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vándorbringásokig

Táborok tárháza
Lassan elkezdődik a nyári vakáció előtti visszaszám-
lálás. A legtöbb családban már körvonalazódott a
szünidei forgatókönyv, sikerült lefoglalni a szülős-
gyermekes üdülés helyszínét, vagy bejelentkezni a
kisiskolások és tizenévesek körében egyre népsze-
rűbb tematikus táborok valamelyikébe. De azok sem
maradtak le minden lehetőségről, akik még nem vá-
lasztottak az interneten bőven kínálkozó gyermek-
üdültetésekből. Összeállításunkban annak néztünk
utána, milyen táborokban vannak még üres helyek,
és mennyibe kerül az öt-hat napos kaland.

A nyáritaborok.ro honlapon maroshévízi táborokból lehet
válogatni. A július közepén zajló, ötnapos kézművestábort a 7-
14 éves korosztálynak hirdették meg. A gyermekek a számos,
kézügyességet fejlesztő tevékenység – gyöngyfűzés, nemeze-
lés, szövés, fonás, képkészítés, gipszöntés, üvegfestés – mellett
különféle szocializációs játékokban vesznek részt, és kirán-
dulni, strandolni is fognak. A tábor 590 lejbe kerül, még négy
szabad hely maradt. Szintén a 7-14 éveseknek szól és ugyan-
ennyibe kerül a július első hetében zajló angoltábor, amelyre
még nyolc gyermek jelentkezhet. Száz lejjel többet kell fizetni
a szintén július első felében zajló túlélőtáborért, amelynek 

A dicsőszentmártoni 14A országúttal át-
szelt közúti híd építéséhez szükséges
pénzösszeg utolsó részletét is átutalták
az önkormányzat számlájára, így rövi-
desen sor kerül a közbeszerzési eljárá-
sokra. A hídépítési munkálatokat annak
függvényében kezdhetik el, hogy a köz-
beszerzési versenytárgyalások milyen
nehézségekbe ütköznek.

A beruházási munkálatokat az országos fej-
lesztési program révén kivitelezik, melynek ér-
téke 9.040.925 lej héával (TVA), a
hatástanulmány szerint ezt az összeget azonban
meg kellett toldani közel négymillió lejjel. A
2016. december 22-én aláírt finanszírozási szer-
ződés 2-es számú kiegészítő okirata alapján a
Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Euró-
pai Alapok Minisztériuma a hatástanulmány
alapján 3.732.704 lejjel kipótolta az eredetileg

tervezett összeget. A közigazgatási pénzügyi
törvények értelmében, míg az önkormányzat
nem rendelkezett a munkálatokhoz szükséges
teljes pénzösszeggel, nem kezdhették el a köz-
beszerzési kiírásokat sem. „Köszönetet mondok
Sevil Shhaideh kormányfőhelyettesnek, aki
azon kevesek közé tartozott, akik megértették
ezt a rendkívül fontos beruházást. 105 év után
a városnak új hídja lesz, amely a lakosság 

Kitekert bértörvény
Első látásra nehéz megérteni a kormányzat eljárá-

sát a szerdán elfogadott bértörvény kapcsán. Miután
gyakorlatilag a választások megnyerése óta a közszfé-
rára váró béremelésekkel etették a közvéleményt, és
egyes munkavállalói csoportoknak már emeltek is a
bérén, a döntő szavazás előtt úgy változtatták meg a
törvényt, hogy csak a magas köztisztviselői kar kap
azonnali, hatalmas fizetésemelést, mindenki másnak
jövőig várnia kell. Azok után, hogy egyes szakszerve-
zetek már elkezdtek tiltakozni a törvény kapcsán, és
újabbak készülnek munkakonfliktust kirobbantani, ez
a pálfordulás tökéletes receptnek tűnik a népharag ki-
váltására.

Ez csak rosszat vagy még rosszabbat jelenthet. Mert
az rossz, ha egy kormányzat annyira kétbalkezes, hogy
saját maga alól rángatja ki a szőnyeget, mivel nem
azért tartják az adófizetők, hogy társadalmi feszültsé-
geket gerjesszen, hanem azért, hogy értelmesen ve-
zesse az országot.

A még rosszabb verzió pedig az, hogy nem nevetsé-
ges balekséggel állunk itt szemben, hanem egy kia-
gyalt tervvel. Meglehet, hogy valójában eszük ágában
sem volt egy igazi bérreformot végrehajtani, 
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Az RMDSZ szerint
törvénytelenül 
vették le a magyar
utcanévtáblákat
Az RMDSZ szerint törvénytelenséget
követett el a Maros megyei prefektus,
amikor a marosvásárhelyi magyar ut-
canévtáblák eltávolítására utasította a
polgármestert. Lucian Goga azonban
azt állítja, jogerős bírósági döntés
alapján járt el.
____________3.
„Hallgassatok 
szüleitekre!”
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
bűnözésmegelőző osztálya és a ma-
rosvásárhelyi börtön közös projektje
keretében idén hatodik, egyben utolsó
alkalommal találkozhattak középisko-
lások elítéltekkel, akik személyes ta-
pasztalataikat osztották meg a
diákokkal a börtönéletről, a szabadság
értékéről, és jó tanácsokkal látták el a
fiatalokat. 
____________4.
Öregotthon helyett
ifjúsági központ
Az ákosfalvi önkormányzat számos
tervvel vágott neki az idei évnek a
helyi költségvetés elfogadásával. Ezek
között nemcsak infrastrukturális beru-
házásokat találunk, hanem a fiatalok
igényeire is összpontosítanának a
községvezetők.
____________4.
Egykori malmok 
a Sóvidéken és 
a Nyárádmentén
A székelyföldi malmokról a legelső írá-
sos említés 1589-ből származik, tör-
vényszéki jegyzőkönyv őrizte meg.
Csík, Gyergyó és a Kászonok vidékén
a malomépítést elsősorban a fafeldol-
gozás és -kitermelés határozta meg. A
déli részeken többnyire lisztelőmalmok
voltak. 
____________15.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

Megérkezett a hiányzó pénzösszeg 

Épülhet az új dicsőszentmártoni híd 



Sztakics Éva-Judit, Sepsiszent-
györgy alpolgármestere és Csibi Attila
Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármes-
tere egy szerkesztőségünkbe eljuttatott
közleményben közlik, hogy a buda-
pesti Nemzeti Vágta 2017. évi verseny-
kiírásának és versenyszabályzatának
értelmében az úgynevezett „fekete ver-
senyen” való bárminemű részvétel, il-
letve közreműködés a Nemzeti Vágta
versenyrendszeréből való kizárást

vonja maga után. Fekete versenynek
minősül valamenyi, a Nemzeti Vágta
hivatalos előfutamát nem képező sík-
verseny. 

A Nemzeti Vágta licencének értel-
mében egyetlen hivatalos székelyföldi
előfutam létezik, és ez a Székely
Vágta. A Székely Vágtának pedig nin-
csenek előfutamai.

Az elmúlt években a Székely Vágta
mellett több lovasrendezvény jött létre,

amelyek a lovaskultúrát és a lovasspor-
tot népszerűsítik, így számos síkver-
senyre is sor került. A Nemzeti Vágta
2017. évi versenyszabályzatának betar-
tása érdekében május 29-én a Maros-
széki Lófuttatás szervezői, köztük
Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy
polgármestere, valamint a Székely
Vágta szervezői közös nyilatkozatban
fogadták el, hogy a rendezvényeik köl-
csönös támogatására való tekintettel,
az V. Marosszéki Lófuttatás nem minő-
sül galoppversenynek, így nem érvé-
nyes a Nemzeti Vágta „fekete
versenyre” vonatkozó tiltása az azon
részt vevő, illetve közreműködő lova-
sokra. A két lovasesemény szervezői
továbbá megállapodtak abban, hogy a
Marosszéki Lófuttatáson és a Székely
Vágtán egyaránt részt vevő lovasok
közül kiválasztják azt, aki Erdőszent-
györgyöt képviselheti majd a budapesti
Nemzeti Vágtán.

Felhívják a Kovászna, Hargita és
Maros megyében szervezendő lovas-
versenyek szervezőinek figyelmét,
hogy amennyiben rendezvényeik ré-
szét képezi síkpályán tartandó galopp-
verseny, vegyék fel a kapcsolatot a
Székely Vágta szervezőivel az utóla-
gos kellemetlenségek és nézeteltérések
elkerülése érdekében.

tagjai egy kétnapos túrán is részt vesz-
nek a Kelemen-havasokban. Itt még ki-
lenc hely maradt. Kilencéves kortól
ajánlják a júliusi íjász-lovas tábort,
amelynek ára 799 lej, hat szabad hely
van még.

A 12-18 éves korosztálynak szól az
augusztus elején zajló fotótábor,
amelynek ára 750 lej. Ide még kilenc
gyermek jelentkezését várják. A kíná-
latot biciklitábor is színesíti, amelyet
szintén tizenéveseknek hirdettek meg.
A tábor 600 lejbe kerül, három szabad
hely van még.

A legtöbb hely a 7-14 éveseknek
szóló némettáborban maradt, az 590 le-
jért kínált üdülésre még 14 gyermeket
várnak.

Igen népszerűek az Outward Bound
szovátai táborai is, amelyekről lapunk-
ban mindegyre hírt adunk. Júliusi aján-
lataik között szerepelnek a 13-18
éveseknek ajánlott, a fizikai és szel-
lemi határok tágítását célzó Kaland7 és
a 9-11, 12-14 éveseknek szóló angol-
táborok, amelyekről az Outward
Bound honlapján megadott elérhetősé-
geken lehet részletesebben tájéko-
zódni.

A táborba vágyók egyik kedvenc
szigete Kalibáskő, ahol az idei nagyva-
kációra is számos tematikus kaland kí-
nálkozik. A szünidő második hetében
zajlik a Két keréken Erdővidéken
nevű, kézműves-kerékpáros-hagyo-

mányőrző vándortábor (ára 400 lej),
július 2–8. között a honfoglaló magya-
rok életébe betekintést nyújtó, Száll az
ének két fiáról szép Enéhnek elneve-
zésű tábor (300 lej), amelyet a szerve-
zők minden korosztálynak ajánlanak,
és amelynek programjában idei újdon-
ságként régészkedés is szerepel. Szin-
tén korosztálytól független az
eredetmondák idejébe röpítő Csillag-
ösvény tábor (300 lej), amely július kö-
zepén zajlik. 11-14 éveseknek ajánlják
Az utat én akartam, mert engem akart
az út nevű kerékpáros vándortábort
(400 lej), 9-14 éveseknek a Tündér- és
lovagképző kalandozásokat (400 lej).

Valamennyi korosztálynak szól az
Örökölt magyar ház, A kék bolygó, az
Ábel a rengetegben nevű, illetve a
színjátszó tábor (valamennyi 300 lej).
Óvodásoknak és kisiskolásoknak
ajánlják a Sárkánytudós tanoncképzőt,
az augusztus végi Élménygyűjtő tábor
viszont minden korosztályé. Közvetle-
nül iskolakezdés előtt, szeptember 3–
7. között zajlik a Tücsök és hangya
román nyelvű mesehét (300 lej),
amelyre óvodások és kisiskolások je-
lentkezését várják.

A táborokról a kalibaskogyerekvi-
lag.ro honlapon lehet bővebben tájéko-
zódni.

Szent László-csontereklye 
Búzásbesenyőben
Június 23-án 17 órakor Szent László-csontereklye érkezik
Búzásbesenyőbe, amelyet a templomban helyeznek el.
18 órától szentmisét tartanak Szent Lászlóról és Jézus
szívéről, prédikál Czikó László helyi plébános. 19 órától
Darvas-Kozma József tart vetítéses előadást Szent Lász-
lóról és csontereklyéjéről. Az ereklyét 20 órakor a maros-
vásárhelyi Keresztelő Szent János-plébániára szállítják
át. 

Filmvetítés 
Az emberi tudat káprázatszerű természetéről szóló 2017-
es tudományos ismeretterjesztő filmet vetítik június 9-én,
ma 19 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban. Időtar-
tam: 55 perc. Utána beszélgetés lesz a témáról. A belé-
pés ingyenes.

Felújított Gardénia
A Gardénia című előadás felújított változatát játsszák jú-
nius 15-én, csütörtökön délután 5 órakor a marosvásárhe-
lyi Spectrum Színházban. Rendező: Török Viola.

A MOGYE magyar végzőseinek 
búcsúztatása

A Marosvárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ma-
gyar végzőseinek búcsúztatására idén is a Studium-Pros-
pero Alapítvány és partnerei szervezésében a
Vártemplomban kerül sor június 9-én, ma 11 órától. A ma-
gyar tagozat sajátjaként tekintett ünnepséget, az ökume-
nikus istentiszteletet és diplomaosztót is magába foglaló
rendezvényt kivetítik és kihangosítják a várkertben. Az in-
terneten élőben is követhető lesz az esemény a Studium-
Prospero Alapítvány Facebook-oldalán.

Ballagás a Sapientián
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvá-
sárhelyi Karának ballagási ünnepségére június 10-én,
szombaton 10 órától kerül sor az egyetem aulájában. 

Szent Lukács-festőtábor 
Marosszentgyörgyön

A marosszentgyörgyi római katolikus plébánián június 11-
én kezdődik a III. Szent Lukács festőtábor, melyen 16
jeddi, marosvásárhelyi és marosszentgyörgyi festő vesz
részt. A tábor idei témája a remény, vezetője Czirjék Lajos,
házigazdája Baricz Lajos. Az alkotótábor munkáit a plébá-
nia tanácstermében állítják ki, a tárlat június 18-án, a 10
órakor kezdődő hálaadó szentmise után, fél tizenkettőkor
nyílik meg. 

Swimathon – 
jótékonysági úszóverseny 

Hetedik alkalommal tartják meg idén június 11-én a 
Swimathon jótékonysági úszóversenyt. Huszonnégy pro-
jektre, főként szociális célokra gyűjtenek adományokat. Az
úszóverseny 9 órakor kezdődik és 16 óráig tart a víkend-
telepi uszodában. 

Táncverseny a sportcsarnokban 
A Together Dance Club Sportegyesület június 11-én, va-
sárnap 13 órától sporttáncversenyt rendez (pompon, 
cheerleading, amatőr ritmikus gimnasztika) a marosvásár-
helyi sportcsarnokban. Közel 200 sportoló részvételére
számítanak négy városból. A belépőjegy 10 lej. 

A hónap kiemelt példánya 
A marosvásárhelyi Természetrajzi Múzeum munkatársai a
kis vízicsibét (Porzana parva) nevezték meg június kiemelt
kiállítási egyedének, amely kitömve közel 40 éve van a
múzeum tulajdonában. A madár Radnótról származik, ki-
preparálása Szombath Zoltán munkáját dicséri. 

Rókakölyköket kínoztak
Június 7-én, szerdán a bonyhai rendőrök az egyik közös-
ségi portálon egy olyan kisfilmre bukkantak, amelyben egy
helybeli férfi egy rókakölyköt kínoz. Az üggyel kapcsolatos
kivizsgálás során kiderült, hogy két héttel korábban egy
19 éves fiatalember három rókakölyköt fogott be, amelye-
ket egy másik helybelinek adott át. Ez utóbbit az állatok
kínzásával és a kegyetlenségnek a közösségi oldalra való
feltöltésével vádolják. A rendőrök egy vadászegyesületnek
a segítségét kérték az állatok megmentéséért. A kivizsgá-
lás állatkínzás és vadorzás vádjával folytatódik. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma FÉLIX, 
holnap MARGIT, GRÉTA
napja. 
MARGIT: a görög eredetű
Margaréta magyarosodott
alakja. Jelentése: gyöngy,
vagy a tenger leánya. Rokon
név a Gréta.

9., péntek
A Nap kel 

5 óra 29 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 13 perckor. 
Az év 160. napja, 

hátravan 205 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. június 8.

1 EUR 4,5698
1 USD 4,0660

100 HUF 1,482
1 g ARANY 167,9162

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulás

Hőmérséklet:
max. 240C
min. 110C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
44, 34, 3, 18, 26 + 8 NOROC PLUS: 6 9 6 7 6 6

18, 30, 38, 28, 37, 32 SUPER NOROC: 8 1 0 3 3 7

7, 6, 16, 26, 18, 9 NOROC: 8 7 6 5 1 1 3

Fotó: Vajda György (archív)

(Folytatás az 1. oldalról)

Megállapodás a Marosszéki Lófuttatás
és a Székely Vágta szervezői között

Táborok tárháza



Az RMDSZ szerint törvénytelensé-
get követett el a Maros megyei
prefektus, amikor a marosvásár-
helyi magyar utcanévtáblák eltá-
volítására utasította a
polgármestert. Lucian Goga azon-
ban azt állítja, jogerős bírósági
döntés alapján járt el.

Az RMDSZ csütörtöki közleményé-
ben emlékeztet, a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal az elmúlt héten a
város magyar utcanévtábláinak leszere-
lésébe, illetve a kétnyelvű utcanévtáblák
román nyelvűre cserélésébe kezdett a
Dózsa György úton. Kedden a szövetség
marosvásárhelyi szervezete tiltakozott ez
ellen, és írásban kért magyarázatot a kor-
mányhivataltól az ügy kapcsán.

„Törvénytelenséget követett el, teljes-
séggel kimerítette a hivatallal való visz-
szaélés fogalmát és túllépte hatáskörét a
Maros megyei prefektus akkor, amikor a
marosvásárhelyi magyar nyelvű utca-
névtáblák eltávolítására utasította a pol-
gármestert úgy, hogy semmilyen erre
vonatkozó törvényes alapot nem tudott
megjelölni átiratában. (…) Amennyiben
a prefektus nem vonja vissza azonnali ha-
tállyal rendelkezését, az RMDSZ orszá-
gos vezetősége határozott válaszlépéseket
helyez kilátásba” – áll a szövetség csütör-
töki állásfoglalásában, amelyben ugyan-
akkor felszólítják a prefektust, hogy vonja
vissza „törvénytelen utasítását”, lehetővé
téve a kétnyelvű utcanévtáblák visszahe-
lyezését Marosvásárhelyen.

Lucian Goga prefektus az AGER-

PRES hírügynökség megkeresésére úgy
nyilatkozott, a törvény szerint járt el,
jogerős bírósági döntés alapján, amellyel
érvénytelenítették a kétnyelvű utcanév-
táblák kihelyezéséről szóló helyi tanácsi
határozatot.

„A kétnyelvű utcanévtáblák kihelye-
zésének nincs törvényes alapja, miután a
2015.05.28-i 150-es számú helyi tanácsi
határozatot érvénytelenítette a bíróság. A
törvényt tiszteletben kell tartani, nekem
pedig az a feladatom, hogy őrködjek a
törvények betartása felett. Nincs nekem
semmi problémám a polgártársaimmal”
– fogalmazott Lucian Goga.

Az RMDSZ állásfoglalását nem kí-
vánta kommentálni a prefektus.
(Agerpres)
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Románia a NATO egyik legmeg-
bízhatóbb európai szövetségese

Klaus Johannis elnök szerdán, a washingtoni Heri-
tage Foundation által szervezett vitafórumon azt
mondta, Románia jól végzi a dolgát az Amerikai Egye-
sült Államok partnereként, hangsúlyozva, a 2017-es
költségvetésben a GDP 2 százalékát irányozták elő
védelemre. „Örömömre szolgál, hogy elmondhatom:
ez volt az egyik legfontosabb célkitűzésem tisztségem
átvételekor. Célunk, hogy még legalább egy évtizedig
megtartsuk a legalább 2 százalékot. Ez lehetővé fogja
tenni Románia számára, hogy folytassa a legfonto-
sabb beszerzési programokat.” Johannis kijelentette:
az elmúlt húsz évben komoly előrelépéseket tett, és
„Románia a NATO egyik legmegbízhatóbb szövetsé-
gese lett Európában”, és a térség stabilitását bizto-
sítja. (Mediafax)

Az ügyészek is alkotmányossági
óvást kérnek a bértörvény ellen

A Romániai Ügyészek Egyesülete azt kéri Klaus Jo-
hannis államfőtől, a Legfelsőbb Ítélő és Semmítő-
széktől és a Nép Ügyvédjétől, hogy az
alkotmánybíróságon emeljenek óvást a bértörvény
ellen, mivel szerintük az anyagi státusbeli különbsé-
get idéz elő az ügyészek és a bírák között. Az egye-
sület közleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy
jelenlegi formájában a törvény az igazságszolgálta-
tási rendszer teljességét negatívan befolyásolhatja.
A közlemény szerint az ügyészeket és bírákat
egyenlő jogok és egyenlő bánásmód illeti meg.
(Agerpres)

Romániába látogat 
a francia kormányfő

Romániába látogat a közeljövőben Franciaország
miniszterelnöke, Edouard Philippe, jelentette be csü-
törtökön a párizsi munkalátogatáson tartózkodó
Sorin Grindeanu miniszterelnök. „Meghívtam Romá-
niába a francia kormányfőt. Vannak közös politikai
tapasztalataink – ha fogalmazhatok így –, ő is a helyi
közigazgatásból érkezett. A közeljövőben Románi-
ába látogat, hogy megerősítsük a román–francia
kapcsolatokat” – nyilatkozta Grindeanu Románia pá-
rizsi nagykövetségén, franciaországi munkalátoga-
tásának végén. Sorin Grindeanut csütörtök reggel
fogadta hivatalában Edouard Philippe nemrég kine-
vezett francia miniszterelnök. Az egyeztetésen szó
esett arról, miként járulhat hozzá a két ország közö-
sen „az európai projekt megerősítéséhez”, ugyanak-
kor a francia miniszterelnök támogatásáról
biztosította Romániát az EU-elnökség előkészítése
és az elnökség ellátása terén. (Agerpres)

Kövesi nem áll a parlamenti
vizsgálóbizottság elé

Átiratban értesítette Laura Codruţa Kövesi a 2009-
es államelnök-választást kivizsgáló parlamenti bi-
zottságot, hogy nem fog megjelenni a június 14-ére
tervezett kihallgatáson. Az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyészség (DNA) főügyésze azzal indokolta
meg döntését, hogy a Legfelsőbb Igazságszolgálta-
tási Tanács plénumának döntése értelmében az
ügyészek nem idézhetők be tanúként a parlamenti
bizottságok elé, mivel az alkotmányos elvek értelmé-
ben az igazságszolgáltatói hatósághoz tartoznak.
(Agerpres)

bármilyen amatőr módon is kezelték a kérdést. Ugyanis
a saját maguknak kiosztott vaskos összegeken kívül
másnak semmilyen biztosat nem nyújt ez a törvény, hi-
szen ha ebben az országban minden politikusi ígéretet
betartottak volna az utóbbi szűk három évtizedben,
akkor ma a szaúdi olajmágnások hozzánk járnának
zsebpénzt kunyerálni, és senkinek nem fájna a béreme-
lés. Ám amíg az állami béreken háborog az érintett
munkavállalói réteg, és a kérdés felelőtlen kezelését
látva a tisztességes adófizetői réteg is, addig szőnyeg
alatt el lehet intézni egyéb dolgokat. Például alig érte
el a hírszolgáltatók ingerküszöbét az a szerdai alkot-
mánybírósági döntés, amelynek révén a talárosok, szín-
lelve a bele nem szólást, azt mondták, hogy mégiscsak
illene értéket megállapítani a hivatali visszaélés bűn-
vádi behatárolásában. Magyarul, lehessen elereszteni
azt, aki egy bizonyos határértéknél kevesebbet vágott
zsebre a közpénzből. Ez jogász elemzők szerint gyorsan
azt hozhatja, hogy hamarosan számos korrupciós ügy
gyanúsítottja, vádlottja vagy épp elítéltje is szabadul-
hat. Ezt már a télen is megpróbálta sürgősségi rende-
letben elintézni a kormány, csak az utcai
tiltakozáshullám hatására léptek vissza. Most inkább a
becsapott közszféra felháborodása várható. De leg-
alább a fejetlen bértörvénybe rejtett költségvetési bom-
bát hatástalanították, ami további rosszaktól jelent
menekvést az adófizetőknek.

Kitekert bértörvény
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világAz RMDSZ szerint törvénytelenül vették le 
a magyar utcanévtáblákat

Kanadában ezen a héten tartják a
magyar református diaszpórának
a reformáció 500. évfordulója al-
kalmából szervezett találkozóját.
Az esemény szerdán kezdődött és
péntekig tart.

Vass Zoltán, a torontói Első Magyar
Református Egyház lelkipásztora a köz-
médiának elmondta: a Niagara Fallsban
rendezett eseményre Kanadából, az
Amerikai Egyesült Államokból, Auszt-
ráliából és Európából is érkeztek egyházi
küldöttek. Egy szerdai kerekasztal-be-
szélgetésen a résztvevők az egyházat
érintő örömökről és problémákról be-

széltek. Szabó István, a Dunamelléki Re-
formátus Egyházkerület püspöke, vala-
mint a magyarországi református egyház
zsinati elnöke azt mondta: bár országon-
ként, régiónként jelentősen eltérő hely-
zetben vannak a közösségek, a
résztvevők egyetértettek, hogy „minde-
nekelőtt az evangéliumi igehirdetésben
kell megújulnunk”. Ebben van elrejtve
az egyház jövője – tette hozzá.

Kató Béla, az Erdélyi Református
Egyházkerület püspöke arról beszélt,
hogy a problémák ugyanazok a Kárpát-
medencében és a diaszpórában is.

„Hogy valaki Bukarestben vagy To-

rontóban tűnik el a közösségéből, az el-
vileg mindegy” – fogalmazott. Mint
mondta, úgy látják, csak az intézmény-
hez tartozás segíti a közösséget abban,
hogy megmaradhasson.

Ha valaki egyetlen intézménnyel sincs
kapcsolatban, „annak veszélyben van a
hite is, a gyülekezeti közössége, a vallá-
sossága és az anyanyelve is” – véleke-
dett.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere Kanadában folytat tárgyalá-
sokat, és csütörtökön ellátogatott a talál-
kozóra. (MTI)

Reformáció 500
Találkozót tart a magyar református diaszpóra Kanadában

Száz civil szervezet és magánsze-
mély fogott össze, hogy megaka-
dályozza a család alkotmányos
meghatározásának módosítására
vonatkozó, a melegházasság ké-
sőbbi legalizálását ellehetetlenítő
népszavazás kiírását – jelentették
be a kezdeményezők szerdán Bu-
karestben.

A Respect elnevezésű, egyéni szabad-
ságjogokat védő platformhoz többek kö-
zött a Pro Democratia egyesület, az
ActiveWatch médiafigyelő, a romániai
Helsinki Bizottság, a bukaresti Függet-
len Médiaközpont és az azonos nemű
párok társadalmi elfogadtatásáért küzdő
Accept egyesület csatlakozott.

Sajtóértekezletükön Cristian Pârvu-
lescu politológus, a Pro Democratia tisz-
teletbeli elnöke úgy vélekedett: az
illiberális eszmék térnyerése közepette
az emberi szabadságjogok világszerte
folyamatos támadásnak vannak kitéve.

„Az emberi szabadságjogokat manap-

ság luxusnak tekintik. Ismerik Orbán
Viktor vagy Vlagyimir Putyin álláspont-
ját, amelyet a román társadalom egy
része és sok román politikus is felkarol.
Ilyen körülmények között szükségesnek
láttunk egy ilyen mobilizálódást Romá-
niában is” – jelentette ki Pârvulescu.

Kifejtette: Romániában ismét a vallást
és hagyományokat próbálják kijátszani
az emberi jogok ellen, a civil összefogást
pedig azért hozták létre, hogy megvédje
a polgári demokráciát és felmutassa a
„követendő utat”.

Mircea Toma, az ActiveWatch veze-
tője képmutatónak nevezte a Koalíció a
Családért nevű szervezetet, amely a csa-
lád alkotmányos meghatározásának mó-
dosítását kezdeményezte. Úgy
vélekedett: a népszavazást kezdemé-
nyező koalíció a kivándorlásért, a csalá-
dok széteséséért és népességfogyásért
érzett jogos társadalmi aggodalmat egy
kisebbség – az azonos nemű párok – jo-
gainak korlátozására akarja felhasználni,

ami szerinte semmivel sem fogja segí-
teni a „hagyományos család” megerősö-
dését.

A képviselőház május elején nagy sza-
vazattöbbséggel elfogadta azt az alkot-
mánymódosító javaslatot, amely „egy
férfi és egy nő” önkéntes házasságaként
határozná meg a családot a jelenlegi
alaptörvényben szereplő „házastársak”
kifejezés helyett. A keresztény egyházak
támogatását élvező Koalíció a Családért
nevű ernyőszervezetnek alig fél év alatt
a szükséges félmillió helyett több mint
hárommillió támogató aláírást sikerült
összegyűjtenie polgári kezdemé-
nyezéséhez.

Az alaptörvény módosításához a par-
lament mindkét házának kétharmados
többséggel kell elfogadnia az alkot-
mánymódosító tervezetet, amelyről a
parlamenti elfogadásától számított 30
napon belül népszavazást kell kiírni. A
szenátusi szavazásra és a referendumra
várhatóan ősszel kerül sor. (MTI)

Civil összefogás a család alkotmányos 
meghatározását módosító kezdeményezés ellen

Megkezdődtek csütörtök reggel az
előrehozott parlamenti választások
Nagy-Britanniában. A 650 válasz-
tókerület csaknem 50 ezer válasz-
tóhelyiségében az 50 millió
választópolgár helyi idő szerint
reggel 7 és este 10 óra között vok-
solhatott egyéni jelöltekre.

A szavazatok összeszámlálási és el-
lenőrzési folyamata a többi fejlett ipari
ország gyakorlatához mérve hagyomá-
nyosan lassú, véglegesnek tekinthető
eredmények ma délutánig várhatók.

Kormányalakításra két pártnak, a
2010 óta kormányzó Konzervatív Párt-
nak, illetve a legnagyobb ellenzéki erő-
nek, a Munkáspártnak van reális esélye.
A II. világháború óta eltelt több mint hét
évtizedben kizárólag e két párt minisz-
terelnökei váltogatták egymást a Dow-
ning Street 10. alatti kormányfői
rezidencián. Ha a választáson a két nagy
párt valamelyike megszerzi az alsóházi
képviselői helyek abszolút többségét,

annak a pártnak a miniszterelnök-jelöltje
– a Konzervatív Párt esetében Theresa
May, a Munkáspárt győzelme esetén Je-
remy Corbyn – várhatóan már ma felke-
resi II. Erzsébet királynőt a londoni
Buckingham-palotában, és tájékoztatja
az uralkodót arról, hogy meggyőződése
szerint pártja képes kormányt alakítani.

A királynő ennek alapján felkéri kor-
mányalakításra a győztes párt vezetőjét,
aki akár még aznap megalakíthatja új
kormányát. Ha egyik pártnak sem sikerül
abszolút többséget elérnie, vagyis nincs
olyan párt, amelyiknek az alsóházi frak-
ciója eléri legalább a 326 főt, akkor nagy
valószínűséggel az a párt próbálkozik
először kormányalakítással, amelynek
frakciója a legnagyobb létszámú, de
ebben az esetben az új kormány megala-
kulása elhúzódhat.

Ez történt a 2010-es választások után,
amikor a Konzervatív Párt alsóházi frak-
ciója lett a legnagyobb, de csak 307 fős
létszámmal. Néhány napnyi egyezkedés

után a konzervatívoknak sikerült a Libe-
rális Demokratákkal koalíciós többségi
kormányt alakítaniuk, és ez a kormány
az idő előtti szakítást jósló számtalan
előrejelzés és a szinte folyamatos koalí-
ciós súrlódások ellenére sikeresen ki is
töltötte ötéves mandátumát.

Előzőleg 1974-ben fordult elő, hogy a
választások után egyik brit parlamenti
pártnak sem volt abszolút többsége az
összes többi alsóházi frakció együttes
létszámához képest. Edward Heath ak-
kori konzervatív párti kormányfő is
megpróbált koalíciót kötni a liberálisok-
kal, ám a tárgyalások három nap után ku-
darccal végződtek, és II. Erzsébet
királynő végül Harold Wilsont, a Labour
vezetőjét bízta meg kormányalakítással.

Wilson nyolc hónapig állt kisebbségi
kormány élén, ezután újabb választáso-
kat tartottak, amelyet a Munkáspárt haj-
szálvékony, háromfős abszolút
többséggel megnyert. (MTI)

Előrehozott parlamenti választások Nagy-Britanniában



Az ákosfalvi önkormányzat
számos tervvel vágott neki az
idei évnek a helyi költségve-
tés elfogadásával. Ezek között
nemcsak infrastrukturális be-
ruházásokat találunk, hanem
a fiatalok igényeire is össz-
pontosítanának a községve-
zetők. Első lépésben két
településen biztosítanának ci-
vilizált szabadidős körülmé-
nyeket.

A tavaly azért lobbizott a község,
hogy engedélyt nyerjen egy öregott-
hon építésére. A Harasztkerékre ter-
vezett ingatlan többszintes lett
volna, hogy az önfenntartás érdeké-
ben nagyobb legyen a befogadóké-
pessége, ám a megyei főépítész
jóváhagyását nem kapták meg – tá-
jékoztatott az előzményekről 
Osváth Csaba polgármester. Ha
nem ruházhattak be az idősek érde-
kében, akkor megteszik a fiatalok
számára – döntött az elöljáró és a
helyi tanács. Harasztkerék központ-
jában rendelkeznek egy bekerített
területtel, megszerezték a szomszé-
dok beleegyezését, és elindították a
tervezést, a különböző engedélyek

beszerzését, hogy ifjúsági közpon-
tot építsenek. 
Megérett az idő erre is

A munkálatok értéke több mint
másfél millió lej, és egy-egy épüle-
tet és kis strandot hoznának létre.
Az épület alagsorában kapnának he-
lyet a kazánok, tisztító- és pumpa-
rendszerek, a földszinten egy belső
medence, az udvaron pedig egy-egy
gyerek- és felnőttmedence, mindhá-
romnak a vize az igényeknek meg-
felelően télen-nyáron melegíthető
lenne. Az épület emeletén egy több-
funkciós közösségi teret alakítaná-
nak ki, ahol a fiatalok

megszervezhetnék saját rendezvé-
nyeiket, szórakozhatnának, és akár
konferenciáknak is helyet adhatna.
Az udvar fennmaradó részét termé-
szetesen zöldövezetté alakítanák át,
az ingatlan körül parkolókat építe-
nének, hiszen közvetlen mellettük
sportpálya, park, óvoda és kultúrott-
hon is van. A község az elmúlt évti-
zedben sok pénzt fordított
infrastrukturális fejlesztésekre az
utaktól a középületekig, sportléte-
sítményektől a ravatalozókig, így
most eljött az ideje ilyen fajta beru-
házásban is gondolkodni – fejtette
ki a községvezető, aki elmondta: az

év elején 900 ezer lejt különítettek
el erre az elképzelésre, de más for-
rások felkutatásán is dolgoznak,
úszómedencére is gondoltak, hogy
a fürdőzés mellett testmozgásra is
lehetőség nyíljon. A helyszínen
több talajfúrást végeztek, jelenleg a
talált víz minőségét elemzik a szak-
laboratóriumok.
Székelyvajában is építenének

Székelyvajában rendelkeznek
egy kihasználatlan épülettel, amely
egykor községháza volt, később
óvodai csoport kapott benne helyet,
de sosem volt kellő rendeltetése. A
kisebb gyereklétszám miatt az óvo-
dai csoportot átköltöztették az elemi
osztályok mellé egy másik épü-
letbe, ahol felújították a termeket és
megfelelő körülményeket biztosí-

tottak az oktatáshoz. A kiürült és
alapos javításra szoruló épületnek
más rendeltetést szánnak: itt is ifjú-
sági házat alakítanának ki, mellette
pedig az udvaron egy műfüves kis-
pályát. Ugyanis a faluban nincs
sportpálya, a gyerekek az útszélen
játszanak, ám ha a terv megvalósul,
az ifjúság szórakozni és sportolni
járhatna ide, egy civilizált telepre –
mondta el Osváth Csaba. 

Az épületet saját költségvetésé-
ből újítaná fel a község, a sportpá-
lya megépítésére a LEADER
program pályázati kiírásán szeret-
nének támogatást szerezni. A sport-
létesítményhez szükséges
öltözőket, mellékhelyiségeket, tuso-
lókat a meglévő épületben alakíta-
nák ki.

A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség bűnözésmegelőző
osztálya és a marosvásárhelyi
börtön közös projektje kere-
tében idén hatodik, egyben
utolsó alkalommal találkoz-
hattak középiskolások elítél-
tekkel, akik személyes
tapasztalataikat osztották
meg a diákokkal a börtönélet-
ről, a szabadság értékéről, és
jó tanácsokkal látták el a fia-
talokat. 

Szerdán, június 7-én a megyei
rendőr-felügyelőség székhelyén tar-
tott idei utolsó felvilágosító akción
szászrégeni és megyeszékhelyi líce-
umok diákjai voltak jelen.

Amint Gabriela Pîncă rendőrbiz-
tos, a Nyisd ki az eszed, ne légy el-
ítélt! címet viselő bűnözés-
megelőzési projekt vezetője el-
mondta, a megye összes líceuma
feliratkozott a hasonló találkozókra,
a tanárok és diákok visszajelzése
szerint pedig egyre nagyobb az ér-
deklődés. Amennyiben olyan gon-
dolatokkal távoznak, hogy fontos a
család, a szülők csak a gyermekük
javát akarják, még ha nem is értik
meg mindig, hogy nem mindegy,
milyen baráti körhöz tartoznak,
akkor mindazok, akik hozzájárultak
a hasonló találkozókhoz, joggal
érezhetik úgy, hogy fáradozásuk
nem volt hiábavaló. 

Ovidiu Rîtea, a marosvásárhelyi
börtön főfelügyelője szerint a fog-
vatartottak élettörténeteinek a meg-
ismerésével a fiatalkorúak számára
hasznosak lehetnek az ilyen jellegű
találkozók. Egyik elítélt, Comşa
Petru Eugen szerint a hasonló pár-
beszédek építő jellegűek, mert
abban az esetben, ha a fiataloknak
lehetőségük nyílik bűntényben részt
venni, valószínűleg eszükbe jut,
amit ma itt hallottak. „Annak ide-
jén, ha szemtől szemben találkoz-
hattam volna elítéltekkel, és ennyire
őszintén vallanak az érzelmeikről és
az általuk megélt börtönéletről,
talán kétszer is meggondoltam
volna a tetteim következményeit.” 
A pénzimádat ára

A két Maros megyei meghívott
elítélt önszántából vállalta a találko-
zást. Egyiküket szélhámosságért és
emberölésért ítélték 24 évi börtönre,
a másikuk két és fél évet kapott sik-
kasztásért. Mindketten az elszigete-
lődés fájdalmát emelték ki, azt,
hogy a bezártság mellett elviselhe-
tetlen a barátok, rokonok elvesz-
tése, akik eltávolodtak tőlük. Az

emberölésért fogva tartott a felesé-
gét is elvesztette, aki új életet kez-
dett. Mint mesélte, csupán a szülei
tartottak ki mindvégig mellette,
akik azonban mindenüket pénzzé
tették azért, hogy a három évig elő-
zetes letartóztatásban lévő gyer-
mekük perköltségeit kifizethessék.
Becsületes, vidéki vállalkozók
gyermekeként megfelelő nevelte-
tésben részesült, de gyerekkora óta
jellemző volt rá, hogy a szülőktől
kapott zsebpénz sosem volt elég
számára. Felnőttkorában is a pénz-
imádat hajtotta, minél többet kere-
sett, annál többre vágyott. „Meg
voltam győződve arról, hogy a szél-
hámosságra alapozott ingatlan-
ügyleteim annyira tökéletesek,
hogy sosem fogok lebukni. Ez
azonban nem így van. Annak elle-
nére, hogy a közjegyzőktől kezdve
a rendőrségig mindenhol olajozot-
tan zajlott az okiratok hamisítása,
egy véletlen folytán mégis lebuk-
tam, ennek egyik fő oka az volt,
hogy azok, akiket barátaimnak gon-
doltam, csupán társaim voltak a
szélhámosságban, és valójában
engem is át akartak verni. Mert egy
szélhámosnak milyen barátai lehet-
nek? Csakis szélhámosok, csalók,
akárcsak ő maga. Ezért azt tanácso-
lom mindannyiotoknak, hogy hall-
gassatok a szüleitekre, még akkor
is, ha sokszor idegesítőnek tűnik a
tanácsuk. Ők tapasztaltak, és kívül-
állóként jobban látják a rátok lesel-
kedő veszélyt. Amikor pedig bajban
vagytok, minden barát kihátrál mö-
gületek, csak a szülők maradnak
mindvégig gyermekeik mellett, bár-
mennyire is szégyenkeznek annak
tettei miatt.” Kérdésekre válaszolva
hangsúlyozta, hogy tettei megbá-
nása, az áldozat hozzátartozóinak a
fájdalma mellett legjobban az
gyötri, hogy a szüleinek rengeteg
bánatot, szégyenérzetet és anyagi
nehézséget okozott. 

Az egyéni élettörténetek meg-
hallgatását a diákok kérdésáradata
követte, amire többnyire kimerítő
választ kaptak. A jövőképüket ille-
tően az elítéltek optimisták, az is,
akit huszonévre ítéltek, mivel tizen-
négy évet már letöltött, jó magavi-
selet miatt pár év múlva
szabadulhat. Mint mondta, tisztában
van azzal, hogy rengeteg elutasítás-
sal kell számoljon, mert egy gyil-
kosság miatt bebörtönzött embert ő
sem alkalmazott volna annak ide-
jén. A szabadság utáni vágya azon-
ban erősebb mindennél, ezért a
minimálbérrel is beéri majd, csak
újra a szabad emberek életét él-
hesse. 

számára védelmet nyújt az árvizek
ellen, és megelőzi a baleseteket.
Munkához fogunk!” – áll a polgár-
mester közösségi oldalán közzétett
bejegyzésben. 

Amint megkeresésünkre 
Megheşan Sorin polgármester el-
mondta, mindenekelőtt egy olyan
szakemberekből álló tanácsadói
csapat szerződtetése a cél, amely a
tervezési és hídépítési munkálatok
versenytárgyalásának kiírásához
szükséges dokumentációt összeál-
lítja. A munkálatok odaítélését kö-
vetően a tervezésre három hónapot
szánnak, az építési munkálatok a

tervek szerint hat hónapig tartanak
majd. 

A polgármester kérdésünkre ki-
fejtette, hogy a nehézgépjárművek
forgalmát az Ádámos községi tere-
lőút révén oldják meg. A személy-
gépkocsik és a kis rakterű
járművek számára egy ideiglenes
híd építésére keresnek megoldást
annak érdekében, hogy a várost át-
szelő folyó két partja között az ösz-
szeköttetést egy rövidebb,
alternatív szakasz biztosítsa az
építkezés ideje alatt.

Dicsőszentmárton vashídját az
Osztrák–Magyar Monarchia idején
építették. Az 1912-ben átadott vas-
híd szerkezete az évek során meg-

gyengült, a nagy kapacitású teher-
szállítók számára az áthaladás ve-
szélyes. A híd aljzata is 0,75-1
méterrel a jelenleg megállapított
árvízszint alatt van, ami azt jelenti,
hogy nagyobb árhullám esetén a
híd visszatarthatja a folyóvizet és
az eláraszthatja a várost. Mindezek
figyelembevételével tavaly sürgős-
ségi határozattal döntött a helyi ta-
nács egy új híd építéséről,
februárban pedig elfogadták a Kis-
Küküllőt átszelő új híd építésének
műszaki-gazdasági mutatóit.
Amennyiben a kiírt versenytárgya-
lásokat óvások nem hátráltatják,
remélhetőleg még idén elkezdhetik
a munkálatokat.
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Gligor Róbert László

Szer Pálosy Piroska

(Folytatás az 1. oldalról)

Kárpát-medencei szakemberek
részvételével tartottak konferenciát
a magyar nyelvű kisebbségi média
helyzetéről szerdán az Európai
Parlamentben. Miután ismertették
a felvidéki, vajdasági és kárpátaljai
helyzetet, Szász Attila, a Marosvá-
sárhelyi Rádió főszerkesztő-he-
lyettese, illetve Maksay Ágnes, a
kolozsvári Video Pontes tv-stúdió
vezetője beszélt a romániai tapasz-
talatokról. Balázs Bence, az Euró-
pai Kisebbségi és Regionális
Nyelveken Megjelenő Napilapok
Egyesületének (MIDAS) munka-
társa a romániai mellett az össz-eu-
rópai képről is tájékoztatott. 

Sógor Csaba EP-képviselő sze-
rint a romániai többségi média
gyakran festi le úgy az erdélyi ma-
gyar valóságot, ahogyan azt láttatni
szeretné. Példaként a csíksomlyói
búcsút említette, amelyről éveken
át egyáltalán nem készült beszá-
moló, később, bár elkezdtek pár
ezer résztvevőről beszélni, mai
napig csak óvatos becslések látnak
napvilágot, ami a résztvevők szá-
mát illeti, holott ez Kelet-Közép-
Európa messze legnagyobb
zarándoklata. „Az lenne a legfon-
tosabb, hogy mind a többségi,
mind a kisebbségi közszolgálati
média objektíven és tárgyilagosan
tájékoztassa a közvéleményt” –
hangsúlyozta.

A képviselő kiemelte, a romá-
niai magyar közösség számára az
is fontos, hogy működjenek alapít-
ványok által vagy magánúton fi-
nanszírozott magyar nyelvű
sajtóorgánumok is, hiszen ez a mé-
diapluralizmus megteremtésének
egyik fő pillére. Harmadik priori-
tásként rámutatott: minél több ki-
sebbségi médiának el kell kezdenie
a többség nyelvén is kommuni-
kálni. „Erre már vannak jó példák
a romániai magyar közösségben is,
és ezt a továbbiakban is bátorítani
kell, hiszen a többséggel, jelen
esetben a román közösséggel saját
anyanyelvén tudjuk a leghatéko-
nyabban megértetni, hogy a ki-
sebbségi jogok tiszteletben tartása
nem a többség kárát jelenti, és akár
gazdasági hasznuk is származhat
belőle” – fogalmazott a képviselő. 

Ezt a kérdéskört Maksay Ágnes
is érintette előadásában. Ő úgy
véli, fontos lenne feliratozni a ma-
gyar nyelvű műsorokat a román
közösség számára, mind a kereske-
delmi, mind a közszolgálati műsor
esetében. Hangsúlyozta, hogy a
magyar nyelvű közszolgálati mű-
sorok egyik nagy problémája, hogy
gyakran lehetetlen időpontokban
kapnak műsoridőt, amikor az em-
berek nem televíziót néznek,
hanem dolgoznak. Egyébként a ro-
mániai magyarok elsősorban a ma-
gyar nyelvű közszolgálati médiát

nézik, így próbálnak kapcsolódni
az anyaországhoz.

Szász Attila a közszolgálati rá-
diózás helyzete kapcsán az alulfi-
nanszírozottságról beszélt, arról,
hogy manapság a műszaki trendek
nagyon gyorsan változnak, viszont
Romániában nagy problémát je-
lent, hogy nem jut elegendő anyagi
fedezet sem az új fejlesztésekre,
sem pedig az alkalmazottak bérére.
Meglátása szerint a fogyasztói szo-
kások is gyorsan alakulnak: napra-
kész online felületre, integrált
videótartalomra van szüksége egy
rádiónak is. A Marosvásárhelyi
Rádió jelenleg reggel 6-tól éjfélig
sugároz, de szeretnék 24 órásra bő-
víteni a műsoridőt. A főszerkesztő-
helyettes arra is kitért, hogy egy
közszolgálati rádiónak van egy sa-
játos tevékenysége, hiszen külde-
tése a közösségszervezés is.

A konferenciát kezdeményező
EP-képviselők mindnyájan kie-
melték: mivel a kisebbségi nyelvű
kommunikációs csatornák erősítik
a nemzeti identitást, sőt, sok he-
lyen a megmaradás zálogai, ezért a
média erősítése közös, európai
ügy, és támogatásra szorul. A Kár-
pát-medencei politikusok úgy
vélik, a magyar nyelvű kisebbségi
média fenntartásában és működte-
tésében kiemelten fontos az anya-
ország támogatása. (közlemény)

A kisebbségi média erősítése 
közös, európai ügy

Épülhet az új dicsőszentmártoni híd Az elítéltek tanácsa:
„Hallgassatok szüleitekre!”

Több figyelmet szentelnének a fiataloknak
Öregotthon helyett ifjúsági központ

A terület adott Harasztkeréken, már készül az ifjúsági központ terve – mutatja Osváth Csaba
Fotó:  Gligor Róbert László

Kis strand és ifjúsági központ épülne Harasztkeréken (illusztráció)
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Százhetven éve, 1847. június 9-én
született Budán Hauszmann Alajos
építész, a historizmus egyik legtevé-
kenyebb és legjellegzetesebb ma-
gyarországi képviselője. 

Bajor eredetű családból származott, apja
volt az orvostudományi egyetemen 1872-ben
alapított első homeopátia (akkori szóval ha-
sonszenvész) tanszék vezetője. Festészetet ta-
nult, majd kőművesnek állt, segédlevelét a
Magyar Tudományos Akadémia székházának
felépítése során, 1863-ban szerezte meg. Ez-
után iratkozott be a Műegyetemre, 1866-tól
öt szemeszteren át a berlini Bauakademie épí-
tészhallgatója volt. Tanulmányainak elvég-
zése után bejárta Németországot és
Franciaországot, Itáliában az olasz rene-
szánsz építészeti emlékeivel ismerkedett.
1868-ban lett tanársegéd, 1872-ben az építé-
szet nyilvános rendes tanára a Királyi József
Műegyetemen, ahol negyvenkét éven át ok-
tatott, így nagy hatást gyakorolt a magyar épí-
tészetre.

Első épülete az Erzsébet téri kioszk volt,
amely később beépült az 1960-ban lebontott
Nemzeti Szalonba. Korai művein az olasz re-
neszánsz formáit alkalmazta, ilyen a Teréz
körút 13., a Batthyány-ház, a firenzei Strozzi-
palota mása (régen itt volt a Központi Házas-
ságkötő Terem), az Alkotmány utcai bírósági
épület, a Markó utcai gimnázium. A Budapest
ostroma alatt lebombázott Duna-parti Tü-
köry-palotánál már 1874-ben acélgerendás
födémet alkalmazott, a közbenső alátámasz-
tásokat is vasoszlopokkal oldotta meg. 1882-
ben neoreneszánsz tervekkel vett részt az
Országház tervpályázatán, amelyet végül Ste-
indl Imre nyert meg.

Későbbi épületein a barokk stílus elemei
és a kőarchitektúra jelenik meg. Az Igazság-

ügyi Palota (a mai Néprajzi Múzeum) hatal-
mas portikusza a berlini Reichstagéra emlé-
keztet, az épület középső részét
dongaboltozatos csarnok tölti ki, látványos
neobarokk lépcsőrendszere miatt több filmet
is forgattak itt. A szobordíszekkel ékes New
York-palota a Nagykörút szó szerint legkie-
melkedőbb épülete, karcsú tornya az ostrom
alatt és 1956-ban is elpusztult. Földszintjén
kapott helyet a legendás kávéház, amely az
1900-as években irodalmi és művészi asztal-
társaságok, szerkesztőségek törzshelye volt.
A biztosítótársasági, majd sajtószékház luxus-
szállodává alakítása 2006-ban fejeződött be.

Legmonumentálisabb munkája az 1891-
ben, Ybl Miklós halála után átvett budai ki-
rályi palota. A krisztinavárosi szárnyat elődje

szellemében fejezte
be, a dunai oldal bőví-
tésének alapkövét
1896-ban rakták le.
Az északi szárnyépü-
letet a Szent György
térig meghosszabbí-
totta, így a város-

képbe harmonikusan illeszkedő, az Ország-
háznál is nagyobb, szimmetrikus együttes jött
létre. Portikuszt, nyitott díszlépcsőt és álku-
polát emelt a tengelyben, a túl hosszú épületet
manzárdtetőkkel, tetőablakokkal, csúcsokkal
tagolta. Az épületegyüttes a második világ-
háborúban erősen megsérült, az újjáépítés
során valódi kupolát emeltek, és múzeumo-
kat, könyvtárat helyeztek el benne. Az ő
nevét viseli a budai vár megújításának 2014-
ben elfogadott terve.

Az ő tervei szerint épült a Nagyvárad téri
Szent István és az Erzsébet (ma Sport) Kór-
ház, ezek voltak az első pavilonrendszerű in-
tézmények Magyarországon. Vidéki kastélyai
közül említendő a rátóti Széll-, a nádasladá-
nyi Nádasdy-kastély átalakítása, ő tervezte a
fiumei kormányzósági palotát, a kolozsvári
egyetem egyes épületeit és a Nyitra várme-
gyei közkórházat is. Utolsó nagy műve a Mű-
egyetem főépülete, amelyen az eklektikus

elemeket mérsékeltebben alkalmazta, a hang-
súlyt a reprezentatív részletekre: a főbejá-
ratra, az aulára és a lépcsőházakra helyezte.

Hauszmann főúri életet élt: vadászott, vi-
torlázott, sokat utazott, a legfelső körökkel
állt kapcsolatban. A historizáló eklektika je-
lentős képviselőjeként elmarasztalta a népi
díszítmények alkalmazását, Lechner szecesz-
szióját is bírálta. 1922-ben lett a Műegyetem
tiszteletbeli doktora, 1924-ben az MTA tisz-
teleti tagja. Hosszú és sikeres pályafutása
alatt elnöke volt az Országos Középítési Ta-
nácsnak, a Képzőművészeti Társulatnak és a
Magyar Mérnök és Építész Egyletnek, meg-
kapta a Ferenc József-rend nagykeresztjét,
Szombathely díszpolgára volt. 1926. július
31-én halt meg Velencén.

A Műegyetem a legjobb építész-diploma-
terveket Hauszmann Alajos-díjjal jutalmazza,
az életművét ismertető albumot 2004-ben
adták ki. (MTI)

Hauszmann Alajos építész 170 éve született

New York-palota                                                                                                                                            Forrás: Wikipédia

Szent István-kórház                                                                                                                                                                      Forrás: www.irodalmilap.net

Hauszmann Alajos                                 Forrás: Wikipédia

A néprajzi múzeum                                                                                    Forrás: Wikipédia



Június 8. Medárd napja. A Kr. u. 560-ban
meghalt püspökhöz szerte Európában időjá-
rási regulák fűződnek, amelyek évszázados
megfigyeléseken alapulnak. Ha most esik az
eső, akkor a következő negyven napon ha-
sonló lesz az időjárás. Fordítva is igaz: ha
nem esik, akkor negyvennapos szárazság kö-
vetkezik. A negyven egyébként bibliai szent
szám. Utólag költött mondai magyarázat sze-
rint egy pajkos táncoló társaság nem hallga-
tott a szent püspök jámbor intelmeire. Ezért
Medárd imádságára negyvennapos eső mosta
szét őket. A valóság? Az év e szakában a tar-
tós esőzés a vele járó tetemes hőcsökkenéssel
fölötte ártalmas a föld legfontosabb terméké-
nek, a gabonának. Méltán vált tehát a június
első dekádját lezáró esős idő babonás hitek
alapjául.

82 évvel ezelőtt, 1935. június 7-én Micsu-
rinszkban meghalt Ivan Vlagyimirovics Mi-
csurin orosz kertész, növénynemesítő. Több
mint 300 új gyümölcsfajtát nemesített. Ala-
pos megfigyelő és szenvedélyes újító volt, is-
mereteit autodidakta módon szerezte. Értékes
alma- és meggyfajtákat, sok más gyümölcs-,
szőlő-, néhány zöldség- és dísznövényfajtát
is nemesített. Hibridanyagából munkatársai
és tanítványai további értékes fajtákat állítot-
tak elő. A történelem fintora, hogy a múlt szá-
zad legnagyobb növénynemesítőjének
tevékenysége – a szovjet (ál)tudós Trofim
Gyenyiszovics Liszenkónak köszönhetően –
az örökléstan hivatalos marxista elméletének
alapjait szolgáltatta. Micsurin nevét csak be-
lerángatták ebbe a sarlatánságba, miközben a
Mendel-féle genetikát burzsoá áltudomány-
nak minősítették a Szovjetunióban. Elsősor-
ban halála után, egészen 1964-ig,
Hruscsovnak a hatalomból való elmozdítá-
sáig, a szocialista országokban azokat a bio-
lógusokat, akik nem fogadták el a
micsurini-liszenkói elméletet, súlyos megtor-
lás, állásukból való elmozdítás, sok esetben
börtön, sőt kivégzés fenyegette. Az első kö-
zépiskolai tankönyvek, jól emlékszem, ame-
lyekben már megfért a micsurini életmű
bemutatása és a genetika, a hatvanas évek
végén jelentek meg. Nem
csoda, hogy a hetvenes évek
elején biológus egyetemi
hallgatóként néha többet tud-
tam egy-egy genetikai problé-
máról, mint a szovjet
tudomány mindenhatóságát
addig szajkózó némely egye-
temi tanár Kolozsvárott. (De
ugyanez volt a helyzet a mo-
dern geológia terén is...)
Hanem Micsurint aztán mél-
tatlanul törölték mindenestül,
ennek pedig megint a nö-
vénynemesítő biológia látta
kárát. Ideje, hogy négyötöd
századdal halála után elfog-
lalja méltó helyét a biológia
történetében.

725 évvel ezelőtt, 1292. jú-
nius 11-én halt meg Oxford-
ban Roger Bacon angol
természettudós, skolasztikus
bölcselő, matematikus. Az
arisztoteliánus–arab termé-
szetbölcseleten alapuló empi-
rikus szemlélete hamarosan
felkeltette egyházi elöljárói

gyanakvását. 1278-ban rendi elöljárói
műveinek gyanús újításaira hivatkozva
eltiltották az írástól és a tanítástól. A
következő bő évtizedet ferences rendi
kolostori fogságban töltötte, ahonnan
csak röviddel halála előtt szabadult.
Igazi természettudományos polihisztor
volt: foglalkozott algebrával, asztroló-
giával és optikával, fénytöréssel és len-
csék csiszolásával, orvostudománnyal.
Szenvedélyesen képviselte a tudomá-
nyok empirikus tapasztalatok és meg-
figyelések által megalapozott
egységének gondolatát.

Fő művében, az Opus Majusban (A
nagy mű) a tudományos tévedések for-
rását keresi. Bacon négy, a tévedések-
hez vezető forrást nevez meg: 1. A
hamis tekintélybe vetett vak hit; 2. A
szokás, ami a hamisat konzerválja; 3. A
tapasztalatlan tömeg előítéletei; 4. A
látszattudás, ami mögött a tudatlanság
bújik meg.

Bacon szerint a korabeli mindenféle
tudománynak az a nagy tévedése, hogy
tudománytalan módszerekkel és látszat-
problémákkal foglalkozik. Minden tudásnak
a tapasztalatból kell erednie. Ezért hangsú-
lyozza Bacon a kísérletek fontosságát.

A természettudományt közelebbről isme-
rők számára világos, hogy a tudomány nem
demokratikus, tudományos vitákban csak az
arra felkészült személyek vehetnek érdemben
részt – más szóval az emberi tevékenység e
területén (akárcsak a profi ökölvívásban) a
meritokrácia a törvény! Lám, hogyan köszön
vissza a Bacon-féle harmadik tévedésforrás a
ma tudományában.

Arkagyij B. Migdal világhírű orosz elmé-
leti fizikus írta volt 1989-ben e sorokat:

„Remélem, senkit sem kell arról meg-
győzni, hogy a tudományban a lehető legna-
gyobb szakértelem szükséges. Egyébként
minden szakma hozzáértést és szakavatott ok-
tatást igényel… Művészeti alkotásról a szem-
lélő vagy hallgató joggal elmondhatja, hogy
tetszik-e neki a mű vagy sem. A tudományban
az ilyen megállapításhoz is bizonyos szintű
tudás kell. Nem mondhatunk ilyet: „nekem

nem tetszik a relativitás elmélete”. Ehhez leg-
alább meg kell érteni az elmélet állításainak
jelentését.”

Ennek a véleménynek mond ellent Paul
Feyerabendnek, a tudomány fenegyereké-
nek 1984-ben megfogalmazott állítása:

„A tudomány nem hétpecsétes titok, ame-
lyet csak többéves felkészülés után lehet fel-
nyitni és megérteni, hanem olyan értelmiségi
szakma, amelyet bárki, akiben megvan az ér-
deklődés hozzá, megvizsgálhat és megkriti-
zálhat, s amely csak azért tűnik nehéznek és
mélynek, mert tudósok hada folytat sziszte-
matikus ködösítő kampányt azért, hogy ilyen-
nek tűnjön. (…) Az állami szerveknek
habozás nélkül el kell utasítaniuk a tudósok
véleményét, valahányszor okuk van erre.
Minél több Liszenko-ügy, annál jobb… Há-
romszoros hurrá tehát a kaliforniai funda-
mentalistáknak, akik elérték, hogy a
tankönyvekből egy ideig kimaradjon az evo-
lucionista elmélet dogmatikus megfogalma-
zása, s helyére a Teremtés könyvének
ismertetése kerüljön”.

Mit is értünk tudományon? A tudomány a
bennünket körülvevő természetre – beleértve
saját magunkat és az emberi társadalmat is –
vonatkozó megfigyelések, tapasztalatok és is-
meretek rendszere. Ez a tudásanyag egyrészt
állandóan kiegészül, átalakul, fejlődik, más-
részt az egymást követő generációk öröklik
ezt a szellemi kincset.

Nicholas Metropolis, a MANIAC (Mat-
hematical Analyzer, Numerical Integrator
and Computer) becenevű, első nagy teljesít-
ményű elektronikus számítógép megterve-
zője (1952) a tudományról szólva a
következőket mondta 2000-ben:

„A tudományos kutatás civilizációnk egyik
mozgatóereje. A kozmosz kutatása, végtelenül
kicsi csodái, az emberi agy működésének rej-
télyei, a fizika törvényeinek egyesítésére irá-
nyuló kutatások, az élet eredetének
kiolvasása a DNS-láncokból, a tér és idő
szimmetriáinak megértése csupán néhány a
ma tudományának nagy feladatai közül.
Olyan feladatok, amelyek tűzbe hozzák és ins-

pirálják a fiatal értelmet. A tu-
dományos kutatás a civilizáció
szinonimája. (…) A tudomá-
nyos kutatás soha nem volt
önellátó. Pontosabban szólva,
ha a tudósok minden felfedezé-
sük közvetett alkalmazásáért
jogdíjat vehettek volna fel, ők
lennének ma a világ leggazda-
gabb emberei. Sajnos jogdíjat
csak egy ötlet közvetlen alkal-
mazásáért adnak. Ez ügyben
nincs mit tenni, és ez egyben
civilizációnk egyik gyenge
pontja, amióta Platón megala-
pította az első akadémiát Gö-
rögországban…” 

Platón és Bacon bölcses-
sége, Micsurin szenvedélye,
Migdal okítása, Metropolis lel-
kesedése elég-e a hamis tekin-
tély, a tudatlanság, a …
liszenkók leküzdésére?

Reményemmel ez iránt ma-
radok kiváló tisztelettel.

Kelt 2017-ben, Medárdra
várva
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Medárd előtt, kánikula után – Mezőség

Kiss Székely Zoltán

Tollak helyett mégis inkább a
modern hüllőkéhez hasonló pik-
kelyek boríthatták a Tyrannosa-
urus rex (T. rex) bőrét –
állapították meg ausztrál kuta-
tók, egy megkövesedett marad-
ványra alapozva ered-
ményeiket.

A Tyrannosaurus, vagyis zsarnok-
gyík nem néhány képviselőjének fosz-
szíliáin végzett korábbi vizsgálatokkor
a kutatók primitív tollazatot azonosí-
tottak, amiből arra következtettek,
hogy talán maga a T. rex is tollas volt
– írta a BBC News.

Ausztrál szakemberek most olyan
bőrlenyomatokat elemeztek, amelye-
ket egy montanai T.rex, a Wyrex kö-

vületeinél találtak. Megvizsgálták to-
vábbá a zsarnokgyík azon rokonait is
– az Albertosaurust és a Gorgosaurust
–, amelyek Ázsiában és Észak-Ame-
rika egyéb területein éltek a késő kré-
takorban.

Az ausztráliai University of New
England kutatója, Phil Bell vezette
csapat szerint a Wyrex nyakáról, me-
dencéjéről és farkáról származó lenyo-
matok pikkelyes, a hüllőkéhez hasonló
bőrről árulkodnak.

A Biology Letters című folyóiratban
közölt tanulmányukban a szakembe-
rek kifejtették, hogy a T. rex és rokonai
idővel elveszthették a tollazatukat,
mivel már nem volt rá szükségük a hő-
szigeteléshez.

A mostani eredményekkel azonban
nem sikerült mindenkit meggyőzniük.

„Óriási szerencse kell ahhoz, hogy
a tollazat megmaradjon a fosszíliában.
Tehát az, hogy nem látjuk, még nem
jelenti, hogy soha nem is volt ott. Sze-
rintem még nem kellene elvetni a ha-
talmas, pelyhes T. rex gondolatát” –
jegyezte meg Steve Brusatte, az Edin-
burgh-i Egyetem munkatársa.

A zsarnokgyík és közeli rokonai a
dinoszauruszok korának alkonyán
értek fel a tápláléklánc csúcsára, mi-
után a nagytestű, húsevő őshüllők más
csoportjai eltűntek a Föld színéről
nagyjából 80-90 millió évvel ezelőtt.
(MTI)

Tollak helyett mégis inkább pikkelyek boríthatták a T. rexet

A természet kalendáriuma (CCLIX.)

Medárd előtt, eső után – Gyilkos-tó
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A világ feltehetően legnehezebb
futóversenyén áll rajthoz Szőnyi
Ferenc, aki a 480 kilométeres Hell
Ultra Runningon vesz részt a Hi-
malájában.

Az összetett ultratriatlon-világbajnok
magyar sportember kedden indult el a vi-
adalra, mely június 20-án rajtol, s eddig
csupán négyen jelentkeztek rá.

A verseny során a táv hossza mellett
többek között 40 fokos hőmérséklet-in-
gadozással, illetve az oxigénhiányos le-
vegővel is meg kell majd küzdeniük a
résztvevőknek.

Szőnyi 2015-ben futott már a Himalá-
jában, akkor a La Ultra–The High elne-
vezésű, 333 km-es futóversenyen a hat
indulóból a harmadik helyen zárt. (MTI)

Közel 500 kilométert készül futni 
a Himalájában 

a magyar ultratriatlonistaA Mindenki című rövidfilmjéért Oscar-
díjjal elismert Deák Kristóf leszerződött
egy hollywoodi ügynökséggel – adta
hírül a The Hollywood Reporter.

A filmes hírportál szerint a rendező-forgató-
könyvírót a Gotham Group képviseli ezentúl
Hollywoodban.

Deák Kristóf az
idei Oscar-gálán a
Mindenki című kis-
játékfilmjéért kapta
meg az amerikai
filmakadémia díját
az alkotás produceré-
vel, Udvardy Anná-
val együtt.

A Mindenki az új
iskolába kerülő Zsófi
történetét mutatja be,
akit beválogatnak az
iskola legendás kóru-
sába. Az énekkar ve-
zetőjéről (Szamosi
Zsófi) azonban kide-
rül, hogy nem az a
tehetségeket inspi-
ráló tanár, akinek
mindenki gondolja.

A The Hollywood Reporter hétfői cikke em-
lékeztetett arra, hogy a rövidfilm számos díjat
elnyert több rangos nemzetközi filmfesztiválon.

Deák Kristóf korábban a The Boss és a Lo-
sing It című rövidfilmeket rendezte, jelenleg A
legjobb játék című produkción dolgozik. (MTI)

Az Oscar-díjas Deák Kristóf leszerződött 
egy hollywoodi ügynökséggel

Ennek a kultúrtörténeti mechanikai
szerkezetnek Európában közel két-
ezer éves múltja van, nézzük meg a
fejlődése és terjedése fontosabb moz-
zanatait!

Andrew Wilson, az Oxfordi Egyetem ré-
gészprofesszorának írása szerint a legrégebbi
vízimalom, melyet megtaláltak, a dendrokro-
nológiai vizsgálatok alapján i. sz. 57–58-ra
tehető. A vízimalmok építése Kr. u. az I. szá-
zad végén, a II. század elején kezdődött. Eu-
rópai elterjedésének első forrásvidéke a 10.
századbeli Anglia, ezt követte Franciaország,
majd Spanyolország. A szerkezet megisme-
rése, építése nyugat felől terjedt kelet felé. A
malomépítés nyomában járt az ipari, gazda-
sági fellendülés. 

A székelyföldi malmokról a legelső írásos
említés 1589-ből származik, törvényszéki
jegyzőkönyv őrizte meg. Csík, Gyergyó és a
Kászonok vidékén a malomépítést elsősorban
a fafeldolgozás és -kitermelés határozta meg.
A déli részeken többnyire lisztelőmalmok
voltak. 

Az energia hasznosítása szempontjából be-
szélhetünk lisztelő/daráló-, hántoló-, fűrész-
malmokról, csőfúvó, kendertörő, érczúzó,
ásványőrlő, lőporőrlő és papírmalmokról. Az
utóbbiak nemcsak a papiroskészítéshez szük-
séges nyersanyagot zúzták szét, hanem vegyi
kezeléssel fel is dolgozták. 

Volt kártolómalom, ványoló-, kallómalom,
lomozómalom stb., amelyben a posztóholmit
készítették ki. A szerkezet neve, a név gyö-
kere a latin molina. Innen került az ószlo-
vénba, aztán a magyar nyelvbe is. A
bonyolultabb mechanikai őrlőgépezeteket az
európai feudalizmus kori népek a római civi-
lizáció vívmányaiként örökölték. A római ta-
lálmány közvetítésében szerepet kaphattak a
birodalom területére költözött vagy szomszé-
dos népek. 

A történelmi Magyarország területén a
molnárság mint szakmai testület kiemelke-
dően fontos társadalmi réteget alkotott, céh-
szervezeteik erősek voltak. A korai paraszti
polgárosodásban is jelentős szerepük volt. A
közülük kiemelkedő iskolázott értelmiségiek
a közösség jelentős vezetőivé váltak. 

A malmok különféle fajtái különleges épít-
mények létrehozását kívánták meg. Az üzem-
épület és a lakóépület sok esetben
egybeépült. A molnárok az ács- és fatechnika
legkiválóbb mesterei is voltak, a kőmunká-
hoz is értettek. A belső szerkezetek sokféle-
sége miatt szükségessé vált két vagy három
szint fölépítése. 

Gyakran a molnárok készítették a kúriák,
udvarházak belső famunkáit. Legkiemelke-
dőbb a szentbenedeki Kornis-kastély (1944-
ig állott) népi faragású lépcsőháza (17.
század), Molnár Albert munkája. 

A malom a falusi, mezővárosi társadalom
fő érintkezési helye volt. Itt tárgyalták meg a
híreket, a közösség hétköznapi problémáit. 
Sóvidéki sajátosságok

Ilyen vonatkozásban Korond a Székely-
föld kiemelkedő pontja volt. A helyi lakosok
36 malmot tudnak említeni. Ezek lisztelőmal-
mok voltak, de mellettük léteztek ványolók,
dürückölők, fűrészmalmok is. Közben meg-
jelentek a festékőrlő és a sóőrlő malmok is.
A festékőrlő malmok az agyagedények zo-
máncozását szolgálták. A parajdi kősót sóőrlő
malmok aprították. 

*
A vízimalmok lelke a malomkő pár volt. A

Kárpát-medencében kerek lapjával dörzsölve
zúzó malomkőtípusokat használták. Olajü-
tőkben, gyümölcsecet-készítő műhelyekben,
kendertörőkben használatosak voltak a törő-
vályún függőleges tengely körül körbejáró,
függőleges forgássíkú hengerpalásttal zúzó
malomkövek. Anyaguk: a keményebb ma-
lomkőtől a limnokvarcitos tufáig számos kő-
zetfajta. Két fő típus volt ismeretes: 1.
önélesítő kövek; 2. más fajtákba recés éleket,
vájatokat kellett vésni. Ezek a vájatok egyfe-
lől a zúzáshoz szükségesek, másrészt a hűtést
szolgálták. 

Régen a malomköveket „szálban álló kő-
zetből faragták ki”. A cement elterjedésével
szokásba jött a malomkövek ragasztása. Az
ilyeneket franciaköveknek nevezték. Gyak-
ran erős vasalás vette körül őket. A behulló
gabonaszem az alsó kő etetőlapjáról, közép-
ről a darálólapra csúszott, majd a kövek közül

kihullott a lisztesládába, vagy a közbeiktatott
szitarendszerbe jutott. 

A kő minőségét figyelembe kellett venni,
aszerint vágták. A lyukacsos szerkezet meg-
határozta az őrlési sebességet és az őrlemény
minőségét, szemnagyságát. 
Nyárádmenti jegyzetek

Szakmai szempontból is megbízható, di-
cséretes munkát végzett 1976-ban Bencze
János ny. tanító, aki 54 gépelt oldalon megírta
a nyárádmenti Deményháza monográfiáját.
Ebben a műben rögzítette annak a tíz vízima-

lomnak a molnárját, tulajdonosát, akik az
idők folyamán kezelték és birtokolták a mal-
mot. Ritka az az erdélyi település, amelynek
malmairól ennyi pontos adatunk van. Nézzük
hát közelebbről:

1. Tóth család malma olajütővel, ványoló-
val, gyapjúfésülővel, tulajdonos: Barabás
Dénes; 2. Felső Jánosi fiak malma (Puskás-
féle malom, tulajdonos: Boér Imre); 3. Ko-
vács Miklós és társai malma. Megszűnt
1912-ben; 4. Kápolna alatti malom gyapjúfé-
sülővel, tulajdonos: Kovács István; 5. Kovács
és Orbán családok malma ványolóval, olajü-
tővel és gyapjúfésülővel, tulajdonos: Forika
Ferenc; 6. Alsó Jánosi fiak malma fűrésszel,
gyapjúfésülővel, tulajdonosok: Kovács Mik-
lós, Kovács Károly, Nagy Mihály, Dénesi
János, Jánosi Péter, id. Bencze János; 7. Pus-
kás-féle szitásmalom olajütővel, fűrésszel és
ványolóval, tulajdonos: Bencze János; 8. Be-
reczki-malom, tulajdonos a márkodi reformá-
tus egyház. A szerző rögzítette a tulajdonosok
változását, és a malomhoz tartozó 18 hold ki-
tűnő szántóföld tulajdonosainak változását is;
9. Balogh és Orbán fiak malma, megszűnt az
1890-es évek elején. Hiányzott a hozzá ve-
zető út, csak gyalog lehetett odamenni; 10.
Gálok malma. Külön duzzasztógátja volt,
melyet elvitt az 1912-es nagy árvíz. A malom
víz nélkül maradt, ezért megszűnt. 

Helytörténeti és néprajzi szempontból is
nyereség, hogy ilyen kis falu tíz malmáról
ilyen sok adat maradt az utókorra. 

Forrásmunkák: Magyar néprajzi lexikon,
3. kötet, 510–514. o.; Ádám Gyula–Cseke
Gábor: Székelyföldi vízikerekek nyomában,
Hargita Megyei Kulturális Központ, Pro
Print, Csíkszereda, 2009; Márton Béla: Mal-
mok és molnárok, Hazanéző, 2004/2. 

Egykori malmok a Sóvidéken és a Nyárádmentén

Fűrészmalom  Forrás: Kormányblog

Ványolómalom    folkradio.hu

Szőnyi Ferenc                                                                                                                                  Forrás: Futanet

Deák Kristóf                                                                                               Forrás: www.korkep.sk

Összeállította: Márton Béla
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10 éve az EU-ban (21.)
2007. január 1-jén lépett be Ro-

mánia az Európai Unióba. A rejt-
vénysorozat fősoraiban egy
akkoriban erre az eseményre íródott
humoros vers sorai találhatók. A vers
címe, szerzője és annak lakhelye is
a rejtvénysorozatban van elrejtve.
Ezúttal a vers 39. és 40. 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 június 22-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 Antoine de Saint-Exupéry
francia író egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Isteni kegyelem – Marakodik, vitatkozik. 7. Banándarab! – A jód és
bór vegyjele. 8. Csodás történet – Virágtartó. 9. Szeszes ital, argóban – Kambodzsai, je-
meni és osztrák gépkocsijelzés. 11. Helyez, tesz – Csendes klán! 12. Elavult, régi – Piszok.
14. Helyhatározó rag – Párosan ható! 15. Glazúr, máz – Művészeti alkotás. 18. Karám –
Valamennyi, egész mennyiség. 19. Tinóból lesz – Terepszínű. 22. Skálahang – Róna
egynemű hangzói. 23. Román költő volt (Octavian) – Kerek szám. 25. Pracli része! –
Kissé molett! 27. Csúnya – Svéd, vatikáni és zambiai autójelzés. 28. Szint – Ruhatartozék.
30. Azonos betűk – A nitrogén és trícium vegyjele. 31. Talizmán, ereklye – Pocsolya.  

FÜGGŐLEGES: 1. Tölgyfa termése – Kisebb kenyér. 2. Házastárs anyja – Egyiptomi
szent madár. 3. Ante meridiem – Védelmez. 4. Ősi balkáni nép – Habos ital, régiesen. 5.
Szigetállam az Atlanti-óceánban – Pénzt kicsikar. 6. Gyertyabél – Csavar. 10. Anekdota
– Gyümölcsöt szárít. 13. Keservesen sír – Kicsi Imre. 16. Illatos fűszernövény – Cserje.
17. Fürdőhely – Római pásztordal. 20. Rakás – Régi súlymérték. 21. Egészségügyi kellék
– Sejtelem, percepció. 24. Mókus – Irónia. 26. Ausztrál futómadár – Páratlan lovag! 29.
Bajnokok Ligája, rövidítve – Null-null, a fociban. 

Koncz Erzsébet

A MÁJUSI ÉVFORDULÓK (2.)
című pályázat nyertesei:

KISS VIKTOR, Marosvásárhely, 
1848. út 34/9. sz.

NAGY IBOLY GWENDOLIN,
Marosvásárhely, Vihar u. 24/3. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

IVÁNYI GRÜNWALD; KLAPKA; PICK;
FROBERGER; RHÉDEY; KENNEDY; 

KELETY.
Kérjük a nyerteseket, 

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

telefonszámon.

Megfejtések a május 31-i számból:
Miniskandi: A pótkeréké; Mikor hogy;
Mondja, hogy nem vagyok itt
Skandi: Jelvényekkel, pléhérmékkel,

Magas kitüntetésekkel.
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7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51

52 53

VÍZSZINTES: 1. Nobel-díjas olasz író, 150 éve született (Luigi). 10. Közel-keleti
állam. 11. Német Alajos. 12. Zeneszerző, népzenekutató, 125 éve született (László).
17. Magas, félszeg. 19. Esztendő. 20. Amerikai lassú tánczene. 21. Költői. 22. Járom. 23.
Halpete. 24. Feltéve. 25. Nagy a közepén! 26. Idegen karácsony. 27. Román és osztrák
autójel. 28. Ennyit akar a szarka. 30. Izlandi... (V. Hugo). 31. Cin. 32. Kendert tör. 33. A
spenót rokona. 36. Jöjj! 38. Helység polgára. 40. Kurjantás. 41. ... Pavone (énekesnő). 43.
Leánytestvér. 45. Félig telt! 46. ... dant vitia (Tétlenség szüli a bűnt). 48. Arab női név.
50. Prémes állatbőr. 52. Német zeneszerző. 250 éve hunyt el (Georg Philipp). 53. ...
Géza (Áchim), költő, 100 éve hadifogságban halt meg.

FÜGGŐLEGES:  1.Ital (biz.). 2. Balzsam. 3. Autóverseny. 4. Feltett szándék. 5.
Spanyol festő (Salvador). 6. Becézett Elemér. 7. Paripa. 8. Belgiumi város. 9. Jogász, a
Kúria elnöke, 150 éve született (István). 13. Naplemente.14. Geológiai korszak. 15.
Üdítő ital. 16. Üres has! 18. Vuk apja. 20. Nagytőkés, vasiparszervező, 100 éve hunyt
el (Ármin, Brüll). 21. Bűnhődik. 22. Vegyikötés-féle. 24. Mely helyen? 26. A nátrium és
a bór vegyjele. 28. Iparkodik. 29. Fontos aminosav. 30. Húspogácsa. 32. Házi próba a ló-
versenypályán (angol). 33. Udvarias férfi. 34. Indiai város. 35. ... Kovách Sándor, orvos,
kutató, rektor Kolozsváron, 100 éve hunyt el. 36. Iparművész, művészeti író, 150 éve
született (István). 37. Az öt tó egyike. 39. Német város. 42. Havasi legelő (német). 44.
Folyó (spanyol). 47. Párt! 49. Középen lead! 51. A radon vegyjele.

L.N.J.
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, auto-
matizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN, REDŐNYÖK, VASAJTÓK, SZALAGFÜGGÖNYÖK szerelése és javítása.
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl Tel. 0744-504-536. (59902-I)
ÁPOLÓNŐT ALKALMAZUNK a búzásbesenyői IDŐSOTTHONBA. Feladatkör: az otthonban lakók tel-
jes körű gondozása, az ápolásukat követő jelentések kitöltése és nyilvántartása. Munkaprogram: 12/24. Kö-
vetelmények: szorgosság, igényesség, felelősségvállalás, csapatszellem, barátságos, kliensközpontú és
optimista jellem. Amit ajánlunk: szakképzés, előnyös bérezés, ebéd az otthonban, szállítás oda-vissza Ma-
rosvásárhelyről és Radnótról. Részletek a 0745-481-364-es telefonszámon és az info@valeaizvoarelor.com
e-mail-címen. (sz.) 
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz az üzleteibe ELADÓKAT, a pékségbe pedig MUNKÁSOKAT. Az önélet-
rajzokat a Bodoni utca 85. szám alatti üzletben lehet benyújtani. (18872-I)
KÜRTŐSKALÁCSOS CÉG alkalmaz MEGBÍZHATÓ SZEMÉLYZETET a Promenada Mallhoz. Tel.
0741-230-320. (1327)
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)
AUTÓVEZETŐT alkalmazunk B, C, E kategóriával, képességvizsgával (atestat). Tel. 0265/316-643, 0744-
692-871. (18898)
VILLAMOSSÁGI TERMÉKEKET FORGALMAZÓ CÉG ÁRUKEZELŐT/ELADÓT alkalmaz rak-
tári-üzleti munkára. Tel. 0730-073-201. (18997-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT és CSOMAGOLÓT alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (1473)
NYÁRÁDSZEREDAI ASZTALOSMŰHELY LAKKOZÓT alkalmaz. Tel. 0757-099-966. (18991-I)
VENDÉGLŐ Marosvásárhely főterén SZAKÁCSOT alkalmaz. Tel. 0723-003-110. (18971-I)
EXKAVÁLÁS, FÖLDMUNKA, CSATORNÁZÁS, GÉPEK KÖLCSÖNZÉSE. Tel. 0743-311-505. (1367)
MUNKÁT KERESEL, DE NINCS TAPASZTALATOD? Pályakezdő vagy? Most fejezed be a sulit, de
nem tudod, hol helyezkedj el? Jelentkezz nálunk, ha kereskedelemben vagy vendéglátásban dolgoznál.
Tapasztalat nem szükséges. Betanítást, jó csapatot, jó bérezést és fejlődési lehetőséget biztosítunk. Jelentkezz
önéletrajzoddal: cv@petry.ro (sz.-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával. Tel. 0748-020-050. (1548)
TETŐSZERKEZETET készítünk Lindab lemezből, cserépből és fából, úgyszintén teraszokat. Bármilyen
kicsi javítást vállalunk. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel. 0755-572-686, Csaba. (1548-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyakorlott SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PIN-
CÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  MEDENCE-KARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET,
SZERELŐT, FESTŐT, FŰTŐT, TAKARÍTÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  tapasztalattal rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-
268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866.
(59777)
A PC HOUSE FIATAL MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csa-
patunk tagja lenni, jelentkezz most! Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk.
Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59920-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca
17. szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59920-I)
A MIF-SA RT. – Marosszentgyörgy, Malomrét – Râtul Morii utca 1357. szám – alkalmaz SOFŐRÖKET C
kategóriás jogosítvánnyal és áruszállítási attesztáttal, valamint BULDÓZEREST. Tájékoztatás a 0265/318-
000, 0742-159-742-es telefonszámon vagy a cég székhelyén. (18994)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBEREKET alkalmaz. Telefon: 0753-025-603. (18923-I)
MEZŐGAZDASÁGI vagy KERTÉSZETI végzettséggel rendelkező MUNKATÁRSAT keresünk. Tel.
0743-031-646. (19001-I)
GÉPLAKATOSOKAT alkalmazunk belföldi és külföldi munkára. Önéletrajzát küldje a je@telog.hu e-
mail-címre. Érdeklődni 9-16 óra között a 0728-010-100-as telefonszámon. (18926-I) 
ALKALMAZUNK LAKATOST, HEGESZTŐT. Tel. 0766-519-187. (-)
FELVESZEK FIATAL LÁNYOKAT cukordekorációk gyártására, a vakációban tanulók is jelentkezhetnek.
Jelentkezni a 0745-520-408-as telefonszámon. (1548-I)
FELVESZEK ÉPÍTKEZÉSBEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKET, gipszkartonost, festőt. Tel. 0730-351-
694. (1548-I)
A NOBILA CASA üzletlánc VARRÓNŐI és ELADÓI munkakörbe keres egy-egy dinamikus, nyitott, kom-
munikatív MUNKATÁRSAT vásárhelyi, a  Maros Mall első emeletén levő üzletébe (Győzelem tér 14. szám).
Amit ajánlunk: teljes munkaidős, stabil állás, kellemes munkakör, fix bérezés, teljesítmény utáni bónuszok.
Várjuk jelentkezését! Önéletrajzát az ncms@mendolapro.ro e-mail-címre küldheti vagy hívhat minket a
0740-159-347-es telefonszámon. (19005-I)
HAJTÁSIT SZERETNE? Most iratkozzon fel, mert 100 lej kedvezményben részesül június 15-éig. Tel.
0745-872-516. (1610-I)
FELVESZÜNK B kategóriás SOFŐRT és RAKODÓMUNKÁSOKAT Marosvásárhelyről és környékéről.
Tel. 0752-214-442, 9-17 óra között. (19008-I)
TAKARÍTÓCÉG alkalmaz TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET irodák, panzió takarítására a központ és a Had-
sereg tér környékére. Érdeklődni a 0773-821-622-es telefonszámon. (59967)
VIRÁGKERTÉSZETBE fiatal HÁZASPÁRT keresnek. Lakás biztosítva. Tel. 00-36-30-97-80-639. (1642)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-
696-055. (19010-I)
ASZTALOST és SEGÉDMUNKÁST alkalmazunk PAL-bútor gyártására. Tel. 0745-901-133. (19012-I)
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Megerősített együttműködés
keretében húsz uniós tagál-
lam létrehozza az európai
ügyészi hivatalt a részt vevő
országok igazságügyi minisz-
tereinek csütörtöki döntése
értelmében.

A pénzügyi csalással szemben
fellépő szervezet felállításáról szóló
politikai megállapodást az uniós
igazságügyi miniszterek luxem-
bourgi tanácsülésén hozták tető alá.
Az ügyészséget, amelynek megala-
kítására először 2000-ben tettek ja-
vaslatot, teljes konszenzus
hiányában úgynevezett megerősített
együttműködési eljárással fogja lét-
rehozni a tagállamok egy csoportja.

A vádhatóság egy luxembourgi
székhelyű központi hivatalból, il-
letve a tagországokba delegált eu-
rópai ügyészekből álló
decentralizált szintből fog felépülni.
A független főügyész hatáskörrel
rendelkezik majd arra, hogy nyo-
mozást és büntetőeljárást indítson
az uniós költségvetést érintő bűn-
cselekményekre – például a közös-
ségi forrásokkal kapcsolatos
korrupcióra, csalásra és a határokon
átnyúló áfacsalásra – vonatkozóan.

„A költségvetés minden egyes
eurócentjének az uniós polgárok
javát kell szolgálnia. Az erős, füg-
getlen és hatékony ügyészség létre-
hozásával megszilárdítjuk az
adófizetők védelme érdekében vég-

zett erőfeszítéseinket azáltal, hogy
európai megközelítést biztosítunk
az uniós költségvetést érintő bűn-
cselekményekre vonatkozó nyomo-
záshoz és vádemeléshez” –
hangsúlyozta Günther Oettinger
költségvetésért felelős uniós biztos.

A tanácsi közleményben kiemel-
ték: a nemzeti költségvetések Euró-
pában évente legalább 50 milliárd
euró áfabevételtől esnek el a hatá-
rokon átnyúló csalások miatt.

Magyarország mellett Lengyel-
ország, Hollandia, Málta és Svédor-
szág is jelezte, hogy jelenlegi
formájában nem támogatja az
ügyészség létrehozását, Dánia, Íror-
szág és Nagy-Britannia pedig
egyébként sem vesz részt a bel- és
igazságügyi együttműködésnek
ezen a területén.

A szabályozást az érintett tagál-
lamok mellett még az Európai Par-
lamentnek is jóvá kell hagynia.

A megerősített együttműködési
mechanizmus lehetővé teszi, hogy
tagállamok egy jelentős számú cso-
portja teljes konszenzus hiányában
is előrelépjen az integráció elmélyí-
tésében. A szabályok értelmében
legalább kilenc tagország közösen
dönthet úgy, hogy végrehajt olyan
intézkedéseket, amelyekről nem si-
került teljes egyetértésre jutni ko-
rábban. A megerősített
együttműködéshez utólag bármely
tagállam csatlakozhat. (MTI)

Húsz uniós tagállam az európai
ügyészi hivatal létrehozása mellett

döntött

Robbanószerkezetet dobott a
kijevi amerikai külképviselet
területére egy ismeretlen tá-
madó csütörtök éjszaka, a
robbanásban senki nem sebe-
sült meg.

Az ukrán rendőrség a Facebook-
oldalán közölte: éjfél után öt perc-
cel érkezett bejelentés a kijevi
rendőrséghez a robbanásról.

A nyomozók a helyszínelés során
megállapították, hogy egy ismeret-
len támadó robbanószerkezetet do-
bott a követség területére – idézte
az UNIAN ukrán hírügynökség a
szűkszavú közleményt. A hír-
ügynökség internetes oldalán fotó-
kat közölt a folyamatban lévő
helyszínelésről.

A rendőrség terrorcselekmény-
nek minősítette az esetet. Okszana
Bliscsik, az ukrán Biztonsági Szol-
gálat (SZBU) szóvivője annyit kö-
zölt, hogy a vizsgálatot az SZBU
munkatársai végzik. További infor-
mációkat későbbre ígért.

A követség sajtószolgálata kö-
zölte, hogy nem függesztik fel a
munkát az incidens miatt.

Ukrajna és az Egyesült Államok
között jelenleg jók a kapcsolatok,
semmilyen vita nem terheli a két or-
szág viszonyát.

Március végén is történt egy kül-
képviselet elleni támadás Ukrajná-

ban: az ország nyugati részében,
Luck városában ismeretlen tettesek
gránátvetővel rálőttek a lengyel fő-
konzulátus épületére. A támadásban
senkinek sem esett baja, az épület
ablakai viszont kitörtek, és az egyik
ablak fölött beszakadt a tetőszerke-
zet.

A főkonzulátus elleni terrortáma-
dás elkövetőit máig nem fogták el.
Az SZBU két nappal később kö-
zölte: kiderítette, hogy egy bizo-
nyos Mikola Dulszkij, a Nazsdak
(dörzspapír) nevű radikális civil
szervezet Oroszországban bujkáló
vezetője tervelte ki a merényletet az
orosz titkosszolgálatok „megrende-
lésére”. Kijev feltételezése szerint a
lengyel külképviselet elleni táma-
dás célja az volt, hogy megrontsák
Ukrajna és Lengyelország viszo-
nyát.

Kijevben tavaly március elején
ismeretlenek tűzijáték-rakétákat
dobtak be a kijevi orosz nagykövet-
ség hátsó udvarába. Senki sem sé-
rült meg. Az incidenst az ukrán
rendőrség garázdaságnak minősí-
tette. Még aznap az Oroszországban
akkor még fogva tartott Nagyija
Szavcsenko ukrán katonanő szaba-
don engedéséért tüntetők tojással és
kővel dobálták meg az orosz kül-
képviseletet, de nem tettek komoly
kárt az épületben. (MTI)

Robbanószerkezettel támadták meg
a kijevi amerikai követséget



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 3 szoba-összkomfort, volt
teázó, a M. Viteazul és N. Iorga utcák
sarkán. Tel. 0744-517-410, 0721-337-
445. (1635-I)

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

ELADÓ ház Sáromberkén (346. szám).
Tel. 0743-015-017. (1540)

ELADÓ 3 szobás, kétteraszos, 75
m2-es, földszinti, felújított tömbházla-
kás a Braşovului utcában – 66.000
euró. Tel. 0722-202-371. (948-I)

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

JÁNOSHÁZA központjában sürgő-
sen ELADÓ felújítandó 2 szobás,
komfortos lakás központra néző abla-
kokkal, garázzsal, 300 m2 konyha-
kerttel, a Balatontól és az osztrák
határtól 45 km-re. Ára: 10.000 euró.
Tel.  0740–933-705. (HN-I)

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

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

ELADÓ bontás végett nagy ház, szé-
násszín, istálló. Tel. 0748-081-688.
(1641-I)

MAGÁNLAKÁS kiadó hosszú távra a
2-es Poliklinika mögött: egy nagy
szoba-összkomfort, garázslehetőség.
Tel. 0365/808-312, 0770-173-299.
(1539-I)

ELADÓ felújított, 4 szobás lakás Ma-
rosvásárhelyen (Remeteszeg u. 69/F
szám). Tel. 0265/312-808, 0757-562-
524. (1646-I)

ELADÓ egyszoba-összkomfortos
tömbházlakás a Tudorban. Tel. 0773-
828-105. (1649-I)

ELADÓ ház Mezőbándon (Béke utca 14.
szám, központ). Tel. 0757-430-521.
(1659)

ELADÓK: tárcsás kasza, vegyszerező,
váltóeke, kultivátor, malom,
betonkockaprés, döngölők. Tel. 0743-
860-354, 0745-404-666. (1660)

ELADÓK: ötsoros kapagép, kukoricafejtő
gép, elektromos kályha, faragott csillár,
régi cserép bontásból, új rongyszőnyeg,
színes tévé. Tel. 0265/588-131. (935)

ELADÓK 8-10 hetes malacok
Nyárádgálfalván. Tel. 0744-387-183.
(1490)

VÁSÁROLOK régi, de jó állapotban
levő légkondis autót. Tel. 0723-033-
625. (1536)

ELADÓK: kanapé, hűtő, ajtók,
kályhacsövek, többféle bútordarab,
konvektor, rádiók, lemezek, órák, korsók,
tégla, szövetek, csergeterítő, porszívó,
többféle edény, 15 db báránybőr, sok
baba, régi székek, kicsiágy, szőnyegek,
kempingszékek és sok egyéb, minden
olcsón. Csere is érdekel.  Tel. 0265/242-
342. (1530)

ELADÓK új matracok 240 lejtől. Tel.
0744-438-594. (18998)
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INTERAKTÍV ROMÁN NYELVŰ OKTATÁS 4-10 ÉVES GYE-
REKEK SZÁMÁRA  a Creactivity Kids Clubban minden hétfőn 17
órától. A román nyelvű tevékenység időtartama 50 perc, ami kiegészül
30 perc játszóházas tevékenységgel! Ugyanott INTERAKTÍV
ANGOL NYELVŰ OKTATÁS 4-10 ÉVES GYEREKEK SZÁ-
MÁRA   minden szerdán 18 órától. Az angol nyelvű tevékenység idő-
tartama 50 perc, ami kiegészül 30 perc játszóházas tevékenységgel!
Részletesebb információ a 0740-647-575-ös telefonszámon igényel-
hető, a részvételhez regisztrálás szükséges.  Szeretettel várja a  Creac-
tivity csapat! (sz.)

Az Egészségügyi Iskola 1952-ben végzett diákjai június 24-én 11 órakor
tartják 65. érettségi találkozójukat az iskola épületében nyitott Amadeus
cukrászdában.
Szomorúan emlékezünk elhunyt TANÁRAINKRA és DIÁKTÁRSAINKRA,
valamint az öregkori gyengeség vagy betegség miatt megjelenni nem
tudókra. Kérünk, jelentkezzetek a 0770-321-161-es telefonszámon,
lehetőleg 10-12 óra között. A szervezők. (1637-I)

A Marosvásárhelyi Fémipari Technikumban 1952-ben végzettek 65
éves találkozót szerveznek. Szeretettel várjuk egykori diáktársainkat
2017. június 24-én, szombaton du. 1 órára a Nyári kertbe (Rózsák tere).
Kegyelettel emlékezünk elhunyt OSZTÁLYTÁRSAINKRA. (1605)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Pénzügyminisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek  kényszervégrehajtási osztálya

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2017. június 23-án 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi
cégek javait, az állami adósságok behajtása érdekében: 
ANTREPRIZA MONTAJ PODURI KFT., CUI 32975313, Marosvásárhely, Régi Kórház utca 4. szám, Maros megye – végrehajtási dosszié A5028
– Liebherr 900 lapátkerekes kotrógép, gyártási év 1991, kikiáltási ár 26.125 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 266.403 lej, a cég héafizető.
IMETON COM KFT., CUI 2527300, Marosvásárhely, Ionel Giurchi utca 53/2. szám, Maros megye – végrehajtási dosszié I125
– emelődaru, 3500 kg, kikiáltási ár 1.318 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-a, III. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva.
Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 31.675 lej. A cég héafizető. 
LOGOVI INTERIM KFT., CUI 28995924, Mezőcsávás 437/A, Maros megye, végrehajtási dosszié L850
– Dacia Logan személygépkocsi, 2007-es gyártás, UU1KSDAFH37957679, 64 kW, 1598 köbcentis, benzines, rendszáma MS-01-LGV, kikiáltási ár 5.289 lej + 19% héa
– Dacia Logan személygépkocsi, 2008-as gyártás, UU1KSDEW539050956, 63 kW, 1461 köbcentis, rendszáma MS-04-LGV, kikiáltási ár 5.767 lej + 19% héa 
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 131.213 lej, a cég héafizető.
MASPORT DESIGN KFT., CUI 20464323,  Marosvásárhely, 1918. December 1. út 200/22. szám, Maros megye – végrehajtási dosszié M1669
– RIMOLDI szegélyezőgép: Rimoldi varrógép, szegélyezőgép-fej talppal, Quik rendszerű háromfázisú motorral, kikiáltási ár 795 lej + 19% héa
– BROTHER varrógép: lineáris varrófej, E40 elektronikus kijelző-berendezés, Brother varrógépasztal, elektronikus vezérlőrendszerrel, háromfázisú motorhoz kapcsolható.
Kikiáltási ár 1.000 lej 
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit.
A fent említett ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 12.093 lej, a cég nem héafizető.
TOP ENERGO INSTAL KFT., CUI 17631863, Marosvásárhely, 1918. December 1. út 188/31. szám, Maros megye – végrehajtási dosszié T1400
– Volkswagen 1HX0-GOLF,  hitelesítési sz. AC112U1211J68E2/1994, alváz szériaszáma WVWZZZ1HZRW259380, 1781 köbcentis, benzines, lila, rendszáma  MS–08–WHW,
kikiáltási ár 1.455 lej 
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 1.162.428 lej, a cég nem héafizető.
MANSARDA INVESTMENT GROUP KFT., CUI 18357570, Marosvásárhely, Liviu Rebreanu utca 1. szám, Maros megye – végrehajtási dosszié M1516
– N1 BB Dacia furgon, SD/USD1F/Logan típusú haszonjármű, hitelesítési szám BFDB1J1C11UA7E4/2008, azonosítási szám UU1USD1F539373946, 1958 köbcentis,
üzemanyag: benzin, szín: metallizált szürke, széria G324111, kikiáltási ár 5.809 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 63.634 lej. A cég héafizető.
ARWEB KFT., CUI 28443989, Marosvásárhely, 1918. December 1. út 251/12., Maros megye, végrehajtási dosszié A4411
– Smart személygépkocsi, MC01MCC01B05E3, azonosítószáma WME01MC012H065135, homologálási száma ADSM131M11CB8E3, 2002-es gyártás, fekete, a forgalmi
engedély száma K649316, rendszáma MS-12-HDV, kikiáltási ár 4.431 lej + 19% héa
– Opel Corsa személygépkocsi, C BB11 típus, azonosítószáma W0L0XCF0814089599, homologálási száma ABPL1E4111CB0E4, 2001-es gyártás, szürke, a forgalmi engedély
száma J916741, rendszáma MS-12-RCW, kikiáltási ár 4.090 lej +19% héa
A kikiáltási ár a felértélési ár 75%-át jelenti, II. licit.   
A fent említett ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 106.348 lej. A cég héafizető.
INTIMA MISS KFT., CUI 34155522, Marosvásárhely, Remeteszeg utca 180. szám, Maros megye – végrehajtási dosszié I1183
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit.

A fent említett ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 224.827 lej.
IMPEX EURO TOURS KFT., CUI 25797230, Marosvásárhely, 1918. December 1. út 130/11., Maros megye, végrehajtási dosszié száma I934
– N516SHD Starliner Neoplan autóbusz, 1999-es gyártású, azonosítószáma WAG205166XSS28865, 38+1 férőhelyes, 11967 köbcentis, zöld-kék, rendszáma MS-38-EUR,
kikiáltási ár  55.450 lej + 19% héa
– N516SHD Starliner Neoplan autóbusz, 2000-es gyártású, azonosítószáma WAG205166YSS30596, 38+1 férőhelyes, 11967 köbcentis, zöld-kék, rendszáma MS-39-EUR.
Kikiáltási ára 56.000 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, V. licit.
A fent említett ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 181.552 lej, a cég héafizető.
CIRON COM KFT., CUI 1197289, Marosvásárhely, 1918. December 1. út 261/7., Maros megye, végrehajtási dosszié száma C65
– Dízel Audi személygépkocsi, azonosítószáma WAUZZZ4BZYN041588, homologálási száma ACAD1U161A10BE37, 2000-es gyártású, fekete, rendszáma MS-69-LUK, 2.150
lej + 19% héa.   A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, IV. licit. A fent említett ingóság nincsen elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg
26.064 lej. A cég héafizető.
ARGON SOLUTIONS KFT., CUI 33367420, Marosvásárhely, Amszterdam utca 23., Maros megye, végrehajtási dosszié száma A5373
– alkalmazási  szerver, 918 lej + 19% héa
– Led 21.5 képernyő, 153 lej + 19% héa
– Assus H81M-k számítógép, 510 lej + 19% héa
– HP Probook 450G2 laptop, 1.530 lej + 19% héa. A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. A fent említett ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A
végrehajtásban levő összeg 249.205 lej, a cég héafizető.
MIBCO SERVICE KFT., CUI 17631863, Marosvásárhely, Sârguinţei u. 16/13.,  Maros megye, végrehajtási dosszié száma M73
– Dacia SD LSDEJ személygépkocsi, 2005-ös gyártású, motorszériaszám D001068,  alvázszám UU1LSDEJH34578732, E733160, 1650 köbcentis, rendszáma MS-81-MIB, kék.
Kikiáltási ár 13.500 lej 
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit.
A fenti ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 9.675 lej, a cég nem héafizető.
*A héát illető szabályokat és arányokat, amelyeket az ingatlanok/ingóságok esetében alkalmaznak, a 2015. évi 227-es, az adótörvénykönyvre vonatkozó törvény tartalmazza.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett ingóságokra, hogy értesítse erről a végrehajtót a licit időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló
dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő
személy meghatalmazását,  román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát,  külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű
fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát. 
Jelen okirat a közléstől vagy tudomásulvételtől számított 15 napon belül megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi 207-es újraközölt, módosított és kiegészített törvény
pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 260. és 261. cikkelye értelmében. 
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt
álló adófizető meghallgatása nem kötelező. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 179-es mellék. 
Jelen közlemény kifüggesztésének dátuma: 2017. június 9. 

Dénes Irén,                                                                                                                                        Cîmpeanu Carolina  
közpénzügyi hivatal helyettes vezetője                                                                                                          osztályvezető 

– A9535933 lineáris varrógép, 200 lej + 19% héa
– BT183/KH30005 szegélyezőgép, 500 lej + 19% héa
– 385949 cikcakkvarró gép, 325 lej + 19% héa
– 327-135-91 típusú szegélyezőgép, 250 lej + 19% héa
– 3 tűs varrógép, 900 lej + 19% héa
– T634074 típusú 5 szálas szegélyezőgép, 450 lej + 19% héa
– 1023583 típusú 3 szálas szegélyezőgép, 250 lej + 19% héa
– Kansai Special szegélyvarró gép, 550 lej + 19% héa
– 2 671200 típusú szegélyvarró gép, 300 lej + 19% héa
– 2035 típusú szegélyvágó gép, 1.150 lej + 19% héa
– 3 713177 típusú szegélyvarró gép, 300 lej + 19% héa
– Weit 2305 elektromos gőzfejlesztő, 350 lej + 19% héa
– 1049555 típusú szegélyezőgép, 250 lej + 19% héa

– Ramtip 1000 gumiszegő elektronikus készülék – 3 db, 250 lej + 19% héa
– Folttisztító elektronikus szerkezet, 100 lej + 19% héa
– DB2-B755-1034 típusú lineáris varrógép, 225 lej + 19% héa
– 819413 típusú gumiragasztó gép, 675 lej + 19% héa
– 2 20701911 típusú lineáris varrógép, 225 lej + 19% héa
– 268-Se-2-LAD-31/83-80 típusú „hegesztőgép”, 675 lej + 19% héa
– 171-11-2MD-021-563-10 típusú szegőgép, 450 lej + 19% héa
– 1 Alba vasaló (asztal), 250 lej + 19% héa
– 2 Weit 4413 vasaló (asztal), 250 lej + 19% héa
– Y-28004 típusú szegélyezőgép, 500 lej + 19% héa
– 1058759 típusú szegélyezőgép, 500 lej + 19% héa
– 100736 típusú ragasztógép, 450 lej + 19% héa
– cikcakkvarró gép, 850 lej + 19% héa

Marosvásárhely, 
Dózsa György utca 1-3. szám, 
tel.: 0265/250-982, fax: 0265/261-093, 
e-mail: lorand.suba.ms@anaf.ro



ELADÓ főzőkályha, gázas fali
vízmelegítő. Tel. 0744-231-100. (1600)

ELADÓK: két gyerekbicikli (3-9 év),
egy szivacsbetét kanapéra (193 cm
hosszú, 110 cm széles, 10 cm vas-
tag), hatszemélyes porcelán ebédlő-
készlet, hatszemélyes porcelán
kávéskészlet, hatszemélyes porcelán
süteményeskészlet, két gyerekhaj-
tány. Tel. 0365/433-069. (1609-I)

OLCSÓN eladók: Delia amplituner
Unitra hangfalakkal (90 W), laptop,
autóba rádiókazettofon, Thompson
tévé, Junior bicikli, háromajtós eme-
letes szekrény, kihúzható kanapé, fo-
telek, tévéasztal, olajfestmények,
paplanok, cserge, nagy perzsasző-
nyegek, hűtő. Tel. 0755-134-719.
(1607-I)

ELADÓ szemes kukorica. Tel. 0748-
081-688. (1641-I)

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

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

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

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1349)

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

ELADÓ 2004-es kiadású, szürke színű,
benzines, injektoros 1310-es Dacia
nagyon jó állapotban, alkudható áron. Tel.
0744-692-927. (1647)

ELADÓ bontásból tégla, megpu-
colva; 2x1 m2-es cinpléh lemez (52
m2); faanyag: gerendák, szarufák
(újak és bontásból megmaradva); egy
fél tekercs szigetelő; 15 darab ácska-
pocs; egy kéményre való szélkakas,
5 méteres PVC-cső (26 cm belső át-
mérő); 7x5 m-es ponyva (TIR-kocsi-
ra ). Tel. 0746-364-027. (1648-I)

MINDENFÉLE

NAGYON BARÁTSÁGOS, 1 év kö-
rüli, ivartalanított, kis termetű KU-
TYUS szerető gazdát keres, kizárva
a láncon tartás, inkább családtagnak,
mint házőrzőnek. Tel. 0744-971-025.
(-I) 

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

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzs-
mirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűség-
mérés. Előjegyzés telefonon:
0740-158-526, 0265/311-771.
(1024-I)

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

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

ÁLLATTARTÁSI TECHNOLÓGIÁK
szereléséhez ügyes kezű munkatár-
sakat keresünk. Az angol nyelv isme-
rete előnyt jelent. Tel. 0735-386-949.
(1299)

OLCSÓN üdülést kínálunk Hajdúszo-
boszlón, 7 éjszaka (8 nap): június 1-
jétől szeptember 1-jéig 450 lej/fő,
félpanziós ellátással, házias ízekkel.
Tel. 00-36-52-271-848, 00-36-30-455-
7227. Szabó Antalné, Hajdúszo-
boszló, Damjanich utca 100. szám.
(831)

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

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL épít-
kezési munkát vállal: háztetők készí-
tését (Lindab-cserépből) és
javításokat, bádogosmunkát, cserép-
forgatást, belső-külső munkálatokat,
kapuk, kerítések készítését, szigete-
lést stb. Tel. 0747-634-747. (1476-I)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (1574-I)

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

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1575)

JÚNIUS 9-től újra működik a jeddi
pálinkafőző. Tel. 0745-256-040. (1631)

MEGEMLÉKEZÉS

Az 50 éves érettségi
találkozónk alkalmából tisz-
telettel és kegyelettel
emlékezünk MOLNÁR MAGDA
osztályfőnöknőnkre, elhunyt
TANÁRAINKRA és OSZTÁLY-
TÁRSAINKRA. Az Unirea-
Egyesülés Középiskola 1967-
ben végzett XI. B osztályának
öregdiákjai. (58950-I)

A Gazdasági Líceum 1977-ben
végzett XII. B osztályának
diákjai a 40 éves érettségi
találkozó alkalmával kegye-
lettel emlékeznek elhunyt
szeretett TANÁRAIKRA és
kedves osztálytársukra,
CÂMPEAN (BĂRDĂŞAN)
MARIÁRA, aki nemrég hagyta
itt ezt a világot, és lehet, hogy
most egy csillag az égen.
Nyugodjanak békében! Az
osztályfőnök és a diákok.
(1014)

Fájdalommal és el nem múló
szeretettel emlékezünk szere-
tett gyermekünkre, MÁTYÁS
SZABOLCSRA fájó hiányának
17. évfordulója alkalmából.
Elmúlt, mint száz pillanat, de
mi tudjuk: mégis múlhatatlan.
Mert szívek őrzik, nem szavak.
Emlékét szívükben őrzik
szerettei. (1619-I)

MÁRTA, elmúlt egy év… Ha én
szél lehetnék… Megkeres-
nélek és nem hagynálak
elmenni soha. Ott vagy a
hópelyhek, falevelek, virágok,
madarak, pillangók között. Ott
vagy mindenhol. Főleg a
csillagok között, mert csillag
voltál. A Jóisten ott van
melletted, biztosan. Nyugodjál
békében, kicsi szívem és
drága anyukánk. Szeretetünk
irántad és hálánk örök. Laci,
Andor, Ágota és mindenki,
akit szerettél és akik szerettek.
Nagyon hiányzol! (1583-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
június 9-én TÓTH MARGARETÁ-
RA halálának 5. évfordulóján.
Emlékét őrzi férje, Csaba.
(1594)

Soha el nem múló fáj-
dalommal emlékezünk a
pótolhatatlan, legdrágább
férjre, édesapára, nagytatára,
apósra, KÖNYVES PÉTER
marosvásárhelyi lakosra
június 11-én, halálának első
évfordulóján. Szép emlékét
örökre szívében őrzi felesége,
fia, menye, unokája, valamint
a rokonság. (1604)

Nem dobog már a szív, mely a
jóság tükre volt, ajka nem szól
többé, mert lezárt, néma, holt.
Megállott a kéz, mely csak
adott, soha semmit el nem
fogadott.
Szomorú szívvel emlékezünk
június 10-én a drága férjre,
édesapára, nagytatára, déd-
tatára, a kerelőszentpáli id.
SZABÓ SÁNDOR könyvelőre
halálának 3. évfordulóján.
Drága lelked pihenjen
békében! Szerető  családod.
(1629-I)

Imádkozva álltam ágyad
mellett, remélve, hogy segítlek
téged. Bátorítottalak, fogtam a
kezed, és csak kértelek, hogy
maradj velem.
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
június 11-én, amikor egy éve
örökre itt hagyott drága
testvérem, a backamadarasi
születésű özv. OLÁ ANNA.
Emlékét őrzi bánatos nővére,
Sári, sógora, Misi és családja.
(1632-I)

Fájó szívvel emlékezünk
június 11-én szeretett
édesanyánkra, özv. OLÁ
ANNÁRA halálának első
évfordulóján. Nyugodj
békében, drága édesanyánk!
Gyermekei: Attila és Zita,
valamint beteg édesanyja.
(1633)

Fájó szívvel emlékezünk
június 11-én szeretett édes-
anyámra, özv. ÓNODI
ILONÁRA halálának tizedik
évfordulóján. Nyugodj béké-
ben! Leánya, Manyi és
családja, unokája, Ildikó és
családja Malmőből. (1638-I)

Az élet múlik, de akit
szeretünk, arra könnyes
szemmel emlékezünk – június
10-én id. GYÖRGY INCE
marosszentgyörgyi volt
kárpitosra, halálának hetedik
évfordulóján, szeretettel.
Nyugodjon békében! (1654)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
MAKKAI KATALIN 

szül. Györke 
június 1-jén 91. évében csende-
sen megpihent. Temetése június
3-án, szombaton volt. Mély tisz-
telettel fejezzük ki hálánkat mind-
azoknak, akik temetésén részt
vettek, bánatunkban osztoztak
és sírjára virágot helyeztek. Nyu-
godjon békében! 

A gyászoló család. (1569-I)

Isten akaratában megnyugodva,
mégis fájdalommal tele szívvel
búcsúzunk a szerető apóstól,
nagyapától, dédnagyapától, 

CERNY HELMUTHTÓL. 
Menye, Babi, unokái, Szilárd 

és Csaba  családjukkal,
dédunokája, Gergő. 

Nyugodj békében,
drága Tata! (1652-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
dédnagyapa, após, nagybácsi,
szomszéd, 

CSERNY HELMUTH ANTON 
életének 90. évében rövid szen-
vedés után eltávozott közülünk.
Temetése június 10-én 13 órakor
lesz a marosszentgyörgyi cinte-
remből, evangélikus szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (1643-I)

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

özvegy PETE ENDRÉNÉ 
született ROZSNYAI IRÉN 

91 éves korában  rövid szenve-
dés után elhunyt. Temetése jú-
nius 10-én, szombaton 13 órakor
lesz a szentkirályi ravatalozóból,
a mezőpaniti temetőben. 

A gyászoló család. (1650-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, anyós, nagymama,
dédmama, szomszéd, rokon és
jó barát, 

özv. CZEKES LUCIA
életének 86. évében hirtelen el-
hunyt. Drága halottunkat június
10-én 13 órakor a református sír-
kertben helyezzük örök nyuga-
lomra. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (1653-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzésünket és
őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak 
KERESZTESI ZSUZSÁNNA el-
hunyta miatt érzett mély fáj-
dalmában. Ilike és Ernő.
(1651-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki kolléganőnknek, Tőkés 
Sarolta Katalinnak 
ÉDESANYJA elhunyta alkal-
mából. Nyugodjon békében! A
marosvásárhelyi Electrome-
canica SCM munkaközös-
sége. (18931-I)

Mély fájdalommal veszünk bú-
csút szeretett barátnőnktől,
CZEKES LUCIÁTÓL. Isten
nyugtasson békében! Rodica,
Călin, Gigi és Florea. (1658-I)

Őszinte részvétünk Keresz-
tesi Péter barátunknak szere-
tett ÉDESANYJA elvesztése
miatt érzett fájdalmában.
Együttérzésünket fejezzük ki
a gyászoló családnak. Az
Alter-Native filmfesztivál csa-
pata. (1639-I)
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Fájó szívvel emlékezünk június 9-én
özv. ADORJÁN ISTVÁNNÉRA szül.
BECSEY MÁRTA halálának hetedik
évfordulóján. Emléke örökké élni fog
szívünkben. Nyugodjon békében!
Szerettei. (1573)

Focitábort szervez az MSE Sportegyesület a nyári vakáció első
hetében, június 19-23-a között a nagyadorjáni Dorman
sportközpontban. Gyönyörű, csendes környezetben, távol a világ
zajától, ideális helyszínen. Kezdd velünk a nyári vakációt! További
információk a következő honlapon: focitabor.focisuli.ro. Telefon:
0720-522-618.

Minőségi gránit 
síremlékek 

kedvezménnyel 
a TransGránittól. 

Elérhetőség: 
0746-263-433 

Cím: Nyárádtő, 
Fő út 446/B.



A Népújság
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.
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