült egy kis iskola,
amelyben 1875-től kezdődött a tanítás, három éven át zajlott, amíg el
nem vitte az árvíz. Nos, innen ered
az iskolatörténeti kiadvány címe.
Az első világháborút követően
szerb-magyar tannyelvű iskola működött, amely Sándor király nevét
vette fel. Ezt váltotta fel 1941–1944
között az Állami Elemi Magyar
Népi Iskola, majd különböző névhasználatot követően a Moša Pijade
Általános Iskola, amely ma is Tito
marsall egykori titkárának nevét viseli, 1965-től megszakítás nélkül
emléket állítva a sajátos jugoszláv
szocialista rendszert építő, 1980ban elhunyt Josip Broz Titónak.
A Moša Pijade Általános Iskola a
Boris Kidric és a November 29.
utca sarkán áll. Homlokzatán jókora
cirill betűkkel: Mosa Pijade Ivanovo (МОША ПИЈАДЕ ИВАНОВО) és az 1888-as évszám. Az
iskola napjainkban korszerű, felújított épületbe várja a diákjait, oktatóit. Összesen mintegy nyolcvan
tanulót az I–VIII. osztályokba, akik
kivétel nélkül szerbül tanulnak, legfeljebb külön magyar- és bolgárnyelv-órát tartanak az azt igénylők
számára. A diákoknak tízóraiként
szolgáló kalácson és tejen kívül
ebédet is adnak. Az óvoda külön
épületben működik. Az út túloldalán korszerű sportbázis, salakos focipálya és kosárpalánkok várják
nemcsak a tanulókat, hanem a mozgásra vágyó falubelieket is. Amúgy
az iskola testvérkapcsolatot ápol a
határ menti bánsági romániai településsel, a nagymértékben bolgárok
által lakott Dudeştii Vechi település
iskolájával. Évente eljárnak egymáshoz, felváltva töltik be a vendéglátó szerepét.
Az iskola folyosójának egyik
végén két vitrinben kis népi-tárgyi
kiállítás, a túloldalon szintén muzeális értékű a valamikor számolásra
szolgáló, tíz sorban tíz golyót tartalmazó szerkentyű. A falon számos

Káslik Pál tanító és tanítvány utóda, Almási Piroska az iskola előtt

fénykép, emléklap, közöttük néhány magyar nyelvű. Az oklevelek
szövegeiből idézek: „Emléklap Ivanovo 1868 részére az al-dunai székelyek
letelepítésének
120.
évfordulója alkalmából. Aláírás, pecsét.” „Emléklap a dél-bánáti Magyar Művelődési Egyesületek
XXIV. szemléjén való sikeres részvételért. Aláírja a »Bonnáz Sándor«
Magyar Művelődési Egyesület elnöke, Német Sándor, 2013 májusában.” „Emléklap a XIX. dél-bánáti
betlehemes játékok és karácsonyi
szokások találkozóján való részvételért a Moša Pijade Á.I.-Sándoregyháza Anyanyelvápoló Csoport
részére. Kiadja a Szalmaszál ME elnöke Székelykevén 2015 decemberében.” A XX. találkozó helyszíne
Pancsova-Hertelendyfalva, a fenti
szöveghez még hozzáíródott: „és
köszönet a karácsonyi örömhír
megosztásáért, a közösségépítő,
szeretetet sugárzó ünnepély felvállalásáért.”
Az iskolaudvaron fényképkészítésre buzdító kukucskálós, a fejnél
kivágott festett lemez. Középen
szerb népviseletbe öltözött pár, két
oldalán pedig magyar és bolgár népviseletű legény és leány. Körülöttük
a falu hangulata, templommal és há-

zakkal, réten legelésző libákkal.
Harc a magyar identitás
megőrzéséért
Az anyanyelv és vele együtt a
magyar identitás eltűnésére konkrét
példa Éva asszony esete. Egyetlen
lányt szült és nevelt fel, aki szerb
férfihoz ment feleségül, egyébként

Moša Pijade Általános Iskola

családi mintára. És miután elvált és
elveszítette szintén szerb édesapját,
lányával együtt az anyjához költözött. Három nemzedéket képviselő
egy-egy női személy él együtt egy
jókora házban, miközben a magyar
anyanyelv megszűnőben van, nagymama és unokája már csak szerbül
értekeznek.
Káslik Pál az utolsó magyar tanító Ivanovo (Sándoregyháza) településen,
aki
még
magyar
osztályokat készíthetett fel a faluban. 1986-tól ugyanis a magyar
nyelv oktatása csupán kiegészíti a
szerbül folyó alapképzést. Tulajdonképpen a nagyanyja kötődik a
székely alapítású településhez, ő
maga Ólécen született és élte le
gyermekkorát. Ma is hallja az ottani
kemence pattogását, és érzi a friss
kenyér illatát. A szomszédos faluból
szerzett magának bolgár feleséget,
Ruzsena asszonyt. Két lányuk van,
Valéria és Katerina, három unokával (Vuk, Visna, Dusan), ők Pancsován laknak. Egyik lányuk helyben
ápolónő, a másik „hazajár”, mert a
faluban tanító. Miután elvégezte a
szabadkai tanítóképzőt és megnősült, 1974-től Sándoregyházán
élnek. Tehát akkortól 2013-ban bekövetkező nyugdíjazásáig Káslik
Pál magyarul, később magyarra tanította a magyar gyermekeket. Felesége a vendéglátásban dolgozott,
a mintegy húsz kilométerre levő
Pancsovára járt be. Ma már mindketten nyugdíjasok, békében és harmóniában töltik mindennapjaikat.
Nyáron az utánfutójukat traktorral
lehúzatják a jó kilométernyire levő
Duna-partra, a töltésen túli „szigetre”, ahol amolyan villanyáram
nélküli szabad kempingezést folytatnak a falubeliek, baráti körük.
Van ponyvával fedett ebédlőszoba,
konyha, mosdó, sőt az erdőszélen
kabinos vécé is. Aztán lehet halászni, sörözgetni, beszélgetni, igazi
nyugodt napokat, heteket eltölteni
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az Al-Duna innenső felén. A folyón
túli területet nevezik Szerbiának, az
innensőt Vajdaságnak.
Káslik Pál boldog ember, semmi
pénzért sem költözne el a faluból.
„Megszerettem a Dunát” – összegez. Amúgy is mindig szerette az
életörömöket, ennek bizonyítéka,
hogy esküvőkön gitározott, énekelt
Belgrádtól Pancsováig. Nemrég
Bonyhádon járt, a Magyarországra,
Baranyába visszatelepedő bukovinai székelyeknél, ahol egy hagyományos szalmás disznóvágás
hangulatát idézte fel társaival
együtt. Ő a faluban a magyar ügyek
szószólója, nem véletlen hát, hogy
a nemrég megalakult helyi VMSZ
szervezet (Vajdasági Magyarok
Szövetsége) elnöke lett. „Azért dolgozom, hogy a magyarságnak legyen jó!” – vallja. Valóban, nehéz
megmaradni magyarnak ezen a vidéken, immár szórványban. Az idősebbek elhalnak, a fiatalok
számosan elköltöznek, nehezebben
tartják a szokásokat. A nemzeti magyar kormány igyekszik besegíteni:
magyar kultúrnapokat támogat
Belgrádban, és a tervek szerint a leendő sándoregyházi népház megvételét támogatja, ahol megfér
egymás mellett a múltidéző múzeum és a jelent megtartó hagyományápolás.
Kölcsönös élmény a szórványban, az elszigetelten élővel együtt
lenni, meglátogatni és elbeszélgetni
gondjairól és örömeiről. Őt is erősíti, hiszen ritkán adatik alkalma
anyanyelvén és saját identitásáról
beszélni másokkal. Így van ez Sándoregyházán is Káslik Pál vendégszeretetét élvezve. Annak ellenére,
hogy az ezerfős falu harmada még
magyarnak vallja magát. De az élettere már igencsak sajátos, a megmaradási esélyei hosszú távon
kétségesek. Marad hát a köszönet
szava: Hvala!
(Folytatjuk)
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A természet kalendáriuma (CCCLX.)

Kiss Székely Zoltán

Húgom, az eső,
a jó meleg, nyári eső,
lágyan növő, lágyan szökő,
nedves tőle a levegő.

Fehér gyöngyös gyöngysora
elgurult az égi láncról,
szólj, rigó!
Szarka, táncolj!
Most meg, nézd az ágra szállott,
fészkek szólnak és virágok:
ami égből hull le, áldott.
Gyepszőnyegre hull le csengve,
s míg a hajnal estbe fut,
s míg az estre jön a hajnal,
hullik, hullik cseppnyi zajjal,
hullik, ahogy csak hullni tud.
Majd a nap a felhőn átvág,
s aranyhajjal
megtörli az eső lábát.

A nyári meleg esők, ha késve is, végre
megérkeztek, akár Charles van Lerberghe
Húgom, az eső című, Nemes Nagy Ágnes
által magyarra átültetett versében. Vivaldi
Négy évszakjának Nyara ez. Bukolikus hangulat.

Hosszú, hűvös, esős tavasz után úr lett
végre a nyár.
A széljárás útjain vetéstengerek zizegnek,
hajladoznak, és árnyékot borítanak a fészkekre, melyekben most már kopogtat az élet,
vagy már ki is röppent ismeretlen útjaira.
A sok eső nyomán dúsan bokrosodtak a
füvek, későn virágoztak, és későn borulnak a
suhintó kaszára, melynek nyomán esténként
párás illatok sóhajtoznak halódásukban. Az
emberek ilyenkor azt mondják, hogy felséges
illat, pedig ez az enyészet illata.
A késői kaszálás sok apró élet megmentője.

Alig látni még valahol renden a szénát, és
fészkevesztett foglyok sem futkosnak hajnalonként. Az utak porában azonban annál több
kisebb és még kisebb nyúlnyomokat találunk…
Az esők utáni hirtelen meleg gombát terem,
a gomba pedig gombászt… a gombászás
ideje immár visszavonhatatlanul megérkezett.
Ilyenkor a háziasszonyt titkos ösztönök olcsó
gombászásra ösztökélik, családi kirándulásokkal és kullancsokkal egybekötve. A kullancsok nagy számban helyezkednek el a
gyerekeken, s azokat este a… férj óvatosan
kiszedegeti. De csak ami hátul van, mert az
elöl levőkkel hadd szórakozzanak a gyerekek.

Kedves Olvasóm, ez alkalommal Fekete
István Júniusába hívogatlak. Olyan nyárba,
amely még itt-ott fellelhető – életközeli tájba.

…Egyik… délután… felültem a kiszemelt
vadkörtefára. …Hátam egy vastag ágnak támasztottam, és bevezetőül lecsipkedtem a kilátást akadályozó kisebb gallyakat.
Aztán csend lett. Az erdő egyik fája elnyelt
engem is, más meg nem járt arrafelé…
Nemsokára egy feketerigó ült fám sudarára, és furulyázott egy-egy sort. Le is pislogott néha hozzám, de mivel nem mozdultam,
tovább fütyörészett. Lehet, hogy azt gondolta:
mi, feketék, összetartozunk, így aztán megvoltunk békességben.
Később egy lódarázs zúdult a lomb közé
mérges zúgással, és én leemeltem a kalapomat, részint respektusom látható bizonyítására, részint pedig, hogy kellő pillanatban
nyaka közé vágjak a feketesárga legénynek.
Szerencsére nem került rá sor. Ahogy jött,
mérges zümmögéssel odábbállt. Közben
rigóm is elröppent fámról, és egyedül maradtam.
Múlt az idő, és nőtt az árnyék. Az araszos
bükkönyben nyulak nőttek. Csak a fejük s billegő kanálfülük látszik. Eszegetnek.
Megint bezúg a darázs, mint egy kisebb
fajta gránát.

– Kalap le! – vezényelem magamnak. Darazsam
a körtefa egy kopasz ágára
telepszik, melyen egy szarvasbogár harcol egy
csomó léggyel. Már előbb
észrevettem a szarvasbogarat a légydöngés nyomán. A legyek közt van
kicsi, nagy, színes és egyszínű. Az agancsos bogár
hátán, nyakán ülnek, szívójukkal tapogatják, körülötte zümmögnek. Mit
akarnak vele? Hiába erőltetem homályos természetrajzi ismereteimet, nem
találok magyarázatot. A
nagy bogár néha szarvaival tiltakozik, lábával hadonászik, de ezzel csak egy
pillanatnyi nyugtot nyer. A
legyek tovább piszkálják.
Amikor a darázs is odatelepszik melléjük, azt kell
hinnem, hogy a szarvasbogár valami édes nedvet választ ki, s arra gyűl a
bogárhad. A darázs is szájával tapogatja a sima
ágat, de az ágon nem látok
semmit. Félelmetes nagy
darab ez a darázs. Olyan
kisujjnyi nagyságú. Erre
való tekintettel tartom kezemben kalapom.
Majd a nap a felhőn átvág, s aranyhajjal megtörli az eső lábát
Zuuuuu – a darázs ismét
kilódult a lombok közül. Nem tudom, miért azért játszik a rókával, hogy arról elterelje a
vészt? Nem tudom.
szeretik ezek a bestiák a vadkörtefákat.
…A róka most hibázta el harmadszor a
A bükkönyben most már három nyúl
mozog, és az alkonyatot is bejelentette a lap- madarat, de már nem érdekel, inkább idegesít. Mit szamárkodik itt alattam, hiszen nyilpantyú, mely elvitorlázott a fejem felett.
A lappantyúról eszembe jut, hogy kifelé vánvaló, hogy a madár bolonddá teszi. Még
jövet egy karvaly keresztezte utamat, és kar- ha valami kölyök lenne, de egy ilyen kiérdemai közt egy rigó nagyságú madár vergődött. mesült családanya.
Megint mozog a rozs, s erre a mozgásra
Mérgemben kispuskámból egy golyót küldtem
utána. Persze hiába. De azt gondoltam, hátha most már hárman figyelünk. A madár, a róka
megmentem szegény áldozatot, melyet a kar- és én a vadkörtefán. Szétnyílnak a szálak, és
valy alig bírt el, és szinte súrolta vele a búza- kibaktat egy nyúl. Leül, körülnéz, billegeti füleit, de olyan bután, olyan vaksi közönnyel,
kalászokat, amelyek felett elrepült.
Valami mozdult most a rozsban. Vagy csak mintha az ő bőrét semmi, de semmi veszély
a szél mozgatja? Hajladoznak a rozsszálak, nem érhetné. Talán elnevetném máskor
és egy kis hantmadár is odafigyel. Eddig a magam, de most… nem vagyok fogékony a
földön ugrándozott, de most csillogó kis sze- humor iránt.
A… róka lehasal, és csak úgy szikráznak
mei a rozson vannak. Talán látok is valami
árnyékot lapulni, de hát a megfigyelésben szemei. A kis madár halkan csettent néha,
könnyen téved az ember. A kis madár biztosan talán ezt a bamba kanálfülűt figyelmezteti a
nem téved. Közelebb van a rozshoz, meg a veszedelemre, …a nyulat nézem, mely végre
megértette a hantmadár figyelmeztetését, és
szeme is jobb.
Huss, rebbent el a madár, és én is puskám- felül két lábra. A róka még jobban lelapul, de
hoz kapok a fán, mert a madár helyén most úgy látszik, megmozdulhatott valamelyest,
már egy kopott róka áll, és sunyin néz a kis mert a nyúl észrevette, és ész nélkül vágtat
csemege után, mely érthetetlenül nyolc-tíz lé- vissza a rozsba.
…Hűvös szellő jön kelet felől, és a zizegő
pésnél nem repült messzebb a támadás után, kalászerdők meghajolnak nyugat felé, mintha
és egy jókora göröngyön billeg. Szinte inger- az estét köszönnék lágy bókolással, melynek
kedik a rókával. Kínozza.
hangtalan, fekete hullámai telefolyták már a
Kedvem volna a ravaszt oldalba támasz- völgyeket.
tani, de olyan kopott, ütődött, vedlett, leszoptatott öreg szuka, hogy nem bántom…
A bukolika a hellenisztikus kor terméke.
Szinte fitymálló közöny van az orrára írva.
Életközeli
képecske, idill.
Szaglászik a földön, oldalt nézeget, de közeIlyen
nyárba
hívogatlak, mondom, ami
ledik a kis madárhoz. Az meg csak billeg nyumég
itt-ott
fellelhető.
Bukolikus tájba, bégodtan, de szemeit, azt a két kis fekete
kébe.
gyöngyszemet, le nem veszi a komáról egy
Berde Amál festőművész, művészeti és
pillanatra sem.
néprajzi
író 1922-ben készült Csombordi tája
Puff! A róka két első lába pontosan a göröngyön van, melyről a hantmadár fellibbent, ez. Idill, bukolika.
Maradok kiváló tisztelettel.
és megint csak pár lépésre szállt le, de most
Kelt 2019-ben, május utolsó napján
már felém. Talán itt van valahol a fészke, és

Kevesebb repülésre biztatnak svéd kutatók

Berde Amál: Csombordi táj, 1922

Kevesebb repülésre biztatják a turistákat svéd kutatók, akiknek – most
már angolul is elérhető – online kalkulátorával egyszerűen kiszámolható
a különféle közlekedési módozatok
szénkibocsátása egy adott útvonalon.

A klímaváltozás miatt a fogyasztók egyre
tudatosabbá válnak annak felmérésében, életmódjuk miként hat a környezetre. Svédországban a közelmúltban jött létre a
klímaváltozás ellen harcoló Flygskam (Repülés szégyene) nevű mozgalom, amelynek tagjai egyre inkább az alternatív közlekedési
módozatokat választják. A Chalmers Műszaki
Egyetem kutatói pedig megalkottak egy
olyan kalkulátort, amellyel a fogyasztók
könnyen kiszámolhatják a különféle közlekedési módozatok szénlábnyomát.
A travelandclimate.org honlapon az útvonalat és a közlekedők számát megadva lehet
kiszámolni a különféle közlekedési módok
környezeti hatását.

Például, ha két ember Londonból Barcelonába utazik, akkor vonattal vagy busszal 130
kilogrammnyi a szén-dioxid-kibocsátás, személygépkocsival 244 kilogramm, repülővel
pedig 371 kilogramm.
A honlap svéd verziója már egy éve létezik, bemutatása óta mintegy 50 ezren keresték fel. Az angol változat mostani
elindításával egy időben a svédet is megújították.

A honlap Jörgen Larsson és tudóscsoportjának kutatásain alapul, amely a svédek repülési szokásainak a klímára gyakorolt hatását
vizsgálta. „Kutatásaink azt mutatták, hogy a
svédek repülési szokásai alapján állampolgáronként egytonnányi a szén-dioxid-kibocsátás. Ez ötször több a globális átlagnál, és
nagyjából azonos a svédek gépkocsihasználatából eredő teljes szén-dioxid-kibocsátással” – idézte Larssont a Phys.org

tudományos-ismeretterjesztő hírportál. A
svéd kutatók az 1990 és 2017 közötti adatokat elemezve mutatták ki a drámai növekedést a légi közlekedésben. Az észak-európai
országból induló nemzetközi járatok száma
megkétszereződött ezen időszak alatt, az egy
emberre jutó utazások száma 0,5-ről egyre
emelkedett 2017-ben. Az utazások átlagos távolsága 2700 kilométer, ami a StockholmMadrid távolságnak felel meg.
A légi közlekedésből származó egyre növekvő szén-dioxid-kibocsátás veszélyezteti a
párizsi klímaegyezményben megfogalmazott
célok elérését, azt, hogy a globális felmelegedés 2 Celsius-fok alatt maradjon. Jörgen
Larsson reméli, hogy új eszközük segít felhívni a figyelmet a repülés környezetkárosító
hatására, és kevesebb légi utazáshoz vezet.
„A 2 Celsius-fokos cél elérése megköveteli
életmódunk megváltozatását. Ha például
mindenki áttérne a vegán étrendre, nem kellene olyan nagy mértékben csökkenteni a repülésből eredő szén-dioxid-kibocsátást. Ez
azonban óriási beavatkozás lenne életmódunkba” – magyarázta. (MTI)
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Pneumobil – a jövő autója

Ami ma játék, holnap élesben zajlik

Mielőtt sokan fejtegetnék, hogy mit
rejt ez a furcsa szó, eláruljuk, hogy
olyan járműről van szó, amelyet sűrített levegő hajt. Teljesen ökojárgány.
Kevesen tudják, hogy a Formula 1-es
autókhoz hasonlóan itt is rendeznek
versenyeket, majdhogynem ugyanolyan feltételekkel… csak egy kicsit
másként. A járműveket ugyanis kutatási, oktatási céllal készítik el gépészmérnöki, műszaki karon tanuló
diákok, akik így „játszva tanulva alapozzák meg a jövőt”. S hogy tétje legyen az egyetemi vetélkedőnek,
évente nemzetközi versenyt rendeznek Egerben.

Vajda György

Az idén május 9–11. között – immár hagyományosan – az egri Érsekkertben rendezték meg a XII. nemzetközi AVENTICS
pneumobilversenyt, amelyen hét ország
(Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia)
38 csapata mérte össze tudását, közülük a

BME Műszakik AiR-115 Team nevű csapata
került ki győztesen. A szabálynak megfelelően a csapatoknak be kellett mutatniuk a
zsűrinek egy prezentációt a projektről, majd
selejtezőkön vettek részt, illetve másnap a távolsági és a gyorsasági futamon dőlt el, hogy
kié a legjobb járgány. A távolsági futamon a
rigai műszaki egyetem Riga Fresh csapata végzett az élen. A fiatalok 10.585 métert tettek meg
egyetlen palacktöltettel, a kötelező minimális
15 km/h átlagsebesség mellett, a két pilótacserét betartva. A második helyen a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem HeptaCube
csapata zárt, 10.298 méter, míg a dobogó harmadik fokára a BME Löködönc csapata állhatott
fel, 9.940 méter megtétele után. A hosszú távú
futam után az ügyességi kategóriában álltak
rajthoz a résztvevők, s a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is három fordulóban dőlt el,
kik jutnak tovább. Az izgalmas versenyszámot
végül – a rigai egyetem RIGA Airmobile és a
Sapientia SintAIR csapatát megelőzve – a
BME Műszakik AiR-115 Team nyerte meg. A
gyorsulási versenyen is ugyanez a csapat végzett az élen, maga mögé utasítva a Riga Fresh
és RIGA Airmobile csapatokat.

Fotó: Vajda György

A verseny szervezésében oroszlánrészt
vállaló AVENTICS Hungary Kft. ügyvezető
igazgatója, Gödri István a sajtónak azt
mondta, hogy a versenyen túl a zsűri elsősorban azt vizsgálja, hogy milyen újításokat vezetnek be a diákok, milyen technológiai
megoldásokat találnak a járművek működésének korszerűsítésére. A normál kategória
futamainak első helyezettje és a műszaki kategória győztese is 500-500 ezer forintos
pénzjutalomban részesült, míg a legutóbbi
három év legeredményesebb egyeteme egymillió forint értékű, AVENTICS-termékekre
beváltható utalványt vihetett haza, ezt idén a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem érdemelte ki.
– Manapság azok a gazdaságok és társadalmak fejlődnek a világban, amelyeket az
innováció vezérel, s ahhoz, hogy ezt Magyarországon is ösztönözni tudjuk, szükség van
arra, hogy az egyetemisták kedvét meghozzuk a természet- és műszaki tudományokhoz
– mondta a verseny fővédnöke, dr. György
László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára.
A Sapientia EMTE marosvásárhelyi campusában május 28-án, kedden mutatták be az
egyetem dobogós csapatait. Azt is megtudtuk, hogy Marosvásárhelyről a Petru Maior
egyetem hallgatói is jelen voltak, illetve a
nagyváradi és a bukaresti műszaki egyetem
csapatai is versenyeztek, de nem voltak sikeresek.
A Sapientiát több csapat is képviselte. A
Zephyrus csapat (Demeter László, Kovács
Ferenc Szilveszter, Kósa Arnold István, Gál
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Ervin, Szabó István Sándor, Csalóka Előd,
Fábián Hunor, támogató tanár: dr. Forgó Zoltán) a tanári futam versenyszámban I. helyezést ért el. A Heptacube csapat (Péter
Szabolcs, Kocsis Hunor, Ugrai Márton, Zsigmond Andor, Dániel Richárd, támogató tanár:
Farmos Rudolf) a már említett távolsági versenyszám második helyezettje. És a SintAir
csapat (Bálint Barna, Gombos Szilárd Jonatán, Zilahi Zoltán Ádám, Simándi Noémi,
Fărcaş Tamás Hunor, támogató tanár: Tolvaly-Roşca Ferenc) az ügyességi versenyszámban a harmadik helyre került. Ez utóbbi
versenyszámban mindhárom csapat döntős
volt: bekerültek az utolsó futam hat legjobbja
közé.
A Sapientia udvarán sajtótájékoztatóval
egybekötött bemutatón ismerkedhettünk
meg a diákokkal és a tanárokkal. Dr. Forgó
Zoltán, a gépészmérnöki tanszék vezetője
elmondta, hogy a Sapientia régi vendége az
egri versenynek, ugyanis a diákokkal 10
éve jelen vannak, és már az első alkalommal az élvonalba kerültek. Az eredmény
kötelezi és ösztönözi a diákokat, de igazából nem ez számít. Egy-egy csapat – az oktatási folyamaton kívül – egy évig készül a
versenyre. Több tíz órát töltenek a műhelyben, szerelik, javítják, feljavítják a járműveket. Három csapat került előtérbe, de
mindent egybevetve 18-an járultak hozzá a
sikerhez.
Kósa Arnold István ismertette a verseny
szabályait, azt, hogy milyen műszaki feltételeknek kell megfeleljenek a járművek, és egy
kicsit bevezetett a futamok izgalmába is. A
bemutatón jelen voltak a támogatók képviselői is, akik közül a Népújság kérdésére válaszolva Dimény Loránd, az Accenture cég
vezetője elmondta: fontosnak tartja azt, hogy
cége „közel maradjon” az egyetemistákhoz,
ezért támogatja a minőségi, innovációs kutatómunkát. Az oktatás, majd ehhez kötődően az ipari fejlesztés felkarolása
társadalmi felelősségvállalás is egyben.
Öröm látni, hogy évről évre jobb, felkészültebb diákok kerülnek ki az egyetemről. A
nyári gyakorlatokon a diákok megismerhetik
azt a közeget, ahol majd dolgozni fognak, és
eldönthetik, hogy merre irányulnak. Először
az a dolguk, hogy tanuljanak, kutassanak,
majd biztos megtalálják a helyüket, hogy a
közösségünk, a közös jó érdekében kamatoztassák tudásukat – mondta többek között a
vállalkozó.
Bálint József, a Bálint Trans tulajdonosa
elsősorban azon készségek fejlesztését tartotta fontosnak, amelyeket a későbbiekben a
munkahelyükön is használhatnak a fiatalok,
mint például a problémamegoldás, az újítás,
az innováció keresése, a csapatszellem, az
együttműködés, a csapatmunka gyakorlása.
S mindezt hasznos, kézzelfogható eredmények is bizonyítják.
Az „elméleti” ismertetőt követően a jelenlevőknek lehetőségük volt kipróbálni a járműveket. A jövő évi kihívás az, hogy
kizárólag négykerekű járgányokat fogadnak
el, így már a helyszínen megtudhattunk néhány műszaki újdonságot, amelyeket az elkövetkezendő időszakban megvalósítanak a
diákok, és volt olyan is, amiről nem nyilatkoztak, mivel a gyártástechnológiai titoktartás is a sikerhez tartozik. Ami ma játéknak
tűnik, az holnap már élesben működik –
mondták többek között a pneumobilépítők.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY

16 NÉPÚJSÁG ________________________________________________ SZÍNES VILÁG _____________________________________________ 2019. május 31., péntek

3.

Ê

1.

Ð

t

Ï

…-DÚR
(ZENE

PUSZTA

q

H

q

AKASZTÓ

SPANYOL
EXKIRÁLYNÉ
KICSINYÍTŐ
KÉPZŐ
KÖLTŐI
SÓHAJ

u

BAUM VARÁZSLÓJA

u
u

ÖSSZEVISZSZA DOB!

Ê

FÖNÍCIAI
A BETŰ

ANGOLNA
(NÉMET)

u

SÁRGA,
BERLINBEN

u

LALO
KIRÁLYA

2.

q

SZATÓCS

… ÉS EST
(ARANY J.)
NÉMET
CÉGFORMA

SZIBÉRIAI
FOLYÓ
LÁBBAL
ILLET

48

u

u

A
SZOBÁBA

q

HÁZIÁLLAT

u

„CSÍPŐS”
NÖVÉNY

u
ALSŐ
VÉGTAG

Ê

UTAZÓTÁSKA
GENUS

u

q

VÉRCSOPORT

Ê

SEBESSÉG
JELE

q

Ê

4.

OROSZ
FEJEDELEM

L
Ê

q

STELÁZSI

u

D

Ð

u
HEG

DUPLÁN:
KISLÁNYJÁTÉK

q

uq

ÁGYÚ

AMERIKAI
FIZETŐESZKÖZ

Ð

u
BOCIHANG

VÍZKEDVELŐ
MADÁR

u

u

q

u

ORVOSNÁL
MONDJUK
SZALMASZÁLAK!

ÉTELÍZESÍTŐ

q

R

q

GYERMETEG

… PAZ
(FŐVÁROS)

ELTÉRŐ,
HIBRID

q

uq

u

Ï

AMERIKAI
MINDENT
HÍRÖSSZEVETVE
üGYNÖKSÉG

uq

A VÖLGYBE

RAFINÁLT

Kilyén
lEvEntE

43

q

AROMA

IDEG
HÚRJA

35

A

q

u

B

KUTRICA

HATÁROZÓRAG

FOGALOM

u

DOPAMIN
(RÖV.)

VILÁGÍTÓ
DIÓDA

u

uq

q

RÓMAI 50

q

u

A MÁJUSI ÉVFORDULÓK (2.)

című pályázat nyertesei:
FAZAKAS KÁLMÁN,
Marosszentgyörgy, Erdélyi út
KISS ERNŐ,
Marosvásárhely, Széchenyi u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
ANDORFFY; GOZSÁN; SZÉKY; KALLÓS; KORPONAY;
GYŐRY; POST; GÖMÖRY; LERS
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. Magyarország része, ahol elérte, hogy fia fejedelem legyen. 6.
Fiának neve. 9. Heveny. 10. Népes település. 11. … György, r. k. főpap, vízsz. 6. gyámja
(Martinuzzi). 16. Soha (angol). 18. Üres tegez! 19. Vegyikötés-féle. 20. Reális. 21. Eltérő.
22. Petrozsény folyója. 23. Pára! 24. … gros (nagyban). 25. Becézett Borbála. 26.
Asztalfő! 27. Ószövetségi próféta. 29. Király (német). 30. A kén és az alumínium vegyjele.
32. Francia arany. 33. A természetes logaritmus jele. 34. … spiro spero (Míg élek,
remélek.). 35. Félelem! 37. Sürgetőszócska. 39. Légi szellem (Shakespeare-nél). 42.
Ásványi fűszer. 43. Egy holt nyelvre jellemző. 46. Haragszik. 48. … but not least (Shakespeare). 49. Börtöncella. 50. Kis létszámú szlovén nyelvű népcsoport. 53. Választott
magyar király, függ. 19. férje, vízsz. 6. apja.
FÜGGŐLEGES: 1. Fül (angol). 2. Rakatlan! 3. Európai folyam. 4. Az egyik pincér.
5. … Montand (énekes-színész). 6. Lépked. 7. Cipész szerszáma. 8. Jegyző (latin ered.).
12. Énekesnő (Diana). 13. Likőrízesítő. 14. Taszít. 15. Estefele! 17. Maga után húz. 19.
I. Zsigmond (Jagello) lengyel király lánya, magyar királyné, 500 éve született. 20.
Igaz. 21. Beszél. 23. … Pacino (színész). 25. Tág. 27. Mikszáth felesége. 28. Korszak.
29. Gyomai nyomdász (Izidor). 31. … Ekberg (színésznő). 33. Költői. 36. Német folyó.
38. Fűszerező. 40. Ravaszdi. 41. … tesz (becsap). 44. Néma túsz! 45. Nyakmelegítő. 47.
Rostnövény. 50. Rongyszélek! 52. Japán drámai műfaj.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 13-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Ludwig van Beethoven
német zeneszerző egyik híres művének a címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt
előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Apróz – Kritika. 7. Hamis – Arrafele! 8. Pusztaság – Ünnepelt sztár.
9. Kissé komor! – Koffer része! 11. Rágalom – Az ezüst és a foszfor vegyjele. 12. Tartozása van – Kívánság. 14. Kínai hosszmérték – Jemeni és ománi gépkocsijelzés. 15.
Sportszermárka – Nyugati gót király volt. 18. Vádol – Romlott zsír jelzője. 19. Nyájat
hajt – Boltocska, áruda. 22. Rangjelző szó – Izomkötő szalag. 23. Ravasz állat – Partner.
25. Központi csillag – Csatár öröme. 27. Csomópont – Részben csépel! 28. Fonóeszköz
– Pompás, fényűző. 30. Távíróhang – Téli csapadék. 31. Tisztított gyapjúzsír – Függőzárral
ellát.
FÜGGŐLEGES: 1. Biliárdütő – Közkatona. 2. Hivatali helyiség – Hawaii köszönés.
3. Nyújt – Ellenérték. 4. A bizmut és a vanádium vegyjele – Mauna ..., hawaii vulkán. 5.
Kerub – Tojásdad. 6. Csónak – Lábbal tipor. 10. Egy harapás étel – Viselkedésmód. 13.
Diadal – Helyreigazít. 16. Halom – Munka, tennivaló. 17. Borszesz – Szabó Magda egyik
regénye. 20. Nagyszülő kedvence – A Jupiter egyik holdja. 21. Gazdatiszt – Szembeszegül,
ellenkezik. 24. Sasfajta – Olvasztókemence. 26. Ipari növény – Portugál, svéd és kambodzsai autójelzés. 29. Ásványi fűszer – Lóca egynemű hangzói.
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Ferenc pápa óriás székely kapun át érkezik, és aranyrózsát hoz Csíksomlyóra

Ferenc pápa óriási székely
kapun át érkezik a szombaton
tartandó miséjére a csíksomlyói hegynyeregbe, és a Szűzanya iránti tisztelet kifejezéséül aranyrózsát hoz a
csíksomlyói kegyhelynek –
közölték a szervezők.

A pápa első székelyföldi látogatását óriási várakozás előzi meg. A
mise helyszínén a végéhez közelednek az előkészületek: jelenleg a
szektorok kialakítása, a hangosítás
és a kivetítők felszerelése zajlik a
hegynyeregben. A Hármashalomoltár elé a szervezők ívelt tetőt állítottak, amely befedi az oltár
megnagyobbított terét. Az oltár felé
vezető útra állított nagyméretű székely kapura ez a felirat került:
„Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy
hűtlen soha! A pápa látogatásának
alkalmából, 2019. jún. 1.”
Amint a szervezők a Pontifex.ro
honlapon közölték: Ferenc pápa
aranyrózsával érkezik Csíksomlyóra. A pápák különleges adományát
a
különböző
Mária-kegyhelyeknek szokták ajándékozni a Szűzanya iránti tisztelet
kifejezéséül. Ezért a templomból a
pápai mise helyszínére, a hegynyeregbe szállítják az ötszáz éves
Mária-kegyszobrot.
A csíksomlyói pápai mise elkerített szektoraiba csakis azok léphetnek be, akik húsvét előtt
regisztráltak, és magukkal viszik a
kinyomtatott, névre szóló belépőjüket. A belépőket május közepétől
küldték el a szervezők a regisztrációkor megadott elektronikus postafiókba. A bekerített szektorokba
14 ellenőrzőkapun át juthatnak be a
zarándokok. Rédai Botond, a pápalátogatás sajtóbizottságának a tagja
az MTI-nek nyilatkozva fontosnak
tartotta, hogy senki ne vigyen magával tiltott tárgyakat (szúró-, vágóeszközöket, üveget, szeszes italt,
gyúlékony, robbanékony anyagokat), mert ezekkel nem léphet be a
bekerített területre, és ha fennakad
a hatósági ellenőrzésnél, mások bejutását is lassítja.

Szabad és ajánlott vinni viszont
ivóvizet műanyag palackban, élelmet, gyógyszert és esőkabátot. Tábori szék, esernyő és zászló bevitele
is engedélyezett. A szóvivő azt is
hozzátette: a beléptetőkapukon való
átjutás időt igényel, ezért mindenkinek azt javasolják, hogy legalább
két órával korábban induljon el,
mint ahogy egy átlagos pünkösdi
csíksomlyói zarándoklatra szokott
indulni. Hozzátette: a misére érkezőknek célszerű hajnali 6 óra előtt
leparkolni gépkocsijukat a kijelölt
városszéli parkolók valamelyikében, hogy biztosan jusson elég idő
a több kilométeres út gyalogos
megtételére és a bejutásra. A pápai
mise 11 óra 30 perckor kezdődik.
Csíkszeredában már péntek hajnali 6 órától forgalmi korlátozásokat vezetnek be. A városba érkező
autóbuszokat, személygépkocsikat
a város peremén kialakított parkolókba irányítják. A lezárt övezetbe
csak az ott lakók és az ott dolgozók, a tömegközlekedés járművei,
a taxisok, az áruszállítók, valamint
a különleges engedéllyel rendelkezők hajthatnak be. Beengedik
ugyanakkor azoknak a járműveit is,
akik igazolni tudják, hogy szállással rendelkeznek a városban. A magánlakásokban,
házakban
elszállásolt zarándokok akkor juthatnak be gépkocsival, ha a helyi
szállásadójuk valamelyik szűrőponton várja őket.
Összesen 23 mobilkórházat és elsősegélynyújtó pontot létesítenek a
pápalátogatás helyszínein
Összesen 23 mobilkórházat és elsősegélynyújtó pontot alakítanak ki
az illetékes hatóságok a péntektől
vasárnapig tartó pápalátogatás idejére Bukarestben, Csíkszeredában,
Iaşi-ban és Balázsfalván.
Az esemény biztonságáért felelős
tárcaközi bizottság csütörtökön kiadott közleményében tájékoztat,
hogy Csíkszeredában kilenc mobilkórházat és elsősegélynyújtó pontot
alakítanak ki a következő helyszíneken: a megyei kórház udvarán, a
csíksomlyói nyeregben a Csíkszentlélek felé vezető kereszteződésnél,

A csíksomlyói pápai szentmisére kijelölt szektorok

Sárga 1-es szektor: gyergyói és kézdi-orbai főesperességi kerületek plébániai csoportjai
Sárga 2-es szektor: alcsíki és kászoni főesperességi kerületek plébániai csoportjai
Sárga 3-as szektor: csíkszeredai Szent Kereszt-plébánia és Csicsó plébániai csoportjai
Sárga 4-es szektor: csíkszeredai plébániák (Csíksomlyó, Szent Ágoston, Taploca, Zsögöd), illetve Madéfalva és Hargitafürdő plébániai csoportjai
Sárga 5-ös szektor: Székelyudvarhely plébániai csoportjai és a Gyimesek
Sárga 6-os szektor: Udvarhelyszék főesperesi kerület plébániai csoportjai
Sárga 7-es szektor: felcsíki főesperesi kerület plébániai csoportjai (Csíkszentdomokos, Csíkszenttamás,
Dánfalva, Csíkszentmiklós, Balánbánya, Vacsárcsi, Rákos)
Sárga 8-as szektor: Gyimes, Szépvíz, Delne, Ajnád, Szentmihály községek plébániai csoportjai
Sárga 9-es szektor: külhoni csoportok, Bukarest, Jászvásár, Temesvár csoportjai
Piros 1-es szektor: Dél-Erdély, Sepsi-Barcaság, Észak-Erdély (Küküllő, Maros-Torda, Aranyos, Kolozs,
Beszterce), Várad csoportjai
Piros 2-es szektor: magyarországi plébániák, magyarországi lelkiségi csoportok, erdélyi szervezetek
Piros 3-as szektor: romániai lelkiségi csoportok, Szatmár
Piros 4-es szektor: egyénileg regisztráltak

illetve a csíkpálfalvi kereszteződésnél, a csíksomlyói dombon az erdő
szélén és a csíksomlyói kegytemplom melletti parkolóban.
Balázsfalván hét elsősegélynyújtó pontot alakítanak ki: a vonatállomáson, a városi kórház
udvarán, a mezőgazdasági gimnázium udvarán, a Barbu Lăutaru kápolnánál, a város piacán, illetve az
eseményre felállított színpad mellett.

Ugyanakkor Bukarestben három
mobilkórházat, Iaşi-ban pedig négy
mobilkórházat és elsősegélynyújtó
pontot létesítenek.
Ferenc pápa teljes romániai látogatása idején az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség (IGSU)
csapatai készenlétben fognak állni
a négy városban, hogy a felmerülő
sürgősségi eseteket hatékonyan kezelni tudják.
A bizottság felkéri a résztvevő-

ket, hogy saját biztonságuk érdekében tartsák be a helyi hatóságok
által javasoltakat. Azt tanácsolják
ugyanakkor a lakosságnak, hogy tájékozódjanak az időjárás-előrejelzésről és annak megfelelően
öltözködjenek, szélsőséges időjárás
esetén pedig távolodjanak el a fák,
villanyoszlopok vagy reklámpanelek közeléből, és keressenek menedéket a közeli épületekben.
(hírösszefoglaló)

Kezdődik a Virginia Zeani királyi operafesztivál

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala,
együttműködésben a Together on Top Egyesülettel, a
Maros Megyei Prefektúrával és a Maros Megyei Tanáccsal, harmadik alkalommal szervezi meg a Virginia Zeani királyi operafesztivált május 31. és június 9.
között.
Az operafesztivál megnyitója május 31-én, pénteken
19.30-tól lesz a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A
nyitógálán Antonio Vivaldi Évszakok című művét tekinthetik-hallgathatják meg az érdeklődők két világhírű zenész közreműködésével: a romániai Leonard
Furda hegedűművész és a román-brit Nelly Miricioiu
művésznő.
– Megtiszteltetés és ugyanakkor kötelesség is Marosvásárhely számára, hogy ilyen szintű művészeti
fesztiválnak adjon otthont. A harmadik kiadásához
érkezett, és ez megerősíti azt a tényt, hogy városunk
tárt karokkal fogadja az ehhez hasonló rendezvényeket. Isten hozta a meghívottakat, a közönséget
pedig arra kérem, hogy minél nagyobb számban vegyen részt a magas színvonalú előadásokon –
mondta Marosvásárhely polgármestere, dr. Dorin
Florea.
Fiatal művészek méretkeznek meg a világ minden
sarkából – Iránból, Ausztráliából, Dél-Koreából, Szerbiából, Örményországból – a tekintélyes L’Assoluta
Virginia Zeani Royal Voice Competition keretében az
I. Mihály király pecsétjével ellátott nagydíjért.

A Virginia Zeani királyi operafesztivál programja:
Május 31., péntek
Marosvásárhelyi Kultúrpalota – nagyterem
• 19.30–19.45 – hivatalos fesztiválnyitó
• 19.45–21.30 – koncert – A. Vivaldi: Évszakok

Június 1., szombat

Kultúrpalota – nagyterem
• 10.00–17.00 – a L`Assoluta Virginia Zeani királyi
énekverseny elődöntője
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
• 19.00–21.00 – balett/vígopera gyermekeknek:
Coppelia

Június 2., vasárnap

Kultúrpalota – nagyterem
• 20.00–22.00 – a L`Assoluta Virginia Zeani királyi
énekverseny döntője

Június 3., hétfő

Kultúrpalota – kisterem
• 10.00–17.00 – ének mesterkurzus a döntősök számára

Június 4., kedd

Kultúrpalota – kisterem
• 10.00–17.00 – ének mesterkurzus a döntősök számára

Június 5., szerda

Kultúrpalota – kisterem
• 10.00–17.00 – ének mesterkurzus a döntősök számára

Szászrégeni Eugen Nicoară Művelődési Ház
• 17.00–18.30 – olasz operaest
Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia
• 20.00–21.00 – Vallásos operakoncert a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum énekosztályának és kórusának közreműködésével

Június 7., péntek

Kultúrpalota – nagyterem
• 19.00–21.00 – a Cruel rockopera világpremierje

Június 8., szombat

Kultúrpalota – nagyterem
• 19.00–21.00 – Olasz operaest

Június 9., vasárnap

Nemzeti Színház
• 19.00–21.30 – Operaelőadás – Giacomo Puccini:
Tosca

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának
bel- és külkapcsolati osztálya
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REDŐNyÖK, SZALAGFÜGGÖNyÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELyI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
KERTÉPÍTŐ CÉG KERTÉPÍTÉSBEN és TÉRBURKOLÁSBAN JÁRTAS KOLLÉGÁKAT keres Buda
környéki, szentendrei munkákra. Bejelentett hivatalos munkahely. Bérezés: nettó 1500 Ft/óra. Szállást
Szentendrén családi házban (nem munkásszálló) biztosítunk. Érdeklődni: +36-70-590-2398. (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), vagy csak középen, 6-14, illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés
2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés 1800 lej) és 3. fokozatú (gradul 3) BETEGNYUGDÍJASOKAT. Érdeklődni hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (sz.-I)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u.
47/3. szám (November 7.). (63639-I)
FELVESZÜNK ügyes kezű FIATAL HÖLGYEKET a jeddi termelőbe. Tel. 0745-520-408. (21224-I)
ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és fiatal SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0745-832391. (21233)
MEGBÍZHATÓ, a stabil munkahelyet megbecsülő személy? Csatlakozzon a Renania Trade logisztikai
csapatához RAKTÁRKEZELŐI munkakörben. Ha pályakezdő, vagy nincs logisztikai területen tapasztalata,
lépésről lépésre betanítjuk. Amit kínálunk: Képzés a munkahelyen • Modern logisztikai rendszer hatékony
használatának megtanítása • Meghatározatlan időre kötött szerződés • Fix fizetés és teljesítménybónuszok
• Ételjegyek • Munkaprogram hétfőtől péntekig. Az önéletrajzokat a következő weboldalra várjuk:
https://www.renania.ro/cariere/, személyesen a következő címre: Budiului utca 68. szám, Marosvásárhely,
vagy hívjanak telefonon a 0372-759-230 számon. (63709)
ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása: feldolgozza a vizuális információkat
számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése; a
nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása, csomagolása és előkészítése szállításra;
információs támogatást nyújt az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése. Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent),
középfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a szakmában
fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég honlapjának álláshirdető oldalára:
https://www.renania.ro/cariere/, vagy a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63709)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21264)
ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT, SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel.
0741-215-738. (21264)
VILLANySZERELÉSI ANyAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT
alkalmaz. Tel. 0734-123-877. (21268-I)
AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0741-411-334. (4/2766)
ÁKOSFALVI KISBÚTORGyÁR SZAKKÉPZETT ASZTALOSOKAT és CSISZOLÓKAT alkalmaz.
Korrekt bérezést és a szállítási költségek fedezését biztosítjuk. Érdeklődni a 0726-703-123-as telefonszámon. (21231-I)
A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG NEHÉZGÉPKEZELŐT (betanítását
vállaljuk), valamint AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro
e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet.
(63699-I)
A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (utilaj rotoformare) és SZEMÉLYZETET A SZERELŐVONALRA. Ajánlunk szakmai képzést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a
hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (63704-I)
MÉRLEGKÉPES KÖNyVELŐT (expert contabil) alkalmazunk. Érdeklődni a 0723-244-200 telefonszámon lehet. (sz.-I)
PVC TERMOPÁNOK javítása, vasajtók kilincs- és zárcseréje, redőnyök, szalagfüggönyök, rolók szerelése. Tel: 0744-504-536. (63718)
FRISS NyUGDÍJAS vagy, azonban újabb kihívásokra vágysz? Ha a válaszod igen, akkor várunk a Sörház
csapatába, hogy te légy az új SZAKÁCS/SZAKÁCSNŐ. Nálunk modern munkakörülmények között, családias környezetben dolgozhatsz, és biztos lehetsz benne, hogy minőségi munkád és kiváló hozzáállásod
megbecsülik. Ha felelősségteljes személy vagy és szeretsz csapatban dolgozni, várjuk önéletrajzod a
jazzdome@gmail.com e-mail-címen vagy jelentkezz a 0723-219-757-es telefonszámon. (sz-I)
ALKALMAZUNK II-es BESOROLÁSÚ ITP-FELÜGYELŐT vagy frissen egyetemet végzettet (mechanika szak, közúti járművek szakirány). Amennyiben nincs attesztátja, a megszerzését mi álljuk. Az ITP-állomás Marosvásárhelyen van, új felszereléssel, kellemes munkakörülményekkel. Érdeklődni a
0756-451-064-es telefonszámon. (sz-I)

Kirándulás a Marosvásárhelyi Nyugdíjasok
Önsegélyző Pénztára tagjai számára

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára – székhely: Marosvásárhely, Bolyai utca 36.
szám – az igazgatótanács által értesíti tagjait, hogy június 19–21. között kirándulást szervez a Bánságba.
Részletek:
A kirándulás időtartama: 3 nap.
Indulás reggel 7 órakor az egyesület székhelyétől (Bolyai utca 36. szám).
Útvonal: Marosvásárhely – Gyulafehérvár – Lippa – Arad – Temesvár – Déva – Marosvásárhely.
Látványosságok, amelyeket meglátogatnak: a gyulafehérvári vár, a máriaradnai bazilika, az aradi
Vízmúzeum, az aradi Megbékélés parkja, a temesvári Bánsági Falumúzeum, a Rózsák parkja, a temesvári székesegyház, a Mária Terézia-vár.
Szállás: két éjszaka, szállodában.
Étkezés: vacsora (első nap); reggeli, ebéd, vacsora (második nap); reggeli és ebéd (harmadik nap).
Részvételi díj (az iratkozásnál fizetendő): 350 lej/fő.
Fontos: az indulás napján a résztvevőknél legyen személyazonossági igazolvány, a legutóbbi nyugdíjszelvény (eredetiben) és egészségügyi kártya.
Feliratkozni az egyesület székhelyén lehet június 3-tól naponta 7–13 óra között a helyek függvényében.
Bővebb tájékoztatásért hívják a 0365-430-813-as vagy a 0265-262-651-es telefonszámot naponta 7–
13 óra között.
Az igazgatótanács

Kaland7 a nyári vakációban

Az Outward Bound Romania kalandtábort szervez a nyári vakációban, 2019. június
28. és július 4. között, 13-15 éves gyerekek számára. A Kaland7 nevű táborban a
szellemi és fizikai határokat tágíthatják a résztvevők, olyan tevékenységek által,
amelyek az önbizalmat, a másokba vetett bizalmat és a szociális készségeket
fejlesztik. A táborban való részvétel igen jó lehetőség a román nyelv gyakorlására
is, mivel az ország összes régiójából lesznek jelentkezők.
Érdeklődni és iratkozni az info@outwardbound.ro címen
vagy a 0769-224-290-es telefonszámon. Határidő: 2019. június 18. (sz-I)
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionalis módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé, -ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG
Id. ZOLYOMI
GYÖRGYNEK
80. születésnapja
(június 2.) alkalmával
kívánunk minden jót,
egészséget!
Felesége, lánya, fia, menye
és három unokája: Hanna,
Árpád és Orsolya. (-I)
48. születésnapja
alkalmából köszöntjük
id. KERESZTESI JÓZSEF ATTILÁT.
Kívánunk neki egészséget, boldogságot és sok örömöt!
Öröm és boldogság legyen mindig
veled,
arcod mosolyogjon,
ne lásson könnyeket.
Erő és egészség kísérjen utadon,
nagyon boldog légy minden szülinapodon.
Élj sokáig, legyen béke
a lelkedben,
Isten éltessen családod szeretetében.
Boldog születésnapot kívánnak szerető gyermekeid: ifj.
Keresztesi József Attila, Keresztesi Brigitta és szüleid,
Keresztesi Anna, Keresztesi
Árpád. (2946)

ADÁSVÉTEL
VÁRMEZŐBEN, a főút mellett 4
darab 500 m2-es telek eladó kedvező
áron.

Tel.

(3/2595-I)

00-36-20-334-8629.

ÁGYBETÉTEK a legolcsóbban, nagyon
jó minőségben, bármilyen méretben
kaphatók a NIKI PARK üzletben. 1989.
December 22. utca 113/A. (21251)
ELADÓ a Bözödi-tó partján 14 ár
(1400 m2) telek. Tel. 0741-394-699.
(3/2725-I)

ELADÓK 40 kg-os süldők. Tel. 0740-463935. (1/2901)
NÉMET JUHÁSZ kutyakölykök eladók Jedden, 450 lej, alkudható. Tel.
0749-174-337. (8/2909-I)

ELADÓK: két kis fotel és egy nagyobb
típusú hűtő. Tel. 0745-622-254. (7/2907)

ELADÓK: tárcsás kasza, krumplikidobó,
döngölőbéka, földfúró. Tel. 0745-404-666.
(9/2910)
ELADÓK: flekkensütők, új linóleum
(1,40 x 7 m), padlócsempe (5 m2),
kicsi szekér, szürke-fehér olajfesték,
20 db 50x50-es járdának való lap. Tel.
0748-058-579. (2928-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-707-713. (2924)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568. (2924)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-759-654. (2924)
ELADÓ három működő tévé, egy
nem működő tévé, két mikrohullámú
sütő. Az egész 300 lej. Tel. 0744-979970. (2934-I)

JÓ minőségű gyümölcspálinka eladó.
Ára: 25 lej/liter. Tel. 0740-334-468. (2942)
ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (2947-I)

ELADÓ Vármezőben 3 ár telek faházzal a Hideg-súgó mellett. Tel.
0365/411-623, 0770-341-906. (2950-I)

Eladási közlemény

A Csíkszereda, Márton Áron utca 18, P4, Hargita megye székhelyű
B&B INSOLVENCy SOLUTIONS IPURL, az eladósodott EMiVAs CONs Kft. cégfelszámolója, nyilvános árverést hirdet a cég
alábbi ingó és ingatlan javainak értékesítésére, a következőképpen:
1. Ingatlan: 1-es számú farm (volt raktár és szálláshelyek), műtrágya,
vegyszer, valamint gyümölcs raktározására alkalmas helyiségek, szálláshelyek, irodák, mezőgépészeti karbantartóműhely, egyéb helyiségek
(kapusfülke, istálló, fedett raktér, mosdó, kukoricakas). Beépített összfelület 2.069,97 négyzetméter, teljes felület 2.366,97 négyzetméter,
30.535 négyzetméter hozzá tartozó területtel Bátos község külterületén,
mintegy 4–5 km-re a község határától, a vajolai kijárat felé. Kikiáltási
ár: egy tömbben: 294.000 lej.
2. Ingatlan: 14-es számú farm – gyümölcsraktárak, istállók, üzemanyagraktárak, karám, fészer, szálláshelyek 2.814,02 négyzetméteres
beépített felülettel, 3.279,02 négyzetméteres teljes felülettel, a hozzá
tartozó 20.446 négyzetméter területtel, kb. 800 méterre a DJ 154 jelzésű megyei úttól, ami összeköti Szászrégent Bátossal – a teljes állóeszközkészlettel. Kikiáltási ár: egy tömbben: 1.098.631,80 lej.
A javak teljes jegyzéke a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható. Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély,
aki/amely igazolja, hogy 24 órával az árverés előtt garanciaként befizette a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat, és megvásárolja a feladatfüzetet. Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz 2019. június
7-én 14 órától, amit a javak értékesítéséig minden héten pénteken
ugyanabban az időpontban megismételnek. Bővebb felvilágosítás a
0366-100-551-es és a 0748-836-713-as telefonszámon.
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LAKÁS

VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdőövezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Interneten megtekinthető: http://alexandervendeghaz.hu (2101-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon hosszú távra. Tel.
0365/410-620. (10/2835)
ELADÓ I. osztályú, másfél szobás,
36 m2-es garzon a Kárpátok sétányon. Tel. 0749-425-152. (16/2691)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás az Unirii
negyedben. Bővebb információ a 0740106-282-es telefonszámon. (1/2809)
ELADÓ 3 szobás, I. emeleti, I. osztályú tömbházlakás a Rozmarinului utcában. Tel. 0751-684-604. (4/2886-I)

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott
kétszobás apartman a November 7.
negyedben nem dohányzó személy
részére. Ára 200 euró/hó. Tel. 0752836-269, 0771-426-477. (2937-I)

KERESEK egy-két szobás, udvaros
házat megvételre vagy albérletbe. Tel.
0742-498-357, 0773-345-605. (2936)
VÁSÁROLOK magánházat Ákosfalva környékén. Tel. 0745-423-310.
(2948-I)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházlakást és garzont. Tel. 0745-423-310.
(2948-I)

ELADÓ kétszobás tömbházlakás
első emeleten a régi Tudorban (Busuiocului utca). Tel. 0744-236-015.
(2953-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (9/2834)

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

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, tetőszigetelést, cserépforgatást,
külső
és
belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634747, 0755-291-137. (12/2327-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543104. (7/636-I)

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

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

VÁLLALUNK: tetőfedést, cserépcserét,
cserépforgatást, bádogosmunkát, csatornaszerelést, -javítást. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0745-866-619.
(2/2721)
GYORSHITELEK. Tel. 0762-561052. (16/2864-I)

VÁLLALOK bádogosmunkát, szemétleöntő
készítését
tömbházaknál,
bármilyen tetőjavítást stb. Tel. 0771-705441. (6/2831)

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

10%
KEDVEZMÉNNYEL
vállalok
tetőfedést, külső-belső munkát, bármilyen
kisebb javítást. Tel. 0744-227-906, Misi.
(9/2817)
VÁLLALOK tetőfedést, tetőjavítást,
bádogosmunkát, festést. Tel. 0737364-290. (4/2543-I)
VÁLLALUNK háztetőkészítést, -javítást (lemezből és cserépből), bármilyen kicsi javítást stb. Tel.
0745-680-818. (2/2902-I)
FIGYELEM! Ha még nem késő, javítok
ajtó- és ablakzárakat. A Yale-kulcsot is ki
tudom venni, ha beletörik. Kilincstörést is
megjavítok. Tel. 0743-211-281. (14/2916)
KERTÉSZT keresek. Tel. 0723-231293. (2926-I)
IDŐS személy felügyeletét vállalom napi
6 órát (előnyben a Tudor). Tel. 0744-851065. (2948)

MEGEMLÉKEZÉS

Minden évben eljön a nap, amely
szívünkben fájó emlék marad.
Könnyes az út, mely sírotokhoz
vezet, a Jóisten őrködjön pihenésetek felett. Pihenjetek csendesen, legyen békés álmotok,
találjatok odafenn örök boldogságot.
Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk SINKA ERNŐRE (Öcsi)
halálának 10. évfordulóján, valamint SINKA ANNÁRA (Anci) halálának 6. évfordulóján. Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk csendes! Akik ismerték és szerették
őket, gondoljanak rájuk kegyelettel és tisztelettel. Nyugodjanak
békében! Gyászoló szeretteik.
(6/2906)

Mély fájdalommal emlékezünk a
drága jó férjre, apára, nagyapára,
LITERÁTI JÓZSEFRE, aki egy éve
hagyott itt bennünket. Emléke legyen áldott, nyugalma békés!
Szerettei. (11/2733-I)

Telnek, múlnak az évek, a mi szívünkben a bánat soha nem ér
véget. Szerettünk nagyon, amíg
csak éltél, legyen áldott a föld,
ahova
megpihenni
tértél.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk május 31-én drága
édesanyámra,
FOGARASI
NINÁRA halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Leánya, Mária
Magdolna, unokája, Zsolt és családja. (2/2878-I)

Amikor Isten látta, hogy az út túl
hosszú, a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett, átölelte és
mondta: gyere haza!
Fájó szívvel emlékezünk június 1jén MAKKAI KATALINRA szül.
Györke halálának 2. évfordulóján.
Felejthetetlen, szép emlékét, jóságát szívünkben őrizzük. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (5/2887-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a szeretett férjre,
édesapára, apósra, a göcsi születésű KOVÁCS SÁNDORRA halálának 3. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (2/2883-I)

Szívem mély fájdalmával emlékezem június 2-án id. BÓNI
KÁROLYRA halálának 4. évfordulóján. Nagyon hiányzol, szereteted, jóságod szívemben őrzöm.
Feleséged, Klárika. (12/2913)

TATÁM, jóságos szereteted mindig szívemben él. Árpád.
(12/2913)

„A sír csak üres doboz,
Akit szeretek, él az emlékezetemben,
egy széthajtogatott zsebkendőből
felszálló illatban, egy hangsúlyban,
mely váratlanul eszembe jut,
és egy hosszú percre belefeledkezem,
míg lehajtom a fejem.”
Fájó szívvel emlékezünk június 2án id. VARRÓ SÁNDORRA eltávozásának első évfordulóján. Drága
emlékét féltve őrizzük szívünkben. Szerettei. (13/2914-I)

Fájó szívvel emlékezünk május
31-én
drága
édesanyánkra,
SZÁSZ IRMÁRA halálának kilencedik évfordulóján. Nyugodj békében! Fia, Péter és családja.
(16/2918-I)

Kegyelettel emlékezünk május
31-én
drága
édesanyánkra,
SZÁSZ IRMÁRA halálának kilencedik évfordulóján. Nyugodjon
békében! Lánya, Kati és családja.
(16/2918-I)

Fájó szívvel emlékezünk június
elsején NAGY MELINDÁRA elvesztésének harmadik évfordulóján. Szívünkben örökké élni
fogsz. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Bánatos édesanyja, Magdolna, testvére, Éva és
családja. (2932-I)

Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a virágon. Csak
egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet. Az
idő múlik, de feledni nem lehet.
Fájó szívvel emlékezünk május
31-ére, a drága testvér, nagybácsi, sógor, rokon és jó barát,
FÜLÖP CSABA (Pupu) halálának
első évfordulójára. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei: Feri, Enikő,
Tamás. (2934-I)
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Egy éve már, hogy örök álom zárta le a

szemed, azóta könnyek között emleget-

jük a te drága neved.

Búcsú nélkül mentél el egy végtelen útra,

melyről csak visszanézni lehet, de visz-

szajönni soha.

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,

nyugodalmadat nem zavarja senki. Egy

gyertya érted ég, egy fénykép, mely őrzi

emléked, a bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk

leszel, az idő bárhogy is halad.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk június 1-jén édes-

anyánkra, a mezőmadarasi PÁNCZÉL IRÉNRE szül. Katona
halálának első évfordulóján.

Bánatos férje, gyermekei: Jocó és neje, Hilda és veje, unokái:
Zalán és Armina, testvére, Márta.
Nyugodj békében! (2927)

„Találkozók,
találkozások
szállnak a kéklő
törzsű vonaton.
Régi iskolák
néma udvarában
elszállt kicsengetést
fogva tart a lomb.
...Csak száll, száll puha fény,
testtelen gondolat...”
Tóth István soraival emlékezünk
volt
TANÁRAINKRA
és
OSZTÁLYTÁRSAINKRA, akik
előrementek a végső úton.
A II. Rákóczi Ferenc gimnázium –
volt Unirea líceum – 1969-ben
végzett diákjai. (sz-I)

„Köszönjük neked, Uram, hogy ő
a miénk volt, és az is marad, mert
aki szerettei szívében él, az nem
hal meg, csak távol van.”
(Szent Ágoston)
Szomorú szívvel emlékezünk a
szentháromsági
születésű
SZABÓ JÓZSEFRE halálának
ötödik évfordulóján. Emlékét őrzi
szerető családja. (2938-I)

„Emlékedben, szívedben ott él ő,
álmaidban nézed, milyen élő.
Nem is halt meg, nyugtasd meg a
lelked,
amíg te élsz, ő is itt él benned!”
(Aranyosi Ervin)
Fájó szívvel emlékezünk a drága,
szeretett feleségre, édesanyára,
mamára, anyósra, testvérre, sógornőre, barátra és szomszédra,
REGIÁN IRÉNRE szül. Kiss halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Soha nem szűnik meg
lelkünk gyásza érted, soha nem
fog elhalványulni emléked. Férje,
Tibor, két fia, Tibor és Attila, unokája, Adrienn, menye, Melánia,
Eszti, András, a barátok, szomszédok. (2943-I)

Évek múlnak el, bennünk mégis
létezel, emléked nem törli semmi
el.
Szomorú szívvel emlékezünk
SZÖLLŐSI GYÖRGYRE halálának
kilencedik évfordulóján. Emlékét
örökre szívünkben őrizzük. Felesége, Anikó és leánya, Blanka.
(2944-I)

Hét éve már, hogy örök álom
zárta le a szemed, azóta könnyek
között emlegetjük a te drága
neved. Köszönjük, hogy éltél és
minket szerettél, nem hagytál el
minket, csak előrementél Isten
országába, hogy helyet keressél.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
NAGYLAKI
JÁNOSNÉRA szül. NAGY ÉVA,
aki hét éve hirtelen itthagyott
bennünket. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott! Bánatos
szerettei és unokái: Hunor, Zalán
és Dorka. (2951)

Szomorú szívvel, soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk a
június 1-jén hat éve elhunyt ENGI
LÁSZLÓRA, a szeretett férjre,
drága édesapára, nagytatára.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Drága
emlékét örökre megőrzik szerettei. (2952-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
a székelytompai születésű
CSÍKI JÓZSEF
türelemmel viselt betegség után
életének 77. évében távozott közülünk.
Végső nyughelyére 2019. május
31-én 13 órakor helyezzük a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (2941-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel vettünk
tudomást kedves szomszédunk, CSÍKI JÓZSEF haláláról. Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! A Ion Buteanu utcai 3-as
tömbházbeli
szomszédai.
(2954-I)
Őszinte részvétünk Hadnagy
Gabriellának, kolléganőnknek
férje, CSABA elhalálozása alkalmából. A Maros Megyei
Képzőművészek Egyesülete.
(2955-I)
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A Surub Trade Kft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üzletágába keres

raktári munkatársat

Elvárásaink:
– a román nyelv
alapfokú ismerete
– legalább 8 osztály
– figyelmesség
– megbízhatóság
– pontosság

Amit nyújtunk:
– kiemelkedő bérezés
– munkaprogram: H-P, 8-17
– dinamikus, lendületes
csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú
perspektíva

Az önéletrajzok a 0265/252-144-es faxszámon, a
hr@surubtrade.ro e-mail-címen vagy személyesen a Surub Trade
raktáránál (Marosvásárhely, Duzilor u. 1. sz.) nyújthatók be.
SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

Munkatársat keres számvezérlésűgép-kezelői,
hőkezelői, hegesztői 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 székhelyére vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265-208-307-es telefonon.

Állásajánlat

A polgármester tanácsadója, Claudiu Maior,
részt vett a nemzetközi artroszkópiai képzés
megnyitóján Marosvásárhelyen

A polgármester tanácsadója, Claudiu Maior részt vett
annak az ötödik alkalommal megszervezett rendezvénynek a hivatalos megnyitóján, amely a várost az orvostársadalom világtérképére helyezi. Marosvásárhely ad
otthont a nemzetközi artroszkópiai képzésnek május 29–
31. között.
Az európai ortopédia legnevesebb szakemberei találkoztak Marosvásárhelyen, négy országból érkeztek
résztvevők a romániaiak mellett.
– Örvendek, hogy városunk érvényre jut külföldön. A
Maros megyei orvosközösséget világszerte elismerik,
ezek a rendezvények pedig a marosvásárhelyi orvosokra
jellemző szakmaiság bizonyítékai. Azt kívánom a meghívottaknak, hogy érezzék jól magukat városunkban. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal támogatja a szakembereket – mondta a polgármester tanácsadója, Claudiu Maior.

…és a tanévzáró ünnepségen is

Ugyanazon a napon Claudiu Maior meghívottként jelen volt több oktatási intézmény tanévzáró
ünnepségén. A város iskoláinak több ezer végzőse búcsúzott a diákélettől. Az elöljáró a Gheorghe
Marinescu Elméleti Líceum és a Traian Vuia Szakképző Líceum fiataljaihoz szólt.
– Gratulálok azoknak a diákoknak, akik hűek maradtak a tanulás eszméjéhez. Csupán az oktatás
és a kultúra révén lehet felemelni a közösséget. Gratulálok a tanároknak, akik tudták, hogy tarthatják
őket könyvközelben, és beléjük nevelték a tanulás iránti szeretetet. Végül, de nem utolsósorban meghajolok a szülők előtt, akik nagy erőfeszítéseket tesznek gyermekeikért. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal mindig támogatta az iskolákat, befektetett az oktatási intézmények korszerűsítésébe
és felújításába. Ezután is mindent megteszünk, hogy megfelelő tanulási körülményeket biztosítsunk
a gyermekeinknek – fogalmazott a polgármester tanácsadója.
Dorin Florea polgármester is jelen volt a marosvásárhelyi sportcsarnokban az Unirea Főgimnázium
ballagási ünnepségén. Beszédében a városvezető gratulált a tanároknak és a szülőknek, a diákoknak
pedig sok sikert kívánt a közelgő érettségihez.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának bel- és külkapcsolati osztálya

fElszOlgáló, PultOs, rECEPCiós munkakörbe
keresünk román – magyar nyelven egyaránt beszélő,
szakmai tapasztalattal rendelkező kollégákat.
Amit ajánlunk:
• versenyképes fizetés
• szállás
• étkezés
Elvárások:
• szakmai tapasztalat
• jó megjelenés
• pontosság
Mindhárom munkakör azonnal betölthető, jelentkezés az email-címen, fényképes önéletrajzzal.
A munkavégzés helye Magyarország, M5 autópálya, 67 km,
Lajosmizse, a Shell benzinkút mögötti Ezüstkanál étterem.

Gyere, dolgozz velünk
egy családias csapatban!
Tel: +36-20-482-6020
E-mail-cím: ezusk@gmail.com

