
Tizennyolc rendes és két sürgősségi ha-
tározattervezet volt a napirenden a me-
gyei tanács tegnapi ülésén. Az egyik
sürgősségi határozattervezet a megyei
sürgősségi kórház mellé tervezett új lé-
tesítmény – aneszteziológiai, intenzív
terápiai és égést szenvedett betegek el-
látását biztosító központ – felépítésé-
nek jóváhagyása. Valamennyi
határozattervezetet elfogadta a Péter
Ferenc által vezetett testület. 

Új kórház épül 
Az első sürgősségi napirendi pont nagyon

fontos döntés elé állította az önkormányzatot. A
határozat egy kórházépület építéséről szól, ame-
lyet a megyei sürgősségi kórház mellé képzeltek
el, s amely magába foglal egy aneszteziológiai,
egy intenzív terápiás és egy égési sérülteket ke-
zelő osztályt. 

– Egy teljesen új épülettestről van szó. Ezt a
beruházást az egészségügyi minisztérium kivi-
telezné a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési
Bank (BIRD) által folyósított hitelből. A megyei

önkormányzatnak jóvá kell hagynia a terület át-
engedését a minisztériumnak ahhoz, hogy az
építkezés elkezdődhessen. A szóban forgó terü-
let – a nagy kórház és a temető közötti nyolc-
hektárnyi telek – per alatt van, a
marosvásárhelyi tanács pert indított a megyei
tanács ellen a terület tulajdonjogáért, ezért a
kormány kérte, hogy mindkét fél, a megyei és a
városi önkormányzat is értsen egyet ezzel a be-
ruházással, hogy ha a per úgy dől el, hogy a
telek a megyei önkormányzattól átkerül

Őszinteségi roham
Nem tett jót az ország megítélésének az adórend-

szer megváltoztatásával kapcsolatos vita. Ezt a kor-
mányfő egy tegnapi, a nagybefektetőkkel tartott
találkozón jelentette ki, regáti politikustól ennyire
őszinte nyilatkozatot nagyon rég volt alkalmunk hal-
lani. Lehet, hogy ez már a visszalépés első jele volt
adókérdésben.

A hibák beismerése mindig nagyra értékelendő,
főleg ha az elkövető ebből képes a tanulságot is le-
vonni, mert a kárt ebben az esetben igen nehéz hely-
retenni. A reálgazdaságban élő és dolgozó beruházók
az utóbbi hetek adóvitáját látva valószínűleg kétszer
is meggondolják, hogy érdemes-e pénzt befektetni egy
ilyen fejetlenül kormányzott országba, annál is in-
kább, mert a napokban az egyik jelentős hitelminősítő
rontott az ország adóskockázati osztályzatán, igaz, a
költségvetési politika indokán. Az adóvitát látva azért
valószínűleg jókat derülhettek az itteni hírek olvastán
a nyugati szakik. Helyesen látja a kormányfő, hogy az
eddig lezajlott eszmecserét belső körben kellett volna
lefolytatni, azaz minden érdekelt bevonásával kidol-
gozni egy reformtervezetet, ha tényleg van olyan jó öt-
lete a kormánypártoknak, hogy azon az adófizető 
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Benedek István

Mezey Sarolta

Családi majális
Marosvásárhelyen
Az immár hagyományossá vált ese-
ményt az előző évekhez hasonlóan a
Maros-parton tartják május 1-jén dél-
előtt 9 órától.
____________2.
Bemutatkoztak 
a nyárádszeredai
virágtermesztők
Első alkalommal szerveztek virágkiállí-
tást Nyárádszeredában, bár a telepü-
lés előkelő helyen áll ezen a
gazdasági területen. Mindenki re-
ménykedik a folytatásban.
____________4.
Az utolsó Bolyai
Bólyában
Mivel a Bolyaiak birtokában nem volt
marosvásárhelyi ingatlan, Gergely
visszament gazdálkodónak Bólyába
az ősi Bolyai-birtokra. 
____________5.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Operatív tanácsülés

Év végéig megújul 
a hulladékgazdálkodás 

Hirdetési irodánk
nyitvatartási 
programja

• április 28., péntek: 
8–15 óra

• április 29., szombat, 
április 30., vasárnap,

május 1., hétfő: ZÁRVA
• május 2., kedd: 

8–16 óra 
Következő lapszámaink
szombaton, majd május 

3-án, szerdán jelennek meg. 
Érdeklődni 

a 0742-828-647-es
telefonszámon. 



Május 1. alkalmából az RMDSZ marosvásárhelyi szer-
vezete idén is családi majálisra várja a város, a megye la-
kosait. Az immár hagyományossá vált eseményt az előző
évekhez hasonlóan a Maros-parton tartják május 1-jén dél-
előtt 9 órától. Idén is lesz gulyásfőző verseny, a marosvá-
sárhelyi RMDSZ-körzetek és önkormányzati képviselők,
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház csapata, valamint
Maros megye RMDSZ-es parlamenti képviselői mérik
össze főzőtudományukat. A kicsiket a gyermeksarokban
kézműves-foglalkozásokra várják. A programból most sem
hiányoznak a sportesemények. Az aktív kikapcsolódásra
vágyók asztalitenisz-bajnokságon vehetnek részt 10 órától.
Jelentkezni a rendezvény napján 9 és 10 óra között lehet a
helyszínen. Délután 3 órától zumbázni várják az érdeklő-
dőket. Focibajnokságra is sor kerül a családi majális kere-
tében, RMDSZ-es politikusok mérkőznek meg tanárokkal

és fiatalokkal. A május 1-jei rendezvényt különböző elő-
adások, koncertek színesítik az alábbi program szerint:

10.00 órától: Kóbori Andrea
11.00 órától: Vajdaszentiványi Takács Mihály hagyomá-

nyőrző néptánccsoport
12.00 órától: Bea&Friends
13.00 órától: Varró Huba és társulatai 
14.00 órától: Ábrám Tibor
16.00 órától: Jakab Csaba&Band
Az esemény partnerei: a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-

ház, Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala. 
A gulyásfőző verseny nyertesének nyereményét a Go-

kart Racing biztosítja.
Mindenkit szeretettel várunk!

Csiki Zsolt, az RMDSZ 
marosvásárhelyi frakciójának vezetője

Magyary Előd RMDSZ-es helyi tanácsos

Ingyenes felvételi-felkészítők 
a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetemen

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen májusban és jú-
niusban minden hétvégén ingyenes felvételi-előkészítőket,
a felvételit megelőző héten pedig intenzív felkészítőt tar-
tanak minden szakon. Részletes információ a
www.szini.ro honlapon, illetve az egyetem hirdetőfelületein
és a Köteles Sámuel utca 6. szám alatti székhelyen. 

Május elsején nyitva lesznek 
a piacok

A marosvásárhelyi piacigazgatóság közölte, hogy május
elsején nyitva tartanak a piacok, beleértve a Hadsereg térit
is.

Hit és Fény-találkozó 
Marosszentgyörgyön

Április 29-én, szombaton délután 5 órától a marosszent-
györgyi plébánia tanácstermében találkozót tartanak a ma-
rosvásárhelyi és a marosszentgyörgyi Hit és Fény
közösségek.

Orvostudományi előadások
A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület május 2–4. között 16 órai kezdettel a Deus Pro-
videbit Házban működő tanulmányi központjában Együtt
egy egészséges és jogokban egyenlő Európáért címmel
tart mikrobiológiai, immunitástani, aneszteziológiai és in-
tenzív terápiás továbbképző ülésszakot. Vendégelőadók:
dr. Kerényi Mónika és dr. Bátai István, a Pécsi Tudomány-
egyetem Általános Orvostudományi Karának oktatói. 

Borverseny a Sapientián 
Április 29-én 10 és 13 óra között erdélyi borversenyt ren-
deznek a Sapientia EMTE marosvásárhelyi campusában.
A rendezvényre Erdély fontosabb bortermő vidékeiről vár-
nak mintákat, amelyeket szakavatott zsűri bírál el. A ren-
dezvényen számítanak Fazekas Sándor magyar
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterre is, aki a
kertészmérnöki és tájépítészeti kar vendége lesz.

Gézengúz gyermektáncház 
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra óvodások (3-6 év)
számára kedden kerül sor 18 órától. Muzsikál Sinkó And-
rás és az Öves együttes. Helyszín: a Dr. Bernády György
Általános Iskola (volt 2-es számú; Dózsa György u. 11.
sz.) tornaterme. A résztvevőket arra kérik, vigyenek cse-
recipőt.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma VALÉRIA, 
holnap PÉTER napja. 
PÉTER: a héber Kéfás tükör-
fordítása, latin és görög közve-
títéssel érkezett hozzánk.
Jelentése: kőszikla. 

28., péntek
A Nap kel 

6 óra 13 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 26 perckor. 
Az év 118. napja, 

hátravan 247 nap.

Családi majális Marosvásárhelyen
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. április 27.

1 EUR 4,5289
1 USD 4,1565

100 HUF 1,4483
1 g ARANY 168,9724

IDŐJÁRÁS
Napos, meleg idő

Hőmérséklet:
max. 280C
min. 120C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
3, 5, 38, 1, 10+13 NOROC PLUS: 3 1 2 9 3 4

30, 8, 39, 25, 11, 35 SUPER NOROC: 7 4 8 9 8 2

49, 2, 19, 44, 9, 35 NOROC: 0 2 7 2 5 6 9

Májustól kezdődően a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
előadásainak ideje alatt színházi gyerekmegőrző program
is igénybe vehető. Azon szülők számára ajánlja a színház
ezt a szolgáltatást, akik a Tompa Miklós Társulat vagy a
Liviu Rebreanu Társulat valamelyik előadására szeretnének
elmenni, azonban ez idő alatt nincs kire hagyják gyerme-
keiket. A programra az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházzal
partnerségben kerül sor, a felügyelet helyszínét is a színház
közelében lévő, bábszínházként is emlegetett intézmény
biztosítja, a foglalkozásokat – melyek a megjelölt előadá-
sok előtt fél órával kezdődnek, és az előadás végéig tarta-

nak – Adam Melinda, pedagógiai képzettséggel is rendel-
kező bábszínésznő tartja. 

A foglalkozásokra 3 és 12 év közötti gyermekeket vár-
nak, legtöbb 12 főig, a jelentkezés függvényében. Jelent-
kezni legkésőbb előadások előtt 24 órával szükséges a
foglalkozást vezető Adam Melindánál a 0757-335-754-es
telefonszámon. A gyermekfelügyelet ingyenes az aznapra
érvényes színházjegy felmutatásával. A Tompa Miklós Tár-
sulat első előadása, amelyre igénybe vehető a szolgáltatás:
Bartis Attila Rendezés című drámája, május 3-án, szerdán
17 órától a Kisteremben.

Gyermekmegőrző programot indít a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 

Az eddigi esztendők szép hagyo-
mánya szerint ez évben is meg-
szervezik Marosvásárhelyen a
Múzeumok éjszakáját. Az össz-
művészeti és összünnepi, ha-
gyományosan igen jó hangulatú
éjszaka alatt ismét kinyitnak a
vásárhelyi múzeumok, az ál-
landó avagy ideiglenes tárlatok
mellett pedig számos nívós
programponton vehetnek részt
az érdeklődők. 

Az eseményt francia kezdeménye-
zésre 1999 óta szervezik világszerte,
Magyarország 2003-ban csatlakozott a
rendezvénysorozathoz – a Maros Me-
gyei Múzeum idén is részt vesz az Eu-

rópai Múzeumok éjszakája című, or-
szágos és nemzetközi szemlében. A
május 19-e és 21-e között, immár ti-
zenkettedik alkalommal megszerve-
zésre kerülő múzeumok ünnepére
gazdag, választékos programkínálattal
és nagyszabású kiállításokkal készül-
tek a helyi múzeumok. Az eddigi évek-
ben a város több részén is tárlatokat
tekinthettünk meg, a Színház téren fel-
állított színpadon minőségi koncerte-
ket hallgathattunk, az éjszakát pedig
átlengte az össznépi kultúréhség és
igen jó hangulat, amely valószínűleg
az idén sem lesz másképpen. Noha a
részletes program még nem áll rendel-
kezésünkre – azt hamarosan közli a
szervező Maros Megyei Múzeum –,
annyit már tudhatunk, hogy a kiállítá-
sok, múzeumpedagógiai foglalkozá-

sok, tárlatvezetések és versenyek mel-
lett igazi zenei csemegékkel ünnepel-
hetjük a Múzeumok éjszakáját. A
szervezők vendége lesz Luiza Zan és a
Snaps Vocal Band, a Speak Floyd –
Románia egyetlen Pink Floyd-emlék-
zenekara – és a marosvásárhelyi 
Moonfellas zenekar is. 

A különböző rendezvényekre a Mú-
zeumok éjszakája 2017 karszalaggal
lehet majd belépni, a karkötőket május
5-től lehet megvásárolni a Maros Me-
gyei Múzeum osztályain. A karszala-
gok ára 6 lej felnőtteknek, 3 lej
diákoknak, egyetemistáknak és nyug-
díjasoknak. Az eddigi tradíciókhoz
híven a szabadtéri programok és a
szervezőpartnerek valamennyi prog-
ramjára a belépés ingyenes. A részle-
tekre hamarosan visszatérünk.

Múzeumok éjszakája 2017 

Kaáli Nagy Botond

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. Az 1. ligás alsóházi rá-

játszás 8. fordulójában, szombaton 15 órától,
a Sziget utcai Trans-Sil stadionban: Maros-
vásárhelyi ASA – Medgyesi Gaz Metan.

A 3. liga V. csoportjának 25. fordulójában,
pénteken 17 órától: Marosvásárhelyi ASA II
– Dés (Trans-Sil stadion, 2-es pálya); szom-
baton 17 órától: Radnót SK – Medgyesi Gaz
Metan II, Szászrégeni Avântul – Pusztada-
róc.

A 4. ligás bajnokságban a 24. forduló mér-
kőzései következnek. A műsor: Nyárádtő –
Marosvásárhelyi Atletic, Erdőszentgyörgy –
Marosoroszfalu, Marosludas – Szováta, Ma-
rosvásárhelyi Gaz Metan – Kutyfalva, Náz-
nánfalva – Nagysármás, Ákosfalva – Dános,
Nyárádszereda – Marosvásárhelyi Juvenes.
A Marosvásárhelyi MSE áll.

A labdarúgó 1. ligás rájátszás 
8. fordulójának televíziós közvetítési

rendje
Április 28., péntek:
* 20.30 óra: Concordia Chiajna – Jászvásári CSM Politehnica (alsó-

ház)
Április 29., szombat:
* 15.00 óra: Marosvásárhelyi ASA – Medgyesi Gaz Metan (alsóház)
* 20.30 óra: Konstancai Viitorul – Astra Giurgiu (felsőház)
Április 30., vasárnap:
* 18.00 óra: Zsilvásárhelyi Pandurii – Voluntari FC (alsóház)
* 20.30 óra: Kolozsvári CFR – USK Craiova (felsőház)
Május 1., hétfő:
* 17.30 óra: Temesvári Poli ACS – Botoşani FC (alsóház)
* 20.30 óra: Bukaresti Dinamo – Bukaresti FCSB (felsőház)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Dolcesport és

a Look TV/Plus.

Hajtós, fordulatos mérkőzésen: 
MSE – Nyárádszereda 4-3

Fordulatos mérkőzésen legyőzte a Nyárádszeredát a Marosvásárhelyi MSE a
4. ligás labdarúgó-bajnokság 21. fordulójából elmaradt találkozón, szerda este.

A vendégeknél Deteşan mesterhármast ért el, a házigazdák kétszeri hátrányból
fordítva szereztek döntő előnyt, amelyet a szeredaiak a hajrában lőtt tizenegyes-
góllal sem tudtak már ledolgozni. A házigazdáktól Kanyaró Péter kétszer talált
be, illetve Moldován Tamás és Tamás Attila lőtt még egy-egy gólt. Az eredmény:
MSE – Nyárádszereda 4-3, félidőben 0-1.

Sikerével a marosvásárhelyi csapat 44 pontos, és megerősítette 4. helyét a ta-
bellán, a Nyárádszereda maradt az ötödik, 39 ponttal.

Pap Péter 
a Marosvásárhelyi

TVR-ben
Hétfőn 17.40-től (ismétlésben

kedden 11.10-től) a Marosvásárhe-
lyi TVR Sípszó után című sportmű-
sorának meghívottja Pap Péter
Magyarországon élő és edzősködő
kétdános karatemester.



Az Európai Unió Bíróságán, illetve
az Emberi Jogok Európai Bírósá-
gán keres jogorvoslatot Románia
igazságszolgáltatásával elégedet-
len, felfüggesztett börtönbünte-
tésre ítélt Liviu Dragnea
képviselőházi elnök. 

A PSD elnöki tisztségét is betöltő po-
litikus csütörtökön jelentette be, hogy
ügyvédei a luxembourgi, illetve a stras-
bourgi bírósághoz fordulnak, miután hét-
főn a legfelsőbb bíróság elutasította
ítéletvégrehajtási kifogását. Dragneát ta-
valy áprilisban két év felfüggesztett bör-

tönbüntetésre ítélték a Traian Băsescu
akkori államfő leváltásáról 2012-ben
kiírt népszavazással kapcsolatos korrup-
ciós perben. Választási csalás megszer-
vezésében és befolyással való
üzérkedésben találták bűnösnek. A ház-
elnök nem ismeri el, hogy a PSD akkori
főtitkáraként és országos kampánystábja
vezetőjeként csalásra bujtotta volna fel a
választási bizottságok tagjait, ezért
akarja beperelni Romániát az európai bí-
róságokon. Miután elutasították rendkí-
vüli jogorvoslati kérelmét, Dragnea
üdvözölte a legfelsőbb bíróság gyors

döntését, mert ezzel úgymond utat nyi-
tottak számára, hogy Luxembourgban,
illetve Strasbourgban keresse igazát. 

A PSD tavaly decemberi választási
győzelme után Dragneát priusza akadá-
lyozta meg abban, hogy pártelnökként
magának igényelje a kormányfői kineve-
zést. Dragnea ellen ugyanakkor egy
másik ügyben is vádat emelt a korrupció-
ellenes ügyészség (DNA), így ha még
egyszer bűnösnek találja a bíróság, már
nem lehet szó felfüggesztett büntetésről,
és az első ügyben kiszabott börtönbünte-
tését is le kell töltenie. (MTI)
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Törvénybe idézi az EB Romániát
Az Európai Bizottság bepereli Romániát, mivel a
román állam nem gondolta újra a hulladékkezelés
tervét a vonatkozó európai uniós irányelv mentén –
derül ki a brüsszeli testület honlapján csütörtökön
nyilvánosságra hozott közleményből. Az EB korábbi
figyelmeztetés ellenére a bukaresti hatóságok nem
gondolták újra és nem aktualizálták az országosa
hulladékkezelési tervet, illetve a hulladék keletkezé-
sét megelőző programot. Ennek legkésőbb 2013-ig
meg kellett volna történnie. A brüsszeli testület vala-
mennyi tagállamban vizsgálódott, és Románia mellett
Belgium, Ciprus, Horvátország, Olaszország, Fran-
ciaország, Spanyolország és Szlovénia ellen is pert
kezdeményezett. (Mediafax)

Külhoniak is megkapják jövőtől
az anyasági támogatást

2018 januárjától kiterjeszti Magyarország az anya-
sági támogatásra jogosultak körét, a juttatást akkor-
tól azok is megkaphatják, akiknek a gyermeke
külföldön születik meg – mondta szerdán Novák Ka-
talin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának csa-
lád-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős
államtitkára. Novák hangsúlyozta: legyenek akár ha-
táron túli magyar állampolgárok, vagy ideiglenesen
külföldön tartózkodók, az egyszeri 64.125 forintra ők
is jogosulttá válnak, amennyiben gyermeküket a ma-
gyar rend szerint anyakönyveztetik. Az államtitkár
szerint ezzel szeretnék a „magyar–magyar köldök-
zsinórt tovább erősíteni” és azoknak is támogatást
adni, akik éppen külföldön vállalnak gyermeket. Az
MTI kérdésére elmondta: a részletszabályokat ezt
követően fogják kidolgozni. (MTI)

Az EU a britek távozása után is
erős marad

Az Európai Unió az Egyesült Királyság távozása
után is egyedülálló értékközösség és a világ egyik
legerősebb gazdasági térsége marad – hangsú-
lyozta Angela Merkel német kancellár csütörtökön a
német szövetségi törvényhozás alsóházában (Bun-
destag). A kancellár a brit uniós tagság megszünte-
téséről (Brexit) szóló szombati uniós csúcson
képviselendő német álláspontot a szövetségi parla-
mentben ismertető beszédében kiemelte, hogy
Nagy-Britannia távozása után tovább kell erősíteni
az EU-t. A huszonhetek a Brexitről döntő tavalyi nép-
szavazás óta jól teljesítettek, mindenki tartotta magát
ahhoz a megállapodáshoz, hogy csak együtt és csak
a brit távozási szándék hivatalos bejelentése után
lehet tárgyalni Londonnal, és „nagy egyetértésben”
alakították ki a tárgyalási stratégiát, így a szombati
brüsszeli csúcs „az egység erőteljes demonstráci-
ója” lesz – emelte ki a német kancellár. A huszonhe-
tek fair és konstruktív tárgyalásra törekednek, és
ugyanezt várják a brit féltől – tette hozzá. (MTI)

Összeütközött két hajó 
a Fekete-tengeren

Összeütközött csütörtökön egy orosz hadihajó és
egy élő állatokat szállító hajó a Fekete-tenger török
felségvizein, a Boszporusz északi végénél található
Kumköy település közelében – jelentette az NTV
török hírtelevízió. A beszámoló szerint az orosz hajó
elsüllyedt, de 78 főnyi legénységét a parti őrség ki-
mentette. A másik, togói felségjelzésű hajóban tar-
tózkodó 17 ember szintén jól van. Az NTV értesülése
alapján az ütközés feltehetően a sűrű köd miatt kö-
vetkezett be. Binali Yildirim török kormányfő az eset
után felhívta orosz hivatali kollégáját, Dmitrij Medve-
gyevet, és sajnálatát fejezte ki az incidens miatt.
(MTI)

és az államkassza is nyerjen, majd előállni vele. Lehet,
hogy ez a kormányfői beismerés az első jele annak,
hogy belátták, túl nagy fába vágták a fejszéjüket az adó-
rendszer átalakításával, és elállnak a jövőtől beharan-
gozott átszervezéstől.

Egy ilyen mértékű adóreformhoz elengedhetetlen
lenne az intézményrendszer olyan szellemű működése
is, amit egy most körvonalazódó törvénytervezet vezetne
be. Erről a prevenciós törvénytervezetről is szó volt a
fentebb említett találkozón, ez arról szólna, hogy az
állam ellenőrző szervei kihágás megállapítása esetén
első lépésként nem bírságot vetnének ki a szabálysértő
cégre, hanem útmutatót adnának neki a szabályok he-
lyes alkalmazásához, és csak ismételt kihágásnál jönne
a bírság. Akinek volt már dolga szép hazánk több tucat
ilyen hatáskörrel is rendelkező szakszervének valame-
lyik közegével, netán mentek már be úgy a vállalkozása
székhelyére, hogy köszönésként a bírság összegét mond-
ták az egyenruhások, aztán nekiláttak szabálysértést ku-
tatni hozzá az irattartóban, az úgy várja ezt a törvényt,
mint állami alkalmazott a fizetésemeléses választási ígé-
reteket. Ez tényleg komoly előrelépés lehetne a nyugati
intézményi kultúra irányába, ahol az állam szervei nem-
csak bírságbehajtó testületek, hanem a szabályok alkal-
mazásában is adnak útmutatást az adófizetőnek. Az ötlet
remek, ám túl gyakran láttunk már kiváló kezdeménye-
zéseket is csapnivalóan kivitelezni.

Őszinteségi roham
(Folytatás az 1. oldalról)

a városhoz, akkor is megvalósulhasson
ez a beruházás, amely nagyon fontos a
megyei sürgősségi ellátás szempontjából
– nyilatkozta Péter Ferenc tanácselnök. 
Az Ecolect kistérségi fejlesztési egyesü-
letre ruházták a feladatkört 

– A másik fontos határozattervezet a
köztisztasági szolgáltatások megszerve-
zéséről szólt, pontosabban arról, hogy a
megyei tanács átadja a hulladékgazdál-
kodási feladatkört az összes önkormány-
zatot magába foglaló ADI Ecolect
egyesületre. Az egyesület tulajdonkép-
pen most veszi át a feladatokat, amelyre
hivatott. Az egyesületet azért hozták
létre, hogy amikor a hulladékgazdálko-
dás valamennyi eleme – mint ahogy a
szentpáli lerakóállomás is – működni
kezd, átveszi az adminisztrálásukat.
Ahogy a következő szolgáltatásokra ki-
írják a versenytárgyalásokat és a külön-

böző cégekkel megkötik a szerződést, öt
napon belül át kell vegye a szerződések
kezelését s a tevékenységek irányítását.
Tehát a megyei önkormányzat a teljes fe-
lelősséget átruházza az Ecolect egyesü-
letre, amely a hulladékgazdálkodási
projektet vezeti. Pillanatnyilag a feladat-
füzeteket készítik. Az előző konzultáns
cég, sajnos, nem válaszolt megkeresé-
sünkre, fel kellett bontanunk a szerző-
dést, s új versenytárgyalást kellett
meghirdetnünk. Rövidesen kijelöljük az
új konzultáns céget, amely összeállítja az
új feladatfüzetet, amire 30 nap áll rendel-
kezésükre. Ahogy ez megvan, kiírhatjuk
a szolgáltatásokra az új versenytárgyalá-
sokat. Nagyon szeretnénk, ha idén lezá-
rulna a hulladékgazdálkodási
szolgáltatás megszervezése, s beindulna
e komplex terv minden egyes része.
Minden perc késő, ha holnap készen áll-
nánk, az is késő lenne. A késés a közbe-
szerzési törvény miatt van, hiszen

december 20-a körül jelentek meg a vég-
rehajtási útmutató. Mire megvolt a mód-
szertan, a konzultáns cégünk lépett
vissza. Sajnos, a késés nem kedvez ne-
künk. Viszont azoknak a cégeknek, ame-
lyek a hulladékot a településekről
begyűjtik, mindaddig érvényesek a szer-
ződéseik, ameddig az új szerződéseket
alá nem írják. Az említett nehézségek el-
lenére sehol sem szünetel a szolgáltatás,
a megye minden részéről begyűjtik a
szemetet – mondotta a tanácselnök. 

A további napirendi pontok szociális
intézmények adminisztratív intézkedése-
iről szóltak. Egy határozattervezet a Me-
zőzáh – Mezőceked – Kolozs megye
határa közötti útszakasz korszerűsítését
célzó terv műszaki-gazdasági mutatói-
nak módosításáról szólt, egy következő
pedig az alsóidecsi öregotthonban gon-
dozottak havi hozzájárulásának megha-
tározásáról. 

Év végéig megújul a hulladékgazdálkodás Ország – világ

Dragnea bepereli Romániát

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetem (BBTE) kutatócso-
portja adatbázist készített a
történelmi Erdély lakosságának
adataiból – közölte csütörtökön a
Mediafax hírügynökség.

Az adatbázis mintegy 400 ezer ember
adatait tartalmazza az 1850 és 1914 kö-
zötti időszakból, ami Erdély korabeli 5,4
milliós lakosságának a 6,9 százalékát
teszi ki. Az adatbázis elkészítéséről a
projekt vezetője, Luminiţa Dumanescu
számolt be a Mediafaxnak. Elmondta: ez
az első romániai adatbázis a történelmi
Erdély lakossági adataival.

Megjegyezte: Erdély többnemzeti-
ségű és többvallású volta nehezítette az

adatbázis összeállítását. Ehhez az egy-
házi anyakönyveket használták, amelyek
latin, magyar, német és román nyelven
íródtak úgy, hogy a román nyelvűek egy
részénél a latin, másik részénél a cirill
ábécét használták. Sokszor alaposan pró-
bára tette a kutatókat a kézírásos bejegy-
zések elolvasása.

A projektvezető tájékoztatása szerint
voltaképpen három adatbázis készült: az
adatforrások lajstroma mellett egy stan-
dard adatbázist és egy családfa-adatbá-
zist is elkészítettek. Utóbbit a széles
közönségnek szánták. Ebben bárki térí-
tésmentesen kutathatja erdélyi felmenő-
inek az adatait.

Luminiţa Dumanescu elmondta, hogy

több mint 300 ezer egyházi anyakönyv-
oldalt fényképeztek le, összeállították a
kor keresztneveinek, helyneveinek és
foglalkozásainak a katalógusát.

Ion Bolovan, a BBTE rektorhelyet-
tese, a lakosságkutató központ vezetője
a hírügynökségnek elmondta, az anya-
könyveket a levéltár bocsátotta a kutatók
rendelkezésére. Úgy vélte: a jövőben is
folyamatosan bővülő adatbázis kutatók
generációit segítheti munkájában. A
2014-ben indult projektben a BBTE a
norvégiai Tromsöi Egyetemmel műkö-
dött együtt. A kutatáshoz az egyetem 650
ezer eurós norvégiai támogatást kapott.
(MTI)

Adatbázis készült 
a történelmi Erdély lakosságának adataiból

Nem tett jót az országnak az adó-
rendszer megváltoztatásáról
szóló eszmecsere – jelentette ki
csütörtökön, a romániai nagybe-
fektetőkkel folytatott megbeszé-
lésén Sorin Grindeanu kormányfő.

A Victoria-palotában tartott találkozón
a miniszterelnök azt mondta a befekte-
tőknek: tisztában van vele, hogy egyet-
len üzletember sem tud stabil és előre
látható adórendszer hiányában tervezni.

„Mind csökkentettük az illetékeket, az
adókat, de azt hiszem, sokan önök közül
össze vannak zavarodva a nyilvánosság-
ban megjelent mindenféle projektek lát-
tán. Nem akarom titkolni, be kell
vallanom őszintén, hogy ez az egész esz-
mecsere az adózási rendszer megváltoz-
tatásáról nem tett jót nekünk” – mondta
Grindeanu.

A kormányfő szerint az ilyen jellegű
vitáknak elsősorban „házon belül” kell

zajlaniuk, mielőtt a nyilvánosság elé ke-
rülnek.

Grindeanu azt is közölte: az általa na-
gyon fontosnak tartott prevenciós tör-
vény tervezete már közvita alatt van. „A
mi érdekünk nem az, hogy bezárassunk
cégeket, hanem az, hogy ezek a cégek
szabályosan működjenek, mert csak így
tudnak hozzájárulni Románia GDP-
jéhez” – mondta a miniszterelnök.
(Agerpres)

Nem tett jót az adóvita

Üdvözli Winkler Gyula az Európai
Parlament döntését, amely sze-
rint 2018 a kulturális örökség eu-
rópai éve lesz, annál is inkább,
hogy az RMDSZ európai szinten
szeretné népszerűsíteni az Örök-
ségünk Őrei – Fogadj örökbe egy
műemléket programot mint jó
gyakorlatot.

„Üdvözlöm az Európai Parlament
döntését, hogy a Bizottság javaslatára
2018-at a kulturális örökség európai éve-
ként hirdetik meg. Az európai kulturális
örökség közös érték, ugyanakkor közös
felelősség annak megőrzése, továbba-
dása a következő nemzedéknek. A kul-
turális örökséget az Európát benépesítő
különféle civilizációk kulturális kifeje-
zéseinek szintézise és ötvözése terem-
tette meg az idők során. A kulturális

örökség fontos szerepet játszhat a közös-
ségek összetartozásának megerősítésé-
ben, különösen most, amikor az európai
társadalmak egyre sokszínűbbekké vál-
nak” – fogalmazott Winkler Gyula írásos
hozzászólásában, amelyet a kulturális
örökség európai évéről bemutatott jelen-
tés vitáján nyújtott be. Az EP-képviselő
kifejtette, hogy a tematikus év rávilágít,
hogy védeni és bátorítani kell a kulturális
megnyilvánulások sokszínűségét. Kitért
az Örökségünk Őrei – Fogadj örökbe
egy műemléket népszerűségére is, hang-
súlyozva, hogy sikerült az erdélyi ma-
gyar diáktársadalmat megmozgatni. 

„Felmérve, hogy közösségünk szá-
mára életbevágóan fontos a kulturális
örökség, az RMDSZ öt évvel ezelőtt
kezdeményezte az Örökségünk Őrei –
Fogadj örökbe egy műemléket progra-

mot, amelynek célja, hogy a diákok fi-
gyelmét ráirányítsa az épített örökség
megőrzésének és népszerűsítésének fon-
tosságára. A program mára mozgalommá
nőtte ki magát, egyre többen kapcsolód-
nak be, lelkesen, kreatívan közelítve meg
az örökségvédelem kérdését. Az
RMDSZ szeretné ezt a programot euró-
pai szinten is megismertetni mint bevált
gyakorlatot arra, hogyan kell közösségi
részvételre ösztönözni, egész fiatal kor-
ban bevonni a diákokat egy ilyen fontos
kérdésbe, mint a kulturális örökségvéde-
lem” – emelte ki Winkler Gyula. 

A kulturális örökség európai éve során
szervezett eseményeket az Európai Bi-
zottság társfinanszírozza a meglévő
programjain keresztül, mint a Kreatív
Európa, a strukturális és beruházási ala-
pok. (közlemény)

2018 a kulturális örökség európai éve

(Folytatás az 1. oldalról)



Első alkalommal szerveztek
virágkiállítást Nyárádszeredá-
ban, bár a település előkelő
helyen áll ezen a gazdasági
területen. Mindenki remény-
kedik a folytatásban.

Szerdán nemcsak a hetipiac szé-
les kínálata és tömege lepte meg a
kisvárosba látogatókat, hanem a ta-
valy felújított főtéri szakaszon ta-
pasztalható zsúfoltság is. Aki
kíváncsi volt a szokatlan nyüzs-
gésre, annak szép látványban volt
része. A városi önkormányzat kez-
deményezte első helyi virágkiállítá-
son több termesztő jelent meg
kínálatával: Kiss Lajos és Ibolya,
Magos Kinga, Madaras Rozália,
László Mihály, Draxel Augustin,
Jákob Károly, Moldován Emma,
Szeredai Zsuzsánna és az Erma
Prod Kft. Szeredából, Csíki Győző
Székelytompáról, Nyíri Irma De-
meterfalváról, míg a szeredai Szabó
Botond szárazvirág-kompozícióit
vitte el a kiállításra.

Sokan vették szemügyre a színes
kínálatot, volt is miből válogatni a
vásárlóknak: a muskátlinak 5-10 lej
között mozgott az ára, a büdöskét,
jégvirágot, árvácskát, szálviát, reze-
dát 1 lejért is kínálták, az angol
muskátlit 10, a futópetúniát 12-15,
a dáliát 6-8 lejért, de futóepret is ta-
láltunk 8 lejért. Ugyanakkor nem-
csak virágot vásárolhattak az erre
látogatók, hanem hasznos tanácso-

kat is kaptak ültetésről, növényvé-
delemről, locsolásról, és egy stan-
don szakkönyveket is kínáltak.
Helyi termelőket is meghívtak a vi-
rágtermesztők mellé, így a bámész-
kodók megkóstolhatták a Lanka
hús-, a Gabriella tejtermékeit, de
rigmányi bort és szentsimoni Csí-
pán-pálinkát is. 
A helyiek előtérben

A szervező városháza nevében
Szentgyörgyi Ildikó jegyző nyilatko-
zott a sajtónak a ren-
dezvényről, kiemelve,
hogy Nyárádszereda a
megye második legje-
lentősebb virágter-
mesztő települése.
Évek óta volt igény egy
ilyen kiállításra a ter-
mesztők és a lakosság
részéről is, hiszen ha
sokan megmutatják vi-
rágaikat, könnyebben
talál megfelelőt a vá-
sárló. A szemlére ki-
mondottan csak
szeredaiak és a város-
hoz tartozó települések
termesztői kaptak meg-
hívást, és a szervezők
remélik, hogy ebből ha-
gyományt tudnak te-
remteni, ezzel segítve a
termesztőket az értéke-
sítésben, a lakosságot
pedig a szép és minő-
ségi virágok vásárlásá-
ban. A jelentős szeredai

virágtermesztés kialakulásában sze-
repe lehetett annak is, hogy sokáig
itt működött a budapesti kertészeti
egyetem kihelyezett tagozata, sokan
végeztek itt, de sokan családi ha-
gyományt folytatnak vagy másutt
tanulták meg ezt a szakmát –
mondta el a jegyző, hozzátéve,
hogy elképzelhető az is: ezentúl
minden szerdán a főtérnek ezen a
részén kapnak helyet a virágárusok,
nem pedig a piacon. Ezirányú kéré-

sükkel egyetértett Tóth Sándor pol-
gármester is.

Szabó Árpád megyei tanácsos
jónak találja a kezdeményezést, hi-
szen eddig a Nyárádmentét csak a
zöldségéről ismerték, de Nyárád-
szereda a virágtermesztés terén is
hatalmasat lépett, és ez sok család-
nak jelent megélhetést. Úgy véli,
meg kell mutatni a virágokat a he-
lyieknek, hogy azok itthon, és ne
máshol vásárolják azokat.

Mindenki örül a lehetőségnek
A termesztők is örülnek a most

megnyílt lehetőségnek. László Mi-
hály erdélyi városokban értékesíti
virágait nagybani kereskedőknél, de
fontosnak találja, hogy a helyiek,
környékbeliek is megismerjék a ter-
mesztőket, és hírét vigyék, hogy itt
ezzel is foglalkoznak. Szabó Márta,
az Erma ProdCom képviselője is
úgy érzi, ideje volt Szeredában is
ilyen kiállítást szervezni, hiszen ki-
emelkedő helyet foglalnak el az it-
teni virágtermesztők, de az is
hasznos, ha a lakosság is megismeri

őket. A kistermelők ilyenkor
bevételhez jutnak, a nagyob-
bak – mint ők is – már húsvét
előtt eladták virágaik egy ré-
szét, s amíg a következő kör
kivirágzik, inkább csak be-
mutatkozni tudnak. Minden-
képp örül a rendezvénynek,
folytatni, esetleg bővíteni is
kellene – véli.

„Nagyon szépek a virágok,
egyik szenzációsabb a másik-
nál, az ember lelkének 
gyógyír itt végigmenni” –
lelkendezett a vásárlók
egyike, a nyárádszentmártoni
Demián Ibolya, aki beval-
lotta, még a fejfájása is el-
múlt a gyönyörű látványtól,
érdemes volt kijönni néhány
percre. Azt viszont kifogá-
solta, hogy nem minden kiál-
lító árusított is, ezért ha egy
bizonyos virágot valaki meg
akar venni, lehet, hogy fel
kell keresse a termesztőt ott-
honában.

Az Igazságszolgáltatási Fel-
ügyelet nyilvánosságra került
válasza tartalmazza a szülők-
nek feltett kérdéseket is,
amelyek a határozat szerint
azt a célt szolgálták, hogy rá-
vegyék a tanulók törvényes
képviselőit, hogy polgári
peres félként lépjenek be a
perbe. Véleményük szerint a
Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum létrehozása, valamint
engedély és akkreditáció nél-
küli (?) működtetése az isko-
lában tanuló diákok
törvényes érdekeinek a sérel-
méhez vezetett, mivel olyan
helyzetbe hozták őket, hogy
egy engedély és akkreditáció
nélkül működő tanintézmény-
ben tanultak, és ennek követ-
kezményeivel számolniuk
kell. 

A szülőknek ilyen kérdésekre
kellett válaszolniuk: 

– milyen körülmények között
íratták be gyermeküket a Római
Katolikus Teológiai Líceumba, és
amikor ezt megtették, voltak-e
olyan személyek, akik biztosították
őket arról, hogy a líceum törvényes
módon jött létre és működik?

– tudják-e, hogy a szóban forgó
iskola törvénytelenül jött létre és
működik, igenlő válasz esetén
mikor szereztek erről tudomást?

– ha akkor, amikor beíratták a
gyermeküket, ismerték volna a
helyzetet, hasonlóan jártak volna
el?

– ha bebizonyosodik, hogy az is-
kolába íratott gyermekek kárt szen-
vedtek a kialakult helyzet miatt,
ami abban állhat, hogy nem ismerik
el az elvégzett iskolai éveket a
Római Katolikus Teológiai Líce-

umnak nevezett iskolában, kérnek-
e polgárjogi kártérítést, és ha igen,
milyen összeget?

– milyen körülmények között
írták alá a 2015. augusztus 19-i és
2017. január 31-i jegyzőkönyvet?

– mi volt az oka annak, hogy, bár
nem változott a helyiség, a tanerők
és a tanterv, amely szerint tanulni
fognak gyermekeik, mégis belee-
gyeztek abba, hogy az Unirea Fő-
gimnáziumból átírassák a
gyermeküket a Római Katolikus
Teológiai Líceumba? – így hang-
zottak azok az Igazságszolgáltatási
Felügyelet által „jogosnak” tartott
kérdések, amelyekre többek között
a szülőknek válaszolniuk kellett.

A vizsgálatot vezető ügyésznek a
célja a kérdésekkel állítólag az,
hogy a szülők pontos tájékoztatásá-
val „megvédje a tanulók jogait
abban az esetben, ha kiderül, hogy
a Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum törvénytelenül működött”(?).

Az Igazságszolgáltatási Felügye-
let válasza szerint a tanúként beidé-
zett szülők vallási hovatartozásáról
akkor érdeklődött a kihallgatást
végző ügyész, mielőtt a beidézettek
esküt tettek volna, hogy az igazsá-
got nyilatkozzák. 

A szülők kihallgatása tovább
folytatódik, és a fenti kérdések is-
meretében világos, hogy annak az
elismerését akarják a szájukba adni,
hogy az iskola törvénytelenül mű-
ködik, és a helyzet, amit végigszen-
vednek, a volt főtanfelügyelőnek és
az iskolaigazgatónak tulajdonít-
ható. Éppen ezért a válaszadáskor
nagyon résen kell lenni, és a vallo-
másról készült jegyzőkönyvet ala-
posan el kell olvasni.
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Gligor Róbert László

Bemutatkoztak a nyárádszeredai virágtermesztők

Április 20-án kézbesítették a
Legfelsőbb Bírói Tanács
(CSM–LBT) keretében mű-
ködő Igazságszolgáltatási
Felügyelet határozatát,
amely szerint a marosvásár-
helyi Római Katolikus Teoló-
giai Líceum ügyében
vizsgálatot folytató ügyész
nem szegte meg a
szakmai/etikai és perrend-
tartási előírásokat, és nem
követett el fegyelmi vétséget
az iskolában tanuló gyer-
mekek szüleinek beidézése
és kihallgatása során. 

Az RMDSZ és a Római Katoli-
kus Líceum vezetőségének panasza
nyomán a Legfelsőbb Bírói Tanács
az Igazságszolgáltatási Felügyele-
tet bízta meg az ügyészségi eljárás
törvényességének a kivizsgálásá-
val. A feljelentők álláspontja sze-
rint a szülők kihallgatásának
elrendelése és a kérdések megfo-
galmazása során DNA ügyészei
visszaéléseket követtek el, ezért a
szülők tanúként való zaklatásának
betiltását kérték. A nyomozati eljá-
rás ugyanis a líceum létrehozásá-
nak körülményeit vizsgálja, amiről
a szülőknek nem volt tudomása,
mivel ők a már létező iskolával ke-
rültek kapcsolatba, jogviszonyba.
Másrészt az LBT-hez benyújtott
panaszban azt sérelmezték, hogy a
Korrupcióellenes Ügyészség ma-
rosvásárhelyi területi szervezete
által elrendelt kivizsgálás kedve-
zőtlenül érintette az iskola műkö-
dését, mivel erre hivatkozva a
tanfelügyelőség nem engedélyezte
a cikluskezdő osztályok indítását. 

A határozat értelmezésére 
Kincses Előd ügyvédet kértük meg,
aki a következőket válaszolta: 

– Az Országos Magisztrátusi Ta-
nács keretében működő Igazság-
szolgáltatási Felügyelet március
29-i határozata megszüntette az el-
járást a nyomozást vezető ügyész
ellen. Ez a határozat, amely mind-

két panaszos beadványára kitér,
nem azt mondja ki, hogy nagyon
helyes a szülők tanúként való meg-
hallgatása, hanem arra az állás-
pontra helyezkedik, hogy az
ügyésznek joga van tanúkihallga-
tást eszközölni, de a szakmai fel-
ügyeletet ezzel kapcsolatosan nem
az Országos Magisztrátusi Tanács,
hanem a felettes ügyész gyako-
rolja. Ezzel az érveléssel bújtak ki
annak vizsgálata alól, hogy meny-
nyire indokolt azoknak a szülőknek
a tanúként való kihallgatása, akik a
már létező iskolával kerültek jog-
viszonyba, a nyomozati eljárást vi-
szont az iskola létrehozásának
kivizsgálásáért indították be 2015-
ben.

Válaszukban azzal indokolták az
RMDSZ és az iskola vezetősége
által benyújtott panasz nyomán in-
dult vizsgálat beszüntetését, hogy
az ügyész nem sértette meg a 2004.
évi 303-as törvényt, amely a bírák
és ügyészek jogállását szabályozza,
nem követett el fegyelmi vétséget
az említett törvény által szabályo-
zott esetekben.

A sorok között viszont megbújik
az érvelés arról, hogy miért nincsen
fegyelmi kihágásról szó: az ügyész
ugyanis nem rendelte el azt, hogy
a tanfelügyelőség intézkedéseket
hozzon a római katolikus líceum-
mal szemben. Ha az ügyész ren-
delte volna el a cikluskezdő
osztályokba való beiratkozás letil-
tását, akkor fegyelmi vétség elkö-
vetése miatt (hatásköri túllépés)
felelősségre lehetett volna vonni.
Ez az érvelés is alátámasztja azt az
álláspontot, amelyet állandóan han-
goztatunk, hogy mindaddig, amed-
dig a líceum törvénytelen
létrehozásával kapcsolatosan nem
születik egy jogerős bírói ítélet,
addig a líceum működését nem
lehet akadályozni. A határozat in-
dokolásából az is kiderült, hogy
sajnálatos módon voltak olyan szü-

lők, akik tanúként arról nyilatkoz-
tak, hogy polgárjogi kártérítési
igénnyel lépnének fel (constituire
ca parte civilă). Ezáltal mintegy
megtámogatták a gyenge lábon álló
vádakat, azt sugallva, hogy Some-
şan Ştefan, Tamási Zsolt és társaik
törvénytelenül hozták létre a
Római Katolikus Teológiai Líceu-
mot, és ezért ők anyagi felelősség-
gel tartoznának a szülőknek, mint
tettesek, valamint további kilenc
gyanúsított személy, akik a megyei
tanfelügyelőség vezetőtanácsának
tagjai. Azért mondom, hogy
gyenge lábakon áll a vád, mivel
Someşan Ştefan főtanfelügyelő és
Tamási Zsolt igazgató értéket te-
remtettek – mióta károkozás egy
ilyen elismert oktatási intézmény
létrehozásában való közreműkö-
dés? Ha a közigazgatási eljárás
során hibákat követtek el, azt köz-
igazgatási úton kell kijavítani –
miért kell korrupciót kiáltani olyan
esetben, amikor az állítólagos kor-
ruptak egy fityinget sem kaptak?

Figyelembe véve a Legfelsőbb
Bírói Tanács érvelését, miszerint a
szülők tanúként való kihallgatásá-
nak törvényességi vizsgálata a fe-
lettes ügyész hatásköre, ismételten
Laura Codruţa Kövesi DNA-fő-
ügyészhez fordulunk, ugyanis tu-
domásulvétel végett a Legfelsőbb
Bírói Tanácsnál iktatott panaszun-
kat neki is elküldtem. Azt kérjük,
hogy utasítsa az illetékes főügyészt
a szülők jogalap nélküli tanúkihall-
gatásának a beszüntetésére.

Nem tudom megkerülni azt a
feltételezést, hogy a szülők ilyen
módon való zaklatása, akiket arról
is kérdeznek, hogy miért írták alá
két és fél évvel a nyomozati eljárás
megindítása után az iskola létét tá-
mogató jegyzőkönyvet, a meg-
félemlítésüket szolgálja, azzal a
céllal, hogy fejezzék be az iskola
megmaradásáért folytatott küzdel-
müket. (bodolai)

A szülők zaklatásával néhány esetben elérték a céljukat 
A kihallgatások 

tovább folytatódnak
Kincses Előd a CSM válaszáról 

Gyönyörű virágok, standok és vásárlók hosszú sora – jól sikerült az első kiállítás              Fotó: Gligor Róbert László
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Bolyai Farkas kisebbik fia, Bolyai Gergely
Marosvásárhelyen született, és 22 éves koráig
Marosvásárhelyen is élt! Öreg apja nevelte,
akinek már nem sok türelme lehetett a gyer-
mekneveléshez, és tanúja is lehetett az apja
és bátyja – Bolyai János – közti állandó civó-
dásnak! Szerintem nem lehetett könnyű gyer-
mekkora, bár mindig is nagy szeretettel és
örömmel emlékezett vissza marosvásárhelyi
ifjúságára. Ő is tehetségesen hegedült, de
nem volt tehetsége a matematikához, jogi pá-
lyára készült, és rövid ideig írnok is lett a Ki-
rályi Táblánál. A ’48-as forradalom és
szabadságharc idején aktív szerepet vállalt –
beállt Mátyás-huszárnak –, és ez megpecsé-
telte későbbi sorsát, mert így ’48 után már
nem állhatott vissza tisztviselőnek a Királyi
Táblához. (A Bolyaiak közül csak Gergely
vett részt az 1848–49-es eseményekben.)

Mivel a Bolyaiak birtokában nem volt ma-
rosvásárhelyi ingatlan, Gergely visszament
gazdálkodónak Bólyába az ősi Bolyai-bir-
tokra. Nagyon fiatalon nősült, elvette a nála
10 évvel idősebb másod-unokanővérét – amit
apja nagyon rossz néven fogadott –, és Bó-
lyába költözött. Sajnos a magyarság Bólya
faluban már akkor is kisebbségben élt, na-

gyon elmaradott viszonyok közt. Gergely, aki
addig hozzászokott a marosvásárhelyi több-
ségi magyar élethez, nehezen tudott beillesz-
kedni a paraszti gazdálkodásba. Ráadásul
nem is született bele a gazdálkodói életfor-
mába, ahogy említettem, jogásznak készült.
Így neki szenvedés volt a bólyai élet, és ál-
landóan panaszkodott is, hogy meglopják,
becsapják, nem kap egy tisztességes szolgát,
segítséget stb. Sokáig úgy tudtuk, hogy Bó-
lyában temették el, a Bolyaiak családi sírhe-
lyén. Az utolsó, még Bólyában szolgáló
magyar tanítóval, Szabó Károllyal együttmű-
ködve nekifogtunk felkutatni a 700 éves Bo-
lyai família családi sírkertjét. Egy véletlen
folytán aztán felfedeztem, hogy Bolyai Ger-
gelyt az udvarhelyszéki Fenyéden temették
el. Megtaláltuk Bolyai Gergely gyászjelentő-
jét, és később a Csíkszeredai Állami Levél-
tárban, a székelyudvarhelyi református
egyházközség elhalálozási anyakönyvében
ki is kerestünk a Bolyai Gergely matrikulai
bejegyzését. De kedves munkatársaim, Szabó
Károly bólyai tanító és fia, a Medgyesen élő
ifj. Szabó Károly tovább kutattak telekkönyvi
okiratok után, és a tavaly ősszel ifj. Szabó
Károly két értékes okirat másolatával ajándé-
kozott meg. A két okirat az akkori római ka-
tolikus püspök, Lönhart Ferenc levele az
akkori bólyai plébánoshoz:

„Kedves Fiam!
Bolyai Gergely birtokos ajánlatát, melyben

házi telkét lelkészi lakásnak megvásárlásra
felajánlja, visszavárás mellett azon felhívás-
sal küldöm meg hozzád, hogy a felajánlott
telek és ház területe, fekvése, minősége, becs-
értéke és alkalmas voltáról hiteles bizonyíté-
kokat szerezvén be azokat saját jelentéseid
kíséretében terjeszd előmbe. Előre megjegy-
zem, hogy mivel pénztáram a számtalan szük-
ségletek által teljesen ki van merítve, azért a
jelen évben a bolyai egyház érdekében bár-
mely jutányos ajánlat foganatosítására sem
fordíthatok semmi anyagi segedelmet.

Egyébiránt buzgó imáidba ajánlottan va-
gyok

Károlyfehérvárt, 1887. november 12-én
Jóakaró főpásztorod
+ Ferencz”

2. levél
„Kedves Fiam!
Bolyai Gergely birtokos ajánlata tárgyá-

ban kelt idei 69. számú felterjesztésedre érte-
sítlek, hogy sem az eladóvá tett birtok
nagysága és minőségéről, sem annak értéké-
ről biztos adatokkal nem bírván és a megvé-
telre szükséges fedezettel sem rendelkezvén a
megvásárlásra kilátást sem nyújthatok.

Bolyai Gergely birtokost folyó hó 10-ről
hozzám intézett ajánlatára erről válaszképen
értesítsd.

Egyébaránt buzgó imáidba ajánlottan va-
gyok

Károlyfehérvárt, 1887. november 26-án
Jóakaró főpásztorod
+ Ferencz”
A két levél tartalma egyértelmű! Bolyai

Gergely szerette volna, ha a Bolyaiak utolsó
megmaradt földjei a római katolikus egy-
házra szállnak. Annak ellenére, hogy ők re-
formátus vallásúak voltak, Bólyában nem
volt református templom (csak ortodox, szász
evangélikus és római katolikus), és a magyar
ajkú lakók nagy része római katolikus volt.
Ezért szerette volna Bolyai Gergely, ha a haj-
dani nagy kiterjedésű bólyai birtokból meg-
maradt utolsó tenyérnyi birtok az egyház
birtokába kerül! Nagyon üdvös terv volt! Lo-
gikus, hogy a magyar birtok legjobb megőr-
zője az egyház! Sajnos, amint a levélből
kiderül, a püspöki kincstár is üres volt, és így
nem került sor Gergely házának és háztelké-
nek a megvásárlására. Sajnos! Mert az ma is
romokban van Bólyában!

Olvassuk, mit ír a Wikipédia Lönhart Fe-
renc római katolikus püspökről:

„Lönhart Ferenc (Nagyág, 1819. október
3 – Gyulafehérvár, 1897. június 28.) erdélyi
katolikus püspök.

Miután apja, Lönhart Ignác 1825-ben
meghalt, a nagyági plébános, Kovács Antal
vette pártfogásába a fiút, taníttatta s a kolozs-
vári konviktusba küldte, ahol a gymnasiumot
végezte. A bölcseletet Gyulafehérvárt hall-
gatta, a teológiát a bécsi Pázmán-intézetben.
1844. július 28-án püspöke, Kovács Miklós
miséspappá szentelte fel, és maga mellé vette
a püspöki irodába iktatónak, 1848-ban a püs-
pök által egybehívott katolikus státusgyűlésen
egyházi képviselőként vett részt. Ugyanezen
évben a lelkipásztorság és erkölcstan tanárá-
nak és tanulmányi felügyelőnek nevezték ki;
azonban tanszékét a mozgalmas idők alatt
nem foglalhatta el, hanem a püspökkel és az
udvari személyzettel a várba szorult. A sza-
badságharc befejezése után a bombázás al-
kalmával elhamvasztott püspöki lakból,
főpásztorát követve, Kolozsvárra költözött.
1852-ben püspöki titkár és szentszéki ülnök
lett. Kovács Miklós azon év október 15-én
meghalt, és helyét Haynald Lajos foglalta el,
akinek Lönhart jobbkeze lett. 1854-ben iro-
daigazgató, 1858-ban kanonok, (1859-ben és
1862-ben püspökével Rómában járt), 1862-
ben pápai praelatus, 1864-ben kolozsvári
plébános, főesperes, egyházi tanfelügyelő,
1865. december 8-ától salamoni címzetes
püspök, 1874-ben a gyulaferhérvári káptalan
nagyprépostja, 1878-ban scardói címzetes
püspök. 1881. június 5-én gratianopoli fel-
szentelt és erdélyi, 1882. március 24-én, Fo-
garassy Mihály püspök halála után káptalani
helynök és március 30-án erdélyi püspök lett,
november 6-án pedig valóságos belső titkos
tanácsos. Aranymiséjét 1894. július 28-án
tartotta.

Rövid ideig tartó püspöksége alatt számos
templomot épített és felszerelt, az Erdélyi
Római Katolikus Státus iskoláinak ügyeit ren-
dezte, egyes iskoláknak díszes palotákat
emelt; egyházi, iskolai s jótékony célra tett
adományai meghaladják a 200 000 forin-
tot.”1

Bólyában ma alig egy-két magyar család
maradt. Bár van római katolikus templom,
sajnos benne csak sátoros ünnepekkor tarta-
nak misét. A templom mellett van lelkészi
lakás, és a volt plébánián egy szobában Bo-
lyai-emlékszoba van berendezve. Bólya falu-
ban már az 1900-as évek elején szinte kihalt
a magyarság, és akkor Koronkáról telepítet-
tek magyar családokat Bólyába, ahol sok föld
és kedvező klíma volt a gazdálkodáshoz.
Talán az 1960-as években volt pezsgő ma-
gyar élet a faluban. Aztán teljesen hanyatlás-
nak indult a magyar élet. Szabó Károly tanító
is már román oktatásból ment nyugdíjba.

Az utolsó Bolyai Bólyában

A bólyai római katolikus templom (Halmágyi Zsolt fotója)

Oláh-Gál Róbert

1 https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6nhart_Ferenc

Ennek a háznak a helyén állt a Bolyaiak utolsó lakóháza (Halmágyi Zsolt fotója)



Április utolsó hete idén a tavasz vissza-
térte, reményeink szerint.

263 éve, 1754. április 28-án született a
Magyar Nemzeti Múzeum és a ma nevét vi-
selő Nemzeti Könyvtár alapítója, Széchényi
Ferenc. (Széchényi Ferenc a Nemzeti Múze-
umot 1802-ben alapította, 1810-ig csak
könyvkollekció volt. A Benkő Ferenc alapí-
totta nagyenyedi Raritatum et Rerum Natu-
ralium Museum 1796-ban alakult, hat évvel
megelőzve a magyarság legjelentősebb mú-
zeumának létrejöttét.)

80 éve, 1937. április 29-én hunyt el Wal-
lace Hume Carothers amerikai vegyész, a
nylon feltalálója. A nylon elnevezés valószí-
nűleg a Now You Lousy Old Nipponese!
(Nesztek, ti tetves vén japánok!) szavak kez-
dőbetűinek összevonásából keletkezett. Ca-
rothers ezzel azt akarta kifejezni, hogy a
műszál versenyképes lesz a valódi japán se-
lyemmel. Más feltételezés szerint a tréfás rö-
vidítés az első tömeges felhasználás során, a
második világháborúban jött létre, amikor az
amerikai pilóták ejtőernyőselymét nejlonból
készítették, mivel a japánok nem szállítottak
nekik selymet. A nylont első ízben az 1939-
es New York-i világkiállításon mutatták be,
így az eredeti elnevezés állítólag a „New
York Pylon”, a kiállítás védjegyéül is szol-
gáló híres szabadságszobor nevéből szárma-
zott. Ami tény, hogy 1954 óta a nylon
minőségi megjelölése a lineáris, alifás polia-
midoknak. Bár sok hasonló műanyag szüle-
tett azóta, ma is sokat használt anyag az első,
ipari mennyiségben gyártott műszál.

70 éve, 1947. április 28-án indult el a 101
napig tartó Kon-Tiki tutajexpedíció. Thor

Heyerdahl norvég utazó és öt társa, annak
bizonyítására, hogy a csendes-óceáni sziget-
világ a dél-amerikai kontinens felől is bené-
pesülhetett, tengeri expedíciót szervezett. Az
expedícióhoz egy – korabeli inka rajzok alap-
ján – sok ezer évvel ezelőtt használatos tutajt
építettek, eredeti módszerrel: kötéllel össze-
kötözött balsafákból, szögek és csavarok
használata nélkül. A tutajt vitorlával látták el.
A kész tutaj az inkák istenének nevét viselte.
A perui Callao kikötőjéből indultak, s a 8000
kilométeres út végállomása a polinéziai Tua-
motu-szigetek Raroia korallzátonya volt.
Tehát a polinéz szigetvilágot keletről is bené-
pesíthették sok évezreddel ezelőtt tengeri
vándor népek. (Később, a’60-70-es években
a Rá-expedíciókkal azt is bizonyította Heyer-
dahl, hogy hasonló tutajjal az Atlanti-óceá-
non is át lehet kelni.)

Április utolsó napja 23 éve a méhek
napja.

Tavasz beköszöntével, a téli nyugvás után
szárnyra keltek már a méhek. Még a nagyböjt
idején kitakarították a kaptárt – ez a megtisz-
tulásuk ideje, ahogy hajdanán mondták.
Aztán felkészülnek az új ivadékok gondozá-
sára, majd mikor már virágzik az erdő, mező,
kirajzanak.

Méhek körülrajongta virágzó gyümölcsfa-
ágak bűvöletében hadd emlékezzünk ez alka-
lommal az ókor méhészetére általában, s
ígérem, kedves Olvasóm, hogy mihamarabb
az ókori népek méhészetkultúrájáról bőveb-
ben is szót ejtek.

A méh háziasítása az I. e. 6-4. évezredben
mehetett végbe, és a vadméhek lépeit már az
előember is fosztogatta. A méhet nemcsak
mézéért, hanem viaszáért is nagyra becsülték.
A méhállam szervezettsége, a méhkirálynő

herék és munkások fölötti „felsőbbrendű-
sége”, az a vélt képessége, hogy „szűzen” is
korlátlanul ad életet újabb és újabb rovarnem-
zedékeknek, már a háziasítása előtti időben
foglalkoztatta az embert.

Epheiszoszban, a termékenységkultusz
ókori központjában – itt telepedett le és halt
meg a legenda szerint Szűz Mária – az anya-
istennőt „Nagy Méh” néven és alakban tisz-
telték. 

Eleink is az anyaság szimbólumának tekin-
tették a méhanyát: méh szavunk kettős jelen-
tése, a méh lép és méhlepény nevek közös
eredete is erre vall.

Tavaszi istennők háziállata volt. Erósz
(Cupido) attribútuma. (A méhcsípés és Ámor
nyila közt egy kedves antik rege von párhu-
zamot.)

Az asszírok ékírásos táblán mézzel készült
gyógyszerek receptjeit hagyták ránk.

Ézsaiás próféta Kr. e. a VIII. században
Asszíria méheivel fenyegette meg Júdea ki-
rályát. Plinius tanúsága szerint ők szolgáltat-
ták a legtöbb mézet a római birodalomnak.

Az ókori Egyiptomban már a fáraók korá-
ban is voltak vándorméhészek. A Nílus felső
folyásától Alexandriáig hajókkal szállították
a méheket új méhlegelőkre. A kihasznált te-
rületről éjszaka utaztak tovább. A balzsamo-
záshoz az egyiptomi orvosok és papok mézet,
viaszt s propoliszt használtak.

A méh ugyanakkor a szorgosság, a munka
szimbóluma is világszerte.

De, májusodván, inkább a májusfáról
essék itt most szó.

A hétfő már májusé.
A latin Maius hónapot Ovidius szerint a

meglett korúak (maiores) tiszteletére nevez-
ték el. Valószínűbb azonban, hogy a régi
római Maia istennő vagy férfi párja, Maius
volt a névadó. A görögöknél Maia a pleiászok
egyik csillaga volt, Zeusz szeretője, és a fő-

istennel együtt töltött éjszakák folyománya-
ként Hermész (a latin Mercurius) anyja. Ez
a planétaistenfi az asztrológia májusi Ikrek
jegyében van „otthon”. (Általánosságban el-
mondható, hogy a hét pleiászt, a Pleiades hét
csillagát a görögök – de mások is – kapcso-
latba hozták a hét planétával. Ennek nemcsak
az volt az oka, hogy a csillagzat szabad szem-
mel látható csillagainak a száma megegyezett
a szabad szemmel észlelhető bolygókkal,
hanem a helye is: a Nap, a Hold és a bolygók
rendszere e csillagképen, melynek olümposzi
védnöke Apollón volt. Ők hárman egy vidám
regében együtt is szerepelnek. Ez az isteni
tolvaj Hermész első csínytevéséről szól, aki
még azon a napon, hogy megszületett, ellopta
bácsikája, Apollón 50 marháját. (A hónap
első kétharmadában még a Bika havában já-
runk.) Aztán, mint aki jól végezte dolgát,
visszabújt a pólyába, Maia ölébe. A görög
maia „anyácskát”, „dajkát”, „bábát”, a dór
nyelvjárásban „nagyanyát” jelentett, s a Nagy
Istennő egyik megszólítása volt. Maia a nö-
vekedés és a szaporulat felett bábáskodott, s
a május valóban a növekedés hónapja.

Már a XV. században is május első napján
a házakat zöld lombokkal díszítették fel. Te-
mesvári Pelbárt prédikációjában utal arra,
hogy ezzel a szokással két apostol: Fülöp és
Jakab vértanúságára emlékeznek, de hozzá-
teszi: „Inkább azonban abban kell keresnünk
a magyarázatot, hogy ma van május elseje,
és ezen a napon a világ fiai ősidőktől fogva
árnyas erdők és ligetek kellemességével, ma-
darak énekével gyönyörködtették magukat...” 

A májusi zöld ágat, a májusfát egyes he-
lyeken a székelységben máig jakabfának, ja-
kabágnak is hívják.

Majális előtti hajnalfaállító frissességgel
érkezvén, maradok kiváló tisztelettel. 

Kelt 2017-ben, a munka ünnepe előtt
három nappal.

Gyémántpinty (Zanaegithus guttatus)
Kelet- és Dél-Ausztrália száraz erdeiben

fészkel. Gyakran megvillan az ottani parkok-
ban és kertekben is. A háta szürkésbarna, a

feje világosszürke, testaljának nagyobb része
fehér, csőre és farcsíkja szép piros; kantárja
és a testoldalain keresztülfutó örve fekete, ol-
dalai feltűnően fehér pettyesek. Tetszetős
színű pintyféle. 
Zebrapinty (Taeniopygia guttata)

A tájékozott madárkedvelők állítják, hogy
dédelgetett, megnyerő szobamadár. Nem igé-
nyes sem az elhelyezésre, sem a táplálékra.
Eredményesen tenyészthető, sok ezren őt vá-
lasztják. Majdnem egész Ausztráliát lakja,
csupán a Kis-Szunda-szigetekről hiányzik.
Kedveli a nyílt, füves területeket, ahol né-
hány fát és bokrot is talál. Fiakat költ a sűrűn
települt tengerparti részeken, továbbá a ker-
tekben, parkokban és szántóföldeken is. Tár-
sasan költ, rendszerint 10-40 pár csoportosul.
Fészkét bokrokra, alacsonyabb fákra, épüle-
tekre rakja. Máskor a ragadozómadarak fész-
keinek aljába vagy az üregi nyúl
földlyukaiban neveli fiókáit. Miután a kicsik
kirepültek, csapatokba társulnak, száraz hetek
idején nagy távolságokra vándorolnak. Meg-
keresik a nyílt vízű helyeket, és ott naponta
többször fürdenek. Bár kedvelik a vízforrá-
sokat, mégsem szenvednek a vízhiánytól, he-
tekig bírák a szomjazást. A zebrapinty több

fajtársával együtt nem kortyolva iszik, hanem
mint a galambok, szívja a vizet. Ilyen módon
jobban tud védekezni a leselkedő ragadozók
ellen. A befogásuk költséges, ezért inkább
vadkertekben tenyésztik többségüket. Ennek
következménye lett, hogy viselkedésük a házi
szárnyasokéra hasonlít. Ilyen változáson
estek át a kanárimadarak és a papagájok is. 
Rizspinty (Padda oryzivara)

A rizsszemek érésekor nagy csapatokban
ereszkednek le a rizsföldekre, és kitartóan
lakmároznak rajtuk. Az érés idejének eltelté-
vel ültetvényeken és falusi kertekben külön-
böző fűfélék magvait fogyasztják. A

fészküket bokrokba, faodúkba vagy a házte-
tők cserepei alá építik. 

Az ókorban és korábban Balin és Jáván
éltek nagy számban. Az ember magával hur-
colta számos irányba, főként a szomszédos
területekre, Délkelet-Ázsiába, a Fidzsi- és
Hawaii-szigetekre. Megtalálhatók Tanzánia
egyes részein, a Szent Helén-szigeteken is. A
rizspinty fejének felső része, szárnyai, far-
csíkja és farka fekete, fehér pofáját is fekete
vonalak szegélyezik. Tollazata kékesszürke,
a hasán rőtesek a tollak. A fogságba nehezen
nyugszik bele. A kínaiak és japánok mégis
évszázadok óta tartják a fehér rizspintyeket. 
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Majális – a tavasz visszatérte

Kiss Székely Zoltán

Díszpintyfélék
Összeállította: Márton Béla

A természet kalendáriuma (CCLIII.)

Majális – a nyár ígérete

Gyémántpinty (Zanaegithus guttatus) Rizspinty (Padda oryzivara)

Zebrapinty (Taeniopygia guttata)



Nemrég egyik olvasónk je-
lezte, hogy gyermekeket lá-
tott motoros járművekkel
kószálni olyan nyárádmenti
területen, ahol a kockás liliom
virágzik. Utánajártunk, de
nem bukkantunk keréknyo-
mokra.

Az említett személy nem jelezte,
hogy melyik település határában
volt szemtanúja a jelenetnek, ami-
kor a gyerekek letaposták a nyíló
virágokat, szüleik pedig tétlenül
szemlélték mindezt. Próbáltunk utá-
najárni, hol is történhetett. A Nyá-
rádmentén néhány éve még csak a
Búzaháza határában levő, illetve a
Mikháza felé eső rétekről tudtuk,
hogy kockás liliomok díszítik 
tavasszal. Azóta Jobbágyfalva ha-
tárában is találtunk egy kéthektáros
területet, amely áprilisban lila
színbe borul. Mindkét helyen utána-
néztünk, de nem bukkantunk jármű-
vek keréknyomaira az adott
területeken. Kérdések azonban min-
denképp felvetődtek.
Veszélyeztetett, de hasznosítható

A kockás kotuliliom, népi nevén
kockás tulipán a liliomfélék család-
jába tartozó, a tulipánhoz hasonló,
vele rokon, de jóval kisebb méretű
évelő hagymás növény, amelynek
világoslila sziromleveleit sakktáb-
lához hasonlóan sötétebb foltocskák
tarkítják. A pangó vizes területeket,

nedves kaszálókat kedveli, április
első felében nyílik, két-három hétig
virágzik. Ám mivel az ilyen terüle-
teket nagyjából lecsapolták, élettere
és egyedszáma csökkenőben van,
ezért úgynevezett „vörös listás” faj,
azaz a szakemberek számontartják
mint veszélyeztetett virágot. Még-
sem szerepel a 2007. évi 57-es kor-
mányrendelettel elfogadott Natura
2000 védett fajok között – tudtuk
meg Kovrig Zoltántól, a Nyárád- és
Küküllő mente Natura 2000 Gond-
nokság igazgatójától. A fajt több té-
nyező is veszélyezteti: ha az
élőhelyéül szolgáló réteket intenzí-
ven, azaz évente több mint kétszer
kaszálják, vagy épp felégetik, a mé-
lyen megbújó hagymájának kö-
szönhetően még ezt is túlélheti. Sok
helyen intenzíven gyűjtik és eladják
virágzás idején. Ez nálunk még nem
jellemző, ugyanis nagyon hamar el-
hervad, szépsége csupán egy-két
napig élvezhető. Azonban egyedi-
sége és viszonylag jó állapota miatt
meg kellene védelni. Persze, a tulaj-
donjoggal és a területtulajdonosok
nézeteivel nem mehetnek szembe,
így előfordulhat, hogy az ilyen te-
rületeket a tulajdonos felszántja,
ami a fajnak nagy érvágást jelent. A
felelőtlen motorkerékpározás is ve-
szélyeztető tényező lehet – ismerte
el a szakember, megjegyezve azon-
ban, hogy mivel többnyire vizes te-
rületeken nyílik, ezzel a járművel
kevésbé közlekednek ilyen helyen,

hiszen nagy az elsüllyedés esélye.
Kovrig Zoltán elmondta: ha az ön-
kormányzat vagy a Natura 2000
Gondnokság meg tudná vásárolni
ezeket a területeket, hasznosítható
lenne a közösség javára. Kovrignak
vannak is ötletei, hiszen tudomá-
nyos felmérést, kutatást is végezhet-
nének, de tájépítészek segítségével
akár pihenőhelyekkel ellátott pallós
megközelítésű tanösvényt is lehetne
tervezni, kialakítani, de amíg a he-
lyiek nem ismerik fel ezeket az ér-
tékeket és lehetőségeket, addig a
gondnokság legfeljebb annyit tehet,
hogy jobban odafigyel az élőhelyre
a virágzás idején.
Helyi védettséget élvez(het)

Mintegy tizenöt éve javasolta a
marosvásárhelyi Fókusz Öko Köz-
pont és az akkor létrejött Nyárád
Kistérség, hogy a Búzaháza mel-
letti, mintegy tízhektáros nedves
rétet helyi védettségűvé nyilvánít-
sák. Csíkfalva község önkormány-
zata el is fogadott egy ilyen irányú
határozatot 2002-ben, de még mini-
dig nincs benne a köztudatban,
hogy milyen értékeink vannak,
hogy ezekre a virágokra vigyázni
kell, nem szabad leszedni őket, a te-
rületek tulajdonosai pedig tartsák be
a kaszálási javaslatokat és lehetőleg
ne szántsák fel ezeket a területeket
– mondta el Balogh István polgár-
mester. Ahhoz, hogy egy területet
helyi védettségűvé nyilvánítsanak,
Kovrig Zoltán szerint tudományos

előterjesztés, indoklás után a helyi
tanács kell ez irányú döntést hoz-
zon, ezután a megyei tanácsnak is

rá kell bólintania, s természetesen
az illető területek tulajdonosainak
is.
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Április első felében lila színbe borul a liliomos rét Fotó: Gligor Róbert László

Védett is lehetne a kockás liliom

Nyolcvan éve, 1937. április 26-án
német repülőgépek jelentek meg a
spanyolországi Baszkföldön található
Guernica fölött, és több órán keresz-
tül tartó bombázással földig rombol-
ták a települést. A mintegy ezer
halálos áldozatot követelő barbár és
ok nélküli támadás sokkolta a világot,
a felháborodás ihlette Picassót a múlt
század egyik leghíresebb képe, a há-
ború borzalmai ellen tiltakozó Guer-
nica megalkotására. Az MTVA Sajtó-
és Fotóarchívumának anyaga:

Spanyolországban ekkor már egy éve folyt
a polgárháború, amelyben a baloldali köztár-
sasági erők és a nacionalista, falangista Fran-
cisco Franco y Bahamonde tábornok vezette
lázadó katonatisztek álltak szemben egymás-
sal. Franco élvezte a fasiszta Olaszország és
a náci Németország támogatását, Róma és
Berlin hadianyag-szállításokkal és önkéntes-
nek álcázott katonákkal segítette. A köztársa-
ságiak helyzetének enyhítésére a Szovjetunió
küldött fegyvert és tanácsadókat, s Mexikó is
jelentős segítséget nyújtott, a Komintern
pedig nemzetközi brigádokat toborzott, köz-
tük 1200 fős magyar egység is harcolt.

A nácik a spanyol polgárháborút a második
világháború „főpróbájának” tekintették,
amelyben a fiatal Luftwaffe tapasztalatokat
szerezhet. A hadszíntérre küldött, 5500 fős
Condor légió légi, páncélos, felderítő és szál-
lítóegységekből tevődött össze, a pilóták 
félévenként váltották egymást. A bevetések
során kísérletezték ki a zuhanóbombázás
módszerét, tesztelték a ké-
sőbbi villámháborús taktikát.
A németek ekkor már magu-
kévá tették a totális háború
eszméjét, amelyet 1935-ben
fogalmazott meg Erich Lu-
dendorff tábornok, és amely
a hadviselő ország lakosságát
és civil infrastruktúráját is
jogos célpontnak tekinti.

Guernica évszázadok óta a
baszk kultúra központja, a
tartományi parlament szék-
helye volt. Stratégiai jelentő-
séggel rendelkezett ugyan, és
a város határában két hadi-
üzem is működött, de jelen-
tősebb köztársasági erők
nem állomásoztak itt és harci
cselekmények sem folytak.
Franco azonban gyűlölte az

önrendelkezésre törekvő baszkokat, akik a
köztársasági kormányt támogatták, és jelké-
pesen is meg akarta büntetni őket, a bombá-
zás célpontját a Condor légió parancsnoka,
Wolfram von Richthofen választotta ki.

A Rügen-hadműveletnek nevezett támadás
hivatalos célja a Bilbao felé előnyomuló na-
cionalista erők támogatása, a közeli Oca fo-
lyón átvezető híd lerombolása volt. Az
akcióban huszonnégy bombázógép vett részt,
közülük hármat olasz pilóták vezettek, rako-
mányuk összesen 22 tonna bombát tett ki.

A bombázók első hulláma délután fél ötkor
érkezett a városka fölé, ahol éppen a heti vá-
sárt tartották. A gépek 200 méter magasság-
ban oldották ki a bombákat, mert tüzérségi
tűztől nem kellett tartaniuk, géppuskával a ki-
vezető utakat is lőtték. A lehulló bombák az
épületek tíz százalékát semmisítették meg, de
az erős szél következtében a tűz átterjedt a
zömmel faszerkezetű többi házra is. Mire a
lángokat sikerült megfékezni, Guernica két-
harmada elpusztult, de épen maradt az a fa,
amely alatt a baszk törvényhozó gyűléseket
tartották, s amely alatt a spanyol királyok es-
küdtek meg a baszk törvények betartására.

Az áldozatok számát illetően a vita ma is
tart. A támadás hírét világgá röpítő angol új-
ságíró drámai hangú cikkében figyelmeztetni
akarta a világot a náci Németország jelentette
veszélyre, ezért az eseményeket felnagyította,
kiszínezte. Az ő cikkében 1649 halott szere-
pelt, s később ez került be a köztudatba. A
város anyakönyvébe 126 halott nevét jegyez-
ték fel, de sokan a bilbaói kórházban haltak

bele sérüléseikbe, a valós szám így 4-500 kö-
zött lehet. Francóék eleinte még a támadás té-
nyét sem ismerték el, s azt állították, a várost
a visszavonuló köztársaságiak gyújtották fel,
egy spanyol lap még 1970-ben is csak tucat-
nyi áldozatról írt.

A Guernica elleni támadást a történelem
első terrorbombázásaként tartják számon,
amelyet aztán a második világháborúban még
számos hasonló követett. Guernica jelkép
lett, az embertelen agresszió, a szenvedés és
pusztítás szimbóluma. A német parlament
1997-ben, a bombázás hatvanadik évforduló-
ján határozatban ítélte el a terrortámadást és
kért bocsánatot az áldozatoktól.

Guernica ihlette Picasso egyik leghíresebb

képét. A hatalmas, 7,8 X 3,5 méteres fekete,
fehér és szürke tónusokban festett tabló a há-
ború szenvedéseit mutatja be, csonka emberi
és állattestek, gyilkos fegyverek nyugtalan
kavalkádjában, ahol csupán egy égő villany-
körte és egy gyertya fénye jelenti a remény
sugarát. (Maga a művész soha nem volt haj-
landó beszélni festményének szimbolikájá-
ról.) A köztársasági kormány felkérésére öt
hét alatt festett művet 1937-ben a párizsi vi-
lágkiállításon mutatták be, majd Londonba
került. Itt a belépti díj egy pár csizma volt, a
lábbeliket aztán a köztársasági hadsereg
kapta meg. Érdekes módon az első kritikák
ledorongolóak voltak. A mű antifasiszta üze-
nete és a náci Führer, Adolf Hitler személyes

idegenkedése egyenesen
odáig vezetett, hogy a világ-
kiállítás német látogatói szá-
mára készült kalauzban azt
ajánlották, ne nézzék meg a
képet, „amelyet egy négyé-
ves gyermek is festhetett
volna”. A polgárháború 1939-
es befejeződése után a fest-
mény a művész kérésére
New Yorkban, a Modern
Művészetek Múzeumában
volt látható, s a spanyol dik-
tatúra bukása után, 1981-ben
tért haza Spanyolországba. A
baszk település bombázásá-
nak nyolcvanadik évforduló-
jára Madridban különleges
kiállítással emlékeznek,
amelynek középpontjában
Picasso műve áll.

Guernica bombázása 80 éve történt

Gligor Róbert László
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10 éve az EU-ban (15.)
2007. január 1-jén lépett be Románia az

Európai Unióba. A rejtvénysorozat fősorai-
ban egy akkoriban erre az eseményre íródott
humoros vers sorai találhatók. A vers címe,
szerzője és annak lakhelye is a rejtvénysoro-
zatban van elrejtve. Ezúttal a vers 27. és 28.
sora alakul ki. 
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Biobazár 
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám

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

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

18. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 11-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 Paul Auster amerikai író
egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Szegényparaszt – Nyilvánvaló. 7. Aroma – Helyhatározó rag. 8.
Trója veszte – Famintával ellát. 9. Ajtót szélesre nyit – Spanyol, kubai és belga gépkocsi-
jelzés. 11. Bőrön levő sérülés – Csernátoni várrom. 12. Gabonát levág – Búzaőrlemény.
14. Patás állat – Némán tűr! 15. Homorú – Varázslat. 18. Parányi rész – Meleg évszak.
19. Folyóágy – Fényűző. 22. Becézett Eduárd – Méltóság. 23. Román költő volt (Octavian)
– Folyékony vulkáni kőzet. 25. Táncot jár – Rendeltetés. 27. Vízparti növény – Halkan
mond. 28. Bolondít, megtéveszt – Imbolyog. 30. E nap – Szék része! 31. Valamely állam
fennhatósága alatt álló terület – Félmeleg.

FüGGőLEGES: 1. Utolsó magyar királyné – Származik. 2. Ócskaság, lom – Indiai
női viselet. 3. Ám – Luxemburgi és francia autójelzés. 4. … Vegas, amerikai város –
Becézett Erika. 5. Táplálék – Édes virágnedv. 6. Agancs – Gépember. 10. Tapad – Réz és
ón ötvözete. 13. Matéria – Tan. 16. Szerb származású magyar énekes (Sztevanovity) –
Ártalmas. 17. Műt – Fösvény. 20. Morális érték, érdem – Anekdota. 21. Hadapród –
Nyúlánk, sudár. 24. Gyökérmódosulat – Virágtartó. 26. Mauna …, hawaii vulkán – A 
foszfor, jód és nitrogén vegyjele. 29. Páratlan guru! – Egyik szögfüggvény, rövidítve. 

Koncz Erzsébet

Az ÁPRILISI ÉVFORDULÓK (2.)
című pályázat nyertesei:

VITOS MAGDOLNA, Marosvásárhely, 
Înfrăţirii u. 14/30. sz.

LENGYEL MARGIT, Marosvásárhely, 
Páring u. 2/43. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
SZÉCHENYI; AUDRAN; MURAT; PALOTAI; 
ZAMENHOF; WRIGHT; ADENAUER; HELL

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot 

Borbély Ernővel a 0742-828-647-es 
telefonszámon.

Megfejtések az április 21-i számból:
Klasszikus (Ikrek): Madárdal
Skandi: Lehetsz te itt tehénpásztor,

Almát szedhetsz le a fákról.

Szerkeszti: Kiss Éva 747.
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VÍZSZINTES: 1. Olasz-francia operaszerző, 175 éve hunyt el (Maria Luigi). 10.
Német autómárka. 11. Női név (aug. 31.). 12. Zeneszerző, hegedűs, 200 éve született
(Károly). 17. … sav,  a fehérjék építőanyaga. 19. Félszeg! 20. Albán város. 21. Egyszerű
gép. 22. Teller …, atomfizikus. 23. Ritka női név (febr. 26.). 24. Vércsoport. 25. Tupoljev
repülőgépe. 26. Vizet ad. 27. Francia rt. 28. Afrikai folyam. 31. Rész, oldal (angol). 34.
Zalaegerszegi sportklub. 36. Fekete égéstermék. 38. Keleti szőttes. 40. Magad. 42. Pa-
piruszhajó. 43. Lombszőnyeg. 45. Római hat. 46. … Camargo, bolíviai politikus (Alberto).
49. Serleges emelőszerkezet. 51. Matematikus (Leonhard). 52. Ott, fölé (nép). 53. Tinta
(angol). 54. Orgonaművész, zeneszerző, pedagógus, 50 éve halt meg (Zoltán, névvált.:
Peskó). 55. Olasz építész, 350 éve hunyt el (Carl Martini).

FüGGőLEGES: 1. A kalcium és az ittrium vegyjele. 2. Fekete István baglya. 3. Hol-
land sajtváros. 4. Focikupa névadója (Jules). 5. Karácsony … (író) 6. Szellemi alkotó. 7.
Mutatószó. 8. Japán festő (Maszuo). 9. Magyarországon honosult angol utazó, író, 48-
as (John, esquire). 13. Homogén elegy. 14. Kézi számla. 15. Algériai város. 16. Belső
szag! 18. Becézett Ilona. 20. Költő, 150 éve született (Károly). 21. … fakó! (Thaly K.).
22. Történelmi köznév. 24. Akkor (francia). 26. Itt, fölé (nép.). 29. Igevégződés. 30.
Ásványi fűszer. 32. Csernátoni rom. 33. Angol építész (Robert), 150 éve halt meg. 35.
Attila névváltozata. 37. Disznófi. 39. Francia eredetű női név. 41. Öreg kéz jelzője. 44.
Szevasz, … (50 éve készült magyar film). 47. Román farkas. 48. Fizimiska. 49. Tokió
régi neve. 50. Kén jelentésű előtag. 52. Indíték. 

L.N.J.
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Kapcsolattartó: Natalia Moldovan 
Szászrégeni Polgármesteri Hivatal 
Tel/Fax: 0265-511-112, 0265-512-542
E-mail: office@primariareghin.ro 
Honlap: www.primariareghin.ro

2017. április 

Befejeződtek a szászrégeni 0-3 éves gyerekek nevelési 
és gondozóközpontjának építkezési munkálatai 

A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal haszonélvezőként értesíti az ér-
dekelteket, hogy befejeződtek a szászrégeni 0-3 éves gyerekeknek ki-
alakítandó nevelési és gondozóközpont építkezési munkálatai. 

A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal a moldvai köztársasági Ung-
heni és a Gyulafehérvári Ortodox Filantrópia szászrégeni kirendeltsé-
gével közösen a Mihai Viteazu utca 85/A szám alatt új, 25 férőhelyes
bölcsődét hozott létre 0-3 év közötti gyerekeknek, hogy több szociális
szolgáltatással járuljon hozzá a családi és szakmai élet kiegyensúlyo-
zásához. 

A projekt célja a városi infrastruktúra rehabilitálásával a Szászrégen
lakóinak nyújtott szociális szolgáltatások minőségének a javítása volt. 

A projekt sajátos célkitűzése létrehozni és működtetni egy nappali
nevelési központot 0-3 éves gyerekeknek, javítva a szociális szolgál-
tatásokon, így támogatják a szakmai és a családi élet egyensúlyának
megteremtését, a nemi esélyegyenlőséget, a romák társadalmi integrá-
cióját. 

A finanszírozási szerződés az aláírásakor lépett érvénybe, és érvényét
veszíti minden, a szerződésbe foglalt kötelezettség legkésőbb 2018. ja-
nuár 30-ig való teljesítésével. 

A projekt kivitelezését az EU A nemek közötti esélyegyenlőség, va-
lamint a szakmai és magánélet kiegyensúlyozását támogató SEE 2009-
2014-RO hitelvonalból, valamint Szászrégen költségvetéséből
finanszírozzák. Összértéke: 1.484.403,86 lej, illetve 330.992,90 euró,
amelynek hozzáadottérték-adója 287.303, 97 lej, illetve 64.063,14 euró.

A projektről bővebb felvilágosítással Natalia Moldovan projektme-
nedzser szolgál, telefon: 0265-511-112, 132-es mellékállomás.

A B&B Insolvency Solutions IPURL
– Csíkszereda, Márton Áron utca 18.
szám, P4, Hargita megye –, a csődbe
ment Rollo Tour Kft. cégfelszámolója
nyilvános árverést szervez 
a következő ingó és ingatlan javak
értékesítésére: 
1. 1881 négyzetméteres beltelek, rajta
vegyes rendeltetésű épületek (ipari
csarnokok, raktárhelyiségek, irodák)
Marosvásárhely ipari övezetében, az
ISECO volt rakfelületén, a Bodoni utca
68. szám alatt, C9/4 épület, bejárat a
Ludasi utcából, az ingóságokkal
(műszaki felszerelés és bútorzat)
együtt. A javak egybeni kikiáltási ára
860.394 lej.
2. 2055 négyzetméteres beltelek
Nagyernyében, a Domos környékén.
Kikiáltási ár 70.320 lej.
3. Műszaki felszerelés. Kikiáltási ár
961.428 lej.
4. Bútorzat és irodai felszerelés.
Kikiáltási ár 5.220 lej. 
A javak teljes listája a felszámoló
székhelyén tanulmányozható. Az árak
nem tartalmazzák a héát. 
Az árverésen azon magán-/jogi
személyek vehetnek részt,
akik/amelyek igazolják a kikiáltási ár
10 százalékát kitevő garancia, a
részvételi díj és a feladatfüzet árának
kifizetését az árverés előtt 24 órával.
Az árverés a cégfelszámoló
székhelyén lesz május 5-én 12
órakor, és megismétlik péntekenként,
ugyanabban az időpontban, a javak
értékesítéséig. A részvételi feltételekről
bővebb tájékoztatást a 0366/100-551,
0748-836-713-as telefonszámokon
nyújtanak. 

Közpénzügyi Minisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal 
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 

Közlemény

A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében
árverésen értékesíti a következő eladósodott magánszemélyek javait: 
Cristea Ioan, személyi szám (CNP): 1790521261461, Szászrégen, Radnai u. 14.
tömbház, 29-es lakrész, végrehajtói dossziészám: 3000/2008. 
Opel Astra F-CC- személygépkocsi, kikiáltási ár: 1125 lej (második árverés). 
A kikiáltási ár az ingóság felértékelési árának a 75%-a, héa nélkül. 
Lirca Dumitru, személyi szám: 1481011261453, Ratosnya 96. szám,
végrehajtói dossziészám: 1481011261453/2014. 
U650-es traktor, kikiáltási ár: 6975 lej (második árverés).
Cazan Aurel, személyi szám: 1741130261461 és Cazan Manuela, személyi
szám: 2800506046210, Déda, Fő út 215. szám, végrehajtói dossziészám:
215/Deda és 215/Deda/6633. 
300 négyzetméteres beltelek a Déda községhez tartozó Dédabisztrán, telekkönyvi
szám: 50429, kataszteri szám: 456, közös tulajdon, kikiáltási ár: 2221 lej, a
felértékelési ár 50%-a (negyedik árverés, héa nélkül).
Morariu Ilie Marin, személyi szám: 1620110261457, Szászrégen, Pandúrok
utca 25. szám, végrehajtói dossziészám: 992857/2013. 
Mercedes Benz tehergépkocsi, kikiáltási ár: 12.000 lej – felértékelési ár (második
árverés). 
A kikiáltási ár az ingóság felértékelési árának a 75%-a, héa nélkül. 
A javak árverése 2017. május 15-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi
Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén lesz. 
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637 –; az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy
az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt
vehessenek az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés
kifüggesztésének időpontja: 2017. április 28. 

Zogorean Florin hivatalvezető

Orvost 
alkalmaz

(meghatározott időre szóló szerződéssel)
(Termékfejlesztési Igazgatóság, orvosi osztály)

Követelmények:
a. A cég készítményeivel kapcsolatos nemkívánatos események és
mellékhatás-jelentések feldolgozása és orvosi értékelése
b. Napi szintű kapcsolattartás a megbízókkal és partnerekkel
c. A felettesek kérésére időszakos jelentések készítése. 

Az ideális jelölt:
a. Alapképzés: orvosi egyetem
b. Aktív középfokú angolnyelv-tudás (írásban és szóban)
c. Pontos, precíz, határidőre történő, a részletekre is kiterjedő munka-
végzés
d. Jó kommunikációs készség
e. Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Microsoft Office, le-
velezési programok)
f. Önálló munkavégzésre és csapatmunkára való képesség
g. Helyes döntéshozó képesség
h. Jó szervezői képesség és rugalmasság. 

A kiválasztásnál előnyt jelen:
a. A gyógyszerbiztonság területén szerzett szakmai tapasztalat
b. Szülészet-nőgyógyászat területén szerzett szakmai tapasztalat
c. A magyar nyelv ismerete. 

Csak a kiválasztási kritériumoknak megfelelő személyeket hívjuk meg 
interjúra. Ha eleget tesz a fent említett elvárásoknak, és érdekli ajánlatunk,
kérjük, hogy szakmai önéletrajzát tartalmazó pályázatát egy kísérőlevéllel

2017. 05. 15-ig szíveskedjék elküldeni a következő címre: 
540306, Marosvásárhely, Cuza Vodă utca 99–105. Tel.: 0265-237-820. 

Fax: 0265-268-875.
e-mail: office@gedeon-richter.ro

545300 Szászrégen, 
Petru Maior utca 33. szám 

tel: 0265/512-591,
0265/512-592

REDőNYÖK, SZALAGFüGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, auto-
matizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
KFT. alkalmaz ASZTALOSOKAT fa termopán ajtó-ablak gyártására. Tel. 0744-798-270. (574-I)
KFT. alkalmaz GÉPÉSZT BULDOEXKAVÁTORRA, SZAKKÉPZETT KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT.
Tel.: 0744-798-270. (517-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  medence-karbantartásra tapasztalt SZERELŐT, FES-
TŐT, ÁLLATGONDOZÓT. Tel.: 0722-268-866. (-) 
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, MOSOGATÓT.
Tel. 0722-268-866. (59609)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETő teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
NÉMETORSZÁGBA IDŐSGONDOZÓKAT keres megbízható német cég. Feltétel az alapszintű német-
nyelv-tudás. A német cég biztosít németnyelv-tanfolyamot, amelyet havonta indítunk Marosvásárhelyen,
Régenben, Dicsőben és kérésre más városokban is. A szállást és az étkezést a német család, a szállítást és az
előnyös fizetést a cég biztosítja. Tel. 0748-122-242. (18770)
ELADÓT keresünk cukrászdába. Tel. 0745-668-883, jutkams@yahoo.com. (561-I)
A MIF RT. – Marosszentgyörgy, Râtul Morii utca 1357. szám – alkalmaz C kategóriájú jogosítvánnyal és
áruszállítási engedéllyel (atestat) rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐKET. Tájékoztatás a 0265/318-000 tele-
fonszámon, vagy a cég székhelyén 8–16 óra között, mobil: 0742-159-742. (18799)
ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALKOZÓ SZAKEMBERT keres a Felső-Nyárádmentéről. Tel. 0740-520-968. (666)
A ZYGOTA MEDDőSÉGI KLINIKA KARBANTARTÓT alkalmaz. Önéletrajzokat benyújtani a klinika
székhelyén, Marosszentgyörgyön, az Erdély utca (Fő út) 161. szám alatt, vagy e-mailen az
office@fivmures.ro címen lehet április 28-áig. (sz-I)
VARRODA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (18817-I)
BUCSINON található vendégházba GONDOZÓT alkalmazunk. Jó kereseti lehetőség, 2000–2500 lej. Tel.
0745-696-055. (18792-I)
MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal KÖNYVELŐNŐT alkalmaz. Érdeklődni 8–16 óra között a kö-
vetkező telefonszámon lehet: 0265/211-127. (sz-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-
696-055. (18818-I)
A KREATÍV KIADÓ ILLUSZTRÁTORT keres. Grafikai programok (Adobe Illustrator, Photoshop) isme-
rete előnyt jelent. Jelentkezni az office@editurakreativ.ro címen lehet. (-I)
AZ OLIGRAF NYOMDA alkalmaz grafikai programokban jártas személyt. Önéletrajzokat az 
office@oligraf.ro e-mail-címre várunk. (18822-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (18823)
A PC House fiatal MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk
tagja lenni, akkor jelentkezz most! Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk.
Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
A háborús veteránok napja alkalmából az ANVR, az UNVR-V
és a belügyminisztérium keretében működő AVR Maros
megyei fiókja köszönti a háborús veteránokat, az özvegyeket
és leszármazottaikat, jó egészséget, hosszú életet és minden
jót kíván nekik! 

Gheorghe Popa tartalékos vezérőrnagy, 
a Maros megyei ANVR elnöke

Gheorghe Moldovan tartalékos ezredes, 
a Maros megyei UNVR-V elnöke



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ hétvégi ház Vármezőn. Tel.
0744-454-508. (398)

ELADÓ ház Sáromberkén, a 346. szám
alatt. Tel. 0743-015-017. (672)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Kövesdombon. Tel. 0745-233-336.
(sz-I)

ELADÓ ház Búzaházán a belső sze-
ren, tiszta telekkönyvvel. Érdeklődni a
0722-662-969-es telefonszámon.
(316-I)

ELADÓ családi ház Holtmaroson, a
központban: 3 szoba, konyha, fürdő,
melléképületek, 17 ár, alkudható ár. Tel.
0742-304-245, 0365/800-454. (172)

ÉLETJÁRADÉKKAL lakást vásárolok.
Tel. 0749-154-647. (284)

ELADÓ ház Deményházán. Tel.
0265/576-041. (mp)

ELNA típusú villanyvarrógépet kere-
sek. Tel. 0749-154-858, este 8 óra
után. (522)

ELADÓ 1984-ben gyártott Dacia
1310. Tel. 0765-322-399. (537)

ELADÓK 100–160 kg közötti hús-
disznók vágási lehetőséggel. Tel.
0265/435-899. (622-I)

ELADÓ kombinált ruhásszekrény. Tel.
0365/736-410. (386)

VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744-474-
863. (59293)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(487-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(487-I)

ELADÓ Nyárádmagyaróson beltelek,
irányár 30.000 lej. Tel. 0744-760-609.
(529-I)

ELADÓ minőségi lucerna és húsdisznók.
Tel. 0746-665-192, 0265/585-037. (637)

ELADÓ tűzifa (gyertyán, bükk). Tel. 0748-
977-768. (628)

ELADÓ falétra, kutyaól, üvegtáblák,
szalagfűrész, pisztolyfúró, csákány,
képrámák, régi kávédaráló és lámpa,
rámás fűrészek, köszörűkövek. Tel. 0742-
424-045. (659)

ELADÓK: tárcsás kaszák, mechanikus
gereblye, 400-600 l-es vegyszerező,
kombinátor, váltóeke, gabonaőrlő
(malom), kockakőprés. Tel. 0743-860-
354, 0745-404-666. (585)

ELADÓK különböző bútorok (kombi-
nált szekrény, íróasztal,
ágyneműtartó, Singer varrógép, asz-
tal).  Érdeklődni naponta 10–16 óra
között. Tel. 0745-962-536. (598-I)

ELADÓ 2001-es kiadású ötszemé-
lyes Papuc Dacia 44.000 km-ben. Tel.
0741-212-220. (647-I)

ELADÓ Samsung tévé (675 lej). Ér-
deklődni a 0730-156-891-es telefon-
számon. (695-I)

ELADÓ 12 ár beltelek a
Kishegyszőlőben, a Május 1. utcában.
Nyitás az útra 17,5 m, víz, kanalizálás a
telken, villany, gáz a közelben. Alkudható
ár. Tel. 0771-770-506. (694)

ELADÓ fedett sír a katolikus temetőben.
Tel. 0265/232-605. (700)

ELADÓ 10 méhcsalád. Tel. 0726-
215-828. (703-I)

VASKERÍTÉS eladó. Tel. 0748-181-
149. (710-I)

ELADÓ jó állapotban levő Sanda
villanyvarrógép, 50 db falra akasztható,
festett márkás tányér. Tel. 0265/267-054,
0754-944-790. (718)

KIADÓ hétvégi ház. Tel. 0752-214-
490. (-I)

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

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501. (597)

TŰZIFA eladó. Tel. 0757-626-019.
(486-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (59705-I)

SÍRKERETEK, kripták készítése, ja-
vítása. Tel. 0753-924-431. (570)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (549-I)

INDUL a kakasdi pálinkafőzde április 28-
án. Szeretettel várunk mindenkit! Tel.
0753-067-099. (601)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL épít-
kezési munkát vállal: háztetők készí-
tését, bádogosmunkát, cserép-
forgatást, belső-külső munkálatokat,
kapuk, kerítések készítését, szigete-
lést stb. Tel. 0747-634-747. (619-I)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmun-
kát, tetőjavítást, „lindabozást”. Tel.
0751-847-346. (621)

ALKALMAZOK munkást szerelési
munkálatokra. Tel. 0744-504-536. (-I)

TERMOPÁN ablakok, redőnyök, sza-
lagfüggönyök szerelése és javítása.
Tel. 0744-504-536. (18645)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (144)

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

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0746-854-850. (634)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(635)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722-846-
011. (663) 

PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (743-I)

TAKARÍTÁST vagy kerti munkát vállalok
heti két alkalommal. Komolyságot kérek.
Tel. 0770-383-551. (740)

IDŐS személy gondozását vállalom
hosszú távon, ottlakással. Tel. 0743-190-
209. (753)

KÖNYVELÉST VÁLLALOK. Mérle-
get aláírok. Tel. 0756-760-667.
(18824-I)

ALKALMAZUNK elárusítónőt kortól
függetlenül, lehet nyugdíjas vagy be-
tegnyugdíjas (aki dolgozhat) is. Tel.
0747-492-400. (757)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Mattern Loránd névre
szóló ingyenes buszbérletem. Sem-
misnek nyilvánítom. (735)

ELVESZTETTEM Benedek Rozália
névre szóló ingyenes buszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (738)

ELVESZTETTEM Asztalos Dávid névre
szóló ingyenes buszbérletem. Sem-
misnek nyilvánítom. (738)

MEGEMLÉKEZÉS

Az 55 éves érettségi találko-
zónk alkalmából tisztelettel és
kegyelettel emlékezünk 
MOLNÁR MAGDA osztályfő-
nökünkre, elhunyt TANÁRA-
INKRA és OSZTÁLY-
TÁRSAINKRA. Az Unirea kö-
zépiskola 1962-ben végzett XI.
C osztályának öregdiákjai.
(675)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeretett édesapánkra, a szé-
kelyberei születésű id. ÁCS
ALBERTRE halálának 35. év-
fordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes!
Szerettei. (415-I)

Fájó szívvel emlékezünk ápri-
lis 28-án drága bátyánkra,
GÁL TAMÁSRA halálának har-
madik évfordulóján. Hálával
gondolunk a sok segítségre,
amit szívesen tettél értünk. Kí-
vánunk csendes nyugodal-
mat. Emlékét őrzik testvérei
és azok családja. (671)

Az idő elmúlik, szállnak az
évek, de a mi szívünkben
megmarad szerető emléked.
Fájó szívvel emlékezünk
május 2-án a marosvásárhelyi
ÖLVEDI ZOLTÁNRA halálának
4. évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, Iluska, leánya, Kati
és családja, fia, Attila és csa-
ládja, testvére, sógora,
anyósa, a rokonok és barátok.
Nyugodjon békében! (652)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel emlékeztem április 27-
én a drága jó élettársra,
PÁDÁR LAJOSRA. Halálának
7. évfordulóján emlékeznek rá
szerettei. Isten nyugtassa bé-
kében! (593)

Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, de a mi szívünkben
megmarad szerető emléked.
Megtört szívvel és soha el
nem múló fájdalommal emlé-
kezünk április 30-ára, életünk
legszomorúbb napjára, szere-
tett fiunk, CSÁSZÁR JÓZSEF
halálának 3. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Emlékét őrzik
bánatos szülei és testvére.
(653)

Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, de felejteni nem fo-
gunk téged. Fájó szívvel emlé-
kezünk május 1-jén a
marosvásárhelyi MÁTHÉ
IRÉNKÉRE halálának 18. év-
fordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes!
Szerettei:  fiai, Attila, Imre,
férje és a rokonság. (661)

Bennünk él egy arc, egy vég-
telen szeretet. Telhetnek hó-
napok, múlhatnak az évek,
szívből szerettünk és nem fe-
ledünk téged. 
Fájó szívvel emlékezünk
FODOR IBOLYA szül. Nagy
magyartanárnőre, aki május
1-jén öt éve távozott körünk-
ből. Bánatos édesanyja és
édesapja. Köszönet azoknak,
akik felkeresik és virágot visz-
nek sírjára. (677)

Kegyelettel emlékezünk ápri-
lis 29-én a legdrágább édes-
anyára, PORCZA ANNÁRA,
aki 20 éve távozott szerettei
köréből. Emléke legyen áldott,
nyugalma  fölött őrködjön
szeretetünk. Szerettei. (674-I)

Soha el nem múló fájdalom-
mal emlékezünk a szerető
édesanyára, nagymamára,
ENGI ROZÁLIÁRA szül. Kiss
halálának 18. évfordulóján.
(679)

Mély fájdalommal tudatom,
hogy május 3-án két éve,
hogy szeretett férjem, 
CUCIAN IOAN (Nelu) volt
mozdonyvezető örök álmát
alussza a mi drága jó és sze-
retett lányainkkal, ELLUSKÁ-
VAL és MÓNIKÁVAL.  A
megemlékezés április 29-én
10 órakor lesz a főtéri kis-
templomban. Édesanyátok és
feleséged, Mária, aki lelkében
és szívében hordoz élete vé-
géig. (688)

Megállt egy szív, mely élni vá-
gyott, pihen az áldott kéz,
mely dolgozni imádott. Csak
egy  van, ami a sírig vezet, szí-
vünkben az örök emlékezet.
Soha el nem múló fájdalom-
mal emlékezünk április 28-án,
amikor már 3 éve örökre eltá-
vozott közülünk a székelyva-
jai születésű GÁL TAMÁS.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei.
(698)

Egy pillanat, és mindennek
vége, gyorsan távoztatok a
végtelenségbe. Maradt a
bánat s egy csendes sírha-
lom, szerető szívünkben örök
fájdalom. Jóságos szívetek
pihen a föld alatt, minden
könnycseppünk nyugtassa ál-
motokat. Az idő múlik, de fe-
ledni nem lehet, csak
megtanulni élni nélkületek.
Minden mulandó ezen a vilá-
gon, csak egy van, ami a sírig
vezet, szívünkben az örök em-
lékezet. Fájó szívvel emléke-
zünk a székelytompai DÁNIEL
GIZELLÁRA halálának kilen-
cedik évfordulóján, valamint
DÁNIEL LAJOSRA, aki hat hó-
napja hunyt el. Emlékezik
leánya, veje, unokái és azok
családja, a kis dédunoka,
Krisztina és anyatársa. Nyu-
godjanak békében, drága jó
szüleink!  (697)

Fájó szívvel emlékezünk
május 1-jén szeretett nagyma-
mánkra, BÁLINT MARGITRA
halálának ötödik évforduló-
ján. Emlékét őrzi férje, fia és
menye, valamint unokái: Márti
és családja, Enikő és csa-
ládja, dédunokái: Orsi, Ervin
és Kincső.
Nagymama, Te drága jó lélek, 
Bárhogy nyújtózom, többé el
nem érlek, 
Mert közénk állt a föld, a víz s
az ég, 
De hiszem, hogy a mennyek-
ben találkozunk még. 
Szíve megállt, kínzó nagy fáj-
dalma megszűnt, 
Ürességet, mély fájdalmat ha-
gyott bennünk. 
Más világba költözött, szemét
lehunyta, 
Feketébe öltözött testét itt
hagyta. 
Most hófehér ruha ékesíti lel-
két, 
Szívünkben örökké őrizzük
emlékét.
Nagymama, kérlek, néha nézz
le ránk, 
Uram, hallgattasson meg bús
imánk. (v-I)

Minden mulandó ezen a vilá-
gon, mint a harmat a letört vi-
rágon. Csak egy van, ami a
sírig vezet, szívünkben az
örök emlékezet. 
Fájdalommal emlékezünk áp-
rilis 29-én a márkodi szüle-
tésű BODONI FERENC
marosvásárhelyi lakosra halá-
lának harmadik évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, fia,
menye, leánya, veje és négy
unokája, valamint egyetlen
testvére, sógornője és a csa-
lád. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (719)

Szomorú szívvel emlékezünk
április 30-án SZAKÁTS 
BÉLÁRA halálának harmadik
évfordulóján. Emlékét őrzik
szerettei. Nyugodj békében!
(713-I)
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Minőségi gránit 
síremlékek akár

50%-os 
kedvezménnyel, 

a TransGránittól. 
Elérhetőség: 
0746-263-433 

Cím: Nyárádtő, 
Fő út 446/B

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Szellő szárnyán szálló idő
e szép naphoz vezetett,
szívünk imádságát
suttogja a szeretet.
Kérjük a Jóistent,
óvjon, védjen téged.
Adjon neked egészséget,
hosszú, boldog életet!
Nyárádtőre INCZE JÓZSEF-
NEK, a legdrágább férjnek,
édesapának, apósnak, nagy-
tatának és dédnagytatának
76. születésnapján szívből
gratulálunk, és kívánunk sok

egészséget és boldogságot szerető
családja körében. Élj sokáig, drága
Papa! (747-I)



Fájó szívvel emlékezünk a
mezőkölpényi id. SZÉKELY
MIKLÓSRA halálának 15. év-
fordulóján, április 30-án. Em-
lékét örökre megőrzi az őt
soha el nem felejtő felesége,
leánya, unokái. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(734)

Múlnak az évek, te nem vagy
velünk, de tovább élsz szívünk-
ben, soha el nem feledünk.
Fájó szívvel emlékezünk
május 1-jén a szeretett férjre,
drága édesapára, nagytatára
és apósra, SZÁSZ LAJOSRA
halálának 2. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Drága emlékét őrzi
felesége, három gyermeke,
nyolc unokája és azok csa-
ládja. (741-I)

Soha el nem múló fájdalom-
mal emlékezünk  a sárom-
berki id. VAJDA ZOLTÁNRA
április  28-án, halálának máso-
dik évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (745)

Szomorú szívvel és kegyelet-
tel emlékezünk április 30-án
id. SZÁNTÓ JÁNOSRA, a bőr-
gyár volt kesztyűszabászára
halálának 20. évfordulóján.
Örökké bánatos özvegye, fia
és családja. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Pi-
henj békében. (746)

A hirtelen elválás fájdalmával,
de a viszontlátás reményével
emlékezünk a szerető férjre,
apára és nagyapára, 
id. ZRINYI MIKLÓSRA halálá-
nak első évfordulóján. Emlé-
két örökre őrzi felesége,
leánya, fia és nevelt leánya,
családjukkal együtt. (sz-I)

ELHALÁLOZÁS

Istenünk, kérünk, vedd helyet-
tünk oltalmadba őt,
Tárd ki kapudat nyugodni vágyó
lelke előtt.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, dédnagyapa, rokon, szom-
széd és jó barát,

PAPP KÁROLY
az IRA volt alkalmazottja 

életének 81. évében türelemmel
viselt szenvedés után örökre
megpihent. Földi maradványait,
unitárius szertartás szerint, 2017.
április 29-én, szombaton 12 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emléke szívünkben
örökké élni fog. 

A gyászoló család. (615-I)

Hazaszólította a Mindenható
Isten szerettei közül 

TATÁR MIHÁLY 
nyugalmazott lelkipásztort

80 éves korában. 
Romló földi testét pihenésre he-
lyezzük április 28-án, pénteken
du. 3 órakor a vásárhelyi refor-
mátus temetőben. Kérjük, csak
egy szál virággal búcsúzzanak. A
koszorúmegváltást a maros-
szentgyörgyi református egyház-
nak ajánljuk fel. Részvét-
nyilvánítás a szertartás előtt egy
órával.

A feltámadás reményével, 
gyászoló családja. (712-I)

Búcsúznak szeretett régi lelki-
pásztoruktól, 

TATÁR MIHÁLYTÓL 
a nagykendi szomszédok. Pihe-

nése legyen csendes! (712-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett  édesapa,

id. SZAKÁCS JÁNOS 
életének 91. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése április 28-án 13 órakor
lesz a marosszentgyörgyi  városi
temetőben. 

A gyászoló család. (727-I)

Megrendült szívvel, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagytata,

LACZKO LAJOS 
a TCM volt dolgozójának szíve 

hirtelen megállt életének 75. évé-
ben. Drága halottunk temetése
április 28-án, pénteken 13 órakor
lesz a Jeddi úti városi temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

Fájdalommal búcsúzik tőle 
bánatos felesége, Ilonka 

és gyermekei: Csaba, Csilla,
Gyöngyi családjukkal. 

Nyugodj békében! (736-I)

Fájó szívvel értesítem a rokonsá-
got és ismerősöket, hogy férjem, 

SZÉKELY MENYHÉRT 
aki dolgos életében nagybőgőse
volt a Filharmónia zenekarának,
72 évesen április 26-án befejezte
örömét és szenvedését e földön.
Szenvedélyesen hazavágyó szí-
vét örök nyugalomra szülőfalu-
jába, a torboszlói temetőbe
kísérjük május 2-án 13 órakor.
Emlékét szívünkben őrizzük. 

Felesége és leányai. (739-I)

Megrendült szívvel tudatom,
hogy drága lányom, 

KOVÁCS ILDIKÓ IMOLA 
szül. Fülöp 

súlyos betegségben váratlanul
elhunyt április 24-én Kanadában.
Búcsúzik tőle bánatos édes-
anyja, férje, gyerekei, testvére,
István és családja, valamint a ro-
konok, szomszédok és jó isme-
rősök. Nyugodjál békében, drága
kislányom! (756-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
rokon, jó szomszéd, a demény-
házi születésű 

id. ORBÁN VENCEL 
életének 84. évében április 26-án
csendesen megpihent. Temetése
április 29-én, szombaton lesz a
deményházi templom ravatalozó-
jától. A temetés időpontja a 0747-
495-810 telefonszámon tudható
meg. 

A gyászoló család. (sz-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, testvér,
nagymama, anyós, anyatárs és
szomszéd 

TÖRÖK MARGIT 
életének 74. évében, hosszú
szenvedés után, április 26-án
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunk temetése április 29-én 11
órakor lesz a katolikus temető
felső kápolnájából. Emléke legye
áldott, nyugalma csendes! 

Fájó szívvel búcsúzik tőle fia,
lánya, menye, veje és három

unokája. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk
PAPP KÁROLY szomszédunk-
tól. Őszinte részvétünk a gyá-
szoló családnak. Nyugodjon
békében! A Bucinului utca 2A
alatti lakótársak. (701)

Döbbenettel, mély szomorú-
sággal búcsúzunk dr. SIKÓ 
ILDIKÓ idegsebésztől, aki tu-
dásával és emberfeletti odaa-
dásával gyógyított, fáradt-
ságot nem ismerve. Drága 
ILDIKÓ, soha nem feledünk,
Gyopárnak vigasztalódást kí-
vánunk. Régi barátai: Nagy
Siklódi Kati és családja 
Marosvásárhelyről. (750-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk,
JÁNOSI CSABA LÁSZLÓ
temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak és
sírjára virágot helyeztek.
Gyászoló felesége, lánya és
bánatos szülei. (655)
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Most már hiába jön el a nyár,
az ősz, a tél, a tavasz,
Hiába minden.... mert semmi sem ugyanaz!
Te voltál a szó, te voltál a szív,
Te voltál a kar, az ölelés,
Te voltál a nap, az ég, a csillagok,
Te voltál nekem a mindenség, Édesanyám!
Drága édesanyám, 
Oly drága voltál nekem, hogy azt nem
pótolja senki,
fájó szívem, lelkem nem gyógyítja semmi.
Földi vándorlásom ha egy nap véget ér
S halhatatlan lelkem Atyámhoz visszatér,
Azt a boldog napot nagyon várom,
amikor Atyám közelében drága szeretteim újra karjaimba zárom. 
Áldd, őrizd őket, drága Jézusom, 
Hogy találkozzunk nálad egykoron.
Életre szóló fájdalommal emlékezünk drága jó édesanyánkra,
LACZKO REGINÁRA szül. Péntek halálának második évfordulóján.
Megtört gyermekei: Rozika és Klárika. (657)

Elment... elment örökre,
lelkét a Megváltó magához emelte. 
Mi maradt itt, mi maradt utána...
Fájdalom és könnyek végtelen hulláma.
Az űr, hatalmas űr, mit itt hagyott,
de ő most már az Úrtól békességet kapott.
Kik itt maradtunk, gyászolunk és sírunk,
a fájdalom hullámával nagy-nagy harcot vívunk!
A hiány, mi lelkünket szaggatja és tépi,
miért, miért kellett így legyen, az ész nem is érti!
De szívünknek rejtekén,
az emlékek között
mindörökre itt leszel, a lelkünkbe költözött!
S míg rá gondolunk, ő is itt lesz velünk,
mert emlékeink útján mindig rálelünk.
Eljön majd a nap, mikor mi is elindulunk,
és az Úrnak jóvoltából ismét találkozunk.
Akiknek fontos voltál, azoknak fontos vagy ma is.
Akik szerettek, azok szeretnek ma is.
Érezzük, hogy itt vagy...
És mindig is itt leszel...
Egész közel, mélyen a szívünkben!
Örök fájdalommal emlékezünk szeretett, drága jó édesanyánkra,
LACZKO REGINÁRA szül. Péntek halálának második évfordulóján,
és szeretett, drága jó édesapánkra, LACZKO ANTALRA halálának
16. évfordulóján. 
Gyászoló gyermekeik: Rozika és Klárika. (657)  

Nem az a fájdalom, amitől könnyes
lesz a szem, hanem amelyet
magunkban hordozunk egy életen
át némán, csendesen. Fájó szívvel
emlékezünk április 29-én GYÖRFI
ISTVÁNRA halálának 15.
évfordulóján. 
Emlékét őrzi felesége, két fia,
anyósa, testvére és családja. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (530-I)

Fájó szívvel emlékezünk 2016.
május 1-jére, amikor az Úr
elszólította a szentháromsági
születésű Dézsi Gyuláné TÖRÖK
ROZÁLIÁT. Magyarországon
temettük el az isaszegi sírkertbe a
férje mellé, aki már régebb meghalt.
RÓZSIKÁNAK hét testvére és az
egész rokonság kíván örök
nyugodalmat, gyermekeinek:
Zolinak, Noéminek és az ő
családjuknak belenyugvást.
Szeretteik. (676-I)

Egy pillanat, és mindennek vége,
oly gyorsan távoztál a
végtelenségbe. Maradt a fájdalom
és egy csendes sírhalom, szerető
szívünkben az örök fájdalom.
A búcsú nélküli elválás fájó
emlékével gondolunk EGYED
MIKLÓSRA (Mikici), aki 8 éve alig 45
évesen itt hagyta bánatos
édesanyját, leányát, testvérét,
rokonait, barátait, volt
munkatársait. 
Emléke legyen áldott! 
Szerettei. (673)

Fájó szívvel emlékezünk szeretett
édesanyánkra, MÁRÓ PIROSKÁRA,
aki április 28-án ment el szerettei
köréből. 
Emlékét örökké őrzik szerető
lányai: Kati és Éva, vejei: Péter és
Jeremiás, unokái: Attila, Szófia és
Jeremy. 
We miss you and we love you,
Anya! (704)

Mély fájdalommal emlékezem
április 29-ére, amikor egy éve rövid,
de súlyos, türelemmel, alázattal
viselt szenvedés után elragadta az
életet nagyon szerető testvéremet,
GERŐCZ ISTVÁNT (Öcsi) a
kegyetlen halál. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes. Akik
ismerték, gondoljanak rá
kegyelettel. Nyugodj békében,
drága testvérem. 
Nővéred, Eszti, távolban élő fiad,
Fănică és írországi barátaid. 
(755-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Nyílt nap a Maros Megyei Tanácsnál

A Maros Megyei Tanács a Maros Megyei Prefektúrával és a Maros Megyei Múzeummal
együttműködve szervezi meg 2017. május 16-án a nyitott kapuk napját.

A rendezvény időpontja, május 16. egy szimbolikus dátum, mivel 112 évvel ezelőtt
ezen a napon fogadta el az akkori tanács azt a határozatot, amellyel jóváhagyták
Marosvásárhely és Maros megye egyik emblematikus épületének, az új városházának
a felépítését. 

A nyílt nap alkalmával bárkinek lehetősége van arra, hogy feliratkozzon egy vezetett
sétára a Maros Megyei Tanács épületében. Iratkozni 2017. május 12-ig lehet e-mailben
(lukacs.katalin@cjmures.ro vagy vitelar.corina@cjmures.ro) vagy telefonon: 0265-
263-211/1286-os mellékállomás.

Az esemény keretében az érdeklődők meglátogathatják a megyei tanács épületét,
illetve felmehetnek a toronyba is. A séta során idegenvezető mesél majd nekik az
épület történetéről, illetve a megyei tanács és a prefektúra egy-egy képviselője rö-
viden bemutatja a két intézmény tevékenységét, a helyi közigazgatásban játszott
szerepüket. 

A látogatók a vezetett sétát követően megnézhetik a Maros Megyei Múzeum kiállítá-
sát, amely Bernády György polgármester tevékenységét mutatja be a Kultúrpalota
első emeleti kiállítótermeiben.

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény 
Az utólag módosított és kiegészített 350/2006-os ifjúsági törvény 28. cikkelye, vala-
mint a Maros megye 2017-es általános költségvetésére vonatkozó 31/2007-es Maros
megyei tanácsi határozat alapján létrehozták az ifjúsági tevékenységek támogatására
szánt 100.000 lejes alapot. 

Ugyanakkor a Maros megye általános költségvetéséből 2017-re elkülönített, vissza
nem térítendő hiteleket jóváhagyó évi programra vonatkozó 51/2017-es megyei ta-
nácsi határozat alapján az ifjúsági szakterületet belefoglalták azon kategóriákba,
amelyekből vissza nem térítendő hitelekre lehet pályázni. 

A 350/2006-os törvény 10. és 28. cikkelye (2.) alpontja alapján a Maros Megyei Tanács
2017. május 4-én 11 órára, a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1.
szám alatti székhelyére közvitára hívja a megye területén működő nemkormány-
zati ifjúsági szervezetek, egyesületek és alapítványok képviselőit, hogy a 2015-
2020-as időszakra vonatkozó fontosabb célkitűzéseket és akciókat meghatározó
országos ifjúságpolitikai stratégiára vonatkozó 24/2015-ös kormányrendelet alapján
döntsék el, milyen tevékenységeket támogassanak az ifjúsági alapból. 

Felkérjük a szervezeteket, hogy legkésőbb 2017. május 3-án 12 óráig jelezzék
részvételi szándékukat képviselőjük megnevezésével a szoverfi.gabriella@cjmu-
res.ro e-mail-címen. 

Kapcsolattartó, aki bővebb felvilágosítással is szolgál: Szövérfi Gabriella, telefon:
0265-263-211. 1213 mellékállomás. 

Péter Ferenc                                             Paul Cosma
elnök                                                     jegyző 

A CFR Önsegélyző Pénztára 
– Marosvásárhely,  Horea utca 3. szám – 

sürgősen megoldhatja anyagi gondjait  helyben 
nyújtott  hitel folyósításával, előnyös feltételekkel. 

A hiteltípusok a következők:
• kezessel nyújtott kölcsönök
• kezes nélküli kölcsönök és pluszösszegek
• speciális kölcsönök fiatal házasoknak, 
újszülöttet nevelő családoknak és egyetemistáknak

• társaságitőke-betétek előnyös kamatokkal
Érdeklődni a 0265/233-699-es telefonszámon lehet. 

Sucursala Mures

Hamarosan megnyílik új marosvásárhelyi
bisztrónk, egy igazi borbár-étterem!

Jelentkezz az alábbi állásokra:
• PULTOS
• PINCÉR

• SZAKÁCS
• KONYHAI KISEGÍTŐ

Ha nincs tapasztalatod, de nyitott vagy a tanulásra 
– MI BETANÍTUNK! 

Ha tapasztalatod van a vendéglátásban – KIVÁLÓ
BÉREZÉST ÉS JÓ CSAPATOT AJÁNLUNK!

Fényképes önéletrajzodat 
a cv@petry.ro e-mail-címre várjuk!


