
Két, a környezetbarát taxizást szorgal-
mazó határozattervezetet is előterjesz-
tettek a marosvásárhelyi tanács
legutóbbi ülésén, ezek egyikét jóvá-
hagyta a testület, a másikat visszavonta
a kezdeményező, Kovács Lajos-Alpár
RMDSZ-képviselő. De nem végérvénye-
sen. A tervezethez szabályzatot is kell
készíteni, 2-3 hónapon belül ismét a ta-
nács elé kerülhet a javaslat.

A visszavont határozattervezet a taxizásban
használt új, elektromos vagy hibrid autók vá-
sárlásához nyújtott volna egyszeri 6 ezer, illetve
3 ezer lejes támogatást, azzal a feltétellel, hogy
a járművel legkevesebb 5 évig taxizzanak.
Ugyanakkor igen nagyvonalúan vetődött fel a
töltőállomások létesítése, hiszen a „minél több
töltőállomást kell építeni” javaslat sem számo-
kat, sem elhelyezést, sem határidőt nem fogal-
mazott meg. Ígéretek ugyan vannak, hogy az új
környezetbarát autóbuszok megvásárlásával
párhuzamosan elektromos töltőállomásokat is

létesítenek, de ki tudja azt megmondani, mikor
lesz ebből valami? Kovács Lajos-Alpár két hó-
napja letette a tervezetet, majd visszavonta,
pontosan amiatt, hogy részletesebb szabályzat
készülhessen a támogatás mértékéről, az elekt-
romos vagy hibrid autók működtetéséhez szük-
séges infrastruktúra kiépítéséről. Lapunknak
elmondta, tudomása szerint jelenleg Marosvá-
sárhelyen 747 taxi működését engedélyezte a
polgármesteri hivatal, köztük csupán egy-két
hibrid autó van, töltőállomás pedig egy van, 

Korszerű 
felszerelések az
újszülöttosztálynak
Több mint tizennyolcezer euró érték-
ben egészségügyi felszereléseket –
egy melegítő- és újraélesztő asztalt,
valamint egy levegősűrítő berende-
zést – adományozott a napokban a
segesvári kórház újszülöttrészlegének
a Mentsétek Meg a Gyermekeket
szervezet.
____________4.
Zöldágazás, 
virágozás a maros-
széki Mezőségen 
Tavaszi ünnepeink, népszokásaink
legtöbbjében napjainkig élünk a kizöl-
dült vagy örökzöld ágak és a virágok
többféle jelképes funkciójával. Pün-
kösd, a Szentlélek kitöltetésének ün-
nepe is ilyen jeles és jelképes
alkalom. 
____________15.

Palira vett népakarat

Divatba jött mifelénk a népszavaztatás, ha minden úgy igaz,
ahogy mostanában hallani, szűk esztendő leforgása alatt három-
szor is az urnák elé hívnak. Csak annyi a gond ezzel, hogy a mos-
tani formában a napi politikai csatamezőn veszik palira a
választót, és ezzel aláássák a referendum mint a választópolgári
akarat közvetlen kinyilvánítási formája intézményének a komoly-
ságát. Csak úgy ne járjanak vele a kezdeményezők, mint a brit
konzervatívok, akikkel – miután meghekkelték a brexit-referen-
dumon kifejezett népakaratot –, a szavazók felmosták az előszo-
bát a mostani EP-választáson.

Az eleve felér egy rémálommal, hogy ha olyan kérdésekben,
mint hogy üldögélhessenek-e korrupt emberek közhivatalokban,
vagy osztogathassanak-e maguknak amnesztiát – egyáltalán nem
mellékes következményként szélnek eresztve a rácsok mögül
egyéb köztörvényes csirkefogókat is –, aláírást lehet gyűjteni, és
népszavazást lehet kiírni egy önmagát jogállamként meghatározó
európai országban, amelyik éppen most vezeti az egész uniót. De
ha már egyáltalán lehet ilyet, akkor meg is adják a módját ennek
a szomorú vígjátéknak. Mert ugyan mivel került volna többe úgy
megszervezni a májusi népszavazást, hogy eleve a tervezett tör-
vénymódosításokról népszavaztassanak? Az lett volna a jól el-
végzett munka, aminek a szlogenjével annak idején a szász
polgármester bemasírozott az elnöki palotába. Így viszont, 
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Környezetbarát taxizást szorgalmaznak Marosvásárhelyen

A taxisok egyelőre kivárnak
Kedves 

olvasóink! 
Felhívjuk  figyelmüket,

hogy a pünkösdi ünnepre
való tekintettel  hirdetési
irodánk vasárnap zárva
lesz, hétfőn a megszokott
program szerint (8–16 óra
között) várjuk önöket. 

Következő lapszámunk
holnap, június 8-án, szom-
baton, majd legközelebb
11-én, kedden jelenik meg.
Kérdéseikkel a 

0742-828-647-es telefon-
számon fordulhatnak hoz-
zánk. 

Áldott pünkösdi ünnepet
kívánunk! 

Népújság



Kontinensszerte összesen ötven labdarúgó-Európa-baj-
noki selejtezőmérkőzést rendeznek ma és holnap, illetve
hétfőn és kedden. A harmadik és negyedik játéknapon
négy csapat – a Nemzetek Ligája (NL) négyes döntőjében
érdekelt Portugália, Svájc, Anglia és Hollandia – ezúttal
nem lép pályára. Éppen az NL bronzmérkőzése és fináléja
miatt nem rendeznek mérkőzést vasárnap a kvalifikációs
sorozatban (szerdán Portugália 3-1-re nyert Svájc ellen, a
győztesek valamennyi gólját C. Ronaldo szerezte! – a
szerk.).

A kvartett hiánya ellenére több csoportban is lesz olyan
találkozók, amelyek jelentősen befolyásolhatják az első két
Eb-részvételt érő pozíciót. Például az elmúlt világbajnok-
ságról lemaradó, de ezúttal két mérkőzés után százszázalé-
kos olaszok összecsapnak két legfőbb riválisukkal:
szombaton a görögök vendégei lesznek, majd kedden a bos-
nyákokat fogadják.

Egy olyan meccset is lejátszanak, amelyen két százszá-
zalékos csapat találkozik: szombaton a világbajnok franci-
ákat a törökök fogadják. Ugyancsak a csoport első és

második helyén álló csapatok rangadója lesz hétfőn a spa-
nyol–svéd és a lengyel–izraeli összecsapás.

Magyarország szombaton 19 órától Azerbajdzsánban
vendégszerepel (TV: M4 Sport), majd kedden Wales csa-
patát fogadja 21.45 órától (TV: M4 Sport). Románia Nor-
végiába látogat, a találkozót pénteken este háromnegyed
10-től játsszák (Pro TV), majd hétfőn, ugyancsak este há-
romnegyed 10-től (Pro TV) Málta vendége az együttes.

Ballagás a Kántor-Tanítóképzőben
A marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző június 15-én,
szombaton tartja ballagási és tanévzáró ünnepségét. Az
idén 22-en végeznek az egyetemi és posztliceális képzé-
sek különböző szakjain. A rendezvény 10 órakor kezdődik
a Jókai (Eminescu) utcai református diakóniai központ ud-
varán, 10.30 órától a végzős diákok és tanáraik felballag-
nak a Bolyai téri unitárius templomba. 11 órától kezdődik
a ballagási hálaadó istentisztelettel egybekötött tanévzáró
ünnepség. Igét hirdet Berekméri Csilla lelkipásztor, a bal-
lagókat drd. Gál József igazgató búcsúztatja az unitárius
és római katolikus egyház képviselőivel közösen. Az ün-
nepi istentiszteleten a résztvevők a főiskola tanárai és di-
ákjai által vezényelt, illetve előadott kórus- és
orgonaműveket hallgathatnak. 

Családi nap műanyagmentesen
Kelementelkén, az egykori Simén-kúria udvarán, a Petry
Estate Winery kertjében június 15-én szervezik meg a
Családi nap műanyagmentesen elnevezésű rendezvényt.
A cél: felhívni a családok figyelmét a környezettudatos élet-
módra, így kiemelt szerepet kap a műanyagmentesség. A
családi napra minden résztvevő vigye el a saját étkészle-
tét. Aki műanyagmentes piknikkosárral érkezik, kedvezmé-
nyes áron vásárolhat finomságokat. Lesz baba-mama
foglalkozás, kisgyerekek számára Creactivity szórakoztató
játék, a Székelyföldi legendárium meséi és óriásjátéka, to-
vábbá a Zarox Pumpyard moduláris pumpapálya nyújt
szórakozási lehetőséget. Muzsikál a Libavonat zenekar,
lesz borkóstoló is a kúria pincéjében.

IV. Kakasvész 
Nyárádszentsimonban

Június 8-án, szombaton negyedik alkalommal szervezik
meg Nyárádszentsimonban a Kakasvész nevű íjászver-
senyt. A délelőtt 9 órakor kezdődő rendezvény programjá-
ban kézművesvásár, gulyásfőző verseny, történelmi
előadás, hintózás és számos gyermekfoglalkozás is sze-
repel, ugyanakkor megnyílik a Legendárium csapatának a
székelyföldi tatárjáráshoz fűződő legendákat bemutató ki-
állítása. Az íjászversenyre az esemény Facebook-oldalán
lehet feliratkozni.

Rossz versek 
– vetítés közönségtalálkozóval

Ma 20 órától a marosvásárhelyi Művész moziban vetítik a
Rossz versek című fimet. Ezt követően közönségtalálkozó
lesz Reisz Gábor rendező részvételével. Az eseményre a
Filmtett Distribution és a Művész mozi szervezésében
kerül sor. 

Illegálisan szállított tűzifát 
Június 5-én reggel 6 órakor a brassói erdészeti őrség és
a megyei rendőrség közös ellenőrzése során Marosvásár-
helyen megállítottak egy tűzifát szállító járművet. Kiderült,
hogy a gépkocsivezetőnek nem volt szállítási dokumen-
tuma, így elkobozták a 37,5 köbméter fát, és a sofőrt 5000
lejre büntették meg. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma RÓBERT, 
holnap MEDÁRD napja.
MEDÁRD: ősi germán név,
jelentése: hatalmas + erős.
Medárda a női változata.

7., péntek
A Nap kel 

5 óra 30 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 12 perckor. 
Az év 158. napja, 
hátravan 20 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. június 6.

1 EUR 4,7183
1 USD 4,1995

100 HUF 1,4689
1 g ARANY 180,4760

IDŐJÁRÁS
Változékony, esős idő

Hőmérséklet:
max. 260C
min. 130C

Megyei hírek

Ötven mérkőzés négy nap alatt

Olvasóink több településről jelezték, hogy gon-
dok vannak a postai szolgáltatással, az újság, a
küldemények kézbesítésével, ami hátrányosan
érinti előfizetőinket is. A Román Posta honlapján
olvasható, hogy Maros megyében 17 üres állást
hirdettek meg, s ezek betöltésére várják a jelent-
kezőket. 

Még mielőtt a honlap megnyílna, szembeugrik egy
keret, amelynek szövege felhívást intéz a munkát keresők-
höz, hogy váljanak postai alkalmazottakká. A honlap régi-
ónként tünteti fel, hogy megyénként, településenként hány
állást kínálnak, miután az utóbbi hónapokban nagyon sok
állás üresedett meg. Az erdélyi központi régióban Brassó
és Szeben megye vezet az üres állások tekintetében, ahol
több tíz munkahely vár betöltésre, aztán következik Maros
megye 17 üres állással. Kisebb a postáshiány Fehér, Ko-
vászna és Hargita megyében. 

A Román Posta honlapja szerint Maros megyében hiá-
nyoznak a postai alkalmazottak a következő településeken:
Havadtő községben nincs ügynök, Backamadarason kéz-
besítő, Nyárádkarácsonban postahivatalnok és kézbesítő,
Szentháromságon, Nyárádszentlászlón és Bedében
ügynök, Gernyeszegen kézbesítő, Nyárádmagyaróson pos-
tai hivatalnok, akinek Székelyberét is el kellene látnia,
Nyárádremetén nincs kézbesítő. Marosvásárhelyen öt kéz-
besítői állás maradt üres, s további három a vidéki postá-
kért felelős hivatalban, ahová értékkezelőket keresnek. 

A munkaerőhiány nagyon megnehezíti és negatívan be-

folyásolja a szolgáltatás minőségét, aminek hatását azok
érzik, akik a szóban forgó településen élnek. S ezek a tele-
pülések többnyire a „mi vidékünkön” találhatók. 

Az alkalmazottak távozása körülbelül három hónappal
ezelőtt vált masszívabbá, általában az alacsony bérek miatt,
a máshol ígért magasabb fizetésért hagyják ott a postát. Ha
megnézzük az üres állások megyénkénti helyzetét, láthat-
juk, hogy a gazdaságilag fejlettebb megyékben van a leg-
több üres állás, hiszen a jobban fizető gazdasági egységek
elszívják a munkaerőt. 

A meghirdetett állásokra – tudtuk meg Neagu Vioreltől,
a falusi postákért felelős hivatalnoktól, szakszervezeti ve-
zetőtől – egyelőre senki sem jelentkezett. Ahogy ez meg-
történik, három napon belül meg is szervezik az
állásinterjút. Azonban a felelősségteljes munkára jelentke-
zők ha el is foglalják az állást, a tapasztalat szerint pár
hónap múlva 60-70 százalékuk elmegy, nem vállalja to-
vább a munkát, mert nem tud beilleszkedni, és nem tudja
ellátni a feladatát. 

Viszont ott, ahol a településvezetők érzékelik a postai
szolgáltatás társadalmi súlyát, segítik a postás munkáját,
néhol járművet biztosítanak, néhol kiegészítő kereseti le-
hetőségeket ajánlanak a postai alkalmazottaknak, hogy
megtartsák őket, és a falu ne maradjon postás nélkül. Ez
azonban nem hivatali feladatuk, csak a közösségért vállalt
felelősség és jó szándék kérdése. 

Tekintettel arra, hogy lapunkat a posta kézbesíti, előfor-
dul, hogy az említett településeken ebben az időszakban
késve kézbesítik az újságot, amiért olvasóink elnézését és
megértését kérjük.

Mezey Sarolta

Kastélynap Kutyfalván
A kutyfalvi Degenfeld-kastély több évtizedes elzártság
után június 29-én egy napra megnyitja kapuit a nagykö-
zönség előtt. A Castellum Alapítvány által szervezett kas-
télynap színes család-, gyermek- és ifjúságbarát
programmal várja az érdeklődőket. A programot úgy állí-
tották össze, hogy minden korosztály megtalálja a neki
tetsző elfoglaltságot. Helyet kapnak benne előadások, ke-
rekasztal-beszélgetések, ökumenikus istentisztelet, kas-
tély- és falutúrák (szekéren), táncbemutatók, koncertek,
kiállítás. A fiatalabb generációt slam poetryvel, divatbemu-
tatóval, társasjátékteremmel várják. A gyermekeknek kéz-
műves-foglalkozások, interaktív játékok, vetélkedő,
rajzfilmvetítés, íjászat és ugrálóvár lesz. A rendezvény 10
órakor kezdődik.

Szent Lukács-festőtábor 
Marosszentgyörgyön
Június 10-én kezdődik a VI. Szent Lukács-festőtábor a
marosszentgyörgyi római katolikus plébánián. Részt vesz-
nek: Takács Judit, Duha László, Albert Olga, Neagoi Zsó-

fia, Kovács Ágnes, Jung Ildikó, Veress Zsuzsa, Fábián
Margit, Soó Emma, Kelemen Tibor, Kulcsár Erzsébet,
Orbán Ferenc, Abonyi Mária, Barabás József (Szászré-
gen), Fermeşan Dorina, Kárp Klára, Bíró Éva (Székelyud-
varhely). A tábor képeiből 16-án, vasárnap 11 órakor nyílik
tárlat a tanácsteremben. Művészeti vezető Czirjék Lajos,
házigazda Baricz Lajos.

Nyári foglalkozások az állatkertben
A marosvásárhelyi állatkert az Állati jó találkozások prog-
ram keretében nyári oktatási tevékenységekre keres olyan
10–14 év közötti diákokat, akik szeretnek az állatok köze-
lében lenni. A résztvevők különböző állatfajokról tanulnak,
és „meglepetéseket” készítenek az állatkert lakóinak. A
program a nyári vakációban zajlik 10 és 13 óra között a
következő napokon: július 4., 18., augusztus 1., 22., szep-
tember 5. A szervezők naponta legtöbb 12 gyermeket tud-
nak fogadni. Jelentkezni június 10–14. között reggel 7-től
9 óráig lehet, kapcsolattartó Halmágyi Ildikó, telefonszám:
0746-799-057. A jelentkezéskor fel kell tüntetni a válasz-
tott egy vagy legfeljebb két napot, valamint a diák és a
szülők/gyámok adatait. A jelentkezés csak akkor érvé-
nyes, ha az érintettek eljuttatják az állatkertbe a kitöltött és
aláírt beleegyező nyilatkozatot.

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

Tizenhét betöltetlen postai állás 
Maros megyében

30,18, 43, 3, 16 + 7 NOROC PLUS: 2 3 7 2 1 3

13, 22, 18, 28, 8, 32 SUPER NOROC: 1 6 6 3 5 4

40, 24, 37, 2, 11, 12 NOROC: 9 5 3 0 8 8 7

Osztályozó az 1. ligás szereplésért
A Hivatásos Labdarúgóliga kisorsolta az 1. ligás

labdarúgó-bajnokság utolsó kiadó helyéért rende-
zendő osztályozós párharc műsorát. Ezen, mint is-
mert, az 1. liga 12. helyezettje, a Nagyszebeni
Hermannstadt és a 2. liga 3. helyezettje, a Kolozsvári
Universitatea csaphat össze. A sorsolás eredménye-
ként az első találkozót Kolozsváron rendezik június
9-én, vasárnap, míg a visszavágót június 12-én, Nagy-
szebenben játsszák. Mindkét meccs 18 órakor kezdő-
dik.



hogy a nagy általánosan feltett kérdésekre megjött a bo-
rítékolható válasz a szavazóktól, megint lehet konzultálni
a pártokkal, és rendezni egy újabb referendumot. Min-
denki kiválóan ápolhatja a népszerűségi indexét, mert
kampány tekintetében már úgyis edzésben vannak az
urak, és sikerül egy újabb népszavazásra eltapsolni egy
kalap pénzt. Arról is elkelne egy népszavazás, hogy po-
tyára nem illik népszavaztatni.

Hogy milyen eredményt hoz maga a folyamat, az még
talány, de kétségtelen nyeremény lenne a sürgősségi kor-
mányrendeletek kérdéskörének szigorú alkotmányos kor-
látozása, ami magyar javaslatként merült fel az elnöki
konzultációkon. Nemcsak a büntetőjogi, hanem az adó-
fizetők életére ennél sokkal fájdalmasabban kiható gaz-
dasági kérdésekben is ki kellene venni a mindenkori
kormányok kezéből ezt az eszközt. Mert ugyan szégyen-
nek sem utolsó dolog, ha korrupt emberek ülnek a köz-
hivatalokban, és pellengérre is állítják ezért az országot
a nemzetközi színtéren, de azért ennél a mindennapi éle-
tünket nézve sokkal rosszabb lehet az, ha sürgősségi ren-
deletek útján véghezvitt hasracsapós gazdaság-
politikával anyagi csődbe is viszik az államot. Annak a
következményei nemcsak a mi, hanem az utánunk követ-
kező generáció életére is kihathatnak.
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Összetűzés az úzvölgyi temetőnél
A rendfenntartókkal kerültek összetűzésbe azon
román szervezetek képviselői, akik az úzvölgyi te-
metőbe próbáltak meg erővel bejutni. A temetőkaput
lánccal és lakattal zárták le. A temető körül körülbelül
háromszáz magyar személy alkotott élőláncot és a
miatyánkot imádkozzák. A román szervezetek mint-
egy ezerfős csoportja román nemzeti zászlókat lo-
bogtat, hazafias dalokat énekel, és azt skandálja,
hogy „Szégyelljétek magatokat!” A két csoportot
rendfenntartó erők tartották távol egymástól. A hely-
színen volt Constantin Codreanu, a Népi Mozgalom
Párt képviselője is, aki úgy nyilatkozott, hogy nem
hajlandó távozni mindaddig, amíg a temetőben el
nem helyezte az általa hozott koszorút. Kijelentette,
semmiféle engedélyre nincs szüksége ahhoz, hogy
tisztelegjen a román hősök előtt. (Agerpres)

A koalíció nem támogatja az egy
időbeni választást és népszavazást

A kormánykoalíció nem támogatja, hogy választá-
sokkal egy időben tartsanak népszavazást – közölte
csütörtökön Viorica Dăncilă kormányfő, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) ügyvivő elnöke. A PSD és a Li-
berálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE)
vezetőinek tanácskozását követően Dăncilă tájékoz-
tatott: a koalíció nem ért egyet azzal az elgondolás-
sal, hogy a választások napjára írjanak ki
referendumot, mert ezzel megsértenék a Velencei
Bizottság ajánlásait. Ez ellen szól az is, hogy míg
egy voksolás körülbelül két percet vesz igénybe,
addig, ha három lapra kell pecsétet ütni, az megkö-
zelítőleg 6 percet jelent, és többek közt ez vezetett
a szavazókörzetekben kialakult sorokhoz a május
26-i népszavazáson és EP-választáson – érvelt a
miniszterelnök. (Agerpres)

Több szél- és napenergia- 
termelést szorgalmaznak

Az Európai Uniónak jelentős lépéseket kell tennie
annak érdekében, hogy több villamos energiát állít-
son elő szél- és napenergiából, ugyanis csak ezek
révén érheti el a megújuló energiával kapcsolatos
céljait – közölte az Európai Unió luxembourgi szék-
helyű számvevőszéke friss jelentésében csütörtö-
kön. A számvevők közölték, 2005-től kezdve a szél-
és a napenergia előállítása erőteljes növekedést
mutatott, 2014 óta azonban lassulás tapasztalható.
Ajánlásuk szerint az Európai Bizottságnak sürgetnie
kell a tagállamokat, hogy támogassák a további fej-
lesztéseket. (MTI)

Jóváhagyták az Extreme Digital
és az eMAG egyesülését

A Versenytanács jóváhagyta az Extreme Digital Zrt.
és az eMAG webáruházat birtokló Dante Internatio-
nal SA egyesülését – közölte csütörtökön a média.
A Versenytanács közleménye szerint az egyesülés
nem akadályozza a szabad versenyt. A dokumen-
tum emlékeztet, hogy a romániai Dante International
vállalatot a dél-afrikai Naspers csoport és Iulian
Stanciu román üzletember irányítja. Az Extreme Di-
gital Zrt. főként a magyarországi piacon tevékeny-
kedik, de más kelet-közép-európai országokban is
ad el termékeket, így például Romániában. A felek
márciusban jelentették be a tranzakciót, aminek kö-
vetkeztében a közép-európai régió egyik meghatá-
rozó e-kiskereskedelmi vállalata jön létre budapesti
központtal. (MTI)

Ország – világ

– Az EMNP évek óta figyelmeztet
arra, hogy az RMDSZ és a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) szövetsége
káros, természetellenes, ráadásul
egy olyan szövetség, amelynek a
megkötésére senki semmilyen fel-
hatalmazást nem kapott. Arra is fi-
gyelmeztetünk jó ideje, hogy ez a
kormánykoalíció csúfos bukásra
van ítélve – jelentette ki Csomortá-
nyi István, az Erdélyi Magyar Nép-
párt (EMNP) elnöke.

Csomortányi István és László György,
Maros megyéért felelős alelnök az EMNP
megyei székházában találkozott a sajtó
képviselőivel. Az elnök arra a „káros fo-
lyamatra” is figyelmeztetett, ami a Felvi-
déken már bekövetkezett – mondta, és
aminek szerinte az oka az, hogy „a felvi-
déki magyar etnikai szavazótömb felbomlott”. Véleménye
szerint ez a folyamat „javában zajlik Erdélyben is”, mert főleg
nagyvárosokban magyar emberek tömegesen szavaznak nem
magyar pártokra. 

Ezért úgy gondolta, hogy bár az RMDSZ két mandátumot
szerzett, azért „komoly örömre a magyarságnak oka nin-
csen”, és újfajta magyar–magyar együttműködésre van szük-
ség Erdélyben, mert a következő választások során nagy a
veszélye annak, hogy nem érjük el az 5%-os választási kü-
szöböt. Az elnök szerint sokan felróják a Néppártnak, hogy
nem mozgósított a szavazásra. Ő azonban úgy látja, hogy
minden magyar erdélyi politikai alakulat egy közös jelöltlis-
tán „minden erőnket megmozgatva” tudja csak mobilizálni
a választókat. Azt mondta, hogy „az egyszerű matematikai
szabályok nem vonatkoznak az erdélyi magyar választókra,
abból, hogy mi mozgósítunk vagy abból, hogy mi erre vagy
arra szólítjuk fel a választóinkat, nem következik közvetlenül
az, hogy támogatunk is egy olyan listát, amelyről a mi poli-
tikai elképzeléseinket, a mi politikai irányvonalunkat kiszo-
rították”. Ezért „hasznos passzivitással” szemlélték a
kampányt. 
Figyelemelterelő politikai manőver

Az úzvölgyi katonatemető ügyéről az volt a véleménye,
hogy a dormánfalvi önkormányzat törvénytelen engedélyt
adott ki. Ez azt bizonyítja, hogy ebben az országban az igaz-
ságszolgáltatás és a hivatali eljárások tekintetében kettős mér-
cét alkalmaznak. A Néppárt vezetői felháborítónak tartják az
esetet, mert „kiváló alkalmat biztosít a romániai politikai sze-
replők számára, hogy az ország valós problémáiról etnikai jel-
legű feszültségkeltéssel eltereljék a figyelmet”. Holott ezek
az etnikai jellegű konfliktusok a mindennapi életben, a polgá-
rok között nincsenek jelen. „Ezek mesterségesen, provokációs
céllal kreált ügyek, hogy eltereljék a figyelmet az ország valós
gondjairól.” Csakhogy ebben az esetben túllépték a határt.

Ezért az EMNP a közigazgatási panasz megtételéhez szüksé-
ges előzetes panaszt benyújtotta, várja a választ.
„Az ördög a részletekben rejlik”

A közigazgatási törvénykönyvről úgy gondolta, hogy „a
PSD-kormánynak szüksége volt egy olyan pótcselekvésre,
amivel a valós tevékenység látszatát kelti, hiszen Romániában
a közigazgatási törvény működik, a közigazgatás ettől a tör-
vénykönyvtől sem jobban, sem rosszabbul nem fog működni.
Ez a törvénykönyv újdonságot nem hoz” – szögezte le.
Ugyanakkor, mint mondta, az ördög a részletekben rejlik,
ezért felhívta a figyelmet néhány cikkelyre: például az össze-
férhetetlenségre vonatkozó kötelezettség megszüntetésére a
választott tisztségviselők esetében, vagy arra, hogy a vagyon-
nal kapcsolatos döntések, amelyek kétharmados döntéshez
voltak kötve, ezentúl csupán az adásvételre fognak vonat-
kozni. Kifogásolta a megyei tanácselnökök megválasztásának
javasolt módját is, ami szerinte elsősorban a magyar közössé-
gek számára hátrányos.

Ezek tükrében kijelentette: „Semmi másról nincs szó, mint
a törvényes út megkerüléséről. A PSD politikai törlesztésre
is fölhasználja ezt az alkalmat, mert kikerültek a törvényből
azok a paragrafusok, amelyek nyelvhasználati bővítést hoz-
hattak volna. A törvények korábban is tartalmazták ezeket a
kitételeket, csak nem tartották be őket. Benne vannak a ki-
sebbségi keretegyezményben és a román–magyar alapszer-
ződésben is.” 

Konklúzióként fogalmazta meg: valós és mélyreható köz-
igazgatási reformokra van szükség, amelyek végre megszün-
tetik a természetellenes központosítást, amely a megyésítés
óta megvan, és amely az elmúlt három évtizedben is vissza-
fogta az erdélyi megyék fejlődését. A Néppárt elnöke szerint
az ország föderatív átalakítására van szükség, amely a törté-
nelmi régióknak megadja a lehetőséget arra, hogy a saját gaz-
dasági teljesítményük és nem egy ultraközpontosított, korrupt
bukaresti döntéshozatal alapján fejlődjenek. 

Kritikák „hasznos” passzivitásban
Marosvásárhelyen járt az EMNP elnöke

A legfelsőbb bíróság jogerős ítélete szerint sem mi-
nősül diszkriminációnak, hogy kizárólag román
nyelven zajlik a gyakorlati képzés a Marosvásárhelyi
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technoló-
giai Egyetemen (MOGYTTE) – közölte csütörtökön
az Agerpres hírügynökség.

A közszolgálati médium annak a pernek a végkifejletéről
számolt be, amelyet a Romániai Magyar Orvos- és Gyógysze-
részképzésért Egyesület (RMOGYKE) indított az Országos
Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) határozata ellen.

A CNCD egy 2013 októberében hozott határozatában álla-
pította meg, hogy nem diszkriminálják a magyar hallgatókat
azzal, hogy az akkor még Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetemként (MOGYE) működő – eredetileg ma-
gyar tannyelvűként alapított, majd román és angol oktatási
vonallal bővült – felsőoktatási intézményben kizárólag román
nyelven folyik a gyakorlati oktatás. A CNCD akkori döntését
a testület hat tagja támogatta, ketten ellene voksoltak és kü-
lönvéleményt fogalmaztak meg.

A diszkriminációellenes hatóságnál a RMOGYKE emelt
panaszt amiatt, hogy a magyar tagozaton tanuló diákok
számára is román nyelven zajlik a gyakorlati oktatás. A
CNCD döntését a RMOGYKE megtámadta a bukaresti íté-
lőtáblánál, amely megalapozatlanként elutasította a kere-
setet. Ezt a döntést erősítette meg most a legfelsőbb
bíróság.

Asztalos Csaba CNCD-elnök – a különvélemény szerzője
– az MTI-nek 2013-ban elmondta: kollégái a rektor érvelését
fogadták el, aki szerint csak a román nyelvű gyakorlati okta-
tással lehet elérni, hogy az egyetem magyar tagozatának a vég-
zősei ismerjék a román szaknyelvet. A CNCD elnöke szerint
az egyetem rektora azzal is érvelt, hogy nincsen elég magyar
oktató, és az állások megpályáztatásakor diszkriminatív lenne
a magyar nyelvtudás megkövetelése.

Asztalos Csaba tévesnek tartotta ezt az érvelést, ugyanakkor
megállapította: az utóbbi években Romániában egyre gyak-
rabban értelmezik beszűkítő módon az anyanyelvhasználatra
vonatkozó szabályokat. (MTI)

MOGYE-ügy
A legfelsőbb bíróság szerint nem diszkrimináció 

az anyanyelvű gyakorlati képzés hiánya
Palira vett népakarat

Csomortányi István és László György Fotó: Mózes Edith

(Folytatás az 1. oldalról)

Mózes Edith
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Addig is, amíg eljutnak a
nyolcadik osztály végzősei-
hez, közel egy hónapi késede-
lemmel, a megyei tanfelügye-
lőség honlapján megtekinthe-
tők a Maros megyei középis-
kolákban, szakközépisko-
lákban meghirdetett helyek. A
táblázatot a Ghidul adresat ab-
solvenţilor clasei a VIII-a
pentru admiterea în învăţămân-
tul liceal címszó alatt lehet
megtekinteni az általános
utasításokat követően a 32.
oldaltól. 

A táblázat nagy meglepetéseket
nem tartogat, bár a törvényes előírá-
sok ellenére Ecaterina Andronescu
oktatásügyi miniszter május 28-án
lényeges változásokat eszközölt a
tanfelügyelőségek által javasolt be-
iskolázási terven, csökkentve a líce-
umi és szaklíceumi, megnövelve a
szakiskolai helyek számát. Ez érzé-
kenyen érintette volna Maros me-
gyét is. 

A pedagógusszövetség által a
megye iskolaigazgatóival szervezett
május 7-i tanácskozáson elhangzott,
hogy megyénkben mégsem történtek
nagyobb változások. Az erdőszent-
györgyi iskolában egy magyar tany-
nyelvű líceumi osztályt átalakítottak
szakiskolai osztállyá, a tanintézmény
vezetőségének a kérésére. A II. Rá-
kóczi Ferenc Római Katolikus Lí-
ceum pedig három osztályt indít, egy
társadalom- és egy természettudo-
mány szakos – emelt óraszámban
német nyelvet oktató – és egy római
katolikus teológia szakos kilencedi-
ket. A többi iskolában maradnak a
régi középiskolai és szaklíceumi
osztályok a korábbi évekhez hason-
lóan a magyar diákok számára szű-
kebb kínálattal. Turisztika szakot
négy osztályban lehet tanulni, ke-
reskedelmet, autóvillanyszerelést,
könyvelést, rendezvényszervezést

kettőben, pedagógiát, automatizá-
lást, fodrászatot egyben, fél osztály-
nyi hely van bútor- és
belsőberendezés-tervezés, számí-
tástechnika, műszaki rajz és szín-
művészet szakon. Erdészet,
állategészségügy, élelmiszeripar,
közigazgatás, mezőgazdaság stb.
továbbra sem szerepel a magyarul
elsajátítható líceumi szakok között. 

Hadd tegyük hozzá, hogy nem túl
változatos a szakiskolák ajánlata
sem, magyar nyelven négy (!) osz-
tályban lehet autószerelést (112
hely), három és fél osztályban asz-
talosmesterséget, két és fél osztály-
ban a pincérszakmát, két osztályban
karbantartó villanyszerelést, sza-
bást-varrást, egy osztályban keres-
kedő (elárusító) szakot tanulni. A
kínálatban szerepel a fodrász-pedi-
kűr-manikűr, a vegyipari dolgozó,
szakács, pincér, kárpitos szak. 

A nyolcadik osztályok hivatalo-
san június 7-én fejezik be az iskolát,
és június 18-án a román írásbelivel
kezdődik az országos képesség-
vizsga, 20-án tartják a matematika-
és 21-én az anyanyelvvizsgát, az
eredményeket június 25-én hozzák
nyilvánosságra. 

Az iskolaigazgatókkal tartott ülé-
sen újra felhívták a résztvevők fi-
gyelmét a középiskolai felvételi
eljárást szabályzó 2018. augusztus
30-i 4829. számú miniszteri rende-
letre. Ennek 6. cikkelye szerint a ki-
sebbségi oktatásban részt vevő
diákok a felvételi űrlap egyik feje-
zetében kérhetik, hogy a felvételi
médiának a kiszámításakor ne ve-
gyék figyelembe az anyanyelvi
vizsgán elért érdemjegyet. Ha ezt
bejelölik, a számítógépes elosztás
során nem sorolják be magyar, csak
román tannyelvű osztályokba azo-
kat, akik a magyarból elért jegy fi-
gyelmen kívül hagyását kérték.
(bodolai)

Marad a tavalyihoz hasonló 
beiskolázási terv 

A tájékoztató füzetek 
a nyomdában vannak

Pünkösdvasárnapi műsorajánló
az Erdély TV-ben

Pünkösdvasárnapra az Üzenet szeretettel egy ünnepi eseményt ajánl az
operettkedvelőknek: júliusban újra megtartják Kolozsváron a Bánffy-pa-
lotakoncertet. A műsor második felében az idén 94. életévét töltő Dienes
Sándor orvosprofesszor, tanszékvezető egyetemi tanár, munkaegészség-
ügyi orvos, kutató, a marosvásárhelyi vívócsapat elnöke és vívója a ven-
dég, aki a hosszú, egészséges élet titkáról beszél. Kövessék a műsort
13.30-tól!

A Hitélet vasárnap 17.30-kor kezdődő adásában összefoglaló látható
Ferenc pápa csíksomlyói szentmiséjéről, és egy kiértékelő is a szentatya
háromnapos romániai látogatásáról. Sajó Norbert vendége Tamási Zsolt
történész, akit a bocsánatkérés jelentőségéről is kérdez a műsorvezető.

Bűnügyi vizsgálat indult 
az EP-választás kapcsán

Bűnügyi vizsgálatot indított a
korrupcióellenes ügyészség (DNA)
a május 26-i európai parlamenti vá-
lasztás ügyében, amiért a külföldi
választókerületekben rendkívül ne-
hézkesen zajlott a voksolás – kö-
zölte csütörtökön a vádhatóság.

Az ügyészség megerősítette a saj-
tóértesüléseket, miszerint többtucat-
nyi panasz érkezett a vádhatósághoz
a külföldi szavazás megszervezésé-
vel kapcsolatban. A legfőbb ügyész-
ség csütörtökön továbbított a
DNA-hoz 42 panaszt, amelyek az
EP-választáson és az ezzel egy-
szerre szervezett, az igazságszolgál-
tatás reformja ügyében kiírt
népszavazáson tapasztalt rendelle-
nességeket kifogásolták. A külföl-
dön élő román állampolgárok
általában a szavazókörzetek és a
szavazásra használt bélyegzők elég-
telen számát kifogásolták.

A május 26-i EP-választáson és
népszavazáson számos külföldi sza-
vazókörzetben hatalmas sorok ala-
kultak ki, a külföldön élő mintegy
négymillió román állampolgár
közül ugyanis sokan akarták leadni
voksukat. Külföldön csaknem 385
ezren voksoltak úgy, hogy a magas
részvétel miatt urnazárásig nem
mindenkinek sikerült leadnia a sza-
vazatát, mert a zsúfoltság miatt nem
jutottak be a szavazókörzetekbe.

Klaus Iohannis államelnök a
rossz szervezés miatt többször lemon-
dásra szólította fel Teodor Meleşcanu
külügyminisztert és Carmen Dan bel-
ügyminisztert, de ők ezt elutasították.
A kormánytagok arra hivatkoztak,
hogy nem lehetett előre látni a magas
részvételt, ami mindenkit meglepetés-
ként ért, hiszen az 50 százalékos részvé-
teli arány előzménytelennek számít az
EP-választások történetében. (MTI)

Több mint tizennyolcezer euró értékben
egészségügyi felszereléseket – egy melegítő-
és újraélesztő asztalt, valamint egy levegősű-
rítő berendezést – adományozott a napokban
a segesvári kórház újszülöttrészlegének a
Mentsétek Meg a Gyermekeket szervezet. Az
életmentő berendezések hiányában a külön-
féle rendellenességgel világra jött csecsemő-
ket, koraszülötteket a marosvásárhelyi
kórházba kellett küldeni, ahol adottak a szak-
szerű ellátásukhoz szükséges felszerelések. 

A kórházak újszülötteket ellátó intenzív te-
rápiás részlegeinek a hiányos felszereltsége
miatt számos nehéz helyzet adódik az illető in-
tézményekben, ugyanis ha rendellenességek
merülnek fel egy ott világra jött csecsemőnél,
arra kényszerülnek, hogy minél gyorsabban
egy jól felszerelt kórházba szállítsák, ez viszont
időveszteséggel jár. 

Ebben a helyzetben van a segesvári kórház
újszülöttosztálya is, ezért döntött úgy a Ment-
sétek Meg a Gyerekeket szervezet, hogy több
mint tizennyolcezer euró értékben egy perfor-
máns melegítő- és újraélesztő asztalt, valamint
egy levegősűrítő berendezést adományoz az in-
tézménynek. Ezek a készülékek dr. Stela Popa,
az újszülöttosztály vezetője szerint életmentő-
nek számítanak az újszülöttek, de főként a ko-
raszülött csecsemők szakszerű ellátásában. 

Tavaly a segesvári kórház orvosai tizenhét
újszülöttet, köztük tizenhárom koraszülöttként
világra jött babát kénytelenek voltak a maros-
vásárhelyi kórház újszülöttosztályára szállít-
tatni, hogy legyen esélyük az életben
maradásra. Idén, az év első felében a segesvári
kórházban 191 gyerek született, ebből öt volt
„korababa”. 

A segesvári kórháznak juttatott felszerelése-
ket a Fox Románia cég támogatásával sikerült
megvásárolni. A Fox Románia, társadalmi fe-
lelősségvállalási projektje részeként, már ko-
rábban is támogatta a szervezetet a kórházak
felszerelését célzó kampányában. A cégnek kö-

szönhetően nemrég a fővárosi gyermekkórháznak egy
inkubátort, a călăraşi-i kórháznak pedig egy echográfot
adományoztak. 

A segesvári adomány része a szervezet átfogó kam-
pányának, amelynek célja a csecsemőhalandóság visz-
szaszorítása. Ennek keretében az utóbbi nyolc év során
a Mentsétek Meg a Gyermekeket több mint ötmillió
eurót szánt erre a célra, országszerte 96 szülészetnek
és újszülöttrészlegnek adományoztak több mint 630
korszerű egészségügyi felszerelést, ami jelentősen nö-
veli a különféle rendellenességekkel vagy koraszülött-
ként világra jött csecsemők életben maradásának az
esélyeit. 

Adomány a segesvári kórháznak
Korszerű felszerelések az újszülöttosztálynak

a Kaufland nagyáruház mellett.
Azonban városszinten 147 hibrid és
7 elektromos autóra fizetnek adót –
tette hozzá. Elindult tehát egy fo-
lyamat a környezetbarát autósköz-
lekedés irányába, ezt a taxizásban is
kellene támogatni, hiszen a taxizás
a közösségi közlekedés kiegészítő-
jének tekinthető – mondta az önkor-
mányzati képviselő. A Kovács
Lajos-Alpár második tervezete vi-
szont „átment” a tanácsban, eszerint
a taxizásban használt új elektromos
autók esetében a működési enge-
dély teljes árát „elengedik”, az új
hibrid (elektromos/benzines) autó
esetében 50 százalékkal csökken-
tik, és ugyanilyen arányban mente-
sülnek a taxihelyért fizetendő díj
alól a fenti autókategóriák. „A ked-
vezményeket – ha a prefektúra is
törvényesnek találja – 2020. január
1-től alkalmazza az önkormányzat,
és 5 évre szólnak – tette hozzá a
képviselő. Ez a határozat is tartal-
mazza, hogy „elégséges számú töl-
tőállomást létesítenek a város
területén”. 
A fő nyereség a tisztább környezet

A megkérdezett taxisok közül a
legtöbben túl kevésnek tartották a
kedvezményeket, hiszen egy hibrid
vagy egy elektromos új autó vétel-
ára magasabb, mint a benzines vagy
dízel járműveké. Mint mondták,
szeretnének tisztább környezetben
élni, és Marosvásárhely levegője
különösen szennyezett. Volt, aki
szerint több zöldövezetre lenne
szükség, mások úgy vélték, a taxi-
zásban ugyan még nincsenek kör-
nyezetbarát autók, de városszinten
már vannak. A Pluto taxiscég tulaj-
donosa, Venczi János elmondta, a
polgármesteri hivatal öt- vagy tíz-
évente ad ki, illetve hosszabbít meg
taxisengedélyeket. „2004-től nem

szerveztek licitet, csak hosszabbítá-
sok voltak. Jelenleg, a január elején
kiadott, pontosabban meghosszab-
bított engedélyek alapján mintegy
700 taxi működik a városban, az új
jogszabályok szerint viszont 1000
lakosra négy taxit kell számítani.
Marosvásárhelyen eszerint mintegy
550-600 taxi jogosult engedélyre.
Abban az esetben, ha 5 év múlva
lesz egy licit, kénytelenek lesznek a
taxiengedélyek számát lecsökken-
teni a törvényben meghatározott au-
tószámra. Ha az értékelésnél
nagyobb pontszámot fog jelenteni a
környezetkímélő jármű, a taxiscé-
gek bizonyára megfontolják annak
a lehetőségét, hogy elektromos
vagy hibrid autókkal jelentkezze-
nek. Jelenleg egy-két hibrid autóval
taxiznak Marosvásárhelyen” – tette
hozzá. 

– Nem éri meg a taxiscégeknek
ilyen autókat használni?

– Nem mondom, hogy nem éri
meg. Ki kell próbálni. Még nem
tudom, hogy mennyire kifizetődő
befektetés. Ugyan van támogatás a

vételárra, az önkormányzat is nyújt
kedvezményeket, de nem lehet
tudni, hogy egy elektromos autó
például hányszor romlik el, mekko-
rák a javítási költségek, kevés a töl-
tőállomás – gyakorlatilag egy van,
a Kauflandnál. Még kellene szerel-
jenek fel töltőket. 

Venczi János szerint egy taxi na-
ponta legkevesebb 200 kilométert
tesz meg, egy elektromos autót pél-
dául többször is kellene tölteni.
Úgyhogy egyelőre jobb kivárni,
nem beleugrani egy ilyen vásárba.
Ennek ellenére úgy tartja, hogy a
környezetbarát taxizás támogatása
jó kezdeményezés, hiszen „ezzel
meglesz a lehetőség, amivel lehet
élni”. „Ha nem is olyan nagy a tá-
mogatás, és vissza kell fordítani az
elektromos vagy hibrid jármű javí-
tási költségeire, a fő nyereség az,
hogy a környezet tisztább lesz. De
az is fontos, hogy a befektetés meg-
térüljön, mert ha nem így van, nem
jön meg a taxizás ára, hol az üzlet
benne?”

(Folytatás az 1. oldalról)
A taxisok egyelőre kivárnak

Menyhárt Borbála

Kovács Lajos Fotó: Vajda György 



Kezdetek és statisztikák
A közigazgatásilag Kevevára

(Kovin) községhez tartozó Székely-
keve (Skorenovac) a magyar nyelv-
terület legdélebbi, többségében
magyarok által lakott települése. A
dél-bánsági, al-dunai terület már
1428-ban királyi helység, ugyanis
Zsigmond király Keve városának
kiváltságokat adományozott, és még
két, vele határos falut juttatott a bir-
tokába. Az egyikük Szkorenovecz. 

A fenti gyökerek ellenére a telepü-
léstörténet leginkább Ferenc József
császár 1867-es döntésére vezethető
vissza, miszerint a német bánsági
ezred területén található réteket a ha-
tárőr községeknek ajándékozza,
azzal a feltétellel, hogy cserébe kié-
pítik a Dunán a gátakat. Miután
azonban a határőr községek nem
egyeztek bele, hogy maguk emelje-
nek gátakat, császári dekrétummal
létrejött hét telepes község, ahova né-
meteket és bolgárokat telepítettek.
Egyikük Gyurgyevó (Gyurgyova),
ahova később, 1883-ra több mint
hatszáz bukovinai székely családot
telepítettek. A Duna állandó áradása
miatt azonban a telepeseket 1886-
ban áthelyezték a mai Székelykeve
és Sándoregyháza helyére, valami-
vel távolabb a folyamtól. Minden új
telepesnek a kormány tíz hold földet
adott, amit a gátépítésig az év nagy
részében a Duna elárasztott. Az
1888. évi árvíz miatt sokan koldus-
botra jutottak, mások visszamentek
Moldvába, ezért újabb székely tele-
pesek érkeztek a faluba. A férfiak ku-
bikossággal vagy napszámossággal
keresték meg a kenyerüket, aratás
idején részes aratók voltak. 

A település a nevét a többségét ké-
pező székely származású lakókról
kapta, valamint a középkori Keve
vármegyéről és várerődről. Székely-
keve kezdetben Torontál vármegyé-
hez tartozott, később Temes
vármegye fennhatósága alá került.
Íme néhány népszámlálási adat:
1910: 4541 lakos, 73,31% magyar,
11,94% német, 1,26% szerb. 1921:
4195 lakos, 81,83% magyar, 7,34%
német, 0,36% szerb. 1948: 4465
lakos, 84,46% magyar, 11,22% bol-
gár, 3,18% szerb. 1991-ben 3123 la-
kosából 80,36% magyar (2582),
9,4% szerb (302). 2002-ben 2574 la-
kosából 86,71% magyar (2232),
5,47% szerb (141). A lakosság hosz-
szas stagnálása után az utóbbi három
évtizedben lényeges csökkenés fi-
gyelhető meg, miközben az abszolút
magyar többség megmaradt. A hely-
ben szolgáltatott adatok szerint
2016-ban 1890 lakost tartottak nyil-
ván, de ez a szám folyamatosan
csökken. Meglehet, már csak ezer-
hatszázan élnek a faluban. 

A fentiek tükrében hitelesen
hangzik az egyik helybeli néni sum-
más véleménye: „Itt mindenki min-
denkit üsmer. Öpp azét is
mögmaradunk.”

Még szerencse, hogy az ezerki-
lencszázhatvanas években nem ide
telepítették a végül Pancsova-Herte-
lendyfalva határába épített műtrá-
gyagyárat és a finomítót. Pedig
Székelykeve neve is felmerült.
Átutazóban

A Szerbiában szokásos sárga
alapú helységnévtáblán túl szerb-
magyar-angol nyelvű barna tábla
köszönti az átutazót a falu hatá-
rában: Isten hozta Székelykevén! Az
út bal felén, szemben vele több
nagy, fémből készült szerkezet,
talán éppen a gabona tárolására,
hogy még jobban alátámassza a te-
lepülés elnevezését. A faluban
egyébként feltűnően sok a kukorica-
tároló hombár. A település címerét
kétoldalról egy-egy búzakalász
fogja közre, fent, a csillag és a hold
között az 1886-os évszám, alatta
székely kapu, majd a kék-fehér
sávos, liliommintás, kettős keresztes
címertest.

Székelykeve déli határában, a
Duna irányában feküdt az egykori
Gyurgyova település, a pusztító ár-
vizek elmosták, és kiürült. A falu be-
járatánál levő réten fából eszkábált
befedett pihenőhely hirdeti az egy-
kori telepet. Gyurgyovai pihenő,
mely „őseink emlékére készült Breti
Gergely adományából 2010 júliusá-
ban”, a táblán a székelységet jelké-
pező holddal és csillaggal. A náddal
fedett pihenő alatt padok és asztal,
igencsak megtépázott állapotban,
mögötte hinta, balra itatóvályú.
Külön tákolmányra erősítettek fel
egy tehénkoponyát szarvval. 

Valamivel arrább, Kis L. Zoltán
Imre patkolóműhelye előtt lovak
megkötésére alkalmas tákolmány,
amolyan biciklitároló stílusban. Az
út mentén borona, bőven van hely
neki a házak és a műút között. Ar-
rább kis benzinkút, amiből szinte
minden nagyobb településen akad,
és az utazó biztonságát szavatolja
egyúttal. 

A falut átszelő műút még mindig
Tito marsall nevét viseli (mifelénk
azt tanították az ötvenes években:

Akasztófát Titónak, Békét
ifjúságunknak!). A Tito
sugárútról letérve újabb
kétnyelvű felirat tünteti fel
a Jugoszláv Néphadsereg
utcát, egyszerűen J. N. H.

utcának nevezve meg. Ez vezet el a
központot jelző kis körforgalomig, a
rá merőleges Testvériség-Egység ut-
cáig. Itt a négy utcasarkon négy je-
lentős épület hívja fel magára a
figyelmet. A Szent István-templom
átellenben a római katolikus paróki-
ával, azzal szemben a nyugdíjasott-
hon egy részben málladozó és
használatban levő zöld épületben
(nyitvatartása alapján szerdán este és
szombaton napközben is várja az
időskorúakat). Az út túlsó oldalán a
helyi közösségi ház kitárulkozó ajtaja
várja Székelykeve polgárait, odébb
kívülről egészen biztosan korszerű-
nek látszó iskolaépület és jól felsze-
relt udvara, a kicsik számára
kívánatos játszótérrel. Az óvodafej-
lesztési program itt is célba ért. És
míg a négyes zászlórúdon a szerb
zászló hirdeti, hogy ki az úr a háznál,
az iskola ajtaján elhelyezett felirat ta-
núsága szerint a beruházás a magyar
kormány támogatásával valósult meg
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága és a Bethlen Gábor
Alap hathatós közreműködésével.

Az 1981-ben megépített egész-
ségügyi központban naponta rendel
az orvos, de sem fogorvos, sem
gyógyszerész nem tanúsít érdeklő-
dést a falu iránt, bár külön helyisé-
gek állnak a rendelkezésükre.
Elvégre Kevevára (Kovin) karnyúj-
tásnyira fekszik. De van önkéntes
tűzoltóalakulat a faluban, amelyet
még 1899-ben alapítottak. Miköz-
ben az olvasni vágyókat a Tamási
Áron Könyvtár várja, és külön épü-
letben működik a Székelykevei ME-
CISZ, azaz a Székelykevei
Művelődési Egyesületek és Civil
Szervezetek Szövetsége. És 2011
óta faluház (tájház) is, amely szintén
a hagyományápolást szolgálja.
Egyébként az al-dunai székelyek
népszokásainak a részleges fennma-
radása annak tulajdonítható, hogy
hosszú ideig távol és elzártan éltek
a tömbmagyarságtól. Legtöbb szo-
kás a karácsonyi és a húsvéti ünnep-
körhöz kötődik, de jellemzőek a
lakodalmi, keresztelői és halotti

népszokások, hiedelmek és gyer-
mekjátékok is.

Érdemes visszatérni a település
legrégebbi és legreprezentánsabb
épületéhez, az 1889-ben Bonnáz
Sándor csanádi püspök segítségével
felépült, szép sugártornyú, neogóti-
kus stílusú római katolikus temp-
lomhoz. A templomot Szent István
oltalmába ajánlották, ezért minden
év augusztus 20-án megtartották és
megtartják a falu legjelentősebb ün-
nepét. 

A templomkertben felavatott mű-
emléken a két egyforma méretű fa-
darab egyikéből a csillagot, a
másikból a holdat vágták ki, és ösz-
szeköti őket egy márványlap, az
alábbi felirattal: „1886–2006 Szé-
kelykeve”. Egy másik emlékjel két
vé alakban elágazódó kopjafát ábrá-
zol, az alapjuknál elhelyezett táblán
Petőfi soraival: „Itt születtem én
ezen a tájon”. A honvágyra utal a
harmadik emlékjel is, a két kopjafát
összekötő fekete márványlap a köz-
ismert Tamási-idézettel: „Azért va-
gyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne”. Alatta a kitartásra
felszólító biztatással: „Mi itt va-
gyunk és itt maradunk. 1886–1996”.
Mobiltelefonon mutogatott 
dédunokák

Szabó Anna megözvegyült déd-
nagymama. Éppen taxival érkezett
Keveváráról, háromszázötven dinár-
jába került az út. Bizonyára nem a
szerény nyugdíját áldozta taxizásra,
hanem a gyerme-
kei csendes segít-
ségnyújtásának
örvendezett. Ők
már aligha térnek
haza, miután az
egyik Londonban,
a másik Németor-
szágban telepedett
le. Két gyermeke
után négy unoka
és egy hét hóna-
pos dédunoka je-
lenti a családi
örömöt az amúgy
igencsak magá-
nyos Anna néni
számára. Rögvest
el is dicsekszik a
kicsiny Nicollal,
akit 2019 augusz-
tusában Székely-

keve katedrálisában szándékoznak
megkeresztelni. Akkor már beszélni
fog a kislány, de sebaj! Amúgy na-
gyon édes, személyesen dajkálta két
hónapon át, de aztán visszajött Szé-
kelykevére, és újból csak a marok-
telefonján gyönyörködhet benne.
Ezt az örömöt másokkal is meg-
osztja, ha teheti. 

Fizeti a tagdíjat a nyugdíjasok
klubjába, időnként ellátogat a fog-
lalkozásokra, amelyeket teaestek,
éneklés, néha vendégek fogadása
tesz változatosabbá. Kirándulást is
szoktak szervezni, igaz, csakis Szer-
biába. Inkább a fiatalok rendelkez-
nek „passzussal”, így ők a külföldet
is megjárták, a tánccsoport fellépett
Romániában, ahova a pap minibu-
sza vitte el őket. „Nem vagyunk mi
bántva” – összegez elégedetten
Anna néni. „Csak az a legnagyobb
baj, hogy kevés a gyermek. Meg-
levő és majdan megszülető gyerme-
keiket magukkal viszik a
Németországba, Ausztriába, Angli-
ába kivándorló szülők. Sok az eladó
ház, és az veszi meg, akinek pénze
van hozzá. Így került be néhány
szerb a faluba.” Amúgy kivételes
módon az idősebbek közül Szabó
Anna magyar útlevéllel rendelkezik.
Ehhez igazolnia kellett, hogy ő „ma-
gyar jugoszláv”. Férje, József már
nem élhette meg ezt a lehetőséget.
Azt viszont igen, hogy festő és építő
hozzáértését Irakban, Líbiában,
Oroszországban kamatoztassa. 

Mielőtt átlépem a helyi közösségi
ház küszöbét, megtudom, hogy pár
nappal azelőtt hagyományos táncos-
énekes-főzőcskézős összejövetelt
tartottak a faluban. Több százan el-
látogattak az iskola előtti térre, ahol
üstökben főtt az ebéd: paprikás, gu-
lyás, vaddisznó vagy éppenséggel
őz húsából készült finomságok, pör-
költ. Az alapanyagai szerint három-
száztól ötszáz dinárig kínáltak egy
adag ételt. Több százan kilátogattak
a fesztivál helyszínére, megízlelték
az üstben főttet, megcsodálták a ma-
gyarországi táncosokat és énekese-
ket. „Olyan szép volt, hogy igazán!”
– összegezett Anna néni. 
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Megmaradásra termett székely falu a délnyugati végeken (1.)

Római katolikus templom és kopjafa a templomkertben

Székelykeve címere



A kert, a messze, termő, áldott,
lombba borult…
Álomsziget. Csöndes, mély, tiszta.
Ott vár a múlt.
Mohos utain nem jár senki,
hosszú fák árnyékai nyúlnak.
Ölelkeznek ideges ágak,
hajlásukban ős, rejtett vágyak.
Ha jársz utain csendben, mélán,
fák őriznek megértőn, némán,
nem emberek…
Árnyék borult lelked falára,
sírig kísér bús utadon,
a nap rásüt a ház falára
s elédtáncol az utakon.
Homokszemek csillogva élnek,
dús fűben begóniák égnek
és klematiszok, karcsún, kéken
kúsznak játékosan, kevélyen
a napsütötte házfalon.

A Csucsai kert című vers 1919-ben íródott,
Pesten. Szerzője a 125 évvel ezelőtt, 1894.
június 7-én született Boncza Berta.

Az idei esztendőben a pápalátogatás és
pünkösd közé esett a nemzeti összetartozás
napja.

„Menjünk együtt” – lett volna a pápai mi-
seruháról lekerült magyar feliratos hímzés…
De hát az sem történt meg soha, hogy a kegy-
templomból a szobrot kihozták volna. Hozzá
zarándokolni kell, nem Ő jön elénk. A pápai
ezüstrózsa nem egy idegen ajándéka, de ke-
gyeletlerovás kellett volna legyen. S milyen
kevés zászló volt a Nyeregben… Bukarest-
ben, Jászvásáron és Balázsfalván hatalmas
román zászlók lengtek, s a kezekben ezrével
az egyik oldalon román, mások oldalon vati-

káni zászlók lobogtak. Magyar nemzeti szí-
nekkel ugyanilyen zászlócskák nem készül-
tek… Balázsfalván, a Szabadság mezején
görögkatolikus román püspököket avatott
boldoggá a pápa. De ez a mező nekünk a 99
évvel ezelőtt megtörtént traumát juttatja
eszünkbe. Márton Áron nem válhat bol-
doggá, nem volt vértanú. Csak nemzeti hős.
A székelységet, a magyarságot megtartó püs-
pök.

Boldog asszony kincse kicsi még, altatná na-
gyon,
Álmos gyermek sír a takarón könnyét számolom.

Nézd a szemeimet minden kiderül, kár mondani
már,
A magyarság szívbe menekül úgy is jót talál, úgy
is jót talál.

Kín altatná terhes idegét, félre fájdalom,
Békesség az égbe kirepül, hull az oltalom.

Másik kézbe simul a kezünk, csepp a tengeré,
Réges-régből új, ha sikerül Kárpát zengené.

Nézd a szemeimet minden kiderül, kár
mondani már

A magyarság szívbe menekül úgy is jót
talál, úgy is jót talál.

Június 4-én több ezer kisdiák énekelte a
Parlament előtt, a Kossuth téren és szerte a
Kárpát-medence több mint százötven telepü-
lésének iskoláiban a magyar összetartozás
himnuszát. Kilenc éve ez a nap a magyar
nemzet összetartozásának ünnepe. Szarka
Tamás, a Ghimes zenésze, közös éneklésre
hívta az iskolák tanulóit, tanárait az egész
Kárpát-medencéből.

És 16.30-kor – 99 éve ekkor írták alá a tri-

anoni békediktátumot – számta-
lan templomban megszólaltak a
harangok. Annak ellenére, hogy
a templomi harangok istentiszte-
leti alkalmakkor, illetve az egy-
ház liturgikus rendjéhez
kapcsolódva szólnak általában…

De hiszen a templomok ha-
rangjait vész esetén is – árvízkor,
tűzvészkor, tatárbetöréskor – fél-
reverték. És mi lenne nagyobb
vészhelyzet, mint Trianon?

Rózsák nyílnak tövises száron,
sárgák, fehérek, pirosak
és tubarózsák, bódult szüzek,
liliomok, ravasz félszüzek,
hűvös fenyők, szomorúfűzek,
ideges, rezgő ezüstnyárfák,
izmos tölgyek várnak ott engem
és nem térek vissza soha.
Vágyva, sírva áldom a kertet.
A kertet, aki őriz engem,
a kertet, aki hazavár!
Ott volna bölcs, csöndbe békülve
nézni, hogy szeretnek a fák,
milyen tiszták az ősi vágyak,
ha egybefonódnak az ágak
s hogy égnek a begóniák!
A kert vágyaim titkos ágya.
Haláltrejtő, mély álmok ágya.
A tudásfának aranyága
ott vár reám.
Ott vár reám ma is, mint régen
és klematiszok karcsún, kéken
kúsznak játékosan, merészen
a napsütötte ház falán.

Boncza Berta verse így fejeződik be. Ki
gondolta volna akkor még, hogy a csucsai
kastély és parkja mennyire… átalakul mára.
S ma az egykori „jó barát”, Goga Octavian
dicsőségét hivatott zengeni. S gondolok az
úzvölgyi katonai hősi temetőre is…

De hát az ármány, hol ember van, mindig
megjelenik. Régi történet. 583 évvel ezelőtt,
1436. június 6-án született Königsbergben
Johannes Regiomontanus – sok régi kalen-
dárium Királyhegyi Jánosa – késő középkori
német matematikus, csillagász. 1467-ben
Vitéz János esztergomi érsek hívására Ma-
gyarországra jött, aki az akkor újonnan meg-
alapított pozsonyi egyetem (Academia
Istropolitana) professzorának is meghívta.
Mátyás király udvarában a Corvina könyv-
tár görög kéziratait rendezte. (Három évvel
hamarabb, 1464. június 7-én nevezte ki Má-
tyás király Vitéz János akkor még váradi püs-
pököt Bihar megye örökös főispánjává a
Szent Korona kiváltásában szerzett érdemei-
ért.) Magyarországon írta Ephemerides című
csillagászati művét, amelyet Kolumbusz is
felhasznált felfedezőútján, valamint itt készí-
tette el trigonometriai munkáját és táblázatait.
1471-ben Nürnbergbe távozott, ahol további
csillagászati megfigyeléseket végzett. Ő ké-
szítette 1473-ban az első olyan táblázatot,
amely bármely időpontra meghatározza a
Nap és a Hold egymáshoz viszonyított hely-
zetét. Ennek a földrajzi hosszúság meghatá-
rozásában volt fontos szerepe, különösen az
éjszakai hajózásnál. 1475-ben IV. Sixtus
pápa Rómába hívta, hogy a naptárreformban

közreműködjék. Itt halt meg, negyvenévesen,
mielőtt a munkát elvégezhette volna. Azt be-
szélték, hogy bosszúból mérgezték meg, ami-
ért egy, különben rossz, ókori csillagászati
mű fordítását élesen bírálta: a bírált fordító
fiai tették el láb alól. Halálának hivatalos oka
a pestis. Valószínű, hogy csak korai halála
akadályozta meg abban, hogy a döntő lépést
megtegye: áttérjen a heliocentrikus rend-
szerre.

Ebben a most talán végre megérkező nyár-
ban sétára noszogatlak, Kedves Olvasóm,
Móra Ferenc Sétálni megy Panka… című
versével.

Sétálni megy Panka a búzamezőbe,
Pillangós papucsba, hófehér kötőbe.
Dalolgatva ballag, egyes-egymagába –
Virágtestvérkéi, vigyázzatok rája!
Simulj puha pázsit, lába alá lágyan,
Fütyülj neki szépet, te rigó a nádban!

Légy a legyezője, te lapu levele!
Fecskefarkú pille, röpülj versenyt vele!
Búzavirág-szeme mosolyog reátok:
Nevessetek vissza rá, búzavirágok!
Kakukkfű az útját jó szagoddal hintsd be,
Bújj el lába elül, szúrós királydinnye!

Ha a dűlőúton szegényke kifáradt,
Szagos fodormenta, te vess neki ágyat!
Födjétek be, zsályák, dús leveletekkel,
Szelíd széki füvek, csillagfejetekkel!
S őre a mezőnek, szép jegenyenyárfa,
Te vigyázz reája, csöndes legyen álma!

Jómagam egy kicsit hosszabb sétára vál-
lalkoznék, a Kis- és Nagysomlyó hegyek kö-
zötti nyeregbe. Bátran kibomló zászlók alá.

Hasonló jókat kívánva, maradok kiváló
tisztelettel.

Kelt 2019-ben, június hetedik napján

Égnek a begóniák
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Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emléke-
zünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tet-
ték naggyá Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállal-
tak az egyetemes magyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000-
1990. Főszerkesztő:  Kenyeres Ágnes) 

GYALLAY-PAP ZSIGMOND (Torda, 1909. jún. 7. –
Englewood, New Jersey, USA, 1975. máj. 1.): újságíró. Gyal-
lay Domokos fia. Középiskoláit a kolozsvári unitarius kollé-
giumban és a besztercei német tannyelvű evangélikus
gimnáziumban végezte 1927-ben, majd a kolozsvári egyete-
men jogot hallgatott. 1930 elejétől az Erdélyi Fiatalok c.
újság munkatársa, a lap Hogyan tanulmányozzam a falu
életét? c. pályázatán díjat nyert. Dolgozata kibővítve 1931-
ben A nép és az intelligencia címmel Az Erdélyi Fiatalok
Falu-fűzetei sorozat 1. számaként jelent meg; tárgyilagosan
mutatja be a kisebbségi m. értelmiségiek és a nép kapcsolatát,
s javaslatot tesz falu és város kölcsönös megismerésére. A
munkát egy új nézeteket valló demokratikus nemzedék első
megnyilatkozásaként üdvözölték. 1931-32-ben az Erdélyi Fi-
atalok faluszemináriumának egyik előadója. Mint a Kévekö-
tés c. lap munkatársa Áron levelei c. állandó sorozatában a
városra került falusi fiatalok helyzetével foglalkozott. 1937-

38-ban tett dániai tanulmányútjáról a Magyar Nép c. újság-
ban számolt be. A 40-es években finn feleségével Helsinkibe
költözött.  

SZABÓ DEZSŐ (Kolozsvár, 1879. jún. 10. – Bp., 1945.
jan. 5.): író, kritikus, publicista. Kolozsvári protestáns kis-
tisztviselő-család fia. A bp.-i bölcsészettudományi karon ma-
gyar-francia szaktárgyakból tanári diplomát szerzett mint
Eötvös-kollégista. Egyetemi évei alatt főleg magyar és finn-
ugor nyelvészettel s francia irodalommal foglalkozott. 1905-
1906-ban egy évet Párizsban töltött. Hazatérése után
gimnáziumi tanárként különböző városokban működött: Szé-
kesfehérvárt (1907-1908), Nagyváradon (1908), Székelyud-
varhelyen (1909-1911). Publicisztikai működését
Székesfehérvárt kezdte egy antiszemita cikksorozattal. Pár
év múlva, Székelyudvarhelyen Ady lelkes propagátora. Részt
vett a tanári bérmozgalmakban. Éveken át a Nyugat és a Hu-
szadik Század munkatársa, ahol magyar és francia irodalmi
tárgyú esszékkel jelentkezett. Első novellái is a Nyugatban
jelentek meg. Az individualizmus csődje c. tanulmánya körül
támadt vita miatt csakhamar szakított az említett folyóiratok-
kal. 1913-ban Sümegre helyezték, 1914-ben Ungvárra, mind-
két ízben fegyelmi úton. 1918-ban Lőcsén volt tanár, innen
került a forradalom alatt Bp-re. Az 1918-as „őszirózsás” for-
radalmat még örömmel üdvözölte, de a proletárdiktatúra ide-
jén vidékre „menekült”. Legnagyobb hatású regényét, a még
1918-ban befejezett Az elsodort falut, a Horthy-korszak a
maga igazolásának tekintette. Az 1920-as évek első felében
ünnepelt író. Tanári állásáról lemondott és kizárólag írásaiból
élt. 1920-1921-ben a Virradat vezércikkírója, 1921-ben a Nép
munkatársa, 1923 jan.-jában Auróra címmel lapot indított; ez
hamarosan Élet és Irodalom címmel jelent meg az év végéig.
Regényein, publicisztikáján, előadásain „nevelődik” a 20-as

évek egyetemi hallgatósága. Előadásainak hatása részint köz-
életi témáiban, részint szuggesztív szónoki tehetségében és
nyelvi erejében gyökerezett. De később egyre inkább önma-
gát ismételte, társadalmi és politikai tanításai zsákutcába ju-
tottak. A fiatal író forradalmi megújulást sürgető kezdemé-
nyezései csakhamar romantikus parasztszemléletbe szűkültek;
ő maga pedig valósággal beleveszett önimádatába és a pilla-
natnyi hatásra számító nagyotmondások s az öncélú retorika
áradatába. Az 1920-as évek vége felé fajvédő eszméi mind-
inkább szembekerültek a német imperializmus magyarországi
terjeszkedésével. Végül is szembefordult a Horthy-korszak
vezetőivel és korábbi fegyvertársaival is, akiket pamfletszerű
írásaiban élesen támadott (Kritikai Füzetek, 1929, majd pedig
Ludas Mátyás Füzetek, 1934-1942). Utolsó éveiben önélet-
rajza (Életeim) kötötte le minden idejét. Élesen szembenállott
a német megszállás és a nyilasuralom terrorjával. A főváros
ostroma alatt halt meg a légiriadók izgalmaitól és a pinceélet
nélkülözéseitől tönkrement szervezettel. F. m.: Nyelvújítási
tanulmányok (Bp., 1903); A vogul szóképzés (Bp., 1904);
Nincs menekvés (r., Ungvár, 1917); Napló és elbeszélések
(Gyoma, 1918); Mesék a kacagó emberről (Bp., 1919); Az
elsodort falu (r., Bp., 1919); Egyenes úton (Bp., 1920); Ta-
nulmányok és jegyzetek (Bp., 1920); Ölj! (elb., Bp., 1921);
Csodálatos élet (r., Bp., 1921); Panasz (Bp., 1923); Jaj! (elb.,
Bp., 1924); Segítség! (r., Bp., 1925); Tenger és temető (elb.,
Bp., 1925); Összegyűjtött munkái (I – XVI., Bp., 1926);
Megered az eső (r., Bp., 1931); Feltámadás Makucskán (két
elb., Bp., 1932; 1956, Komlós Aladár előszavával); Kará-
csony Kolozsvárt (r., Bp., 1932); Az egész látóhatár (I – III.,
tanulmánygyűjtemény, Bp., 1939); A bölcsőtől Budapestig
(önéletrajzának első része Bp., 1944); Ének a révben (r., Bp.,
1947); Életeim (Nagy Péter előszavával (I – II., Bp., 1965). 

Híres erdélyi magyarok
(1000–1990)

Kiss Székely Zoltán

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCLXI.)

Márton Áron Nap és Hold között szülőfalujában
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A zöld ág a természet megújulá-
sának, a termékenységnek és a nö-
vekvő életnek ősi, egyetemes
szimbóluma, a zöld szín pedig a ke-
reszténységben a feltámadásé és a
halhatatlanságé, a Szentléleké és a
reményé. Tavaszi ünnepeink, nép-
szokásaink legtöbbjében napjainkig
élünk a kizöldült vagy örökzöld
ágak és a virágok többféle jelképes
funkciójával. Pünkösd, a Szentlélek
kitöltetésének ünnepe is ilyen jeles
és jelképes alkalom. 

Kárpát-medencei és erdélyi nép-
rajzi tájainkon többfelé pünkösdkor
állítottak zöld ágakat terekre, épü-
letekre, kapukra vagy ékesítették
velük a templomokat. Némely erdé-
lyi vidékünkön pünkösdkor volt
szokásos a leányok kapujának zöld
ágakkal, koszorúkkal, virágokkal
való díszítése is. Ezek közé tartozik
az egykori Marosszék nyugati, Ma-
roson túli része, a székely vagy ma-
rosszéki Mezőség. A pünkösdi
„zöldágazásnak”, „koszorúzásnak”,
„virágozásnak” egész szokásrend-
szere élt a kistáj falvaiban, amint azt
az 1980-as évek második felétől az
elmúlt három évtizedben személyes
megfigyeléssel, fényképekkel, film-
felvételekkel, beszélgetésekkel,
visszaemlékezésekkel sikerült do-
kumentálnunk. 

Ahol már csak emlék 
A múlt század közepéig a kistáj

mindenik falujában gyakorolták a
tavaszi zöldág-állítás szokását vala-
melyik jeles napon, ünnepen. A
Maros melletti Szentannán, Udvar-
falván és Várhegyen, valamint a kö-
zeli Galambodon és Mezőfelében
húsvét a zöldágazás, bokrétázás al-
kalma, Mezőmadarason pedig a
május elsejei májusfaállításra emlé-
keznek. Mezősámsondon májusfát
is tettek, és pünkösdkor is, „kizöld-
ágazták” a leányok kapuit a legé-
nyek, Mezőcsáváson áldozó-
csütörtökön és pünkösdkor is zöldá-
gaztak, aki mindkét alkalommal

tett, azt jelentette, hogy „komoly
szeretője van”. Mezőbándon a mai
legidősebb nemzedék jól emlékszik
arra, hogy a konfirmált leányok ka-
puját pünkösdkor „kidíszítették”, de
a kollektivizálás után a szokás „ki-
hanyagolódott”. Marosszentkirá-
lyon pedig nemcsak a leányok
kapuját díszítette zöld ág pünkösd
reggelén, hanem szinte minden csa-
ládét. A visszaemlékezések szerint
a családfő dolga volt a kizöldült
ágak beszerzése, hogy megörven-
deztesse vele a gyermekeit.

Élő és változó szokásrendű falvak
Az ezredfordulón és napjainkban

élő és változó, többféle szokásrendű
pünkösdi zöldágazó és virágozó te-
lepülésnek mondható viszont Me-
zőpanit, Csittszentiván és Szé-
kelykövesd, kevésbé telített, de élő
szokás Mezőbergenyében, Mező-
kölpényben, Szabédon és Harcón is.

Csittszentivánon az a gyakorlat,
hogy az elmúlt évben konfirmált
fiúk közösségi feladata a református
templom két ajtajának, portikusá-
nak és a papilak kapujának felvirá-
gozása. Az erdőről kizöldült, sudár

gyertyánfaágakat hoznak, bolthaj-
tásszerűen meghajlítják, és azokra
kötözik fel a virágokat, leginkább
rózsaféléket. A bolthajtás tetejére
árvalányhajból szép csokrot is il-
lesztenek. Hasonlóan bolthajtással
ékesítik a szomszédos Bergenyében
is a templom bejáratát és a papila-
kot. A templomi zöldágazás nagy
múltú, de szórványos szokásánál
sokkal gyakoribb a leányok kapujá-
nak zöldágazása, illetve virágokkal
díszítése. Csittszentivánon pünkösd
másodnapjára virradólag a 15-17
éves fiúk kisebb-nagyobb csopor-
tokban egész éjszaka járták a falut,
és virágokból koszorút, koronát kö-

töttek a velük egyidős vagy fiata-
labb, frissen konfirmált leányok
kapujára. Az idősebb, netán katona-
viselt legény, akinek komoly szere-
tője volt, egyedül vagy baráti
segítséggel virágozta fel kedvese
kapuját.

Szabédon is annak a lánynak vi-
rágozták fel a kapuját, akinek ko-
moly udvarlója, netán jegyese volt.
Az 1980-as évektől többször részt
vettem a szabédi és más falubeli
pünkösdi éjszaka történéseiben, és
megfigyelhettem, hogyan készül a

nagyleányok bolthajtása. Szabédi
legény ismerőseim fél éjszaka
csendben, kitartóan dolgoztak, egy-
mást segítve, hogy minden a legna-
gyobb rendben legyen, hiszen
utoljára virágozták fel kedvesük ka-
puját, pünkösdkor megtörtént az el-
jegyzés. A fiatalabb legények,
suhancok virágcsokrokkal járták az
utcákat, és kopogtattak annak a
lánynak az ablakán, akinek egy-egy
csokrot szántak, a leány a virágért
csókkal fizetett. 

Mezőkölpényben hasonló a szo-
kás rendje, mint Szabédon. Évente

három-négy lánynak díszíti bolthaj-
tás vagy koszorú a kapuját, itt nem-
csak a férjhez menendőkét, hanem
a fiatalabbakét is. Itt kevesebb a
leány, mint Szabédon, de jóval több

a „vénlegény”. A konfirmálás előtti
fiúk segítenek a nagyoknak a vi-
rágok összegyűjtésében. 

Mezőpanitban a nagyleányok
kapuját szintén bolthajtás díszíti,
akkora, hogy a földtől a kapu tete-
jéig ér. Az egész vidéken itt a leg-
színesebbek és legdúsabbak a
bolthajtások. Bőven van belőlük
napjainkban is, több évben tizenöt-
húsz leány is kapott bolthajtást.
Napjainkban nemcsak Panitban ál-
lítanak „panitias” bolthajtást,
hanem a környező falvakban, Har-
cón, Székelykövesden, Csittszenti-
vánon, sőt Marosvásárhelyen is,
ahová a paniti legények udvarolnak.
Azok a serdülő leányok, akik abban
az évben konfirmáltak, már kaphat-
nak koszorút, koronát vagy csokrot,
s ezt a tornácba vagy az ajtó fölé he-
lyezik el a fiúk. Ezekből is ugyan-
annyit látni a faluban, mint
bolthajtásból. Többévnyi megfigye-
lés alapján állíthatom, hogy a paniti
és a többi falubeli leányok nagyon
örülnek a sokféle virágból, rózsából
álló bolthajtásnak, koszorúnak, vi-
rágcsokornak, nagyon várják, a fiúk
néha szégyenlősen, néha nagy hév-
vel mesélik virágszerzési élménye-

iket. Külön téma lehetne az is, me-
lyik leány hányszor és kitől kap
bolthajtást vagy csokrot, mi a sze-
repe ennek a kapcsolatukban, mi-
lyen szabályokat illik betartani, és
hogyan változnak e szabályok, mi-
lyen modern kommunikációs esz-
közök, például mobiltelefon-, sms-
és más üzenetek egészítik ki a ha-
gyományos virágnyelvezetet.

Székelykövesden ne keressünk
nagylányokhoz illő zöld ágat, bolt-
hajtást vagy koszorút, mert itt a
pünkösdi „kapudíszítés” a kislányo-
kat illeti, születésüktől serdülővé
cseperedésükig. Minden óvodásnak
és kisiskolásnak tesznek a korosz-
tálybeliek és a rokon gyermekek,
szülői segítséggel. Ebben a szokás-
rendben a családok kapcsolatrend-
szerét, baráti körét jelzik a pünkösdi
virágok.

Az éjszaka vitatott történései
A virágozás szokását gyakorló

közösségekben és főleg a legények-
leányok körében általános az a vé-
lekedés, hogy a kapura kerülő virág

annál értékesebb, minél nehezebben
lehet megszerezni, begyűjteni. Ha
saját kertből szedik vagy kérik, nem
sokat ér, akkor értékes, ha lopják. A
legénycsapatok, suhancok éjszakai
foglalatossága a viráglopás, sok
házigazdáé, háziasszonyé a virágos-
kert őrzése. Erre az éjszakára szinte
kettéválik a falu: virágőrzőkre és vi-
rágtolvajokra, akár egy rokonságon
vagy utcán belül is. Ezt mindenki
tudja, legtöbben elfogadják a virág-
lopást, csak kíméletes, szelíd for-
máit igénylik. Az egész vidéken a
legutóbbi időkig élt a virággal kö-
szöntő szokás fordítottja is: a
büszke, haragtartó leánynak bosz-
szúból lerágott kukoricaszárakat,
csalánt vagy egy zsúp kórét állítot-
tak a kapujához. Azt hamar el kel-
lett tüntetni, de úgyis hamar híre
ment, hogy a leányok-legények
közül ki van éppen haragban. Arra
napjainkban is ébredhet a leányos
gazda pünkösd reggelén, hogy a
kiskaput a harmadik szomszédba
vitték, vagy kicserélték a tréfás
kedvű legények vagy a legénysorba
így belépni kívánó suhancok. Ezért
az öregek és a tréfát nem ismerő fel-
nőttek haragszanak, a leányok
egyenesen büszkék arra, hogy ez
miattuk – értük történik. 

Az ezredforduló után egyre in-
kább tapasztalható itt is egyrészt a
hagyományos szokások elhagyása,
levetkőzése, és ezzel párhuzamosan
az értelmiségieknek a felújításukra
való törekvése. Pünkösdi népszoká-
saink a tavasz, a lélek győzelméhez,
az emberi élet legszebb idejéhez, a
fiatalsághoz kapcsolódnak: a fiata-
los erőpróba, a játékkedv, a szere-
lemvágy fejeződik ki bennük. Amíg
érvényes ez a szokásanyanyelv,
amíg beszélik a marosszéki székely
Mezőség falvaiban, addig a közös-
ség egyensúlyát, belső összetartozá-
sát is biztosíthatja.

Pünkösdi népszokásaink
Zöldágazás, virágozás a marosszéki Mezőségen 
Dr. Barabás László

A paniti bolthajtás mint szerelmi ajándék (2010)

Pünkösdi virágokkal ékes templom előtt… (Csittszentiván, 2001)

Mezőkölpényi leány koszorúja (2009)

Az éjszaka nyomai: elvitték a kaput, letörték a fenyőágakat (Mezőpanit, 2009)
Fotók: Barabás László és Fodor Elek

Hajnalfelé készen a szabédi bolthajtás (1988)
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 20-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Huszka Jenő zeneszerző
egyik híres művének a címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Vacog, borzong – Képlet, előírás. 7. Nyújt – Olasz névelő. 8. Tempó
– Bekecs. 9. Állófilm – Dal betűi. 11. Török tiszti rang – Női énekhang. 12. Moszat – 
Tölgyfa termése. 14. Olt-partok! – Méltóság. 15. Hógörgeteg – Zászló. 18. Pusztaság –
Maros megyei falu. 19. … esetben, alkalomadtán – Magyar műkorcsolyázó (Krisztina).
22. Libahang – Szintén, székelyesen. 23. Dózis – Sémi nép. 25. Az időtől fogva – Tengeri
halfajta. 27. Guzsaly része! – Párosan forral! 28. Vádol – Európai folyam. 30. Skálahang
– Baki egynemű hangzói. 31. Talizmán – Auditórium, közönség.    

FÜGGŐLEGES: 1. Gyerekfelügyelő – Mozgókép. 2. Napos … (Karácsony Benő) –
Nyugalom, harmónia. 3. Magunk – Eme tárgy. 4. A világ … (A. Dumas) – Brit rockénekes
(Chris). 5. Öböl – Római pásztordal. 6. Hazai sóstó – Nyomornegyed. 10. Szándékozó –
Ókori görög piactér. 13. Manilakender – Hányad, arány. 16. Zeneszám bevezető dallama
– Dedó. 17. Buddhista templom – Szerves oldószer. 20. Versenylovas – Időpont. 21. 
Fehér …, (J. London) – Átmos. 24. Gabonát levág – Fasor. 26. Részben tanul! – Norvég,
ománi és zambiai gépkocsijelzés. 29. Tüzel – Rangjelző szó. 

Koncz Erzsébet

A 100 ÉVE ELHUNYT KÖLTŐNK
című pályázat nyertesei:

Tóth Tünde, 
Marosvásárhely, Armoniei u.

Török Ilona,
Marosvásárhely, Vihar u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
BRÜLL ADÉL; VERSEK; AZ UTOLSÓ HAJÓK;

BONCZA BERTA; ADY ENDRE
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a május 31-i számból:

Klasszikus (ikrek):
Fidelio

Skandi:
Kérlek, hozd fel a nercbundá-
mat a Mercedesből, félek, hogy
már az is megolvadt.
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Szerkeszti: Kiss Éva 851.

K

K

VÍZSZINTES: 1. Festő, 100 éve hunyt el (Kosztka Tivadar). 10. Kilencszeres világ-
bajnok pingpongozó (Ferenc). 11. Mohamed istene. 12. Magyar, majd angol portréfestő,
150 éve született (Fülöp Elek; Sir Philip Laub). 17. Svájci város. 19. Vonalzóféle. 20.
Női név (aug. 12.). 21. Arrafele! 22. E nap. 23. Albán pénz. 24. Papagájnév. 25. Gabonát
vágó. 27. Madárkergető szó. 29. Középen lemos! 30. Lám. 31. Egyke! 32. A hegy leve.
33. Spanyol úr. 36. Forma. 38. Fába vés. 39. Tova. 41. Órómai házi istenek. 43. … tisztán
lássatok (Ady). 45. A dinamit feltalálója (Alfred). 47. Költő. 49. Yoko … (J. Lennon fe-
lesége). 50. Londoni villamos. 51. Nem mérges kígyófaj. 52.  München folyója. 53. Angol
költő, író, drámaíró, 300 éve halt meg (Joseph). 54. Építész (szecessziós), 150 éve
született (Albert Kálmán).

FÜGGŐLEGES: 1. …-…-szán (Puccini szoprán hőse). 2. Téli sport. 3. Arra a helyre
tesz. 4. Lop-… (kínai tó). 5. Svéd dinasztia. 6. … mode: divatosan (francia). 7. Párosan
őröl! 8. Angol rendező (Peter). 9. Úttörő bútorgyáros, 100 éve hunyt el (Endre). 13.
Éjjel látjuk. 14. Latyakos. 15. Ramazuri. 16. Skálahang. 18. Mosópormárka. 20. Diplo-
mata, 350 éve született (János Mihály). 21. Partszakasz! 23. Kályha sütője. 25. Szerelem
(latin). 26. Üdítő ital. 27. Fehér foltos homokú ló. 28. Író, 150 éve született (Dezső, igazi
neve Weisz Mór). 30. Iszkol. 32. Közkatona. 34. Egyszerű, de alapvető. 35. Orosz festő
(Ilja). 37. Magyar költő (László). 38. Szerzetes tanár, MTA-tag (Jácint János). 40.  Angol
főrend. 42. Megrázkódtatás. 44. Énekesnő (Diana). 46. Fürdő (német). 48. Eleven. 51.
Ásványi fűsyer. 52. Szintén.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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ADÁSVÉTEL

ELADÓ beépíthető telek Ákosfalva–
Vácmány-tető fölött, 22.500 m2, 1 km-
re Marosvásárhely déli bejáratától, az
E60-ason. Alkalmas parcellázásra,
háromoldali bejárattal. Irányár: 4
euró/m2. Érdeklődni a 0748-030-200-
as telefonszámon. (13/2986-I)

ELADÓ beépíthető beltelek, Nyárád-
szereda, Mező út 13/A, 2663 m2, köz-
művesítési lehetőség (villany, gáz, víz
és kanalizálás), telekkönyv napi-
rendre hozva. Irányár: 4 euró/m2. Ér-
deklődni a 0748-030-200-as
telefonszámon. (13/2988-I)

ELADÓK: tárcsás kasza, dízelmotoros
betonkeverő. Tel. 0745-404-666. (3/2976)

ERDEI kemény tűzifa eladó. Tel. 0754-
899-512. (6/2980)

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

ÁGYBETÉTEK a legolcsóbban, nagyon
jó minőségben, bármilyen méretben
kaphatók a NIKI PARK üzletben. 1989.
December 22. utca 113/A. (21251)

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

ELADÓK 40 kg-os süldők. Tel. 0740-463-
935. (1/2901)

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

ELADÓ 650 m2-es beltelek
Székelybósban. Tel. 0740-310-168.
(1/3012)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0744-101-614.
(5/3018-I)

ELADÓK: ruhásszekrény, vitrines
szekrény, fotel, kisasztal, ágybetétek,
egyszemélyes kanapé, hátasszék, régi
fakanapé, konyhamérleg, dagasztóteknő,
ládák, ablakrámák, üveges ajtók, kapcsos
régi ágy. Tel. 0770-526-610, 0365/438-
294. (6/3019)

ELADÓ: 450-es Fiat traktor, eke,
búzavető gép, krumplivető gép,
permetező, LT35 duba, tárcsa, 2000
darab apró cserép, 30 bani/darab, 2 nagy
szekér, traktorral vontatható. Tel. 0720-
048-334. (14/3028)

ELADÓ 150 véka búza. Tel. 0733-
542-695. (2/3036-I)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (2/3036-I)

ELADÓK süldők (2 db.) Tel.: 0749-
307-739. (3053)

LAKÁS

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

KIADÓ szobák Tusnádfürdőn 80 lej-
től. Tel. 0757-381-991. www.tusnad-
furdo.ro (sz.-I)

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott
kétszobás apartman a November 7.
negyedben nem dohányzó személy
részére. Ára 200 euró/hó. Tel. 0752-
836-269, 0771-426-477. (2937-I)

KIADÓ külön bejáratú, bútorozott
szoba lány részére a Tudor negyed-
ben. Tel. 0741-392-529. (2962-I)

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti, I. osztá-
lyú tömbházlakás a Rozmarinului ut-
cában. Tel. 0751-684-604. (4/2886-I)

ELADÓ I. osztályú, másfél szobás, 36 m2-
es garzon a Kárpátok sétányon. Tel.
0749-425-152. (3/2997)

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

KIADÓ bútorozott garzon a központ-
ban hosszú távra egyetemista, tanuló
lánynak. Tel. 0724-198-440. (7/3005-I)

ELADÓ 3 szobás, tégla, IV/IV. eme-
leti lakás a Kövesdombon. Termopán
ablak, központi fűtés, régi parkett.
Napos oldal, közel van az iskola,
óvoda, üzletek, piac, buszmegálló.
Ára: 49.000 euró. Tel. 0743-598-311.
(2/3015-I)

TÖMBHÁZLAKÁST vásárolok kész-
pénzzel. Tel. 0745-423-310. (11/3025)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon hosszú távra. Tel.
0365/420-620. (5/3040)

ELADÓ a Săvineşti negyedben 3 szobás,
kétszobásra átalakított, földszinti
tömbházlakás, van terasz és pince.
Közvetítő nélkül. Ára 49.000 euró. Eladó
Arctic A+ hűtőszekrény, Arctic mosógép,
négyégős aragázkályha, 3 kihúzható
kanapé és sok egyéb. Tel. 0749-065-165.
(6/3041)

ELADÓ 2 szobás, felújítandó, VII.
emeleti lakás a Szabadság utcában.
Ára: 39.500 euró. Érdeklődni naponta
14-20 óra között a 0770-270-962-es
telefonszámon. (1/3050-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (9/2834)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)
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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 MUREş INSOLVENCY
SPRL – Marosvásárhely, Ghe.
Avramescu u. 4. szám –, a csőd-
eljárás alatt álló adós
ElECtro DIA JunIor KFt.
– Sárpatak, Fő út 85C1, Maros
megye – felszámolója, nyilvános
árverést  szervez  a következő
javak értékesítésére:

– Ford Mondeo Break sze-
mélygépkocsi, 2002-es gyárt-
mány, 281.767 km-ben,
kikiáltási ár: 2.650 lej + héa

– Iveco Daily haszonjármű,
1994-es gyártmány, 288.760 km-
ben, kikiáltási ár: 4.600 lej + héa.

A nyilvános árverésre június
14-én 13 órától kerül sor a cég-
felszámoló székhelyén, és hetente
péntekenként megismétlik
ugyanabban az időpontban, az
értékesítésig. Az árverésen részt
vehetnek azok a magán- és jogi
személyek, akik/amelyek megvá-
sárolják a feladatfüzetet, kifize-
tik a kikiáltási ár 10%-át képező
garanciát és a részvételi díjat az
árverés előtti napon 13 óráig. 

Bővebb felvilágosítás a
0265/269-700, 0745-146-096  te-
lefonszámon.

A közönség
figyelmébe!

Felhívjuk kedves 
figyelmüket, hogy a

Mircea Birău 
fedett uszoda 

június 9-én zárva lesz.
Boldog ünnepeket

kívánunk!
Az uszoda 

vezetősége
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
IDŐSGONDOZÓI MUNKA AUSZTRIÁBAN! Tapasztalattal rendelkező, németül jól beszélő, komoly
gondolkodású, KÉPZETT ÁPOLÓKAT keresünk Ausztriába, négyhetes váltásba, hivatalos, szervezett mun-
kára. Tel. 00-43-6-812-056-7069; 00-43-6-886-060-1054, 8-17 óra között lehet érdeklődni. E-mail-cím:
kovacsannamari1@hotmail.com (sz.-I)
ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT és SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér, étkezési jegyek.
Tel. 0741-215-738. (21264)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET, SZELETELŐT, CSO-
MAGOLÓT és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-
403-114. (21264)
AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0741-411-334. (4/2766)
ÖN MEGBÍZHATÓ, a stabil munkahelyet megbecsülő személy? Csatlakozzon a Renania Trade logisztikai
csapatához RAKTÁRKEZELŐI munkakörbe. Ha pályakezdő, vagy nincs a logisztika terén tapasztalata,
lépésről lépésre betanítjuk. Amit kínálunk: képzés a munkahelyen; modern logisztikai rendszer hatékony
használatának megtanítása; meghatározatlan időre kötött szerződés; fix fizetés és teljesítménybónuszok;
étkezési jegyek; munkaprogram hétfőtől péntekig. Az önéletrajzokat a következő weboldalra várjuk:
https://www.renania.ro/cariere/, személyesen a következő címre: Bodoni (Budiului) utca 68. szám, Maros-
vásárhely, vagy hívjanak telefonon a 0372–759-230-as 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. Köve-
telmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent),
középfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a szakmában
fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég honlapjának álláshirdető oldalára:
https://www.renania.ro/cariere/, vagy a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63709)
SOMOSTETŐ környéki családi ház kertjének karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍ-
JAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as  telefonszámon. (63737-I)
A VARROC LIGHTING SISTEMS ROMANIA RT. (volt Electromureş Rt.) ALKALMAZ: fröccsöntött
autóalkatrészek elkészítésére, megmunkálására  és felszerelésére MUNKÁSOKAT (műanyagfröccsöntés,
bevonás fémréteggel, a műanyag darabok hegesztése és összeszerelése). Tapasztalat az iparban vagy ma-
gasnyomású műanyagfröccsöntésben előnyt jelent. Vonzó bérezési csomag.  Az önéletrajzok benyújthatók
a részvénytársaság székhelyén, Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 112–114. sz. alatt. Érdeklődni a 0744-
390-767-es telefonszámon. (63736-I)
PVC TERMOPÁNOK javítása,  vasajtók kilincs- és zárcseréje, redőnyök, szalagfüggönyök, rolók szere-
lése. Tel. 0744-504-536. (63718)
KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT. Tel. 0744-505-710. (1/2995-I)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u.
47/3. szám (November 7.). (63639-I)
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, csa-
ládias környezetben dolgozhatsz, és biztos lehetsz benne, hogy minőségi munkádat és kiváló hozzáállásodat
megbecsülik.  Ha felelősségteljes személy vagy, és szeretsz csapatban dolgozni, várjuk  önéletrajzod a 
jazzdome@gmail.com e-mail-címre vagy jelentkezz a 0723-219-757-es telefonszámon. (sz.-I)
PANZIÓBA alkalmazunk FŐPINCÉRT/TEREMFŐNÖKÖT és MENEDZSERT. Tel. 0744-624-976.
(21281-I)
MAGYARORSZÁGRA, TEHÉNFARMRA, szezonmunkára FÉRFIMUNKAERŐT keresek. Kereset:
200.000 Ft/hó, szállás biztosítva. Tel. 00-36-20-946-7704. (sz.-I)
CADIAN, AUTOCAD PROGRAMOT ISMERŐ SZEMÉLYT keresek. Tel. 0753-025-631. (-I)
HAJDÚSZOBOSZLÓI EGYHETES GYÓGYÜDÜLÉS, svédasztalos reggelivel, menüválasztásos va-
csorával 25.200 Ft. www.hajduszoboszloszallasok.hu/ +36703135501. (sz.-I)
A PC HOUSE szervizébe kedves, kommunikatív RECEPCIÓST keres. Követelmények: számítógépes fel-
használói alapismeretek (Word, Excel), román és magyar nyelv ismerete. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani.
(63741-I)
ALKALMAZUNK II. BESOROLÁSÚ ITP-FELÜGYELŐT vagy frissen egyetemet végzett fiatalt (me-
chanika 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) 
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe  – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), vagy csak középen, 6-14, illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés
2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés 1800 lej) és  3. fokozatú (gradul 3) BETEG-
NYUGDÍJASOKAT. Érdeklődni  hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63675-I)
A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT
alkalmaz (C, E kategóriás jogosítvány és gépjárművezetői képesítési igazolvány szükséges). Az önéletraj-
zokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-
150-es telefonszámon lehet. (63741-I)
IDŐSGONDOZÓKAT keresünk NÉMETORSZÁGBA OTTHONI IDŐSGONDOZÁSRA. Jövedelem:
1200-1450 euró között. Szerződés német családdal, ingyenes a szállás, az étkezés és a szállítás. Havonta
németnyelv-tanfolyamot tartunk Marosvásárhelyen. Iratkozni a 0748-122-242-es telefonon. (21288-I)
Az ERIVAN IMPEX KFT. nőket alkalmaz Marosvásárhelyre, a Szabadi (Voiniceni) út 147. és a Szász-
nádas 236. szám alatti műhelyekbe, SZAKKÉPZETLEN MUNKAKÖRBE. Előnyös fizetési lehetőség +
étkezési jegyek +  a közlekedési bérlet árának visszatérítése. Érdeklődni: Szabadi út: tel. 0786-759-172;
Szásznádas: 0733-089-968, 8-15 óra között. (21288-I)
A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori 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. (sz.-I)
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A Gergely Ádám András Egyéni Felszámolóiroda – Marosvá-
sárhely, G-ral Ghe. Avramescu u. 4. szám –, a csődbe jutott 
rEboMIx KFt. cégfelszámolója, újabb nyilvános árverést  szer-
vez a Csíkfalva községi Jobbágyfalva, Fő út 180A szám (Maros
megye) alatti ingatlan egy tömbben való értékesítésére, ami a kö-
vetkezőkből áll: 2089 m2 terület, telekkönyvszám 1422/N/Csíkfalva
(a 955/II/Jobbágyfalva telekkönyvből);  kataszterszám:
1022/2/2/3/1/1/ (244/1), rajta gabonaőrlő malommal, pékséggel, va-
lamint az ehhez tartozó berendezésekkel,  kapusszobával. A kiki-
áltási ár összesen 77.000 euró. 

Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek igazolják a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garan-
cia, valamint a részvételi díj kifizetését az árverést megelőző napon
12 óráig. Az árverés a jogi felszámoló székhelyén lesz június 14-én
12 órakor, és megismétlik péntekenként, ugyanabban az időpont-
ban, a javak értékesítéséig. A részvételi feltételekről, a technikai
részletekről bővebb tájékoztatást a 0265/261-019, 0265/269-700,
0745-146-096-os telefonszámokon nyújtanak. 

A  MUREş INSOLVENCY SPRL, a temesvári Gh. Lazăr utca
42. szám alatti székhelyű, csődbe jutott  P. S.  IntEx rt. csődbiz-
tosaként nyilvános árverésen értékesíti a cég alábbi ingatlanjait: 

Vidrátszeg és Nyárádtő külterületén, a marosvásárhelyi repülő-
tér közelében telekelt megművelhető földek: 

– kültelek: 8051 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám:
1037/N, 4750 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám: 1028/N,
2296 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám 2427/N, 1641
négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám 1043/N, 903 négyzetmé-
ter szántóföld – telekkönyvszám 1031/N, 903 m2 szántóföld – telek-
könyvszám 1040/N. A területek összfelülete 18.544 négyzetméter.
Kikiáltási ár: 56.921,85 euró. Az ár nem tartalmazza a héát. 

Az árverés a csődbiztos G-ral Avramescu utca 4. szám alatti
székhelyén lesz június 14-én 13 órától, és megismétlik hetente, pén-
tekenként, ugyanazon a helyszínen és időpontban, a javak értéke-
sítéséig. 

Részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/ame-
lyek megvásárolják a feladatfüzetet és garanciaként kifizetik a ki-
kiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat az árverést megelőző
napon 13 óráig. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as  és a 0745-146-096-os te-
lefonszámon.

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhe-
lyű MUREş INSOLVENCY SPRL, a tAlIMur ExIM KFt.
cégfelszámolója, újra  nyilvános árverést szervez az adós társaság
alábbi javainak értékesítésére:

– A jobbágyfalvi, Fő út 108/A szám alatti ingatlan egyben: hús-
feldolgozó részleg a hozzá tartozó 945 négyzetméteres területtel és
ingó javakkal:  húsfeldolgozásban és -konzerválásban használatos
műszaki felszerelések (gépek, berendezések); irodabútorok, irodai
eszközök,  munkavédelmi felszerelések, négy szállítóeszköz – kiki-
áltási ár 86.000 euró.

– 5.750 négyzetméteres kaszáló (kültelek) Jobbágyfalván, szám
nélkül – kikiáltási ár: 4.300 euró. 

– 11.480 négyzetméteres kaszáló (kültelek) Jobbágyfalván, szám
nélkül – kikiáltási ár: 8.600 euró. 

– 2.111 négyzetméteres beltelek Jobbágyfalván, szám nélkül –
5.300 euró.  A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát. 

Az árverésre június 14-én 10 órától kerül sor a cégfelszámoló
székhelyén, és hetente, péntekenként, ugyanabban az időpontban
megismétlik, a javak értékesítéséig. 

Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek
részt, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező részvé-
teli garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet
az árverést megelőző napon 14 óráig. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/261-019, 0265/269-700, 0745-146-
096-os telefonszámokon.

A pénzügyminisztérium júniusban  is folytatja 
a  kincstárjegyek  kibocsátását a lakosság számára
A Közpénzügyi Minisztérium június 3-ától újabb  kincstárjegyeket bocsát ki a
lakosság számára, 1,  2, 3 és 5 éves lejárattal, évi 3,5, 4, 4,5, illetve 5%-os kamattal.
Az ezekből származó jövedelem adómentes.
A kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeinél, valamint a Román Posta
Rt. postahivatalaiban lehet megvásárolni:
– 2019. június 3–28. között az Állami Kincstár kirendeltségeinél;
– 2019. június 3–27. között a Román Posta városi postahivatalaiban, június 3–26.
között pedig a vidéki postahivataloknál.
A kincstárjegyeket azok a természetes személyek vásárolhatják meg, akik a
jegyzés időpontjában betöltötték a 18. életévüket.  A befektetendő összeg
bármekkora lehet, nincs határ megszabva.
A jegyzés idején a befektetõknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg semmisnek
nyilvánítását egy erre vonatkozó kérvény benyújtásával. A jegyzés megtörténte
után a jegyzés visszavonhatatlan, és nem lehet semmisnek nyilvánítani. 
A kincstárjegy dematerializált értékpapír, egy darab nominális értéke 1 lej, a
kamatot évente adják hozzá, a tájékoztató anyagban előírt időpontokban fizetik ki.  
A kincstárjegy átruházható és idő előtt is kiváltható. 
A kincstárjegy tulajdonosának elhunyta esetén a tulajdonjog az örökösöket illeti
meg, akik  igazolják örökösi minőségüket.
A lakosságnak szóló kincstárjegyeket az egész 2019. év folyamán kibocsátják. A
jegyzés  minden hónapban három hétig tart. A lejárat utáni visszaváltás határideje
az érdeklődés függvényében  változhat. 
Nagy az érdeklődés iránta, biztonságos befektetés, előnyös kamattal, amit a
polgárok a jövőben is igénybe vehetnek – mondta Eugen Teodorovici
pénzügyminiszter.
2019 első öt hónapjában több mint 33.000 román állampolgár fektetett be
kincstárjegyekbe – mintegy 1,7 milliárd lej értékben.
A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges módosításokat a  http://www.mfinante.ro ,

a  www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, https://www.comunicatii.gov.ro,
https://www.posta-romana.ro   honlapokon teszik közzé.  

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



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

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

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

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

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)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (2960-I)

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

VÁSÁROLUNK ócskavasat, autót nem.
Tel. 0747-816-052. (16/2991)

VÁLLALOM régi cseréptető javítását,
lefolyók és csatornák készítését, festést,
padlócsempézést és szigetelést
polisztirénnel. Tel. 0747-816-052.
(15/2990)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető- és
csatornajavítást, bármilyen más munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0744-906-289. (1/2974)

MAGÁNHÁZBA (Dacia-Budai) nyugdíjas
nőt keresünk fennjáró, idős nő mellé, napi
2x2 órára. Tel. 0365/808-903. (10/3023)

KERESEK valakit, aki géppel levágja
elhanyagolt szőlőskertben a füvet.
Tel. 0365/881-922. (13/3027-I)

BESEGÍTEK gyereknevelésbe, főzésbe,
napi 4-6 órára (előnyben a Tudor
negyed). Tel. 0748-435-962. (9/3044)

BÉRELEK kerthelyiséget. Tel.
0365/420-898. (2/3051-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretettel emlékezünk a maros-
járai id. SZÁSZ MIHÁLY 
JÁNOSRA halálának 20. évfordu-
lója alkalmából. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (-I)

Ballagásunk 50. évfordulóján ke-
gyelettel és szeretettel emléke-
zünk elhunyt TANÁRAINKRA és
OSZTÁLYTÁRSAINKRA. A Bolyai
Farkas Líceum 1969-ben végzett
XII. E osztályának öregdiákjai.
(6/3004)

Szomorúan és fájó szívvel emlé-
kezünk arra, hogy SZALKAY
ARANKA (Kicsi) egy negyed év-
százada, 1994. június 8-án eltávo-
zott az élők sorából. Akik
ismerték és szerették, gondolja-
nak rá kegyelettel! Szerettei. (sz.-I)

Egy pillanat, és mindennek vége, 
olyan gyorsan távoztál a végte-
lenségbe.
Kegyelettel és szomorú szívvel
emlékezünk DOMA JÁNOSRA, a
drága jó férjre, édesapára, nagy-
apára, apósra, testvérre, nagybá-
csira, sógorra és jó rokonra
halálának első évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugodjon bé-
kében! Gyászoló szerettei.
(17/2992-I)

Kicsi szívem, MÁRTA! Napot hoz-
tál s csillagot életünkbe, de
három éve már a csillagok útján
vagy, mert te is csillag voltál.
Ágota, Andor, Laci és mindenki,
akik szerettek, és akiket szerettél.
(10/2984-I)

Kegyelettel emlékezünk a mező-
sámsondi G. SZÁSZ ISTVÁNNÉRA
szül. PÁNCZÉL POLIXÉNIA halá-
lának 31. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott! Szerettei. (14/2989-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a pótolhatatlan, leg-
drágább férjre, édesapára, nagy-
tatára, apósra, KÖNYVES PÉTER
marosvásárhelyi lakosra június
11-én, halálának harmadik évfor-
dulóján. Szép emlékét örökre szí-
vében őrzi felesége, fia, menye,
unokája, valamint a rokonság.
(9/3007)

A múltba nézve valami fáj, valakit
keresünk, aki már nincs. Arany
volt a kezed, munka az életed,
Isten hívott, mert szeretett. Meg-
állt a szíved, mely értünk dobo-
gott, megpihent a kezed, mely
értünk dolgozott.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk június 10-én a mező-
sámsondi SOMODI ETELKÁRA
halálának  első évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzi három
gyermeke, unokái, dédunokái.
(3/3016)

Ott pihensz, ahol nem fáj  semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,
nem vagy elfeledve, szívünkben
örökre megmaradsz.
Szívünk soha el nem múló fájdal-
mával emlékezünk életünk leg-
szomorúbb napjára, június 8-ára,
NAGY EDIT született Páskuj halá-
lának első évfordulóján. Pihené-
sed legyen csendes, emléked
áldott! Bánatos szerettei. (1/3035-I)

Múlnak az évek, az emlékek ma-
radnak, itthagytál minket, de szí-
vünkben mindig ott vagy.
Szomorú szívvel emlékezem
nagytatámra, a vadadi KILYÉN
ISTVÁNRA halálának 20. évfordu-
lóján. Szerető unokája és csa-
ládja. (4/3039)

Tudjuk, hogy figyelsz ránk onnan
fentről, s meghallgatod bánatunk,
de az lenne a legszebb mégis, ha
tudnánk, hogy mindennap látha-
tunk. Id. GYÖRGY INCE volt kár-
pitosra emlékezünk halálának 9.
évfordulóján.  Örökké emlékeink-
ben és szívünkben élsz. Szerettei.
(10/3046)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és szomorú-
sággal tudatjuk, hogy drága fér-
jem, a marosvásárhelyi 

VERES CAROL 
73 éves korában eltávozott közü-
lünk. Isten nyugtassa békében!
Temetése 2019. június 7-én, pén-
teken 15 órakor lesz a maros-
szentgyörgyi municípiumi
temetőben (az új kórház mögött). 

Felesége, Olga. (3/3032-I)

Mély fájdalommal a szívünkben
veszünk búcsút szeretett édes-
apánktól és nagytatától, 

VERES CAROLTÓL 
aki 73 éves korában megszűnt
élni. Isten nyugtassa békében!
Fiai: Károly és Csaba családjuk-
kal. (3/3032-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Amikor Isten látta, hogy az út túl
hosszú, a domb túl meredek, a
lélegzés túl nehéz lett, átölelte és
mondta: gyere haza.
Köszönjük a rokonoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak,
barátoknak, akik a nehéz
percekben velünk voltak, mikor
elvesztettük drága jó
édesanyánkat, TÖVISSI EMMÁT,
és utolsó útjára elkísérték,
gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (2970-I)
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Eladási közlemény
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György
utca 1–3. szám) 2019. június 20-án 11 órai kezdettel nyilvános árverésen
értékesíti az alábbi ingó és ingatlan javakat: 
– kék Volvo M V50 személygépkocsi, azonosítószáma ZV1MW75416223304,
2006-os gyártású, 1997 köbcentis, rendszáma MS-12-NPZ,  kikiáltási ár 9.750 lej
(III. licit) + 19% héa
– kék Scania N3 haszonjármű, R420LA típus, 2007-es gyártású, 1.003.344 km-
ben, hiánytalan és üzemképes,  rozsdafoltok vannak rajta, kopott az ülések kárpitja,
és a bal első maszk alsó fele sérült,  kikiáltási ár 22.250 lej (III. licit) + 19% héa
– Abrichter SCM gyalugép, kikiáltási ár 975 lej (II. licit) + 19% héa
– 850 x 90 mm-es gyalugép,  kikiáltási ár 975 lej (II. licit) + 19% héa
– 1207 négyzetméteres szántóterület, 84 m2 felületű ipari építmények, 349 m2-en
lakások, telekkönyvszám 50039 Csíkfalva, helyrajzi szám 792/1, kataszterszám C1
792/1, C2 792/1, C3 792/1, kikiáltási ár 57.498 lej (II. licit)
– két  db Pfaff 1245 varrógép, kikiáltási ár 3.450 lej/db (II. licit) + 19% héa
– hét db Sewmaq SW-9000SS-7 varrógép, kikiáltási ár 1.950 lej (II. licit) + 19% héa
– fehér Mercedes Atego haszonjármű, azonosítószáma WDB9700151K330401,
forgalmi engedély száma M00313576s, 4249 köbcentis, rendszáma MS-01-MPS,
1998-as gyártású, nincs benne akkumulátor,  kikiáltási ár 6.218 lej (II. licit) + 19%
héa
– FIAC kompresszor,  kikiáltási ár 885 lej (II. licit) + 19% héa
– Beissbarth típusú kerékszerelő gép,  kikiáltási ár 1.538 lej (II. licit) + 19% héa
– RAV típusú kerékszerelő gép,  kikiáltási ár 2.370 lej (II. licit) + 19% héa
– RAV típusú kerékcentírozó,  kikiáltási ár 1.785 lej (II. licit) + 19% héa
– kék Opel Combo C BF 11 AC Break dízel személygépkocsi, alvázszáma
W0L0XCF0653057621, motorszériaszám 1318686, 2005-ös gyártású, rendszáma
MS-04-EDS, 192.065 km-ben,  kikiáltási ár 5.775 lej (II. licit) + 19% héa
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, hogy
értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig  mutassák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz
kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám
4322637), ha szükséges, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,
román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat
másolatát, külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását,
román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát. 
Jelen okirat a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül
megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított
és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 260. és 261.
cikkelye értelmében. 
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási
törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja értelmében a
végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén,  a 0265/250-982-es telefonszámon, 166,
179-es mellék. 
A közlemény kifüggesztésének időpontja: 2019. június 7. 

Zogorean Florin,  a Közpénzügyi Hivatal jogi személyektől bevételező
osztályának helyettes vezetője 

Cîmpeanu Carolina osztályvezető 

Az ANAF folytatja a gépjárműilleték
visszaszolgáltatását

Eugen Teodorovici pénzügyminiszter rendelete alapján az ANAF 2019. június 3–5.
között országos szinten 700 millió lejt juttatott vissza 420.000 romániai
adófizetőnek. Ezt az összeget az adófizető polgárok 2007. január 1– 2017. január
31. között fizették be mint gépjárműilletéket.
A Pénzügyminisztérium és az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal eljárása
mindaddig folytatódik, amíg az adófizetőknek a tartozást  (gépkocsi- és
gépjárműilleték, környezetvédelmi illeték, környezetvédelmi bélyeg) az utolsó lejig
ki nem fizetik.

*
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter rendelete alapján az ANAF 2019. június 3–5.
között, Maros megyében 21.952.350 lejt adott vissza 8.012 adófizető polgárnak. Az
összeget az adófizetők 2007. január 1– 2017. január 31. között fizették be mint
gépjárműilletéket.
A Pénzügyminisztérium és az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal eljárása
mindaddig folytatódik, amíg  az adófizetőknek a tartozást (gépkocsi- és
gépjárműilleték, környezetvédelmi illeték, környezetvédelmi bélyeg) az utolsó lejig
ki nem fizetik.

Közönség- és sajtószolgálat 

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesanyára, nagymamára,
anyósra, SZABÓ VIKTÓRIÁRA halálának második évforduló-
ján.
Lelked, remélem, békére talált,
s te már a mennyből vigyázol majd ránk.
Soha nem felejtünk, szívből szeretünk, 
rád örökkön örökké emlékezünk.
Emlékét őrzi lánya, Piri, veje, Marci, uno-
kája, Zsuzsa és párja, Levente.

*
Hiányzol, MAMÁM, mert lelkem egy darab-
ját vitted magaddal a messzeségbe.
És az a darabka nem pótolható nélküled.
A szívemben hordozlak, míg élek.
Nyugodj békében, drága MAMÁM! 
Unokád, Zsuzsa. (4/3017)

Az idő fájdalmat enyhít, de hiányt nem
pótol.
Aki szeretteinek szívében él, nem hal meg,
csak pihenni tér.
Fájó szívvel emlékezünk a mezősámsondi
PÁNCZÉL MIKLÓSRA halálának 10. évfor-
dulóján. Jósága és szeretete szívünkben
örökké él. Szerettei. (14/2989-I)

Hozzád már csak a temetőbe mehetünk,
virágot neked csak a sírodra vihetünk. Pi-
henj csendesen, legyen békés álmod, ta-
lálj odafenn örök boldogságot.
Soha el nem múló fájdalommal emléke-
zünk június 10-ére, amikor 16 évvel ezelőtt
a kegyetlen halál elragadta szerettei közül
CSISZÉR CSILLÁT szül. Majláth. 
Drága emlékét szívünkben őrizzük. 
Szülei, gyermekei és testvére. (1/3014)
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A Surub Trade Kft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üz-
letágába keres 

raktári munkatársat

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

Elvárásaink: 
– a román nyelv 

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

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

csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú 

perspektíva 

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

Munkatársat keres számvezérlésűgép-kezelői, 
hőkezelői, hegesztői állás betöltésére

Amit kérünk: 
– Tanulási 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
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 e-
mail-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

ÁLLÁSHIRDETÉS
Nagyernye Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát szervez egy

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

A vizsgán való részvétel feltételei: befejezett egyetemi tanul-
mányok licencdiplomával, illetve hosszú távú felsőfokú tanulmá-
nyok licenc- vagy azzal egyenértékű diplomával a jogtudomány
vagy a közigazgatási tudományok terén, és legalább egy év régi-
ség a szakterületen.

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

A beiratkozási iratcsomók válogatása  a benyújtási határidőtől
számított 24 órán belül történik, a versenyvizsga 2019. június 26-
án 10 órától  az írásbeli próbával kezdődik és június 28-án 10
órától  a szóbelivel folytatódik a hivatal székhelyén, Nagyernye
439. szám alatt.

A sajátos követelményekre és a könyvészetre vonatkozó jegy-
zék a polgármesteri hivatal székhelyén van kifüggesztve, és hoz-
záférhető a www.primariaernei.ro honlap karrier címszavánál is.

Elérhetőség: tel. 0265/335-206, 108-as belső. 

Jánosi Ferenc polgármester 
Hochbauer Mihály jegyző

A Maros megyei  
Küküllőszéplak község  

polgármesteri 
hivatala 

2019. július 8–10. között 
versenyvizsgát tart  

a következő köztisztviselői
állás elfoglalására: 
1. I osztályú, felső fokozatú
felügyelő  a  könyvelőség, adó,
illeték   és  humán erőforrás
szakosztályra 
Iratkozási határidő: 2019. jú-
nius 27.

További információ a
0265/456-190-es telefonon,

vagy a
www.primariasuplac.ro

honlapon.

Az INTER TOURS utazási iroda
– telefon: 0265/264-011, 0733-013-166 –

újraindította a Marosvásárhely–Szalonta–Gyula–
Békéscsaba–Szeged–Kistelek–Kecskemét járatát. 

Indulás pénteken és hétfőn 7 órakor, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház mögötti parkolóból, visz-
szatérés  ugyanaznap 17 órakor, a kecskeméti távolsági buszállomásról, 19 órakor a szegedi Mars
téri  buszállomásról.  Ár: menet-jövet 220 lej, 10% kedvezmény jár nyugdíjasoknak, egyetemisták-
nak, tanulóknak. 

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhe-
lyű MUREş INSOLVENCY SPRL, a csődbe ment MAGnIFIC
CoM  KFt. (Marosvásárhely, Bánát utca 13/9.) cégfelszámolója-
ként nyilvános árverést szervez az adós cég következő vagyontár-
gyainak egyenkénti értékesítésére,  a polgári perrendtartás (1865)
431–449. cikkelyének előírásai és a 2006. évi 85-ös törvény 116–
117. cikkelyei alapján:

– műszaki felszerelés,  kikiáltási ár 568,75 lej
– szállítóeszközök, kikiáltási ár 1.025 lej
– mérőműszerek, valamint ellenőrző és beállító berendezések,

kikiáltási ár 1.036,67 lej
– bútorzat, irodai berendezés, védőfelszerelés,  egyéb aktívák,

kikiáltási ár 886,75 lej
A teljes lista az árakkal a felszámoló székhelyén tanulmányoz-

ható.  Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Ha nem sikerül eladni a vagyontárgyakat a kikiáltási áron,  a

legtöbbet ajánlónak ítélik oda, ugyanazon feltételekkel. 
Ezenkívül termékcsaládonként egy-egy tömbben értékesítik a

cég árumintákból álló árukészletét  – gépkocsi-alkatrészek és -tar-
tozékok, csavarok stb. Kikiáltási ár: 9.652,09 lej + héa. Az árukész-
let részletes jegyzéke és az ár a felszámoló székhelyén
tanulmányozható. 

Az árverést június 14-én 13 órától tartják a felszámoló székhe-
lyén, és azonos időpontban megismétlik péntekenként, a javak ér-
tékesítéséig.  

Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvé-
teli garanciát, a  részvételi díjat, megvásárolják a feladatfüzetet 24
órával az árverés kezdete előtt. Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-
019, 0265/269-700 vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.


