
A marosvásárhelyi tanács
tegnap jóváhagyta azt az
RMDSZ által benyújtott és
Peti András által jegyzett ter-
vezetet, amely a Vár sétányt
természetvédelmi övezetté
nyilvánítja. A határozatterve-
zetet egyhangúlag szavazták
meg az önkormányzati képvi-
selők. 

A képviselőtestület a Vár sétány
faállományának védelmében sza-
vazott a tegnapi tanácsülésen. A té-
máról nem volt vita, egyetlen
felszólalás sem hangzott el, a kép-
viselők teljes egyetértésben adták
voksukat a Peti András által kidol-
gozott tervezetre. Ami azért kissé
meglepő volt, hiszen a város pol-
gármestere több alkalommal is ki-
fejtette, hogy a Bulevárdot
szegélyező nyugati ostorfák kor-

hadtak, vihar esetén veszélyt jelen-
tenek a környező házakra vagy a
parkoló gépkocsikra, ezért más fa-
fajtával – például platánnal – kel-
lene helyettesíteni őket. Dorin
Florea három évvel ezelőtt azt nyi-
latkozta: „a hagyományokat meg-
őrizve, futurisztikus stílusban
képzelem el a Vár sétányt, a jövő-
nek tervezve”, s erről közvitát nyi-
tott volna, hogy pályázati úton
válasszák ki a legszebb tervet e vá-

rosrész felújítására. Mint mondta,
„radikális, de szükséges megoldást
szorgalmaz”, és a tanácsnak kell
döntenie a Bulevárd ügyében, mert
„a tanácsosok felelősek azért, hogy
a sétány csúnya”. Nos, a tanácso-
sok tegnap döntöttek, mégpedig
azt, hogy természetvédelmi öve-
zetté nyilvánítják a vár melletti sé-
tányt. 

Korcsolyapálya
építéséről 
döntöttek
Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke
az ülésen kifejtette: a hokizásra,
gyorskorcsolyázásra és műkorcsolyá-
zásra alkalmas mobil sportlétesítmény
fontos Marosvásárhely és vonzáskör-
zete szempontjából. 
____________4.
Hármas 
eseményen 
a Máté-passió
A július 8-15. között zajló Csíkszeredai
Régizene Fesztivál nagy kihívása idén
az egyetemes zenetörténet egyik leg-
nagyobb művének, J. S. Bach két ze-
nekarra, két kórusra és szólistákra
írott Máté-passiójának bemutatása. 
____________5.
Már 40 éves az
Evita című musical
Negyven éve, 1978. június 21-én mu-
tatták be Londonban Andrew Lloyd
Webber és Tim Rice Evita című, a
filmvásznon is elsöprő sikert arató mu-
sicaljét.
____________15.

A labdarúgó-világbajnokságról
a 17. oldalon

Világos jelzés
Tizenkét ország nagykövetségei tettek közzé közös nyilatkozatot

tegnap, amiben aggodalmukat fejezik ki a büntető törvénykönyv és
a büntetőeljárási törvénykönyv módosításai kapcsán. Arra kérik az
ebben érintett feleket, hogy kerüljék el azokat a módosításokat, ame-
lyek gyengítenék a jogállamiságot és a korrupció, illetve bűnözés
elleni harcot.

Aligha véletlen, hogy az Egyesült Államok és tizenegy európai
ország diplomáciai képviselete akkorra időzítette ezt a közös nyi-
latkozatot, amikor az illető törvénykönyvek módosításait tárgyaló
parlamenti különbizottság munkába kezdett. Többek között egy, a
vagyonelkobzásra vonatkozó módosító javaslat is napirendre került
tegnap, ami szerint például a szervezett bűnözői csoportok létesítése
vagy pénzmosás esetében többé nem lehetne elrendelni kiterjedt va-
gyonelkobzást. Lehet, hogy van olyan politikai kontextus, amiben ki
lehet magyarázni, hogy kinek és miért jó az, ha az igazán nagy ló-
kötőknek a pár évi hűvösön való csücsülés után – ezt akkor persze,
ha még megengedik a bíróságnak, hogy ezért el is ítéljék őket – meg-
hagyják az izzadságos bűnözéssel szerzett vagyon szabad élvezetét.
Csak egyre világosabb, hogy a szükséges reform mellett túl sok az
olyan „dedikált” javaslat, ami a jelenlegi törvényekkel hadilábon
álló hatalmasoknak van címezve, mint például ez az említett is.

Ez a nyilatkozat újabb jele annak, hogy a nyugati államközösség,
amelyhez csatlakoztunk, nem nézi jó szemmel, ami itt igazságügyi
reform címén zajlik. Diplomaták nem szoktak a szónoklat 
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A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE)
riportpályázatot hirdet Magyarok a román nemzetállamban
címmel. 

Irányadó kérdéskör: Milyen következményekkel járt Er-
dély Romániához csatolása az itteni magyarokra nézve?
Hogyan ítélik meg a jelenlegi helyzetüket? Miként viszo-
nyulnak a szülőföldhöz és a nemzeti önazonossághoz? Van-
e közösségi jövőképük? Látnak-e megoldást gondjaikra, és
miként lehetne azt megvalósítani? 

Bárki pályázhat, életkortól, lakhelytől és állampolgár-
ságtól függetlenül. 

Benevezni csak eddig meg nem jelent írásokkal lehet. 
A beérkezett pályaműveket öttagú szakmai testület bí-

rálja el, amelynek elnöke Farkas Árpád Kossuth-díjas író,
költő, műfordító, tagjai pedig Farcádi Botond, a Háromszék

főszerkesztője, Galbács Pál, a SZMÚE alelnöke, Karácso-
nyi Zsigmond, a Népújság főszerkesztője és Sarány István,
a Hargita Népe főszerkesztője. 

Az első helyezettet 500 (ötszáz), a második helyezettet
250 (kétszázötven), a harmadik helyezettet pedig 150 
(százötven) euróval díjazzuk. A nyertes pályamunkák a
Brassói Lapokban, valamint a Hargita Népe, a Háromszék, 
a Népújság és a Székely Hírmondó című megyei napi-
lapokban jelennek meg.

A pályaműveket 2018. december 14-ig fogadják el
PDF-formátumban, egy szintén PDF-formátumban megírt
levél kíséretében a bezo59@freemail.hu e-mail-címen,
részletes tájékoztató is itt kérhető Bedő Zoltán SZMÚE-
elnöktől.

Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete

Több mint tíz éve szerveznek nyaranta vakációs
bibliahetet a Székelytompai Missziói Református
Egyházközségben. Az ideire június 18–23. között
került sor.

Az első két napi tevékenység a gálfalvi iskolában folyt,
majd a csapat táborozni indult a jobbágyfalvi Tündér Ilona
vendégházba, itt folytatódott az együttlét péntek délutánig. 

A délelőtti tevékenységeket a KOEN alapítvány által
megszerkesztett és kiadott munkafüzet segítségével vezet-
ték le, ami nagy segítség, hiszen készen kapják a történetek
feldolgozását, a kézimunkaötleteket, az aranymondások
feldolgozásának módozatait. 

Idén Állati küldetés címmel hívogatták a gyerekeket a 
tevékenységekre, akik így naponta egy-egy állathoz kap-
csolódó ismeretekkel is gazdagodtak. A napi fontos üzene-
tet bibliai történetek kapcsán kapták, az aranymondás
segítségével érthették meg, hogy mi a küldetésük az adott
napon. Első nap a segítő-
készségre buzdított a tör-
ténet, a második nap
arról bizonyosodhattak
meg, hogy Isten ígéretei
beteljesednek. A harma-
dik napi történet arra
hívta fel a figyelmet,
hogy maradjunk időn-
ként csendben, még
ebben a rohanó világban
is, s amikor minden meg-
próbálja elterelni figyel-
münket, halljuk meg
Isten hangját. A tékozló
fiú történetéből rájöhet-
tek, hogy Isten segít
helyrehozni kapcsolata-
inkat, utolsó nap pedig
megérthették, hogy min-
denki fontos az Úr szá-
mára. Az a legnagyobb
feladat, hogy észreve-
gyük, miben vagyunk
jók, milyen tálentumokat
kaptunk Istentől a szol-
gálatra, és meglássuk azt
is, kinek van szüksége
ránk.

A gyerekek lelkesen kapcsolódtak be a történetek feldol-
gozásába, az aranymondások tanulásába, nagyon sok éne-
ket is elsajátítottak, és szép kézimunkák készültek a hét
folyamán. A 39 résztvevő mindegyike jól érezte magát,
annak ellenére, hogy több generáció volt együtt, hiszen a
legkisebb gyerek 7, a legidősebb 20 éves volt. Azok a fia-
talok, akikkel 12 évvel ezelőtt kezdték a foglalkozásokat,
most segítőként voltak jelen, reggeli tornát, játékokat ve-
zettek, irányítgatták, segítették a kisebbeket. Itt töltötte a
hetet szeretteivel a magyarországi Cserépváralja polgár-
mestere is, aki által történelmi ismeretekkel is gazdagod-
hattak a gyerekek. A résztvevők visszajelzései azt mutatják,
hogy mindenki jól érezte magát, rengeteg élménnyel gaz-
dagodott, és ami nagyon fontos, hogy közelebb került Is-
tenhez és az Ő szeretetéhez – számolt be a táborról Gáspár
Ildikó szervező, akitől azt is megtudtuk, hogy idén a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően vihették tá-
borba a gyerekeket, és szervezhettek számukra egész napos
tevékenységeket.

Hit és Fény találkozó 
Marosszentgyörgyön
Szombaton 17 órától találkozót tart a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánián a marosszentgyörgyi, a maros-
vásárhelyi és a nagyernyei Hit és Fény közösség. A talál-
kozó témája: Szabadidő Jézussal. A következő találkozó
szeptember utolsó szombatján lesz.

Vakációs múzeumpedagógiai 
ajánlat
Júliusban minden pénteken 10–12 óra között várják a 6–
12 éves gyerekeket a Horea utca 24. szám alatti múzeum-
pedagógiai terembe, ahol szakemberek és önkéntesek
(tanulók, egyetemisták, középiskolai tanárok) foglalkoznak
velük. Egy-egy alkalommal legtöbb 24 gyereket tudnak fo-

gadni. Idén július 6-án indul a foglalkozás az alábbi prog-
ram szerint: Legendás növények címmel július 6-án, pén-
teken a kormofita növényeket ismerteti dr. Mihaela
Sămărghiţan tudományos kutató, Sinka-Balogh Zoltán
restaurátor, valamint Sorina Oprea konzervátor. Felirat-
kozni keddtől csütörtökig 9–13 óra között lehet a múzeum
Horea utca 24. szám alatti székhelyén vagy a 0365-430-
390-es telefonszámon.

Állatosdi a Talentumnál
Kreatív, játékos napközis tábort szervez a marosvá-
sárhelyi Talentum Alapítvány július 2. és 6. között a
Vihar (Furtunei) utcai székházában. Az óvodások és
kisiskolások naponta 9-től 13 óráig a művészetek se-
gítségével ismerkedhetnek meg az állatvilággal. Drá-
majátékok, színházasdi, muzsikálás, dobolás, festés,
rajzolás és szobrászkodás várja a gyerekeket. Ér-
deklődni a következő telefonszámon lehet: 0723-037-
922.

Előfizetőink figyelmébe 
A nyugdíjak júliustól esedékes korábbi kézbesítése miatt
felhívjuk hűséges olvasóink figyelmét, hogy a kézbesítők-
nél ne feledjék el megújítani az előfizetéseket augusz-
tusra. A postahivatalokban és a szerkesztőségben
továbbra is a hónap végéig lehet előfizetni a Népújságra.
További információk a szerkesztőségben, telefonszám:
0742-828-647. 

Falunapok és cseresznyevásár 
Marosvécsen

Idén is megszervezik a marosvécsi falunapokat és a cse-
resznyevásárt. A rendezvénysorozat június 29-én, ma este
kezdődik a művelődési otthonban, ahol a megnyitóra és
művészi műsorra kerül sor. Színpadra lép három helyi
tánccsoport, két színjátszó csoport, a Bohóka és a Moka-
Donor, valamint több helybéli tehetséges gyerek. Az est
bállal zárul. Szombaton reggel 9 órától sportvetélkedők,
gulyásfőzés lesz, este a vásártéren fellép a Magyar
Rózsa, Aurel Moldoveanu és Varga Kinga. A nap tűzijáték-
kal zárul. Vasárnap cseresznyevásár és kulturális műsor
lesz, reggel fél 10-től színpadra lépnek a marosvécsi, 
disznajói, holtmarosi, szászrégeni néptánccsoportok, éne-
kesek.

Kerelőszentpáli magyarok napja
Június 30-án 18.30 órakor a minifocipályán labdarúgó-
mérkőzésekkel kezdődik a rendezvény, majd vasárnap 12
órakor ökumenikus ünnepi istentiszteletre kerül sor a re-
formátus templomban. 13 órától énekes-nótás felvonulás
lesz a Balassi-szoborhoz, 13.30 órakor megkoszorúzzák
a szobrot, 14 órakor a gyerekek fellépése következik a
szabadtéri színpadon, 16 órától gyermekfoglalkozások
lesznek. Este 7 órától Ábrám Tibor és Buta Árpád szóra-
koztatja a közönséget. 

Búzásbesenyői falunap 
Július 8-án, vasárnap falunapot tartanak Búzásbesenyő-
ben. Az ünnepi szentmise a római katolikus templomban
10.30-kor kezdődik, itt adják át a Pro Búzásbesenyő elis-
meréseket azoknak, akik sokat tettek az elmúlt időszakban
a falu fejlesztéséért, hírnevének öregbítéséért. 12 órakor
folytatódik az ünnepi műsor a Rátoni János Művelődési
Házban, ahol a helyi néptánccsoport is fellép. Délután a
sportpályán szabadidős és sportprogram várja az érdek-
lődőket. A színpadon 19 órától koncert lesz. Fellépnek:
Buta Árpád, Anda Adam, a Pentachord együttes és Péter
Szabó Szilvia. Az ünnepséget tűzijáték zárja. 

Bonyhai kastélynap
Az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége a
bonyhai Bethlen-kastélyban idén is megszervezi a kastély-
napot. Az eseményre július 7-én, szombaton 10 órától
kerül sor. 11 órától istentiszteletet tartanak, majd 13 órától
alternatív – gyermek-, ifjúsági és cserkészprogramok –
lesznek. 13.30 órától zsoltáréneklésre, vásárra, előadá-
sokra várják a résztvevőket. Előadást tart Lengyelné 
dr. Püsök Sarolta, a BBTE tanára A református ember sza-
badsága és dr. Kiss Jenő teológiai tanár Szabadság a há-
zasságban címmel. A kastélynap résztvevői a
nőszövetség történetével is megismerkedhetnek. A ren-
dezvényt a székelytamásfalvi férfikórus fellépése zárja. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma PÉTER, PÁL,
holnap PÁL napja.
PÁL: a latin Paulus rövidü-
lése, jelentése: kis termetű
férfi. 
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A Nap kel 

5 óra 31 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 19 perckor. 
Az év 180. napja, 

hátravan 185 nap.
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Eljárás indult a kormányfő ellen
In rem, azaz a bűncselekmény elkövetésére irányuló
gyanú megalapozottságát vizsgáló eljárást indított a
Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyész-
ség (DIICOT) a PNL elnöke, Ludovic Orban által 
Viorica Dăncilă miniszterelnök ellen tett feljelentés
ügyében – értesült az Agerpres hírügynökség. A bí-
rósági források szerint a döntés június 7-én született
hazaárulás és a nemzetbiztonságot fenyegető titkos
információk nyilvánosságra hozatala miatt. A PNL el-
nöke május 17-én közölte, saját nevében, állampol-
gári minőségében feljelentést tett a legfőbb
ügyészségen a kormányfő, Viorica Dăncilă és a PSD
elnöke, Liviu Dragnea ellen. Dăncilă kormányfőt ha-
zaárulással, az államfő félretájékoztatásával, jogkö-
rének elbitorlásával és titkos információk
nyilvánosságra hozatalával, Dragneát pedig szintén
titkos információk nyilvánosságra hozatalával vá-
dolja. Orban azt mondta, a feljelentést az a memo-
randum indokolja, amelyet Románia izraeli
nagykövetségének Tel-Avivból Jeruzsálembe költöz-
tetése kapcsán fogadott el a kormány. (Agerpres)

Francia turistabusz balesetezett
Sinaián

Egy 62 éves férfi életét vesztette, miután a személy-
gépkocsi, amelyet vezetett Sinaián, egy 46 francia
turistát szállító busszal ütközött, majd szakadékba
zuhant. A Prahova megyei Rendőr-főkapitányság
képviselője a Mediafax tudósítójának elmondta, a
baleset a buşteni-i kijáratnál történt. A 62 éves férfi
által vezetett személygépkocsi áttért a szemközti
sávra, ahol nekicsapódott a busznak, majd egy kö-
rülbelül 10 méter mély szakadékba zuhant. A buszon
utazók közül senki nem sérült meg. (Mediafax)

Beiktatták a rendőrség 
új parancsnokát

Carmen Dan belügyminiszter jelenlétében tisztségbe
iktatták csütörtökön Ioan Buda országos rendőrpa-
rancsnokot. Az új parancsnok Cătălin Ioniţă helyét
vette át, aki személyes okokból kérte megbízatásá-
nak megszüntetését. Szerdán az Országos Korrup-
cióellenes Ügyészség (DNA) közölte, hogy
vizsgálatot indított ellene. Csütörtöktől a határrendé-
szetnek (IGPF) is új vezetője van, ugyanis Ioan
Buda távozásával megüresedett az intézmény ve-
zető tisztsége. A határrendészet vezetését Adrian
Popescu vette át. A belügyminisztérium tájékozta-
tása értelmében Cătălin Ioniţă főkvesztor visszatér
a Korrupcióellenes Főigazgatóság (DGA) igazgatói
tisztségébe, amit versenyvizsgával foglalt el. A vo-
natkozó törvények értelmében versenyvizsgával el-
foglalt tisztségéből csak abban az esetben
meneszthető, ha bűnvádi eljárás indul ellene, és
vádlottá válik. A szaktárcához eddig nem érkezett ér-
tesítés arról, hogy bűnvádi eljárás indult volna Cătă-
lin Ioniţă ellen – mutat rá a minisztérium közleménye.
(Agerpres)

Rendkívüli ülésszakra hívják
össze a szenátust

Július 3-a és 19-e között rendkívüli ülésszakot tart a
szenátus – döntött csütörtökön a házbizottság. A
döntést Claudiu Manda, a felsőház alelnöke jelen-
tette be. A képviselőházat is rendkívüli ülésszakra
hívták össze a július 2-a és 19-e közti időszakra.
(Agerpres)

gyönyörének élvezetéért beszélni, hanem az őket küldő
országok hivatalos álláspontját közvetítik az éppen szó-
ban forgó kérdésben. Aligha véletlen, hogy a nyilatkozat
aláírói között olyan országok nagykövetségei szerepel-
nek közösen, amelyek jelenlegi vezetései más kérdések-
ben meredeken eltérő álláspontot képviselnek. Ez utal
talán a legjobban arra, hogy a Nyugat türelme fogytán
van. Érdekes lesz látni, hogyan reagálnak erre a regáti
hatalmasok, mert amíg egy-egy nagykövet szólt időn-
ként, hogy ezt a demokrácia nevű játszmát jobb helye-
ken más szabályok szerint játsszák, még lehetett
díszfelháborodni azon, hogy beleszólnak szép hazánk
belügyeibe, de ez a kotta már nagyon hamisan fog
szólni, ha gyakorlatilag az összes fontosabb szövetséges
kórusban szól, hogy nem jó irányba megy itt az igaz-
ságügyi reform. Továbbra is ez irányba tartva valószí-
nűleg csakhamar ránk is uniós atombombákat fognak
dobálni, mint a magyar és a lengyel kormányra divat
mostanában. Annak a levét is mi isszuk meg, nem a fer-
dén szerzett vagyonuk jólétében lubickolók.

Világos jelzés
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Oroszország az elmúlt napokban 1140 katonát, 13 harci re-
pülőt és 14 helikoptert vont ki Szíriából – jelentette be Vla-
gyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a Kremlben, egy
katonai és rendvédelmi főiskolák végzősei számára megtartott
évzáró ünnepségen. Emlékeztetett arra, hogy a csapatkivonás
tavaly decemberben kezdődött meg, amikor személyesen ke-
reste fel a hmejmími orosz támaszpontot.

Moszkva 2015. szeptember 30-án avatkozott be a Szíriában
zajló harcokba Bassár el-Aszad elnök hadseregének oldalán.
Putyin hangsúlyozta, hogy az orosz haderő „a terroristákkal

Szíriában folytatott küzdelemben” demonstrálta megnöveke-
dett katonai képességeit és az egységei közötti koordinációt.
Mint mondta, a megszerzett harci tapasztalatot hasznosí-
tani kell majd a kiképzésben. Az elnök szerint miközben
a hadsereg és a hadiflotta fegyverzetében és hadfelszere-
lésében a modern eszközök aránya hat évvel ezelőtt csak
16 százalék volt, addig mára ez a mutató már 60 százalék,
2021-re pedig el fogja érni a 70 százalékot. Az orosz elnök
ígéretet tett a fegyveres testületek javadalmazásának javítá-
sára. (MTI)

Kivonták az orosz csapatok egy részét Szíriából

Az elmúlt 24 órában 21 házból, 382 udvarról és 20 pincéből
kellett kiszivattyúzni a vizet, ugyanakkor hét országút- és két
megyeiút-szakaszt öntött el az ár, illetve megrongált öt hidat
és pallót – tájékoztatott tegnap a deli órákban a belügyminisz-
térium.

Országos szinten a szaktárca 16 ezer alkalmazottját, köztük
8.000 rendőrt, 3.200 tűzoltót, 4.600 csendőrt mozgósítot-
tak, hogy segítsenek a lakosságnak. A minisztérium köz-
leménye szerint a bevetésre kész egységek addig
maradnak az áradás sújtotta térségekben, amíg minden
megyében rendeződik a helyzet. Az összesített adatok sze-
rint csütörtök reggel 14 megye 60 településéről jelentettek

károkat. Ekkor nem volt hír elszigetelt településekről vagy
lakosokról.

Csütörtök reggel összehívták a kormány vészhelyzetekkel
foglalkozó bizottságát az elmúlt napok esőzései okozta hely-
zetek felmérése érdekében.

Viorica Dăncilă miniszterelnök azt kérte, hogy az esőzések
után azonnal kezdjék el a károk felmérését, hogy a kormány
intézkedhessen a rászorulók megsegítése és a kár megtérítése
érdekében.

A hatóságok arra intik a lakosságot, hogy ne menjenek
olyan folyóvizek, patakok közelébe, ahol áradásokra figyel-
meztettek a meteorológusok. (Agerpres)

Elkezdte a parlamenti különbizottság a büntető 
törvénykönyvet módosító javaslatok vitáját

Elkezdte csütörtökön az igazságügyi törvényekkel
foglalkozó parlamenti különbizottság a büntető tör-
vénykönyvet módosító indítványok vitáját.

A szociáldemokrata párti Florin Iordache vezette testü-
let által jóváhagyott egyik javaslat értelmében a legfeljebb
tíz év szabadságvesztésre ítélt személyek büntetésük felé-
nek, a több mint tíz évre ítéltek pedig büntetésük kéthar-
madának (de nem több mint 15 év) letöltése után
kérelmezhetik feltételes szabadlábra helyezésüket. A je-
lenleg érvényben levő törvény szerint erre csak a büntetés
kétharmadának, illetve háromnegyedének letöltése után van
lehetőség.

Ugyanakkor a legtöbb tíz év börtönbüntetésre ítélt, 60 éven
felüli elítéltek büntetésük egyharmadának letöltése után be-

nyújthatják szabadlábra helyezési kérelmüket (jelenleg ennek
az a feltétele, hogy büntetésük felét töltsék le).

Egy másik elfogadott módosítás értelmében enyhítő körül-
ménynek számít, ha a büntetőeljárás folyamán, a jogerős ítélet
kimondásáig az elkövető teljes mértékben megtéríti a bűncse-
lekménnyel okozott anyagi kárt. E rendelkezés alól kivételt
képeznek a rablás, kalózkodás, minősített lopás, valamint in-
formatikai vagy nem készpénzes fizetőeszközökkel kapcsola-
tos csalás miatt bíróság elé állított személyek.

Módosította a parlamenti különbizottság a büntető törvény-
könyv kiterjesztett vagyonelkobzásra vonatkozó cikkelyét is.
A módosítás értelmében szervezett bűnözői csoport létesítése
vagy pénzmosás bűntette esetén nem rendelhető el a kiterjesz-
tett vagyonelkobzás. (Agerpres) 

Tizenkét állam üzent az igazságügyi reform kapcsán
Tizenkét partnerállam, Belgium,
Kanada, Dánia, Svájc, Finnország,
Franciaország, Németország, Lu-
xemburg, Hollandia, Norvégia,
Svédország és az Amerikai Egye-
sült Államok küldött közös üzene-
tet Romániának, amelyben azt
kérik, a büntető törvénykönyvek
módosítása ne gyengítse a jogál-
lamot.

„Mi, Románia nemzetközi partnerei és
szövetségesei, felszólítjuk a büntető tör-
vénykönyv és a perrendtartás módosítá-
sában érintett feleket, kerüljék azokat a
módosításokat, amelyek gyengíthetik a
jogállamiságot vagy Románia bűn- és
korrupcióellenes harcra való képességét.
Románia jelentős előrelépésről tett bi-
zonyságot a korrupció megfékezése és a

hatékony jogállam felépítése terén. Arra
biztatjuk a romániaiakat, hogy továbbra
is ezen az úton haladjanak” – áll a levél-
ben. Az európai uniós partnerek arra is
felhívják a figyelmet, hogy az Együttmű-
ködési és Megfigyelési Mechanizmus
legutóbbi, 2017. december 12-ei ellenőr-
zését követően az Európai Unió Tanácsa
felszólította Romániát, hogy az eddigi
előrelépéseket erősítse meg, ne tegyen
lépéseket hátrafelé, és védje meg az
ügyészek és bírók függetlenségét.

„Figyelemmel követjük a büntető tör-
vénykönyvek módosításait, és továbbra
is aggodalmunknak adunk hangot amiatt,
hogy ezek közül néhány akadályozhatja
a törvények alkalmazásában történő
nemzetközi együttműködést, és negatí-
van befolyásolhatja az erőszakos bűncse-

lekmények, a határon átnyúló szervezett
bűnözés, a gazdasági bűnözés, a drog- és
emberkereskedelem elleni harcot. Kérjük
az összes felet, vizsgálja felül a román
jogi szakértők válaszait, mint amilyen a
Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács
(CSM), és kérje nemzetközi jogi szakér-
tők támogatását, mint amilyen a Korrup-
ció Elleni Államok Csoportja (GRECO)
vagy a Velencei Bizottság” – üzenik az
államok.

A román képviselőház múlt héten
döntéshozóként elfogadta azt a törvényt,
amely a büntetőjogi perrendtartást mó-
dosítja, később pedig rendkívüli üléssza-
kon tervezik megszavazni a büntető
törvénykönyvet is. Az ellenzék az alkot-
mánybíróságon támadta meg a módosí-
tásokat. (Mediafax)

Védett ostorfák
Peti András a tanácsülést követően a

sajtó képviselőinek elmondta, egy régen
várt döntést hozott a tanács, amellyel si-
kerül hosszú távon megóvni a Vár 
sétányt, e városrész arculatát meg-
őrizni. „Elkezdődik a Vár sétány nyugati
ostorfái állapotának szakszerű felmérése,
az állományt a szakemberek fakopp
módszerrel vizsgálják meg, és a fák ko-
ronáinak alakítása is szakmai szempon-
tok szerint történik. Kérdésünkre Peti
András elmondta, a fakopp készüléket a
polgármesteri hivatal sajnálatosan a mai
napig sem vásárolta meg, de a civil
szervezetek rendelkeznek ilyen „fa-
röntgen”-készülékkel, csak együttmű-
ködés szükséges a polgármesteri
hivatal és a környezetvédő szakembe-
rek között. 

A marosvásárhelyi RMDSZ közle-
ményben tájékoztatott, ha adott esetben
a korhadt, beteg ágakat, illetve a beteg
egyedeket eltávolítják, ezeket minimum
6 éves, fiatal fákkal cserélik ki. „Az így

megfiatalított faállományon tilos lesz az
elkövetkezendőkben a szakszerűtlen nyí-
rás vagy a tavaszi csonkítás. Európa
egyik legromantikusabbnak és legszebb-
nek tartott sétányának különösen fontos
eszmei értéke van a marosvásárhelyiek

számára, ezért fontosnak tartjuk, hogy
ebben a formájában őrizzük meg az utó-
kornak” – áll a közleményben. Arról is
tájékoztattak, hogy a védett területről in-
formációs táblát helyez ki a polgármes-
teri hivatal. 

(Folytatás az 1. oldalról)
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Fotó: Nagy Tibor

Júniusi soros ülését tartotta a Maros Megyei Tanács 
Korcsolyapálya építéséről döntöttek Elege van már a fociból, kedves

olvasó? Aligha lehetnek többség-
ben azok, akik igennel válaszolnak
a kérdésre. Persze lehet ezen vitat-
kozni, felmérések, statisztikák nél-
kül vélekedem így, én pedig
elfogult vagyok. Szeretem a labda-
rúgást, és úgy látom, az élet sava-
borsa felfedezhető benne, s még
inkább abban, ami körülveszi. A
tévéközvetítések, a média minden
fajtája jól tükrözi ezt. Nem mon-
dom, kora délutántól éjszakáig
eléggé elárasztja a képernyőt, de
még számos csatorna bőven kínál
egyéb érdekes néznivalót, aki
akarja, átkapcsolhat, mellőzheti a
meccsnézést. Ugyanezt a világbaj-
nokság mérkőzéseit vendégül látó
orosz városok és a vébén közvetle-
nül érdekelt országok lakói nemi-
gen tehetik meg, egy hónapig
búcsút inthettek a nyugodt pihe-
nésnek, alvásnak. Kár, hogy ebből
mi kimaradtunk. De sok bosszan-
kodástól, lehetséges kesergéstől
megszabadítottak saját aranylábú
fiaink. Hogy mondom? Hol itt a
nemesfém? Nem mind arany, ami
fénylik! És még fény sincs, ami lát-
szana az alagút végén. Ami tud-
ható: több mint fele az
összecsapásoknak még hátravan.
Lesz itt még fogaknak csikorga-
tása! Akik nem csak a képernyőt
követik, de tippversenyekre is be-
neveztek, növekvő izgalommal fi-
gyelik az eseményeket.
Meglepetések is vannak: a nagy-
nak hitt, verhetetlennek kikiáltott
csapatok is gyengélkednek. Egye-
sek már utazhatnak is haza. És ki
tudja, mi jön még ezután! Tény,
hogy bevett aranymondásokat vet-
hetünk sutba. Azt például, amit az
angol válogatott egykori sztárjá-
nak, Gary Linekernek tulajdoníta-
nak: „a futball olyan játék, amit
kilencven percen át huszonketten
játszanak, és a végén a németek
nyernek”. Ennél azért az emberi-
ség java ma már jóval többet tud
a fociról. Azt is megtudta, hogy
kezd elavulni a maga idején felka-
pott aranyköpés valóságfedezete.
Egyáltalán, a bajnokjelölteknek
vélt együttesek eléggé gyengén tel-
jesítettek eddig. A németek is. De
hosszú még a menetelés. A híres
gólvágók is leszerepeltek a vébé
első felében, és egyesek már nem
is bizonyíthatnak. Lewandowski
dicstelenül távozik Oroszország-
ból. Nem ontja a gólokat Messi,
Griezmann, Neymar, Müller sem.
Pedig miközben bizonyos kapusok
remekelnek, mások őrületes hibá-
kat követnek el. A kapuvédők ter-
mészetesen egykettőre bűnbakká
válhatnak. Egyesek életveszélyes

fenyegetéseket is kapnak az elva-
kult, tényleg őrültként megnyilvá-
nuló szurkolóktól. Nem tréfa ez,
sajnos, a dél- és közép-amerikai-
akkal, afrikaiakkal nem lehet ku-
koricázni. Emlékezhetünk a
kolumbiai Escobárra, aki az 1994-
es vébén öngólt vétett, majd otthon
lelőtték, mert állítólag voltak ha-
talmas pénzekben fogadók, akik
nem bocsátották meg neki a vesz-
teséget. Kolumbia válogatottja
most az első két meccsen egész jó
teljesítményt nyújtott. Talán ezút-
tal senkinek sem lesz bántódása.
Ámbár Mexikóból gyilkosságokról
is érkeztek hírek, talán drogügyek
keveredtek a labdarúgás csúcsese-
ményét követők szférájába. És a
bírók megússzák bántatlan? Van-
nak kiváló játékvezetések és csap-
nivalók is, mint mindig. Kíváncsi
vagyok, mikor kapja az első halá-
los figyelmeztetést a videobíró. És
hogy viseli. Kötélidegzetűnek bizo-
nyul-e majd, mint egyik-másik
füttymester? Fütty különben a né-
zőtéren is gyakran csendül. De
van lelkes biztatás, éneklés, hul-
lámzás, hajrázás is a lelátókon. Ez
a leglátványosabb a meccseken: a
szurkolók színes, izgő-mozgó, fel-
hevült forgataga, a sokféle ember
egzotikus egyvelege, szépsége, kü-
lönössége, a szokásos és szokatlan
jelenetek mozaikja, a drámai és
meghatott pillanatok, helyzetek
váltakozása, a düh és a tehetetlen-
ség összefonódása. Tettlegesség is
van stadionon kívül-belül, ez is a
nagy összecsapások, az indulatok
velejárója. Ezt is, azt is mutatja a
képernyő. De még nagyobb attrak-
ció, amikor a túlöltözöttnek nem
nevezhető, vonzó nők, szexi csajok
tűnnek fel a kivetítőn. Szerencsére
mind gyakoribbak az ilyen tévés
mozzanatok. A felmutatottak nagy
része diadalként éli meg a pillana-
tot. Néhányan szemérmesen úgy
tesznek, mintha nem is tudnák. Az
üdvrivalgás azonban biztos jóle-
sik. A gyermekarcok és az ösztönös
megnyilvánulásaik is vonzóvá te-
szik az összképet. Van ott minden,
mondom, akárcsak az életben. A
politika sem hiányzik. És a dop-
ping? Erről is keringenek mende-
mondák, felröppennek gyanakvó
megjegyzések. Előbb-utóbb majd
minden kiderül. Vajon? De hagy-
juk most ezt, összpontosítsunk az
újabb leendő nagy izgalmakra!
Mégiscsak lehangoló lenne, ha a
tippelők rangsorában valahol a
kullogók közt kéne meghúznom
magam. Akkor már az sem esne
olyan jól, ha tele torokból, felsza-
badultan kiálthatnám: góóóóól!
(N.M.K.)

Erről jut eszembe

Televíziós sportközvetítési ajánló 
a hétvégére

Június 29., péntek:
* 11.55, M4 Sport, DigiSport 3, Telekom Sport 1: Forma-1 – Oszt-

rák Nagydíj (1. szabadedzés)
* 15.55, M4 Sport, DigiSport 3, Telekom Sport 1: Forma-1 – Oszt-

rák Nagydíj (2. szabadedzés)
* 21.15, M4 Sport: Vízilabda-közvetítés
Június 30., szombat:
* 11.30 óra, DigiSport 3, M4 Sport (12-től): GP3 – Osztrák Nagy-

díj (1. futam)
* 12.55, M4 Sport, Telekom Sport 1: Forma-1 – Osztrák Nagydíj

(3. szabadedzés)
* 16.00 óra, Duna TV, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Forma-1 –

Osztrák Nagydíj (időmérő edzés)
* 17.45 óra, DigiSport 4: Forma-2 – Osztrák Nagydíj (1. futam)
Július 1., vasárnap:
* 10.45 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 1: GP3 – Osztrák Nagydíj

(2. futam)
* 12.00 óra, M4 Sport, DigiSport 2, Telekom Sport 1: Forma-2 –

Osztrák Nagydíj (2. futam)
* 13.15 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 1: Porsche Supercup Se-

ries – Osztrák Nagydíj
* 16.00 óra, Duna TV, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Forma-1 –

Osztrák Nagydíj (futam)
* 19.00 óra, DigiSport 2: Románia – Horvátország (férfikosár-

labda)

A hajdani November 7. negyed központjában
épült üzletkomplexum és a benne levő Eforia ven-
déglő egykor népszerű volt a marosvásárhelyiek
körében. Visszaemlékszem, hogy a Víkendtelepre
menet vagy strandolás után az ott működő élelmi-
szerüzletben vásároltunk be, a vendéglőben pedig
ittunk egy pohár sört vagy hűsítőt abból, ami a het-
venes években kapható volt. Ahogy teltek az évek,
s a rendszerváltás után az épületek gazdát cseréltek,
a komplexum egyre elhanyagoltabbá vált. A hely-
zeten javít ugyan, hogy a főút felé eső részen piz-
zázó nyílt, de a Székely Vértanúk útja felé eső
oldal, ahol egy rossz seprű felügyelete mellett rot-
had egy újságosbodé, és a beton tetőszerkezet va-
kolata is több helyen megbomlott, nem túl hízelgő
a városra nézve. 

Ha az eléggé rossz állapotban levő kocsma mögé
kanyarodunk a kis mellékutcán, akkor még bosz-
szantóbb látványban lesz részünk: egy ideiglenes
raktárszerűség rozsdás csövei, az idő által megvi-
selt és helyenként összetört hullámlemezek, szakadt
kátrány és nejlon, rothadó furnérlemzek látványa bosz-
szantja a szomszédos tömbházak lakóit, akiknek az ab-
lakai a siralmas állapotban levő tákolmányra néznek.
Ezt többször is szóvá tették a helyi sajtóban, erről szólt
a Népújságnak címzett levél is, valamint a személyes
kérés, amelynek hatására szétnéztünk a helyszínen.

Az inkább kocsmának látszó bárban Lăcătuş Mihai-
jal, az egység vezetőjével, a helyiség tulajdonosával
beszélgettünk. Mint elmondta, neki sem tetsző a kiala-
kult helyzet, de most már egyenesben van. Ha a pol-
gármesteri hivataltól megkapja az engedélyt, júliusban
hozzáfog az építkezéshez, amely nyomán civilizált,
kellemes önkiszolgáló vendéglátó helyiséggé alakítja
a hajdani kocsmát. Természetesen átalakul a lakókat
bosszantó hátsó fertály, és a tetőszerkezetet is megja-
víttatja. 

A beszélgetés során elmondta, hogy a városban ele-
gáns vendéglőket működtet, amelyekhez hasonlót kép-
zelt el az Eforia helyén is, amikor azt 1997-ben nyílt
árverésen megvásárolta a terasszal együtt az UNIC Rt.-
től. Akkor még az építmény alatti telek a román állam
tulajdonát képezte. Amikor az UNIC egységeit meg-
vásárolta a Romarta Rt., rátette a kezét az épületek
alatti területekre, azokra is, amelyek fölött az épület
már magánszemélyek tulajdonában volt. Lăcătuş
Mihai hosszú pert folytatott a Romartával, aminek az
lett a vége, hogy az építmény tulajdonosa sok pénzért
kénytelen volt megvásárolni a Romartától az épít-
mény alatti területet. A saját tulajdonába került és a
koncesszióba vett terület, valamint az épület tulajdo-
nosaként az engedélyek birtokában hozzákezdhet a
munkához, amely nyomán a felépülő vendéglátó egy-
séggel együtt a hátsó raktár helyzete is megoldódik,
amit hosszú ideje várnak a környéken lakók.
(bodolai) 

Hamarosan elkezdik az építkezést
Eltűnik a kóceráj

Tegnap soros ülését tartotta a Maros Megyei
Tanács; a meghirdetett napirend előtt egy
sürgősségi határozattervezetet is tárgyaltak.
Ez a határozattervezet keltette fel leginkább
az érdeklődést, a hozzászólások is ennek kap-
csán hangzottak el. A testület 25 támogató
szavazattal és 9 tartózkodás mellett fogadta
el a határozattervezetet.

1,9 millió lejjel járul hozzá a tanács 
Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke az ülésen ki-

fejtette: a hokizásra, gyorskorcsolyázásra és műkorcso-
lyázásra alkalmas mobil sportlétesítmény fontos
Marosvásárhely és vonzáskörzete szempontjából. Po-
korny László testületi képviselő felszólalásában a hoki
és gyorskorcsolya marosvásárhelyi hagyományaira tért
ki, a vásárhelyi hokisok egykor országos bajnokságot
is nyertek. A nagy jégpálya befejezése évek óta húzó-
dik, senkinek sem szívügye befejezni, pedig szülők,
gyerekek nagyon örülnének neki. 

– Megyei érdekeltségű programot hagytunk jóvá,
melynek célja a téli, nevezetesen a jeges sportok fel-
lendítése a városban. Együttműködési szerződés jön
létre a Mens Sana Alapítvány és a Visit Mures Egye-
sület között, célja egy standard méretű, mobil, szétsze-
relhető jégkorongpálya létrehozása. A Mens Sana
Alapítvány azon van, hogy minél több gyermeket és
fiatalt egészséges, sportos életmódra ösztönözzön, s az
iskolai program után kiragadja őket a képernyő elől.
Azon túlmenően, hogy a gyerekek megtanulnának kor-
csolyázni, a tehetségeseket profi sportolásra bátoríta-
nák, jégkorongcsapatokat hoznának létre. Fontos
beruházásnak tartom, mert egy 130 ezer lakosú város-

nak, Marosvásárhelynek szüksége van nemcsak egy,
hanem két-három ilyen beruházásra. Ezzel egy plusz-
lehetőséget biztosítunk a gyermekeinknek, a lakosság-
nak. A korcsolyapálya építéséhez a megyei tanács 1,9
millió lejjel járul hozzá, a többit, 3,9 millió lejt a Mens
Sana Alapítvány állná. A létesítményt legalább tíz éven
át kellene üzemeltetni, a fenntartási költségek a megyei
önkormányzatra hárulnának. A korcsolyapálya elhelye-
zése a versenytárgyalás után dől el – fogalmazott Péter
Ferenc tanácselnök. 
Kiigazították a költségvetést

Ennek legfontosabb eleme a Maros Megyei Szociá-
lis Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság költségve-
tésének módosítása volt. Erre azért volt szükség, mert
a kormány nem utalta át az intézmény működtetéséhez
szükséges rá eső részt.

– Kénytelenek voltunk átcsoportosítani bizonyos té-
teleket, hogy fedezni tudjuk ennek az 1700 alkalma-
zottat számláló intézménynek a működési költségeit.
A kiigazított költségvetés másik tétele a balavásári át-
rakóállomásnál szükséges beruházások fedezésére
megy, nevezetesen egy bekötőút építésére és egy hul-
ladékmérleg vásárlására – mondta Péter Ferenc.
Újraindítják a Marosvásárhely 
és a repülőtér közötti buszjáratot 

Tekintettel arra, hogy beindult a légi utasforgalom a
vidrátszegi Transilvania Repülőtéren, ismét napi-
rendre került a repülőtér és Marosvásárhely köz-
pontja közötti közszállítás ügye. A tanácselnök
tájékoztatott, hogy ez az útvonal szerepel a megyei
utasszállítási grafikonban, azt évekkel ezelőtt oda-
ítélték egy vállalatnak, amely a repülőjáratokhoz
igazodva újra el kell indítsa menetrend szerinti já-
ratait.

Mezey Sarolta



A július 8-15. között zajló Csíkszeredai
Régizene Fesztivál nagy kihívása idén az
egyetemes zenetörténet egyik legnagyobb
művének, J. S. Bach két zenekarra, két kó-
rusra és szólistákra írott Máté-passiójának be-
mutatása. A koncertek a brassói Musica
Barcensis fesztivállal együttműködésben va-
lósulnak meg – így szeretnék méltóképpen
megünnepelni a Barokk Fesztiválzenekar
megalakulásának tizedik esztendejét és a
brassói Bach Kórus megalakulásának 85. év-
fordulóját. A koncertet, melyet Bukarestben,
Csíkszeredában és Brassóban is bemutatnak,
két kapcsolódó esemény készíti elő, egy el-
méleti előadás, valamint egy közönség-
találkozóval egybekötött dokumen- tumfilm-
vetítés. 
Elméleti előadás

Steffen Schlandt, a koncert kezdeménye-
zője és karmestere A Bach-kód – bevezetés a
Máté-passió barokk oratórium zenei nyelvébe
és szimbolisztikájába címmel tart előadást jú-
lius 9-én, hétfőn 16.30-tól a csíkszeredai
Márton Áron Főgimnázium dísztermében. 

J. S. Bach zenei világát több síkon értel-
mezhetjük: zenetörténeti, műfaji, formai,
szimbolisztikus,  matematikai, érzelmi, teo-
lógiai és más módon. A Máté-passió mind-
ezen síkok összeforrásának egyik csúcsa,
mely elsősorban kérdéseket fogalmaz meg,
és nem válaszokat kínál fel. A mű többszöri
meghallgatása, továbbá a szöveg elemzése és
megértése teszi csak lehetővé azt, hogy elmé-
lyedjünk ennek a mesterműnek az értékeiben
és gazdagságában. A formán és tartalmon túl
végig jelen van a teológiai vonal, mely ezeket
meghatározza. A teológiai kérdésekre részben
reflektálnak a szabad szövegrészek. A hallga-
tóság a történések részese lesz, hiszen a ko-
rabeli lutheránus közösségek által ismert
korálok elősegítik az evangéliumi szövegek
értelmezését és cselekvő megértését. Az elő-
adásban szó lesz a zeneszerzői síkról, a mű
szimbolisztikájáról és annak az elbeszélt tör-
ténettel való kapcsolatáról. A hangszerek sze-
repének ismertetése, a szólisták és számok
jelentéstartalma, valamint a forma elemzése
egy sokkal tudatosabb és intenzívebb zenei
élményt feltételez. 

Dokumentumfilm-vetítés 
közönségtalálkozóval

Július 10-én este 8 órától a Csíki moziban
vetítik az Erbarme Dich – Matthäus Passion
Stories (Irgalmazz nekem – Máté-passió-tör-
ténetek) című, 2015-ben készült holland do-
kumentumfilmet, melyet Ramón Gieling
rendezett. 

A híres oratórium témáját feldolgozó do-
kumentumfilm ereje az egymást keresztező
történetekben rejlik. A film a részt vevő mű-
vészek személyes történeteit és a barokk re-
mekmű bibliai szálait fűzi össze. A szereplők
a Máté-passióról beszélnek, miközben volta-
képpen magukról mesélnek, illetve ez ellen-
kező irányban is érvényes. Ramón Gieling
kifinomult alkotásában meglepő a mélyre-
ható megfeleltetés a különböző élettörténetek
és a zenei részletek között. A filmet az orató-
rium dramatizált változatának tekinthetjük,
hiszen 35 hajléktalan el is játssza benne a
Máté-passiót, ahogy ez a nyugati keresztény

kultúrában mai napig is szokás, amint az volt
1725-ben is, amikor először bemutatták ezt a
művet Lipcsében. A film forgatókönyvének
szerkezete a bachi polifónia struktúráját kö-
veti, filmköltemény formájában adva spiritu-
ális töltetet a kifejező művészi alkotásnak.
Bach egy olyan világhoz tartozott, amelyben
a vallás, a filozófia, a zene és a személyes ta-
pasztalatok egységes valóságot alkottak, aho-
gyan a szívet és az elmét is egynek tartották.
A rendező bebizonyítja, hogy ez a világ nem
tűnt el a mindennapi élet pezsgésében, és a
mai emberek megtartották lelkükben az isteni
gyász látványa által kiváltott könnyeket, és
ezáltal a megtisztulásra való készséget. 

A vetítést követően közönségtalálkozót
tartanak a film rendezőjével.
Máté-passió – oratórium két részben

A Barokk Fesztiválzenekar és Fesztiválkó-
rus előadásában három alkalommal, három
különböző helyszínen mutatják be a Máté-
passiót: július 12-én, csütörtökön a bukaresti
Atheneumban 19.30-tól; július 13-án, pénte-
ken 19 órától a csíkszeredai Szent Ágoston-
templomban; valamint július 15-én, vasárnap
szintén 19 órától a brassói Fekete-templom-
ban. 

Koncertmester: Ulrike Titze – barokk he-
gedű (Drezda)

Karmester: Steffen Schlandt (Brassó)
Szólisták: Gebe-Fügi Renáta – szoprán

(Kolozsvár), Susanne Langner – mezzoszop-
rán (Berlin), Szerekován János – tenor (Bu-
dapest), Nicolae Simonov – tenor (Bukarest),
Matthias Weichert – basszus (Drezda) és Dan
Popescu – basszus (Brassó).

Johann Sebastian Bach legalább négy ora-
tóriumot írt a négy evangélista szövegére ala-
pozva, ezekből azonban csak kettő maradt
fenn: a János- (1724) és a Máté-passió
(1727). A keresztény egyházak legnagyobb
ünnepére készülve évszázados hagyománya
van a Krisztus szenvedését és halálát fel-
idéző, dramatizált nagypénteki előadásnak.
Erre az alkalomra született Bach kórusra és
zenekarra íródott monumentális műve, mely-

ben megduplázódik a szokásos zenekar mé-
rete, illetve a kórus kettéosztása párbeszéd-
szerkezetet tesz lehetővé. A mű alapját Máté
evangéliumának 26. és 27. fejezete képezi,
melyet az evangélistát játszó énekes ad elő,
dialógusban Jézussal, Péterrel, Júdással, Pi-
látussal, a főpapokkal és más szereplőkkel.
Ezenfelül vannak a Christian Friedrich Hen-
rici (Picander) versein alapuló madrigál jel-
legű darabok (áriák, arioso részek és szabad
kórusok), melyek a különböző jelenetekre
reflektálnak teológiai szempontból. A harma-
dik síkot 14 korál alkotja, melyeket a korabeli
lutheránus közösségek ismertek, ezáltal a
szerző megteremtette a gyülekezeti közös
éneklés lehetőségét is. A negyedik síkot a kó-
rusok adják: a turbák, azaz a lármázó nép, il-
letve a három párbeszéd szerkezetű nagy
kórus a mű elején, közepén és végén.

A Barokk Fesztiválzenekar barokk hang-
szereken játszó, szakmai körökben elismert,
többnyire hazai zenészekből álló együttes. A
kimondottan a Csíkszeredai Régizene Fesz-
tivál idejére, Filip Ignác Csaba művészeti ve-
zető kezdeményezésére alakult zenekar
2010-ben lépett fel először; előzményeként
tekinthetjük az Ulrike Titze drezdai hegedű-
művész és a Csíki Kamarazenekar korábbi
együttműködését. A hazai szinten újszerű
kezdeményezés megpróbálja összefogni a
különböző kamaraegyüttesekben tevékeny-
kedő hangszereseket. A zenészek, valamint
Ulrike Titze koncertmester személye egya-
ránt biztosíték a magas színvonalú együttes
és zenei esemény létrejöttére. 

A Barokk Fesztiválkórus a Barokk Feszti-
válzenekarhoz hasonlóan nem egy állandó
összetételű együttes. Az idei fesztiválon a
Szabó András és Ványolós András karveze-
tők irányítása alatt felkészülő csíkszeredai
énekesek és a Steffen Schlandt által vezetett
brassói Bach Kórus énekesei közösen lépnek
fel. A koncertek a brassói Musica Barcensis
fesztivállal együttműködésben valósulnak
meg. 

További részletek a www.regizene.ro olda-
lon találhatók. 

2018. június 29., péntek _____________________________________________ SZÍNES VILÁG __________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

XIV. évf. 25. (622.) szám, 2018. június 29., péntek

Hármas eseményen a Máté-passió



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

SZILÁGYI DOMOKOS (Nagysomkút,
1938. júl. 2. – Kolozsvár, 1976. nov. 2.):

költő, irodalomtörténész. Kolozsvárt a Bolyai
Egyetemen magyar szakon végzett (1955–
60), utána Bukarestben élt. Első felesége Her-
vay Gizella költő. Gyermekük az 1977-es
földrengés áldozata lett. Első költeménye az
Utunkban jelent meg (1956). Első verseskö-
tete: Álom a repülőtéren (1962). Az Igaz Szó
munkatársa volt (1958–59), dolgozott az Elő-
rénél (1968–70). Élete végén Kolozsvárott te-
lepedett le. Az első ún. Forrás-nemzedék
tagja. Hatalmas verstörténeti tudású, virtuóz
költőtehetség; kedvelte a különféle verselési
módok, stílusirányzatok keverését, a kollázst.
Irodalomtörténészként Arany Jánossal és

Eminescuval foglalkozott elsősorban. Beteg-
sége miatt öngyilkos lett. F. m.: Szerelmek
tánca (versek; Bukarest, 1965); Utan, Tiberiu:
Hószínű ég (versfordítások; Bukarest, 1965);
Mese a vadászó királyfiról (Bukarest, 1966); A
láz enciklopédiája (versek; Bukarest, 1967);
Garabonciás (versek; Bukarest, 1967); Törté-
netek húszéven felülieknek (Bukarest, 1967);
Búcsú a trópusoktól (hat vers; Bukarest, 1969);
Kortársunk, Arany János (kismonográfia, Bu-
karest, 1969); Erdei iskola (versek; Bukarest,
1970); Fagyöngy (Palocsay Zsigmonddal; Bu-
karest, 1971); Sajtóértekezlet (válogatott ver-
sek; 1972); Felezőidő (versek; Bukarest, 1974);
Öregek könyve (Plugor Sándor rajzaival, Bu-
karest, 1976); Tengerparti lakodalom. Hátra-
hagyott versek (Kolozsvár, 1978). 

NAGY LAJOS (Nyárádgálfalva, 1828. júl.
6. – Kolozsvár, 1910. máj. 19.): tanár, szer-
kesztő, népköltészeti gyűjtő. A kolozsvári uni-
tárius kollégiumban és Göttingenben tanult. Itt
Budenz Józsefet megtanította magyarul, ké-
sőbb hazánkba hívta. A szabadságharcban hon-
védként harcolt. 1857-től 1890-ig a kolozsvári
unitárius kollégium tanára, közben 1862-tól
1858-ig igazgatója is. Népmeséket közölt Kriza
Vadrózsák c. gyűjteményében. Ő fedezte fel a
Barcsai c. székely népballadát. 1861-ben Kriza
Jánossal megalapította a Keresztény Magvető
c. folyóiratot, és első két évfolyamát szerkesz-
tette is. Kezdeményezésére állították fel Ko-
lozsvárt Hunyadi Mátyás-szobrát. F. m.: A
nagyváradi disputatiók (Kolozsvár, 1870). 

(Folytatjuk)

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Düh csikarja fenn a felhőt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
meztélábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestű hőség ül a
fényesarcú fák felett.

Radnóti Miklós Hónapok versciklusának
1940. június 12-én írt nyolcsorosával köszö-
nünk be július havába.

Júniusból júliusra fordul kalendáriumunk
lapja.

Az idei június kitett ám magáért. Hol a
füttyös áprilist, hol a kánikula sújtotta au-
gusztust idézte; Medárd óta tart szeszélye.

Borúra derű s újra ború. Kánikula s nagy
esők váltják egymást. A kert a lombok alatt
még üdezöld, bár már lopja klorofillját a nyár.
Fakuló nemzetiszín szalagok a szobor mögött
a kerítésen. A szeszélyesen kanyargó Nagy-
Küküllő lapályán törökbúzák címerezredei
sorakoznak. Mögöttük napszítta cseréptetejű
házak sora halovány elmosódó szalagként
csodálkozik a kukoricásra. A kert sarkában
szobor. Máté István 1999-es alkotása. Petőfi
Sándor szobra. Rózsacsokor a költő lábai
előtt. Napszítta az is.

A fehéregyházi síkon a tömegsírokban ke-
resték valamikor a múlt század közepén is a
költőt. Nem találták meg. Szerencsére – mon-
dotta volt sokszor Kányádi Sándor. Az ása-
tások idején a fehéregyházi síkon maga is
kereste azt. Petőfi legendás sírja Székelyke-
resztúron, a július végi megemlékezés Fehér-
egyházán csak cseppek az emlékezések
tengerében. Mert, Kányádi Sándor szavaival
élve, Petőfi „akkora költő volt, hogy akár
minden magyar faluban lehetne egy sírja”.
Sokostorú anekdotájának üzenete, hogy nem
véletlenül nyugszik legnagyobb költőnk egy-
szerre sehol és mindenhol. „Csak a jóhi-
szemű kételkedés viszi előre a világot” –
mondta volt hat évvel ezelőtt, 2012. március
15-én, a Petőfi Irodalmi Múzeum kertjében.
Szelleme azonban olyannyira mindenhol lé-
tező, hogy a legenda szerint például a csíki
székelyeknek, ha bajban vannak, előjön.
„Egyedül én tudom, hol nyugszik Petőfi” –
mondta akkor Kányádi, hamiskás mosolyá-
val fűszerezve a szót. És újólag elmesélte,
hogy maga is részt vett a Petőfi földi ma-
radványai után kutató ásatásokon, Nemes-
kéry János régészprofesszor vezetésével.
Szabédi László kérdezte meg itt Kányádi
Sándortól, szeretné-e, ha megtalálnák a ma-
radványokat. A költő nemmel felelt: ha már
a szellemét nem tudják előásni, egy kopo-
nyacsont nem jelentene semmit.

Ferenczy Béni 1937-ben tervezte, de a Ká-
rolyi-kertben csak 1970-ben felállított Petőfi-
szobra előtt Petőfi 1846-ban írt Tündérálom
című versének soraival zárta szavait Kányádi:

Egy hattyu száll fölöttem magasan,
Az zengi ezt az édes éneket – 
Oh lassan szállj és hosszan énekelj,
Haldokló hattyúm, szép emlékezet! (…)

Most tőle, Kányádi Sándortól búcsúzva,
visszahullatom reá az egykori hattyúszót: az
előd szavait a most búcsúzó utódra.

Lassan tíz napja, hogy napszítta cserép szí-
nével lobogó gyertyalángok gyúltak a Mese-
múzeum előtt Budapesten is – az Elek apó
kútjánál – mára féltucatnyi Benedek Elekre
emlékező kút áll szerte a Kárpát-medencé-
ben. A kőgyík alatti lángocskák a kút megál-
modóját, Kányádi Sándort búcsúztatták.

Kívánságának megfelelően Nagygalamb-
falván, ama kert aljában, hol szülei alusszák
örök álmukat, helyezik örök nyugalomra jú-
lius 7-én.

Ha nem is állhatjuk körül mindnyájan azt
a kertet, lélekben zarándokoljunk el mind-
nyájan oda, hiszen Petőfi sírhelyének tudója
száll ott a sírba.

A kép a fehéregyházi emlékkertben készült
tavaly ilyentájt. Rajta messziről falként ma-
gasodik szürkészöldben a Bún fölötti erdő.

Egy otthoni kert fala több titkot zárhat ma-
gába, mint a kínai fal (…)

– veszem kölcsön a bölcsességet Antoine de
Saint-Exupérytől. Az 1939-es Az ember
földjében írta le e sorokat a 118 éve, 1900. jú-
nius 29-én született író. Az ő tengersírját –
repülőgépének roncsait – lám, megtalálták.
A II. világháborúban felderítő repülés köz-
ben eltűnt Lockheed gép nyomaira 2000-ben
Marseille partjainál bukkantak. 2004. április
7-én egy francia kutatócsoport igazolta,
hogy Saint-Exupéry gépét találták meg,
amelyet 2003 októberében emeltek ki hul-
lámsírjából.

Legismertebb regénye A kis herceg. De
mindmáig sokszor forgatott művei A pilóta,
A déli futárgép, az Éjszakai repülés, Az
ember földje. Bizonyságául annak, hogy az
élő természetet nem csak mint egyetlen ró-
zsáját kis hercegként szerető, hanem sivatagi
rókaként a természetet értőn szerető emberről
beszélek – egyben felmentésemet keresem,
hogy A természet kalendáriumának lapjain
idézem az ő emlékét nemkülönben előbbiek-
hez –, álljon ez utóbbi művéből itt egy idé-
zet:

Ömlő lávából, csillámló pépből, csodála-
tosan megfogamzó élő sejtből származunk, és
lassan növünk, míg végül kantátákat írunk, és
tejutak pályáit mérjük.

Mind a mai napig ismeretlen maradt azon-
ban nálunk művének nem regényes része, a
halála után kiadott esszék, jegyzetek és első-
sorban a Citadella. Ebben a csak halála után
megjelent műben írta volt:

Sejtelmed sincs róla, mi az öröm, ha azt hi-
szed, hogy a fa azért a fáért él, amilyen
éppen, a saját kérgén belül. A fa szárnyas
magvak forrása, nemzedékről nemzedékre
alakul és szépül. Halad, de nem ahogyan te,
hanem ahogyan a tűzvész terjed a szelek sze-
szélye szerint.

Ugyane nap, Exupéry születésének napján,
hagyta jóvá a svéd királyi tanácstestület a
Nobel Alapítvány alapszabályát, végrehajtva
Alfred Nobel végrendeletét. A Nobel-díjak
első átadására 1901. december 10-én került
sor.

180 évvel ezelőtt, 1838. június 29-én szü-
letett Szily Kálmán fizikus, nyelvész, tudo-
mányszervező, műegyetemi tanár. 1869-ben
mint a Királyi Magyar Természettudományi
Társulat főtitkára megindította és 1898-ig
szerkesztette a Természettudományi Köz-
lönyt, ő létesítette a természettudományi
könyvkiadót. Eötvös Loránd elnöksége ide-
jén (1889-1905) végig ő volt a Magyar Tu-
dományos Akadémia főtitkára. 1904-ben
megalapította a Magyar Nyelvtudományi
Társaságot, a Magyar Nyelv folyóirat első
szerkesztője volt.

113 éve, 1905. június 30-án publikálta
Albert Einstein relativitáselméletét A
mozgó testek elektrodinamikájáról című
írásában.

Ugyane napon, 110 éve, 1908. június 30-
án tisztázatlan eredetű tűzgolyó robbant fel
Közép-Szibériában, amit azóta Tunguz me-
teor néven említenek.

Fordul az Hold: fordul, aki magassan hág,
A fán mennél feljebb hágsz, mind gyengébb

az ág:
Boldog! az ki alatt csendes kenyeret rág.

Gyöngyössi János uram Az esztendőben
elé forduló 12 hónapok alá az 1766-ik esz-

tendőre, Július hónapra írt strófájával kö-
szöntünk be mi is júliusba. 

372 éve, 1646. július elsején született
Gottfried Wilhelm Leibniz német raciona-
lista matematikus és filozófus. A XVII. szá-
zad legsokoldalúbb elméje, Newtonnal
együtt a matematikai analízis megalapozója.
Jelentősek a biológiában, a geológiában, a
nyelvészetben, a teológiában és a jogban elért
eredményei is. 

175 éve ugyane nap, 1843. július elsején
született Zalatnán a fizika első magyar nyelvű
előadója, a bihari bauxit felfedezője, (Bölöni)
Mikó Béla. A selmecbányai bányászati aka-
démián szerzett bányamérnöki oklevelet,
majd ott is kezdett tanítani a kémia-fizika tan-
széken. Elsőként ő adta elő a fizikát magyar
nyelven az egyébként német tannyelvű intéz-
ményben. 1872-től a nagybányai bányaigaz-
gatóság vegyelemző laboratóriumát vezette.
1903-ban ő hívta fel a figyelmet a bihari
vörös színű ércre, és mutatta ki róla, hogy jó
minőségű bauxit.

Mai sétánkat befejezve, a bihari hegyekből
ránduljunk át egy Saint-Exupéry-idézet ere-
jéig a Nagy-Hagymásba, az ellentmondást
nem tűrőn égbe meredő Egyeskő alá:

Olyan sétára viszlek magammal, amelyen
lépteink rendben követik egymást, odaültetlek
a hegy tetejére, ahonnan minden vitás kérdé-
sed megoldódik, és hagyom, hogy magad
szűrd ki ebből az igazságodat.

Magam, túravezető minőségemben, remé-
lem, magad szűröd le e heti tekergéseink
igazságait. Ennek reményében, maradok ki-
váló tisztelettel.

Kelt 2018-ben, 562 évvel azután, hogy III.
Kallixtusz pápa az 1456. június 29-én kiadott
imabullájában elrendelte a Nándorfehérvár
elleni török támadás kivédésére irányuló kö-
nyörgésként a déli harangszót.
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Egyeskő – odaültetlek a hegy tetejére, ahonnan minden vitás kérdésed megoldódik, és hagyom, hogy magad szűrd ki ebből az igazságodat

Fehéregyháza – egy otthoni kert fala több titkot zárhat magába, mint a kínai fal

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCXIII.)



Szorgalmas méhcsaládok zümmögése
töltötte be a Maros megyei Gerendke-
resztúr levendulaültetvényét. A kö-
zelbe telepített méhkasok lakói a
napsugarak megjelenése pillanatában
elkezdték gyűjtőmunkájukat. Kozel
Anikó Júlia (a fényképen) négy éve csa-
ládi vállalkozás keretében foglalkozik
a levendula termesztésével. Ültetvé-
nyükre a levendula begyűjté- sének
időszakában látogattunk el.

Az eddigi sikerekről mesélve örömmel új-
ságolta, mennyire sokan érdeklődtek a leven-
dulaültetvényükön való fényképezési
lehetőségről. Eljegyzési, esküvői fotózásra
jegyeztettek elő nagyon sokan a környékbeli
településekről és a szomszédos megyékből,
de az ország több városából is megkeresték
őket. A Moldvából, valamint Jászvásárról ér-
kezők is – akárcsak a közeli települések há-
zasulandó párjai – az esküvői fotóalbum
részeként készíttettek fényképfelvételeket. A
helyszín, a látvány, a szenvedély, mindaz,
amit a jelenlévők fontosnak tartanak meg-
örökíteni, megtalálható a képeken. Dâmbo-
viţa megyéből két személyautóval egy olyan
fiatalokból álló csapat készített felvételeket
a virágzó levendulaültetvényen, akik közép-
kori fesztivált reklámoznak, ezért korabeli
öltözéket viseltek, de más ruházatban is
megörökítették a festői környezetet. Két hét
alatt, a virágzás tetőzése idején minden este
két-három csapatot fogadtak. Padokat vásá-
roltak, levendulacsokrokat, -koszorúkat ké-
szítettek, amiket a fotóülések során
felhasználhattak – mesélte boldogan a fiatal
vállalkozó. 
Biotermesztői tanúsítvánnyal

Beszélgetésünk során azt is megtudtuk,
hogy a közigazgatásilag Maroskecéhez tar-
tozó Gerendkeresztúr gazdálkodói a leven-
dulaszüret idején a hajnali órákban kell
kivonuljanak a mezőre, ugyanis kilenc óra
körül átveszik a birodalmat a méhek. Mint
beszélgetőpartnerünk elmondta, az idei év
rendkívül gazdag terméssel örvendeztette
meg őket, kisebb nehézségek a begyűjtés
időpontjában adódtak, az esőzések miatt ki-
tolódott a levendulaszüret, illetve időnként
még most is kénytelenek szünetelni az eső
miatt. A szülei támogatják a közel kéthektá-
ros terület megművelésében, az illatos vi-
rágbokrok gondozásában, amelyekből
illóolajat préselnek. A földrajz/turizmus sza-
kot végzett fiatal vállalkozónak vonzó kül-
sejével, talpraesett, ambiciózus
magatartásával fényes jövőt jósolnak mind-
azok, akik vele kapcsolatba kerülnek. A kez-
detek göröngyös útjáról kevésbé, annál

inkább a terveiről, álmairól, elképzeléseiről
mesél, azokról az emberekről, akiknek ha-
sonló az érdeklődési körük és akiktől sok
mindent elsajátíthat. A kolozsvári kertészeti
egyetem látogatás nélküli karára is azért
iratkozott be, hogy a növénytermesztés csín-
ját-bínját elsajátítsa, okleveles szakemberré
váljék. Mint hangsúlyozta, az idei évi ter-
mést már a biotermesztői minősítést igazoló
oklevél birtokában dolgozzák fel. Ennek
megszerzéséhez három egymást követő
évben kellett eleget tenni az elvárásoknak és
megfelelni az időszakos ellenőrzéseknek.
Egyelőre az elsődleges céljuk a levendula-
olaj kinyerése és annak megfelelő értékesí-
tése. 

Ismertette a levendulatípusokat is, az
általuk termesztett növény olajtartalma
nem annyira bőséges, ezért 110 kg száraz
virág szükséges 700-800 milliliter leven-
dulaolaj kinyeréséhez. Mivel sok a je-
lentkező és kevés a prés, míg sorra
kerülnek, eltelik egy kis idő, ezért szá-
rítva tárolják. 

Tavaly hozzávetőleg húsz liter levendu-
laolajat préseltek egy marosújvári vállal-
kozó révén. Az értékesítés egyelőre
akadozik, mivel a romániai nagybani fel-
vásárlók alacsony áron szeretnének hozzá-
jutni a készítményhez. Száz eurót
ajánlanak egy literért, de szerinte kisebb

kiszerelésben érdemesebb értékesíteni,
mivel 10 ml levendulaolajat 20 lej kö-
rüli áron lehet eladni. Amint jelezte, ter-
vezik egy vágógép beszerzését, mert
elég körülményes a kézi begyűjtés, és
munkaerőt sem könnyű kapni, ugyanak-

kor a piac kialakításán dolgoznak. A
zsályatermesztést is elkezdték tavaly 35
áras területen, amit bővíteni fognak egy
hektárra, a zsályát a tervek szerint a
gyógyteákat előállító cégek vásárolják
majd fel. 

Levendulaszüret Fotó: Nagy Tibor
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Levendulaszüret festői környezetben Gerendkeresztúron

Negyven éve, 1978. június 21-én
mutatták be Londonban Andrew
Lloyd Webber és Tim Rice Evita
című, a filmvásznon is elsöprő sikert
arató musicaljét. A darabot ihlető ar-
gentin First Ladyt, Eva Perónt, aki a
szegénységből küzdötte fel magát a
hatalom csúcsára, hazájában ma is
szentként tisztelik rajongói.

A törvénytelen gyermekként
1919-ben született, szegénységben
felnőtt Maria Eva Duarte már vi-
szonylag ismert rádiós színésznő
volt, amikor huszonöt évesen meg-
ismerkedett a nála kétszer idősebb
Juan Perónnal, a katonai junta egyik
vezetőjével, akit demagóg népjóléti
programja tett népszerűvé. Szere-
lem szövődött köztük, az 1945-ben
hatalmi harcok során börtönbe ke-
rült Perónt az Eva szervezte tömeg-
tüntetés szabadította ki. Hamarosan
összeházasodtak, az asszonynak
nem kis szerepe volt férje 1946. évi
elnökké választásában. Az ambici-
ózus és karizmatikus, szónoknak is
kiváló Evita keresztülvitte a nők
szavazati jogának törvénybe iktatá-
sát, nem kis részben ezért nyerte
meg Perón a választást 1952-ben is.
Az asszony volt az első aktívan po-
litizáló és nyilvánosan nadrágban
mutatkozó argentin nő, igaz, leg-
többször szolid kiskosztümöt viselt,
haját pedig kontyba fogta.

A szívek királynőjének nevezett
Evita valóságos intézménnyé, a sze-
gények és kisemmizettek bálvá-
nyává vált. Alapítványa ingyenes
kórházakat, iskolákat, árvaházakat
épített, bár később kiderült, hogy a
pénz egy része a Perónok svájci
számláján landolt. Evita fényűző
életet élt, párizsi szőrméket, Cartier-
ékszereket és Dior-kosztümöket vi-
selt. 1951-ben alelnöknek jelöltette
magát, de rákbetegsége és a hadse-
reg nyomása miatt vissza kellett
lépnie, igaz, megkapta „a nemzet
szellemi vezetője” címet. Egy évvel
később, harminchárom évesen halt

meg. Egész életében attól rettegett,
hogy nevét majd elfelejtik, de fé-
lelme alaptalannak bizonyult, ma is
ő az egyik legismertebb argentin
személyiség. Arcképe a legna-
gyobb értékű argentin bankjegyen
látható, rövid élete számos művészi
alkotást ihletett, a legismertebb a
Tim Rice és Andrew Lloyd Webber
musicale.

Az ötlet a szövegíró Tim Rice fe-
jéből pattant ki, akinek érdeklődését
egy rádióműsor keltette fel Evita
iránt. Komoly kutatómunkába kez-
dett, még Buenos Airesbe is eluta-
zott, végül a szövegkönyv alapjául
Mary Main 1952-ben, még Evita
életében megjelent, nem túlságosan
hiteles életrajzát választotta. A mu-
sical narrátora Che, akinek alakját
a forradalmárral szokás azonosí-
tani, de ezt Rice soha nem tette
nyilvánvalóvá. A történet Evita ha-
lálával és temetésével kezdődik,
majd másfél évtizedet visszaugorva
meséli el életét, tizenöt éves korától
haláláig.

Rice azt szerette volna, ha a da-
rabot latin-amerikai hangulatú zene,
tangó és paso doble színezte volna,
de ezt a komponista Lloyd Webber
végül elvetette. A két szerző a ko-
rábbi, a Jézus Krisztus szupersztár-
nál már bevált sikeres eljárást
követve először koncept-album for-

májában jelentette meg művét,
amelyet kiváló énekesekkel (Julie
Covington, Paul Jones, Mike
d’Abo, Tony Christie, Barbara
Dickson), rockzenészekkel és a
Londoni Filharmonikusokkal vettek
fel. A zenét először 1976 nyarán a
Sydmontoni Fesztivál közönsége
hallhatta.

A musical bemutatójára két év
előkészület után, 1978. június 21-én
a londoni West Enden, a Prince Ed-
ward Theatre-ban került sor Harold
Prince rendezésében. Producere
Robert Stigwood volt, aki a Jézus
Krisztus szupersztár és egy évvel
korábban a Szombat esti láz című
diszkófilm születésénél is bábásko-
dott. Evitát (a szerepet visszamondó
Covington helyett) Elaine Page ala-
kította, Che szerepében David
Essex lépett színpadra, a koreográ-
fiát Larry Fuller készítette. Az elő-
adás alig használt díszletet, csak
egy erkélyt építettek a színpad hátsó
részére, és képeket vetítettek egy
képernyőre, a kórustagok jelmezét
ócskásboltokból szerezték be. Az
Evita a magasztaló kritikák után be-
söpörte a legjobb musicalnek járó
Laurence Olivier-díjat, és nyolc
éven át műsoron maradt, 1986-ban
3176 előadás után vették le a reper-
toárról.

Az Evita a londoni bemutató után
egy évvel került át a tengerentúlra,
Los Angeles és San Francisco után
a New York-i premierre 1979. szep-

tember 25-én a Broadwayn került
sor. Az Evita első brit musicalként
nyerte el a Tony-díjat, és több mint
1500 előadást élt meg.

A megfilmesítés gondolata is
azonnal felmerült, a rendezők közül
Ken Russellt, a színészek közül
Evitaként Barbra Streisandot és
Liza Minellit, Che szerepében Elton
Johnt és Barry Gibbet vették számí-
tásba. A bemutatóra azonban csak
1996-ban került sor, a főszerepek-
ben Madonnával (Evita), Antonio
Banderasszal (Che) és Jonathan
Pryce-szal (Juan Perón). Az Alan
Parker rendezte alkotást öt kategó-
riában jelölték Oscar-díjra, a leg-
jobb eredeti dal kategóriában nyert
is, a You Must Love Me című slá-
gert Lloyd Webber és Rice kifeje-
zetten a film számára írta.
(Érdekesség, hogy az eredeti musi-
calben is felhangzó Don’t Cry for
Me Argentina című dal ugyanakkor
nem kapott sem Oscar-, sem Gol-
den Globe-díjat.) A film egyik pro-
ducere Andy Vajna volt, a forgatás
legnagyobb része Budapesten zaj-
lott, de az emlékezetes erkélyjele-
netet az eredeti helyszínen, a
Buenos Aires-i elnöki palotában
vették fel.

A musicalt több alkalommal fel-
újították Londonban és a Broad-
wayn is, több turnén szerepelt, és a
világ számos országában tűzték re-
pertoárra. (MTI)

Már 40 éves az Evita című musical

Eva Perón Forrás:  Wikipédia
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 12 -ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva John Banville ír novellaíró
egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Elnapol – Férfihangszín. 7. Silbak – Ellenérték. 8. Papbér – Csodás
történet. 9. Élet – Lugas része! 11. Felsőfok jele – Helyez, tesz. 12. Idős – Pozitív töltésű
elektróda. 14. A tetejére – Helyhatározó rag. 15. Unszol, lázít – Gyengén termő búzafaj.
18. Táplálék – Lenn. 19. Lábbal működtető eszköz – Merész. 22. Kutrica – Részvénytár-
saság, rövidítve. 23. Látványos műsor – Folyékony vulkáni kőzet. 25. Ritka, románul –
Kissé gyáva! 27. Tagadószó – A végén tilol! 28. Hegycsúcs – Folyadék, lé. 30. A szebbik
nem – Svéd és osztrák gépkocsijelzés. 31. Papírlámpa – Szurkoló, rajongó.     

FÜGGŐLEGES: 1. Vonós hangszer – Lekötelezettség, köszönet. 2. Papagájfajta –
Küzdőtér. 3. Ante meridiem – Igevégződés. 4. Habzó ital, népiesen – Telt rész! 5.
Szipolyoz, fenyeget – Műt. 6. Megtagad, elutasít – Csavar, sodor. 10. Dolgozik a mozdony
– Irodai alkalmazott, titkár. 13. Húros hangszer – Énekel. 16. Iszlám szentírás – Hideg
évszakot átvészel. 17. Takarékoskodik – Álomkép. 20. Félrevezet, rászed – A Jupiter egyik
holdja. 21. Mindjárt, rövid időn belül – Egyedül, önállóan. 24. Hegedű tartozéka – Kettős
szerv. 26. Ütőkártya, tromf – Épületmaradvány. 29. A vanádium és kálium vegyjele – Mál-
tai és portugál autójelzés.        

Koncz Erzsébet

A JÚNIUSI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

KOVÁCS CSILLA, Marosvásárhely, 
1848. út. 24/7. sz.

FAZAKAS KÁLMÁN, Marosszentgyörgy, Erdélyi út. 29. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

MACKINTOSH; NÉKÁM; NAGY; MÁRKUS;
KARLI; HOLLÓ LAJOS; VERSÉNYI.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések a június 22-i 
számból:

Klasszikus (ikrek): Csapdában
Skandi: Majd megtanulod,
hogy máskor ne késs el a saját
esküvődről.
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VÍZSZINTES: 1. Mérnök, szabadalmi bíró, 150 éve született (Kornél). 10. Ókori
dél-itáliai város. 11. Tej (olasz). 13. Operaszerzőnk, 125 éve hunyt el (Ferenc). 17. Kar-
bamid. 19. Kis italozóhelyiség. 20. Akkor (francia). 21. Női név (febr. 8.). 23. Folyadék.
24. … Pahlavi (iráni sah). 25. Helyiség a lakásban. 26. Török csónak. 28. Méhlakás. 29.
Alá. 30. Japán drámai műfaj. 31. Düh. 32. Hivatali munkahely. 35. Versenyszerű testedzés.
37. A stroncium vegyjele. 39. Vasarely művészete. 41. Francia arany. 42. Le. 44. Lárma.
46. Bankbetét! 47. Francia város. 50. Német személynévmás. 51. Ismert, rendelkezésre
álló. 53. Ünnepélyesen átad. 54. Cselekedet. 56. Budapest polgármestere volt, 150 éve
született (Tibor). 57. Olasz operaszerző, tanár, librettószerző, 100 éve hunyt el. 

FÜGGŐLEGES: 1. Szignál. 2. Tova. 3. Idegsejt. 4. Kisebb-nagyobb részekből áll. 5.
Forma. 6. Francia rt. 7. És a többi (röv.). 8. Olaszország. 9. Történész, egyetemi tanár,
MTA lev. tag, 200 éve született (Árpád Alajos). 12. Színésznő, 200 éve született
(Lujza). 13. Zenon dél-itáliai városa volt. 14. Becézett Rozália. 15. Maláj földszoros. 16.
Székely is. 18. Spanyol exkirályné. 21. Névelő. 22. Szándékozik. 25. Francia város, csa-
tahely. 27. Idegen művészet. 29. A paci lábának része. 31. Balkáni körtánc. 33. Fába vés.
34. Arrafele! 36. Portugál város. 38. Magyar író (Sándor). 40. Rózsa van ilyen. 43. Balti
nép. 44. Ló csemegéje. 45. Halogén elem. 48. Szótoldalék. 49. Micsoda (orosz). 52.
Kettős betű. 53. Partszakasz! 55. Tojás (német). 
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Nem jutott be a nyolcaddöntőbe
a címvédő német válogatott az
oroszországi labdarúgó-világbaj-
nokságon, mivel 2-0-ra kikapott a
dél-koreai csapattól Kazanyban,
míg az F csoport másik mérkőzésén
a svédek simán, 3-0-ra verték a me-
xikóiakat. Így az északiak és a
közép-amerikaiak folytathatják sze-
replésüket a vb-n. A németek koráb-

ban még soha nem estek ki a cso-
portszakaszban.

Az első percekben nem rohanta
le ellenfelét a német csapat, de
utána nagy mezőnyfölényt alakított
ki, és többször eljutott a rivális ti-
zenhatosáig. A folytatásban a véde-
kezésre és ellentámadásokra
berendezkedő dél-koreaiak is ma-
gukra találtak, adódott helyzet előt-

tük is. A 19. percben Dzsung sza-
badrúgásánál Neuer kiejtette a ke-
zéből a labdát, de gyorsan javított,
elütötte a berobbanó Szon elől. A
félidő második felében is gyakorla-
tilag végig a németeknél volt a
labda, de a dél-koreaiak szervezet-
ten védekeztek, többször belevetőd-
tek lövésekbe, a német
befejezésekből pedig hiányzott a
határozottság.

A szünet után előbb Goretzka,
majd Werner hagyott ki nagy hely-
zetet, miközben a csoport másik
mérkőzésén a svédek megszerezték
a vezetést a mexikóiak ellen. Az
ekkor már kiesésre álló németek
egyre elkeseredettebben támadtak,
küzdöttek, de görcsösen játszottak,
többször pontatlanul passzoltak.
Bár közben a svédek növelték elő-
nyüket, ettől a németek helyzete
nem változott, egyetlen, győzelmet
jelentő góllal meglett volna szá-
mukra a továbbjutás. De sehogy
sem jött össze, sorra maradtak ki a
helyzetek. A németek lelkiállapotát
jól érzékeltette, hogy a hajrában
Hummels az ötösön nem volt képes
százszázalékos helyzetben a kapuba
fejelni, csak vállal találta el a labdát. 

Aztán a ráadásban vezetést sze-
reztek a dél-koreaiak, majd Neuer
próbált segíteni az elöl lévőknek, de
ebből még egy gólt kaptak.

A németek nyerő csapata a világ-
bajnokságon nem állt össze a 23-as
keretből, a három csoportmérkőzé-
sen húszan kaptak játéklehetőséget,
csak a két cserekapus, ter Stégen és
Trapp, valamint Ginter nem lépett
még pályára.

A brazil válogatott az E csoport
élén zárt az oroszországi labdarúgó-
világbajnokságon, miután a 3.,
utolsó fordulóban szerdán 2-0-ra le-
győzte az így búcsúzó szerb együt-
test.

Sérüléssel indult a mérkőzés,
korán elvesztette a balhátvéd Mar-
celót a brazil válogatott. A találko-
zón mindkét félnek a három pont
megszerzése jelentette volna a biz-
tos továbbjutást, ehhez bő félórai
meddő mezőnyfölény után Pau-
linho találatával a brazilok kerültek
közelebb. A kevés kísérlet mellett –
négy brazil és három szerb kapura
tartó lövés – a dél-amerikaiak enyhe
dominanciája mutatkozott a labda-
tartásban, 58 százalékban volt a

labda a szövetségi kapitány Tite
együttesénél az első félidőben.

A második játékrészben is a bra-
zilok akarata érvényesült, s ez egyre
inkább megmutatkozott helyzetek-
ben is. Egy szöglet után kétgólosra
növelték előnyüket, ezt követően
pedig még inkább a szerbek térfelén
zajlott a játék, s a brazil válogatott
többször kapuja elé szorította ellen-
felét. 

A selecao sikerével a csoport
élén zárt, így hétfőn Szamarában
Mexikóval találkozik. A szerbek
búcsúztak az oroszországi torná-
tól.

A svájci labdarúgó-válogatott a
Costa Rica elleni 2-2-es döntetlen-
nel zárta a csoportkört az oroszor-
szági világbajnokságon, így az E
jelű négyes második helyén jutott
tovább a nyolcaddöntőbe. A sváj-
ciak kedden 17 órakor Szentpéter-
váron a svéd válogatottal
találkoznak a 16 között.

A hatodik percben Yann Som-
mernek két hatalmas bravúrt is be
kellett mutatnia ahhoz, hogy Svájc
ne kerüljön hamar hátrányba, nem
sokkal később a keresztléc men-
tette meg ettől az európaiakat. A
svájciak először az első negyedóra
végén veszélyeztettek, s fokozato-
san átvették a mérkőzés irányítását.
Fél órát követően első kapura lövé-
sükből gólt szereztek, így ők me-
hettek előnnyel az öltözőbe.

A fordulás után tíz perccel
egyenlített Costa Rica, Kendall

Waston találata volt a közép-ameri-
kai csapat első gólja a mostani vb-n.
Az előző tornán negyeddöntős
együttes 424 perc elteltével volt ered-
ményes ismét világbajnokságon, az
idei 32 résztvevő közül a Costa Rica-
iak találtak be utolsóként. Az utolsó
negyedórára Svájc fokozta a tem-

pót, ellenfele egyre jobban elfáradt,
de annak ellenére, hogy az európa-
iak a csereként beállt Josip Drmic
góljával másodszor is vezetéshez
jutottak, Ruiz szerencsés büntetőjé-
nek – hivatalosan Sommer öngól-
jának – hála Costa Rica sem pont
nélkül utazik haza.

Svájc döntetlennel jutott tovább

Háromgólos svéd siker, a vesztes
Mexikó is nyolcaddöntős
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Thiago Silva jó ütemben érkezett a bal oldali szögletből beívelt labdára, és négy méterről a
rövid kapufa mellé fejelt, ezzel megszerezte csapata második gólját

Kétgólos győzelemmel csoportelsők 
a brazilok, búcsúztak a szerbek

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság,

E csoport, 3. forduló: Brazília –
Szerbia 2-0 (1-0)

Moszkva, Szpartak Stadion,
44.190 néző, vezette: Alireza
Faghani (iráni).

Gólszerzők: Paulinho (36.),
Silva (68.).

Sárga lap: Ljajic (33.), Matic
(48.), Mitrovic (70.).

Brazília: Alisson – Fagner,
Thiago Silva, Miranda, Marcelo
(10. Filipe Luís) – Paulinho (66.
Fernandinho), Casemiro – Wil-
lian, Philippe Coutinho (79. Re-
nato Augusto), Neymar –
Gabriel Jesus.

Szerbia: Stojkovic – Ruka-
vina, Milenkovic, Veljkovic, Ko-
larov – Matic, Milinkovic-Savic
– Tadic, Ljajic (74. Zivkovic),
Kostic (82. Radonjic) – Mitrovic
(89. Jovic).

Az E csoport végeredménye
1. Brazília 3 2 1 0 5-1 7
2. Svájc 3 1 2 0 5-4 5
3. Szerbia 3 1 0 2 2-4 3
4. Costa Rica 3 0 1 2 2-5 1

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, F csoport, 3. forduló: Koreai Köztár-

saság – Németország 2-0 (0-0)
Kazany, 51.800 néző, vezette: Mark Geiger (amerikai).
Gólszerzők: Kim (93.), Szon (95.).
Sárga lap: Dzsung (9.), Li D. Sz. (23.), Mun (48.), Szon (65.).
Koreai Köztársaság: Cso Hjun Vo – Li Jong, Jun Joung Szun, Kim

Joung Kvon, Honk Csul – Li Dzse Szung, Dzsung Vo Joung, Dzsang
Hjun Szo (69. Dzsu Sze Dzsong), Mun Szon Min – Go Dzsa Csol (56.
Hvang He Csan, 79. Ko Dzso Han), Szon Hung Min.

Németország: Neuer – Kimmich, Hummels, Süle, Jonas Hector
(78. Brandt) – Khedira (58. Mario Gomez), Kroos – Goretzka (63.
Thomas Müller), Özil, Reus – Timo Werner.

Az F csoport végeredménye
1. Svédország 3 2 0 1 5-2 6
2. Mexikó 3 2 0 1 3-4 6
3. Koreai Közt. 3 1 0 2 3-3 3
4. Németország 3 1 0 2 2-4 3

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, F csoport, 3. forduló: Svédország –

Mexikó 3-0 (0-0)
Jekatyerinburg, Jekatyerinburg Aréna, 33.061 néző, vezette: Nés-

tor Pitana (argentin).
Gólszerzők: Augustinsson (50.), Granqvist (62., 11-esből), Álvarez

(74., öngól).
Sárga lap: Larsson (26.), Lustig (88.), illetve Gallardo (1.), Mo-

reno (61.), Layún (86.).
Mexikó: Ochoa – Álvarez, Salcedo, Moreno, Jesús Gallardo (65.

Marco Fabián) – Guadrado (75. Corona), Herrera – Layún (89. Pe-
ralta), Vela, Lozano – Javier Hernández.

Svédország: Olsen – Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson –
Claesson, Larsson (57. Svensson), Ekdal (80. Hiljemark), Forsberg
– Berg (68. Thelin), Toivonen.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, E csoport, 3. forduló: Svájc – Costa

Rica 2-2 (1-0)
Nyizsnyij Novgorod, 43.319 néző, vezette: Clément Turpin (francia).
Gólszerzők: Dzemaili (31.), Drmic (88.), illetve Waston (56.), Som-

mer (93., öngól).
Sárga lap: Lichtsteiner (37.), Zakaria (75.), Schär (83.) illetve

Gamboa (11.), Campbell (29.), Waston (89.).
Svájc: Sommer – Lichtsteiner, Schär, Akanji, Ricardo Rodriguez

– Behrami (60. Zakaria), Xhaka – Shaqiri (81. Lang), Dzemaili, Em-
bolo – Gavranovic (69. Drmic).

Costa Rica: Navas – Gamboa (90+3. Ian Smith), Acosta, Giancarlo
González, Waston, Oviedo – Colindres (81. Wallace), Borges, Guz-
man (90+1. Azofeifa), Bryan Ruiz – Joel Campbell.

Kiesett a címvédő Németország

A labdarúgó-vb mérkőzéseinek 
televíziós közvetítési rendje

Június 30., szombat:
* 17.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Franciaország – Argen-

tína (tizenhatoddöntő)
* 21.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Uruguay – Portugália (ti-

zenhatoddöntő)
Július 1., vasárnap:
* 17.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Spanyolország – Orosz-

ország (tizenhatoddöntő)
* 21.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Horvátország – Dánia

(tizenhatoddöntő)

A svéd válogatott 3-0-ra le-
győzte Mexikót a labdarúgó-világ-
bajnokság harmadik fordulójában,
ezzel az F csoport első helyezettje-
ként jutott nyolcaddöntőbe, míg ri-
válisa másodikként került a legjobb
16 közé.

A vb-k történetének leggyorsabb
sárga lapjával indult a találkozó:
Jesús Gallardót 15 másodperc után
szankcionálta a játékvezető. Ezt
követően a svédek fölényét és lehe-
tőségeit láthatta a közönség a Jeka-
tyerinburg Arénában, amelyben ez
volt az utolsó világbajnoki mérkő-
zés: a tornát követően 23 ezer fősre
csökkentik a stadion befogadóké-
pességét, és az FK Ural otthona
lesz.

A svédek a félidő közepén keze-
zésért juthattak volna tizenegyes-
hez, viszont a játékvezető videózást
követően nem ítélt büntetőt. A na-
gyobb veszélyek ezután is a mexi-
kói kapu előtt adódtak, ám a
szünetig egyik háló sem rezzent
meg. A fordulás után az európai
együttes balhátvédje, Ludwig Au-

gustinsson megszerezte első gólját
válogatott színekben, majd tizen-
egyesből kétgólosra növelte elő-
nyét a svéd csapat. A három pont
sorsát egy suta mozdulat és az ezt
követő öngól döntötte el végleg,
így Mexikó már csak abban bízha-
tott, hogy a címvédő németek nem
győzik le a dél-koreaiakat. Ez volt
a hetedik öngól az oroszországi tor-
nán, ennyi még egy vb-n sem esett
korábban.

A hajrában a mexikóiak igyekez-
tek megszerezni a számukra fontos
szépítő találatot, míg szurkolóik sö-
rösdobozok pályára dobásával ün-
nepelték a másik mérkőzésen esett
első dél-koreai találatot, amely biz-
tossá tette, hogy a svéd és a mexi-
kói csapat is ott lesz a
nyolcaddöntőben. Előbbi az E cso-
port második helyezettjével, Svájc-
cal játszik Szentpéterváron kedden,
utóbbi pedig – amely sorozatban
hetedszer lépett tovább a csoport-
körből – annak győztesével, Brazí-
liával találkozik Szamarában
hétfőn.



JÓKÍVÁNSÁG ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ a Szabadság (Libertăţii) ut-
cában egy kétszobás tömbházlakás
saját központi fűtéssel, beépített te-
rasszal alkudható áron. Tel. 0751-
404-479, 0722-590-148, 17 óra után.
(9351-I)

MAROSVÁSÁRHELYEN, a Kárpátok
sétányon lévő 9 emeletes tömbház 7.
emeletén másfél szobás, 34 m2-es
lakrész eladó. Ára: 38.000 euró. Tel.
0755-911-482. (9332-I)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás a
Meggyesfalvi negyedben. Ára: 38.000
euró, alkudható. Tel. 0751-467-518.
(9290)

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

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

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

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

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

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

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

ELADÓ 3 szoba-összkomfortos ház
Marosszentkirályon melléképületek-
kel, 12 ár telekkel, bérelhető is. Tel.
0740-045-822. (9370-I)

ELADÓ Matiz, egy emeletes ház +
üzlet, bár, 1 ha föld halastóval. Tel.
0744-479-281. (9284-I)

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

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

HOSSZÚ TÁVRA kiadó 3 szobás
tömbházlakás az 1918. December 1.
úton, bebútorozva, teljesen felszerelve, a
150-es tömbházban, II. emeleten. Tel.
0731-526-690. (9308)

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott 2
szobás tömbházlakás nem dohány-
zónak a November 7. negyedben.
Tel. 0770-171-720. (9369-I)

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

BÚZA eladó. Tel. 0737-508-077. (9239)
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„Élj úgy, hogy ne vegyenek
észre ott, ahol vagy, de
nagyon hiányozzál onnan,
ahonnan elmész.”

(V. Hugo)
MIKLÓS IDÁNAK nyugdíjba
vonulása alkalmából
kívánunk sok egészséges,
boldog, vidám nyugdíjas
évet. Az OPD Postahivatal
munkaközössége. (sz.)

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPíTVÁNY marosvásárhelyi posztliceális iskolájába 
a 2018–2019-es tanévre a következő szakokra lehet iratkozni: 

–  általános,  laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás és gyógytornász-
asszisztens,  román és magyar tagozatra. 

Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. (62408)

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, Gen. Avramescu
u. 4., Maros megye –,  a csődbe jutott Super Trafic Kft. cégfelszá-
molója, nyilvános árverést szervez az alábbi javak értékesítésére:

1a) II. sz. lakrész Marosvásárhelyen, a L. Rebreanu utca 11.
szám alatt: egy szoba, konyha, mellékhelyiség, éléskamra,  előszoba
(a H épület földszintjén), 128/2878-ad területrész a teljes ingatlan-
ból, amiből 52/2878-ad rész az 1995. évi 112-es törvény alapján, il-
letve 76/2878-ad rész a román állam tulajdona;

1b) 129,855/2.746,148 négyzetméteres belterület;
1c) Földszintes épület Marosvásárhelyen, a L. Rebreanu utca 11.

szám alatt: C3 építmény: téglaépület, cseréppel fedve, 70 négyzet-
méteres beépített felület: 3 iroda, előtér; C6 épület: alagsor (rész-
ben) + földszint: téglából, betonlemezzel és bitumenes kartonnal
fedve, 235 négyzetméter beépített felület, az alagsorban három
pince, a földszinten öt iroda, egy fogadóterem, két előtér, iroda, öl-
töző, két mosdó; C8 épület: lemezcsarnok  (földszint + 1 emelet)
lemezzel fedve, 397 négyzetméter beépített felület: a földszinten le-
rakat, képviseleti üzlet, két iroda, öltöző, raktár, lépcsőház; C7
földszintes épület: téglacsarnok lemezzel fedve, 215 négyzetméteres
beépített felület, a 2.746,18m2 összfelületből  1.666,85 négyzetmé-
teres rész. Kikiáltási ár 1.229.280 lej;

2. Leltári tárgyak és állóeszközök – bútorzat, irodai felszerelés.
Kikiáltási ár 4.410,86 lej. Az árak nem tartalmazzák a héát. A javak
teljes listája a felszámoló székhelyén tanulmányozható. 

Az árverésre 2018. július 6-án 13 órakor kerül sor, és megismét-
lik minden pénteken, ugyanabban az időpontban, a javak értéke-
sítéséig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi
személyek, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át jelentő
részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladat-
füzetet 24 órával a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatás a
0265/269-700, 0745-146-096-os telefonszámokon. 

A Mureş Insolvency SPRL, a marosvásárhelyi Somos utca 27/A
szám alatti székhelyű Entreprise Kft. cégfelszámolója, újra nyilvá-
nos árverést szervez az eladósodott cég  következő ingó javainak
értékesítésére:

Szállítóeszközök:
1. Iveco tehergépkocsi, 2002-es gyártású, 407.400 km-ben, kiki-

áltási ár: 20.500 lej + héa
2. MAN TGA nyergesvontató, 2005-ös gyártású, 781.485 km-

ben, kikiáltási ár:  18.350 lej + héa
3. Krone SDP24 félpótkocsi, 1996-os gyártású, kikiáltási ár:

4.500 lej + héa
4. SCHMITZ Cargobull S01 félpótkocsi, 2003-as gyártású, kiki-

áltási ár: 6.600 lej + héa
5. Robuste Kaiser S3803V2C félpótkocsi, 1994-es gyártású, ki-

kiáltási ár: 4.200 lej + héa
Az árverés a cégfelszámoló Marosvásárhely, Gh. Avramescu utca

4. szám alatti székhelyén lesz 2018. július 6-án 13 órakor, és meg-
ismétlik  a javak értékesítéséig minden pénteken  ugyanabban az
időpontban. Azon jogi és/vagy magánszemélyek vehetnek részt az
árverésen, akik/amelyek az árverést megelőző napon 13 óráig ga-
ranciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat, és
megvásárolják a feladatfüzetet. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-
700 és a 0745-146-096-os telefonszámon.  

A marosvásárhelyi Gral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mureş Insolvency SPRL, a Thesa Group Distribution Kft.  cégfel-
számolója, újra nyilvános árverést szervez az adós cég következő
vagyontárgyának értékesítésére:

– Citroen furgon, 1.200 lej + héa. 
Az árverést  július 6-án 13 órától tartják a felszámoló székhe-

lyén, és azonos időpontban megismétlik minden pénteken, a jármű
értékesítéséig. 

Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvé-
teli garanciát és a részvételi díjat az árverés előtti napon 13 óráig,
valamint megvásárolják a feladatfüzetet. Bővebb tájékoztatás  a
0265/269-700  vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848) 
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (20264)
A KOVÁCS PÉKSÉG ÉRTÉKESÍTŐT alkalmaz. Ha kedveled a kihívásokat, szeretsz jó csapatban dol-
gozni, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe megbecsülés, bónuszok és versenyképes juttatás jár. Vár-
juk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a 0733-052-106-os telefonszámon. (62386)
A Hídvég utcai TAKARMÁNYBOLT alkalmaz FORGALMAZÓ ÜGYNÖKÖT. B kategóriás hajtási kö-
telező, az állattechnikusi ismeretek előnyt jelentenek. Az önéletrajzot személyesen benyújthatják a Hídvég
utca 25. szám alatt vagy elküldhetik a barsaprescom@yahoo.com e-mail-címre.(20281-I)
A HIDROMIX és a HM PRODUCT KFT. MUNKATÁRSAKAT keres a következő állások betöltésére:
HEGESZTŐ, LAKATOS, BETONOZÁSBAN, ASZFALTOZÁSBAN tapasztalt SZAKEMBEREKET, il-
letve CSOPORTOKAT ÚT- és HÍDÉPÍTÉSI MUNKÁLATOKRA, TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT bil-
lencsre és nemzetközi túlméretes árumozgatásra, IRÁNYÍTÓT-DISZPÉCSERT. Édeklődni személyesen a
cég székhelyén, a Március 8. utca 59. szám alatt (kakasdi út), vagy a 0265/253-662-es telefonszámon 9-17
óra között. (62380)
IRODAI ASSZISZTENS, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRS. Magyarul és románul jól kommu-
nikáló munkatársat keresünk csapatunkba! Főbb feladatok: általános irodai adminisztráció, munkaerő-to-
borzás, bejövő jelentkezések kezelése, telefonos kapcsolattartás a jelentkezőkkel, új jelentkezők felkeresése,
információátadás. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro (62402-I)
RÉGI ÉPÜLETEK, HOMLOKZATOK RESTAURÁLÁSÁVAL FOGLALKOZÓ KFT. MUNKAE-
RŐT alkalmaz terepmunkára, betanulási lehetőséggel. A B kategóriás jogosítvány előnyt jelent. Tel. 0731-
709-613. (62403-I) 
ALKALMAZUNK szakképzett és szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldolgozó üzembe, illetve
GÉPKEZELŐT műszaki ismeretekkel. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0773-316-377, 8-16
óra között.(62404)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG 10%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, cserép-
forgatást, külső és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-747.
(8818-I)
AJÁNDÉKBOLT fő és szezonális időtartamra MUNKATÁRSAKAT keres. Fényképes önéletrajzokat a
paradigmaesoteric@gmail.com e-mail-címre várunk. (20291-I)
KÖTŐELEMGYÁRTÓ KFT. munkaközösségébe alkalmaz dolgozni akaró fiatalokat LAKATOS, GÉP-
KEZELŐ és FÉMMEGMUNKÁLÓ állásba. Jelentkezhetnek tapasztalt vagy kezdő személyek, a betanítás
lehetőségét biztosítjuk, jó munkakörülmény, versenyképes bérezés és fejlődési lehetőségek adottak. Öné-
letrajzukat beküldhetik a következő e-mail-címre: dsu.mures@nituri.ro Érdeklődni: tel./fax: 0265/319-971,
8-16 óra között. (62413-I)
ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁSHOZ és -SZERELÉSHEZ HEGESZTŐT, LAKATOST, ÉPÜLETBÁ-
DOGOST, és az irodákhoz TAKARÍTÓT alkalmazunk. Tel. 0744-511-215. E-mail-cím: office@montaj.ro
(20292-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 követ-
kező e-mail-címre: hr@triplast.ro. Érdeklődni a 0742-147-717-es telefonszámon. (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szí-
vesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAK-
KÉPZETT PÉKEKET 2.400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (19953-I)
TERMOPÁN, PÁRKÁNY, SZÚNYOGHÁLÓ, VASAJTÓ, TETŐSZERKEZETEK, REDŐNY, SZA-
LAGFÜGGÖNY, SZÍNPADI FÜGGÖNYÖK RENDELÉSRE. Javítást is vállalunk. Tel. 0744-504-536.
(62194)
ALKALMAZOK hajtásival rendelkező fiatalt termopán- és redőnyszerelési munkálatokra. Tel. 0744-504-
536. (62391-I)
NÉMETORSZÁGI és HOLLANDIAI GYÁRI, RAKTÁRI, MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁK. Indulás
hetente. Tel. 0753-837-335, 0740-881-428. (9338)
A KREATÍV KÖNYVKIADÓ gyerekkönyvek és -folyóiratok tördelésére TÖRDELŐ MUNKATÁRSAT
alkalmaz. Előnyt jelent: tördelői programok ismerete, kreativitás, vizuális készségek. Önéletrajzokat az 
office@kreativkiado.ro e-mail-címre várunk. (62419-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-
SEGÉDET, TELEKOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKUST.  Amit ajánluk: vonzó jövedelem, étkezési jegyek,
az utazási költségek elszámolása. Tel. 0365/430-240, 0785-210-682-es 9-17 óra között. E-mail-cím: 
office@consuselectric.ro (62420-I)
KERESÜNK CSŐSZERELŐKET Németországba azonnali kezdéssel. Kezdő havi bér 1800 euró, szállás
biztosítva Münchenben. Érdeklődni a 0747-986-398-as telefonszámon. (20297)
KFT. alkalmaz kanalizálási munkálatokra SZAKEMBERT és SEGÉDMUNKÁSOKAT. Tel. 0744-798-
270. (9374-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



VÁSÁROLOK kb. 10-25 éves, de jó
állapotban levő légkondis személyau-
tót. Tel. 0730-292-409. (9223-I)

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

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

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

VÁSÁROLOK működőképes Dacia
Supernova Clima autót. Tel. 0758-329-
346. (9281)

NAGY SŐBERÁGY eladó. Tel. 0748-
953-666. (9329)

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

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

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

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-873-628. (9256)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-929-106. (9256)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-439-394. (9256)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-707-713. (9256)

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

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (9292-I)

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

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748-
977-768. (9342-I)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (9352-I)

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

ELADÓ Volvo V40 személygépkocsi
nagyon jó állapotban. Tel. 0728-230-
994. (9358-I)

ELADÓ Dacia Break 1310-es (nem
rabla), technikai vizsga érvényes
2019 júliusáig. Érdeklődni a követ-
kező telefonszámon: 0265/588-174,
este 20-22 óra között. (9363-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VÁLLALUNK: cserépforgatást,
tetőjavítást (Lindab lemez) és bármilyen
javítást. Tel. 0732-235-773. (9305)

KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemez-
ből, cserépből, teraszt fából; bármi-
lyen javítást vállalunk. Tel.
0745-680-818, Csaba. (9328-I)

ÁCS ZSALUZÓKAT, VASBETON-
SZERELŐKET keresünk Magyaror-
szágra. Tel. 00-36-70-500-4186,
00-36-20-983-3194. (9334-I)

TAKARÍTÁST, gyerek, beteg
felügyeletét, kertészkedést vállalok
minden hétvégén. Tel. 0751-235-427.
(9361)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk június
29-én MARTON MARGARETÁRA
halálának első évfordulóján. Szép
emlékét szívünkben őrizzük.
Három fia, három menye, négy
unokája és négy dédunokája.
Nyugodjál békében! (9283)

Múlhatnak a napok, telhetnek az
évek, 
akik szívből szeretnek, nem feled-
nek téged! 
Az élet megy tovább nélküled, 
de olyan soha nem lesz, mint
veled!
Téged elfelejteni soha nem lehet,
sajnos meg kell tanulni élni nél-
küled!
Soha el nem múló szeretettel em-
lékeztünk CSAVAR DEZSŐRE jú-
nius 27-én, halálának 4.
évfordulóján. Szerettei: felesége,
két fia, négy unokája és négy
dédunokája. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! (9316)

„Ragaszkodik hozzád az én lel-
kem, a te jobbod meg támogat
engem.”

(Zsolt. 63:9)
Isten szeretetébe belesimulva
emlékezem szeretett férjemre,
KERESTÉLY ATTILÁRA elköltözé-
sének 17. évfordulóján. Emlékét
őrzöm szívemben. Özv. Kerestély
Anna. (9219)

Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk június 29-én a legdrá-
gább férjre, édesapára,
nagytatára és dédtatára, a job-
bágyfalvi idős BALOG PÁLRA,
halálának 4. évfordulóján.
Felesége Vilma, gyermekei: Éva
és családja, Ildi és családja, Pa-
lika és családja, Mária és csa-
ládja.
Nyugodjál békében! (-I)

Maroknyi fény, tengernyi bánat és
mélységes csend maradt utánad.
Úgy mentél el csendben és sze-
rényen, Drága jó lelked nyugod-
jon békében!
Soha el nem múló szeretettel, szí-
vünkben fájdalommal emléke-
zünk a vajdaszentiványi SÁNTA
BENJÁMINRA halálának 5. évfor-
dulóján. Szerettei. (-)

Kegyetlen volt a sors, elvett tő-
lünk, de a szereteted örökre itt
maradt velünk.
Szomorúan emlékezünk PÁPAI
ZITÁRA halálának első évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Bánatos férje,
Laci, fia, Zsolt és családja.
(9349-I)

Álmodtunk egy öregkort, gyö-
nyörűt és szépet, de a kegyetlen
halál négy éve mindent összeté-
pett. Most már ott vagy, ahol
senki sem lát, semmi sem fáj.
Ami utánad maradt, fájdalom és
bánat.
Fájdalommal emlékezünk június
29-én id. DÓSA ZOLTÁNRA. Em-
lékét őrzi felesége, két fia, két
menye és három unokája. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
(9359)

„Földi utad egy éve lejárt, csilla-
gok útján utazol tovább.
Tudtuk, hogy beteg vagy, hogy
fáj az életed,
Láttuk, hogy titkolod, nem mon-
dod senkinek.
Panaszszó nélkül befelé köny-
nyeztél,
Búcsúzás nélkül csendesen el-
mentél.
Milyen szomorú nélküled élni,
Téged hiába keresni, téged várni!
Egy célod volt: a családodért élni,
Ezt csak a halál tudta széjjeltépni.
Olyan üressé vált nélküled az
élet,
Szeretni fogunk mindörökké
téged!”
Fájó szívvel emlékezünk 2018. jú-
nius 29-én a havadtői születésű
HAVADI RUDOLFRA halálának
első évfordulóján. Szerettei.
(9368-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a drága szeretett, jó
gyermek, édesanya, testvér,
rokon, jó barát, 

NAGY MÁRTA ÉVA 
szül. Demeter 

53 éves korában június 26-án el-
távozott szerettei köréből. 
Temetése június 29-én, pénteken
14 órakor lesz a református te-
metőben. Nyugalma legyen
csendes! Emléke örökké élni fog
szívünkben. 

Búcsúznak tőle szerettei. 
(9330-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa, déd-
tata, após, apatárs, testvér,
rokon, szomszéd, ismerős, 

özvegy  SEBESTYÉN VIKTOR 
volt szabómester 

életének 90. évében csendesen
megpihent. Temetése június 29-
én, pénteken 14 órától lesz az
ákosfalvi családi háztól, római
katolikus szertartás szerint. 

A gyászoló család. (9357-I)

Beteg teste elpihent már, de lelke
még velünk jár, mert nem hal
meg, kit eltemetnek, örökké él,
kit igazán szeretnek.
Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy 

SZÉKELY ERZSÉBET ERIKA 
szül. Ruszi 

életének 42. évében súlyos be-
tegség következtében elhunyt.
Drága halottunkat 2018. június
30-án 14 órakor kísérjük utolsó
útjára a marosvásárhelyi refor-
mátus ravatalozóból. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (9360-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
özvegy 

id. BÁLINT LAJOS, 
az IRA volt dolgozója, 

életének 91. évében 2018. június
28-án hirtelen elhunyt. Drága ha-
lottunk temetése 2018. június 30-
án 15 órától lesz a Jeddi úti
temetőben, református szertar-
tás szerint. Búcsúzik tőle fia,
menye, unokái, dédunokái, csa-
ládtagok, ismerősök, jó barátok,
szomszédok.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (v.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki és vigasztalódást kívánunk
a Demeter családnak a szere-
tett, drága LÁNYUK elvesz-
tése miatt érzett mély
fájdalmukban. A Nagy család.
(9330)

„Mi mindig búcsúzunk…
A hangtól, mikor csendben múlik el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtől, mely fájt és égetett,
Minden képtől, mely belénk mélyedett…”
Különösen fájdalmas a búcsú, amikor egy fiatal szeretett lény-
től szakadunk el.

NAGY MÁRTA
született Demeter

világunk nélküled elképzelhetetlen. Nem igaz, hogy nem szó-
lalsz meg mellettünk, amikor a legkevésbé számítunk rá.
Együtt maradunk, mint ahogy szüleidre is állandóan figyelni,
ügyelni fogsz! Isten velünk!
Kétségbeesett, vigaszra vágyó szüleid baráti köre: a Tőkés,
Balás, Weszely, György családok. (9350-I)

Minden embernek
van édesanyja és
édesapja, kiknek
visszacseng a
drága hangja, kik
nekem életet adtak,
kiket megőriz az
emlékezet. Állok a
sírotoknál, meren-
gek, fejemben em-
lékek keringenek. Míg a sírotokat rendezgetem, ÉDESANYÁM,
ÉDESAPÁM, könnyeimet törölgetem. Elmentek, akiket a leg-
jobban szerettem, akiknek az életemet köszönhetem. Mindig
kiálltak mellettem, ha néha rossz dolgot is tettem. Megtanítot-
tak őszintén szeretni és mindig igazat mondani. Drága édes-
apám, BALLÓ PÁL, elmentél már egy éve, június 29-én,
lelkünkben maradtál örökre, mindig is fogunk emlékezni rád.
Valamint drága édesanyámra, BALLÓ MÁRIÁRA, aki december
1-jén lesz 9 éve, hogy nincs már közöttünk. Feledni nem tu-
dunk titeket soha, csak némán zokogunk, de visszahozni már
nem tudunk.
Szívünkben nagy űr tátong, itt vagytok velünk, napról napra
emlegetünk. 
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett szüle-
imre, BALLÓ PÁLRA és BALLÓ MÁRIÁRA.
Akik ismerték és szerették őket, gondoljanak rájuk kegyelettel.
Nyugodjatok békében!  Emléküket őrzi leányuk, vejük, unoká-
juk, unokavejük és két imádott dédunokájuk: Blanka és Ba-
lázska. (9339)

Fájdalommal emlékezünk az atyhai szüle-
tésű BALÁZS VILMOSRA halálának 20. év-
fordulóján. Emléke legyen áldott! Béke
poraira! 
Szerető családja. (9307)
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A tulajdonosi társulások 
figyelmébe!

Ezúton emlékeztetjük a társulások illetékeseit a 2007.
évi 1588-as számú kormányhatározat 21-es cikkelyében foglal-
takra, amely előírja, hogy azok a tulajdonosi társulások, amelyek
az egyszerű könyvvitelt választják, a helyi tanácsok keretében mű-
ködő, a tulajdonosi társulások támogatására és eligazítására sza-
kosodott szakrészlegekhez (a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal iktatóhivatala) be kell nyújtaniuk az aktív és passzív téte-
lek egyenlegét, amelyet a gazdasági és pénzügyminiszter 2017. évi
3103-as számú rendeletének megfelelően kell összeállítani, március
1-jéig a december 31-én érvényes helyzetre vonatkozóan és szep-
tember 1-jéig a június 30-án érvényes helyzetre vonatkozóan.

Belean Dorin jogász, ügyvezető igazgató,
összeállította Magyari István mérnök

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. 

JÚLIUSRA


