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Marosvásárhelyi Napok 25. alkalommal

A város értékeit vonultatják fel

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,
FÉLÁRON!

Ma zárul
a képességvizsga

Az általános vélemény szerint a
román tételek könnyebbek voltak, mint
a próbavizsgán, mégsem minden diák
tartotta könnyűnek, sőt sokan voltak,
akik nehezen birkóztak meg a szövegekkel, annak ellenére, hogy a magyar tagozatos tanulók más tételeket
kaptak. Sokak számára így is nehéz
volt.

____________2.
„Palotaélmény”
a szecesszió
világnapján

2013-tól június 10-e a szecesszió világnapja, és az esemény tiszteletére
szervezte a megyei múzeum a magyar és román nyelvű bemutató sétát,
a gyermekeknek pedig az idő alatt érdekes foglalkozást. Az idei világnap
témája a tipográfia volt, és ennek keretében elsősorban a könyvekre, a betűkre, a kalligráfiára, a szecessziós
szépírás művészetére hívták fel a figyelmet.
A szervezőcsapat

Együtt a város – ezzel a mottóval, több mint tíz helyszínen
várják érdekes, színes programok a városlakókat jövő héten,
június 23-26. között Marosvásárhelyen, a városnapok 25. kiadásán. A négy nap alatt több helyszínen kívánják bemutatni
a város értékeit, számos kulturális és sportrendezvényre
kerül sor, népszerű előadók koncerteznek, illetve a helyi művészeknek, kézműveseknek is lehetőséget biztosítanak arra,
hogy bemutatkozzanak – a részleteket tegnap, a városnapok
egyik helyszínén, a várban tartott sajtótájékoztatón ismertette Soós Zoltán polgármester és a szervezőcsapat.

Menyhárt Borbála

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

A városvezető elmondta, a járványhelyzet óta először végre ismét korlátozások nélkül meg tudják szervezni a városnapokat. Olyan programot
állítottak össze, amivel minden igénynek igyekeznek eleget tenni, ugyanakkor népszerűsíteni szeretnék a város értékeit.
Mint mondta, a rendezvénysorozat zökkenőmentessége érdekében a
városnapok idején több utcát is lezárnak a forgalom előtt, ami miatt a városlakók türelmét kérik, ugyanakkor megköszönte a marosvásárhelyieknek, hogy megértően viszonyultak a városban nemrég lezajlott
nemzetközi triatlonbajnokság okozta közlekedésbeli fennakadásokhoz.
A városnapok úgymond nulladik napján, június 22-én, szerdán 17 órától felavatják az Erdélyi Iskola képviselőit ábrázoló szoborcsoportot, a
hivatalos megnyitóra 23-án, csütörtökön 18 órától kerül sor a várban,
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Egy eltűnt kastély
nyomában

A többutcás falu a Nyárádba rohanó
Verescserép és Vajdakuta egyesített
pataka torkolatánál, az Erős- és a
Kriptahegy által körbezárt völgyben
terül el, ahol a 16. század végén Sükösd György két udvarházat is építtetett. A hagyomány szerint a
Galambhegyen is vár állt, melyet Törökvárnak neveztek.

____________15.

Álcatámadás a kutakon
Benedek István
Elterelő hadműveletre készül a kormányfővé vedlett tábornok. Miután az egekbe szállt üzemanyagárak miatt a fuvarozók és a közlekedők egyaránt jogosan dühösek, a generális csütörtöki bejelentése
szerint a kabinetje készít egy sürgősségi rendeletet a spekulatív tevékenységek visszaszorítására, és vizsgálatot is indít azt kiderítendő,
hogy mi vezetett ekkora üzemanyagár-növekedéshez. Hogy milyen
következtetésre jut a vizsgálat, kiderül, de az már sejthető, hogy a
kőolajipari cégeket majd jól megbüntetik. Ezen is, mint egyébként a
magas árakon is, a kormány keres jól, az adófizetőknek marad a
szembe porhintés és a magas árak.
Politikusnál az őszinteség ritka jelenség, de az egykori generálisnak most volt egy ilyen pillanata, amikor a kormányülés elején kijelentette, hogy a kormánynak kötelessége megvédeni a polgárait és
az üzleti szférát. Ezzel beismerte, hogy legalább tudja, min kéne
munkálkodni, így annál súlyosabb, hogy pontosan tudják, miben mulasztanak. Mert a kormánynak van eszköze, ha egy ilyen helyzetben
meg akarná védeni a polgárait és a nemzetgazdaságát. Mivel az
üzemanyagok árának nagyságrendileg a fele adóteher, ami több
részből tevődik össze, ennek az adótehernek a jelentősebb hányadát
kitevő részt ugyanúgy tudnák sürgősségi rendelettel csökkenteni,
mint ahogyan most firkantanak egy rendeletet a spekulatív tevékeny(Folytatás a 3. oldalon)
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Ma zárul a képességvizsga
17., péntek
A Nap kel
5 óra 29 perckor,
lenyugszik
21 óra 17 perckor.
Az év 168. napja,
hátravan 197 nap.

Ma LAURA és ALIDA,
holnap ARNOLD napja.
ARNOLD: germán eredetű,
elemeinek jelentése: sas +
uralkodó.

IDŐJÁRÁS
Változékony
Hőmérséklet:
max. 25 0C
min. 13 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. június 16.
1 EUR
4,9443
1 USD

4,7464

100 HUF

1,2449

1 g ARANY

279,2501

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
17, 19, 31, 43, 10 +9

NOROC PLUS: 8 9 8 7 6 8

18, 31, 13, 28, 12, 16

SUPER NOROC: 3 7 3 5 6 9

36, 24, 21, 22, 31, 35

NOROC: 8 0 1 5 4 4 9

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,
szombat – vasárnap zárva. Tel. 0265/268-854.

Megyei hírek
Úrnapi körmenet
Június 19-én, vasárnap délután 5 órától úrnapi körmenetet
tartanak a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébániánál.

Forgalomkorlátozás a főtéren
Marosvásárhelyen, a főtéri ortodox katedrális és a Győzelem tér közötti szakaszon mindkét irányban kicserélik az
aszfalt kopórétegét. A marási munkálatokat 16-án, csütörtökön végezték, 17-én, pénteken (ma) 19.30-tól pedig az
új aszfaltot öntik az említett útszakaszra, ahol forgalomkorlátozás lesz – tájékoztat Facebook-oldalán a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal.

Régi cserkészeket keresnek
Idén október 8-án lesz 30 éves a marosvásárhelyi 30-as
számú gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat, amely 1992ben ezen a napon kezdte el hivatalosan működését. A jubileumi évfordulóra keresik a cserkészcsapat egykori
tagjait. Arra kérik az érintetteket, hogy június 30-ig jelentkezzenek be a Telekis cserkészek Facebook-csoportba,
amely azért jött létre, hogy összefogja a cserkészcsapat
egykori és jelenlegi tagjait. Aki Facebookon nem elérhető,
jelentkezzen a 30groftelekisamuel@rmcssz.ro e-mailcímen vagy a 0746-799-057-es telefonszámon.

Nevezés a Retro Racingre
Június 25-én, szombaton 8 órától a Transilvania Motor
Ringen sor kerül a retró autók országos bajnokságának
harmadik fordulójára, amelyre a megfelelő kategóriájú régi
járművel bárki benevezhet a https://www.romanianretroracing.com/inscrieri-etapa-3-2022 elérhetőségen.

Jövő héten írásbeli
Június 20-án, hétfőn a román nyelv és irodalom vizsgával
kezdődik az írásbeli érettségi. A profilnak megfelelő főtantárgyból 21-én, kedden, a választott tantárgyból szerdán
vizsgáznak a középiskolát végzettek. Anyanyelvi irodalomból 23-án, csütörtökön lesz a megmérettetés. Az ideiglenes eredményeket június 27-én, hétfőn déli 12 óráig
függesztik ki, az óvások ugyanaznap 18 óráig nyújthatók
be. A végső eredményeket július elsején, pénteken teszik
közzé. Az érettségi vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha
a végzősök minden vizsgán részt vettek, és tantárgyanként legkevesebb 5-ös osztályzatot értek el, viszont az
írásbeli vizsgák általános osztályzata nem lehet kisebb
6-osnál.

Kirándulás Gyulafehérvárra

A Maros megyei Magyar Nyugdíjasok Klubja kirándulást
szervez június 25-én Gyulafehérvárra. Érdeklődni, jelentkezni hétköznapokon 9-14 óra között a 0744-928.299-es
telefonszámon lehet.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A tételekről megoszlanak a vélemények
Ezekben a napokban zajlik a nyolcadik osztályt
végzett diákok képességfelmérő vizsgája. Országos szinten a június 14-i román nyelv és irodalom
vizsgán 148.891 tanuló jelent meg, és 6.668-an
maradtak távol. Maros megyében a románvizsgára feliratkozott 3.918 diákból 194-en hiányoztak. Így a román tagozaton 2.613, a magyaron
1292, a németen 78 diák vizsgázott.

Az általános vélemény szerint a román tételek könnyebbek voltak, mint a próbavizsgán, mégsem minden diák tartotta könnyűnek, sőt sokan voltak, akik nehezen birkóztak
meg a szövegekkel, annak ellenére, hogy a magyar tagozatos tanulók más tételeket kaptak. Sokak számára így is
nehéz volt.
Tegnap a matematikavizsgát tartották, az első vélemények szerint könnyebb és nehezebb feladatokkal. Pontosabban olyan feladatokkal, amelyek megoldásakor nagyon
kellett figyelni, ennek hiányában a legjobbak is könnyen

tévedhettek. Ugyanakkor a mértanfeladatban is voltak
nehéz alpontok.
A magyar diákok számára még hátravan a magyar nyelv
és irodalom vizsga, amelyet ma tartanak.
Az eredményeket június 23-án 14 óráig teszik közzé, és
16 óráig lehet óvást benyújtani.
Sorin Cîmpeanu miniszter szerint a vizsgatételeket a
nemzetközi követelmények (PISA-teszt) alapján állították
össze. Az idén indult kísérleti program szerint Dâmboviţa
megyében a dolgozatokat digitálisan javítják, a diák előtt
beszkennelik és elküldik a két javító tanárnak, akik nincsenek kapcsolatban egymással. A vizsgaáltalános 80, az VVIII. osztály tanulmányi átlaga 20 százalékát teszi ki a
felvételi jegynek. Azok a diákok, akik országos vagy nemzetközi tantárgyversenyen első, második, harmadik helyezést értek el, képességvizsga nélkül iratkozhatnak be a
választott iskolába. (bodolai)

Közlemény
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház örömmel értesült arról, hogy felterjesztésére Marosvásárhely önkormányzata a különleges
érdemeket szerzett személyiségeknek járó
díszpolgári kitüntetésben részesíti dr. Béres
András egyetemi professzort a Marosvásárhelyen és a vásárhelyiek érdekében kifejtett
munkájáért.
Dr. Béres András két alkalommal volt a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rektora,
valamint a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
igazgatója. Többek között az ő nevéhez fűződik a színház magyar tagozatának jelenlegi
neve is, melyet 1997-ben vett fel az alapító főigazgató, Tompa Miklós tiszteletére.
A díjkiosztóra június utolsó hetében, a városnapokon kerül sor.
A PR-titkárság

Román animációs film a Művész moziban
A Maros Megyei Múzeum és a Marosvásárhelyi Polgár- román animációs filmet. A Valentin Urziceanu rendezte almesteri Hivatal szervezésében június 19-én, vasárnap 19 kotás a filmekről és az életről szóló szatíra, amely elsősorórakor a Művész moziban levetítik a Merge şi-aşa című ban a fiatal közönséget célozza meg.
A sokszínűségről, az
elfogadásról és a különböző kultúrák és nemzetiségek
közötti
közeledésről párbeszédet
kezdeményező film magyarul feliratozott. A vetítés után beszélgetés lesz
a rendezővel.
Egy jegy 16 lejbe
kerül. A Művész mozi
jegypénztára a vetítés
előtt egy órával nyit ki.
Jegyek a Kultúrpalota
jegypénztáránál, valamint online a Booktes
platformon is vásárolhatók. A film a Nemzeti
Filmközpont, az OMD
Románia és a Publicis
Groupe Media Bucharest
támogatásával készült.

RENDEZVÉNYEK

nak, az évjáratnak és a bor jellegének (száraz, félszáraz
stb.). Tételenként három palack bort fogadnak el.

Erdélyi borverseny

Nőszövetségi találkozó
Sáromberkén

Június 24-én, pénteken az Arad megyei Ópáloson, a Balla
Géza Pincészetnél első alkalommal tartja meg az Erdélyi
Magyar Borászok Egyesülete Erdély és Partium legnagyobb borversenyét. A borokat az RMGE Maros szervezetének székházában (Laposnya utca 23.) is be lehet
neveztetni. A mintákat június 20-ig, hétfőig naponta 9 és
13 óra között lehet leadni a következő feltételekkel: a nevezett minta csak palackos, címkézett bor lehet, a címkén
szerepelnie kell a termelő (borászat) nevének, a borfajtá-

„Vigyáz házanépe dolgára” mottóval nőszövetségi találkozóra kerül sor a sáromberki református gyülekezetben június 19-én, vasárnap délután 4 órától. A program Kovács
Tibor mezőpaniti lelkipásztor igehirdetésével kezdődik,
majd Kádár Annamária pszichológus, egyetemi oktató tart
előadást. Az együttlét, amelyre minden érdeklődőt várnak,
szeretetvendégséggel zárul.
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Megkezdődött a fekete-tengeri
földgáz kitermelése
méternyi földgázt termelnek ki, a Midia térségben található

Először került fekete-tengeri földgáz a román gázszállítási rendszert üzemeltető (Transgaz) hálózatba szerdán, miután a Black Sea Oil and Gas
(BSOG) és koncessziós partnerei, a Petro Ventures
Resources, illetve a Gas Plus Dacia megkezdték az
energiahordozó kitermelését Midia térségében – jelentette be Virgil Popescu energiaügyi miniszter.

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) és a
Carlyle magántőke-befektető csoport által alapított BSOG
szerdán kapta meg az országos energiaszabályozó hatóság jóváhagyását a Midia földgázkitermelési projekt beindításához.
A Fekete-tenger kontinentális talapzata alatt található földgáztartalék kitermelésének megkezdését Nicolae Ciuca miniszterelnök is üdvözölte.
A Midia földgázmezőből kitermelt gáz az ország szükségletének 10 százalékát fogja fedezni, és közelebb viszi Romániát az energiafüggetlenség eléréséhez – olvasható a kormány
közleményében.
A Midia földgázmező a romániai tengerparttól mintegy 120
kilométerre található. A tenger itt sekély, a talapzat 70 méteres
mélységben van. A földgázt 1995-ben, illetve 2007-ben fedezték fel ebben a térségben. A kitermeléshez szükséges 400 millió dolláros beruházásokat a 2018-2022 közötti időszakban
végezték el – emlékeztetett az Agerpres hírügynökség.
A BSOG közleménye szerint idén mintegy 0,5 milliárd köb-

10 milliárd köbméterre becsült földgáztartalékból pedig a következő hároméves időszakban évi 1 milliárd köbmétert terveznek a felszínre hozni. A cég öt tenger alatti szondát
helyezett üzembe, az ezekkel kitermelt gázt pedig egy 126 kilométeres, tenger alatti vezetéken juttatja a szárazföldre.
A Fekete-tenger Romániához tartozó kontinentális talapzata
alatt másutt is találtak jelentős gáztartalékokat.
A médiát az utóbbi időben főleg a sokkal ígéretesebb mélytengeri Neptun Deep földgázmező sorsa foglalkoztatta, ahonnan évente tízmilliárd köbméternyi gázt tervez felszínre hozni
a kitermelés jogával rendelkező két cég, az osztrák OMV-Petrom és a állami tulajdonban lévő Romgaz. A tengerparttól 170
kilométernyire lévő, 7500 négyzetkilométernyi területű Neptun térségben a tenger mélysége helyenként az 1700 métert is
eléri. A kitermelés megkezdéséhez szükséges beruházásokat
mindeddig azért halogatták, mert a befektetők arra vártak,
hogy Románia kedvezőbb adózási feltételeket biztosítson számukra.
Az új offshore-törvény kihirdetése után a kormányfő kifejezte reményét, hogy 2026 végéig, 2027 elejéig a Neptun Deep
földgázmezőn is megkezdődik a kitermelés, így Románia
nemcsak saját lakossági és ipari fogyasztásához elegendő gázzal fog rendelkezni, hanem exportképessé is válik majd. (MTI)

A kormányfő vizsgálatot rendelt el
az üzemanyagárak meredek emelkedése miatt
Vizsgálatot rendelt el a kormányfő az elmúlt időszakban tapasztalt drasztikus üzemanyagár-emelkedés miatt; a fuvarozók árstopot követelnek, és
egyre több járművezető tiltakozik – közölte csütörtökön internetes oldalán a Krónika.

Nicolae Ciuca a kormányülés elején beszélt erről, amikor
előrebocsátotta, hogy sürgősségi rendeletet fogadnak el a válsághelyzeteket tisztességtelen üzleti előnyszerzésre használó
nyerészkedők megbírságolásáról. A kormányfő elmondta: felkérte az energiaügyi, valamint a pénzügyminisztériumot, hogy
vizsgálják meg az üzemanyagok árának összetevőit annak érdekében, hogy kormányzati szinten dönthessenek a témában.
Romániában már a piacvezető Petromnál 10 lejhez közelít
a gázolaj ára, a benzin pedig literenként 8,5-8,65 lej körül van.
Az energiahordozók hónapok óta tartó drágulása országszerte
elégedetlenséget váltott ki, Magyarország és Szlovénia példájára hivatkozva pedig az üzemanyag árának hatósági korlátozását követeli a kormánytól a fuvarozók országos szövetsége
(FORT) – emlékeztetett a Krónika.
A FORT ugyanakkor arra biztat minden, fuvarozással foglalkozó vállalkozást, hogy csatlakozzon azokhoz a tiltakozó
megmozdulásokhoz, amelyeket a töltőállomások bejáratánál

szerveznek országszerte. A közösségi oldalakon meghirdetett
felhívások nyomán számos városban tucatnyi gépkocsivezető
többször igyekezett megbénítani a benzinkutak működését
azzal, hogy csak csekély mennyiséget tankol, 60-80 bani ellenében, és hosszan tisztogatja autóját a kútnál. A töltőállomások tevékenységének akadályozásával próbálnak nyomást
gyakorolni a sofőrök az árak csökkentése, de legalább maximálása érdekében – írta a lap.
A kormány májusban dolgozta ki azt a jogszabálytervezetet,
amely lehetővé teszi a válsághelyzeteket tisztességtelen üzleti
előnyszerzésre használó nyerészkedők megbírságolását.
A sürgősségi rendelet tisztességtelen piaci magatartásnak
minősíti az ostromállapot, rendkívüli állapot, katonai mozgósítás vagy más válsághelyzet idején bevezetett indokolatlan
áremeléseket, mesterséges áruhiány előidézését, a termelés
vagy értékesítés korlátozását, és az éves bevétel 0,1-től 1 százalékáig terjedő, de legalább 10 ezer lejes bírsággal sújtja.
Amennyiben az elkövető magánszemély, a bírság 5500 lejtől
11 ezer lejig terjedhet. A jogszabály által védendő alapvető
termékek és szolgáltatások listáját az adott válsághelyzetben
kormányhatározattal pontosítják. (MTI)

Vitályos Eszter: Nagy Imre újratemetése a magyar
politikai élet új kezdetét jelenti
Nagy Imrének, a forradalom mártírhalált halt miniszterelnökének újratemetése volt a magyar politikai élet új kezdete – erről beszélt a Kulturális és
Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára
csütörtökön Budapesten, a mártír miniszterelnök
szobránál.

Vitályos Eszter a Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének
emléknapja alkalmából rendezett központi ünnepségen azt
mondta: ez a nap arról szól, hogy fejet hajtsanak a bátorság, a
türelem és a bölcsesség eszméi előtt. Szerinte 1956 a bátorságot, az 1956. november 4. és 1989. június 16. közötti időszak
a türelmet jelentette, 1989 júniusában pedig bölcsnek kellett
lenni.
Kifejtette: 1989 júniusában újratemették méltatlanul eltemetett halottaikat, „mert az nem járja, hogy a végtisztesség ne
illesse meg azokat, akikkel véresen és kegyetlenül leszámolt
a kommunista diktatúra, még akkor sem, ha egykor közéjük
tartoztak” – fogalmazott, megjegyezve: „ez a különbség köztük és köztünk”.
Vitályos Eszter azt mondta: 33 évvel ezelőtt válhatott valóra
mindaz, amiért a márciusi ifjak és a pesti srácok küzdöttek. A
magyarok bátrak, türelmesek és bölcsek voltak, jutalmuk
pedig a béke lett: politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális
béke – fűzte hozzá.
Kiemelte, hogy a jelenlegi polgári keresztény kormány üzenete: „káosz helyett rend, viszály helyett szeretet, békétlenség
helyett béke legyen”.
Így volt ez az elmúlt 12 évben is – fűzte hozzá a politikus,
kifejtve: ott álltak a gátakon az árvíznél, megsegítették a bajba
jutott önkormányzatokat, mentőövet nyújtottak a devizahiteleseknek, létrehoztak egymillió új munkahelyet, megállították
az illegális migrációt, megfékezték a koronavírus-járványt; a
kormány továbbá bevezette Európa legkedvezőbb családtámogatási rendszerét, és kiharcolták, s azóta is védik a kontinens legalacsonyabb rezsiköltségét. „Mindezt annak

érdekében, hogy a nehezen kiharcolt és féltve őrzött béke
megmaradjon nemzetünkben, családjainkban” – jelentette ki.
A határon onnan és túl élő magyarokhoz szólva az államtitkár felhívta a figyelmet: a Magyarországot fenyegető veszélyek most sem kisebbek, csak mások. Az ország előtt álló
kihívásokra ugyanazzal a bátorsággal, türelemmel és bölcsességgel kell reagálni, ahogy tették azt a magyarok 1956-ban és
1989-ben is.
Napjainkban pedig a bátorságot az alapvető igazságok kimondása jelenti: „az anya nő, az apa férfi, a jövő a családban
és a gyermekeinkben van” – emelte ki, hozzátéve: „kultúránk
és hitünk megtartása nem gyengíti, hanem erősíti a kontinenst”.
A türelem – mint mondta – most egyenértékű a stratégiai
nyugalommal, amely bízik az értelmes párbeszédben, szorgalmazza a konfliktusok megoldását, ugyanakkor nem engedi,
hogy a magyar emberek ennek kárát lássák.
„A bölcsesség pedig az, ha tanulunk a múltból, nem engedjük, hogy kicsússzon a kezünkből saját sorsunk, és erre tanítjuk a gyermekeinket is” – jelentette ki.
Aki bátor, türelmes és kellően bölcs, az békét tud teremteni
– hangoztatta Vitályos Eszter.
A rendezvény végén koszorúkat helyeztek el az 1956-os
forradalom miniszterelnökének szobránál, a Jászai Mari téren.
Június 16-án az 1956-os forradalom mártírhalált halt miniszterelnökéről, Nagy Imréről és mártírtársairól, a forradalmat követő megtorlás áldozatairól emlékezett meg az ország.
Nagy Imrét, az 1956-os forradalom és szabadságharc törvényes miniszterelnökét és mártírtársait – Maléter Pál honvédelmi minisztert, Gimes Miklós újságírót, az 1958. április
24-én kivégzett Szilágyi Józsefet, Nagy Imre titkárságvezetőjét és a börtönben 1957. december 21-én elhunyt Losonczy
Gézát, a Nagy Imre-kormány államminiszterét – 1989. június
16-án helyezték végső nyugalomra a Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájában. (MTI)
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Ország – világ
Románia idei gabonaterméséből
jut exportra is
Az idén bőséges gabonatermésre számítanak Romániában, amelyből így exportra is jut Adrian Chesnoiu mezőgazdasági miniszter szerint. A
tárcavezető, akit a közszolgálati rádió idézett csütörtökön, elmondta, hogy az időjárási viszonyok és a
termelési költségek növekedése miatt a tavalyinál
ugyan kevesebb lesz a mezőgazdasági termés, de
elegendő ahhoz, hogy az ország gabonát tudjon exportálni. Románia az egyik legnagyobb gabonaexportőr az Európai Unióban, tavaly rekordnagyságú,
11,3 millió tonna termést takarítottak be. „Annak ellenére, hogy az idei messze áll a tavalyitól, stabil hozamra számítunk, ami azt jelenti, hogy jut
gabonaexportra is” – mondta Chesnoiu, aki reményét fejezte ki, hogy így a piacokra nem nehezedik
nyomás és nem lesz gabonahiány. A tárcavezető
nem tartotta valószínűnek, hogy Romániában olyan
helyzet álljon elő, amely szükségessé tenné a gabonaexport tilalmát. (MTI)

Befagyasztják az állásokat
az állami intézményekben
Elfogadta csütörtöki ülésén a kormány azt a sürgősségi rendeletet, amelynek értelmében július 1-jétől
december 31-éig felfüggesztik az üres vagy átmenetileg megüresedett álláshelyek betöltését a közszférában – tájékoztatott a munkaügyi minisztérium.
A sürgősségi kormányrendelet értelmében az előírás
alól csak az úgynevezett „egyedi posztok” képeznek
kivételt. A jogszabály előírja továbbá, hogy ha a versenyvizsga-eljárást július 1-je előtt elindították, folytatódhat az állás betöltésére irányuló folyamat. A
kormány szerint az intézkedésre a költségvetési kiadások csökkentése érdekében van szükség.
(Agerpres)

Az országba hozták
a volt minisztert
Romániába hozták csütörtökön Elena Udrea volt turisztikai minisztert, akit korrupció miatt jogerősen hat
év börtönbüntetésre ítéltek. A volt tárcavezetőt a
giurgiui határátkelőn át hozták Bulgáriából Romániába, és a târgşori börtönbe kísérték. Szerdán az Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította az Elena
Udrea ellen kiadott európai elfogatóparancs felfüggesztését – közölte korábban az AFP. Udreát 2018
júniusában – amikor a volt miniszter Costa Ricán tartózkodott – ítélték el jogerősen a Bute-gálaként ismert ügy bűnvádi perében. Semmisségi
folyamodványát idén április 7-én elutasították, jelenleg egy újabb rendkívüli jogorvoslati eljárás van folyamatban az ügyben. (Agerpres)

Észak-Macedónia és Albánia
uniós csatlakozását
szorgalmazza az ET elnöke
Az európai uniós csatlakozási tárgyalások mihamarabbi megkezdését szorgalmazta Észak-Macedóniával és Albániával Charles Michel, az Európai
Tanács elnöke csütörtökön Ohridban. A Sztevo Pendarovszki északmacedón elnökkel közösen tartott
sajtótájékoztatón az EU-tagországok állam-, illetve
kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnöke úgy fogalmazott, a folyamat felgyorsítása a legfontosabb
feladat most, a csatlakozási tárgyalások megkezdése fontos üzenet lenne az érintett országok, de az
egész térség számára is. (MTI)

Álcatámadás a kutakon

(Folytatás az 1. oldalról)
ségek visszaszorításáról. Az európai országok jelentős
részének kormányai léptek is az utóbbi hónapokban,
adócsökkentéssel, árplafon bevezetésével vagy támogatással védve polgáraikat. Sőt, a mienk is annyira tudatában volt ennek a lehetőségének, hogy meg is tárgyalták
az adócsökkentést, a pénzügyminiszter a vonatkozó időben már be is jelentette, aztán az utolsó utáni pillanatban
lefújták a dolgot. Azok után ez a mostani kijelentés, meg
a vizsgálódás belengetése talán arra vall, hogy az egykori generális a politikusi mellett immár színészi babérokra is pályázik. Ha igen, ez az alakítása inkább Arany
Málna, mintsem Oscar-esélyes.
A katonaként egykor jó szakinak tartott generális a
politikusi mezbe átbújva belesimult a balkáni tájképbe.
És kormányával együtt a polgárok helyett az állam bevételeit védi meg. Mert minél drágább az üzemanyag,
annál többet kasszíroz az állam is rajta, ráadásul ha
most spekuláció vádjával meg fogják büntetni az olajcégeket, az a pénz is az államé, több lesz az osztogatnivaló
a klienseknek. Az olajvállalatoknak egy-egy ilyen bírság
olyan, mint elefántnak a bolhacsípés, simán túlélik. Csak
a szóban megvédett adófizetők húzzák a rövidet, mert az
üzemanyagárak, és ezeknek a többi termék drágulására
kifejtett hatása is az ő zsebükre megy. Háborús időkben,
csatatéren vagy gazdaságban egyformán, mindig a kicsik
vesznek oda, a nagyok a háttérben aratnak.
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Csaba királyfira emlékeztek
Tizenkét éve emlékeznek Nyárádszeredában Csaba királyfira, tisztelegve a
főtéren álló szobránál. A május végéhez legközelebbi időpontokban tartott
ünnepség idén a pünkösd miatt csúszott néhány napot.

Gligor Róbert László
Vasárnap a nyárádszeredai főtéri református templomban gazdag és áldásos istentisztelet keretében tanévzáró hálaadásra, egy új,
zsenge életnek az anyaszentegyházba való beoltására (a keresztség szentsége által) és a
Csaba királyfira való emlékezésre került sor.
Szószéki beszédében Tőkés Attila lelkipásztor
arra buzdította a híveket, hogy gyermekeik szívét, a fülemüléhez hasonlóan, a születésüktől
kezdve énekeljék be isten- és szülőföldszeretettel, töltsék be nemzeti öntudattal.
A Csaba királyfira való emlékezés kapcsán
az Erdélyi Magyar Szövetség helyi szervezete
nevében Bíró József Attila szervező szólalt fel,
az Ismerős Arcok egyik dalának hatásos sorához kapcsolva mondanivalóját: „Neked is tenned kell valamit azért, hogy magyarnak
nevezhesd önmagad!” Szülőföldünkön való
megmaradásunkért, magyarként, székelyként
való megmaradásunkért több dolgot is tennünk
kell. Ezek sorában talán nem az első helyen,
de mindenképpen a legfontosabbak között van
értékeink, jelképeink megőrzése, továbbadása,
büszke bemutatása. Hasonló feladatra vállalkoztak tizenkét évvel ezelőtt az MPP-SZNT
helyi szervezetei, amikor Csaba királyfi napját
először ünnepelték meg Nyárádszeredában.
Székely szimbólumaink, a zászlónk, a nap és
a csillag jelképe mellett székelységünk legfőbb
vezérlő csillaga Csaba királyfi alakja. Az ő
kultuszának életben tartásával nemcsak nemzeti öntudatunkat erősítjük, nemcsak székely
szimbólumaink számát növeljük, de az utánunk jövőknek is megtaníthatunk régi-új dolgokat őseink értéktárából. Elmondhatjuk
nekik, hogy mi a különbség egy mese és egy
legenda között, elmagyarázhatjuk, hogy ha azt
is mondják (vagy írják), hogy egy mesebeli királyfit ünneplünk, mi tudjuk, mi a legendás vezérünk szerepe székely történelmünkben.
Székely hercegünk ünnepnapját 1944-ig Magyarországon hivatalos katonai ünnepnapként
tartották számon, hagyományosan minden év
májusának utolsó vasárnapján ünnepelték meg

– magyarázta az előadó. Ezt az ünnepet szerették volna feleleveníteni 2010-ben, és az első
ünnepély apropóját a magyar Országház elnökének ajándéka, a Blaskó János szobrászművész által készített Csaba királyfi szobor adta.
Kövér László ezzel az ajandékkal fejezte ki
megbecsülését azért a kiállásért, amit az akkori
hagymakupolás honfoglalási kísérlet ellen tanúsítottak a nyárádszeredaiak „egy hosszú, keserves, ellenszélben folytatott harc során”. Az
akkori szoboravatás felemelő ünnepség keretében zajlott az Ismerős Arcok zenekar koncertjével és a házelnök megtisztelő
jelenlétével. Az az esemény számít az első
Csaba királyfi napnak Nyárádszeredában,
azóta már tízszer megünnepelték, szinte minden évben sikerült kisebb-nagyobb rendezvényt szervezni – derült ki. Az idei ünnepség
rendhagyónak számít, ugyanis több objektív
ok miatt a második részét (díjátadás, sport,
kultúra) augusztus végére halasztották.
A rendezvény már nyolc éve egyben megemlékezés is. A Csaba-napi vasárnapokat hagyományosan a temetőben kezdik, ahol néhai
harcostársuk, az ünnepség ötletgazdája, néhai
Csíki Sándor tanár, politikus, közíró emléke
előtt tisztelegnek. „Jóleső érzéssel tölt el mindannyiunkat az a hit, hogy ha lát minket és
mindazt, ami azok közül megvalósult, amikhez ő annak idején foggal-körömmel ragaszkodott, talán elégedetten dőlne hátra. Vagy
valószínűleg soha nem dőlne hátra, mert mindig akadna valami tennivaló, de büszke lenne
arra, hogy városunk főtere Bocskai fejedelmünk nevét viseli, a központunkban nem rondítja a kilátást hagymakupola, Szeredának
magyar utcanevei vannak, és az is biztosan
megelégedéssel töltené el, hogy az, amit a legfontosabbnak tartott a közéletben, a családpolitika
immár
anyaországunk
egyik
legfontosabb Kárpát-medencei nemzetstratégiája. Csaba királyfi ünnepét eddig is életben
tartottuk, és ezek után is a köztudatban akarjuk
tartani, helyi és nemzeti öntudatunk megtartásának és megerősítésének eszközeként” –
mondta Bíró József Attila.
A rendezvény keretében négy gyerek mutatott be rövid, alkalomhoz illő műsort, majd
a templomkertben álló Csaba-szobornál az
emlékezés koszorúit helyezte el a református
egyházközség, a Nyárádszeredáért Egyesület,
Nyárádszereda Székely Tanácsa és az EMSZ
helyi szervezete.

A város értékeit
vonultatják fel
(Folytatás az 1. oldalról)
amely alkalommal helyi zenakarok,
művészek lépnek fel. Soós Zoltán
rámutatott, a különböző programok
több helyszínen zajlanak, többek
között a Rózsák terén, az Enescu és
a Bolyai utcában, a Ligetben, a városi sportklub udvarán, a várban,
valamint a Somostetőn, és arra törekedtek, hogy a kínálatban minden
korosztály találjon kedvére valót.
Az Enescu utcában úgynevezett
chill-zónát, azaz pihenésre, beszélgetésre alkalmas övezetet alakítanak ki, ahol a városbeli
kézművesekkel is találkozhatnak az
érdeklődők, ott kap helyet a kutyaörökbefogadó vásár is, ott a városi
állatmenhelyen lévő négylábúak
közül válogathatnak azok, akik házi
kedvencre vágynak.
Neves, közkedvelt együttesekből, előadókból sem lesz hiány, a
várbeli, valamint a Rózsák terén
felállított színpadokon a négy nap
alatt többek között a Zdob şi Zdub,
a Direcţia 5, az Iris, Péterfy Bori és
a Love Band, Tóth Gabi, valamint
a Honeybeast dallamaira szórakozhat majd a közönség.
Péter István, a városi sportklub
rendezvényszervezője a városnapok
keretében zajló sportrendezvényeket ismertette. Mint mondta, a város
infrastruktúráját
kihasználva,
mintegy húszféle sporttevékenység

várja a mozgás kedvelőit három fő
helyszínen: a Víkendtelepen és a
városi sportklub székházánál, a Somostetőn, valamint a Ligetben szerveznek
olyan
programokat,
amelyek között minden korosztály
találhat kedvére valót. A hagyományos sportágak mellett, mint a sakk,
labdarúgás, kosárlabda, röplabda,
tenisz, asztalitenisz, lábtenisz, igyekeztek újdonságokat is belefoglalni
a programokba, mint a teqball vagy
a jégkorong szárazföldön való bemutatása, ugyanakkor a Somostetőn
lesz krossz- és mountainbike-verseny, valamint gördeszkavetélkedő
is. Az ifjúsági és gyerekprogramok
a Ligetben lesznek, ott mászófal,
felfújható ugrálóvárak és számos
más szórakozási lehetőség várja a
legkisebbeket.
A Bolyai utca a városnapok alatt
a művészetek sétányává alakul,
ahol helyi művészekkel találkozhatnak az arra sétálók, illetve ugyanott
zenei programok is lesznek. Ugyanakkor a város különböző helyszínein
villámcsődületeket
is
szerveznek, valamint a városnapok
keretében kerül sor a helyi tanács
által megszavazott díszpolgári
címek ünnepélyes átadására.
A szervezőcsapat ígérete szerint
a városnapok részletes programja
rövidesen elérhető lesz a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal honlapján is.

Tizenkét év alatt tízszer emlékeztek és koszorúztak Csaba királyfi szobránál
Fotó: Gligor Róbert László
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„Palotaélmény” a szecesszió világnapján
A marosvásárhelyi Kultúrpalota közelében nőttem fel, és ott élek immár 70
éve. Gyermekkorom óta jól ismerem az épületet, hiszen barátnőmmel, akinek
édesanyja a színháznál dolgozott – ami az ötvenes években a Kultúrpalotában
működött –, bejáratosak voltunk a hátországba és a nézőtérre is. Iskoláskoromtól többször vettem részt az épület bemutatásán, tanárként vidéki diákjaimnak mutattam meg, és sok nagyszerű előadás, hangverseny élménye
kapcsolódik a palotához. Az Oniga Erika művészettörténész által szerkesztett
gyönyörű szép könyv pedig a kedvenceim közé tartozik. Mindezek ellenére a
szecesszió világnapján a beállványozott épület annyi év élményeinek a birtokában is tartogatott újdonságokat számomra. A kisteremben pedig palotalátogatásaim legnagyszerűbb élményét éltem át. Kár, hogy a marosvásárhelyi
közönség ezúttal nem „vette a lapot”, és alig néhányan hallgattuk végig Oniga
Erika értékes, részletekben gazdag előadását, az épület fontosabb tereit bejárva.
2013-tól június 10-e a szecesszió világnapja, és az esemény tiszteletére szervezte a megyei múzeum a magyar és román nyelvű bemutató sétát, a gyermekeknek pedig az idő alatt érdekes foglalkozást. Az idei világnap témája a
tipográfia volt, és ennek keretében elsősorban a könyvekre, a betűkre, a kalligráfiára, a szecessziós szépírás művészetére hívták fel a figyelmet. A világnap a szecessziós irányzat két jelentős személyisége, Antoni Gaudi katalán
építész, valamint a magyar szecessziós építészetet megteremtő Lechner Ödön
halálának a napja – hallottuk Oniga Erika előadásában. A továbbiakban az elhangzottakból készült válogatást olvashatják.

Bodolai Gyöngyi
Ma is meglepőnek tarthatjuk, hogy megyeszékhelyünk összművészeti szecessziós
remekműve, a marosvásárhelyi Kultúrpalota
1911–13 között, azaz mindössze két év alatt
épült. A gondolat már 1907-ben felvetődött
Ferenc József osztrák császár magyar királlyá
koronázásának negyvenedik évfordulóján.
1910-ben a magyar állam támogatást nyújtott, hogy olyan kultúrpalotát építsenek vidéki városokba, amellyel a királynak
állítanak emléket, és ugyanakkor a lakosság
nevelését szolgálják. Kapcsolatai révén dr.
Bernády György polgármesternek sikerült elérnie, hogy az egyik állami támogatás Marosvásárhelynek jusson, amelyből a legszebb,
legegységesebb, legmutatósabb művelődési
palota készült el. A kultuszminisztérium előírta, hogy az általa támogatott épületekben
milyen intézmények működjenek, milyen
helyszíneket alakítsanak ki: nagyterem, kis-

terem, fogadóterem, múzeum, városi könyvtár, zeneiskola, valamint a budapesti Szépművészeti
Múzeum
letétbe
helyezett
műalkotásait bemutató képtár.
Miután a palota elkészült, Bernády György
utasítására a nagyteremben filmeket is vetítettek, hogy a lakosság minden rétegét becsalogassák az épületbe.
A terv elkészítésével 1908-ban a korábbi
években a városházát tervező Komor Marcell
és Jakab Dezső építészpáros irodáját bízta
meg a polgármester, feltehetően ők is szabadkőművesek voltak, akárcsak Bernády. A városháza jó „névjegyet” jelentett, és annyira
összebarátkoztak, hogy a Kultúrpalotán kívül
színházat és egyéb épületeket is terveztek az
új városközpont kialakítása céljából. 1911-re
készülnek el a kétemeletes épület tervével, és
közismert a harmadik emelet építésének története. Már a falakat emelték, amikor a földgáz kitermelésének a tanulmányozására az
Egyesült Államokba utazó polgármester a ha-

Fotók: Vajda György

jóról táviratozta meg, hogy a két emelet fölé
építsenek egy harmadikat is. Ez nem kis gondot okozott a tervezőknek, de bravúrosan
megoldották, hasonlóképpen a kivitelezést elnyert Grünwald testvérek a hozzájuk társult
Schiffer céggel együtt gyors- és jó minőségű
munkát végeztek, és szinte hihetetlen, hogy
1913-ra nemcsak az épület, hanem a belső
dekoráció is elkészült.
Oniga Erika ismertette a Kultúrpalota szerkezetét: a hangversenyterem mind a három
szintet átfogja, két oldalán két lépcsőház van;
továbbá a földszinti előcsarnok, fölötte a Tükörterem, a következő emeleten a kis előadóterem, a bal szárnyban a képtár, a jobb szárny
első, második emeletén a zeneiskola. A harmadikon nyelviskolát, gyors- és gépíró tanfolyamot indítottak, 1932-ben Aurel Ciupe
indította el a városi szabad festőiskolát,
amelynek előnyére vált a képtár megléte. A
többszintes könyvtár az épülettől balra modern kialakítású lépcsőházzal kapcsolódik a
Kultúrpalota tömbjéhez.
1913-as díszbeszédében Bernády azt írta,
hogy a Kultúrpalotának a magyar képző- és
iparművészet kincsesházának kell lennie. Az
épületet téglalap alakú formájában úgy lehet
elképzelni, mint egy kincsesládát, amellyel
az építészek megadták a keretet, és falaira
kívül-belül jelentős képző- és iparművészeti
alkotások kerültek. A századforduló jellegzetessége az összművészeti alkotások megteremtésére való törekvés volt, e célból minden
művészeti ág ugyanolyan rangot kapott,
amire kiváló példa a Kultúrpalota. Ehhez
azonban szükség volt arra a gazdag anyagi
háttérre, amely lehetővé tette, hogy minden
részletet ennek a törekvésnek a szellemében
a legmagasabb szinten tudjanak kidolgozni.
A dekorációs program elkészítésére Bernády
a gödöllői művésztelep vezető mestereit kérte
fel személyes megbeszéléseken, elsősorban
Körösfői-Kriesch Aladárt és Nagy Sándort,
valamint Sidló Ferencet és másokat. Körösfői-Kriesch Aladár tervezte a főhomlokzaton
lévő mozaikképet Hungária allegorikus figurájával a középpontban (A magyar kultúra
apoteózisa), kivitelezője Róth Miksa műhelye volt, akárcsak a főtér felőli mellékhomlokzat fölötti zenei allegóriákat ábrázoló
mozaikképeknek.
(Folytatjuk)
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A természet kalendáriuma (DXVII.)
Kiss Székely Zoltán
Gyerekkori júniusi emlék. A beígért álomutazás a székely körvasúton – s persze a berecki kávédarálón Szentgyörgytől tovább –
Marosról Kézdire. Medárd után, ahogy haladtunk Szent Ivánnak, egyre nagyobb vágy
ébredt bennem eljutni távol élő nagyapám
édenkertjébe. Mert ugyan az ebháti kert s az
iskolapálya is kínálta a kalandokat, na de a
kézdi kántortanítói lak izgatóan új eseményekkel várt reám. Hasonlókkal, mint amit az
Anyám könnyű álmot ígér-ben a gyerek
Sütő András átélt nagyapjánál:
AZ ÉDENBELI bódorgás gyümölcseivel
gazdagon indulhattam tehát a kiskút-völgyi
Semmibe, ahol nagyapám fogadott engem az
alkalomhoz illő ünnepi beszéddel. Tömören
szólt, legfontosabb mondandóit összegezve,
mert azt mondta: No! – és megsimogatta a fejemet. A fogadóbeszéd után a tárgyszerű fejtegetés hangján közölte, hogy először le kell
ülnöm a tejbelaska mellé, majd azután fölkelünk és elkezdünk dolgozni. Közben számba
vett alaposan a tekintetével. Eszmecserénk
befejezéseként megállapította:
– Látom, növögetsz. Jól teszed.
Én azt mondtam:
– Mást amúgy sem tehetek.
Szavakból, amelyek úgy ültek benne, akár
a kövek – kápolnaromok –, ennyi volt az aznapi kiutalása. Frontszigorában enyhülve egy
cibak-mosolyt is mellékelt hozzá, ami ritka
ajándék volt, egész nyárára szóló, mit jó
helyre tettem el magamban – azóta is őrzöm
–, ugyanis repetára, miként az édes tejbelaskából, túrós puliszkából, nem számíthattam.
Ahogy fölém hajolt, és egyiptomi csapásokból
kimentett arcán a ráncok szertefutottak s bajusza megrebbent, lakatlannak vélt szemében
mintha gyertyát gyújtottak volna. Létének
megtalált értelme: a magány küldte vele apró
jelzéseit; menedéke az özvegyi sorban, az ő
kiskút-völgyi Rodostója. De ha mosolya csak
gyufalobbanásnyi volt is, annál bővebben juttatott nekem fekhelyet a tornácon, a gyümölcsöskertben, a tágas udvaron, de még a
háztetőn is. Választhatok, mondta. Ott jó lesze? – mutatott a magasba. Egy Chagall könynyedségével költöztetett föl engem a kémény
tetejére. Igen messzire kerültem volna tőle,
azért azt mondtam: jó lenne, ha ő is mellém
telepedne a kupáscserepekre laskát kanalazni, esetleg Bibliát olvasni. Meghökkenten
vetette föl a fejét, s egy ostoros pillantással
tiszteletre intett, a Biblia miatt főképpen, aminek olvasásához nemcsak inget váltott, széket
is cserélt.
A földön maradtunk hát.

A Földön maradva: 1994. június 17-én fogadták el az ENSZ elsivatagosodás elleni
küzdelemről szóló egyezményét, így ez a nap
azóta az elsivatagosodás és az aszály elleni
küzdelem világnapja. Célja, hogy felhívja a
figyelmet a talaj minőségének védelmére, az
elsivatagosodás és a migráció közötti kapcsolatra, a termőföldek kimerülésére, a szűkülő
élelmiszerforrásokra. A sivatagok vészjósló
mértékben terjeszkednek, ebből kifolyólag
több mint 135 millió embert fenyeget az otthontalanság veszélye. A termőterületek egyre
fogynak, nagyrészt az emberi kapzsiság
miatt. A globális élelemhiányt az idén a
szomszédunkban dúló értelmetlen háború tovább fokozza.
Az éghajlatváltozás pedig egyre nagyobb
aszályt hoz magával egyrészt, másrészt mindegyre pusztító viharokat, felhőszakadásokat.
Kánikula. Szikrázik az égbolt, lángol a
nyár. Akár az éppen 109 évvel ezelőtt, 1913.
június 22-én született Weöres Sándor versében:
Szikrázó az égbolt,
aranyfüst a lég,
eltörpül láng-űrben a
tarka vidék.
Olvadtan a tarló
hullámzik, remeg,
domb fölött utaznak
izzó gyöngyszemek.
Ragyogó kékségen
sötét pihe-szál:
óriás magányban
egy pacsirta száll.
Június második dekádjának végén járunk.
A nagy levelű hársak némelyike még ontja
mézes illatát, mások már érlelik lepedékes
makkocskáikat. 2022-ben az Év Fájává megválasztott Tilia pitypalattyos régóta kedvenc
díszfáink egyike. Hatalmas termete, terebélyes koronája erőt sugározva ígér menedéket
tűző nap s zápor elől egyaránt.
A nappalok még hosszabbodnak. Az érés
ideje ez. Színesedik már a gyümölcsök héjzöldje. Minden élettel terhes, de még kellene
egy kis nyugodt nyári meleg, nem aszály;
csendes eső, de nem jégverés. Hogy megszülessen a fiatal nyárban a kibomló termés.
A régi korok embere hiedelmeit felküldte
a csillagos égre: a férfi megtermékenyítő erejét a Kos csillagképhez, a megtermékenyülést
a Bikához, a férfi és nő egyesülését az Ikrekhez, a fogamzást, a belőlük fogant, rejtetten
érlelődő új életet a Rák csillagképhez rendelte. Utóbbitól egy áldott állapotnyi időre,

Székely körvasút menti nyári kép – Nyilka Róbert olajfestménye

A szentendrei nagylevelű hárs is még ontja mézes illatát

kilenc hónapnyira a Nap újra a Kosba, az újjászületés jegyébe lép. A Rák jele, a két egymásba ölelő, kunkorodó, védelmező félkör az
anyai lényeg, a zárt, meleg, tápláló, ösztönös
Magna Mater jelképe.
Az ógörög mondák Héraklésze végigküzdötte az állatöv tizenkét szakaszát. A nyári
napforduló idején a Hüdrát, a víziszörnyet
kellett legyőznie.
Ha a Nap a Rák jegyében áll, a Hidra csillagkép feje a közelében van. Szintén közel, a
Nap alatt helyezkedik el a Rák csillagkép. A
lernéi Hydra és a Rák csillagképe azután került az égre, hogy Héraklész végzett velük.
Hüdra időről időre irtózatos mocsárrá változtatta Leona szent és termékeny földjét, egy
platánfa alatti hatalmas barlangban lakott, s
őrizte az alvilág felé vezető titkos átjárót. A félisten nyilait belőve a
barlangba, felingerelte a
kilencfejű szörnyet, s
mikor az megmozdult,
holdsarló alakú görbe
kardjával
kaszabolni
kezdte a fejeket. De hiába
vágott le egyet, helyébe
nyomban kettő nőtt, s közben, mint az áradó mocsárvíz, Héraklész teste köré
tekeredett, mi több, egy
óriási tarisznyarák is felbukkant hirtelen, belecsípett a lábába, s a barlang
felé húzta őt. Héraklész
összetörte a rákot. Iolaosz
unokaöccse pedig felgyújtotta a közeli ligetet, s a
még parázsló fatörzzsel kiégette a Hüdra nyakait, kiszárította a szörnyet.
Héraklész az utolsó, halhatatlan, középső levágott
fejet egy hatalmas szikla
alá jó mélyen beásta. A félisten itt már az oroszlán
képviselője. Emberi akarat, tudatosság, a célért
való küzdelem hőse.

Olyan ember, aki nem fél már az ösztönök
hatalmától. A mocsárból előugró, majd hátrafelé mozgó rák a nyári napforduló után
megint rövidülő nappalokra figyelmeztet.
197 évvel ezelőtt, 1825. június 22-én született az első Kőrösi Csoma-kutató, Duka Tivadar. A pesti joghallgató a szabadságharc
alatt Görgey Artúr hadsegédje volt. A világosi fegyverletétel után Angliába emigrált,
ahol 1853-ban orvosi diplomát szerzett. Mint
a Brit Kelet-indiai Társaság orvosa, Kalkuttában, majd Moghir körzetében teljesített
szolgálatot. Itt kezdett el behatóan foglalkozni Kőrösi Csoma Sándor munkásságával. 1855-ben elzarándokolt Dardzsilingbe,
és elkezdte hagyatékának összegyűjtését.
Munkája eredményeként adta ki 1885-ben a
máig alapműnek számító Life and Works of
Alexander Csoma de Körös, illetve magyarul
Kőrösi Csoma Sándor dolgozatai című
könyveit Londonban, illetve Budapesten.
A Nap június 22-én lép át a Rák csillagkép
házába, június régi magyar neve rák hava, illetve Szent Iván hava.
Utóbbi nevét a szokáshoz híven a rák hó
(jún. 22/23. – júl. 22/23.) első dekádjának
legjelentősebb szentjéről, Keresztelő Szent
Jánosról nyerte – írja Jankovics Marcell Jelkép-kalendáriumában.
Három fertály évszázadnyi ideje, 1946. június 23-án így írt a Nyári éjről Nemes Nagy
Ágnes:
Emelkedik a lassú tenger.
Az álom sűllyed, olvadok.
Tárt ablakunk alatt a mélyben
a júniusi éj csobog.
Üvegzöldszínű habja szélén,
mint fel-felbukkanó halak,
a csillagok kecses csapatban
csobbannak és villámlanak.
S a fák között – kövér korállok
árnyékot-lengető bogán,
haján világító moszattal
átúszik lassan Szent-Iván.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2022. június 17-én, 95 évvel Sütő
András születése után
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Épített örökségünk

Egy eltűnt kastély nyomában
Egy korábbi lapszámunkban már említettük, hogy Nagyteremit Theremy
néven 1263-ban említik először a történelem lapjai. A többutcás falu a Nyárádba rohanó Verescserép és Vajdakuta egyesített pataka torkolatánál, az
Erős- és a Kriptahegy által körbezárt völgyben terül el, ahol a 16. század
végén Sükösd György két udvarházat is építtetett. A hagyomány szerint a Galambhegyen is vár állt, melyet Törökvárnak neveztek. A 19. század végén gróf
Bethlen Kamilló volt a lankás hegyoldalba épített kastély tulajdonosa, ami az
első világháború után pusztult el. Romjai ma is láthatók. 1662-ben Apafi Mihály a birtokot gróf Bethlen Jánosnak adományozta. A kastély az első világháború után a gazdasági helyzet miatt tönkrement, csupán egy kis épület
maradt meg belőle.

Nagy-Bodó Tibor
A vidék Bethlen János alatt élte a fénykorát
Fontos a terület vallástörténeti szempontból is, mivel a településen a középkori katolikus közösségek unitárius hitre tértek, majd
Bethlen János református hitre térítette a község lakóit.

Előbb az unitáriusok, majd a református
hitre tért hívők kapták meg a középkorban, a
13-14. században kialakított templomot, a
megmaradt unitáriusok később új templomot
létesítettek. A reformátusok régi templomát,
amely a falun kívül volt, 1904-ben bontották
le, és építettek egy újat a faluban.
A településre a Bethlen család a 18. században telepített görögkatolikus románokat,
akik már a 19. századtól többségbe kerültek,
így ott reformátusok, unitáriusok, görögkatolikusok egyaránt élnek napjainkban.
Fénykorát Bethlen János alatt élte, aki a
Bethlen család Balázs ágából származott, és
korának egyik legfelkészültebb politikusa,
közéleti ember volt.
Jogot és bölcsészetet tanult, Torda és Küküllő
vármegye főispánja, kezdetben I. és II. Rákóczi György bizalmi embere volt, de az átgondolatlan
és
kudarccal
végződő
lengyelországi hadjárat után szembefordult a
Rákóczi György-féle politikával, és Gyulafehérváron az országgyűlésnél elérte, hogy Rákóczi Györgyöt letegyék fejedelmi posztjáról.
Ezt követően hol Rákóczi oldalán, hol az új
fejedelem, Barcsai Ákos szolgálatában tűnt
fel, majd az édesanyja, Kemény Anna révén
rokon Kemény János fejedelmet szolgálta, de
Erdély ügyét soha el nem hagyta.
Nem véletlenül lett 1659-ben Erdély kancellárja. Ebben a tisztségében a görgényszentimrei országgyűlés is megerősítette, annak
ellenére, hogy ekkor már ismét az oszmánpárti vonal, nevezetesen Apafi Mihály lett a
fejedelem Erdélyországban.
A díszes kastélyból csupán egy kis,
egyemeletes épület maradt
Keresztes Gyula kutatásaiból tudjuk, hogy az
egyemeletes, nagy méretű kastély a mezősámsondi Rhédey–Bethlen-kastély előképe
után készült. A mintegy nyolcvanhat méter
hosszú épület homlokzatát függőlegesen falisávok tagolták.
A kastély középső rizalitja kiemelkedő magasságával, árkádjaival és manzárdtetőzetével díszes kastély képét nyújtotta.
A kastély az első világháború után a rossz
gazdasági helyzet miatt tönkrement, mindössze egy kis, egyemeletes épület maradt
meg belőle.

Fontos tudni, hogy az 1860-as évek vége
felé még: „…a hegy alján csinos díszkerttől
övezett új modorú kastélya pompálkodik gróf
Bethlen Kamillónak, mely nem annyira építészete, mint gyönyörű fekvése által nyer érdekességet, s nagyban befoly arra, hogy
Teremi a Nyárád vidékének egyik fénypontjává váljon…”.

Dr. Kálmán Attila történész kiegészítése:
A legtöbb erdélyi kastély eltűnése miatt a
kommunizmust, illetve a rendszerváltást hibáztatjuk. A nagyteremi kastély eltűnése az
1921-es földreform és az 1930-as évek nehéz
gazdasági helyzetének eredménye.
A kastély a Bethlen család után a Solymossy családhoz, majd a Vayak birtokába került. Lebontására a harmincas években került
sor. Mindössze az épület egy része maradt
meg.
Bár a kastély eltűnt, mégis fontosnak tartanám a megmaradt épületrész konzerválását,
hogy legalább ennyi emlékeztessen a Bethlenek több évszázados nagyteremi jelenlétére.
Ugyanakkor fontos lenne a Kriptahegyen
lévő síremlékek konzerválása. Olyan egyedi
építészeti emlékek, amelyek restaurálva a
Nyárádmente szép emlékhelyét képezhetnék.
Az udvarház szalmatetőzetét zsindelyre
cserélik
A Sükösd György-féle udvarház létezéséről dr. Fekete Albert egy 1647-es összeírásból
szerez tudomást.
Kelemen Lajos szerint – az abafájai Bornemisza-kúria őséhez hasonlóan – a népi jellegű udvarház leggyakoribb, háromosztatú
típusához tartozott. Szalma fedte, amit később zsindelyre cseréltek.

A fenti szerző írja azt is, hogy az udvarház
kertjeiről feljegyzések készültek. A lugasos
veteményeskertet kilenc táblára osztották fel,
és ezeket a reneszánszra jellemző módon tovább osztották. Ágyásait virágszegéllyel
vagy élősövénnyel ültették körül.
Idézve a rendelkezésünkre bocsátott dokumentációból:
„…az istálló fara mellett vagyon egy kilenc táblából álló lugasos veteményeskert,
melyben szép szőlőtők és kevés gyümölcsfa
is vagyon, sövényre alkalmas. Az udvarház
fara mellett más, egy nagyobb veteményeskert, ebben is vannak gyümölcsfák. Item az
pincén felyül egy gyümölcsöskert. Item az
mező felől egy csűröskert, melyre nyílik egy
öreg zsendelyes, deszkás, alatt vascsapon,
fenn fakáván forgó kapu. Az csűr szalmás,
ennek is deszkás kapuja vagyon mindkét
felől…”.
A reformáció után a templom az unitáriusok
használatába került
Amint azt már említettük, a nyárádmenti
kis falu római katolikus népe a 13. század

A falu nevét már egy korábbi okirat is említi 1263-ban, igazolva, hogy Theremy a kolozsmonostori apátsághoz tartozik.
A települést hasonlóképpen nevezi meg
egy 1501-ből származó dokumentum is. A reformáció után a templom az unitáriusok használatába került.
A sekrestye ajtónyílását az unitáriusok
befalazták
Orbán Balázs szerint a templomhajó és a
szentély tengelyvonala nem esik egybe,
vagyis: a szentély bal oldali fala bennebb áll,
mint a szemben lévő fal: „...a szentély félre
van építve...” – írja.
Keresztes Gyula szakvéleményezése szerint a diadalívvel kapcsolódó szentély sokszögzáródású, ablakai keskenyek, szabályos
félkörív-záródásúak.
A sekrestye ajtónyílását az unitáriusok befalazták, de az evangéliumi falban lévő egyenes
záródású
szentségtartó
fülkét
meghagyták.
Keresztes Gyula a Maros megye középkori
templomainak ismertetése helységenként
című munkájában arról is ír, hogy a hajó nyugati homlokzati falában egy mérmű nélküli
körablak volt, bejárati ajtaja nyomott csúcsíves, kettős hengerpálca tagozattal keretelve.
A hajó és a szentély boltozatos lefedését táblás mennyezettel cserélték fel.
Sükösd György koporsóját eredetileg
a templom szentélyében helyezték el
1672-ben Bethlen János kancellár a templomot a papi lakkal és az iskola épületével
együtt a reformátusoknak adta.
1904-ben a reformátusok új templomot
építettek, a falu szélén álló ódon istenházát
pedig hagyták tönkremenni.
A nagyteremi Sükösd György unitárius
főúr, az egyház mecénásának kőből faragott
koporsóját eredetileg a templom szentélyében
helyezték el, de 1904-ben, amikor a templomot elhagyták a hívek, a koporsót az Erdélyi
Múzeum régiségtárába vitték át.

* A dokumentációért külön köszönet Keresztes Pál mérnöknek, prof. dr. Sümegi Pál
végén vagy a 14. elején építette kis templo- tanszékvezető egyetemi tanárnak, dr. Kálmán
mát, amelynek plébánosa 1332-ben már fi- Attila történésznek és dr. Fekete Albertnek. A
zette az egyház járandóságát.
fényképet Demján László műemlékvédő épíÍrásos közlésekből: „Jacobus sacerdos de tész a saját gyűjteményéből bocsátotta a
Rumey solvit XXIII denarios”.
Népújság rendelkezésére.

Kriptahegy, Nagyteremi
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Szerkeszti: Kiss Éva

Egy magyar
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VÍZSZINTES: 1. Imre magyar király felesége, 800 éve halt meg. 9. Ma. 10.
Hegygerinc (német). 12. Jogi író, lapszerkeszt, 150 éve született (Aladár). 17. Ragad.
19. Rossz gyomorérzés. 20. Teasütemény. 21. Szolmizációs hang. 22. Hamis. 23.
Filmesztéta (Lajos). 24. A Sztrigybe ömlik. 25. Hajat simít. 27. Gyztes lesz. 28. A nátrium
és a bór vegyjele. 29. Skálakezdet. 30. Jótékonykodik. 31. Mvészi páros. 32. Ékkel
rögzített. 35. Kezdetben. 38. Omszk kisebbik folyója. 40. Szélsséges, túlzó személy. 42.
Mély ni énekhang. 43. Arcatlan! 44. Gyakori tehénnév. 46. Máshollét igazolása. 48.
Kecskebeszéd. 49. Áll alatti zsírpárna. 50. Illetéket fizet. 51. Ni szerep a Guldenburgfilmben. 52. Bányamérnök, szakíró, MTA lev. tag, 200 éve született (Antal). 53. Angol
író, 150 éve halt meg (Charles James). 54. Zoológus, 200 éve született (György).
FÜGGLEGES: 1. Kerület (röv.). 2. Forraszófém. 3. Orosz ni név. 4. Belga
üdülváros. 5. Serge Roullet filmje. 6. Norvég, olasz és német autójel. 7. A króm vegyjele.
8. Keletfrancia folyó. 11. Holland államférfi, 150 éve halt meg (Johan Rudolf). 13.
Gabonaféle. 14. Mitológiai anya, gyermekeit megölték. 15. Ógörög törzs. 16. Latin csont.
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Korszerűsítik a Rákossi Lajos Általános Iskolát

Versenyképesség Dózsa György községben
Városon és vidéken egyaránt,
így Dózsa György községben
is javában zajlik a nyolcadik
osztályosok
képességvizsgája. A vidéki oktatásról, az
elért eredményekről és a községközpont iskolájának a felújításáról a tanintézmény
igazgatójával, Airizer Lászlóval,
azt követően pedig Iszlai Tibor
polgármesterrel beszélgettünk a tanévzárás előtti napokban.

Szer Pálosy Piroska
A Dózsa György községi Rákossi
Lajos Általános Iskolában tizenöt
nyolcadikos diák méreti meg tudását a magyar tagozaton, Nagyteremiben a román tagozaton nyolc
diák állt képességvizsgára. A község tanintézményeiben több mint
háromszáz diák tanul, szállításukat
iskolabusszal oldják meg. Az intézményvezető szerint a végzősök
minden évben a marosvásárhelyi
középiskolákban vagy szakiskolák-

ban folytatják tanulmányaikat. A jó
eredményt elért diákok a középiskolákban is megállják a helyüket, a
megszerzett tudásanyag birtokában
sikeresen felzárkóznak. A koronavírus járványügyi óvintézkedései
nyomán bevezetett online távoktatás diákot, szülőt, pedagógust egyaránt megviselt, ennek ellenére a
tavaly is voltak nagyon jó tanulmányi eredmények, amit a tanulók a
középiskolákban is hasonlóképp
folytatnak. A községközponti sportbázis létesítése lehetőséget nyújt
arra, hogy labdarúgóklub és birkózószakosztály keretében is sportolhassanak a község fiataljai. A
tapasztalat igazolja, hogy a sport
hozzájárul a község diákjai versenyszellemének növeléséhez, a közösségi élményhez és a román
nyelv gyakorlásához, a tanulmányi
eredmények javításához, a roma
gyerekek esetében pedig a felzárkóztatáshoz. A nyárádtői Viitorul
labdarúgóklubot befogadta a község, és egyre több gyerek csatlakozik a csapathoz, járnak edzésre, a

Fotók: Nagy Tibor

Maros sportklubbal szerződést kötött az önkormányzat, és a birkózószakosztály keretében edzenek a
diákok.
Céljuk
az iskolaelhagyás visszaszorítása
A mélyszegénységben élő diákok többnyire a Teremiújfaluban
élő roma közösségből kerülnek ki,
számukra az online oktatás bevezetésével rendkívül körülményes volt
a digitális technológia alkalmazása
is. Az iskolaelhagyást választók
közül egyre több diákot sikerül
meggyőzni arról, hogy érdemes
szakmát tanulni, és folytatni a tanulást, mivel csak azáltal léphetnek ki
a mélyszegénységből. A község pedagógusai számára sikerélmény, ha
a kitartással végzett meggyőző
munka eredményeként a roma közösség fiataljai is folytatják tanulmányaikat. Az iskolaközpont
pályázott a PNRR iskolaelhagyást
fékező országos programjára,
amelynek keretében több mint

ötven kedvezményezettnek nyújtanak támogatást iskolai felszereltségtől
az
étkeztetésig
és
pszichológiai szaktanácsadásig.
Egy hasonló projekt jelenleg is működik a nagyteremi iskolában.
„Számunkra óriási sikerélmény, ha
a meggyőző munka eredményeként
a roma közösségben élő diákjaink
folytatják a tanulmányaikat. Ahol
felcsillan a reménysugár egy jobb
életre, ott a családok, rokonok egymás jó példáját lassan követni kezdik. Az ilyen jellegű sikerélmények
pedig emberként és pedagógusként
egyaránt elégtétellel töltenek el
bennünket, pedagógusokat” – hangsúlyozta Airizer László intézményvezető, történelem szakos tanár.
Az iskolaépületet duplájára bővítik
A 2021 márciusában aláírt finanszírozási szerződés szerint a községközponti
Rákossi
Lajos
Általános Iskola bővítése és felújítása hozzávetőleg 6,5 millió lejbe
kerül, az önkormányzat önrésze

sem elhanyagolandó, mivel megközelíti a 2,6 millió lejt. Bár az utóbbi
hónapok árrobbanása a vállalkozókat eltántorította, az önkormányzat
mindenáron megvalósítaná az iskola korszerűsítését és bővítését,
mivel hiányoznak a szaklaboratóriumok, és egyre nagyobb az igény
egy sportteremmel és laboratóriumokkal felszerelt korszerű iskolára.
A tervek szerint őszig a teljes belső
felújítást végeznék el annak érdekében, hogy a jövő tanévet zavartalanul kezdhessék a diákok, ősztől
pedig a külső munkálatokkal folytatnák az épület bővítését. 2008-ban
a nagyteremi 1–8. osztályos iskola
és óvoda épületét is felújították. Bővítenék a községközpont sportbázisát
is,
számításaik
szerint
hozzávetőleg 516 ezer lejes saját
költségvetésből valósítanák meg.
Minifocipályát és az épület tetőterébe vendégszobákat alakítanának
ki – hangsúlyozta Iszlai Tibor polgármester.

Új tantárgyverseny magyar középiskolásoknak
Országos biológiai tantárgyversenyt indított a BBTE
a szilágysomlyói Simion Bărnuţiu Főgimnáziummal együttműködve
A romániai magyar középiskolások számos területen mérhetik
össze tudásukat akár tantárgyi keretek között, akár kreatív módon különböző
tudományterületekhez
kötődően. A kifejezetten tantermi
anyagra alapozó versenyek spektrumából a biológia területe meglehetősen alulképviselt. Ezt a hiányt
felismerve, hosszas előkészületek,
valamint a középiskolás tanárkollégákkal való alapos konzultáció nyomán
a
Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Magyar Biológiai és Ökológiai Intézete a szilágysomlyói
Simion
Bărnuţiu
Főgimnáziummal
közösen
a
2021/2022-es tanévtől kezdődően
meghirdette a Gelei József országos
biológiai tantárgyversenyt IX., X.
és XI. osztályos magyar tagozatos
diákok számára. A versenyt az Oktatási Minisztérium is akkreditálta
már ettől a tanévtől kezdődően, így
az országos szakaszon helyezést
elérő diákok minisztériumi oklevélben részesülhetnek, s ennek megfelelően egyenes bejutási jogot
szereznek a biológia és ökológia
szakokra a BBTE-n.
A névadó Gelei József neves er-

délyi biológus (1885. 08. 20., Árkos
– 1952. 05. 20., Szeged), Kolozsváron, a Ferenc József Tudományegyetemen indította tudományos
karrierjét, sejttannal, egysejtűekkel
és édesvízi gerinctelenekkel, ökológiával foglalkozott, korának nagytudású,
széles
ismeretekkel
rendelkező nemzetközi ismeretségnek örvendő szakembere volt. A
tantárgyverseny egyedi lehetőséget
biztosít magyarul tanuló diákok
számára összemérni tudásukat a
biológia tantárgy keretében oktatott
tananyagból.
Az első megyei szakaszra május
elején került sor. Ennek keretében
25 középiskolából összesen 118 középiskolás tanuló mérte össze tudását, Erdély, Partium és Bánság 11
megyéjéből (Arad, Bihar, Brassó,
Fehér, Hargita, Kolozs, Kovászna,
Maros, Szatmár, Szilágy, Temes),
valamint Bukarestből. A továbbjutók a május végén rendezett országos döntőn bizonyíthattak. A végső
szakaszon 65 középiskolás vett
részt: 18-an a kilencedik, 25-en a tizedik, 22-en pedig a tizenegyedik
osztályt képviselték.
A IX. osztályban az I. helyen

Nagy Boglárka-Johanna végzett
(János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, Gönczi Lídia felkészítő tanár), II. díj Hermány
Mónikának (Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy,
Szerző Teréz felkészítő tanár), III.
díj pedig Szilágyi Zsuzsanna Tímeának (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, József Éva
felkészítő tanár) jutott. Dicséretet
kapott kiváló eredményéért Kapeller Johanna (Mihai Eminescu Főgimnázium,
Nagyvárad,
Ujvárosi-Dobai Edit felkészítő
tanár).
A X. osztályban az I. díjat Dénes
Előd szerezte meg (Márton Áron

Főgimnázium, Csíkszereda, Antal
Tünde felkészítő tanár), II. díjjal Pál
Ágnes (Székely Mikó Kollégium,
Sepsiszentgyörgy, Zágoni Imola
felkészítő tanár), míg III. díjjal Para
Evelin (Mikes Kelemen Elméleti
Líceum, Sepsiszentgyörgy, Majos
Andrea Aranka felkészítő tanár)
dolgozatát jutalmazták. Dicséretben
részesült Berekméri László (Bolyai
Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, József Éva felkészítő tanár)
és Cservid Ákos (Petőfi Sándor Elméleti Líceum, Székelyhíd, Szabó
Ildikó felkészítő tanár).
Végül a XI. osztályban az I. helyen Pakucs-Damokos Tamás (Székely
Mikó
Kollégium,
Sepsiszentgyörgy, Csia KingaEmese felkészítő tanár) végzett, II.
díjat Fazakas Anita (Márton Áron
Főgimnázium, Csíkszereda, Barta
Mónika felkészítő tanár), a III. díjat
Aurori Emese (Octavian Goga Elméleti Líceum, Bánffyhunyad,
Okos-Rigó Hajnal felkészítő tanár)
nyerte. Dicséretet kapott SebesiKallay Dávid (II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Teológiai Líceum,
Marosvásárhely, Kiss Bujáki Ildikó
felkészítő tanár) és Bálint Gyopár

(Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, Csia Kinga-Emese felkészítő tanár).
Az idén még online zajlott a tantárgyverseny, de jövőre az országos
szakaszt a szervezők fizikai jelenléttel tervezik megvalósítani Kolozsváron a BBTE falai között.
A verseny tudományos bizottsága: elnök dr. Markó Bálint egyetemi
tanár
(Babeş–Bolyai
Tudományegyetem), ügyvezető
elnök Kovács Zoltán Zsolt (Oktatási Minisztérium), Bartók Enikő
Anna (Kovászna Megyei Tanfelügyelőség / Puskás Tivadar Szakközépiskola,
Sepsiszentgyörgy),
Botos Erika Erzsébet (Puskás Tivadar Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy), Irsai Mónika (Onisifor
Ghibu Elméleti Líceum, Kolozsvár), József Éva (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely),
Máté Zoltán (Simion Bărnuţiu Főgimnázium, Szilágysomlyó), Mihályfalvi Katalin (Református
Kollégium, Kolozsvár), Sárándi
Annamária (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti), dr.
Szállassy Noémi adjunktus (Babeş–
Bolyai Tudományegyetem).

18 NÉPÚJSÁG _____________________________________________

SPORT – KÖZLEMÉNY ________________________________________ 2022. június 17., péntek

Tizenkilenc lovas áll rajthoz
a 11. Székely Vágtán
Tizenkilenc lovas áll rajthoz a június 17–19.
között zajló 11. Székely Vágtán: kilencen a
Góbé futamban indulnak, tízen a budapesti
Nemzeti Vágtára való kijutásért harcolnak.
Vannak közöttük visszatérő versenyzők és
újoncok is, az új korhatár pedig két 16 éves
indulónak is esélyt ad a megmérettetésre.

A Székely Vágta szervezői már korábban bejelentették, hogy a Góbé futamban 16 évre csökkentik a korhatárt, így szülői beleegyezéssel azok a lovasok is
esélyt kaphattak, akik még nem nagykorúak. Ezt kihasználva, két 16 éves hölgy, Kereszturi Nikolett és
Fábián Dorka próbál szerencsét településük, Erdőszentgyörgy és Kilyén számára.
A Székely Vágta indulói között találjuk Tamás Csabát,
a Székely Vágta többszörös győztesét, a Nemzeti
Vágta tavalyi harmadik helyezettjét. De nem ismeretlen a pálya André Ábel és László Pál számára sem, ők
a Góbé futamban küzdenek majd.
Sikeres állatorvosi vizsga teljesítése esetén, a június
18-i 18.30-kor kezdődő előfutamokban a következő lovasok állnak rajthoz:

Székely Vágta
Barót: Ferenc Lénárd és Pali lova
Farkaslaka: Tamás Csaba és Villámlás
Kézdivásárhely: Kovács Roland-Attila
Kilyén: Kövér Zsolt és Zsuzsa lova
Maksa: Kocsis Csaba és Manci
Nyárádszereda: André István Tip-Top hátán
Sepsiszentgyörgy: György Mátyás Zsolt Komodusszal
Szentkirály: Csíki Árpád és Lord Black lova
Szotyor: Váncsa Róbert és Jázmin
Szováta: Gomboczi Dániel-Zsolt Bagdad hátán
Góbé futam
Barót: Ferenc Lénárd Lizával
Erdőszentgyörgy: Kereszturi Nikolett és Bella-Bársony
Etéd: André Ábel és Viktor lova
Gyergyószentmiklós: László Pál
Kézdivásárhely: Papp Alpár Táltos hátán
Kilyén: Fábián Dorka Boszporuszi Naptűz nyergében
Maksa: Kocsis Csaba és Iván
Réty: Ferencz Csongor-Szabolcs Villámmal
Zágon: Török Csaba és Szilaj lova

Számlálóbiztosokat
toborzunk!
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala még várja azok jelentkezését, akik július 17-ig számlálóbiztosként tevékenykednének terepen,
ugyanis vannak még lefedetlen övezetei a városnak.
Jelentkezési feltételek:
– Életkor: legalább 18 év a kiválasztás napján;
– Legalább középfokú végzettség;
– Tiszta erkölcsi bizonyítvány (cazier);
– Bankszámlaszám;
– Táblagép-kezelési ismeretek;
– Jó kommunikációs készség.
A számlálóbiztosok javadalmazása a terepen kitöltött kérdőívek számának függvényében történik. Az adatlap több részből áll, amelyek
összetettsége eltérő:
• 7 lej a személyekre vonatkozó kérdőív kitöltéséért;
• 3,5 lej a lakásra, illetve a közös lakótérre vonatkozó kérdőív kitöltéséért.
A
jelentkezéshez
ki
kell
tölteni
az
űrlapot
(https://www.tirgumures.ro/attachments/article/8871/recenzor%20III%
20-%20cerere.pdf), valamint mellékelni
• a személyazonossági igazolvány másolatát
• a tanulmányokat (legalább középiskolai végzettséget) igazoló diplomákat
• tiszta erkölcsi bizonyítványt,
és be kell nyújtani a polgármesteri hivatal iktatójában, vagy el kell
küldeni a következő e-mail-címek valamelyikére: primaria@tirgumures.ro, infopublic@tirgumures.ro.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
bel- és külkapcsolati osztálya

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (66289-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-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.
(66256-I)
A SECURITECH ROM PROD KFT. alkalmaz VILLANYSZERELŐT, LAKATOST és MARÓST. Előnyt jelent a szakmai tapasztalat.
Önéletrajzokat várunk az office@securitechromprod.ro e-mail-címre,
illetve a cég székhelyén, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Érdeklődni a
0729-142-792-es telefonszámon lehet. (66568)
CÉG 10% kedvezménnyel VÁLLAL HÁZTETŐKÉSZÍTÉST, TETŐJAVÍTÁST, CSERÉPFORGATÁST, ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT
stb. Tel. 0774-574-527. (16136)

Bajnokok Ligája-négyesdöntő a hét végén,
magyar részvétellel
A Telekom Veszprém szeretné megnyerni a kézilabda Bajnokok Ligája hétvégi, kölni négyes döntőjét
– nyilatkozta Gulyás Péter másodedző az MTI-nek. A
Veszprém Arénában a szakember hangsúlyozta, úgy
szeretnének játszani Kölnben, ahogyan az egész szezonban tették, magukkal foglalkozni és a saját játékukat erőltetni.
Az elődöntőről megjegyezte, ismerik az ellenfelet,
tudják, hogy mik a lengyel Lomza Vive Kielce erősségei. Ezekre megpróbálnak felkészülni, miközben saját
erősségeiket is igyekeznek fejleszteni. Pillanatnyi szituációk, egy-egy játékos jó formája vagy egy-egy
kapus jó periódusa is döntő lehet – vélekedett a tréner.
Gulyás Péter arról is beszélt, nagy várakozásokkal
tekint a négyes döntő elé, amelyen játékosként már
többször is részt vett, edzőként azonban először szerepel a tornán. Ez egy óriási rendezvény, a kézilabda legnagyobb ünnepe, nem véletlenül ez a záróceremóniája
az európai kézilabdaszezonnak – hangsúlyozta.
BL-győzelemmel zárná a szezont Ligetvári Patrik
magyar válogatott balátlövő is, aki nagy dolognak nevezte, hogy a Veszprém a legjobb négy közé jutott, de
mint mondta, a hét végén szeretnék ezt fokozni.
A négyes döntőben bármikor bármi megtörténhet –
emelte ki a játékos. Hozzátette, egyelőre az a legfontosabb, hogy az elődöntőben minden összeálljon, a

szurkolók támogatását meghálálva döntőbe jussanak,
és legyen lehetőségük küzdeni a trófeáért.
A veszprémi csapat védekezésének egyik oszlopa
szerint apróságokon múlik majd, hogy egy-egy mecscset ki nyer meg, és akár a védekezésben nyújtott jó
teljesítmény is eldöntheti a mérkőzéseket.
Az utolsó másodpercben elvesztett bajnoki döntő
pluszmotivációt is ad a minél jobb eredmény eléréséhez a BL négyes döntőjében – jelentette ki Ligetvári.
A BL négyes döntőjét szombaton és vasárnap rendezik Kölnben, az elődöntőben a Veszprém a Kielcével, a másik ágon pedig a német THW Kiel a
Barcelonával találkozik.

A televíziós közvetítés programja
Június 18., szombat:
* 16.15 óra, DigiSport 1, Prima Sport 2, Orange Sport 1:
Veszprém – Kielce
* 19.00 óra, DigiSport 1, Prima Sport 2, Orange Sport 1:
Kiel – Barcelona
Június 19., vasárnap:
* 16.15 óra, DigiSport 3, Prima Sport 1, Orange Sport 1:
kisdöntő
* 19.00 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1:
döntő

A PC HOUSE csapatába ELADÁSI TANÁCSADÓT felveszünk. Elvárások: román- és magyarnyelv- ismeret, számítástechnikai ismeretek, jó kommunikációs készség, rugalmasság, türelem, precizitás.
Amit kínálunk: versenyképes bérezés, dinamikus csapat, modern
munkakörnyezet. Az önéletrajzokat (CV) e-mailben a
jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen kérjük leadni a Mureşului/Maros utca 17. szám alatti székhelyen. (66595-I)
A NORDENLOR KFT. alkalmaz C+E kategórás hajtási engedéllyel
rendelkező SOFŐRT darus kocsira. Vonzó fizetést és étkezési
jegyeket ajánlunk. Tel. 0726-233-930. (23122-I)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ jó állapotban levő 1410-es
Dacia sok alkatrésszel. Tel. 0749073-641. (16279-I)

A STELLA MARIS VENDÉGLŐ
– Marosvásárhely, Tineretului utca 2. szám
(a volt Bradul vendéglő, a polgármesteri hivatal mögött) –
rendezvényeket szervez:
esküvő, keresztelő, bankett, tor stb.
maximum 140 személy részvételével.
Ugyanott önkiszolgáló vendéglő, többféle,
választható menüvel, házhoz szállítással.
Tel. 0744-618-608. (66531-I)

MINDENFÉLE
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (16036-I)
ELADÓ 2009-es kiadású benzines Dacia
Logan 18.200 km-ben. Tel. 0745-578410. (16191)
ELADÓ egy antik S 100-as Skoda
autó, fehér, 45 éves, 203 ezer kilométerben, minden illeték kifizetve, műszaki rendben, 4 új gumival és sok
cserealkatrésszel. Tel. 0743-211-281.
(16235-I)
ELADÓ egy hatszemélyes kihúzható
ebédlőasztal 3 kárpitozott székkel.
Tel. 0743-211-281. (16235-I)
ELADÓK kézi asztalosszerszámok
tölgyfa gyalupaddal, elektromos kisgépek sok segédeszközzel. Tel.
0743-211-281. (16235-I)
ELADÓ egy férfikerékpár és egy női
kerékpár jó állapotban. Tel. 0747-313204. (16305-I)

LAKÁS
ELADÓ családi ház Marosvásárhely
központjához közel (1-es zóna), az
Ojtozi (Oituzului) utca 14. szám alatt,
1-es lakrész. Közös udvar egy családdal, 400 m2 telek, 3 szoba-összkomfort, pince, faépület. Érdeklődni a
0745-985-529-es
telefonszámon.
(16206-I)
ELADÓ ház Jobbágytelkén. Tel.
0770-108-682. (16128-I)
KIADÓ kétszobás tömbházlakás. Tel.
0744-389-289. (16164)
ELADÓ 4 szobás tömbházlakás a
Cutezanţei utcában és egy telek házzal (3800 m2) a Negoiului utcában.
Tel. 0770-199-872, 0365/801-693.
(16199-I)
KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16142)
SÜRGŐSEN eladó egyszoba-összkomfortos lakás a Dózsa György utca
189. szám alatt, földszinten, a
Meggyesfalvi negyedben. Tel. 0773381-254, 8-20 óra között. (16242-I)
KIADÓ központi magánlakásban garzon egy férfinak. Tel. 0770-850-272.
(16265-I)
ELADÓ II. osztályú, III. emeleti, 3 szobás
tömbházlakás a Kövesdombon, a
Parângului utca 44. szám alatt, pincével.
Tel. 0740-282-117. (16277)
ELADÓ sürgősen I. osztályú, I. emeleti, teljesen bebútorozott tömbházlakás az 1848. negyedben. Ára: 70.000
euró, alkudható. Tel. 0757-055-955.
(16287-I)

ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő víz-,
gáz-, központi fűtéssel, padlófűtéssel,
kanalizálással kapcsolatos sürgősségi
eseteket vállal. Tel. 0770-905-315.
(16103)
HEGESZTŐGÉPEK javítása. Tel.
0740-708-157. (15723-I)
VILLANYSZERELÉS: épületi, gépészeti, monofázisú, háromfázisú. Tel.
0740-708-157. (15723-I)
TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-383725. (15770)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(14975-I)
MOSÓNŐT,
takarítónőt
keresek
Marosvásárhelyre. Tel. 0787-865-051.
(16175)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
Fülöp Hunor. (16176-I)
VÁLLALUNK:
festést,
meszelést,
tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást,
szigetelést polisztirénnel, elszállítunk
törmeléket és egyéb anyagot, készítünk
kerítést.
Nyugdíjasoknak
10%
kedvezmény. Tel. 0750-678-803. (16151)
VÁLLALUNK: háztetőkészítést cserépből, Lindab lemezből, kisebb javítást, kerítéskészítést, meszelést,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0754-634-559,
Csaba. (16177-I)
TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205.
(16201)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és mindenféle más munkát, kerítéskészítést is.
Tel. 0740-756-103. (16122-I)
CÉG vállal 10% kedvezménnyel háztetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást,
cserépforgatást, bel- és kültéri munkát, bontást. Tel. 0774-574-527.
(15831-I)
KERTI munkát, favágást, kaszálást
vállalok. Tel. 0770-621-920. (16136)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést,
garázsfelújítást, külső-belső szigetelést,
meszelést, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát. Tel. 0747-508707, Misi. (16221)
MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (16236-I)

VÁLLALUNK bármilyen kerítésjavítást és kerítéskészítést, kerítéspucolást, kerítésfestést mindenféle színre,
lambériázást, víkendházkészítést,
bármilyen tetőjavítást és bármilyen
szigetelést. Tel. 0712-294-471.
(16222-I)
TETŐFEDÉS, tetőjavítás, tetőfelújítás. Tetőfedés cserepes lemezzel, trapézlemezzel, palatetők (síkpala vagy
hullámpala), zsindelytető bontás nélküli átfedése a meglévő tetőhéjazatra
lécezéssel. Cseréptetők kivitelezése,
meglévő cseréptető, palatető, lemeztető, zsindelytető, lapos tető javítása,
beázások gyors, szakszerű elhárítása, ácsmunkák, kúpcserepek malterozása, cserépforgatás, bármilyen
tető javítása. Belső munkálatok: színezés, glettolás, parkettezés. 15%
kedvezményt adunk! A kedvezmény
a munka teljes összegéből kerül kiszámításra. Ne maradjon le a kedvezményről!
Keressen!
Tel.
0712-288-635. (16241)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST
0741-699-761. (16274)

vállalok.

Tel.

EGY SZEMÉLYT keresek a nagymamám gondozására napi 4 órára, a
délelőtt 8-12 óra közötti időszakra.
Tel. 0741-372-619. (sz.)
VÁLLALUNK cserépforgatást, szigetelést kátránnyal, polisztirénnel, új
tető készítését Lindab lemezből, bármilyen javítást és meszelést. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0748-862-911. (16260-I)
FESTÉST,
csempézést,
gipszkarton-, ajtószerelést vállalok. Tel.
0771-393-848,
0749-564-921.
(16292)
CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás,
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármilyen munka. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0754-553-856,
Jani. (15242)
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Te a jóságodat két marékkal
szórtad, önzetlenül adtál jónak
és rossznak. Mindig egy célod
volt, a családodért élni, ezt csak
a
halál
tudta
széttépni.
Imádkozva ágyad mellett álltam,
remélve, segíthetek neked.
Fogtam a kezed, bátorítottalak,
és a Jóistent arra kértem, hogy
maradjál velem.
Bocsáss meg, ha valamit
hibáztunk,
nem
tudtunk
megmenteni, pedig nagyon
próbálkoztunk. Minden évben
eljön a nap, amely szívünkben
fájó sebet hagy.
Szívünk fájdalmával emlékezünk június 17-én a legdrágább
feleségre, édesanyára és nagymamára, a csittszentiváni születésű
SZÉKELY ANNÁRA
született Puskás
halálának harmadik évfordulóján.
Arany volt a szíved, szeretet az életed, de Isten elhívott a
végtelenbe, mert szeretett. Örök hála és köszönet az egymással
töltött szép évekért.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Emléked örökké megőrizzük.
Bánatos, szerető férjed, Géza, gyermekeid: Géza és Szabolcs,
unokáid: Tamás, Gézuka és Szende, édesanyjukkal, Jolival. (16269)

Az 50 éves találkozó alkalmából kegyelettel és szeretettel
emlékezünk volt osztályfőnökünkre,
VERES DÉNESRE és az eltávozott osztálytársainkra:
ANDRÁS ÉVÁRA, BENEDEK ISTVÁNRA, DERZSI ERZSÉBETRE,
ŞTEFAN MARIANÁRA, STRAFF SÁNDORRA.
A Marosvásárhelyi Építészeti Szakközépiskola 1972-ben végzett
XIII. C osztálya. (16261)

Bennünk él egy arc, egy
meleg tekintet, egy simogató
kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy
végtelen szeretet, amit tőlünk
soha senki el nem vehet. Egy
a reményünk, mely éltet és
vezet, hogy egyszer még
találkozunk veled.
Szomorú szívvel emlékezünk
a
kisgörgényi
születésű
INCZE SÁNDORNÉRA szül.
ORBÁN BERTA halálának 5.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (16291)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, testvér, anyós, rokon
és jó szomszéd,
OLÁH ÁGNES
életének 91. évében csendesen
megpihent.
Drága halottunk virrasztói istentiszteletére 2022. június 17-én 20
órakor, temetési szertartására
pedig 2022. június 18-án 14 órakor kerül sor a meggyesfalvi temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (16297)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel búcsúzom sze-

VÁLLALOK autójavítást, autófestést,
sürgős esetekben kiszállást. Tel. 0742879-426. (16302)
TETŐKÉSZÍTÉS,
teraszkészítés,
tetőjavítás, cserépjavítás, külső-belső
szigetelés.
Nyugdíjasoknak
15%
kedvezmény. Tel. 0750-132-410. (16308)

MEGEMLÉKEZÉS
Emlékek, szép szavak varázsa
melegíti szívünket, a hiányod
kicsit
csendesül,
de
szívünkben érezzük, téged
soha nem feledünk.
Szomorú szívvel emlékezünk
június 17-én az egy éve
elhunyt szerető férjre, drága
édesapára és nagytatára, a
paniti
születésű
JÁNOSI
ZOLTÁN
marosvásárhelyi
lakosra. Nyugodjon békében!
Emlékét őrzi felesége, lánya,
unokái, Bátyus és családja.
(16295)

retett testvéremtől,
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, rokon, szomszéd,
BARTUS ILONA
a Textila Mureş hímzöde
vezetője, a Lorántffy Zsuzsanna
Kulturális Egyesület
oszlopos tagja,
életének 76. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk temetése 2022. június 20-án, hétfőn 17 órakor lesz a sülysápi
temetőben.
A gyászoló család. (16281-I)

OLÁH ÁGNESTŐL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Özv. Jagelka Zsuzsanna
és családja. (16296)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, drága jó édesapa,
nagyapa, testvér, keresztapa, közeli és távoli rokon,
SERES ISTVÁN
az IMATEX volt dolgozója
rövid szenvedés után, 67 éves

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
SZŐCS JÓZSEF
életének 88. évében átadta lelkét
a Teremtőnek.
Temetése 2022. június 20-án, hétfőn 13 órakor lesz a nyárádtői ravatalozóból.
A gyászoló család. (16293-I)

korában csendesen megpihent.
Temetése június 18-án, szombaton 15 órakor lesz a remeteszegi
temetőben, római katolikus szertartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (16306-I)
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A CETATE PRODUCTION KFT.

újonnan nyíló SEGESVÁRI VARRODÁJÁBA munkatársakat keres a következő beosztásba:
varrónő – 10 szabad hely
Kezdés: 2022. szeptember 1.
Elvárások: pontos munkavégzés, rugalmasság, varrási tapasztalat
Amit kínálunk:
• Próbaidőben 1.800 lej fix alapfizetés
• 20 lejes ételjegy minden ledolgozott munkanapra
• A próbaidő letelte után versenyképes bérezés teljesítményarányosan (alapfizetés + prémium)
• Modern munkakörülmények
Érdeklődni munkanapokon 8-15 óra között a 0752-243584-es telefonon, illetve az önéletrajz elküldhető a
csa@cetateproduction.ro e-mail-címre.

Megjelent
a negyedévi Garabontziás Lap
júniusi száma.
Ezúttal: Ambrus József, Balázs
Boróka, Balázs F. Attila fordításaival, Bihari Enikő, Czilli Aranka,
Csontos Márta, Danyi Zsuzsanna,
Egerszegi Éva, Faluvégi Anna,
Gábor Levente, Gáspár Krisztina,
Horváth Jeges-Zoltán, Kádár Sára
Hajnalka, Karácsony Tünde, Kincses Anna, Körmendi Rita, Kuti
Márta, Lőrincz József, Mészely József, Molnár Gál Irén, Nagy Székely Ildikó, Nagy Álmos Ildikó,
Nászta Katalin, Papp S. Lóránt,
Szávuly Erika, Szente B. Levente,
Tóth Margit költeményeivel.
Megvásárolható a könyvesboltokban, online: www.garabontzia.eu

A Marosvásárhelyi
Közszállítási Vállalat

jelentkezőket vár
a következő állások betöltésére:
1. Gépkocsivezetők személyszállításra

Az Azomureş fennállásának
60. évfordulója alkalmából
meghívjuk önöket, hogy
látogassák meg cégünk
telepét, platformját.
A nyílt nap lehetőséget nyújt
a cégvezetéssel való
párbeszédre, illetve arra,
hogy betekintést nyerjenek
a mintegy 2500 alkalmazott
munkájába, feladatkörébe.

A látogatókat szeretettel várjuk 2022. június
18-án, szombaton 10.00–15.00 óra között a
Cinema City moziba (4-es szoba, Promenada
Mall) a tevékenységünkről szóló rövid bemutatóra, majd az ezt követő beszélgetésre, ahol
lehetőség nyílik kérdéseket feltenni és válaszokat kapni.
A látogatók belépését a telepre tömegközlekedéssel biztosítjuk, a buszok a Promenada Mall
parkolójából indulnak. A belépés 7 éven felüliek számára engedélyezett. Hogy a szervezés
gördülékenyen történjen, kérjük, jelezze részvételi szándékát és látogatásának pontos idejét
az office@azomures.com e-mail-címre vagy a
0372-482-205 telefonszámon.

Követelmények:
• D kategóriás hajtási jogosítvány
• érvényes szakmai bizonyítvány (atestat)
• marosvásárhelyi vagy a város környéki lakhely
• cselekvőképesség
• jó egészségi állapot, amit a családorvos vagy más kompetens szerv
által kiadott orvosi igazolás támaszt alá
2. Kőműves – a karbantartó és javítórészlegre
Követelmények:
• szakképzettség
• általános iskolai vagy középfokú végzettség
• legkevesebb négy év munkatapasztalat
• cselekvőképesség
• jó egészségi állapot, amit a családorvos vagy más kompetens szerv
által kiadott orvosi igazolás támaszt alá
A kérvényeket önéletrajzzal, a végzettséget, szakképzést igazoló iratok másolataival, a munkában, szakmában eltöltött szolgálati idő igazolásával, esetleg ajánlással együtt a Közszállítási Vállalat
Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán vagy a
resurseumane@transportlocal.ro e-mail-címre lehet benyújtani hétfőtől
péntekig 8–15 óra között.
Csak a kiválasztott személyeket hívják interjúra.
A vállalat fenntartja a jogát a kompetenciák felmérésére.
Bővebb tájékoztatás a
0265/269-077, 0747-558-546-os telefonszámon.

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám –, az újraszerveződés alatt álló
adós Foraj Sonde Rt. csődbiztosa
nyilvános árverést szervez
12 db asztalosberendezés egy tömbben való eladására. Kikiáltási ár 42.000 lej + héa; valamint 2 PN 1300
típusú sárszivattyú értékesítésére. Kikiáltási ár 24.609 lej + héa. A javak teljes listája megtalálható a
https://www.licitatii-insolventa.ro, www.smda.ro és www.olx.ro oldalakon, illetve a csődbiztos székhelyén.
A nyilvános árverésre június 24-én 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente megismétlik
péntekenként, ugyanabban az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és
jogi személyek, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát, a részvételi díjat, és megvásárolják a tenderfüzetet legkésőbb 24 órával az árverés kezdete előtt. Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0745146-096-os telefonszámán.

