
A marosvásárhelyi tanács tegnapi ülé-
sén egyhangúlag megszavazta Maros-
vásárhely jövő évi beiskolázási tervét
azzal a kiegészítéssel, hogy a Római Ka-
tolikus Teológiai Líceum, önálló jogállá-
sát elvesztve, de szerkezetét megtartva
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum fiókin-
tézményeként működjön tovább. 

A tanácsülést megelőzően, tegnap meghívást
kaptunk az iskolahálózatról készült füzet ma
déli bemutatójára, amelyben tanfelügyelőségi
források szerint nem szerepel a katolikus iskola. 

A tegnapi tanácsülésen az RMDSZ-képvise-
lők nevében Bakos Levente az ülés napirendjé-
nek 19. pontjaként feltüntetett határozat-
tervezet visszavonását kérte, amelyben az
RMDSZ-tanácsosok a Római Katolikus Teoló-
giai Szaklíceum megalapítását javasolják a

2017-18-as tanévtől. Ez az új intézmény –
Mihai Viteazul u. 15. szám alatti székhellyel –
magába olvasztotta volna a jelenleg is működő
katolikus líceum diákjait és tanárait. 

A határozattervezetet, akárcsak a korábbia-
kat, ezúttal is megtámadta Horaţiu Lobonţ is-
kolákért felelős aligazgató, aki szerint az új iskolát
a 2017-18-as tanévtől nem lehet beindítani, 

Negatív rekord
Nemcsak a pártértékelés szerint kapott elégtelen bi-

zonyítványt a szocdem pártvezér első kabinetje – mert
hogy valójában ő irányítja a háttérből a dolgokat, az
mind világosabb –, hanem független értékelők szerint is.

Egy szavahihető gazdasági napilap tegnap közzétett
elemzése szerint például a beruházások tekintetében az
idei első fél évben sikerült negatív rekordot felállítani.
Vagyis, a válság óta példátlan gazdasági bővülés mellett
az idén májusig még a krízis éveinél is kevesebbet költött
a kormány befektetésekre. Az adatok szerint az utóbbi
tíz esztendőben mindig a bruttó nemzeti össztermék leg-
alább 1%-át kitevő összeget sikerült befektetésekre köl-
teni, idén ez az arány 0,5%. Csak zárójelben, a korábbi
negatív rekord, ami már kevéssel ugyancsak alámúlta a
krízisesztendők beruházási mutatóit, a szintén csak a
szövegelésben kiemelkedő Ponta-kormány teljesítménye
volt. A beruházások idei visszaesése még a tavaly sokat
szidott szakértői kormány időarányos teljesítményéhez
képest is látványos, 54%-os.

A költségvetési helyzet alakulását ismertető adatok
szerint az állam bevételei és kiadásai egyaránt növeked-
tek az év első öt hónapjában. Csakhogy amíg a kiadási
oldalon főleg a béremelések hatása érhető tetten, 
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Benedek István

Bodolai Gyöngyi

Tovább tart 
a hőség
Tovább tart a hőség az egész ország-
ban, péntektől a Partiumban, Erdély
déli részén, a Bánság legnagyobb ré-
szében és Moldova középső régióiban
elsőfokú, vagyis sárga hőségriadó
lesz, a legmagasabb hőmérsékleti ér-
tékek 33 és 36 fok között mozognak
majd, Olténiában, Munténiában és
Dobrudzsában pedig másodfokú, na-
rancssárga figyelmeztetés lesz ér-
vényben.
____________2.
Gördülékeny
tempó a megyei
tanácsnál
Figyelemfelkeltő napirendi pont volt a
Maros Megyei Tanács és a GoTransil-
vania Development Kft.-vel való
együttműködésre vonatkozó, amely
Maros megye népszerűsítését hivatott
szolgálni egy applikáció révén. 
____________4.
Színes 
lepkeszárnyon 
trópusi álom
A Küküllőmező utca 38. szám alatti lé-
tesítmény az idéntől teljesen új, 
négyosztatú épületben várja látogatóit,
akik a színes pillangókkal való találko-
zás mellett természetes alapanyagok-
ból készített üdítőket, süteményeket is
elfogyaszthatnak a most kialakított te-
raszon. 
____________15.
Sikeres volt 
a koronkai szülők
tiltakozása
A koronkai közösség megelégelte a
több éve tartó bujtogatásokat, vádas-
kodásokat, bizonyos pártpolitikusok le-
járató hadműveleteit, békét akarunk,
jogaink tiszteletben tartását, valamint
követeljük a politika kizárását isko-
lánkból. ____________17.

Fotó: Vajda György

Ideiglenes megoldásként 

Lemondtak a katolikus iskola
önállóságáról 



A júniusi évadzáró előadásokkal
és rendezvényekkel a végéhez
érkezett a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának 2016/2017-es
színházi idénye. 

Az évad során a Tompa Miklós Tár-
sulat tíz bemutatót tartott: Olbrin Joa-
chim csodálatos utazása Hamvas Béla
nyomán – rendező: Mezei Kinga; Sütő
András: Szuzai menyegző – rendező:
Sebestyén Aba; Christine Rinderk-
necht: Stresszfaktor_15 – rendező:
Csáki Csilla; Radu Afrim: Retromadár
blokknak csapódik és forró aszfaltra
zuhan – rendező: Radu Afrim, Fred
Ebb-Bob Fosse-John Kander: Chicago
– rendező-koreográfus: Juronics
Tamás; Jon Fosse: Szép – rendező: Adi
Iclenzan; Oláh-Horváth Sári – Mikó
Csaba: A köd – rendező: Oláh-Horváth
Sári; Martin McDonagh: A kripli –

rendező: Rareş Budileanu; Timur Ver-
meş: Nézd, ki van itt! – rendező: The-
odor-Cristian Popescu; Friedrich
Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása
– rendező: Mohácsi János.

A záruló évad a nézőszám stabilizá-
lásának jegyében zajlott, azaz az
utóbbi öt év során felfejlődött nézői ér-
deklődés fenntartása volt fontos. 

A számadatok azt bizonyítják, hogy
a közönség bizalmát továbbra is élvezi
a színház mindkét társulata. A Tompa
Miklós Társulat itthon megtartott 150
előadására közel 35.000 néző váltott
jegyet, a 17 idegenben játszott előadást
3.715 személy nézte meg. A Liviu
Rebreanu Társulat a székhelyen 131
előadást tartott, ezeket közel 25.000
néző tekintette meg, míg a 14 vendég-
játéknak 2.564 nézője volt. Tehát az
össznézőszám több, mint Marosvásár-
hely lakosságának egyharmada.

Az idegenben játszott előadások
többsége fesztiválszereplés volt, mivel
az évadban a korábbiakhoz képest sok-
kal több felkérést kaptak a társulatok.
A Liviu Rebreanu Társulat 12, a
Tompa Miklós Társulat 16 rangos szín-
házi seregszemlére kapott meghívást
vagy nyert beválogatást. A fesztiválo-
kon való megmérettetések jelentős dí-
jakat is eredményeztek, ám a díjazás
nélküli fesztiválokon – mint amilyen a
MITEM – Budapest, DESZKA – Deb-
recen, Interferenciák – Kolozsvár,
POSZT – Pécs, FNT – Bukarest – való
részvétel kiemelt rangot jelent. A jövő
évadot tekintve, a Tompa Miklós Tár-
sulat ősszel Csehországban, majd
Szerbiában vendégszerepel.

A rövidre szabott nyári szünetet kö-
vetően – a tervek szerint már augusz-
tus végétől – a színház újabb
előadásokkal várja a közönségét. 
(pr-titkárság)

Tovább tart a hőség az egész or-
szágban, péntektől a Partium-
ban, Erdély déli részén, a Bánság
legnagyobb részében és Mol-
dova középső régióiban első-
fokú, vagyis sárga hőségriadó
lesz, a legmagasabb hőmérsék-
leti értékek 33 és 36 fok között
mozognak majd Olténiában,
Munténiában és Dobrudzsában
pedig másodfokú, narancssárga
figyelmeztetés lesz érvényben. 

Szombaton is marad a hőség, első-
sorban a Kárpátokon túli területeken
lesz nehezen elviselhető a kánikula.
Erdély legnagyobb részében, Moldova
északnyugati és a Bánság déli részében
hatályban marad a sárga jelzés,
tehát továbbra is 33–36 fokos
maximumok várhatók.

A másodfokú figyelmeztetés
pénteken a Bánság déli részére
is érvényes, itt, illetve a Kárpá-
tokon túli területeken pénteken
és szombaton a nappali hőmér-
séklet akár a 39–40 fokot is el-
érheti, és éjszaka sem lesz
hűvösebb 20 foknál.
Fokozott készültségben 
a mentők

Megközelítőleg 840 men-
tőautó, illetve a SMURD 270
rohammentőkocsija és kilenc
mentőrepülőgépe áll készenlét-
ben országszerte, hogy a káni-
kula miatt kialakuló
vészhelyzetekben közbelépjen
– mondta szerdán a belügymi-
nisztérium székhelyén működő
katasztrófavédelmi parancs-
nokság megbeszélésén Car-
men Dan belügyminiszter.

A tárcavezető ugyanakkor
felszólította a hőségriadó alatt
álló megyék kormánymegbí-
zottjait, hogy folyamatosan fi-
gyeljék, milyen gondot okoz

a kánikula, és ellenőrizzék a rendelke-
zésre álló sürgősségi gyógyszerkészle-
teket, elsősorban azokat az
orvosságokat, amelyek a magas hő-
mérsékleti értékek által súlyosbított
betegségek ellen használhatók. Car-
men Dan fokozott odafigyelésre szólí-
totta fel a katasztrófavédelemmel
foglalkozó szerveket, mert a nagy me-
legben könnyen kigyulladhat a nö-
vényzet.
Forgalmi korlátozások

A kánikula miatt korlátozásokat ve-
zetett be tegnap a 7,5 tonnás vagy
annál nagyobb járművek számára a
közúti infrastruktúrát kezelő országos

vállalat (CNAIR). A CNAIR közlemé-
nye szerint a hatályban lévő jogszabá-
lyok értelmében a narancssárga
hőségriadó alatt álló megyékben tilos
a 7,5 tonnás vagy annál nagyobb jár-
művek közlekedése az autópályákon
és országutakon. 

Kivételt képeznek a személyszállító
járművek, az élő állatokat, romlandó,
növényi vagy állati eredetű termékeket
szállító teherautók, a katasztrófa-elhá-
rításhoz, segítségnyújtáshoz használa-
tos járművek, az üzemanyag-szállítók,
a palackozott ivóvizet szállító autók, il-
letve a meghibásodott gépkocsikat el-
vontató járművek. (hírösszefoglaló)

Ezer Székely Leány Napja 
Az idén július elsején, szombaton Csíkszeredában, majd
a csíksomlyói nyeregben tartják meg az 1931-ben kezde-
ményezett, majd 1990-ben felelevenített Ezer Székely
Leány Napját. Az esemény seregszemléje Csíkszereda fő-
terén kezdődik, majd a felvonulás után Csíksomlyón 11
órától ünnepi szentmise lesz. A kézművesvásár 10 órakor,
a rendezvény 13 órakor nyílik meg a nyeregben levő szín-
padon, majd estig tart. Egész nap népviselet-kiállítás és
gyermekjátékok színesítik a programot.

Kortárs zenei nap 
a Csűrszínházban 

A Csűrszínházi Napok után folytatódnak a rendezvények
Mikházán. Július 15-én 18 órától a Bronx Egyesület szer-
vezésében sor kerül az első csűrszínházi kortárs zenei
fesztiválra, amelynek társszervezője a marosvásárhelyi
Rocksuli. Fellépnek: a Bronx és Koszika & HotShots
akusztikus koncerttel, a Moonfellas, a Bolyai Farkas Lí-
ceum zeneköri diákjai és a Rocksuli növendékei. Belépők
a helyszínen válthatók. 

Kiállítás Marosszentgyörgyön
Július 2-án, vasárnap 10 órakor szentmisével kezdődik a
plébánián működő rajz- és faragókör évzáró ünnepsége,
melyet a tanácsteremben kiállított népművészeti tárgyak
bemutatása követ. Körvezető Török László grafikus- és fa-
faragó művész, házigazda Baricz Lajos. 

Távcsöves csillagászati bemutató 
Az Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület és a Marosvá-
sárhelyi 7-es Számú Általános Iskola közös szervezésé-
ben június 30-án, ma 21.30 órakor távcsöves csillagászati
bemutatóra kerül sor. A résztvevők a Jupitert, a Szatur-
nuszt, a Polarist, az Albireót és kis szerencsével a Vénuszt
is láthatják. Rossz idő esetén dr. Muzlinger Attila, az
EMCSE alelnöke tart előadást asztrofotózás témában, il-
letve asztrofotói láthatók majd. Előzetesen megtekinthetők
a muzlinger.ro, a csillagtura.ro és az emcse.ro weboldalak. 

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működ-
tetett Nagyinet program keretében július 7–9. között há-
romnapos kirándulást szerveznek nyugdíjasok számára.
A résztvevők 7-én, pénteken Curtea de Argeşig utaznak,
szombaton egyéb látványosságok mellett Románia leg-
szebb zuhatagát, a Bigéri-vízesést és a Vaskaput is meg-
tekintik, a programban sétahajózás is szerepel a Dunán.
Vasárnap Zsilvásárhely felé veszik az irányt, majd az őral-
jaboldogfalvi Kendeffy-kastélyt látogatják meg a kirándu-
lók. Bővebb tájékoztatás és feliratkozás a kövesdombi
könyvtárban vagy Illyés Claudia könyvtárosnál a 0748-
741-507-es telefonszámon.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma  PÁL,
holnap TIHAMÉR, 
ANNAMÁRIA napja. 
TIHAMÉR: valószínűleg
szláv eredetű, jelentése: csen-
det kedvelő.
ANNAMÁRIA: az Anna és
Mária nevek összekapcso-
lása.

30., péntek
A Nap kel 

5 óra 32 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 19 perckor. 
Az év 181. napja, 

hátravan 184 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. június 29.

1 EUR 4,5503
1 USD 3,9857

100 HUF 1,4681
1 g ARANY 159,8264

IDŐJÁRÁS
Napos, meleg idő

Hőmérséklet:
max. 330C
min. 180C

Megyei hírek

Falunap és cseresznyevásár 
Marosvécsen 
Tegnap nyílt meg és július 2-áig tart Marosvécsen a ha-
gyományos falunap és cseresznyevásár. A rendezvények
sora július elsején, szombaton 9 órától a futballpályán
sportvetélkedőkkel folytatódik (kerékpár, labdarúgás, atlé-
tika), 21 órától Delhusa Gjon, Miron Minodora és Mohácsi
Brigitta koncerteznek. Július 2-án 9.30-kor nyitják meg a
cseresznyevásárt, amelynek színpadán fellépnek a maros-
vécsi, disznajói, magyarói, erdőidecsi, kisidecsi és dédai
román és magyar hagyományőrző néptánccsoportok. 

Kézművesműhely 
a Női Akadémiánál
A Női Akadémia szeretettel várja a hétfő délutánonként
heti rendszerességgel megszervezett tevékenységére az
ügyes kezű hölgyeket, akik különböző kézműves-tevé-
kenységek fortélyait szeretnék elsajátítani, a Forradalom
(Revoluţiei) utca 45. szám alatt. Július 3-án, hétfőn 17.30
és 19.30 óra között a 16 éven felüli lányokat, asszonyokat
várják, ez alkalommal bogozástechnikával baglyokat ké-
szítenek a résztvevők Jánosi Mária vezetésével. A foglal-
kozás ingyenes, az alapanyagra és a Játéktárra szánt
adományokat köszönettel elfogadják.

Rendezvények

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
27, 35, 21, 7, 14 + 15 NOROC PLUS: 5 3 0 0 5 6

39, 38, 6, 20, 23, 3 SUPER NOROC: 9 5 4 4 8 4

33, 31, 28, 4, 5, 26 NOROC: 7 0 1 3 1 8 6

Fotó: Vajda György

Tovább tart a hőség

Évadzárás a színházban



Egy év után, ami alatt Dorin
Florea egyedül vezette a várost,
a marosvásárhelyi tanács teg-
nap két alpolgármestert válasz-
tott. 

A Szabad Emberek Pártja (POL)
részéről Hermann Mark Christian
kezdeményezte határozattervezet egy
alpolgármester megválasztására vo-
natkozott, ám a tervezet plénumbeli
vitája során Pui Sebastian javasolta,
hogy két alpolgármestert válasszon a
testület. A kezdeményező elfogadta a
javaslatot, és eszerint módosult a ter-
vezet. A PSD Papuc Sergiut, a POL
Györfi Júliát, az RMDSZ Makkai
Gergelyt és a PNL Moldován Călint
javasolta jelölteknek. A titkos szava-
zás előtt Hermann Mark Christian fel-
szólalt. Kijelentette: a POL
megszavazza az RMDSZ jelöltjét, és
e gesztusért cserébe azt várja, hogy az

RMDSZ is megszavazza Györfi Jú-
liát. Történelmi lehetőségnek nevezte,
hogy az RMDSZ es a POL képviselő-
iből alkotott többség révén két ma-
gyar alpolgármestere lehetne
Marosvásárhelynek. „A magyar több-
ség a mai tanácsülésen érvényesülhet,
és két magyar alpolgármestert állít-
hat” – hangsúlyozta. Amint a szava-
zást követően kiderült: mégsem
érvényesült a magyar többség. Az
RMDSZ jelöltje 16, a PSD jelöltje
szintén 16, a PNL jelöltje öt és a POL
jelöltje három szavazatot kapott. Ma-
rosvásárhely két alpolgármestere
tehát az RMDSZ–PSD-összefogás
nyomán Makkai Gergely és Papuc
Sergiu lett, akik le is tették a hivatali
esküt. Mindketten azt nyilatkozták a
sajtónak, hogy az egész lakosság ér-
dekében kívánnak tevékenykedni, és
bíznak benne, hogy a polgármesterrel
együtt tudnak működni e cél érdeké-
ben.
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Bizalmat szavaztak 
a Tudose-kormánynak

Bizalmat szavazott csütörtökön a parlament a Mihai
Tudose miniszterelnök vezette kormánynak. 275 tör-
vényhozó támogatta a kabinet hivatalba iktatását,
102-en ellene szavaztak, két voksot érvénytelenítet-
tek. A Tudose-kabinet miniszterei 19 órától tették le
a hivatali esküt a Cotroceni-palotában. (Agerpres)

Merkel: az EU halad előre
Az Európai Unió halad előre a fontos ügyek megol-
dásában, és ismét derűlátóbban tekint a jövőbe, egy-
sége pedig jóval erősebb annál, amit a gyakran
heves viták jeleznek – mondta Angela Merkel kan-
cellár csütörtökön a német szövetségi parlamentben
(Bundestag) az előző heti uniós csúcs eredményeit
értékelve. Az állam-, illetve kormányfők és az uniós
intézmények vezetőinek találkozója megmutatta,
hogy az EU-t „tetterő és bizakodás” jellemzi, a csúcs
sikere pedig az intenzív német–francia előkészítő
munka mellett „az összetartás és az együttműködés
új szellemének” is köszönhető, amely valamennyi
résztvevőnél érezhető volt, és a brit uniós tagság
megszüntetéséről (Brexit) tartott népszavazás óta je-
lent meg. Az EU gazdasági helyzete nagyban javult,
az idén mind a 28 tagország gazdasága növekedik,
a munkanélküliség nyolcéves mélypontra süllyedt,
2013 óta tízmillió új munkahely jött létre és a foglal-
koztatottság minden korábbinál magasabbra emel-
kedett – mondta a német kancellár. (MTI)

Hét magyar alkotót is meghívott
tagjai sorába az amerikai 
filmakadémia

Rekordnak számító 774 új tagot, köztük hét magyar
rendezőt, írót, animációs filmest hívott meg soraiba
az Oscar-díjakról döntő amerikai filmakadémia –
adta hírül a Variety című filmes portál. Enyedi Ildikót
és Mészáros Mártát rendezőként és íróként is meg-
hívták. A magyar meghívottak között van még M.
Tóth Géza filmrendező, Rófusz Ferenc animációs-
film-rendező, Deák Kristóf filmrendező, Udvardy
Anna producer és Pataki Éva író. (MTI)

Kaspersky: adatpusztítás volt 
a napokban lezajlott 
vírusfertőzés célja

Nem zsarolóvírus volt az elmúlt napokban globális
méreteket öltő hackertámadásban bevetett kártevő,
mert helyreállíthatatlanul teszi tönkre a megfertőzött
számítógépek adatállományát – jelentette be csütör-
tökön az orosz Kaspersky Lab kiberbiztonsági válla-
lat. A Kaspersky közleményében figyelmeztet, hogy
az elmúlt napokban lezajlott tömeges vírusfertőzés-
ben Petya, ExPetr és NotPetya nevet kapott kárte-
vők által kódolt adatállományt a „váltságdíj”
kifizetése esetén sem lehet helyreállítani. A fertőzés
természetét elemezve a Kaspersky szakemberei
megállapították, hogy a fertőzést terjesztők célja
nem anyagi haszonszerzés, hanem a gépek adatál-
lományának az elpusztítása volt. (MTI)

a bevételi oldalon jóformán csak a béremelésekből
eredő szociális bevételek nőttek meg, az egyéb adóne-
mek, mint a hozzáadottérték- és jövedéki adók bevételei
visszaestek. A főbb adónemek adatai alapján alig több
mint 6 százalékos bevételtöbblet van a múlt esztendőhöz
képest, ami a felét sem éri el a költségvetés tervezésének
alapjában álló 14 százalékos bővülésnek. A költségve-
tési helyzetet pedig csak rontani fogja, hogy az elnök
kihirdette a közalkalmazotti bértörvényt, ami a kiadá-
sokat tovább srófolja majd felfele, de beruházások hiá-
nyában a rövid és hosszabb távú bevételek sem fognak
növekedni, az adócsökkentések fogyasztásgerjesztő ha-
tása pedig kifulladóban van, amit a hozzáadottérték- és
jövedéki adók bevételeinek visszaesése már jelez. És
akkor még nem is beszéltünk a politikai krízis áráról,
amit egyes elemzők már kétmilliárd euróra taksálnak.

Gazdasági szempontból a választások megnyerésével
kezdődött szocdem sikertörténet kezd rémálomhoz ha-
sonlítani, ami előbb-utóbb az adófizetőknek lesz fájdal-
mas. Mert hogy az eddigi munkánál jobbat a bajszos
vezér frissített bábtársulatától sem várhatunk, azt már
onnan is látni, hogy a pénzügyi tárca új gazdája már új
adókulcsokról és a második nyugdíjpillér megszünteté-
séről elmélkedett, főnöke pedig finoman tette helyre,
mint tanár a gyengén felkészült nebulót. Ugyanezek 
ígértek nekünk felelős kormányzást a télen, de csinálni
csak káoszt képesek.

Negatív rekord
(Folytatás az 1. oldalról)

Kihirdette az államfő az új közalkalmazotti bértörvényt
Kihirdette Klaus Johannis államfő
szerdán a közalkalmazottak bére-
zéséről szóló új kerettörvényt,
amely 2018 januárjára halasz-
totta az eredetileg júliusra beígért
fontosabb béremeléseket.

A jogszabály hatályba lépéséről szóló
szokásos közleményt az elnöki hivatal
ezúttal kiegészítette egy állásfoglalással
is, amelyben a „jövedelmek fenntartható
növekedését” szükségesnek ítélő Johan-
nis a kormányzó szociálliberális szövet-
ségre hárítja a makrogazdasági
egyensúly megőrzésének felelősségét.
Az elnök leszögezte: a kormánykoalíci-
ónak úgy kell teljesítenie a béremelések-
ről szóló választási ígéreteit, hogy az
államháztartási hiány ne haladja meg a
hazai össztermék (GDP) 3 százalékát.

A szociálliberális parlamenti többség

arra számított, hogy a kormány gazda-
ságpolitikáját rendszeresen bíráló ál-
lamfő visszaküldi majd megfontolásra a
parlamentnek a bértörvényt. A kormány-
párton belül kirobbant, a Grindeanu-ka-
binet leváltásába torkollott politikai
válság közepette a vakációra készülő
parlamentnek nem lett volna ideje a ta-
vaszi ülésszak vége előtt – akár változat-
lan formában is – még egyszer
megszavazni a törvényt, ha Johannis el-
utasította volna annak kihirdetését.

A következő öt évben lépcsőzetesen
bevezetendő, átlagosan több mint 50 szá-
zalékos béremelések többsége januártól
kezdődik, amikor az összes közalkalma-
zott bére 25 százalékkal, 2018 márciusá-
tól pedig a tanárok bére további 20, az
egészségügyben dolgozóké pedig 75
százalékkal emelkedne.

Az új bértábla magasabb béreinek be-
vezetése csak a magas rangú állami tiszt-
ségviselők esetében nem szenvedett
halasztást. A legnagyobb, több mint 17
ezer lejes fizetése az államfőnek lesz, a
legnagyobb és legkisebb állami fizetés
aránya pedig az eddigi 15-ről 12-re csök-
ken.

A kormány fő erejét adó PSD további
adócsökkentések és jelentős közalkalma-
zotti béremelések ígéretével nyert vá-
lasztásokat tavaly decemberben. A
nemzetközi pénzintézetek azt kérték Ro-
mániától, hogy módosítson az adócsök-
kentések és közalkalmazotti
béremeléseket egyszerre bevezető adó-
politikáján, mert becsléseik szerint az ál-
lamháztartási hiány idén a GDP 3,7
százalékára, öt éven belül pedig akár 6
százalékára is emelkedhet. (MTI)

Ország – világ

Antalfi Imola

Papuc Sergiu és Makkai Gergely             Fotó: Antalfi Imola

Terrorista propagandáért őri-
zetbe vettek a hatóságok egy 39
éves, Argeş megyei román állam-
polgárt csütörtökön, akiről azt
feltételezik, hogy merényletet
tervezett egy romániai katonai
támaszpont ellen.

A szervezett bűnözés és terrorizmus
elleni ügyészség (DIICOT) közleménye
szerint a magát Ibrahimnak nevező férfi
2016 novembere óta az Iszlám Állam
nevű terrorszervezet jelképeit tartalmazó
fotókat és videofelvételeket osztott meg
közösségi oldalakon a szervezet által
végrehajtott támadásokról, kivégzések-
ről, lefejezésekről, és követőit is hasonló

cselekmények elkövetésére buzdította.
A férfi 2015-ben került a Román Hír-
szerző Szolgálat (SRI) látókörébe, ami-
kor egy román területen működő (egyes
hírtelevíziók szerint külföldi) katonai tá-
maszpont környékén kezdett kémkedni:
adatokat gyűjtött a létesítmény bejára-
tairól, őrzésének módjáról, annak érde-
kében, hogy ezeket az információkat
egy másik uniós országban működő
dzsihadista csoporthoz juttassa el – kö-
zölték a hatóságok. A szóban forgó cso-
port a 2015. novemberi párizsi
merénylet feltételezett elkövetőivel is
kapcsolatban állt, tagjai közül pedig töb-

ben a szíriai konfliktusövezetbe utaztak,
hogy csatlakozzanak a dzsihádhoz – tet-
ték hozzá.

A Mediafax hírügynökség értesülései
szerint a gyanúsított abban a franciaor-
szági börtönben tért át az iszlám vallásra
és kezdett el radikalizálódni, ahova fran-
cia területen elkövetett lopásokért került.

A DIICOT három Argeş megyei tele-
pülésen hajtott végre házkutatást csütör-
tök reggel, lefoglalta a terrorista
propagandára használt tárgyakat és szá-
mítástechnikai eszközöket, majd a gya-
núsítottat a vádhatóság piteşti-i
székházába vitte kihallgatásra. (MTI)

Román állampolgárságú dzsihadistát fogtak

Alpolgármestereket választott a marosvásárhelyi tanács
PSD–RMDSZ-összefogás a szavazásnál 

Az új kormány elhalasztja egy
évvel a 2018. január 1-jére terve-
zett egy százalékpontos héacsök-
kentést, így a jelenleg 19
százalékos héa csak 2019. január
1-jétől csökken 18 százalékra –
derült ki a kormány programjá-
ból, amelyet csütörtökön terjesz-
tettek a törvényhozói testület elé.

A korábbi kormányprogramhoz ké-
pest a héacsökkentés egyéves elhalasz-
tása mellett bevezetik január 1-jétől az
úgynevezett szolidaritási adót, valamint
egy pótadót, amelyet az egészségre

káros élelmiszerekre vetnek ki. A kor-
mányprogram a szolidaritási adóról nem
tartalmaz több részletet.

A társadalmi „méltányosság” je-
gyében a jelenlegi társasági adó helyett
valamennyi vállalkozás esetében nem a
nyereséget, hanem a bevételt adóznák
meg. Emellett év végéig 20 százalékkal
növelik a Romániában kitermelt és fel-
dolgozatlanul exportált természeti ás-
ványkincsek után az államnak fizetendő
járadékot.

A Tudose-kormány programja sem
mond le a bér- és nyugdíjemelésekről,
valamint a társadalombiztosítási járulé-

kok csökkentéséről. Az egyéni vállalko-
zók jövedelmi adóját januártól 16 száza-
lékról 10 százalékra csökkentik, illetve
adómentessé teszik a 2000 lej alatti jö-
vedelmeket.

A kormányzat az idénre 3 százalékos
államháztartási hiányt tervezett, de az
Európai Bizottság, a Nemzetközi Valu-
taalap, a Költségvetési Tanács, valamint
Klaus Johannis államelnök kételyeit fe-
jezte ki, hogy ezt tartani tudja a kor-
mány. Szerintük hosszú távon nem
tarthatók fenn a kormánykoalíció által
megígért béremelések és adócsökkenté-
sek. (MTI)

Egy évvel elhalasztják a héacsökkentést

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatni fogja Klaus Jo-
hannist egy újabb államelnöki mandátum megszerzésében –
jelentette ki Ludovic Orban, a politikai alakulat elnöke. Az
Europa FM rádiócsatornának adott interjúban Orban azt
mondta: a párt kongresszusán felvállalta, hogy Klaus Johannis
elnököt támogatni fogja egy újabb mandátum megszerzésé-
ben. A PNL fellendülőben van, tette hozzá a párt vezetője, aki

szerint a következő időszak célkitűzései között „az államel-
nök-választások, a helyhatósági és a parlamenti választások
megnyerése” szerepel. Orban kifejtette, fontos célkitűzésnek
tartja az állampolgárokkal történő közvetlen kommunikáció
felélesztését, és hisz benne, hogy képesek lesznek kidolgozni
egy olyan kormányprogramot, amely stabil és fenntartható
fejlődést hoz Románia számára. (Agerpres)

A PNL támogatja Johannist egy újabb mandátumért



és a tervezet törvényességét a polgármesteri hi-
vatal jogügyi osztálya is több ponton kifogá-
solta. 

Mindezek után Bakos Levente tanácsos egy
nyilatkozatot olvasott fel, amelyben elhangzott,
hogy az RMDSZ marosvásárhelyi frakciója már
nem tartja időszerűnek a több mint egy hónappal
korábban iktatott határozat tervezetét a katolikus
iskola tényleges megalapításáról. 

– Döntésünket az indokolja, hogy a határo-
zattervezetben hivatkozási alapként szolgáló
tanfelügyelőségi döntést alapfokon megsemmi-
sítette a bíróság, a jegyző pedig nem értett egyet
a tervezettel sem. Mivel „a szövetség továbbra
is kitart az iskolaalapítás mellett, így a lehető
legrövidebb idő alatt egy olyan határozatterve-
zetet nyújt be, amely az elmúlt két évben jóhi-
szeműen működtetett iskolától teljesen
független. Az elmúlt hét hónapban számtalan
próbálkozás volt arra vonatkozóan, hogy a je-
lenlegi iskola jogi helyzete tisztázódjon, hogy a
tanintézmény önállóan folytathassa működését,
azonban ezek a próbálkozások sikertelennek bi-
zonyultak. 

A marosvásárhelyi magyar közösség igénye
és akarata egyértelmű, szükség van egy római
katolikus felekezetű iskolára. Éppen ezért kez-
deményezzük egy új iskola alapítását, amely az
érvényben lévő módszertan és törvényes előírá-
sok által rögzített lépések szerint lenne létre-
hozva. Bízunk abban, hogy ez az új iskola a
2018–2019-es tanévtől kezdődően megkezdheti
működését. 

A két éve működtetett iskola szempontjából,
lévén, hogy több bírósági eljárás is folyamatban
van, illetve a kétes jogi helyzet miatt a ciklus-
kezdő osztályokat sem lehetett beindítani, a leg-
jobb megoldás az lenne, ha a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum fiókintézményeként (structură
arondată) működne tovább. Az RMDSZ csak
olyan iskolahálózat elfogadását tudja támo-
gatni, amelyben ez a megoldás szerepel…

Nem akarjuk veszélyeztetni a több ezer nyol-
cadikos diák iskolai beiratkozását, azonban ér-
dekképviseleti szervezetként nem tudunk
eltekinteni attól sem, hogy több mint 400 diák,
több száz szülő és a katolikus egyház akaratát
semmibe veszik, és visszaélnek jóhiszeműségük-
kel immáron több mint hét hónapja… Éppen
ezért, a szülői közösség és az egyház akaratával
összhangban, az a kérésünk, tegyék lehetővé,
hogy a katolikus iskola a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum fiókintézményeként folytassa tevékeny-
ségét, ha már önállóan nem működhet” – hang-
zott el a nyilatkozatban. 

A Peti András vezette ülésen Radu Bălaş, a
POL tanácsosa azt kifogásolta, hogy a sűrű le-
velezés helyett a tanfelügyelőségtől, amely szá-
mára állítólag annyira fontos az iskolahálózat
jóváhagyása, senki nem vett részt az ülésen,
hogy a tanácsosok kérdéseire válaszoljon. Töb-
bek között arra, hogy mi történik akkor, ha nem

szavazzák meg az iskolahálózat tervezetét,
amire a hivatal jegyzője a vonatkozó törvényt
idézve azt felelte, hogy érvényben marad a régi
iskolahálózat, amit a katolikus líceumba járó di-
ákok szülei, akik tiltakozásképpen jelen voltak
az ülésen, hosszan megtapsoltak. 

Kérésre Horaţiu Lobonţ, az iskolákért felelős
aligazgató számolt be, hogy Marosvásárhely is-
kolahálózat-tervezetében továbbra is 26 iskola
szerepel, amelyek a tanfelügyelőségtől zöld utat
kaptak, a nyolc kifogásolt egység helyzetét
pedig tisztázni kell – tette hozzá. 

A továbbiakban történteket Magyary Előd, az
RMDSZ-tanácsosok frakcióvezető-helyettese
magyarázta.

– Első sürgősségi napirendi pontként a ma-
rosvásárhelyi iskolahálózat ellen szavaztunk,
mivel nem foglalták bele a katolikus teológiai
líceumot. 

Peti András ülésvezető javaslata alapján meg-
szavaztuk azt a kiegészítést, hogy a katolikus is-
kolát szerkezetként a Bolyai Farkas Elméleti
Líceumhoz csatolják és hét kifogásolt óvoda ok-
tatási szintként működjön. Ezt továbbítjuk a me-
gyei tanfelügyelőségnek, ahol csütörtökön
ígéretet kaptunk arra, hogy a javaslatot egy mi-
nisztériumi rendelettel véglegesítik. Határidőt
sajnos nem tudok mondani, de a megbeszélések
értelmében pár nap alatt megszületik a megol-
dás. A minisztériumi rendelet alapján pedig a
katolikus iskola kilencedik osztályaiba is irat-
kozhatnak a végzősök – szögezte le Magyary
Előd.

A szavazást megelőzően Györfi Júlia, a POL
tanácsosa vetette fel, hogy nem ajánlásként (se
propune), hanem határozatként (se decide) kel-
lene elfogadni a határozattervezet kiegészítését,
ami az ülésvezető magyarázata szerint akkor
lesz végleges határozat, ha a tanfelügyelőség és
a szaktárca beleegyezik. 

A szavazást követően zavarodottan és csaló-
dottan távoztak a szülők. 

– Csak akkor fogadhatjuk el, hogy iskolánkat
szerkezetként a Bolyaihoz csatolják, ha a cik-
luskezdő osztályok megmaradnak, és az indítá-
sukat megtiltó 70-es számú februári határozatát
visszavonja a tanfelügyelőség. A három kilen-
cedik osztályunkat nem adhatják senkinek, mert
az törvénytelenség lenne, és követeljük azt is,
hogy szerkezetként iskolánk megőrizze a nevét
– nyilatkozta Zsigmond Imola a szülői közösség
nevében. 

– A vatikáni nagykövet, aki Marosvásárhe-
lyen járt, hogy megegyezésre bírja a feleket,
tisztában van azzal, hogy helyileg nem tartották
be az ígéreteket, ezért szabadságáról visszatért,
hogy dolgozzon az ügyön – tette hozzá. 

Annyi rosszindulatú félrevezetés után joggal
merül fel a kérdés, hogy újabb csapdába sétál-
tak-e a tanácsosok, vagy a tanfelügyelőség be-
tartja az ígéretét, amely felemásan pillanatnyi
megoldást jelentene, de az önállóságát vesztett
katolikus iskola sajnos akkor sem lenne a régi. 

A Maros Megyei Tanács Péter
Ferenc elnökletével megtar-
tott tegnapi júniusi soros ülé-
sén az előre meghirdetett 18
határozattervezetből kettőt
levettek a napirendről, éspe-
dig: a 3-as számú határozat-
tervezetet, amely a Forra-
dalom utca 45. szám alatti in-
gatlan tulajdonviszonyát vál-
toztatta volna meg, illetve a
17-es számú határozatterve-
zetet, amely egy beruházás, a
Köteles Sámuel utca 33. szám
alatti intervenciós központ
műszaki-gazdasági dokumen-
tációjának elfogadására vo-
natkozott. 

A napirenden maradt 16 határo-
zattervezetet sorra mind megsza-
vazta az önkormányzati testület.
Ezek szerint jóváhagyták a dicső-
szentmártoni Gh. Marinescu kórház
második emeletén található, 35,3

négyzetméter összfelületű helyisé-
gek három évre szóló bérbeadását.
Elfogadták, hogy Lándor – Ma-
gyarbükkös – Magyarózd között
egy útszakasz Maros megye tulaj-
donából Magyarbükkös község tu-
lajdonába kerüljön át.

A negyedik napirendi pont
Maros megye általános költségve-
tésének módosításáról szólt. Esze-
rint a megye idei költségvetése a
bevételi tételnél 552 millió lejre,
míg a kiadásoknál 689 millió lejre
módosult. A megyei önkormányzati
testület ennek keretében jóváhagyta
237 ezer lej átutalását a Horea Ka-
tasztrófavédelmi Felügyelőség
programjára, amelynek célja haté-
konyabbá tenni az állampolgárok
védelmét szolgáló beavatkozási
egységek munkáját. Emellett 25
ezer lejt utalnak ki a Maros Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Igaz-
gatóságnak a májusi szociális szol-
gáltatások kifizetésére. 

S ha már itt tartunk, akkor arra a

határozattervezetre is utalni kell,
amely dr. Steckbauer Andrea ideig-
lenes igazgatói mandátumát hat hó-
nappal hosszabbítja meg az
igazgatóság élén. 
Mobilalkalmazás 
a megye népszerűsítésére 

Figyelemfelkeltő napirendi pont
volt a Maros Megyei Tanács és a
GoTransilvania Development Kft.-
vel való együttműködésre vonat-
kozó, amely Maros megye
népszerűsítését hivatott szolgálni
egy applikáció révén. 

– Ez a határozat egy együttműkö-
dési megállapodás elfogadására vo-
natkozik, amely a GoTransilvania
már létező és használható appliká-
ciójának továbbfejlesztését teszi le-
hetővé. Az applikációt fejlesztő cég
vállalta, hogy bővíti a jelenlegi
desztinációkat, hiszen eddig csak
Marosvásárhelyről, Szovátáról és
Segesvárról találhatók információk
az itteni kulturális és természeti lát-
nivalókról, szálláshelyekről, étter-

mekről. Ezt ki kellene bővíteni,
hogy a megye összes városa és ne-
vezetessége megtalálható legyen az
applikáción. A cél az, hogy Maros
megye minden látnivalója felkerül-
jön ide, és azok a turisták, akik le-
töltik az applikációt, minden
szükséges információt megkapja-
nak. Ez egy telefonos applikáció, de
letölthető számítógépre is. Tartal-
maz audiogide-okat is, fényképe-
ket, kis szöveges leírásokat. Maros
megye ezért a fejlesztésért nem fog
fizetni, anyagilag nem járul hozzá,
viszont minden információt, amivel
a Maros Megyei Tanács rendelke-
zik, szövegeket, képeket, népszerű-
sítő anyagokat átadunk a
GoTransilvania cégnek. Cserébe in-
gyen használhatjuk az alkalmazást
a megye turisztikai népszerűsíté-
sére. Az applikáció kezdetben
három nyelven, magyarul, románul
és angolul lesz elérhető, de később
más nyelvekre is lefordítják az is-
mertető anyagokat – nyilatkozta
Lukács Katalin, a megyei tanács
sajtófelelőse.
Fejleszthető az interaktív térkép 

– Egy másik határozat értelmé-
ben továbbfejlesztendő a megye in-

teraktív térképe. A Maros Megyei
Tanács 2011-ben kötött együttmű-
ködési megállapodást a Schubert &
Franzke Kiadóval Maros megye hi-
vatalos térképének kiadására, il-
letve a megye interaktív térképének
az elkészítésére, ez utóbbi elérhető
a megyei tanács honlapján. A teg-
napi tanácsülésen arról született
megállapodás, hogy a cég tovább-
fejleszti a térképet, új funkciókkal
látja el, hogy könnyebben lehessen
keresni rajta, illetve, hogy lemen-
teni és nyomtatni is lehessen a tér-
képet vagy egyes részleteit. 

Péter Ferencet, a megyei önkor-
mányzat elnökét arról kérdeztük,
miért kellett módosítani a Marosvá-
sárhely Nagyvárosi Övezet Egyesü-
let alapító okiratát és statútumát. Az
elnök elmondta, hogy eddig az
egyesületet a mindenkori megyei
tanácselnök vezette, de a gyakorlat
azt igazolta, hogy szerencsésebb
lenne, ha két társelnök és egy alel-
nök vezetné az egyesületet. Ezért
vált szükségessé a módosítás. Hogy
ki töltené be a társelnök szerepét, a
megyei elnök Dorin Floreát, míg al-
elnöknek Bartha Mihályt, Mezőpa-
nit volt polgármesterét nevezte meg. 

Felháborító, amit a Maros Megyei
Tanfelügyelőség tervezett a Római Kato-
likus Teológiai Líceum 2017/2018-ban
induló 9. osztályaival. Napok óta várjuk
a tanfelügyelőség közleményét, de egye-
lőre ez késik, csak a sajtóból értesültünk
róla, hogy az említett iskolába beterve-
zett három 9. osztályt a Bolyaiba, az épí-
tészeti valamint a faipari líceumba
osztják el az illetékesek, azok, akik elő-
zőleg azt ígérték, hogy a katolikus iskola
legrosszabb esetben struktúraként fog
működni a Bolyai líceum mellett. 

Sajnos a beiskolázási diszkriminatív
helyzet nem itt kezdődött, és ez évekre
visszamenően állandó problémaként me-
rült fel. Már a 2009/2010-es beiskolázási
tervben is hiányzott kb. 10 osztály a vég-
zős magyar nyolcadikosok számához ké-
pest, amiért a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ)
Maros megyei szervezete a CEMO-val
közösen az Országos Diszkriminációel-
lenes Tanácshoz fordult. Végül akkor si-
került elérni, hogy az induló magyar 9.
osztályok száma jó megközelítéssel fe-
leljen meg a végzősök számának. Köz-
ben a kialakult helyzetből bírósági ügy
lett, amelyet a marosvásárhelyi táblabí-
róság 2012-ben végérvényesen diszkri-
minatívnak minősített, és ez
precedensértékű volt Romániában. 

2009 tavaszán született egy szóbeli
megegyezés a megyei RMPSZ vezető-
sége és a tanfelügyelőség magyar oktatá-
sért felelős főtanfelügyelő-helyettese
között, mely szerint minden évben közö-
sen beszéljük meg a beiskolázási tervet
az igényeknek és a végzősök létszámá-
nak figyelembevételével. Ez meg is tör-
tént egy alkalommal, a 2010/2011-es
tanévre vonatkozóan, majd feledésbe
merült, annak ellenére, hogy az RMPSZ
többször kérte az egyeztetést. 

Áthidaló megoldásként a tanfelügye-
lőség kérésére minden év januárjában az
RMPSZ összehívta a megye magyar
igazgatóit, aligazgatóit a beiskolázási
terv megbeszélésére, de ilyenkor már saj-
nos csak a magyarázkodásokat kaptuk
arra vonatkozóan, hogy miért nem indul
egyik-másik iskolában annyi osztály,
mint amennyit kérnek, anélkül, hogy ez
összességében meghaladta volna a ma-
gyar végzősök számát.

Így történt ez legutóbb is, 2017. január
17-én, ahol a jelen levő igazgatókkal kö-
zölte a főtanfelügyelő-helyettes, hogy a
2017/2018-as tanévben 53,5 kilencedikes
magyar osztály indul a megyében,
amelynek 40%-a elméleti osztály, a többi
szaklíceum, illetve szakiskolai osztály
kell legyen – ez a törvényes előírás!
Szóvá tettem, hogy ez sérti a magyar ki-
sebbség alkotmányos jogait, mely szerint
mindenki tanulhat anyanyelvén és szaba-
don választhat iskolát, ennek feltétele vi-

szont az, hogy legkevesebb annyi ma-
gyar hely legyen a 9. osztályokban, mint
amennyi a végzős magyar 8. osztályosok
száma. 1659 magyar 8. osztályos diáknak
a megyében 59 osztályt kellene biztosí-
tani. A magyarázatként felhozott érvek
közül egyik sem állja a helyét: vannak
pótvizsgások (ők viszont pótvizsga után
beiratkozhatnak szakiskolába), vannak,
akik más megyébe mennek (hozzánk is
jönnek mindig szép számmal más me-
gyéből), van lemorzsolódás (arányosan a
román tagozaton is van lemorzsolódás,
de ott a helyek száma mégis jóval meg-
haladja a végzősök számát), úgysem telik
fel az osztály (az lehet, de akkor a piac
igényeihez mérten profilt kell változtatni,
nem pedig eltörölni az osztályt, ám ami-
kor egy évvel ezelőtt ez is szóba került,
akkor az volt a kifogás, hogy jók a már
meglévő szakok, azokat kell erősíteni)
stb. 

Minekutána felsorolásra került az is,
hogy melyik iskola milyen osztályokat
kért, és ebből mit kap meg, teljesen jogos
volt az érintett igazgatók felháborodása,
mivel semmilyen indoklásukat nem vet-
ték figyelembe. Megjegyzem, hogy ösz-
szeszámoltam az igényelt osztályok
számát, és ez szűken, de megfelelt volna
a végzősök számának. (Pl. többek között
az Elektromaros líceum kért matema-
tika–informatika osztályt, a pedagógiai
líceum pedig társadalomtudomány osz-
tályt, ami csak kérés maradt – tehát ebbe
a két iskolába is át lehetett volna helyezni
az általuk meg nem kapott elméleti osz-
tályok helyébe a katolikus iskola elméleti
osztályait.)

Ezek után a törvénytelenségek soro-
zata azzal folytatódott, hogy a 70/2017-
es rendelettel a tanfelügyelőség
megtiltotta a katolikus iskola cikluskezdő
osztályaiba a beiratkozást, majd a 2017.
június 22-i döntésével (amelyről csak a
médiában írnak egyelőre) megváltoztatta
azt az általa „törvényes előírás”-nak ne-
vezett arányt, amely az elméleti és szak-
képzésre vonatkozik, ugyanis az 53
osztályban benne volt a katolikus iskola
3 betervezett osztálya is, amelyből most
kettő szaklíceumba kerülne.

Sorolhatnánk a kifogásainkat, de ezt
már megtették többször mások, így nincs
értelme ismételgetni ugyanazt. 

Egy nagyon egyszerű kérésünk van:
mindenki tartsa be a döntéseivel a törvé-
nyes kereteket. Ha ez megtörtént volna,
lenne megfelelő számú osztályunk, lehe-
tett volna beiskolázni a katolikus isko-
lába, elméleti osztályt nem alakítanának
át szakosztállyá. Bízom benne, hogy ez
utóbbi nem valósul meg, lesz józan dön-
tést hozó határozat.

Horváth Gabriella, 
az RMPSZ 

Maros megyei elnöke
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Mezey Sarolta

(Folytatás az 1. oldalról)

Két határozattervezetet visszavontak a napirendről
Gördülékeny tempó a megyei tanácsnál

Lemondtak 
a katolikus iskola önállóságáról

Nem hagyhatjuk szó nélkül!
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Úgy gondolom, akkor leszek valamennyire
hiteles Arany János és a Rozvány család kap-
csolatának bemutatásában, ha sorozatunk 3.,
befejező részében átadjuk a szót a néhai Sáf-
rán Györgyi irodalomtörténésznek, hiszen
eddigi ismereteimet is főleg Neki köszönhe-
tem. Így Sáfrán Györgyi eredeti művéből szó
szerint szeretném idézeni azt a részt, ami
megvilágítja, hogy milyen hatást is gyakorolt
Arany költészetére a Rozvány családdal való
ismeretsége.

»Nem érdektelen a Rozvány családban élő
hagyomány, mely a Daliás idők, illetve a
Toldi szerelme energikus Toldinéjában öreg
Rozványné ihletését is föltételezi.

A trilógia első része a költő és édesanyja
bensőséges kapcsolatának emlékét őrzi.

„…egyedül nőttem öreg jámbor szüleim
körében: s hiszed-e hogy ennek eltörölhetet-
len befolyása lett jellememre? Az a felfogás,
a mint én Toldi viszonyát anyjával, rajzolom,
nem annyira objectiv, mint a közönség gon-
dolja” – írja Arany Tompának.1

Kétségtelen, hogy a Daliás idők, illetve a
Toldi szerelme Toldinéja az első rész anya-
alakját új, más vonásokkal gazdagítja. Az
első Toldiban Miklós – bár korára szinte még
gyermek – nemcsak anyja szívének, de házá-
nak is ura, akit anyja szolgáló szeretettel vesz
körül.

A Toldi szerelme Toldinéja már kemé-
nyebb, harciasabb vonásokat visel. A Daliás
idők első dolgozatában útra kerekedik, látni
akarja a lányt, fia választottját:

Elmegyek én magam, bizony el én oda;
Megtudom, meglátom, kicsoda? micsoda? 
(V. é. 3.) 
Ez már a fia dolgába elszántan beleszóló

anya típusa. Az elhatározást tett követi; útra-
kel György árvájával és az öreg Bencével föl-
keresni Rozgonyi Pál házát.

Toldiné. meg a lyányt tartja mindig szem-
mel, 

Nem aval [!] a nyájas édes-anyaszemmel,
Hanem mostohával, amilyennel soha
Nem nézhetne irigy napa vagy mostoha. 
(Daliás idők első dolg. V. 17.) 
Toldiné harciassága fia tivornyáinak hírére

robban ki igazán. Nyomban cselekszik: befo-
gat, utazik. A fia várából hallatszó trágár da-
loktól nem retten vissza. Belöki az ajtót s
„bátran, erős hangon így pattog a nyelve”:

Ki, ki orcátlan had! ez a fiam vára:
Nem hagyom a házát, javait prédára!
Én mondom az anyja: el, el! haza innen!
Parancsolom! tüstént takarodjék minden”.
(Toldi szerelme, VI. 43.)
Ez a határozott, parancsoláshoz szokott

nagyasszony, aki várnagyokat, szolgákat ren-
del magához, faggat fia felől, az első rész fiá-
ért hangtalanul küzdő anyatípusával szemben
új vonásokkal gazdagodott. Ebben már van a
házát kormányzó, övéi ügyeit intéző, árvákat
védő Rozványné egyéniségéből is. Arany,
mint a Rozvány-ház lakója, a mindennapok
közelségében látta, figyelte a ház asszonyát,
s így nem lehetetlen, hogy kemény, határozott
egyéniségéből kölcsönzött vonásokat a kö-
zépső rész Toldinéjához.

Rozvány Józsefnek és Christian Persidá-
nak három gyermeke volt: András, György és
Erzsébet.

Az elsőszülöttről, Rozvány Andrásról írja
Arany: „Egy nap derült volt reád s reám” –
„Kortársam R. A. halálán” c. öregkori versé-
ben.

Egy nap derült rájuk valóban, mert egy
napon születtek. Csak amíg a tehetős Roz-
vány-házban gondtalan jólét fogadta az első-
szülött fiút, addig a Kölesér utcai „bogárhátú
viskó”-ban paraszti szegénység Arany
György és Megyeri Sára tizedik gyermekét,
a vézna kis Janit, akinek nyolc előtte elhalt
testvért kellett öregedő szüleivel feledtetnie.
Rozvány József elsőszülött fiát, Andrást, a
családi hagyományt jelentő kereskedői pá-
lyára nevelte. Amikor Arany
hozzájuk került tanítónak, egy
szobában lakott vele. Rozvány
Gabriella írja 1956-ban emlék-
irataiban, hogy nagyapja, Roz-
vány József házában,
gyermekkorában még látta
annak a szobának ablakába kar-
colva, melyben a két fiatalember
lakott – Arany írásával – azt a két
sort, melyet a családi hagyo-
mány és emlékezet a költőnek
tulajdonít:

Még a búza ki sem hányta a
fejét,

Már a madár mind elhordta a
szemét. 

A két ifjú, noha természetük,
hivatásuk, műveltségük merőben
különbözött, mégis jól megér-
tette egymást. A zárkózott, min-
dig olvasó Arany szerette a
tréfát, kedves kötődést. Lakó-
társa, a boltból hírekkel hazatérő
bohókás Rozvány Andris ugyan-
csak benne élt „az ifjúság szép
kertjében”, a hova Arany csak
„vaskorláton” át pillantgatott.

Arany egy ifjúkori, Szilágyi
István nevenapjára írt tréfás kö-
szöntője epilógusában felvonul-
tatja a szalontai erdőben együtt
korhelykedő ismerősöket: Csere
János kántor, Pécsi Lajos fűsze-
res, Pap Imre üveges, Zwickel
József chirurgus, Zsugovits De-
meter görög kereskedő és Fekete
Mihály alakjait. A díszes sorban
a gyengébb nemet igen kedvelő
társát – nyilván jellemzésül –
„szűz Rozvány Endere” néven emlegeti.

A másik, Rozvány András nevéhez fűződő
gondtalan ifjúkori emlék Arany János neve-
napjával kapcsolatos, amikor a költő kacag-
tatón utánozta Andris barátja hadaró
beszédét. A történteket a szintén jelen levő
Rozvány György emlékezete és emlékiratai
őrizték meg.

Rozvány András, úgy látszik, nehezen
tűrte otthon a kemény kordát. Ercsey írja só-
gorának: „Rozvány András, miután a falomi-
ával ismételve és most már 1000ikszer
összeveszett – házasodni készül”. 

Házassága valóságos lázadás a szinte tör-
vénynek számító családi szokások ellen: nem
görög és nem is gazdag lányt vesz el. Ismét
Ercseyt idézzük: „Rozvány András a nősülés
epochalis catastropháján készül keresztül
esni. Igen biz a’ el akar venni N. Váradról
szegény catholica leányt, kinek csinosságán
és becsületességén kivül semmi vagyona
nincs. Már jegyet is váltottak. Isten segítse a
jó szándékot”. 

Arany és Rozvány András ekkor 37 éve-
sek. A költő 14 éve házas, két gyermek apja
s már négy évvel előbb megírta „Évek, ti még
jövendő évek” c. versét: 

Nem évek száma hozza
– Nem mindig – a vén kort elé:
Kevés esztendők súlya szintúgy
Legörnyeszt a mély sír felé. 
Amíg Arany ősz hajszálait figyeli és vén-

ségét panaszolja, barátja akkor házasodik. Er-
csey következő levele már erről ad hírt:
„Rozvány Bandi megházasodott és feleségét
haza is hozta (ez már azonban óság, mit, gon-
dolom írtam is már)”. 

Egy következő évi levél kis Rozvány-utód
hírét hozza: „Rozvány András szintén meg-
van az ő feleségecskéjével, ki nemsokára
meghozza neki az apai kedves örömet”. –
Áprilisban a remény beteljesüléséről ad hírt:
„Rozvány András atyafinak a közelebbi na-
pokban egy leánykája született, kit is nevez-
nek Irénnek” – Rozvány András és Kesztheli
Mathild házasságából nem is született több
gyermek. 

Rozvány András bohém természetén há-
zasember és családapa mivolta sem változta-
tott. Mindenre kaphatósága hasznos
kereskedői fürgeséget, szívesen segítő lele-
ményt is jelentett, továbbá lendületet a kivi-
telben. Amit elvállalt, el is intézte. Ercsey őt
kérte meg Arany Tisza Domokoshoz írt leve-
leinek Kőrösre juttatására. Ezeket u. i. Domo-
kos halála után Tiszáné visszaajándékozta a
költőnek. Rozvány Bandi a leveleket magá-
val vitte Pestre, ott megbízható kőrösi keres-
kedőt keresett, aki aztán el is juttatta a
költőnek. Ercsey Sándor levelei arról is be-
számolnak, hogy Arany János arcképének
Szalontára szállítását – melyet szülővárosa
festetett meg Barabással – szintén Rozvány
András vállalta, s ez bizony nem kis viszon-
tagságok között ment végbe: „A görögök –

írja Ercsey – t. i. Rozvány Bandi és Csáky
Gyuri tegnap jöttek haza Pestről, hova még a
hónap első napjaiban elmentek volt. Az a cri-
minális idő, mi a múlt napokban itt volt, Pes-
ten érte őket. Ennek következtében alig
tudtak Szolnokról 5 nap alatt haza vergődni,
ott hagyván portékájukat is. Ők elhozták ma-
gukkal bátyám arcképét is, de azt hasonlókép
ott hagyták”. A következő levél beszámol az
arckép további sorsáról: „A járhatatlan rossz
utak elmultával bátyám arcképe beérkezett
Pestről, és az ideiglenesen Rozványéknál van
letéve, mert az ő portékáikkal együtt külde-

tett. A kép nagyon szépen van festve
és annyira élethű, hogy mi adjon isten
jó napot mondunk neki”. 

Rozvány Andráshoz, úgy látszik,
Ercsey Sándor is jobban vonzódott,
mint Györgyhöz, aki szintén ügyvéd
és így bizonyos fokig riválisa volt.
Egyik levelében megírja, hogy fele-
sége Tamásdra menvén, unatkozott és
fölment Rozvány Bandihoz. Egyik
levelében panaszkodik, hogy amikor
a levelet megkezdte, sok írnivaló járt
eszében, közben azonban elfeledte.
Ezzel kapcsolatban Rozvány Bandi
mondása jut eszébe: „most elmond-
hatná R. B.: Uram öcsém, ne rágja
már azt a pennát”.

1861-ben Arany Juliska írja Roz-
vány Erzsébetnek: „A múlt hetek
egyikében volt szerencsénk Rozványi
Andris bácsihoz is, s csak az zavarta
meg örömünket, hogy nem nyerhetők
meg sem egy ebédre, sem egy este-
lire”. (1861. ápr. 28. Függ. 20.) Az
utolsó emlék, amit Arany János és
Rozvány András kapcsolatára idézhe-
tünk, a költő „Kortársam R. A. halá-
lán” c. verse. A vers keletkezéséről
Rozvány György is megemlékezik. A
költeményt a döbbenet íratta Arany-
nyal: mennyivel több vitalitást érzett
barátjában, mint fáradt önmagában,
és mégis – az ment el hamarabb.
György, a fiatalabb Rozvány fiú
1819. április 21-én született, és így
két évvel volt fiatalabb bátyjánál és
Aranynál. Mivel András a családi ha-
gyományt jelentő kereskedői pályára
lépett, Györgyöt taníttatták. A kiseb-
bik fiú honoratiorrá válása a család

társadalmi tekintélyét is emelte. Rozvány
György egyéniségét, pályáját családja tevé-
keny görög szelleme jellemzi. Középiskolai
tanulmányait Aradon, Nagyváradon, Temes-
várott végezte, a jogot Késmárkon kezdte és
Debrecenben fejezte be. 1840-ben tett
ügyvédi vizsgát Pesten. Beöthy Ödön, Bihar
vm. szabadelvű pártjának alapítója 1839-ben
magával vitte a pozsonyi országgyűlésre,
ahol részt vett az Országgyűlési Tudósítások
szerkesztésében. 1840-ben megbízták, hozza
haza Spielberg-ből Szalontára a kegyelemmel
szabaduló szerencsétlen sorsú Lovassy Lász-
lót«.

Arany János születésének 200. évforduló-
jára is emlékezve úgy gondoltuk, hogy érde-
kes felidézni ezt az Erdélyhez vagy a
Partiumhoz is kötődő Arany János-kapcsola-
tot. Ez is hozzátartozik Arany János gyöke-
reihez, mely mélyen ivódik a mai földrajzi
tájakba is. A történelem a Rozvány család
sorsát is átrendezte, de a gyökerek azért ma-
radtak, ha másban nem, hát az irodalomtör-
ténetben!

Irodalom
Sáfrán Györgyi: Arany János és Rozvány

Erzsébet, Budapest, 1960. Az MTA Könyvtár
Kézirattárának kiadványa.

Arany János és a Rozvány család (3.)
Oláh-Gál Róbert

1 Arany János – Tompa Mihálynak, 1853. dec. 4. AJL. I. 328. I.

Rozvány György és kislánya, Gabriella



Péter és Pál (tudjuk) nyárban
összeférnek a naptárban

– írta volt Arany János A fülemilében. Június 29. Gabonaé-
rés ideje, nyár dereka. Az aratás kezdete. Ezen a napon szen-
telik az aratóeszközöket. Szent Péter apostol volt az első
pápa, a pápák és halászok védőszentje. Szent Pál a nemzetek
apostola, a laikus apostoli munka védőszentje.

Az udvaron lucfenyő csodálkozik a kánikulában: hogyan
került ide a síkságra? Rokona éppen 180 éve, 1837-től ková-
sodik s emlékezik. A távolból néha odahalló déli harangszóra
megremeg körülötte a Gyilkos-tó vize.

Maga a harangszó 560 éve jelzi a delet a keresztény Euró-
pában. 1456. június 29-én rendelte el III. Callixtus pápa a
Nándorfehérvár elleni török támadás kivédésére irányuló kö-
nyörgésként a déli harangozást.

Régmúlt nyárba kalauzol a Buda halálába beleszőtt nép-
költészeti ihletésű Rege a csodaszarvasról versével Arany:

(…) Száll a madár, száll az ének,
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Vadont s a Dont ők felverik
A Meóti kis tengerig;
Süppedékes mély tavaknak
Szigetére ők behatnak.

Ott a szarvas, mint a pára
– Köd előtte, köd utána –
Míg az ember széjjelnézne:
Szemök elöl elenyésze.

(…) Szóla Magyar: hej! ki tudja
Merre van a hazánk útja?
Kerek az ég mindenfelé –
Anyám, anyám, meghalsz belé!

Szóla Hunor itt maradjunk!
Tanyát verjünk; itthon vagyunk:
Selyem a fű, édes a víz,
Fa-odúból csöpög a méz,

Kék folyam ad fényes halat,
Vörhenyő vad ízes falat,
Feszes az íj, sebes a nyíl,
Harckalandon zsákmány a díj.

A többit Szakács Sándor ötvösművész réztálai is elme-
sélik. A Marosvásárhelyről elszármazott művész 1990 után
László Gyula történész által feltárt népvándorláskori mo-
tívumokból alkotta meg saját művészi világát.

László Gyula többször is fogadott – vallotta ihletőforrás-
vidékéről még 2007-ben a Duna TV-nek adott interjújában.

Két hete írtam volt, hogy a történész Hunor és Magyar
nyomában kiadványa valóságos népkönyvvé vált, akárcsak
az 50 rajz a honfoglalókról című munkája.

A csodaszarvas tálon Hunor és Magor ölében „lyányai
Belárnak, Dúlnak”. A lányrablás sok nép ősi mondáinak tár-
gya. Az Árpád-házi királyok és az Anjouk korában az ud-
vari krónikások jegyezték föl a magyarok eredetmondáit,
melyek szájhagyomány útján maradtak fenn. Arany János
tervezte, hogy pótolja a magyarok hiányzó ősi eposzát. A
krónikákból indult ki, s a történetírók munkáit figyelembe
véve írta meg a magyarság eredetét. A Buda halála és a
Csaba királyfi eposzok befejezetlenségükben is páratlan ér-
tékeink.

Akárcsak Szakács Sándor befejezetlen életműve.

(…) Száll a madár, száll az ének
Két fiáról szép Enéhnek.
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Dúl leányi, a legszebbek,
Hunor, Magyar nője lettek (…)

Hunor ága hún fajt nemzett,
Magyaré a magyar nemzet;
Szaporaság lőn temérdek;
A szigetben nem is fértek.

Szittya földet elözönlék,
Dúl királynak dús örökjét; –
És azóta, hősök párja!
Híretek száll szájrul szájra.

Szakács Sándor e réztálán ott van a nap s a hold ábrázolatja
is.

Jut eszembe erről a Batthyáneum csillagvizsgálója. Név-
adója, Batthyány Ignác gróf, 1780-1798 között Erdély ka-
tolikus püspöke, 276 éve, 1741. június 30-án látta meg a
napvilágot Németújváron. Esterházy Károly püspök keltette
fel érdeklődését a természettudományok iránt. Kolozsvárt kis
magán-csillagvizsgálót állított fel. Egy erdélyi tudós társa-
ság gondolatával is foglalkozott. Gyulafehérváron 1794-98
közt korszerű csillagvizsgálót állított fel, itt maga is végzett
észleléseket, és egy 18 ezer kötetes nyilvános könyvtárat ala-
pított, amely mindenki számára nyitva állt. A Batthyáneum

számos értékes kéziratot és kódexet tartalmaz. A „láncos
könyve tára” ma sem látogatható.

Zárom mai sétámat Áprily Lajos Egy pohár bora sorai-
val:

Forma van a versem
egyszerű sorában:
ötvös volt az ősöm
Brassó városában.

(…)Elsodort a sorsom,
addig kalandoztam.
Poharat is, bort is,
magammal elhoztam.
Állok poharammal
fájó magyar földön,
s hegyeim borával
telistele töltöm.

Telistele töltöm.

S mert vándor vagy, minden nap tovább kell menned az
úton, mely egyetlen célod, tehát lelked és a lelkedben elrejtett
isteni tartalom megismerése felé vezet – veszem kölcsön a
szót Márai Sándortól.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2017-ben, Péter-Pálkor

Többnyire verset ír, de mesétől a re-
gényig a próza szinte minden műfajá-
ban kipróbálta magát. Versei már
nem a fióknak születnek, és egyre
több sikert ér el, pedig csak 18 éves. 

Dénes Csaba Antallal a tavalyi makfalvi
Székely Majálison találkoztunk először, ami-
kor egyik versét adta elő. Még ugyanaznap
egy televíziós stáb arra kérte, írjon verset az
1956-os forradalomban részt vevő pesti fiúk-
ról. Fiatal versírónk alig fél óra múlva egy
újabb költeményt mutatott fel. A tizennyolc
éves makfalvi fiatalember a szovátai közép-
iskolában tanul. Versírással hobbiszinten fog-
lalkozik, és alkotásaival néha részt vesz
versenyeken, pályázatokon is. 
Jönnek az elismerések

Csaba hatodik osztályos korában kezdett el
verselni, de kipróbálta magát a mese, a no-
vella, a sci-fi novella területén is, és egy re-
gényt is írt már. Verseiből közöltek már
Szovátán, és tavaly egyik verse nyertes lett:
Erdőszentgyörgyön hirdettek az egész Kár-
pát-medencére kiterjedő versenyt az olvasás
népszerűsítéséért, ő pedig a középiskolások
korcsoportjában nyerte el az első helyezést
egy tizenhét szakaszos költeménnyel. 

Ugyancsak tavaly újabb sikeréről hallot-
tunk: ötödik helyezést ért el egy nemzetközi
pályázaton, immár felnőtt korcsoportba so-
rolva. A győri Többlettél alkotói versenyre
küldött Legbelső hatalom című verse elnyerte

a zsűri tetszését, verse bekerült egy antológi-
ába. 

Azóta is folyamatosan szenvedélyének él,
az írásnak és a költészetnek. Idén harmad-
szorra nyerte el az első díjat az erdőszent-
györgyi líceum által meghirdetett versíró
pályázaton. Emellett különdíjat nyert a ma-
gyarországi Hát így. Keep smiling amatőr
vers- és esszéíró pályázaton, az ünnepélyes
díjátadásra a budapesti Duna Palotában került
sor egy rendkívüli musical kíséretében. 

„Hatalmas élményt nyújtott mind az elő-
adás, mind az elismerés átvétele a színészek-
kel és művészekkel tele tömeg előtt” –
emlékezik vissza Csaba. Az epika műfajában
is ért el sikereket. A budapesti Petőfi Irodalmi
Múzeum által meghirdetett Sárkányok már-
pedig vannak meseíró pályázaton különdíjat
nyert, nemrég pedig publikálásra került az
első fantasy novellája is egy internetes portá-
lon. A fantasyt mint irodalmi műfajt fölöttébb
kedveli, s ennek szellemében dolgozik a má-
sodik ilyen stílusú regényén.

Legújabb sikerét nemrég könyvelhette el:
a székelyudvarhelyi városi könyvtár által a
könyvtárosok nemzetközi napja alkalmából
meghirdetett alkotói pályázaton első helye-
zést ért el a középiskolás korcsoportban. A
felhívásra négy versét küldte be: Ki vagyok
én?, Szellemi örökség, Földi csillag, Kapocs.
Torontóba mehet

Legjelentősebb idei sikerének egy kanadai
felhíváson elért eredményét tartja. Az idei
Székely Majálison Szíki Károly egri színmű-

vész adott át neki
díjat, ő volt az, aki a
tavalyi majálison fel-
fedezte a saját versét
elszavaló Csabát. Az-
után felkérte, hogy
szerepeljen egy,
1956-ról szóló doku-
mentumfilmjében,
melyet 2016. novem-
ber 11-én mutattak be
a Bródy Sándor
Könyvtárban. A mű-
vész rengeteget biz-
tatta, és ő mutatta
meg azt a pályázatot
is, amelyen ezt a kie-
melkedő eredményt
elérte: a torontói Mag
TV díjazta és bemu-
tatta Szellemi örökség
című versét. A díj-
nyertes költemény té-
mája az 1956-os
magyar forradalom.
Ennek a kornak az állapotait próbálta hűen
visszaadni, megjelenítve egy világot, amely
nincs tőlünk túl távol sem térben, sem időben.
Csodálattal hódol az akkori magyaroknak,
akik képesek voltak szembeszállni az el-
nyomó rezsimmel és küzdeni a szabadságért. 

Az oklevél és díjkötetek mellett a fiatalem-
ber egyhetes ingyenes kanadai kirándulást is
nyert. „Ez a legnagyobb sikerem, s ez jelenti
fáradozásaim és a kitartó munkám méltó
megjutalmazását” – mondta Csaba, aki bol-
dog, hogy költészete szálai a tengeren is át-
nyúltak, és ott is elismerésre találtak. 

A kanadai utat hatalmas lehetőségnek

tartja arra, hogy fejlessze ismereteit, megis-
merjen új kultúrákat és varázslatos helyszí-
neket. 

El szeretne jutni a Niagara-vízeséshez, mű-
vészeti és történelmi múzeumokat, különle-
gesebb nevezetességeket látogatna meg. „Ez
a siker újult erőt ad a folytatáshoz, hogy nap-
ról napra közelebb kerüljek álmaimhoz” –
mondja a fiatalember, akitől megtudtuk: kez-
detben nem nyerte el a szülei tetszését az,
amikor verselni látták, ám mostanra megvál-
tozott a véleményük, nagyon tetszenek az al-
kotásai, és néha meghatódnak egy-egy
szerzemény elhangzásakor.

Újabb sikert ért el Dénes Csaba
Kanadába megy a fiatal költő
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180 éve kovásodó luctörzs a Gyilkos-tó fodrozódó vizében

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CCLXII.)

A torontói Mag TV fődíját is elnyerte a makfalvi fiatalember 
Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László

Szakács Sándor – A csodaszarvas



Június közepén ismét megnyitotta ka-
puit a parajdi trópusi lepkeház. A Kü-
küllőmező utca 38. szám alatti
létesítmény az idéntől teljesen új, 
négyosztatú épületben várja látoga-
tóit, akik a színes pillangókkal való ta-
lálkozás mellett természetes
alapanyagokból készített üdítőket,
süteményeket is elfogyaszthatnak a
most kialakított teraszon. 

Tanárból vállalkozó 
– Végzettségemet tekintve geográfus va-

gyok, de a Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Földrajz Karának elvégzése után három évet
tanítottam Székelyudvarhely és környéke is-
koláiban. Aztán csomagoltam, s későbbi fe-
leségemmel, Melániával egy évet
pincérkedtünk egy angliai szállodában. Ott-
tartózkodásunk alatt látogattuk meg a londoni
Természettudományi Múzeum előtt felépített,
Sensational Butterflies című kiállítást, s dön-
töttük el, hogy itthon mi is ilyet csinálunk.
Hazakerülve közel egy évet gondolkodtunk,
hogyan tudnánk megvalósítani a kint látotta-
kat. Újra katedra mögé kerültünk, s közben
szerveztük a kiállítást – meséli a kezdeteket
a 34 éves Kilyén Barna, akit a magyarországi
Példakép Alapítvány 2016 határon túli példa-
képévé választott. Most visszatekintve, hatal-
mas merészségnek véli kezdeményezését,
hiszen nem rendelkezett lepketenyésztési ta-

pasztalattal, nem biológus, mindent a nulláról
kezdtek. Csupán annyi volt a tarsolyukban,
hogy mindketten szerették a természetet, a tú-
rázást, Angliában pedig egyszerűen beleszeret-
tek a lepkékbe. A kulcsinformációk
megszerzése volt a legnehezebb, új-zélandi,
szingapúri lepkeházakkal vették fel a kapcsola-
tot, de kamatoztatták az Angliában látottakat is. 

Első lépésként 2011 május-júniusában egy
időszakos lepkeházat építettek a székelyudvar-
helyi Haáz Rezső Múzeumban – mintegy kö-
szönetképpen mindazért, amit szülővárosa
nyújtott Barnának. A kiállítás másfél hónapja
alatt az afrikai Atlasz-hegységtől a dél-ameri-
kai őserdőkig számos terület fajainak több száz
egyedét figyelhették meg a látogatók. A pozitív
visszajelzések érlelték meg bennük az elhatá-
rozást, hogy állandó lepkeházat hoznak létre. 

Helyszínéül tudatosan választottak szé-
kelyföldi települést. Szovátára is gondoltak,
ott azonban esős időben megcsappan a turis-
talétszám. A parajdi sóbánya viszont, évszak-
ról és időjárástól függetlenül, évente több
százezer látogatót vonz. Így esett a választás
Parajdra, s bérelték ki (mostanra sikerült
megvásárolni) a Küküllőmező utcában az 5
ár telket. 2012 tavaszán nyitották meg a két-
osztatú épületben Románia első állandó lep-
keházát. 
Színek kavalkádja

A vállalkozás talán legnehezebb része a
bábok utaztatása. A lepkék dél-amerikai, afri-
kai és ázsiai lepkefarmokról bábokként, kli-
matizált dobozokban érkeznek repülővel. A

repülőtérről futárszolgálat
szállítja őket Parajdra. Érke-
zésük után egy külön erre a
célra készített keltetőbe ke-
rülnek, ahol fajtól függően
néhány napon belül – immá-
ron a hernyóból átalakulva –
csodálatos lepkeként látják
meg a napvilágot. A keltető-
ben nagy odafigyeléssel, fo-
lyamatos felügyelet mellett
biztosítani kell a megfelelő
hőmérsékletet, a páratartal-
mat. A bábok, valamint a ki-
kelés izgalmas folyamata
megtekinthető az üvegfalú
keltetőben. 

A repülés azonban sok-
szor előre nem látott akadá-
lyokba ütközik: a berlini
reptérzár miatt fő szezonidő-
ben 2-3 napra be kellett zárni
a lepkeházat, mert nem ér-
keztek meg a bábok, de gon-
dot okozott az ecuadori
vulkánkitörés miatti reptér-
zár is. 

A lepkeházban hat úgy-
nevezett alapfajt és 5-6 vál-
tozó faj több száz egyedét
lehet megfigyelni egy idő-
ben. Lévén, hogy a lepkék
élettartama csupán néhány
hét, az utánpótláskor figyel-
nek arra, hogy folyamatosan
olyan új fajokat mutassanak be, amelyek
megtekintése ürügyül szolgálhat a visszaté-
résre. A ház állandó szereplői az egész nap
aktív, égszínkék azúrlepkék (Morpho pelei-
des), a kecses zebralepkék (Heliconiinae), a
folyamatosan lustálkodó denevérlepkék (Cal-
ligo memnon), valamint a lepedőszerűen re-
pülő nimfalepkék (Idea leuconoe). 

Szemet gyönyörködtető a 25-30 centimé-
teres fesztávolságot is elérő, Ázsiában honos
óriási atlaszlepke (Attacus atlas). A világ leg-
nagyobb lepkéjének érdekessége, hogy bár
éjszakai pillangó, nyitott szárnyakkal alszik,
s így gyönyörködhetnek benne a nappali lá-
togatók. Az alig 6-7 napot élő atlaszlepke
bábkorában megtölti magát táplálékkal, s
abból táplálkozik élete során, míg alig egy
hét alatt pálcikányira sorvad. Szeretnék, hogy
az idén legyen ebből a fajból a lepkeházban. 
Kerekeken guruló lepkeház 

Barnáék a parajdi állandó lepkeház mellett
elindítottak egy utaztatható-bérelhető kiállí-
tást is. Ezzel további hat bel- és külföldi hely-
színen mutatkoztak be: 2012 –
Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum;
2013 – Bukarest, Grigore Antipa Természet-
tudományi Múzeum; 2014 – Hajdúszo-
boszló; 2015 – Jászvásár; 2016 – Budapest;
2016 – Liberec (Csehország). A 24 tonnás ka-
mionra családtagok, barátok segítségével
kerül fel a faszerkezet, a 300 bábot tartal-
mazó tárolók. Nem egy esetben a lakókocsi-
ban, utazás közben keltették a lepkéket,
máskor helyben, a kiállításon csodálhatták
meg a látogatók, miképpen válik színpompás
lepkévé a báb. Az idénre is van már meghí-

vásuk hazai és külföldi múzeumokhoz, bota-
nikus kertekhez. 
Új, lepke formájú lepkeház

Az idén nagy fába vágták fejszéjüket: cég-
hitelből Várady Zsolt udvarhelyi építész ter-
vei alapján lepke formájú épület került a régi
helyébe. A kiterjesztett lepkeszárnyat imitáló
pasztellszínű, tájba illő épület már kívülről
tükrözi, hogy nem családi ház. A négyosztatú
létesítmény a lepkévé alakulás négy fázisát
szemlélteti: pete-hernyó-báb-lepke. Az első
légtérben kapott helyet a recepció, mellette
sütemény, ásványvíz, gyümölcslevek vásá-
rolhatók. A szuvenírboltban Kilyén Melánia
kínálja a helyi kézművesek ügyességét di-
csérő darabokat: a lepke alakú fülbevalókat
és nyakláncot édesanyja, a gyapjúval kitö-
mött filc lepkebabákat barátnője, a lepke for-
májú natúr szappant szintén ismerőse készíti.
De találunk itt képként falra rögzíthető pre-
parált lepkéket, lepkékről szóló könyveket,
lepkés bögréket is. Szintén az előtérben női,
férfimosdót is kialakítottak. A teraszon erdé-
lyi magyar borásztól származó bor, minőségi
kávé fogyasztható. A korábbinál nagyobb,
130 négyzetméteres, trópusi klímájú röptető-
teret úgy alakították ki, hogy minél több ér-
zékszervre hasson a kiállítás. A körsétány s a
közepén levő tó és szökőkút, valamint a vi-
dáman szálldosó pintyek zene a fülünknek, a
színpompás virágok és a lepkék pedig sze-
münknek nyújtanak felejthetetlen élményt.
Barna reménye, hogy egyszer a lepkeház is
bekerül az erdélyi legendáriumba. 

A parajdi lepkeház szeptember közepéig
naponta 9-19 óra között látogatható. Megéri. 
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Nagy Annamária

Színes lepkeszárnyon trópusi álom
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Biobazár 
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám

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

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

18. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 13-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Karinthy Frigyes író egyik
művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Fáraók nyughelye – Skandallum, csetepaté. 7. Keresztül – Rangjelző
szó. 8. Gábor Áron fegyvere – Indiai eredetű filozófiai tan. 9. Helyettes – Norvég, thaiföldi
és francia gépkocsijelzés. 11. Ritka, románul – Nyak része! 12. Reked, nem tud tovább
jutni – Ábel testvére. 14. Fába vés – Kissé zord! 15. Nyugati gót király volt – Etimológia.
18. Magasba lendít – Bolondít, félrevezet. 19. Filmcsillag – Most … pontosan (Quimby).
22. Megelégel – A jód és oxigén vegyjele. 23. Mosópormárka – Erdei kúszónövény. 25.
Képernyőfajta – Páratlan rakás! 27. Repedés, hasadás – TTD. 28. Verdi egyik operája –
Imbolyog. 30. Olaszországi folyó – Mozi egynemű hangzói. 31. Nyári zápor – Harcmodor.  

FÜGGŐLEGES: 1. Katolikus egyházfő – Pénzintézet. 2. Injekció – Innivaló, tréfásan.
3. Tetejére – Sóhaj. 4. Spanyolországi arab – Alvásra alkalmas bútordarab. 5. Szabályoz,
alakít – Üdül. 6. Alaszkai folyó – Szöglet. 10. Pénzt ad, javadalmaz – Lel. 13. Vándorló
nép – Horgászzsineg. 16. Színével kitűnik – Nyájat hajt. 17. Lisztből készült ragasztó –
Csodálat. 20. Régi római pénz – Térdharisnya, fuszekli. 21. Cserje – Ázsiai állam. 24.
Rossz kívánság – Takarmánynövény-féle. 26. Csendes dadák! – Svéd, ománi és vatikáni
autójel. 29. Technikai atmoszféra – Kettőzve: vásárhelyi rádióadó. 

Koncz Erzsébet

A JÚNIUSI ÉVFORDULÓK (2.)
című pályázat nyertesei:

VERESS JÓZSEF, Marosvásárhely, 
1848. út 118/5. sz.

BORDA JÁNOS, Marosvásárhely, 
Moldovei u. 4/4. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
SZENTJÓBI; LAWSON; ROTTENBILLER;

BALMONT; HUMBOLDT; RÁCZ
Kérjük a nyerteseket, 

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

telefonszámon.

Megfejtések a június 23-i számból:
Klasszikus (Ikrek): Pillangó
Skandi: Afganisztán – oda lehet,

Csak épp kijönni nem lehet.
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VÍZSZINTES: 1. A 150 éve született Nobel-díjas olasz író regénye. 9. Szerelem
(latin). 10. Névsor. 11. Reggel látjuk a füvön. 16. Törlőgumi. 18. Párosan őröl! 19. Páger...,
színész. 20. Majom módra beszél. 21. Hím állat. 22. Hintőpor. 23. Páros mese! 24. Némán
tűr! 25. Tréfás fickó. 26. A kén és a vanádium vegyjele. 27. Indiai tartomány. 30. Gyászol.
31. Orosz autómárka. 33. A kívánalmaknak megfelelő (latin). 34. Magyar város. 35.
Írország honi neve. 37. Remek, elsőrendű. 39. Eblak. 40. Rút, visszataszító. 42. Cse-
lekedet. 43. ... vára (szerbül: Kovin; helység). 45. CGS-energiaegység. 46. Retten. 48. Ar-
rafelé tud nézni.

FÜGGŐLEGES: 1. Matematika (röv.). 2. Annyi mint (röv.). 3. Mózes öt könyve. 4.
Jállaktatás. 5. Kismértékben. 6. Arcszín. 7. Órómai rézpénz. 8. Fárasztó munka. 11. Pi-
randello újító jellegű drámája. 12. Temesvári író (Ádám). 13. Német nyelvű tv-adó. 14.
A tölgy termése. 15. ... Pacino (színész). 17. Ógörög törzs. 20. Hús (angol). 21. Adriai
szél. 23. Az öt tó egyike. 25. Leveszi róla a pokrócot. 28. Latinul tévedni.  29.  Az ágynemű
része. 30. Uncle..., USA-szimbólum. 32. Ingamozgást végző. 34. Rejtett tény. 36. Olasz
és német gépkocsijel. 38. Cégféle (röv.). 39. Vétó. 41. Orvosi specialitás. 42. Szibériai
folyó. 44. Határtalan telek! 47. Dublin lakója. 49. Azonban.
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„A biztos pont” lesz a jelmon-
data a 28. Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor-
nak (Tusványos), amelyen a
részt vevő meghívottak egye-
bek mellett Kelet-Közép-Eu-
rópáról, mint biztos pontról
fognak előadást tartani és vé-
leményt cserélni – jelentették
be csütörtökön Kolozsváron a
szervezők.

A Tusványos az idén július 18. és
23. között lesz Tusnádfürdőn. 
Sándor Krisztina, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács (EMNT)
ügyvezető elnöke, a nyári szabad-
egyetem politikai programfelelőse
elmondta: azért választották jel-
mondatul ezt a gondolatot, mert az

egyre bizonytalanabbá váló európai
politikai környezetben nagy szük-
ség van biztos pontokra. Hozzá-
tette: ilyen biztos pontnak számít a
már 28 éves hagyománnyal rendel-
kező Tusványos, de biztos pont Er-
dély, a Kárpát-medence, akárcsak
Kelet-Közép-Európa.

Közölte, hogy a hagyományok-
nak megfelelően Orbán Viktor mi-
niszterelnök az idén is megtartja
szombat délelőtti előadását. Pénte-
ken a Kárpát-medencei magyar po-
litikai pártok elnökei találkoznak
egymással.

Sándor Krisztina elmondta, szá-
mos magyar kormányzati politikus
részt vesz meghívott előadóként, hi-
szen olyan vitákat akarnak gene-

rálni, amelyek nemcsak az erdélyi
magyarokat, hanem valamennyi
Kárpát-medencei magyar közössé-
get érintik.

A szabadegyetem szervezői az
idén is arra törekedtek, hogy helyet
adjanak a román–magyar párbe-
szédnek, de ezt nehezíti egyrészt a
Grindeanu-kormány megbuktatása,
másrészt az, hogy a román politiku-
sok ódzkodnak a Tusványoson terí-
tékre kerülő kisebbségvédelmi
témáktól – mondta Sándor Krisz-
tina. Hozzátette: az idén is inkább
román értelmiségiek vesznek részt,
akik egyebek mellett Trianon kö-
zelgő századik évfordulójáról fog-
nak beszélni. (MTI)

„A biztos pont” lesz a jelmondata a 28. Tusványosnak

A koronkai magyar közösség tag-
jai és a Tholdalagi Mihály Koronkai
Közösségért Csoport, sikeresnek
ítéljük meg négynapos tiltakozási
akciónkat.

A szülők panasszal fordultak a
Tanügyminisztériumhoz, a Maros
Megyei Tanfelügyelőséghez, vala-
mint a Főispánsághoz, melyben fel-
háborodásukat fejezték ki Marius
Paşcan parlamenti képviselő nyil-
vánosan közzétett, a koronkai Thol-
dalagi Mihály Általános Iskola
ellen irányuló rágalmaiért. A képvi-
selő azzal támadta a helyi iskolát és
annak vezetőségét, hogy a tanévzá-
róról szándékosan kizárták a román
ajkú diákokat, mindegyiküknek ki-
zárólag magyar nyelven nyomtatott
oklevelet adtak, mindezt kiszínezve
korábbi, mondvacsinált rágalmak-
kal, amelyek a helyi közösségben

interetnikai feszültséget keltettek,
rontották az iskola hírnevét, megza-
varták a pedagógusok és diákok
munkáját. 

A koronkai közösség megelé-
gelte a több éve tartó bujtogatáso-
kat, vádaskodásokat, bizonyos
pártpolitikusok lejárató hadművele-
teit, békét akarunk, jogaink tiszte-
letben tartását, valamint követeljük
a politika kizárását iskolánkból. 

Panaszlevelünk kapcsán – mely-
ben minden ellenünk felhozott
vádat megcáfoltunk és alapos ellen-
érvekkel támasztottunk alá – a teg-
napi nap folyamán (szerda, sz. m.)
vizsgálóbizottságot küldött a me-
gyei tanfelügyelőség a Tholdalagi
Mihály Általános Iskolába, a vizs-
gálati eredmény, természetesen, ne-
künk kedvez. Ugyanakkor a szülők
képviselői, Ioan Macarie főtanfel-

ügyelővel folytatott tárgyalásuk
során, ígéretet kaptak ügyeik igaz-
ságos elbírálására, amit a tegnapi
vizsgálóbizottság teljesített is ez
ügyben. Továbbá a főtanfelügyelő
arról is biztosította a szülőket, hogy
az elkövetkező igazgatói vizsga
zökkenő- és minden politikai befo-
lyásolástól mentes lesz.

A koronkai közösség tagjai és a
Tholdalagi Mihály Koronkai Kö-
zösségért Csoport mai (csütörtök
sz. m.) tüntetésével megerősíteni
szándékszik: itt vagyunk, és figye-
lemmel követjük a nekünk tett ígé-
retek teljesítését, megvédjük
közösségünket, elhatárolódunk a
politikai nyomásgyakorlástól és
mindennemű etnikai feszültség kel-
tésétől.

Köszönettel az együttműködésért,
a TMKKCS

Sikeres volt a koronkai szülők tiltakozása



ADÁSVÉTEL, 
BÉRBEADÁS

ELADÓ 2 szobás, I. komfortú tömb-
házlakás a Tudor negyedben, az
1918. December 1. sugárúton (VI.
emelet a 7-ből). Ára 58.000 euró, al-
kudható. Tel.: 0752-233-850. (sz-I)

ELADÓ a klinikák közelében 79 m2-
es első emeleti lakás (két szoba,
fürdő, nagy konyha-ebédlő, nagy te-
rasz) új tömbházban. Zárt udvaron
parkolóhely. Tel. 0737-043-492. (-I)

ELADÓ családi ház Marosvásárhelytől
16 km-re, Marossárpatakon, a 178. szám
alatt, 26 ár területtel. 110 m2-es lakás,
bebútorozva, gáz, villany, víz bevezetve,
kétszintes (A+P). Alkudható ár. Tel. 0752-
945-834. (1932)

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

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

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

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

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

ELADÓ ház Lőrincfalván. Tel. 0746-
895-558. (2031-I)

CSALÁD VÁSÁROL 3-4 szobás
tömbházlakást 1-3. emeleten a Tudorban.
Értesítsék ismerőseiket! Tel. 0740-708-
157. (1996)

KÉTSZOBÁS tömbházlakást vásárolok
Marosvásárhelyen. Tel. 0747-453-537.
(2025-I)

ELCSERÉLEK egy kétszobás, rendezett
tömbházlakást jó fekvésű, csendes zöld -
övezetben, iskola, óvoda, bevásárló-
központ, minden a közelben, harmadik
emeleten, szigetelt téglalakás (50 m2) egy
magánházzal. Közvetítő kizárt. Tel. 0730-
445-527, csak pénteken. (1963)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, auto-
matizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
ÉPÍTŐIPARI CÉG TEHERGÉPKOCSIVEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-
mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet.
(19046-I)
TERMOPÁN, REDŐNYÖK, VASAJTÓK, SZALAGFÜGGÖNYÖK szerelése és javítása.
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl Tel. 0744-504-536. (59902-I)
ÁPOLÓNŐT ALKALMAZUNK a búzásbesenyői IDŐSOTTHONBA. Feladatkör: az otthonban lakók tel-
jes körű gondozása, az ápolásukat követő jelentések kitöltése és nyilvántartása. Munkaprogram: 12/24. Kö-
vetelmények: szorgosság, igényesség, felelősségvállalás, csapatszellem, barátságos, kliensközpontú és
optimista jellem. Amit ajánlunk: szakképzés, előnyös bérezés, ebéd az otthonban, szállítás oda-vissza Ma-
rosvásárhelyről és Radnótról. Részletek a 0745-481-364-es telefonszámon és az info@valeaizvoarelor.com
e-mail-címen. (sz.) 
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz az üzleteibe ELADÓKAT, a pékségbe pedig MUNKÁSOKAT. Az önélet-
rajzokat a Bodoni utca 85. szám alatti üzletben lehet benyújtani. (18872-I)
A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT  és ÁRUMOZGATÓKAT. Követel-
mények: felelősségérzet, komoly hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futároknak).
Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre várjuk. Részletek a 0265/311-470-es telefon-
számon, 4062-es mellék. (sz-I)
NÉMETORSZÁGI gyermekpénz- és adóvisszaigénylés teljes körű ügyintézése. Uniontax, Predeal utca 10.
szám. Tel. 0773-372-571. (19044-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyakorlott SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PIN-
CÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  tapasztalattal rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-
268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866.
(59777)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra, fiatal SEGÉDMUNKÁST és MÉSZÁROST. Tel. 0744-
644-026. (18046)
VARRODA alkalmaz  KÉSZRUHAKÉSZÍTŐKET és CÉRNAPUCOLÓ SZEMÉLYZETET, MESTERT.
Tel. 0742-298-872. (19054-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával. Tel. 0748-020-050. (1548-I)
Az OMNICABLE KFT. alkalmaz kábelgyártásban jártas MUNKÁSOKAT (nőt, férfit), RAKTÁROST és
MINŐSÉGÉRT FELELŐS TECHNIKUST. Érdeklődni a nagyernyei székhelyen vagy a 0265/244-144-es
telefonszámon 8–15 óra között. (sz-I)
MAGAS KERESETI LEHETŐSÉG baráti környezetben! Teraszos vendéglő  Marosvásárhely főterén
SZAKÁCSOT alkalmaz. Tel. 0723-003-110. (19045-I)
KFT. alkalmaz ASZTALOSOKAT. Várjuk fiatal, nyugdíjas, tapasztalatlan vagy tapasztalt szakemberek je-
lentkezését bútor és ajtó-ablak gyártására. Tel. 0744-798-270. (19039-I)
A COUNTRY PUB ÉTTEREM keres KONYHAI KISEGÍTŐT és MOSOGATÓT. Bővebb információ a
0754-365-473-as telefonszámon. (19056)
NÉMETNYELV-TANÍTÁS egyetemistáknak, orvosoknak, orvosi asszisztenseknek, mérnököknek. Tel.
0728-397-752, 0755-597-936. (2043)
AUTÓALKATRÉSZEKET GYÁRTÓ CÉG NŐI MUNKÁSOKAT keres betanított munkára Ausztriába.
Alapfokú német nyelvtudás és kézügyesség szükségeltetik. Fizetés: 1300-1600 euró/hó. Tel. 0771-486-907.
(2051-I)
BUDAPEST mellett, SZIGETSZENTMIKLÓSON ÉPÜLET- vagy BÚTORASZTALOS SZAKEMBERT
jó körülmények közé és jó fizetéssel, azonnali belépéssel felveszek. Tel. 00-36-20-981-3392. 
(2056-I)
ELŐKELŐ HELYISÉG SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, PINCÉRT és SEGÉD-
PINCÉRT alkalmaz. Tel. 0743-087-373, 0733-910-351, 0746-251-010. (19062)
A nyárádtői PSIHOSAN központ alkalmaz TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET. Az állásinterjú 2017. július 4-
én 15.30 órakor Marosvásárhelyen, a Sârguinţei utca 8/3. sz. alatt lesz. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A 100 éves fatimai  jelenések  tiszteletére 
a marosvásárhelyi  kövesdombi  római katolikus egyházközség  György
Tibor plébános  vezetésével zarándoklatot  szervez  2017.  szeptember
18. – október 1. között a lelki sebek  gyógyulásáért, a családok békéjéért
és életünkben a megbékélés megteremtéséért. 
Főbb állomások: Avignon,
Lourdes, Garabandal,  Santiago
de Compostela, Fatima, Lisbon,
Monserrat, Barcelona. Szabad
helyek  száma: 7.

Minden érdeklődőt szeretettel
tájékoztatunk ezen 

a telefonszámon: 0744-909-601.
(1909-I)

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY MAROSVÁSÁRHELYI
POSZTLICEÁLIS ISKOLÁJÁBA a 2017–2018-as tanévre a következő
szakokra lehet iratkozni: 
– általános, gyógyszerész-, laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizio-
kinetoterápiás és gyógytornászasszisztens,  román és magyar tagozatra. 
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet, illetve
Marosvásárhelyen, a T. Vladimirescu utca 122. szám alatt, a Dacia
Általános Iskola  udvarán. (59987)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A Maros Vízügyi Hatóság
Maros Vízgazdálkodási Vállalat 

július 21-én versenyvizsgát tart az alábbi megüre-
sedett állások betöltésére meghatározatlan időre:

1. Hidrotechnikai munkatárs a gyergyószentmiklósi hidrológiai
állomáshoz tartozó maroshévízi 2-es egységhez

Követelmény: középfokú végettség; előny a kőműves-kőfaragó
szakképesítés
2. Gépszerelő a 3-as egységhez, a szerelőműhelybe

Követelmény: középfokú végzettség, szerelői szakképesítés
3. Géplakatos – négyórás munkaprogram –, a marosvásárhelyi
hidrológiai állomáshoz tartozó marosludasi 6-os egységhez

Követelmény: középfokú végzettség; forgácsolói szakképesítés 
4. Autófestő – háromórás munkaprogram, a vízgazdálkodási
vállalat 3-as szerelőműhelyébe

Követelmény: középfokú végzettség, festő szakképesítés
5. Villanyszerelő a dicsőszentmártoni hidrológiai állomáshoz
tartozó balavásári 2-es egységhez

Követelmény: középfokú végzettség, villanyszerelői szakképesítés
6. Gépész töltésekhez a dicsőszentmártoni hidrológiai állomás 1-
es egységéhez

Követelmény: középfokú végzettség, szakmai tanúsítvány (attesz-
tát)
7. Karbantartó gépész a segesvári hidrológiai állomáshoz tar-
tozó zetelaki 1-es egységhez

Követelmény: középfokú végzettség, elektromechanikai szakképe-
sítés/tanúsítvány (attesztát)
8. Hidrotechnikai munkatárs a szászrégeni 3-as egységhez

Követelmény: középfokú végzettség, szaktanfolyam
Írásbeli vizsga: 2017. július 21-én 9 órakor.
Állásinterjú: 2017. július 26-án 9 órakor.
A vizsga Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány 61. szám alatt lesz.
A pályázati dossziét július 14-én 13 óráig lehet benyújtani a víz-
gazdálkodási vállalat humánerőforrás-osztályán, a Kárpátok sétány
61. szám alatt. 

Bővebb felvilágosítás:
• a székhelyen
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a Posturi disponibile

címszó alatt
• a 0265/214-610-es, 0365/424-446-os telefonszámon, 142-es mel-

lék, a vizsgabizottságok titkáránál, Senes Lucian jogtanácsosnál 
• a personal@sgams.dam.rowater.ro e-mail-címen.

A Maros Vízügyi Hatóság
Maros Vízgazdálkodási Vállalat 

július 24-én versenyvizsgát tart 
megüresedett állások betöltésére 

meghatározatlan időre
Az állások megnevezése:

1. Csoportvezető a szászrégeni hidrológiai állomáshoz tartozó 
4-es dédai egységhez
2. Csoportvezető a marosvásárhelyi hidrológiai állomás 2-es egy-
ségéhez

Követelmények:
– közép- vagy felsőfokú műszaki végzettség 
– legalább négy év tapasztalat vízgazdálkodás terén 
– szakképzettség a következő területek egyikén: hidrotechnika,

energetika, civil és ipari építkezések, utak és hidak, geodézia, vasutak
– a határidők szigorú betartása
– hosszított program és terepmunka vállalása

Írásbeli vizsga: 2017. július 24-én 9 órakor.
Állásinterjú: 2017. július 27-én 9 órakor.
A vizsga Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány 61. szám alatt lesz.
A pályázati dossziét július 14-én 13 óráig, hétfőtől péntekig naponta
7-15 óra között lehet benyújtani a vízgazdálkodási vállalat humáne-
rőforrás-osztályán. 

Bővebb felvilágosítás:
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a Posturi disponibile

címszó alatt
• a 0265/214-610-es, 0365/424-446-os telefonszámon, 142-es mellék
• a personal@sgams.dam.rowater.ro e-mail-címen.



KERESEK kiadó üres kétszobás,
konyhás, udvaros lakást Marosvásárhely
környékén, közelebbi faluban is. Eladó új
Monica varrógép. Tel. 0721-672-838.
(1987)

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

KIADÓ 2 szobás, X/X. emeleti tömb-
házlakás a Dacia piac mellett saját
hőközponttal, mosógéppel, aragáz-
kályhával, hűtővel, internet- és kábel-
hozzáféréssel, termopán nyílás-
zárókkal a teraszon is. Azonnal beköl-
tözhető. Bére: 180 euró/hó + 1 hónap
garancia. Tel. 0774-667-307. (2048-I)

AJÁNDÉKOZOK 6 hónapos, szép
kutyusokat. Tel. 0773-931-284. (2052)

AJÁNDÉKOZOK 5 hónapos,
ivartalanított, barátságos cicát. Tel. 0744-
573-699. (2052)

VESZEK 20”-as gyerekbiciklit kislánynak,
torpedóval, első kézifékkel, sárvédővel,
láncvédővel, nagyon jó állapotban. Tel.
0748-178-532. (2012)

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

ELADÓK 3 hónapos süldők. Tel.
0744-387-183. (1983-I)

ELADÓ nagy kapacitású fejtőgép (500
kg/óra), valamint tökmagliszt. Tel. 0747-
480-255. (1976)

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

ELADÓ házi bor, Dacia-gumi és 
-alkatrészek, perzsaszőnyeg. Tel.
0365/448-371. (1989)

ELADÓ kézzel készített női és férfi
Bocskai-zsinór. Tel. 0751-757-635.
(2049-I)

SÜRGŐSEN eladó Whirlpool fagyasztó,
Zanussi hűtőszekrény, sőberfotel,
könyvesszekrény, íróasztal, cipőtartó,
franciaágy. Tel. 0751-291-808. (2054)

ELADÓ Renault Symbol, benzines, 1400
cm3-es, 2008. decemberi, minden
felszereltséggel, nagyon jó állapotban,
baleset nélküli, keveset használt,
garázsban tartott, első tulajdonostól,
kevés, 18.600 km-ben. Ára: 4.000 euró.
Tel. 0770-228-008. (2061)

ELADÓ szalagfűrész. Tel. 0265/262-
799. (2060-I)

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

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-556-815. (2000)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011. (2000)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-959-329. (2000)

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

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

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

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

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (1967)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (1967)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-910-651. (2067)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-919-
662. (2084)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-383-071. (2084)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-877-789.
(2092)

ELADÓ váltóeke, kombinátor,
gabonaőrlő malom, mechanikus
gereblye, kockakőprés (beton), 450 literes
vegyszerező, tárcsás kaszák, szénarázó,
10 kW-os áramgenerátor, 220-380 V-os
dízel motor. Tel. 0745-404-666, 0743-860-
354. (2098)

ELADÓ Viessmann Vitopend 100 gázas
kazán kitűnő állapotban, jelenleg falon
van, ki lehet próbálni. Ára: 1500 lej,
alkudható. Tel. 0741-048-557, 0742-485-
645. (2100)

ELADÓ 1999-es Ford Transit, dízel,
fehér, 2496 cm3-es, 263.000 km-ben,
klímás. Ára: 1200 euró. Tel. 0722-
354-316. (2101-I)

TÁRSKERESÉS

68 éves (168 cm/80 kg), nem do-
hányzó, nem italozó FÉRFI keres kor-
ban hozzá illő hölgyet. Tel.
0749-566-048. (1998-I)

MINDENFÉLE

A 60 ÉVES ÉRETTSÉGI TALÁL-
KOZÓ megbeszélésére kérjük a 4.
Számú Leánylíceumban 1957-ben
végzett osztálytársakat, vegyék fel a
kapcsolatot a következő telefonszá-
mok egyikén: 0720-178-886, 0764-
497-769, 0748-438-449. (mp.)

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

HŰTŐK javítását vállalom lakásán és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanci-
ával. Tel. 0722-846-011. (2023)

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

FELKÉSZÍTEK matematikából. Tel.
0741-460-304. (1968)

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

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL épít-
kezési munkát vállal: háztetők készítését
(Lindab cserépből) és javításokat,
bádogosmunkát, cserépforgatást,
bontást, belső-külső munkálatokat,
kapuk, kerítések készítését, szigetelést
stb. Tel. 0747-634-747. (1944)

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

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (19049-I)

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

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

KÉSZÍTÜNK tetőket Lindab lemezből
vagy cserépből, teraszokat fából, szi-
getelést vállalunk kartonnal, poliszti-
rénnel, bármilyen kis javítást.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény!
Tel. 0758-639-258. (1851-I)

FIGYELEM! Amíg nem késő, megjavítok
ajtó- és ablakzárakat. Ha nem jó,
kicserélem újjal. Tel. 0743-211-281.
(2035)

OLCSÓ ÜDÜLÉST kínálunk Hajdú-
szoboszlón: 7 éj (8 nap) július 1. és
szeptember 1. között 450 lej/fő félpanziós
ellátással, házias ízekkel. Tel. 00-36-52-
271-848, 00-36-30-455-7227, Szabó
Antalné, Hajdúszoboszló, Damjanich utca
100. szám. (2062)

IDŐS HÁZASPÁR mellé nappalra
ápolónőt keresünk. Tel. 0744-395-936.
(2066)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
június 30-án a szeretett,
nagyra becsült HORVÁTH
KLÁRÁRA (Fülöp) halálának
19. évfordulóján. Emlékét
őrzik szerettei. (1994-I)

Jóságos szívetek pihen a föld
alatt, minden könnycseppünk
nyugtassa álmotokat.
Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett édesanyára, az
ilencfalvi BODÓ PÓLIRA,
akinek június 12-én volt
halálának 25. évfordulója, a
drága testvérre, ifj. BODÓ
ANDRÁSRA, akinek június 30-
án van halálának első
évfordulója, valamint a
szeretett édesapára, id. BODÓ
ANDRÁSRA, akinek szep-
tember 29-én lesz halálának
második évfordulója.
Nem múlnak ők el, mert
szívünkben élnek, hiába
szállnak árnyak, álmok, évek,
ők itt maradnak bennünk
örökre, végleg. Emléküket őrzi
Olga és családja, két fia és
családjuk. (1995-I)

Szomorú az út, mely sírodhoz
vezet, nem láthatunk, nem
beszélhetünk már veled.
Virágot viszünk a néma sírra,
de ezzel téged nem hozhatunk
vissza.
Fájó szívvel emlékeztünk
június 27-én CSAVAR
DEZSŐRE halálának 3. év-
fordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Felesége, Lilla, két fia, Dezső,
Csaba és családjuk, négy
unokája és három déd-
unokája. (1971)

„Ne hagyj el, Uram Istenem,
ne távolodjál el tőlem.”
(Zsolt. 38:32)
Hálával a szívemben az
Úristen felé, emlékezem sze-
retett férjemre, KERESTÉLY
ATTILÁRA elköltözésének 16.
évfordulóján. Emlékét őrzöm
és ápolom. Özv. Kerestély
Anna. (1854)

Fájdalommal emlékezünk
2016. július 1-jére, a drága jó
férjre, édesapára, nagytatára,
dédtatára, DOMAHIDI
GYULÁRA halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott! A Jóisten nyugtassa
békében! Bánatos felesége,
Icuka. (2022)

Fájó szívvel emlékezünk
SUBA SAROLTA EMESÉRE,
drága kicsi gyermekünket 14
éve veszítettük el, alig 12
évesen.
„…Óh, a sír sok mindent
elfed…”
Akik őt nagyon szerették, apu,
anyu és Norbert. (2089-I)

„Ott vagy most már, ahol
senki se lát.
Ott vagy most már, ahol
semmi sem fáj!
Ott vagy, ahol már nincsenek
kérdések,
Ami utánad maradt, színtiszta
érzések!
Gondolatban sírodnál
suttogom a neved.
Gondolatban sírodnál
megfogom a kezed.
Gondolatban azt
kívánom,hogy legyél itt velem,
És Te ott vagy, mert érzem,
hogy szorítod a kezem.”
Fájó szívvel emlékezem július
2-án a göcsi születésű PÉCSI
BERTÁRA halálának negyedik
évfordulóján. Legyen békés
pihenésed és nyugalmad
csendes! Katica. (2065)

Nincs olyan nap, hogy ne
gondolnék Rád.
Látlak az égben, amely kéken
borul rám.
Látlak a zöldben, bokrok, fák
között,
Napfényes esőben szivárvány
fölött.
Látlak az utcán emberek
forgatagában,
Hallom lépteid vágyaim
sikátorában.
Érzem illatod rózsákba oltva,
Törlöm könnyeim sírodra
borulva.
Oly kedves voltál szívemnek.
De egy nap elhívtak a fények.
Megmaradt a keserű bánat s a
fájdalom. 
Az emléked szívemben él, míg
élek,
Az emléked szívemben él, el
nem feledlek.
Szomorú szívvel emlékezem
ÜMKÉRE (PÉCSI BERTA)
halálának negyedik évfor-
dulóján. Nyugodjál békében!
Pici. (2065)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagytata,
dédtata, rokon és jó szomszéd, 

BALLÓ PÁL 
a Ballótrans volt tulajdonosa 

rövid szenvedés után, életének
82. évében csendesen megpi-
hent. Temetése július 1-jén 15
órától lesz az udvarfalvi ravatalo-
zóból, református szertartás sze-
rint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (2093-I)

Búcsúzom szeretett nagytatám-
tól,

BALLÓ PÁLTÓL.
Lelked, remélem, békére talált, s
te már a mennyből vigyázol majd
ránk.
Soha nem feledünk, szívünkben
szeretünk, rád örökkön örökké
emlékezünk.

Szerető unokád, Sarolta 
és családja. (2093-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy 
ZUGA ZENO MARIUS 

48 éves korában elhunyt. 
Temetése július 1-jén, szomba-
ton 13 órakor lesz a Jeddi úti te-
metőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A Barabás család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, feleség,
nagymama és rokon 

PÁPAI ZITA 
szül. Pánczél 

életének 63. évében június 29-én
elhunyt. Búcsúztatása július 1-
jén 11 órakor lesz a marosvásár-
helyi református temető
cintermében, azt követően kísér-
jük utolsó útjára a mezősám-
sondi temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten értesültünk
arról, hogy volt munkatársunk
és barátunk, SZAKÁCS 
SÁNDOR eltávozott közülünk.
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Átérez-
zük mély fájdalmukat; egy
igazságszerető, művészi érté-
ket alkotó, szerény embert
vesztettünk el. Nagy tisztelet-
tel és csodálattal beszélt a
gyárunk szomszédságában
lakó művészházaspárról, ahol
magába szívta a művészetek
szeretetét, és elsajátította az
ötvösmesterség titkait. 
Szerényen elutasította dicsé-
retünket: „Csak a MESTER ta-
nítványa vagyok, én csak
restaurálok.”
Drága barátunk! Most már
nem vagy egyedül. Az órares-
tauráló Csaba sógoroddal
együtt dolgozhattok az elrom-
lott földi dolgok megjavításán.
Isten nyugtasson békében! Az
IMATEX volt szerszámtervező
osztálya nevében: Fehér
Lajos. (2053-I)
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„Ne vádoljunk senkit a múltért,
A vád már úgyis hasztalan.
Talán másképp is lehetett volna -
Most már… mindennek vége
van!…

Úgy szeretnék zokogni, sírni
A sírra ébredt vágy felett -
De ránézek fehér arcodra
S elfojtom, némán, könnyemet.”
(Ady Endre)
Értem többé nem aggódsz, nem
fáradsz, nem dolgozol, örök
álom zárja le szemed,
megpihenni tér két dolgos
kezed. Drága jó szívét, dolgos
két kezét, áldd meg, Jó Atyám, s megköszönöm, hogy te lehettél az
édesapám.
Fájó szívvel búcsúzom 

BALLÓ PÁLTÓL. 
Szerető lánya és veje.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, elmentél, de
gondolatban örökké velünk maradsz. 

Szerető lányod, Joli és vejed, Feri. (2093-I)
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

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

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

Elvárásaink: 
• középiskolai végzettség
• MS Office programok ismerete
• önszervezőkészség, döntéshozó
képesség
• tanulékonyság

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

Hirdetés
Az Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal 

az 1027/2014. sz. kormányrendelet értelmében 
versenyvizsgát hirdet szerződéses munkahelyek betöltésére.

Meghirdetett munkahelyek:
1. SMURD-mentős: egy meghatározatlan időre szóló állás
A vizsgán való részvétel feltételei:
– tanulmányok: középiskolai tanulmányok, érettségivel
– az állás betöltéséhez szükséges régiség: nem igényelt
– a Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőségnél elvégzett mentőstanfolyam. 
– C kategóriás hajtási jogosítvány
A versenyvizsga dátuma és helyszíne: 
Írásbeli vizsga: 2017. július 24-én 11 órától az Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal székhelyén.
Gyakorlati vizsga: 2017. július 26-án 11 órától az Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal székhelyén.
2. Ellenőr (inspektor)a földhivatalhoz: egy meghatározatlan időre szóló állás
A vizsgán való részvétel feltételei:
– tanulmányok: felsőfokú végzettség licencdiplomával.
– az állás betöltéséhez szükséges régiség: 1 év
Írásbeli vizsga: 2017. július 24-én 11 órától az Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal székhelyén.
Szóbeli vizsga: 2017. július 26-án 11 órától az Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal székhelyén.
3. Sofőr a helyi katasztrófavédelmi egységhez – egy meghatározatlan időre szóló állás
A vizsgán való részvétel feltételei:
– tanulmányok: általános végzettség
– az állás betöltéséhez szükséges régiség: nem igényelt.
B, C, D kategóriás jogosítvány
Írásbeli vizsga: 2017. július 24-én 11 órától az Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal székhelyén.
Szóbeli vizsga: 2017. július 26-án 11 órától az Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal székhelyén.
Jelentkezési határidő: 2017. július 20-án 15 óra, az Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal székhelyén: Ákos-

falva, 214. szám.
További információk a 0265/333-112 telefonszámon, 103-as mellék.


