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Őszire megalapíthatják
a katolikus líceumot

Sürgősségi kormányrendelettel

A labdarúgó-világbajnokság
programját megtalálja
hétfői lapszámunkban

Valentin Popa, Navracsics Tibor és Kelemen Hunor

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
elnöke szerint a kormányzatnak eltökélt szándéka, hogy a
marosvásárhelyi római katolikus iskola ügyét a 2018–2019es tanév kezdéséig megoldja. Valentin Popa tanügyminiszter
sürgősségi kormányrendelettel rendezné ezt a kérdést, jelenleg a tanintézmények létesítésére vonatkozó törvényes
keret kidolgozása van folyamatban.

Antalfi Imola

Fotó: Nagy Tibor

Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosa úgy vélte, a romániai politikum részéről
megvan a szándék, de inkább a helyi közigazgatási szereplőknek kell
együttműködniük az iskolaalapítás ügyében – hangzott el tegnap azon a
sajtótájékoztatón, amelyet a kulturális örökség hasznosítása témakörben
szervezett konferencia után tartottak Marosvásárhelyen.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) meghívására
látogatott tegnap Marosvásárhelyre Navracsics Tibor, az Európai
(Folytatás a 3. oldalon)

Benedek István

Kárpátmedenceivé vált
a Legendárium

Tavaly szervezték meg első alkalommal a Székelyföldi Legendáriumot,
idén pedig már Kárpát-medenceivé
bővítették. Kevesebb látványosság, de
több fellépő és színvonalasabb előadások, zivatar és jókedv jellemezte
az idei rendezvényt a székelyudvarhelyi Székelytámadt várban.

____________5.

Milliárdos zsák

Állami vállalatok tulajdonrészeivel megalakuló szuverén befektetési és fejlesztési alap jön létre a képviselőház szerdai döntése nyomán. Első hallásra nem is rossz ötlet az ilyen, de a gyakorlatban
rengeteg a nehéz kérdés az üggyel kapcsolatban.
Az ötletet még a választások után vetették fel először, kormányzati
javaslatként. Ez eltűnt a süllyesztőben, aztán múlt év végén a parlamentben jelent meg újra. Nem kapkodtak vele, a felsőház áprilisban fogadta el, aztán átkerült a tervezet a képviselőházba. Ott sem
volt sürgős, egészen eddig a hétig, amikor szerdán érdemi vita nélkül, jobb ügyekhez méltó sietséggel hajszolták át a kormánypártok
az elfogadását.
Nem kis változtatásokkal. A szenátusból még kétmilliárd lejes
alaptőke-javaslattal ment el a tervezet, a képviselőházból már ennek
több mint négyszeresével, kilencmilliárddal jött ki a végleges verzió.
Az alapban részt vevő cégek listája is meghízott a két ház közti hoszszú úton, a nyereséget termelők mellé felkerültek olyan vállalatok
is, amelyek hosszú évek óta akkora veszteséggel dolgoznak, amiért
más helyeken ingyenebéd jár. Rácsos ablakú étkezdében csíkos abroszon. Eltűnt viszont olyan fontos részlet, ami legalább színleges
átláthatóságot biztosított volna az alap befektetései fölött, mert a
szenátusi változat szerint létre kellett volna hozni egy konzultatív
testületet is a gazdasági, akadémiai és civil szférák képviselőiből
,hogy részt vegyen a beruházási kritériumok kidolgozásában.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 29 perckor,
lenyugszik
21 óra 12 perckor.
Az év 159. napja,
hátravan 206 nap.

Ma MEDÁRD,
holnap FÉLIX napja.
FÉLIX: latin eredetű, jelentése: boldog. Innen ered a Felicián és nőnemű alakja, a
Feliciana, valamint annak becézése, a Lícia.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt,
felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 290C
min. 160C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. június 7.
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A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
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8, 28, 19, 31, 30, 33

43, 4, 38, 25, 16, 46

NOROC PLUS: 177488

SUPER NOROC: 601360
NOROC: 2201953

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Swimathon – 2018

Június 10-én, vasárnap nyolcadik alkalommal szervezik
meg Marosvásárhelyen a Swimathon jótékonysági úszóversenyt, amely zömében szociális projektek megvalósításához nyújt segítséget. Ezúttal több mint húsz projektre
gyűjtenek adományokat. A jótékonysági úszóverseny évről
évre egyre népszerűbb, egyre több projekttel neveznek be,
egyre nagyobb tömegeket mozgat meg a kezdeményezés,
és növekszik az összeg, amit sikerül ezúton összegyűjteni.
A csöppet sem szokványos úszóversenyben az a különleges, hogy a négy-öt fős csapatok egy bizonyos célért úsznak. A rendezvény a víkendtelepi uszodában 9 órakor
kezdődik, a Marosszéki Közösségi Alapítvány szervezi.

A lovas hagyományok jegyében

6. Marosszéki Lófuttatás

Hatodik alkalommal tartják meg
idén június 23-24-én a Marosszéki Lófuttatást Erdőszentgyörgyön. A rangos rendezvény a
futamok mellett idén is számtalan, a lovas hagyományokhoz
kötődő kulturális műsorral várja
az érdeklődőket, többek között
az anyaországi Nemzeti Lovas
Színház előadásában látható
lesz a Honfoglalás című rockopera, valamint szabadtéri vetítésben a Kincsem című nagy
sikerű film is.

Menyhárt Borbála

Tegnap sajtótájékoztatón számolt be
a rendezvény részleteiről Csibi Attila,
Erdőszentgyörgy polgármestere, valamint Jakab Kevend társszervező. Csibi
Attila örömmel nyugtázta, hogy a színvonalas rendezvényen idén is olyan
programsorozattal tudnak előrukkolni,
ami kuriózumnak számít Maros megyében. Újdonság, hogy a Marosszéki
Lófuttatás Egyesületet idéntől erdőszentgyörgyi civilek vették át, így a
teljes szervezést az egyesület tagjai, illetve az önkormányzat dolgozói vállalták át. Az esemény fő támogatója a
Maros Megyei Tanács, illetve az OTP
Bank Románia, ugyanakkor idén először sikerült bevonni vállalkozókat is,
akik felkarolták a kezdeményezést, és
anyagilag segítenek ennek megvalósításában. A polgármester elismerte, a
tavalyi rendezvény utolsó estéjén megfogalmazódott benne, hogy kell-e ezt
nekik tovább csinálni, hisz rengeteg
munkával jár egy ilyen méretű rendez-

vény megszervezése, viszont amint a
versenyzők, látogatók részéről egyre
érkeztek a pozitív visszajelzések, bebizonyosodott számára, hogy igenis
szükség és igény van az eseményre,
amelyre a Székelyföld különböző részeiről érkeznek résztvevők.
A rangos lovas rendezvénynek idén
is az erdőszentgyörgyi Pad nevű domb
ad otthont, viszont az előző évi tapasztalatokból okulva, igyekeznek gördülékenyebbé
tenni
a
helyszín
megközelítését. A Pad dombra elég
nehéz feljutni autóval, tavaly óriási
dugó keletkezett amiatt, hogy ugyanazon az úton mentek fel és jöttek le,
ezért idén a helyszínről távozókat egy
másik útra irányítják, hogy ezáltal felgyorsítsák a forgalmat.
A programpontok kapcsán a polgármester kiemelte, hogy szintén újdonság idén, hogy a szombati napon, az
esemény hivatalos megnyitóját követően, 13.30-tól Marosszéki ízek címmel főzőverseny kezdődik, amelynek
célja lehetőséget biztosítani a Maros
megyei településeknek, hogy bemutassák a helyi gasztronómia jellegzetességeit. A szervezők reménykednek
abban, hogy a megyéből minél több település képviselteti majd magát, önkormányzatok, civilek egyaránt
benevezhetnek.
A kétnapos rendezvény egyik fénypontja lesz a Nemzeti Lovas Színház
előadásában a Honfoglalás című rockopera, amit szombaton 21 órától visznek színre, de aznap délelőtt 11 órától
megtekinthető az előadás nyilvános főpróbája is. A hatvanhat fős társulat
több mint húsz lóval érkezik Erdő-

Díszpolgári cím Virginia Zeaninak

Szászrégenben június 20-án 19 órakor az Eugen Nicoară
Művelődési Házban rendkívüli hangverseny keretében
díszpolgári címet adományoznak Virginia Zeani szopránnak. Énekel Zemlényi Eszter szoprán, Slavis Besedin bariton, Stefan von Korch tenor. Kísér a Classis kvartett.
Közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia énekkara, vezényel Vasile Cazan.

Könyvturi

Június 12-én első alkalommal kerül sor Marosvásárhelyen
a Könyvturi a szabad polcon elnevezésű programra, amely
a Teleki Téka nyitott könyvespolcának népszerűsítését
tűzte ki célul, elsősorban a fiatalok körében. A Telekikönyvtár Nyitott polc programja 2013 óta működik, alapgondolata, hogy erre a polcra bárki behozhatja megunt
könyveit, illetve bármikor betérhet választani egy jó könyvet. A szervezők 16 órától 19 óráig várják az érdeklődőket.
Azok, akik könyveiket szeretnék már korábban leadni, június 12-ig megtehetik a Teleki Tékánál (Bolyai tér 17.
szám), keddtől péntekig 10 és 18, illetve szombaton és vasárnap 10 és 13 óra között.

Táborzárás Marosszentgyörgyön

Szombaton, 9-én este 7 órakor hálaadó szentmise keretében zárul a marosszentgyörgyi plébánián tartott Szent
Lukács-festőtábor. Utána a tanácsteremben Czirjék Lajos,
a tábor művészeti vezetője megnyitja az alkotásokból szervezett kiállítást, Muresan Kilyén Emma pedig bemutatja az
ötéves tábor anyagából összeállított Szent Lukács nyomában című albumot, amelyet Baricz Lajos, a tábor házigazdája és Simon Kinga szerkesztett. Közreműködik a Szent
György énekkar, a Jubilate dalcsoport és Pataki Ágnes.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Jakab Kevend és Csibi Attila

Fotó: Nagy Tibor

szentgyörgyre erre az alkalomra. A
rendezvényen idén is igen érdekes és
látványos bemutatóval készülnek a
Hortobágyi Csikósok, az erdélyi Lovaskaszkadőr Egyesület, valamint a
Farkasnyom barantacsapat.
A lovas- és kulturális programok
mellett a gyerekek is találnak majd
kedvükre valót, számos foglalkozás,
valamint lovaglási lehetőség is várja
őket, ugyanakkor a kézművesvásár kínálata is gazdagabb lesz az előző évekénél. A rendezvény záróakkordjaként
vasárnap 19.30-tól a Bojtorján együttes lép fel, majd 21 órától szabadtéri
vetítésre várják a látogatókat, a
Kincsem című nagy sikerű filmet lehet
majd megtekinteni. A szervezők a
megfelelő kivetítésről is gondoskodnak, méretes LED-falak lesznek kihelyezve a színpad mellett.
Jakab Kevend társszervező a rendezvény lovas részét ismertette, mint
mondta, a Marosszéki Lófuttatás egy
amatőr lovas verseny, el tudják érni általa a marosszéki lovas társadalom
minden rétegét, a sportlovasoktól a katonai hagyományőrzőkig. Ugyanakkor
lehetőség arra, hogy népszerűsítsék és
megszerettessék a nagyközönséggel a
lovas kultúrát. Három futamban versenyezhetnek a benevezők: Marosszéki
Lófuttatás futam, angol futam és huszárfutam. A Marosszéki Lófuttatás futamra a magyar kultúrához kapcsolódó
lófajták benevezését várják, mint például a lipicai vagy az arab telivér.
– Az angol futam az angol telivérekről szól, a huszárfutam pedig a hagyományőrző huszárok versenyét jelenti.
Az utóbbi időben egyre többen kaptak
kedvet Székelyföldön az angol lovak
tenyésztéséhez, ezért a tavaly először
angol futamot is szerveztünk, akkor
négy jelentkező volt, most már tízen
vannak, tehát igen színvonalas futamnak ígérkezik. A huszárfutammal az erdélyi katonai hagyományőrzőket
szeretnénk megtisztelni.
Benevezési díj csak az angol futamra
van, 1500 lej, a másik kettőre díjmentesen lehet bejelentkezni. A fődíjat elnyerő lovas 5 ezer lejt vihet haza az
OTP Bank Románia jóvoltából. Újdonság továbbá, hogy míg tavaly egy egykörös pálya volt, idén két, de rövidebb
kört futnak füves pályán a versenyzők
– számolt be Jakab Kevend.
A futamokra a továbbiakban is, azaz
június 15-ig lehet jelentkezni a
www.marosszekilofuttatas.ro oldalon.
Ugyanitt, valamint a Marosszéki Lófuttatás Facebook-oldalon találhatók
meg a VI. Marosszéki Lófuttatásra vonatkozó információk is.

Búcsúztatják a MOGYE magyar tagozatának végzőseit

A Studium Prospero Alapítvány és partnerei ebben az
évben is megszervezik a már hagyományossá vált vártemplomi ballagást, amelyen a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatos végzőseit búcsúztatják. Az ünnepségre június 15-én, pénteken délelőtt
11.30-kor kerül sor. Az esemény ökumenikus istentisztelet-

RENDEZVÉNYEK

Szeretetszolgálat ma
az Erdélyi Református Egyházban

A marosvásárhelyi Gecse utcai református egyházközség
Szeretetszolgálat ma az Erdélyi Református Egyházban
címmel ma, június 8-án konferenciát szervez. Szeretetszolgálat, sok és változatos formában, minden gyülekezetben folyik, jelen konferenciára viszont azokat a
gyülekezeteket és intézményeket hívták meg, amelyekben
ennek a szolgálatnak valamilyen szervezeti, intézményi
kerete is van (pl. diakónus a gyülekezet alkalmazásában).
A konferencia Kolozsvár, Brassó, Kovászna, Hargita és
Maros megye egyházközségeiben diakóniai szolgálatot

tel kezdődik, melyet búcsúbeszédek követnek, majd sor
kerül a diplomaosztásra és a különböző díjak kiosztására.
Az ünnepséget a várkertben kivetítik és kihangosítják, hogy
azok is részesei legyenek, akiknek már nem jut hely a templomban. Élőben is követhető lesz a rendezvény a Studium
Prospero Alapítvány Facebook-oldalán.

végző munkatársaknak szól, de a hasonló, segítő civil
szervezeteket is megszólították. Az eseménynek a Gecse
utcai gyülekezeti ház (Ştefan cel Mare utca 26. sz.) ad otthont, reggel 9.30 órától.

Diákszínjátszó találkozó
Szászrégenben

A szászrégeni Eugen Nicoară Művelődési Ház és a Humana Regun Egyesület szervezésében június 8-án, ma
délután 4 órai kezdettel a nyolcadik alkalommal kerül sor
a művelődési házban a Gézengúzok – Diákszínpad diákszínjátszó találkozóra. A rendezvényen hét diákszínjátszó
csoport vesz részt Szászrégen iskoláiból és a helyi művelődési házból. A programban mesejátékok, sulikomédiák,
vidám jelenetek és drámák szerepelnek. A belépés ingyenes.
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Őszire megalapíthatják a katolikus líceumot

(Folytatás az 1. oldalról)
Bizottság (EB) oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosa, aki
részt vett a kulturális örökség hasznosítása témakörben rendezett panelbeszélgetésen a Kultúrpalota kistermében. Az
ezt követően megtartott sajtótájékoztatón az európai egyetemek létrehozása, illetve a tankönyvhiány kérdése mellett a
marosvásárhelyi katolikus líceum, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem ügye került napirendre.
Valentin Popa tanügyminiszter elmondta, idén nagyon sok, a kisebbségek
nyelvén kiadott tankönyv jelenik meg,
erről tájékoztatta az európai biztost is.
„Jelenleg kiadás alatt áll 41 tankönyv, illetve 10 román tankönyv fordítása van
folyamatban. Megközelítőleg két hónap
alatt a tankönyvek eljutnak az iskolákhoz” – nyilatkozta a tanügyminiszter.
Helyi kezdeményezésre van szükség
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
kijelentette, hogy továbbra is fontosnak
tartják, hogy óvodától egyetemig anyanyelven lehessen tanulni. „Ez azért is lényeges, mert az elitképzés, az
értelmiségi képzés és a szakemberek
képzése egy kisebbség számára hatványozottan fontos, ha meg akar maradni
erős kisebbségként a szülőföldjén, és mi
ezt akarjuk tenni. Versenyképes tudás
nélkül nem lehet érvényesülni, és az oktatásnak a munkaerőpiachoz kell igazodnia, rugalmasnak kell lennie” –
nyilatkozta. A marosvásárhelyi római
katolikus líceum és a MOGYE ügye
kapcsán is nyilatkozott Kelemen Hunor.
Az RMDSZ elnöke azt mondta, „a kormányzatnak eltökélt szándéka, hogy a
katolikus iskola ügyét a 2018–2019-es
tanév kezdéséig megoldja”. „Nem egy
könnyű helyzet, hisz ebbe a történetbe
olyan intézmények nyúltak bele – például a DNA –, amelyeknek semmi keresnivalójuk egy oktatási intézmény
működésében. De talán van olyan törvényes megoldás, amelyet ha végigviszünk, akkor a 2018–19-es tanévtől
ennek az iskolának működnie kell. Ezt
az alkotmány, a törvények biztosítják, a
közösség részéről megvan rá a szándék,
és ahogy a miniszter úr fogalmazott: így
is, úgy is finanszírozni kell. Ezek a diákok a román oktatási rendszerben vannak, oktatásuk mindenképpen az állam
feladata”.
Valentin Popa tanügyminiszter elmondta, jelenleg a tanintézmények létrehozására
vonatkozó
általános
törvényes kereten dolgozik. Ami a katolikus líceumnak a 2018–19-es tanévkezdésig történő megalapítását illeti,

lapunknak azt nyilatkozta, „nem tud másokért garantálni”. „Nem csak tőlem
függ, én a törvényes kerettel foglalkozom. Helyi kezdeményezésre van szükség, megfelelő diáklétszámra” – tette
hozzá. A szaktárcavezető újságírói kérdésre elmondta, ugyan a marosvásárhelyi
iskolahálózat nincs jóváhagyva, mivel
néhány hivatalos irat hiányzik, de minden diák tanul, az iskolák működnek, a
tanárok oktatnak. Jelenleg a miniszter
hatáskörébe tartozik, hogy döntsön az iskolahálózatról, ugyanakkor korlátozások
is vannak a tanintézetek létrehozását,
megszűnését, összevonását vagy szétválását illetően. Közölte, a római katolikus
iskolát valószínűleg sürgősségi kormányrendelettel hozzák létre, ebben a
kérdésben azonban várják az igazságügyi
tárca álláspontját is. Navracsics Tibor
EB-biztos a Népújságnak elmondta,
sokkal nagyobb politikai elszántságot lát
a kérdés rendezésére, mint korábban.
„Az országos politika részéről megvan
az elszántság, a miniszter úr személyes
kötelezettséget vállalt, hogy amit tud,
megtesz, inkább a helyi közigazgatási
szereplőknek kell együttműködniük.”
Kelemen Hunor szerint – bár a katolikus iskola jogi személyiségével,
akkreditálásával kapcsolatos kérdés rendezéséhez a politikai szándék egyértelműen megvan, „át kell préselni az
adminisztráción, ami úgy tűnik, nehezebb, mint a politikai akaratot biztosítani”. Ennek ellenére az RMDSZ elnöke
továbbra is úgy gondolja, hogy a 2018–
19-es tanév utolérhető úgy, hogy jogi
személyiséggel ez az iskola létezzen,
működjön, a következő tanévekben
pedig kiegészüljön azokkal a cikluskezdő évekkel, amelyek most nem férhetnek bele. Mint ismeretes, a magyar
kormány tavaly szeptemberben kijelentette, Románia csatlakozását a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezethez (OECD) azzal a feltétellel
támogatja, ha az ország rendezi a katolikus iskola jogi státusát. Kelemen
Hunor szerint „diplomácia jobbra vagy
balra, ha politikai akarat nem létezik,
akkor ez nem működik, az adminisztráción átpréselni, ma úgy tűnik, sokkal nehezebb ezt az ügyet. Mindenik
adminisztrációval ugyanaz a probléma:
az engedélyezés folyamata”.
Egyetemi autonómia ürügyén nem lehet
törvényt sérteni
A MOGYE kapcsán Kelemen Hunor
kijelentette, az oktatási törvényt annyi
esztendő után érvényesíteni kell a
MOGYE esetében is. Hangsúlyozta: a

magyar főtanszékek megalapításának
kérdése az anyanyelv szempontjából
hosszú távon is létkérdés. Az RMDSZ
elnöke szerint ha már megtörtént a Petru
Maior egyetem MOGYE általi bekebelezése, és az abszorpciót végigviszik,
akkor az ott beinduló új szakokon is lennie kell magyar oktatásnak. Valentin
Popa miniszter az egyetemi autonómiára
hivatkozva azt mondta: alapvetően a
szenátus dönt egy egyetem olyan ügyeiben, mint főtanszékek, karok létrehozása, szétválása. Azonban az egyetemi
autonómia gyakorlásával sem hozhatnak
olyan döntéseket, amelyek törvényt sértenek. Hozzátette: látta az egyetemek
egyesülésének dokumentumait, melyekből kitűnik az egyetemek szenátusainak
szándéka, hogy megtartsák a multikulturális jelleget. A dosszié jelenleg a törvényességi vizsgálat alatt áll.
Európai egyetemi hálózatot hoznak létre
Navracsics Tibor EB biztos hangsúlyozta, az európai oktatáspolitika, amely
hagyományosan tagállami hatáskörbe
tartozik, egyre inkább európai üggyé is
válik. „Az Európai Unió oktatáspolitikája számára a kisebbségi oktatás biztosítása is nagyon fontos ügy. Egyrészt
azért, mert az unió maga is elismeri az
identitás szabadsága mellett az oktatáshoz való jogot. Másrészt, mert a statisztikai adatok azt mutatják, hogy minden
európai tagállam oktatási rendszerében
a gyenge pontot a teljesítmény, a felsőoktatásban való részvétel tekintetében a
kisebbségi csoportok jelentik. Ők számos hátránnyal küzdenek, legyen szó
akár szociális, vallási vagy etnikai kisebbségekről, mivel nehezebben férnek
hozzá az oktatási rendszerekhez. Éppen
ezért a kisebbségi oktatás nehézségeinek
a megoldása nemcsak a kisebbségi közösségek problémája, hanem a többségi
társadalom problémája is” – jelentette ki.
Navracsics Tibor az európai egyetemi
hálózat felépítése kapcsán elmondta,
ennek két alappillére lesz: az egyik a
színvonal kiválósága, másrészt földrajzi
értelemben nem lehet kirekesztő. Többről van szó, mint a már megszokott nyugat-európai egyetemek egymás közötti
együttműködésének uniós finanszírozásáról. A hálózatba be kell venni más régiókból származó egyetemeket is, ha a
minőségi kritériumoknak megfelelnek.
Hangsúlyozta, e kritériumok kidolgozása folyamatban van, ősszel megjelennek az első pályázatok, és ezt követően
már az egyetemeken múlik, hogy tudjáke teljesíteni azokat a követelményeket,
amelyek szükségesek a részvételhez.

Megérkezett Nagy-Britanniába
szerda este a brit királyi légierő
(RAF) első négy F-35B típusú
harci repülőgépe.

Amikam Norkin vezérezredes, az izraeli
légierő parancsnoka a múlt hónapban,
egy katonai konferencián felfedte, hogy
gépek két bevetésen is részt vettek, de
azt nem részletezte, hogy hol.
Nagy-Britanniának évek óta most van
először ismét olyan harci repülőgépe,
amely képes függőleges irányú fel- és leszállásra, és amely repülőgép-hordozóról
is bevethető.
A pénzügyi válság idején hatalmasra
duzzadt költségvetési deficit leszorítását
célzó takarékossági program jegyében
2010 óta kivonták a hadrendből és leszerelték a királyi haditengerészet korábbi
zászlóshajóját, az Ark Royal repülőgéphordozót, több más hadihajóval és a hordozókról helyből felszállni képes Harrier
harci gépekkel együtt.
Az Ark Royal leszerelése óta NagyBritanniának nincs repülőgép-hordozó
kapacitása, és a Harrierek kivonása óta,

az első F-35-ösök szerda esti megérkezéséig nem voltak helyből felszállni és
függőlegesen leszállni képes harci repülőgépei sem.
Jelenleg két új repülőgép-hordozó van
építés alatt, a Prince of Wales, valamint
a Queen Elizabeth, és az F-35-ösöket
majd ezekre telepítik.
A Queen Elizabeth hordozót II. Erzsébet királynő már négy éve hivatalosan
felavatta a kelet-skóciai Rosyth hajógyárában, de a 70 méter széles, 280 méter
hosszú, 65 ezer tonna vízkiszorítású hadihajó csak tavaly kezdte meg a tengeri
próbaüzemelést, és várhatóan 2023-ra
állhat hadrendbe.
Ez a legnagyobb hadihajó, amelyet
Nagy-Britanniában a brit királyi haditengerészet számára valaha is építettek. A
még épülő Prince of Wales ugyanilyen
méretű lesz. A két hajó gyártási költsége
egyenként 3,1 milliárd font. (MTI)

Megérkeztek Nagy-Britanniába
a brit légierő első F-35-ösei

A lopakodó technológiájú gépek az
amerikai tengerészgyalogság dél-karolinai támaszpontjáról szálltak fel, és útközben, az Atlanti-óceán felett az RAF
egyik légi utántöltő repülőgépéről töltöttek újra, majd nyolcórás út után a keletangliai Norfolkban működő Marham
RAF-támaszponton szálltak le.
Nagy-Britannia összesen 138 F-35-ös
vásárlására vállalt kötelezettséget, és közülük 48-at megrendelt a gyártótól, a
Lockheed Martin amerikai repülőgép- és
hadiipari csoporttól.
A Lockheed Martin tájékoztatása szerint az F-35B változat egy-egy példánya
jelenleg 122 millió dollárba kerül.
A típus F-35A változatát a világon először Izrael alkalmazta éles bevetésen.

Ország – világ
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Részben feloldották a zárlatot
Sevil Shhaideh vagyonáról

Részben feloldotta a zárlatot Sevil Shhaideh volt kormányfőhelyettes vagyonáról a bukaresti törvényszék, amely csütörtökön helyt adott Sevil Shhaideh
kérésének, és a zárlat alá helyezett vagyonrész értékét 3,8 millió lejről 566.482 lejre csökkentette. A
döntés jogerős. Sevil Shhaideh volt regionális fejlesztési és közigazgatási miniszter ellen a Belinaügyben folyik büntetőjogi eljárás, súlyos
következményekkel járó hivatali visszaélés miatt.
(Agerpres)

Balesetet szenvedett egy
romániai autóbusz Bulgáriában

Tizenegy ember megsérült csütörtök reggel, amikor
egy romániai autóbusz balesetet szenvedett a bulgáriai Vidinnél – tájékoztat a külügyminisztérium. Az
első jelentések szerint valamennyien enyhe és közepes sérüléseket szenvedtek. Tíz embert egy közeli kórházba szállítottak, de utóbb, saját kérésükre
kiengedték őket, hogy folytassák az utazást. Egy
konzuli csapat a helyszínre utazott, hogy segítséget
nyújtson az arra rászorulóknak. Felvették a kapcsolatot az utazást szervező céggel és megtudták, hagy
a vállalat egy másik autóbusza az összes utast átvette. (Agerpres)

Kultúrtörténeti vetélkedő
román és magyar diákoknak

Kultúrtörténeti vetélkedő által próbálja megismertetni
Kolozsvár román és magyar kiválóságait a Robert
Schumann Egyesület, a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Kolozsvári Kara, valamint a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség a város román és magyar diákjaival. A vetélkedővel kapcsolatos szerdai
sajtótájékoztatóról a Sapientia egyetem tájékoztatott
közleményében. A román centenáriumi évben szervezett Kolozsvár 100 kétnyelvű kultúrtörténeti vetélkedő során a magyar iskolák diákcsoportjainak
egy-egy román kolozsvári személyiséget, a román
iskolák diákcsoportjainak pedig a város egy-egy magyar személyiségét kell bemutatniuk egy 10-15 perces produkcióban. (MTI)

Az alkotmánybíróság
a Velencei Bizottsághoz fordult

Az alkotmánybíróság a Velencei Bizottsághoz és
más európai szervezetekhez fordult a testületet ért
éles támadások miatt – közölte kedden az alkotmánybíróság sajtóirodája. A taláros testület szerint
egyes köztisztségviselők és parlamenti pártok megpróbálták aláásni a testület fennhatóságát, megkérdőjelezték az alkotmánybíróság döntéseinek
kötelező jellegét, és egyenesen arra biztatták az államfőt, valamint az ország lakosságát, hogy ne
tartsa tiszteletben az igazságügyi miniszter és az államfő közötti intézményes konfliktust megállapító
múlt heti alkotmánybírósági határozatot. Az Európa
Tanács (ET) főtitkárságához, a Velencei Bizottsághoz – az ET alkotmányjogászokból álló konzultatív
testületéhez – és az Európai Alkotmánybíróságok
Értekezletének elnökéhez intézett panaszában az
alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy ezáltal veszélybe került a demokrácia, a jogállamiság és az
alkotmányjog érvényesülése Romániában. (MTI)

Milliárdos zsák

(Folytatás az 1. oldalról)
A végleges változat szerint már erre sincs szükség.
Mint ahogy néhány nyilatkozatot leszámítva nyomát
sem láttuk egy valamirevaló befektetési stratégiának,
pedig majd’ kétmilliárd euróból azért már lehetne szép
dolgokat összehozni.
Az alap kapcsán a regáti és a brüsszeli hatóságok
közt van egy vita, de ez csak arra terjed ki, hogy az
ebben részt vevő cégek könyvviteli adatai hogyan szerepelnek az állami költségvetésben, mert ez befolyásolja
például az államháztartási hiány kiszámítását, ami jogi
és politikai lépéseket vonhat maga után. De úgy látszik,
sem az ellenzéket, sem az egyes témákkal a plafonig ugrasztható civileket nem nagyon zavarja az, hogy az ország gazdaságának még megmaradt állami kapacitását
ezzel minden kontroll nélkül odaadják a pénzügyminiszter által kinevezendő pár ember kezébe. Akik használhatják azt költségvetési lyukak befoltozására, de akár
privát zsebek kibélelésére is. Más országokban is vannak hasonló alapok, a Perzsa-öböl mentén és Norvégiában többnyire az állam olajbevételeit helyezik biztos
befektetésekbe. Teleormániában még nem tiszta, hogy
ki mibe akarja fektetni az állami vagyont, de valamiért
most ez sürgős lett.
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A kisebbségek anyanyelvhasználati jogait is
pontosítaná az új közigazgatási kódex

A parlament április közepén hozott létre különbizottságot, amely
a központi és helyi közigazgatás
működését, a köztisztviselők jogállását, a közvagyon kezelését és a
közszolgáltatások megszervezését
egységes keretbe foglaló közigazgatási kódex tervezetét készíti elő.
A testület RMDSZ-es tagja,
Cseke Attila szenátusi frakcióvezető beszámolója szerint a szociálliberális kormánytöbbség elfogadta, és beépítette a tervezetbe
a magyar érdekképviselet több javaslatát.
„Az anyanyelvhasználat kezdeményezésünkre kiterjed többek között az utcák, terek, parkok
neveire, a prefektúrával való kom-

munikációra, egységes anyanyelvi
formanyomtatványok segítik ezentúl a helyi és megyei önkormányzatokban az ügyintézést, és a
jövőben azok a megyék, települések is biztosíthatják a többnyelvűséget, ahol a kisebbség aránya nem
éri el a húsz százalékot” – idézte a
frakcióvezetőt az RMDSZ hírlevele. A pontosításra azért volt
szükség, mert a jelenlegi közigazgatási törvény – amely előírja a kisebbségi nyelvű feliratozást a 20
százalékos kisebbségi lakosságarányt elérő településeken – csak a
helységnévtáblákat és intézményneveket említi. Bár Románia ratifikálta az anyanyelvhasználati
jogokat részletező európai nyelvi
chartát is, sokhelyütt a hatóságok a
közigazgatási törvényre hivatkozva elszabotálják a közterületek
kisebbségi elnevezéseinek kifüggesztését, vagy rosszhiszemű megoldásokat alkalmaznak.
Az új közigazgatási kódex – a
húszszázalékos kisebbségi lakosságarány felett – a prefektusi hivatalokra
és az önkormányzati közszállítási
vállalatokra, víz- és távhőszolgáltatókra is kiterjesztené az anyanyelv-

használati jogot, az ügyintézést
pedig a kisebbségkutató intézet által
kidolgozott egységesített anyanyelvi
formanyomtatványokkal segítené,
amelyeket
kormányhatározattal
hagynak majd jóvá.
Az új közigazgatási törvénykönyv egyértelműen tisztázza
majd, hogy a helyi önkormányzati
tanács határozatával azokon a településeken is biztosíthatók az anyanyelvhasználati jogok, amelyeknél
az adott kisebbség számaránya
nem éri el a húsz százalékot. Cseke
Attila a rendelkezés jelentőségének
illusztrálására felidézte, hogy Aranyosgyéresen hiába döntött a helyi
tanács a helységnévtáblák kétnyelvűsítéséről, a prefektus ezt megtámadta, és a végleges bírósági ítélet
megsemmisítette a tanácshatározatot, arra hivatkozva, hogy nincs rá
jogalap, miután az aranyosgyéresi
magyar lakosság aránya nem éri el
a húsz százalékot.
A közigazgatási kódex tervezete
hétfőn kerül a szenátus plénuma
elé, majd a kétkamarás parlament
képviselőházának is jóvá kell
hagynia – közölte az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője. (MTI)

Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást,
amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között
terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.
Az Európai Unió Tanácsa sajtószolgálatának csütörtöki tájékoztatása szerint a pénzmosás elleni
fellépést büntetőjogi eszközökkel
segítő új szabályok definiálják a
pénzmosással kapcsolatos bűncselekményeket, és meghatározzák a
szankciókat is. Az irányelvek felszámolják az igazságügyi és rendőrségi együttműködés előtt álló
akadályokat a pénzmosási bűncse-

lekményekkel kapcsolatosan a határokon átnyúló nyomozások esetében. Harmonizálják az uniós
szabályokat a nemzetközi kötelezettségekkel, különösen azokkal,
amelyek az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményekből származó jövedelmek felkutatásáról,
lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról
szóló egyezményéből fakadnak.
A megállapodás alapján a pénzmosás büntetési tételének felső határa 4 év szabadságvesztés lesz, de a
bírák a szabadságvesztés mellett további szankciókat és intézkedéseket
is kiszabhatnak. A bűnszervezetben,
illetve egyes szakmai tevékenységek

gyakorlása során elkövetett bűncselekményeket súlyosbító körülményként kell számításba venni. A
tagállamok ilyen súlyosbító körülményeknek minősíthetik a pénzmosásban érintett vagyon vagy
pénzösszeg értékét, illetve a bűncselekmény jellegét – például a korrupciót, szexuális kizsákmányolást,
kábítószer-kereskedelmet is.
Egyes pénzmosási tevékenységekért jogi személyek is felelősségre vonhatók lesznek, és többféle
szankcióval – például a közfinanszírozásból való kizárással, igazságügyi felügyelet alá helyezéssel,
bíróság által elrendelt felszámolással – sújthatók. (MTI)

Szerdán, június hatodikán hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal ünnepelték meg a
marosszentgyörgyiek a nemzeti
összetartozás napját. Egy olyan településen, ahol példamutatóan jól
egyeznek a különböző felekezetűek, ahol a több száz újonnan beköltözött magyar család igazi tárt
karokra talált a régi marosszentgyörgyiek körében és ahol pezseg a
magyar kulturális élet, ott igencsak
helyénvaló, hogy a nemzeti összetartozás napját is megünnepeljük –
nyilatkozta Sófalvi Szabolcs, a község polgármestere.
A trianoni békediktátum 98., a
gyulafehérvári egyesülési nyilatkozat századik évében a marosszentgyörgyiek nem gyászolni és
nosztalgiázni gyűltek össze, hanem

az összetartozást, az összefogást ünnepelték, ehhez kérték Isten áldását.
Az ünnepség házigazdája, Becsky
Eőrs református lelkész vezette be
az ökumenikus istentiszteletet. Az istentisztelet első szónoka Kis János
Csaba unitárius lelkész volt. Beszédének igei alapját a Királyok első
könyve 21. fejezetének 3. verse képezte: Nábot egyértelmű elutasító
válasza Ácháb király ajánlatára, aki
meg akarta tőle vásárolni szőlőjét:
„Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet!”
Vajon hogyan őrizzük mi a ránk bízott atyai örökséget? – hangzott el a
kérdés. Ragaszkodunk hozzá, vagy
nem érdekel a sorsa, és könnyen feladjuk azt, amit őseink kemény küzdelmek árán szereztek meg és
őriztek idáig? Nem állunk túl jól e

Az utcák, terek, parkok többnyelvű feliratozásában, a hatóságokkal
folytatott
anyanyelvű kommunikációban és a törvény megengedő
értelmezésében is a magyar
közösség számára fontos
pontosítások kerültek be az
RMDSZ javaslatára az új közigazgatási törvénykönyv tervezetébe – tudatta csütörtöki
hírlevelében az RMDSZ.

Bekeményít az EU a pénzmosással szemben

Marosszentgyörgy jó példa az összefogásra!

Közösen emlékeztek június 4-re…

tekintetben, és Istenben bízva, hittel
kell ragaszkodnunk ahhoz, ami a mi
nemzeti örökségünk. Baricz Lajos
római katolikus plébános az első korintusi levél 12. fejezetének 12-27.
verseiből kiindulva arról beszélt,
hogy a test tagjaihoz hasonlóan a keresztény közösség minden egyes tagjának megvan a sajátos feladata.
Éppen ezért mindenkire szükség van
ahhoz, hogy a test megfelelőképpen
tudjon működni. Ugyanígy minden
magyarnak megvan a maga szerepe
és fontossága a nemzet közösségében, mert csak így tud erős lenni a
nemzet. Nekünk, magyaroknak meg
kell tanulnunk az érző test érző tagjaiként érzékennyé válni a többi tag
szenvedésére és örömére, és törekednünk kell az egymás iránti közömbösség
leküzdésére
–
hangsúlyozta a plébános, aki az erre
az alkalomra írt versével zárta elmélkedését.
Az ökumenikus istentisztelet
után Sófalvi Sándor Szabolcs, a
község polgármestere köszöntötte
az ünneplőket. Kiemelte, hogy a
magyarok összefogása Marosszentgyörgyön – különösen az utóbbi tíz
évben – egyre inkább érezteti pozitív hatását. Ez nem csupán a választási eredményekben, hanem a
község kulturális életében, hangulatában is tetten érhető. Érzékeli ezt
a község román lakossága is, amely
egyre nyitottabbnak mutatkozik.
Körvonalazódni látszik egy olyan
együttélés, amelynek az alapja egymás elfogadása és egymás értékei-

Hétvégi sportműsor

LABDARÚGÁS. A 4. ligás labdarúgó-bajnokságban a 30. (utolsó) forduló mérkőzéseinek egy részét rendezik ezen a hétvégén, szombaton délelőtt 11 órai kezdettel. A párosítások: Nagysármás – Marosludas,
Dicsőszentmárton – Ákosfalva, Szováta – Dános, Kutyfalva – Marosvásárhelyi MSE. Tegnap lapzárta után játszották a Nyárádszereda – Nyárádtő meccset, illetve hétfőn 18 órakor kezdődik a Marosoroszfalu –
Marosvásárhelyi Atletic találkozó. A Marosvásárhelyi Gaz Metan és a
Náznánfalva áll.

TV-sportközvetítési ajánló a hétvégére

Június 8., péntek:
* 16.55 óra, M4 Sport, DigiSport 2, Telekom Sport 2: Forma-1 – Kanadai Nagydíj (1. szabadedzés)
* 20.30 óra, Telekom Sport 1: Németország – Szaúd-Arábia (labdarúgó
felkészülési mérkőzés)
* 21.00 óra, M4 Sport, DigiSport 2, Telekom Sport 2: Forma-1 – Kanadai Nagydíj (2. szabadedzés)
Június 9., szombat:
* 9.30 óra, Telekom Sport 1: WRC – Olaszország
* 16.15 óra, DigiSport 2: International GT Open – Spa-Francorchamps
(futam)
* 17.00 óra, Telekom Sport 2: WRC – Olaszország
* 18.00 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 1: Forma-1 – Kanadai Nagydíj
(3. szabadedzés)
* 18.00 óra, DigiSport 3: Kolozsvár – Nagyszeben (férfikosárlabda
Nemzeti Bajnokság, kisdöntő, 3. mérkőzés)
* 18.30 óra, M4 Sport: Magyarország – Ausztrália (felkészülési labdarúgó-mérkőzés)
* 21.00 óra, M4 Sport, DigiSport 2, Telekom Sport 1: Forma–1 – Kanadai Nagydíj (időmérő edzés)
* 22.00 óra, DigiSport 1: Franciaország – Amerikai Egyesült Államok
(labdarúgó felkészülési mérkőzés)
* 22.45 óra, M4 Sport: Szlovénia – Magyarország (férfikézilabda-vbselejtező)
Június 10., vasárnap:
* 10.30 óra, Telekom Sport 1: WRC – Olaszország
* 11.30 óra, M4 Sport: Kajak-kenu Európa-bajnokság (Belgrád)
* 13.00 óra, Telekom Sport 1: WRC – Olaszország
* 14.00 óra, M4 Sport: Kajak-kenu Európa-bajnokság (Belgrád)
* 14.30 óra, DigiSport 2: Euroformula Open – Spa-Francorchamps
(futam)
* 15.30 óra, DigiSport 2: International GT Open – Spa-Francorchamps
(futam)
* 16.00 óra, M4 Sport: Strandröplabda magyar bajnokság (női és férfidöntő)
* 17.00 óra, Telekom Sport 1: Ausztria – Brazília (felkészülési labdarúgó-mérkőzés)
* 18.00 óra, DigiSport 2: Bukaresti CSM Steaua – Nagyváradi CSM
CSU (férfikosárlabda Nemzeti Liga, döntő, 3. mérkőzés)
* 18.30 óra, M4 Sport: Kosárlabda (férfi NB I)
* 20.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: CSA Steaua – Academia
Rapid (labdarúgó-Románia-kupa, bukaresti helyi szakasz döntője)
* 21.00 óra, M4 Sport, DigiSport 2: Forma-1 – Kanadai Nagydíj
(futam)
* 21.25 óra, TVR 2: Macedónia – Románia (férfikézilabda-vb-selejtező)

nek elismerése. Ezt nehezen lehetett
volna elképzelni 1990 márciusában,
viszont ma már realitás. A trianoni
szindróma feloldásának lehet ez egy
példaértékű modellje.
Az ünnepség meghívottja,
Kolozsvári Szilárd történelemtanár
rövid előadásában bemutatta azt a
folyamatot, amely a trianoni békediktátumhoz vezetett. Trianon egy
olyan fogalommá vált a magyar
köztudatban, akárcsak Mohács. A
magyarság nemzeti tragédiájának a
szimbólumává vált, amelynek értelmezése sokat változott az elmúlt 98
esztendőben, mítoszok tapadtak
hozzá mind a két oldalon. Amíg a
szélsőjobboldal igyekezett magának kisajátítani Trianont, addig a
kommunista éra úgy tett, mintha
soha nem is létezett volna a magyar
nemzet feldarabolása, és az utódállamokban élő magyarokról hivatalosan nem eshetett szó. Ha meg
akarjuk érteni és fel akarjuk oldani

a trianoni szindrómát, túl akarjuk
élni Trianon következményeit,
akkor kutatni kell és beszélni kell
róla. Ugyanakkor az előadó Trianon
legsúlyosabb következményeként a
nemzet fogyását jelölte meg – ezt az
állítását számszerű adatokkal támasztotta alá.
Az ünnepség negyedik mozzanataként a Marosszentgyörgyön működő magyar közösségek és
egyházak képviselői sajátos módon
koszorúzták meg az első világháborúban elesett marosszentgyörgyi
magyaroknak emléket állító márványtáblát: egy közös koszorúra kötötte minden közösség a saját
szalagját, ezzel is kifejezve az öszszetartozást. Az ünnepségen a marosszentgyörgyi egyesített kórus
énekelt Simon Kinga kántor vezetésével. A templomi együttlétet a
himnuszok eléneklése zárta, majd a
résztvevők egy rövid szeretetvendégségen vehettek részt.
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Jók és gonoszok, gyerekek és harcosok a várban

Kárpát-medenceivé vált a Legendárium

Tavaly szervezték meg első alkalommal a Székelyföldi Legendáriumot,
idén pedig már Kárpát-medenceivé
bővítették. Kevesebb látványosság,
de több fellépő és színvonalasabb előadások, zivatar és jókedv jellemezte
az idei rendezvényt a székelyudvarhelyi Székelytámadt várban.

Gligor Róbert László

nagyon sok gyerek „támadta le” őket – tudtuk
meg a szervező Arany Griff rend vezetőjétől,
Sashalmi Fekete Tamástól, aki hozzátette:
Hunyadi-emlékév lévén, a 15. századi fegyverek, gótikus vértezet, veretes övek, színes
címerpajzsok, sajátos címerek, keleties felöltők, nemesi ruházatok készültek, sokat ruházott be az egyesület. Délben harcászati
bemutatót tartottak a színpadon, kardok, szálfegyveres technikák segítségével mutattak be
párviadalokat. Van egy 15. századi táncuk is
Beatrix királyné tiszteletére, sőt táncbemutatóval is készültek, danzetta, spanioletta és ungaresca táncokkal bűvölték volna el a
közönséget a délután folyamán, ha közbe
nem szólt volna az időjárás. Ugyanis kora
délután a színpadi darabok egyikében bemutatott után a valóságban is megzendült az ég,
s jókora nyári zápor kíséretében jégeső kergette be a nézőket az udvarról, a színpadot,
nézőteret alaposan eláztatta, így hosszabb
kényszerszünet után a szervezőknek egy osztályterembe kellett költöztetniük az előadásokat. Az időjárás végül megkegyelmezett a

Huszonhét fellépő csapat, a tavalyinál
több, mintegy 450 gyerek és jóval színvonalasabb előadások, bár voltak hiányzók is – ezt
a megállapítást tehette Fazakas Szabolcs, a
Legendárium Karnevál ötletgazdája, főszervezője már a déli órákban, pedig csak fél tizenegytől vette kezdetét a színpadi mondaés legendabemutató előadások sorozata a
Székelytámadt várban. Tündérek, angyalok,
ördögök, óriások, királyok, juhászok, menyecskék, papok, székelyek és székelyföldiek
lepték el az Eötvös József Szakközépiskola
udvarán felállított színpadot, hogy bemutassák az általuk választott, többnyire lakóhelyükről vagy annak
közeléből gyűjtött mondát, legendát. Maros megyét négy csapat képviselte: a nyárádszeredai
4. osztályosok Csaba királyfi, a
csíkfalvi kisiskolások a nyárádmagyarósi Leánydombok, a nyárádmagyarósi felső tagozatosok a
helyi Csergő Kata, a hármasfalusiak
pedig
Csókfalva
(eredet)mondáját mutatták be.
Hargita megyéből tizenöt, Kovászna megyéből hat csapat érkezett.
Középkori karnevál a várban
A tavalyinál valamivel kevesebb látványosság fogadta a
várba érkezőket: a középkori harangok a helyükön voltak, ott
volt a furfangos székely szekér
is, amelyen fagolyót lehetett lefel tekerni, a Legendárium által
kiadott könyvek, kifestősök, kártyák, színes ceruzák, zenelemezek, rajzfilmek garmadájától A nap látványossága a főtéri karneváli felvonulás
roskadozott a jármű. Legendáriumos figurák ihlette édességeket is lehetett karneválnak, így délután 6 órakor már napkóstolni, de a tavaly látott, a Mini-Erdély sütésben és az álarcos figurák vezetésével
parkba tervezett épületmaketteket most csak tarthatták meg a díszfelvonulást a város főteegy 1920-ból való MÁV-gőzmozdony proto- rén a részt vevő csapatok. A várba való visszatípusa pótolta, amely egyetlen lapát szénnel térés után idén is az Evilági zenekar lépett a
akár egy tonnányi súlyt is el tud mozdítani, gyerekek elé Zenerege koncertjével, és néhány
és amelynek elszállításához féltucatnyi köp- ajándék kiosztásával motiválta őket, hogy egycös székely legény is alig volt elegendő. Ez a egy megzenésített mondához, legendához kapmasina is a Mini-Erdély szejkefürdői park- csolatos kérdésre válaszoljanak is.
jába kerül hamarosan. Délután megjelentek a Csantavér és Gát is
Idén nemcsak székelyföldi történeteket jeLegendárium jól ismert figurái, Nagyapó,
Zete, az ördög, Csetlik, Botlik és a többiek, lenítettek meg, hanem két másik Kárpát-medencei tájegységről is érkeztek előadók.
de az egyik legszembetűnőbb az volt, hogy Fazakas Szabolcs szervezőtől megtudtuk:
míg tavaly ökrös szekér, addig idén már kor- azért bővítették a meghívottak körét, mert
szerű legendáriumos kisautó vonult fel, hogy minden Kárpát-medencei magyar gyereket
a résztvevőket kivezesse a városba.
arra szeretnének buzdítani, hogy településük
A nap folyamán kísérőprogramokként mondáit, legendáit mutassák be, ismertessék
szolgált az arcfestés és a középkori sátor. Ez meg a világgal. Így a vajdasági Csantavérről
utóbbi helyszínén Hunyadi korabeli eszkö- érkezett Hunyadi János iskola tanulói saját
zök, fegyverek, páncélok fogadták a látoga- intézményük múltját és jövőjét mutatták be.
tókat, a gyerekek kézbe vehették a Nikolics Anton tanár lapunknak elmondta:
fegyvereket, címereket rajzolhattak-festhet- régi vágyuk volt eljutni a romániai magyatek, ismerkedhettek a középkori viselettel, rokhoz, itt fellépni, és nagyon örülnek, hogy
kalodával, deressel. Volt is keletje a helynek, végre eljutottak ide, és megismerhetik a szé-

Számos mondát, legendát érdekes előadás formájában vittek színre

Megyénk dobogós képviselője részéről
Balogh Tünde tanítónő és igazgató úgy nyilatkozott: fontos, hogy a gyerekek megismerjék múltunkat ilyen keretek között is, mert
csak a múlt ismerete adhat jövőt is nekik, s a
gyerekeknek „csak akkor adhatunk szárnyakat, ha gyökereket is adunk”. Marton Erzsébet Zsófia óvónő hozzátette: a csíkfalvi
csapat közel két hónapig készült, a gyerekeknek tetszett a kiválasztott monda, a
sok beleszőtt mondóka, gyermekjáték, odaadással, lelkiismeretesen
dolgoztak. Nem is reméltek ilyen jó
helyezést, mindenki arcán látszott
az öröm, az elégtétel az eredményhirdetés után, egymást ölelve, dicsérve örültek a kisgyerekek a
sikernek. Ez elégtétel a pedagógusoknak is, mert az iskola nevéért
dolgoztak, és maguk mögött tudják
az intézmény és a szülők támogatását és bizalmát. A zsűri is kiemelte
a darabot, mert a gyerekek nem egy
előadást, hanem egy játékot vittek
a színpadra.
A nyárádmagyarósi diákok első
alkalommal vettek részt a Legendárium Karneválon. Azért kapcsolódtak be, mert úgy gondolták, ez jó
alkalom arra, hogy felkutassák és
megismerjék saját településük
mondáit, s a helyi értékek mellett
megismerjék a székelyföldieket is
– árulta el Adorjáni Éva tanítónő. A
Fotók: Gligor Róbert László
nyárádszeredai csapat tavaly is részt
Elégedettek az eredménnyel, hangulattal
vett, ezért a hamarosan végző negyedikesek
Az esti eredményhirdetést mindenki na- idén azért jöttek el, hogy egyrészt még egy
gyon várta. Fazakas Szabolcs szerint a zsűri- utolsót kiránduljanak együtt és mutassanak
nek igen nehéz dolga volt, de örültek, hogy be egy előadást, másodsorban színpadra állennyi csoport fellépett, és maradandó él- janak, kipróbálják magukat. Kátai Judit taníményt tudtak nyújtani a diákoknak. A két kor- tónő szerint a szervezők sokat tanultak a
csoport legjobbjai egy-egy varázspatkót tavalyi tapasztalatokból, külön élmény volt a
kaptak fődíjként, amelyen át Zete és Rika a főtéri felvonulás, az pedig, hogy kiterjesztetmondákat látja, továbbá egy budapesti kirán- ték a felhívást, azt jelenti, hogy egymás rédulás keretében a magyar népmese napja al- gióinak mondáit ismerhetik meg a
kalmából bemutatják majd a díjnyertes résztvevők, és ezáltal is erősödik összetartodarabokat. Az 1-4. osztályosok csoportjában zás-érzésük, öntudatuk.
a fődíjat a helyi Benedek Elek Pedagógiai LíA székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum
ceum diákjai szerezték meg, a másodikat a igazgatója, Miklós Zoltán szerint értékteCsíkfalvi Általános Iskola Tündérkert csapata
remtő munkát végeznek azok, akik a mondavitte haza, a harmadikat pedig a kovásznai
kinccsel
foglalkoznak s akár helyi
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Az
5-8. osztályos kategória fődíját a csíkcsicsói sajátosságokat is hozzáadnak. A felkészítő
Kájoni János Általános Iskola csapata nyerte, pedagógusoknak felelősségük van abban,
ezt követte a csíkmenasági Gál Sándor Álta- hogy hogyan nyúlnak egy mondához, legenlános Iskola csapata, a székelyderzsi János dához, hogyan dolgozzák fel, egy kis kreatiZsigmond Általános Iskoláé harmadik helyen vitással pedig nagyon jó darabok kerülhetnek
végzett.
a színpadra.
kely kultúrát, amelyről nagyon sokat hallottak. A kárpátaljai, gáti Kovács Vilmos középiskola Gézengúzok csapata Kárpátalján és
Magyarországon többször is fellépett, de Erdélyben most járnak először. Nagyon tetszik
nekik Székelyföld, ugyanúgy a karneváli
hangulat és a látottak. A csapat a Szépasszony
dombja című helyi mondát hozta el a fesztiválra, a betétszámot a Vadrózsa csoport adta
elő – derült ki Bakos Erika beszámolójából.
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A természet kalendáriuma (CCCX.)

napján – július 6-án. Angliában Szent Swithin
napjához, július 15-éhez kötődik.
Felhő mostan ereszkedik
A fennmaradt évkönyvek szerint 862. júeső eső kérezkedik
lius 2-án halt meg. A püspök szent életű
Nem várja az engedelmet
ember volt, halála előtt meghagyta társainak,
csap hamar nagy zöngedelmet
hogy ne a katedrálisban temessék el, hanem
annak az udvarán: „ubi et pedibus praetere– így kezdi Csorba Győző a Hátrahagyott untium et stillicidiis ex alto rorantibus esset
versek posztumusz kötetében megjelent Eső obnoxius”, azaz hogy az arra járók lába és a
című ujjgyakorlatát –
mennyből aláhulló édes eső szabadon érhesse
a sírját. Ez így is történt. Mígnem 971. július
Medárd
15-én a szerzetesek mégis úgy döntöttek,
Nem használ nem árt
hogy a püspök nem nyugodhat kint az udvaKésőn jött az eső
ron, és kiásták a sírt, a hamvakat pedig bevitkisült a mező
ték a templomba. A temetés napján hatalmas
eső volt, és negyven napig tartott. E winchesFákra lóg az eső lába
teri jámbor rege a figyelembe nem vett püsvihar tép a fákba
pöki kérésről ad magyarázatot az
Ha nem vigyázunk
Európa-szerte elterjedt 40 nap hiedelmére is.
csúnyán megázunk
Zengett a gyors eső, dobolt
Medárd az utolsó fagyosszent, a püspök
a bádogasztalon –
(†560) napjához időjárási regulák fűződnek.
magamba űlve alkonyi
Ha Medárd napján esik, negyven napig
kocsma-eresz alól
esik, ha nem esik, negyven napig tartó szánézem az udvaron vadul
razság várható. Évszázados népi megfigyeugráló csöppeket,
lésre vezetik vissza ezt a jövendölést, ami
a künnfeledt tálcákat és
valószínű még a római korban keletkezett.
vizesüvegeket
A 40 bibliai szent szám. A hiedelem naptári
s ott egy pohár vizet…
kapcsolata abból ered, hogy Medárdtól az
Oroszlán haváig 44-45 nap, másfél holdhó- – indítja Illyés Gyula Esti záporát –
nap telik el, s ebbe az időbe beleesik az egész
Rák hava. A Rák a csillaghit szerint nedves
A víz
hónap, állatövi jegyének a víz az eleme. Véda gyors zápor alatt,
nök, a Hold, az esőzések, áradások planétamint tenger zajlik, habjai
ura.
dühödten ránganak,
De Szent Medárdnak semmi köze e regua víz, e csöpp pohár ital
lához. A 40 nap is legenda csupán, ami talán
íme emlékezik
a XII. században keletkezett.
s őrjöngve, mint az óceán
A jelenség maga létezik. Oka valószínűleg
csapna az egekig;
az, hogy a mérsékelt éghajlati övben uralnézem e vad pohárt s szivem
kodó nyugati szelek folyamatosan hoznak az
vonaglik titkosan,
Atlanti-óceán felől esőt a kontinensre, egészűk öblein rejtelmesen
szen addig, amíg nyáron a délről, Afrika felől
mély indulat suhan –
érkező meleg feláramlás nem gátolja ezt. A
fordulónapot egyébként különböző időpon(…) Ülök magamban, künn az est
tokhoz kapcsolják. Ha északnyugat felé haa záporral szakad,
ladunk az öreg kontinensen, egyre később áll
mint egy baráti hű kezet
be ez a fordulat. Átlagban Franciaországban
szorítom tollamat (…)
Szent Medárd napján – június 8-án, Németországban a Hétalvók napjának közelében –
Az én tollamból meg sorjáznak napot
június 27-én, Flandriában Szent Godelieve napra öltve e héthez kapcsolódó évfordulók.
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Kiss Székely Zoltán

Medárdra váró virágba szédülő ezüsthárs

Zápor utáni mécsvirág állhatatossága

Június 8. az óceánok világnapja is. Bolygónk felületének több mint 70%-át a világtenger borítja. Napjaink égető problémája, a
globális felmelegedés erősen veszélyezteti
környezetünket. 1840-től állnak rendelkezésre pontos adatok az időjárással kapcsolatban. Eleddig 2016 volt a legmelegebb év, de
a tíz legforróbb esztendőt is az elmúlt 15
évben mérték. A tudósok egyre riasztóbb jelenségekkel találkoznak az óceánokat illetően
is. Ahogy a Föld atmoszférájának átlaghője
növekszik, egyre nagyobb veszélybe kerül a
tengerek élővilága, hacsak nem tudjuk megfordítani a káros folyamatokat. Legfontosabb
lenne – a globális felmelegedés csökkentése
mellett – a környezetszennyezés visszaszorítása. Talán az 1992 óta megtartott óceánok világnapja is segíthet abban, hogy tegyünk
valamit, és megtaláljuk a módját, hogy mindennapi életünkben óvjuk a világóceánt.
Június 9-én, 198 éve, 1820-ban született a
Poprád melletti Nagyszalókon, a MagasTátra alatt a német anyanyelvű Hunfalvy
János, a Magyar Földrajzi Társaság alapítója és első elnöke. Berlini diákévei idején
választotta életpályául a geográfia művelését.
Késmárkon tanított, de a szabadságharc alatt
írott cikkei miatt börtönbüntetésre ítélték. Raboskodása alatt kezdte írni
első jelentős tudományos
munkáját, a háromkötetes
Egyetemes
történetet,
amely 1852 és 1888 között
hét kiadást ért meg. Egyik
szervezője volt a Statisztikai Hivatal megalapításának.
A
Magyar
Tudományos Akadémia –
melynek 1858-ban levelező, majd 1865-ben rendes
tagja lett – megbízta A magyar birodalom természeti
viszonyainak leírása című
háromkötetes mű megírásával, amely európai színvonalra emelte a magyar
földrajztudományt. Magyarságát, hazaszeretetét
így fogalmazta meg:
„Én ugyan vérem szerint
német származású vagyok,
de tiltakoznám, ha teljes és
tökéletes magyarságomat
kétségbe vonná valaki. A
Duna is német hegységből
ered, de Pozsonytól Orsováig nagy magyar folyam.
Én is a magyar földre lefutott hegyi patak vagyok. Azt
akarom, hogy mindenki így
értse, hogy mi voltam és mi
vagyok most.”
Június 10-én, 132 évvel
ezelőtt, 1886-ban született
Nagyváradon Huzella Tivadar orvos, hisztológus,
biológus. Az első világháború alatti katonaorvosi
szolgálata után, 1921-ben
Debrecenben a tudományegyetem anatómiai intézetének megszervezője volt.
1932-től a budapesti Szövet- és Fejlődéstani Intézet
igazgatója. Azt tartotta,

hogy a sejttan a biológia alaptudománya, s
egyben kapocs az orvostudományok felé.
Nemzetközi elismerését jelenti, hogy a Nemzetközi Sejtkutató Társaság elnökké választotta. Saját jövedelméből is áldozva
Alsógödön önálló biológiai kutatóhelyet alapított. De 1945 után állásától politikai okok
miatt megfosztották. Az alsógödi biológiai állomást, ahol 1950-ben meghalt, a Huzella
család később felújítva adományozta az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek; itt épült
fel az MTA Duna-kutató állomása. Hitvallását így fogalmazta meg:
„Az orvos hivatása, hogy az emberek életéből a diszharmóniát kiküszöbölje, hogy az
emberek életét az egészség, a boldogság, a
béke összhangjára felhangolja.”
Június 11-én, 234 éve, 1784-ben született
Kassán a magyarországi ércbányászat és -feldolgozás sikeres fejlesztője, Sváiczer Gábor.
Svájcból Magyarországra telepedett bányászdinasztiából származott. A hírneves selmecbányai bányászati akadémián 1804-ben
fejezte be tanulmányait, majd hároméves tanulmányutat tett a Monarchia nagyobb
bánya- és kohóüzemeiben. Következetes és
alapos feltáró munkája nyomán az akkoriban
kimerülőben lévőnek tartott Kassa környéki
aranyidai nemesfémbányákban új arany-,
ezüst- és antimontartalmú érctelepeket fedezett fel. 1818-ban Nagybányára nevezték ki
pénzverde- és bányaműszaki felügyelővé és
bányabíróvá. Itt is új feltárásokat indított el.
Gyakorlati munkája mellett 10 évig, 1834–44
között igazgatója volt a selmeci akadémiának. Ezalatt közel 1200 bánya-, kohó- és erdőmérnök végzett itt, akiknek nagy szerep
jutott a kiegyezés után az önálló magyar ipar
megteremtésében. Szlovákosított névvel,
1913-ban féldomborművel ékesített emléktáblát avattak tiszteletére Kassán, az európai
bányász-kohász találkozón…
Állani, némán, mint a Mátra,
Nem nézni előre, se hátra.

Nem erőlködni befelé sem,
Csak bámulni a létezésen,

– jutnak eszembe erről Sík Sándor sorai a
Mint a Mátra című verséből –
A parttalanban elmerülni
És úszni benne és örülni

Az egyetlen csodának: annak,
Hogy valamik, valakik vannak,
És mindent köszönteni szépen,
Minden valók testvéreképpen;

Kontraktust kötni szent közönnyel,
Kánikulával, vízözönnel,
Szem-lehunyva és kar-kitártan
Felolvadni a napsugárban,

Ha jő Medárd, negyvennap ázni,
De csorgó hajjal is nótázni (…)

Erőt merítve sorsverte Kárpát-medencei magyarok – Hunfalvyk, Huzellák, Sváiczerek –
nem negyvennapos, de négyszáz évekre visszanyúló hitéből, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018-ban, Medárd napján
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Klasszikus mesterek nyomában

A Csíki Székely Múzeum tíz évvel ezelőtt
indította útjára nagyobb lélegzetű képzőművészeti tárlatai sorozatát, amit a Magyar
Nemzeti Galériával való szakmai együttműködés keretében valósítanak meg.
Az erdélyi viszonylatban előzmény nélküli
kiállítás a 125 éve született Zsögödi Nagy
Imre és ifjúkori pályatársai előtt kíván tisztelegni. Tudatosan helyeznek hangsúlyt Szőnyi
István és különösen Aba-Novák Vilmos művészetére, ugyanis az útját kereső csíki művész a baráti szálak mellett szakmai
példaképként tekintett rájuk.
A budapesti Képzőművészeti Főiskola
egykori növendékeiből verbuválódó „rézkarcoló nemzedék” emblematikus alakjait mu-

választó generáció tagjainak munkáiból csaknem két évtizeddel ezelőtt, 2001 őszén rendeztek retrospektív tárlatot a budapesti
Magyar Nemzeti Galériában.
A művészettörténész-szakmában és a
nagyközönség körében is felfedezőerővel
ható Árkádia tájain. Szőnyi István és köre
1918–1928 című, a húszas évek klasszicizáló
festészetét és grafikáját összefoglaló, csaknem kétszáz művel gazdálkodó kiállítás Szőnyi István mellett Aba-Novák Vilmos, Patkó
Károly, Korb Erzsébet, Jándi Dávid, Korda
Vince, Jeges Ernő, Paizs Goebel Jenő, Tarjáni
Simkovics Jenő, Varga Nándor Lajos és társaik sok esetben addig ismeretlen vagy igen
ritkán látható alkotásait tematikus, műfajok,

Aba-Novák Vilmos: Család kedvenceivel, 1927

Aba-Novák Vilmos: Körmenet, 1930 (részlet)

tatja be a tárlat. Elmondható, hogy a főként
Szőnyi, Aba-Novák, Korb Erzsébet és Patkó
Károly által képviselt magyarországi neoklasszicista csoport művészetét átfogó
módon bemutató monstre kiállítás (Árkádia
tájain. MNG, 2002) mellé teljes joggal zárkózik föl a mintegy hatvan alkotást összehangoló jelenlegi kurátori koncepció.
Arra törekedtek, hogy néhány erdélyi párhuzamot, kapcsolódási pontot is felvillantsanak, ezért Jándi Dávid, Mágori Vargha Béla,
Mund Hugó, Szolnay Sándor műveit is beválogatták. Érdemes megemlíteni, hogy a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán
szereplő fő művekkel együtt magángyűjtemények fontos darabjai is helyet kapnak a
Mikó-vár termeiben.
„Vitatható önmagában a fölvetés is, de
nem lehet megkerülni a kérdést: van-e értelme nagy energiákat mozgósítani azért,
hogy a Munkácsy-tárlatot követően a nagybányai művésztelepet, majd Csontváry
Kosztka Tivadar után az Árkádia-kört mutassuk be az erdélyi közönségnek? Meggyőződésünk, hogy igen. A divatos irányzatok, a
mainstream megjelenítése mellett továbbra is
küldetésünknek tekintjük a nagyközönség
számára talán kevésbé ismert, ám korszakos
jelentőségű, ízlésformáló művészeti tárlatok
megrendezését, amely arra is bizonyíték,
hogy az erdélyi művészek legjava mindig a
magyarországiakkal azonos színvonalon alkotott” – olvasható a kiállítás katalógusának
előszavában.
Egy újra felfedezett nemzedék
Az első világháború után induló, a reneszánsz, manierista és barokk nagymesterek,
különösen Michelangelo és Rembrandt alkotásait, valamint az 1910-es évek avantgárd
művészeinek munkáit egyaránt példaképül
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illetve korszakok szerinti csoportosításban
mutatta be.
A tárlat rendezői hosszú esztendők kutatásainak eredményeit több tanulmánnyal és tudományos apparátussal ellátott, gazdagon
illusztrált katalógusban tették közzé. A kiállításon egyszerre hagyományos és modern
hangvételű, családtagokról és barátokról készült portrék, pszichologizáló és szerepjátszó
önarcképek, rembrandti ihletésű bibliai jelenetek és a szobrászi formákat, erőteljes fényárnyék hatásokat a végletekig hangsúlyozó,
monumentális aktok sokaságát felvonultató
bibliai és mitológiai kompozíciók, valamint
nagyszabású, heroikus felfogású tájábrázolások sorozatait találjuk.
A kiadványban a bemutatott műtárgyak
dokumentálása mellett gondot fordítottak arra
is, hogy az évtized bőséges termésének a kiállításon nem szereplő, válogatott darabjait
megismertessék az érdeklődőkkel. A tárlat sikere nyomán a következő esztendőkben számos, több évtizeden át lappangó, eddig a
feledés homályába burkolódzó, elveszettnek
hitt alkotás bukkant fel a műkereskedelmi galériákban és aukciókon, amelyek pontosítják
ismereteinket a korszak művészetéről.
2014-ben került megrendezésre a Sors és
jelkép. Erdélyi magyar képzőművészet 1920–
1990 című kiállítás a Magyar Nemzeti Galé-

Nagy Imre: Önarckép almával, 1925.
Olaj, vászon, 66,5 × 55 cm. j. j. f.: Nagy Imre
1925. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda,
ltsz.: 1435
1925 nyarán Patkó Károly, Aba-Novák Vilmos Felsőbányára érkeztek, ide várták egykori főiskolai barátjukat, Nagy Imrét is. A
találkozó ekkor nem jött létre – Aba-Novákék
már visszautaztak Budapestre –, ennek ellenére Nagy Imre életműve több itt készült
művel gazdagodott. Ezek egyike az Önarckép
almával, melynek gyümölcsmotívuma már
Kmetty János egyik 1912-es kubista rajzán is
felbukkan, de a mű megformálása leginkább
Patkó pózoló, szándékosan mesterkélt önarcképeivel hasonlítható össze. Ezeken a figurák
plasztikusan lekerekítettek, klasszicizálóan távolságtartóak, az elfordított fej pedig alázatot,
máskor dacot és művészi öntudatot fejez ki.
Az ún. „rézkarcoló nemzedék” aktábrázolásainak pontos anatómiai hűsége a portrék esetében is tetten érhető. Kedvelt fogásuk, a nyak
fénnyel való kiemelése, a szélsőségesen megfeszített izmok elfojtott, belső feszültségről
árulkodnak, mint Szőnyi 1921-es Önarcképén
is (Magyar Nemzeti Galéria).
Nem véletlen, hogy saját arcképe befejezésekor Nagy Imrén meglepő érzések lettek úrrá:
„Szemben állt a kép velem. Olyan érzés fogott
el, mintha a kép megelevenednék, s a lenyúzott
bőrömmel volna behúzva. Megborzadtam.
Visszafordítottam a fal felé, s több napig nemcsak hogy hozzá nem nyúltam, de egyenesen
kerültem. Amikor aztán kiállítottam, rögtön
megvették, s kétszer cserélt gazdát” – emlékezett vissza a művész (Följegyzések, 122.). A
szembenéző önarcképek a későbbiekben is végigkísérik Nagy Imre életét, mintha időről
időre személyesen is számot akarna adni a nézőknek művészetéről. (Sz. Gy.)

riában. Az I. világháború utáni tendenciák között hangsúlyosan szerepelt Nagybánya öröksége: az Ember a tájban szekció keretében
Szolnay Sándor, Papp Aurél (Aurel Popp),
Tibor Ernő, Nagy Imre, Nagy Oszkár, Ziffer
Sándor, Mágori Vargha Béla, Pittner Olivér,
Mund Hugó és Jándi Dávid művei léptek kölcsönhatásba egymással. A tízes-húszas évek
avantgárdjának ellenhatásaként Erdélyben is
kialakultak olyan irányok, amelyeket a neoklasszicizmus ernyője alá sorolhatunk: a
meghatározó művészek egy része nagybányai
tanultságú volt, tájfestészetükhöz hasonlóan
kompozícióikban az érzelemdús festőiség
mellett a hűvösebb, stilizáló klasszicizálás is
megfigyelhető. Nagy Imre, Mund, Szolnay,
Jándi, Nagy Albert, Tasso Marchini közelében a rajzosabb Fülöp Antal Andor, Vásárhelyi Z. Emil, Klein József és Podlipny Gyula
képezték a Klasszikus értékek nyomában
szekció gerincét. A tárlat bevallott célja volt,
hogy felmutassa azokat a stiláris, szemléletbeli azonosságokat és különbözőségeket,
amelyek inkább párhuzamosan, de az egyéni
életutakat tekintve gyakran egymást keresztezve alakultak a magyarországi és erdélyi
művészeti életben.
(Szücs György–Zsákovics Ferenc: Klasszikus mesterek nyomában: Aba-Novák Vilmos,
Nagy Imre és művészbarátaik)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Szerkeszti: Kiss Éva

803.

– Már több mint egy hónapja minden reggel megeszem egy
gerezd fokhagymát.
– És hogy érzed magad?
–…
VÍZSZINTES: 1. A poén első része. 6. Menyasszony. 7.
Operál. 8. Apró ember. 10. Nótás. 12. Kassák Lajos lapja volt.
14. Csiger. 15. Lenti helyen. 17. Német és norvég gépkocsijel.
FÜGGŐLEGES: 1. Sakkjátszma vége. 2. Newtonban
mért fizikai mennyiség. 3. Roger Martin du …, francia író.
4. Egyszerű gép. 5. Nem hagy el. 9. A legegyszerűbb híd. 11.
Tejtermék. 12. A poén befejezése. 13. Le. 16. Forrasztó fém.
– Kaphatnék kétágyas szobát?
– Önök házasok?
–…
VÍZSZINTES: 1. A poén első része. 6. A Tadzs Mahal
városa. 7. Peru gépkocsijele. 8. Bárányhang. 9. Vizet ad. 11.
idegen Irén. 13. Vízzel megtisztít. 15. Borul. 17. Veterán
román labdarúgó.
FÜGGŐLEGES: 1. A tantál vegyjele. 2. A bikavér városa.
3. Erek! 4. USA-tagállam. 5. Belgiumi üdülőváros. 8. A poén
második része. 10. Elhantol. 12. Francia női magazin. 14. ...
step, társasági tánc. 16. Személynévmás.
Tánc közben:
– Szívesen táncol?
– A szenvedélyem!
– …?
VÍZSZINTES: 1. A poén első része. 6. Forma. 7. Bohém
páros! 8. Állóvíz. 9. München folyója. 11. ... Ekberg
(színésznő). 13. Alázatos meghajlás a kínaiaknál. 15. Német
óra. 17. Szófaj.
FÜGGŐLEGES: 1. Pára! 2. Sarjnemzedék. 3. A szarka
farka! 4. Tanító, eligazító. 5. Kihalt futómadár. 8. A poén befejezése. 10. Francia zeneszerző (Erik). 12. Halpete. 14. Vén.
16. Magyar és japán gépkocsijel.
Tisztiiskolában:
– Ön milyen lépéseket tenne, ha támadója késsel
fenyegetné?
–…
VÍZSZINTES: 1. A poén első része. 6. ... Aslan (gerontológus). 7. Mi több! 8. Ráma. 11. Fél tíz. 12. Tréfa. 14. Érméken kialakított dombormű. 15. De (francia). 17. Tiltószó.
FÜGGŐLEGES: 1. Rag, a -nek párja. 2. Svájci író
(Claude). 3. Felhajtás. 4. Lóbiztató eszköz. 5. Sziklarész. 9.
Álmos anyja. 10. Anya (latin). 11. A poén befejezése. 13. Indián csónak (sporteszköz is). 14. Világ Ifjúsági Találkozó
(röv.). 16. Órómai rézpénz.
L.N.J.

A MÁJUSI ÉVFORDULÓK (3.)

című pályázat nyertesei:
MAKKAI IRMA, Marosvásárhely,
Parângului u. 32/11. sz.
BARTHA SÁNDOR, Dicsőszentmárton, Şoimilor u. 20. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
NAGY; WEBER; GOUNOD; PRZYBYSZEWSKI;
PAPP; MARLOWE; OHNET.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések
a június 1-jei
számból:

Klasszikus (ikrek): Lápvilág
Skandi: ...öltözködnek egymás
boltjából, mert a saját árujukról tudják, hogy nagyon silány.
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VÍZSZINTES: 1. Francia zeneszerző, 200 éve született. 9. Pókszerű állatka. 10.
Csillag (német). 12. Világsikert arató operája 1859-ből. 16. Japán város. 18. Keleti
táblás játék. 19. Bolíviai város. 20. Művészettörténész (Nóra). 21. Páratlan nyomda! 22.
Megszólításféle. 23. Zamat. 24. Muzsika. 26. Futómadár. 27. Mohamedán hit- és jogtudós.
28. Düh. 29. Orosz dinasztia volt. 31. Héber. 33. Véredény. 35. Tapad. 37. Görög betű.
38. A hidroxilgyök jele. 39. Tó (német). 41. Skálahang. 42. Hivatal, tisztség (német). 44.
… hajrá! (biztatás). 46. Becézett János. 48. Gondoskodik róla. 50. Mohamedán fejfedő.
51. Operája 1864-ből. 52. Arab férfinév.
FÜGGŐLEGES: 1. Macska (angol). 2. A hidrogén és a trícium vegyjele. 3. …, tisztán
lássatok (Ady). 4. Város Tokaj közelében. 5. Iskola felnőttek számára. 6. Végtelen start!
7. A germánium vegyjele. 8. Templomi hangszer. 11. Sikeres operája 1867-ből. 12. F.
Nansen hajója. 13. Órómai madárjós. 14. A világ … (J. Verne regénye). 15. Ásványi
fűszer. 17. Krétai hegy. 20. Pálmafajta. 21. Franco …, színész. 23. Balaton-parti helység.
24. Horvát város. 25. … zene, alkotásának másik fontos területe. 27. Hatalom gyakorlása. 28. Meggyőződés, vallás. 30. Méltóság, parancsoló. 32. Kényelmesen jár. 34.
Madridi sportklub. 36. Chip társa. 38. Orosz város. 40. Becézett Enikő. 43. Római 1051.
45. Áruforgalmi adó (röv.). 47. Kicsinyítő képző. 48. Német személynévmás. 49. Üres
tál!
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 21-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

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

VÍZSZINTES: 1. Örökbe fogad – Légtornász. 7. Alá – Ókori egyiptomi napisten. 8.
Kaucsuk – Muszkli. 9. Zavart bak! – Ománi, máltai és francia gépkocsijelzés. 11. Időmérő
szerkezet – Rés, népiesen. 12. Főnemesi cím – Réveteg, merengő. 14. Gyökér – Francia
arany. 15. Kalendárium – Tengeröböl. 18. Költemény – Szőrmekártevő. 19. Új-zélandi őslakos – Testmozgás. 22. Dísz, cicoma – Azonos betűk. 23. Szándékozik – Abba az irányba.
25. Vatikáni, norvég és olasz autójelzés – A kén, szén és hidrogén vegyjele. 27. Bokor
része! – Idegen levegő. 28. Az utolsó magyar királyné – Ritka férfinév. 30. Földet forgat
– Kettőzve marosvásárhelyi rádióadó. 31. Meghajlik – Fordító.
FÜGGŐLEGES: 1. Sémi nép – Állati fekhely. 2. Bizakodik – Egyetemi vezető. 3.
Római kettő – Üresen pang! 4. Beszédelem – A másik oldalon. 5. Magas építmény – Megtévesztés, csalás. 6. Édes italféleség – Hazai sós tó. 10. Éhség, argóban – Tetszést kifejező
szó, gratuláció. 13. Ókori görög piactér – Zenedráma. 16. Sporting, mez – Előtagként szélsőt jelent. 17. Társalog, fecseg – Táplálékot feldolgoz a gyomor. 20. Egykori magyar pénznem – Cselekedet, tevékenység. 21. Melltű – Nem megy el. 24. Régi történet – Fehér
virágú fa. 26. Páratlan hotel! – IOR. 29. Csendes néni! – Ante meridiem.
Koncz Erzsébet
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2018. június 8., péntek __________________________________________KÖZLEMÉNY – REKLÁM ___________________________________________ NÉPÚJSÁG
A Mureş Insolvency SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u.
4. szám), az újraszerveződés
alatt álló Foraj Sonde Rt. csődbiztosa
nyilvános árverést szervez
az adós cég tulajdonában levő
16 konténer értékesítésére. Kikiáltási ár: 1450 euró és 3300 euró
+ héa között. A javak részletes ismertetése és a kikiáltási árak a
www.smdamures.ro, www.olx.ro,
és a www.unpir.ro weboldalakon
vagy a csődbiztos székhelyén tanulmányozhatók. Emellett eladó
30 db 3 m x 1 m-es kőlap, kikiáltási ár 298 lej + héa/db.
A nyilvános árverésre június
15-én 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente
péntekenként
megismétlik
ugyanabban az időpontban, az
értékesítésig. Az árverésen részt
vehetnek azok a magán- és jogi
személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik
a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a részvételi díjat 24
órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146096,
vagy
az
adós
0736-444-657-es telefonszámán.
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VIRGINIA ZEANI NEMZETKÖZI OPERAFESZTIVÁL
Marosvásárhely, június 18–24.

Élj sokáig, drága Mártánk,
jó egészségben, békességben!

Ismét sikeres pályafutása végéhez ért a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal egyik munkatársa. Egy olyan személy, akinek kötelességtudata példaértékű volt a jelen nemzedék számára, és
az eljövendő nemzedékek számára is az lehet…, egy egyszerű, de különleges Ember, aki a méltányos szociális ellátás mozgatórugója volt Marosvásárhelyen (amely modellértékű az ország többi területi közigazgatási
egységei számára), a Moralitás, a helyes Állásfoglalás, a Respektus, a Tartás és az Adni tudás jelképe: egyetlen szóval: Márta. Vagy Márti, főnök asszony, kolléganő, Márta asszony, aki, ha tud, segít, és ha nem tud…
akkor is segít. Köszönjük, hogy vagy nekünk, mert kétség sem fér hozzá, hogy az elkövetkezőkben is van
mit tanulnunk tőled. Egy mosoly az „élet őszén”; egy híres román film címét idézve, Maior Márta örökre a
szívünkben marad őszinte, ártatlan Márta-mosolyával. Isten éltessen, boldog nyugdíjas éveket kívánunk, jó
egészségben. Az elválás nehéz pillanatában, kedves emlékekkel körülvéve…
Szeretettel ölelünk, kedves Mártánk!
Munkatársaid a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalból

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
versenyvizsgát szervez egy megüresedett általános asszisztensi állás betöltésére
az Iskolaigazgatóság keretében működő iskolai rendelőket koordináló szakrészlegre

A megüresedett szerződéses állás betöltéséhez a pályázóknak teljesíteniük kell a módosított és
kiegészített 2011. évi 286-os számú kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás 3-as cikkelyében
előírt feltételeket.
Sajátos feltételek:
• posztliceális egészségügyi tanulmányok
• legalább 1 éves szakmai gyakorlat
A versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén (Győzelem tér 3. szám) szervezik, és magába foglal:
– írásbeli vizsgát
– interjút.
A versenynaptár:
– 2018. június 25., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyújtási határideje
– 2018. július 2., 10 óra – írásbeli vizsga
– 2018. július 6., 10 óra – interjú.
A versenyvizsgához szükséges iratok jegyzéke és a bibliográfia megtalálható az intézmény honlapján, a
www.tirgumures.ro elérhetőségen.
További információk a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal (Győzelem tér 3. szám) 85-ös számú irodájában, valamint a versenybizottság titkáránál a 0265-268.330-as telefonszám 110-es mellékén igényelhetők.
Dr. Dorin Florea polgármester
Közlemény
A Csíkszereda, Márton Áron utca 18, P4, Hargita megye székhelyű B&B Insolvency Solutions IPURL, az
eladósodott Emivas Cons Kft. cégfelszámolója,
nyilvános árverést hirdet
a cég alábbi ingó és ingatlan javainak értékesítésére, a következőképpen:
1. Ingatlan: 1-es számú farm (volt raktár és szálláshelyek), műtrágya, vegyszer, valamint gyümölcs raktározására alkalmas helyiségek, szálláshelyek, irodák, mezőgépészeti karbantartóműhely, egyéb helyiségek
(kapusfülke, istálló, fedett raktér, mosdó, kukoricakas). Beépített összfelület 2.069,97 négyzetméter, teljes felület 2.366,97 négyzetméter, 30.535 négyzetméter hozzá tartozó területtel Bátos község külterületén, mintegy
4–5 km-re a község határától, a vajolai kijárat felé. Kikiáltási ár: egy tömbben 294.000 lej.
Ugyanakkor eladásra kerülnek szállítóeszközök, az alábbiak szerint:
– Mercedes MB 100 személygépkocsi (1991) – MS-99-RGA, kikiáltási ár 3.147,50 lej + héa
– Dacia 1307 dupla kabinos furgon (2001) – MS-05-PVX, kikiáltási ár 899 lej + héa
– Mercedes E személygépkocsi (1998) – MS-04-MGF, kikiáltási ár 2.450 lej + héa
Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély, aki/amely igazolja, hogy 24 órával az árverés
előtt garanciaként befizette a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat, és megvásárolja a feladatfüzetet. Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz 2018. június 15-én 14 órától, amit a javak értékesítéséig minden
héten pénteken ugyanabban az időpontban megismételnek. Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551-es és a
0748-836-713-as telefonszámon.

Az Asociaţia Together on Top
II. alkalommal szervezi meg a Virginia
Zeani Nemzetközi Operafesztivált
Program:

Június 18., hétfő, első nap

• 9–12 óra:
meghívottak fogadása – marosvásárhelyi Kultúrpalota nagyterme
• 19–21 óra: hivatalos megnyitó. Köszöntések. Könyvbemutató,
zongorajáték.

Június 19., kedd, második nap

Görgényoroszfalu művelődési otthona és könyvtára
• 10–17 óra: Masterclass – a II. fordulóba került 30 versenyző számára

Június 20., szerda, harmadik nap

Görgényoroszfalu művelődési otthona és könyvtára
• 10–17 óra: Masterclass – a II. fordulóba került 30 versenyző számára
Eugen Nicoară Művelődési Otthon – Szászrégen
• 19–21 óra: Opera- és kórushangverseny, zongorajáték

Június 21., csütörtök, negyedik nap

Ariel Színház – Marosvásárhely
• 10–17 óra: cantoverseny – első forduló
Római katolikus templom – Marosvásárhely
• 19–21 óra: egyházzenei hangverseny

Június 22., péntek, ötödik nap

Marosvásárhelyi Kultúrpalota nagyterme
• 10–17 óra: cantoverseny – második forduló
• 19–21 óra: orosz operaest

Június 23., szombat, hatodik nap

Marosvásárhelyi Kultúrpalota nagyterme
• 19–21 óra: a verseny zárószakasza – operahangverseny zenekari
kísérettel
• 22.30 óra: fogadás a Casa Mureşanában – L’Assoluta Virginia
Zeani the International Grand Prix of Romania

Június 24., vasárnap, hetedik nap

Marosvásárhelyi Kultúrpalota nagyterme
• 19–21 óra: Vincenzo Bellini Az alvajáró című opera előadása
• 22.30: fogadás – a II. Virginia Zeani Nemzetközi Operafesztivál
zárórendezvénye, fényképezkedés, autogramok.
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Robert Kennedy 50 éve esett merénylet áldozatául

Ötven éve, 1968. június 5-én
követtek el halálos merényletet Los Angelesben a Demokrata Párt elnökjelöltségéért
kampányoló Robert F. Kennedy, az ugyancsak merénylet áldozatává lett John F.
Kennedy elnök öccse ellen.

Apja, a gazdag üzletember, majd
londoni nagykövet Joseph Kennedy
kilenc gyermeke közül hetedikként,
és harmadik fiúként 1925. november 20-án született. A családban
Bobby becenéven emlegetett Robert a második világháború alatt,
miután idősebb bátyja hősi halált
halt a csendes-óceáni fronton, megszakította harvardi tanulmányait, és
a haditengerészethez jelentkezett
szolgálatra. A háború után visszatért
tanulmányaihoz, 1948-ban szerzett
diplomát, majd a Virginia Egyetemen doktorált 1951-ben. 1948-ban
a Boston Post tudósítójaként európai és közel-keleti utat tett, ott volt
Izrael állam születésénél is.
A hívő katolikus Kennedy fiatalon nősült, házasságából 11 gyerek
született, a legkisebb már apja halála után. Ügyvédként és ügyészként az igazságügyi minisztériumban kezdett dolgozni, majd
1952-ben ő vezette bátyja, John sikeres szenátori választási hadjáratát. Ezután apja befolyásának
köszönhetően részt vett a Kennedy
családdal baráti kapcsolatot ápoló,
„vörösfaló” McCarthy vezette bizottság munkájában, de a szenátor
által alkalmazott módszerek miatt
fél év múlva távozott.
Az ötvenes évek közepén a szervezett bűnözés és a szakszervezetek
kapcsolatát vizsgáló McClellan-bizottság főtanácsadója lett, ő világított rá a fuvarozók szakszervezete
és a maffia szoros kapcsolatára.
Ekkor kezdődött élete végéig tartó
viszálykodása James R. Hoffával, a
szállítómunkások szakszervezetének vezetőjével. 1960-ban ő vezette
bátyja elnökválasztási kampányát,
John F. Kennedy győzelme után
igazságügy-miniszterként a maffia
elleni küzdelemben nagy sikereket
elkönyvelő bizottságot hozott létre.
Eleinte bizalmatlan volt a fekete
polgárjogi mozgalmat elindító,
békés tiltakozó akciók és tüntetések
sorát szervező Martin Luther Kinggel, állítólag még lehallgatását is elrendelte. Amikor azonban 1961-ben
az alabamai Montgomeryben ellen-

Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!

Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

séges tömeg támadt a tiszteletesre
és követőire, négyszáz szövetségi
rendőrt küldött védelmükre. Elkötelezett híve volt az egyenlő jogok
biztosításának, ellenezte a szegregációt, minisztersége alatt dolgozták
ki a polgárjogi törvényjavaslatot,
amelyet már Lyndon B. Johnson
elnök írt alá 1964 júliusában.
Miután testvérét 1963. november
22-én a texasi Dallasban meggyilkolták, még tíz hónapon keresztül
miniszter maradt Johnson elnök
kormányában. 1964-ben New York
állam szenátorává választották,
majd 1968-ban ringbe szállt az elnökségért. A szegények és az elnyomottak felkarolójaként hatalmas
népszerűségnek örvendett, június 5én megnyerte a Demokrata Párt
sorsdöntőnek tartott kaliforniai előválasztását is.
Győzelmi beszéde után a Los
Angeles-i Ambassador Hotel konyháján át távozott, amikor a 24 éves,
palesztin származású Sirhan Sirhan
közelről lövéseket adott le rá. Kennedyt három találat érte, életéért huszonhat órán át küzdöttek az
orvosok, végül június 6-án belehalt
sérüléseibe. Holttestét New Yorkban ravatalozták fel, majd az arlingtoni nemzeti temetőben, bátyja
mellett helyezték örök nyugalomra,
utolsó útjára több százezren kísérték el.
Az elkövetőt még a helyszínen
elfogták, de a tárgyalásra csak 1969
februárjában került sor. A per során
a Jeruzsálemben született, de keresztény vallású Sirhan nemegyszer
ellentmondásokba keveredett, még
beszámíthatóságát is kétségbe vonták, amíg elő nem került jegyzetfü-

zete. Feljegyzéseiből kiderült, hogy
tettét előre kitervelten hajtotta
végre, mert Kennedy az 1967-es
hatnapos arab-izraeli háború során
nyíltan Izrael pártjára állt. Sirhant
1969. április 23-án halálra ítélték,
ezt 1972-ben, amikor Kalifornia
állam eltörölte a halálbüntetést,
életfogytiglani szabadságvesztésre
változtatták. Feltételes szabadlábra
helyezési kérelmét 2016-ban tizenötödik alkalommal is elutasították,
szabadon bocsátását legközelebb
2021-ben kérvényezheti.
A gyilkossággal kapcsolatban –
amiként a bátyja, JFK elleni merénylet esetében is – számtalan öszvan
forszeesküvés-elmélet
galomban. A legelterjedtebb szerint
a halálos lövést egy másik fegyveres – vagy egy pöttyös ruhás nő,
vagy az egyik testőr – adta le, mert
Sirhan Kennedy előtt állt, de a végzetes sebet a politikus hátán ütötte
a golyó. Ráadásul a helyszínen több
golyónyomot találtak, mint ahány
lövedék az ő fegyverében volt, a
rendőrség ezt azzal magyarázta,
hogy egy golyó visszaverődött a
falról. Egy másik teória szerint a palesztin merénylőt „valakik” agymosásnak vetették alá, ezért nem is
emlékezhetett tettére, majd a gyilkosság után hipnózissal megint törölték
a
nemkívánatos
tudattartalmakat. Az elmélet egyik
elágazása szerint a háttérben a CIA
állt, de a feltevés hitelességét gyengíti, hogy a bizonyítékként felhozott
fotókon és titkos filmfelvételeken
látható három CIA-igazgató egyike
már az 1960-as évek elején meghalt. (MTI)

Sylvester Stallone filmet készít
az első fekete nehézsúlyú bokszvilágbajnokról

vesz részt a film produceri munkálataiban – írja a Variety.com filmes
portál. A galvestoni óriásként emlegetett Jack Johnson Texas államban
született 1878. március 31-én. Pályafutása során 78 győzelmet aratott,
negyvenötöt kiütéssel, 8 vereséget
szenvedett és 12 alkalommal döntetlent ért el.
A 71 éves Stallone a filmes és teA csúcsra 1908-ban jutott el,
levíziós projektek gyártására alapított amikor Sydneyben, legyőzte a kaBalboa Productions nevű új cégével nadai Tommy Burnst és ezzel a legSylvester Stallone az MGM
stúdióval közösen készít filmet az első fekete nehézsúlyú
bokszvilágbajnokról,
Jack
Johnsonról, akit annak idején
rasszista okokból börtönöztek
be és akit nemrég posztumusz rehabilitált Donald
Trump amerikai elnök.

Focioktatás Marosvásárhelyen!

magasabb kategória első fekete világbajnoka lett. Övét kilencszer
védte meg. A fekete bokszoló sikerei azonban zavarták az akkori
Egyesült Államokat, ahol még érvényben voltak a faji elkülönítés
törvényei. 1913-ban Johnsont, akinek egy fehér nővel volt viszonya,
elítélték egy emberkereskedelem és
prostitúció elleni törvény alapján
egy olyan perben, amelyet ma raszszistának minősítenének.
A bajnok Európába menekült az
ítélet elől, de 1920-ban hazatért és
egy évet töltött rács mögött. Az ítélet és a börtönbüntetés tönkretette
Johnson bokszolói karrierjét.
1946-ban halt meg.
Rehabilitációja érdekében több
kezdeményezés is indult az elmúlt
években, egyebek között két republikánus honatya, John McCain
szenátor és Peter King képviselő
közreműködésével.
Stallone, aki szintén részt vett a
Johnson rehabilitációjáért vívott
küzdelemben, maga is jelen volt az
ovális irodában, amikor Donald
Trump amerikai elnök a napokban
posztumusz rehabilitálta a legendás
bokszolót. (MTI)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
TERMOPÁN, PÁRKÁNY, SZÚNYOGHÁLÓ, VASAJTÓ, TETŐSZERKEZETEK, REDŐNY, SZALAGFÜGGÖNY, SZÍNPADI
FÜGGÖNYÖK RENDELÉSRE. Javítást is vállalunk. Tel. 0744-504536. (62194)
KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓT, SOFŐRT alkalmaz.
Tel. 0744-707-550. (20160-I)

ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN
FÉRFI és NŐI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0773-316-377. (sz.-I)

A PC HOUSE B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt lehet. (sz.-I)

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz.
Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki
csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756128-313. (19953-I)

ALKALMAZUNK személyzetet panzióba: SZAKÁCSSEGÉDET
(4 órára) és SZOBALÁNYT. Tel. 0757-439-083. (8885-I)
A DUDA TRANS KFT. D kategóriás hajtásival rendelkező SOFŐRÖKET alkalmaz személyszállításra. Tel. 0747-048-444. (20172-I)

FÉMKERÁMIA, VÁZ ÉS VÁZPROTÉZISEK készítésére alkalmas FOGTECHNIKUST keresünk. Tel. 0720-019-289, 10-14 óra között. (8677-I)

KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT. Tel. 0744-798-270.
(8689-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 10%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést,
tetőfedést Lindab cserépből, cserépforgatást, külső és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634747. (8818-I)

A PETRY CÉG BOLTI ELADÓKAT, PINCÉRT, VILLANYSZERELŐT, SEGÉDMUNKÁST alkalmaz. Az önéletrajzokat cégünk
székhelyén (a Barajului utca 5. szám alatt) lehet benyújtani személyesen vagy e-mailen lehet beküldeni: cv@petry.ro. Részletekért hívják a 0770-295-647-es telefonszámot. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELY központjában működő FOGORVOSI RENDELŐ FOGORVOST alkalmaz. Tel. 0727-300-265. (8935-I)

KÖZPONTBAN LEVŐ PANZIÓ és VENDÉGLŐ SZAKÁCSOT
alkalmaz. Tel. 0744-624-976. (20251-I)

A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET ALKALMAZ A TERMELÉSI OSZTÁLYÁRA. Az önéletrajzokat a cég székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa György u. 197. szám – nyújthatják be vagy
elküldhetik a következő e-mail-címre: hr@triplast.ro. Érdeklődni a
0742-147-717-es telefonszámon. (62346-I)
TAPASZTALT BÁROSNŐT és ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk
ABC-be. Tel. 0740-034-622, 8-20 óra között. (20254)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, hogy
ismét sikeres a magánélete és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez
ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól,
élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
A BRAŞOVULUI utcában eladó egy
földszinten levő egyszoba-összkomfortos, 37 m2-es lakás beépített terasszal, saját hőközponttal. Irányár:
45.000 euró. Tel. 0743-317-715.
(8940-I)
ELADÓ ház (Remeteszegi út 69/F).
Tel. 0265/312-808, 0757-562-524.
(8894-I)
ELADÓ egyszobás tömbházlakás IV.
emeleten, a Kövesdombon. Tel. 0749188-494, 10-19 óra között. (8795)

ELADÓ VII. emeleti garzonlakás.
Ügynökségek kizárva. Tel. 0755-911-482.
(8591)
ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261023. (8805)
ELADÓ ház: 3 szoba, konyha, fürdő,
garázs, melléképületek Holtmaroson,
a központban, alkudható áron. Tel.
0742-304-245. (8873-I)
ELADÓ ház Deményházán rendezett
papírokkal.
Tel.
0265/576-041.
(mp.-I)

KIADÓ garzonlakás az Orvosi Egyetem
környékén. Tel. 0757-225-228. (8939)
ELADÓ családi ház a Budai negyedben, csendes helyen. Irányár:
175.000 euró. Tel. 0721-520-074.
(8979-I)
ELADÓ családi ház Nyárádremetén: 4
szoba, konyha, fürdőszoba, melléképületek, istálló, garázs, 27 ár telekkel.
Tel. 0748-608-069. (8962)
ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (8959-I)
AJÁNDÉKBA ADOK egy négyéves
házőrző kutyát. Tel. 0741-248-121.
(8912-I)
ELADÓ nagy kapacitású fejtőgép.
Tel. 0747-480-255. (sz.-I)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat, bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (8673)
NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a Niki
Park üzletben. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0744-438-594.
(20084)
ELADÓ 7-8 éves kislánynak székely
ruha, Bocskai-zsinórok, magyaros
ruha (női) 46-48-as méret. Tel. 0751757-635. (8749-I)
ELADÓ 1 ha erdő és 1,16 ha szántó
Székesen. Tel. 0745-206-048, 0742-027047, 0265/311-271. (8881)
ELADÓ 0,54 ha gyümölcsös belterületen. Tel. 0740-086-654. (8888-I)
ELADÓ Renault Clio, 2004-es. Tel.
0745-526-445. (8806-I)
ELADÓ kihúzható kanapé, két kihúzható fotel, két éjjeliszekrény és egy
kerek asztalka. Tel. 0772-059-027.
(8920-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0747-604-124. (8866)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0740-919662. (8865)

BÜKKFA és gyertyánfa eladó. Tel. 0742641-827. (8865)

ELADÓ tárcsás kasza (185 cm, 210 cm),
2-es váltóeke. Tel. 0745-404-666. (8890)

KEMÉNY TŰZIFA eladó: bükk, gyertyán,
csere. Tel. 0755-862-175. (8866)
KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0742866-258. (6887-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(8886-I)

ELADÓ Gorenje kombi hűtőszekrény,
177 cm magas, féláron, új állapotban, 3
éves garanciával. ELADÓ 900x2000 cmes matrac, tiszta, világoskék, 200 lej,
alkudható. Tel. 0744-615-172. (8960)
ELADÓ bordó bársonyhuzatú, kihúzható kanapé két fotellel, román nyelvű
irodalomkönyvek, Singer varrógép és
búza. Tel. 0744-791-781. (8979-I)
ELADÓ két gyermekbicikli (10-14es). Tel. 0722-582-465. (8980-I)
GYÜMÖLCSTERMESZTŐ MÁLNÁT
ajánl házhoz szállítással, 15 lej/kg,
minimum 3 kg. Tel. 0751-310-921.
(20256-I)

MINDENFÉLE
A 4-ES SZÁMú ISKOLA 1968-ban
esti tagozaton végzett egykori diákja
(osztályfőnök Incze Éva) az 50 éves
találkozó megszervezése alkalmával
szeretné felvenni a kapcsolatot volt
osztálytársaival. Tel. 0757-760-472,
0727-783-033. (8919)
MEGBÍZHATÓ ASSZONYT keresek
idős férfi felügyeletére. Tel. 0745-110967. (8971-I)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (8841)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, har-monikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(8392)
JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (7081)
FUVART, BúTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (6018-I)
ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)
VÁLLALUNK
tetőjavítást,
cserépforgatást, új tető készítését Lindab
lemezből,
bádogosmunkát,
kerítéskészítést és bármilyen javítást. Tel.
0732-240-895. (8764)

VÁLLALOK tetőjavítást, tetőkészítést,
cserépforgatást, bádogosmunkát, szállítunk is. Tel. 0745-229-245. (8844)

VÁLLALUNK építkezési munkát, külsőbelső javítást, gipszkartonozást, kisebb
tetőjavítást 15% kedvezménnyel. Tel.
0751-471-965. (8892)

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

HAJDúSZOBOSZLÓN olcsó üdülést
kínálunk félpanziós ellátással, házias
ízekkel, 450 lej/fő (7 éjszaka) + üdülési
adó. Tel. 00-36-52-271-848, 00-36-30455-7227,
Szabó
Antalné,
Hajdúszoboszló, Damjanich utca 100.
szám. (8914)

TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán, falun is.
Tel. 0740-527-205. (8933)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (8947-I)
KERÍTÉS-, SZOBAFESTÉST vállalok.
Tel. 0754-321-542. (8956)

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

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó
szívvel
emlékezünk
június 8-án, BALÁZS ILONA
(Ica néni) halálának ötödik
évfordulóján. Szép emlékét
szeretettel őrizzük. Szerettei.
(8882-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
a
pótolhatatlan,
legdrágább
férjre, édesapára, nagytatára,
apósra, KÖNYVES PÉTER
marosvásárhelyi lakosra június 11-én, halálának második
évfordulóján. Szép emlékét
örökre szívében őrzi felesége,
fia, menye, unokája, valamint
a rokonság. (8790)

Mély fájdalommal emlékezünk
a drága jó férjre, MOLNÁR
JÁNOSRA
halálának
11.
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, Annuska, lányai,
Enikő, veje, Claudiu, Melinda,
barátja, Misike, unokái: Merci,
David,
Márta.
Nyugalma
legyen csendes! (8877-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
június
9-én
TÓTH
MARGARETÁRA halálának 6.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott! Férje, Csaba, fia, Csabi,
menye, Imelda, unokája, Erik.
(8931)

Fájó
szívvel
emlékezünk
június
8-án
BARABÁSI
GÉZÁRA
halálának
10.
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, öt gyermeke és
családjuk. (8934-I)

Napsugár és csillagok világa
jó szívednek örök álmát őrzik.
Tiszta lelked fönt a magas
égben a síron túl is felettünk
őrködik.
Szívünk örök fájdalmával
emlékezünk június 10-én a
kerelőszentpáli id. SZABÓ
SÁNDOR főkönyvelőre halálának 4. évfordulóján. Isten
jóságos szeretete őrködjön a
sírod
fölött.
Nyugodjál
békében! Szerető családod.
(8911-I)

Két éve már, hogy földi utadat
kerek
60
évesen
megszakítottad, MÁRTÁNK. Most
ott vagy a csillagok útján, mert
csillag voltál, a legragyogóbb.
Nagyon
szeretünk
és
hiányzol. Ágota, Andor, Laci
és mindenki, akit szerettél és
szeretett. (8917-I)
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Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára,
anyósra, SZABÓ VIKTÓRIÁRA halálának első évfordulóján.
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Nyugodj békében!
Emlékét őrzi lánya, Piri, veje, Marci, unokája, Zsuzsa és párja,
Levente.

*
Szomorú szívvel és örök bánattal
emlékezem a drága, szeretett
nagymamámra, SZABÓ VIKTÓRIÁRA, aki egy éve itt hagyott.
Örök álom zárja le a szemed,
Megpihenni tért két dolgos kezed.
Ha egy könnycsepp gördül le
arcomon,
Azért van, mert szeretlek és
hiányzol nagyon.
Bennem
él
arcod,
végtelen
szereteted,
Amit tőlem soha senki el nem
vehet.
Kedves emléke, szeretete mindig bennem marad. Nyugodj békében,
drága MAMÁM!
Unokád, Zsuzsa. (8944)

„Földi utad során
fogtad kezeinket,
csillagközi utadon
emlékeinkben őrizzük
szerető szemeidet.”
(Yda)
El nem múló, szerető fájdalommal
emlékezünk
június
10-ére
id. FODOR TIBOR halálának 4. évfordulóján.
Édesanyád, gyermekeid, feleséged és imádott unokáid. (8978-I)
Szomorúan emlékezünk a
nyárádszentbenedeki PAPP
DOMOKOSRA halálának 25.
évfordulóján. Nyugodjon békében! Két lánya és azok
családja. (8942)

Kegyelettel, szomorú szívvel,
lélekkel emlékezünk a drága
keresztmamára, nagynénire,
DEBRECZENI
GÉZÁNÉRA
szül.
GYEPESSY
LENKE
halálának 5. évfordulóján.
Emléke
szívünkben
él.
Gyöngyike, István, Jutka és
Gáspár. (8952-I)

Szívünk soha el nem múló
fájdalmával emlékezünk június 10-én drága gyermekünkre, MÁTYÁS SZABOLCSRA, aki 18 éve távozott
közülünk. Míg élünk, szép
emléke örökre megmarad.
Nyugodj
békében,
drága
gyermekünk! Bánatos szerettei. (8967)

Fájdalommal és kegyelettel
emlékezünk június 12-én
JAKAB MIHÁLY
halálának 3. évfordulójára.
Bánatos felesége, Éva, fia,
Attila családjával, testvére,
valamint a közeli és távoli
rokonok. (8968-I)

Az emléked szívünkben él,
míg élünk,
Téged soha el nem feledünk.
Tovább élsz itt legbelül a
szívünkben,
Ez elkísér egész életünkben.
Június 10-én emlékezünk id.
GYÖRGY INCE kárpitosra
halálának 8. évfordulóján.
Felesége, három fia és azok
családja. Nyugodjon békében!
(8961)
Isten akaratában megnyugodva, fájó szívvel, könnyes
szemmel emlékezünk drága jó
leányunkra,
MAJLÁT
CSILLÁRA, akit 15 éve
vesztettünk el. Bánatos szülei,
gyermekei, Adrienn és Ricsi,
testvére, Csaba és a rokonok,
valamint
mindazok,
akik
ismerték. (8969)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
dr. SZABÓ JULIANNA
volt fertőzőszakorvos
életének 87. évében elhunyt. Temetése június 9-én 12 órától lesz
az ótordai református temetőben.
Marosvásárhelyi búcsúztatójára
június 8-án, pénteken 18 órától
kerül sor az Alkony Kft. ravatalozójában (Dózsa György utca).
A gyászoló család. (8951-I)
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SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

Munkatársat keres
számvezérlésűgép-kezelő és hőkezelő állás betöltésére

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

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

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265/208-307-es telefonon.

Morcheeba is fellép az Awake fesztiválon,
és az Awake-re költözik a Telekom
Electronic Beats színpada

A nagy-britanniai hiphopegyüttes, Morcheeba is csatlakozott az Awake fellépőihez. Időközben az Awake
fesztivál egy teljesen új zenei helyszínt is bejelentett: a kastélykertbe költözik a Telekom Electronic Beats
színpada, melynek az All you can Dance/FORM Space stábja a kurátora, és máris ütős line-upot jelentettek
be. Fellép James Zabiela, Ten Walls, Eelke Kleijn, Vlademir, IV-IN, Ethylen, Vlad Bretan, Eyescream,
Akos, Medeşan, Scopter, ADDO, Albin, Manu és Ugly Astronaut is.
A Morcheeba több mint kilenc albummal rendelkező brit együttes, stílusában megtalálhatók a rock,
blues, R&B, pop és trip-hop elemek is. A legismertebb dalok mellett Morcheeba rajongói a Blaze Away
című új albumot is hallhatják élőben a fesztiválon.
Az AWAKE története a Telekom Electronic Beats partnerségének köszönhetően nagyot alakul, hiszen
ez a platform a kortárs elektronikus zenei műfaj egyik legnagyobb képviselője. Az Electronic Beats összeköti az elektronikus zene világát az avantgárd irányzatokkal, minőségi digitális zenei tartalommal szólítja
meg a közönséget, és felkarolja a helyi tehetségeket. Az All you can Dance/FORM Space az elmúlt években minőségi zenei kínálatával forradalmasította a romániai éjszakai életet.
James Zabiela nagy név a partikultúrában jártas közösségben, komplex elektronikus effektjeiről és hangulatrobbantó loopjairól (előben összekapcsolt ismétlődés) ismert. Eekle Kleijn az elektronikus műfajt
kedvelőknek játszott már az Ultra Music Festivalon, a Balaton Soundon, a Sensationon, és két lemezzel
ajándékozta meg rajongótáborát.
Morcheeba és az Electronic Beats színpadon koncertezők társulnak a fesztivál korábban bejelentett fellépőihez:
Milky Chance, Wilkinson, Viţa de Vie „ÎnCorzi”, Akua
Naru, The Subways, The Parlotones, Fink és sokan mások.
Az AWAKE fesztivált augusztus 17-19. között a gernyeszegi Teleki-birtokon tartják. A résztvevők a koncerteken kívül számos más programon is részt vehetnek:
bérelhetnek könyvet a szabadtéri könyvtárból, kiülhetnek a
mozikertbe, vagy épp felszabadíthatják elméjüket a Feed
Your Mind platform beszélgetésein. Mindezek mellett
nagyméretű installációkban is kedvüket lelhetik, hiszen
idén is összecsapnak különböző művészek ötletei az Artdoor nevű versenyen.
Jegyeket az eventim.ro oldalon lehet vásárolni, valamint
a következő partnerüzletekben: az OMV benzinkútnál, a
Vodafone-, Orange-, Germanos-üzletekben és a Diverta
könyvesboltokban, illetve a The Office Clubban, a J’ai Bistróban és a The Backstage-ben.
Május 17. és augusztus 16. között SLEEPY BIRD bérletek – 199, illetve 225 lej, amely tartalmazza a sátorhelyet
is – vásárolhatók.
Weboldal, Facebook, Instagram, Youtube
Mandel Szabolcs sajtóreferens

Folytatjuk a lakótelepek rendbetételét

Június 6-án,
szerdán délután a polgármester
tanácsadója,
Claudiu Maior a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal több igazgatójának kíséretében találkozott a Rozmaring utca
lakóival. „A 215-ös
számú tulajdonosi társulás, illetve Viluţ Stupinean
társuláselnök
kérésére jöttem. Sok és
összetett problémát vetettek fel, kérésüknek lépésről lépésre igyekszünk
eleget tenni. Már a jövő
héttől egy sor járólappal
ellátott, illetve fedett parkolót hozunk itt létre. Nem utolsósorban, a lakók kérésére, több sebességkorlátozót helyezünk el az utcában,
augusztusban pedig elkezdjük a járdák, gyalogossétányok és játszóterek javítását és korszerűsítését. Ugyanakkor sürgősségileg kértük az Aquaserv munkacsoportjainak közbenjárását a környéken eldugult szennyvíz- és esővíz-elvezető csatornák kitisztítására” – nyilatkozta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

A FAER, a vidék gazdaságát
és mezőgazdaságát támogató alapítvány
– Szászrégen, Apelor–Víz utca 5. –

versenyvizsgát szervez
egy referensi (Maros megye övezete) állás betöltésére

Elvárás:
– felsőfokú gazdasági vagy technikai végzettség
– alapos számítógép-kezelési ismeretek
– hajtási jogosítvány
– az angol nyelv ismerete (haladó szint)
– vidékfejlesztési európai pályázatokkal (POSDRU, PNDR) kapcsolatos tevékenységek ismerete előnyt jelent
Kérjük a jelentkezőket, hogy az önéletrajzot és szándéklevelet nyújtsák be a FAER Alapítvány szászrégeni székházában – Apelor 5. szám
– vagy küldjék el a fundatiafaer@gmail.com e-mail-címre, 2018. június
15-én 16 óráig.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen vagy a 0265/511-446, 0740-067627 telefonszámon.

