
Nemzeti ünnepeinket
nem fogjuk 
elpolitizálni
– jelentette ki Cseh Gábor, az EMNT
megyei elnöke és országos alelnöke,
aki minden marosvásárhelyi magyart
arra buzdított, hogy március 10-én ve-
gyen részt mind a postaréti megemlé-
kezésen, mind az azt követő tiltakozó
felvonuláson. Kijelentette: a honosítás
mellett nagyon fontosnak tartják a ma-
gyar közösségépítő munkát is, ezért
számos rendezvényt szerveznek.

____________3.
Alaposan 
megkarcsúsított
költségvetés
A marosvásárhelyi tanács múlt héten
jóváhagyta az idei költségvetést, ami a
tavalyinál „karcsúbb”. Eszerint az ön-
kormányzat kicsivel több mint 295 mil-
lió lejből gazdálkodhat, ami a
tavalyinál 23 százalékkal kevesebb.
Mire jut a pénzből, és mire nem? –
erről beszélgettünk Kali Istvánnal, a
marosvásárhelyi RMDSZ ügyvezető
alelnökével. 

____________4.
Haldoklik Erdély
legrégibb zsidó
temploma
Mindkét ajtaja le van szegezve. Az-
előtt többször jártam ott, az ajtók vagy
nyitva voltak, vagy az ablakban ott volt
a kulcs. Nem bántotta ezt a templomot
soha senki. Mikor ezen csodálkoztam,
a szomszédok, kik hamarosan össze-
verődtek, mint faluhelyen szokás,
szinte megütköztek rajta. 

____________15.

Marosvásárhely polgármestere, Dorin
Florea tegnapi sajtótájékoztatóján elé-
gedettségét fejezte ki, hogy a kép-
viselők megszavazták az idei költség-
vetést. A városvezető néhány na-
gyobb, környezetvédelemmel kapcso-
latos tervéről is beszélt, ezekről jövő
héten a bukaresti illetékesekkel 
tárgyal. 

A polgármester szerint azok a tanácsosok,
akik az idei költségvetést megszavazták, „meg-
értették, hogy a város nagy beruházásai fonto-
sak, és több évre meghatározzák Maros-
vásárhely fejlődését”. Ugyanakkor azt is el-
mondta, hogy minden tervéről – az egyesek
által sokat hangoztatott átláthatóság ellenére –
nem beszélhet, hogy a telekspekulánsok ne
használhassák ki ezeket az információkat.

Dorin Florea a következőkben kitért néhány je-
lentősebb projektre. A Maros-híd felújításával

kapcsolatban elmondta, a hadügy pozitívan áll
hozzá a pontonhíd megépítéséhez, ami a Maros-
híd javítási munkálatai idején lehetővé tenné a
közlekedést az Egyesülés lakónegyed, illetve a
peremfalvak és a város más részei között. Nagy-
számú, reggelente óránként mintegy 3500 gépko-
csi halad át a hídon, főként a városközpont, a
kombinát és a kórházak irányába. A polgármester
szerint a Maros-híd felújításának egy év alatt be
kell fejeződnie, a pontonhídon ugyanis nem lehet

Koronkai ünneprontás 
László György, az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei elnöke

nyílt levélben szólította fel Péter Ferencet, az RMDSZ Maros megyei
elnökét, hogy vonja felelősségre az érdekképviseleti szervezet „szűk
látókörű” koronkai tanácsosait. Tételesen azzal vádolta őket, hogy kö-
vetkezetesen a magyar közösség ellen szavaznak, amint a legutóbbi,
február 19-ei tanácsülésen is tették. A vádak első hallásra súlyosak,
és minden jóérzésű nemzettársunk hirtelen haragra gerjedt. Az ellen-
drukker média, olajat öntve a tűzre, szenzációhajhász tálalásban, jól
odamondva taposta sárba az árulókat. Fittyet hányt a megvádoltak
véleményére, sőt még a válaszlevél közlésétől is eltekintett, hadd di-
csőüljenek meg a néppártiak, hisz a választási kampány óta úgysem
zavartak sok vizet. Helyi szinten pláne. Most sem egymagukban léptek
porondra, hanem azokkal a koronkai román nemzeti liberálisokkal,
akik az elmúlt években tucatnyi feljelentéssel akadályozták az önkor-
mányzat munkáját. Az iskolát célzó hamis vádjaikra alapozta magyar-
ellenes hadjáratát az akkor még szenátori minőségben szereplő
Marius Paşcan. Később a falunapok rendezvényeit vette célba az a
koronkai tanácsos, akivel a néppártos szövetkezett minapi beadványá-
val, arra hivatkozva, hogy a román közösség igényeinek nem megfelelő
műsort állítottak össze. Ezek után senki, akinek van józan esze, nem
bízná rá nemzeti ünnepünk megszervezését. Pedig az inkriminált, el-
vetett tanácsi határozat arról szól, hogy a tanács által megszavazott
bizottság fogja jóváhagyni, hogy például milyen énekek és versek 
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Az elhagyatott téglagyár Fotó:  Nagy Tibor

Építkezési hulladéktároló ügyében tárgyal a polgármester

Helyszín: a volt téglagyári bánya 



Március 1-je és május 15-e kö-
zött lehet benyújtani a 2018-as
esztendőre vonatkozó egységes
agrártámogatási kérelmeket a
Mezőgazdasági Kifizetési és In-
tervenciós Ügynökség (APIA)
megyei fiókjainál – írja az intéz-
ménynek az Agerpres hír-
ügynökséghez eljuttatott
közleménye.

„Románia, az Európai Unió tagja-
ként többféle mezőgazdasági támoga-
tásban részesül, amelyeket a gazdák
pályázhatnak meg. Ezek közé tartozik
a területalapú támogatás, a differenci-
ált visszaosztott támogatás, az éghaj-
latra és a környezetre kedvező hatást
gyakorló műveletek támogatása, fiatal
gazdák támogatása, az állattenyész-
tésre és növénytermesztésre vonat-
kozó, teljesítményhez csatolt
támogatás, a kisgazdákra vonatkozó

egyszerűsített támogatás, az országos
átmeneti támogatások, amelyek szin-
tén adhatók a növénytermesztés és az
állattenyésztés területén” – írja a do-
kumentumban.

Az idézett forrás szerint a területa-
lapú támogatási kérelmet kizárólag
online, az IPA-Online applikációval
lehet kitölteni. „A kérés lezárása az
APIA tisztségviselőjének jelenlétében
történik, a bemeneti adatok ellenőr-
zése után, és ugyanez az eljárás az ál-
lattenyésztés területén is” – szögezi le
a közlemény.

Azok a gazdák, akik 50 hektárnál
nagyobb területre kérnek támogatást,
az APIA megyei, azok, akik 50 hek-
tárra vagy annál kisebb területre kér-
nek támogatást, az ügynökség helyi
kirendeltségeihez nyújthatják be a ké-
réseket.

Olyan területek jogosultak a támo-

gatásra, amelyek nagysága legalább
egy hektár és legalább 0,3 hektáros
parcellákra vannak osztva. A meleg-
házi zöldségtermesztés esetén a terület
minimális nagysága 0,3 ha, a parcelláé
0,03 ha.

A támogatás juttatásának feltétele a
kölcsönös megfeleltetési kötelezettsé-
gek betartása, amelyek közé a mező-
gazdasági földterület jó mezőgaz-
dasági és ökológiai állapotára vonat-
kozó alapvető előírások tartoznak, va-
lamint a jogszabályba foglalt
gazdálkodási követelmények folyama-
tos betartása az összes parcellán, füg-
getlenül ezek méretétől.

Az APIA felkéri a gazdákat, hogy a
közölt programnak megfelelően jelen-
jenek meg a hivatalban, hogy a legha-
tékonyabban ki lehessen használni a
kérések benyújtására szánt időt.
(Agerpres)

A labdarúgó 1. liga 26. fordulójának televíziós
közvetítési rendje

Február 23., péntek:
 20.45 óra: USK Craiova – Temesvári Poli ACS
Február 24., szombat:
 14.00 óra: Botoșani FC – Medgyesi Gaz Metan
 19.45 óra: Astra Giurgiu – Bukaresti Dinamo
 19.45 óra: Jászvásári Politehnica CSM – Konstancai Viitorul
Február 25., vasárnap:
 18.00 óra: Bukaresti Juventus – Kolozsvári CFR
 20.45 óra: Bukaresti FCSB – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
Február 26., hétfő:
 17.30 óra: Concordia Chiajna – Voluntari FC
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és a Look
TV/Plus.

Közelednek a próbavizsgák
A tanügyminisztérium március 5–7-re időzítette a kisérett-
ségire készülő nyolcadikosok próbavizsgáit. Március 5-én
román nyelv és irodalomból, 6-án matematikából, 7-én
anyanyelvből próbavizsgáznak a diákok. Az érettségi írás-
beli vizsgáinak „főpróbája” március 19–22. között zajlik.

Megemlékezés az EKE-nél
Az Erdélyi Kárpát Egyesület Marosszéki Osztálya február
25-én, vasárnap szülőhelyén, Marossárpatakon tiszteleg
az egyesület volt elnökének emléke előtt, születésének
130. évfordulója alkalmából, a református templomban és
szobránál.

Pedro Grama festőművész kiállítása
Színek, tájak, történetek címmel nyílik meg Pedro Grama
festőművész kiállítása a marosvásárhelyi Bolyai téri unitá-
rius egyházközség Dersi János termében (Bolyai tér 13.
szám) február 25-én, vasárnap déli 12 órakor. 

Nemezelni tanulnak
A Női Akadémia a hétfő délutánonként heti rendszeresség-
gel megszervezett Ügyes kezű nők tevékenységére várja
a Corvin Mátyás tér 19. szám alatti MarMed járóbeteg-ren-
delő előadótermébe azokat a lányokat és asszonyokat,
akik különböző kézműves-tevékenységek fortélyait szeret-
nék elsajátítani. Február 26-án 17.30–19.30 óra között ne-
mezelni (vizes technika) tanulhatnak a résztvevők Kiss
Katalin irányításával. A szervezők biztosítják a gyapjút a
tevékenységhez. A résztvevők 5 lejes adománnyal támo-
gathatják a tevékenységet, illetve a Játéktárat. Bővebb tá-
jékoztatás a 0740-598-563-as telefonszámon naponta
18–19 óra között.

Kosaras házasemberbál Vadasdon
Február 24-én, szombaton 20 órai kezdettel kosaras há-
zasemberbált tartanak Vadasdon. Zenél Kutasi László és
zenekara.

Halálos gázolás
Szerda este Nyárádszereda mellett egy, a megyeszékhely
felé tartó gépkocsivezető autójával elütött egy szabályta-
lanul közlekedő gyalogost. Az illető életét vesztette a bal-
esetben – tájékoztatott a megyei rendőr-felügyelőség
szóvivője.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma ALFRÉD, 
holnap MÁTYÁS napja.
MÁTYÁS: héber eredetű, latin
közvetítéssel jutott hozzánk. Je-
lentése: Jahve ajándéka.

23., péntek
A Nap kel 

7 óra 13 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 58 perckor. 
Az év 54. napja, 

hátravan 311 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. február 22.

1 EUR 4,6539

1 USD 3,7867

100 HUF 1,4903

1 g ARANY 161,1363

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:

max. 80C
min. 0C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

Hétvégi
sportműsor

RÖPLABDA. Az A1 osztá-
lyos női bajnokság 18. forduló-
jában, szombaton 18 órától, a
marosvásárhelyi Pongrácz
Antal csarnokban: Medicina
CSU – Lugosi CSM.

KÉZILABDA. A női A osz-
tály B csoportjának 18. fordu-
lójában, szombaton 17 órától, a
kövesdombi iskola sporttermé-
ben: Marosvásárhelyi Olimpic
– Nagyváradi CSU.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

29, 19, 26, 4, 35 + 13 NOROC PLUS: 8 9 0 4 9 6 

15, 21, 1, 34, 6, 7 SUPER NOROC: 5 0 9 1 6 7 

47, 8, 35, 18, 26, 2 NOROC: 0 6 3 3 8 6 9

Márciustól várják 
az egységes agrártámogatási kérelmeket

Új parkolóhelyek a Mărăşti tér környékén, és új
közlekedési szabályok a forgalom folyamatossá
tételére ebben az övezetben! 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a
gépkocsivezetőket, hogy február 23-tól, péntektől felszá-
molja a Forradalom utcai parkolókat a Mărăşti és a Mihai
Eminescu utca között. Az intézkedést a forgalom folyama-
tossá tételéért hozták: két sáv épül a Köztársaság utca felől
a főtér felé közlekedőknek.

Ugyanakkor megszüntetik a Forradalom utcai, M. Emi-
nescu utca és Călăraşilor utca közötti parkolókat, és három

sávot építenek: kettőt a főtér felé menet, egy sávot az 1989.
December 22. út irányába.

Megjegyezzük, hogy a felszámolt parkolókat a Mihai
Eminescu utcában visszaállítják, ami egyirányúvá válik a
Mărăşti utca és a Forradalom utca között. Nem utolsósor-
ban, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal új parkolók
létesítését tervezi a Petrom benzinkút és a December 30.
utca között, hogy csökkentse a Forradalom utca lakói szá-
mára az új közlekedési szabályok bevezetésével okozott
kényelmetlenséget.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Gépkocsivezetők, figyelem!

Hit és Fény-találkozó
Február 24-én, szombaton 15 órától a marosszentgyör-
gyi római katolikus plébánia tanácstermében találkozót
tart a Hit és Fény marosvásárhelyi, marosszentgyörgyi
és nagyernyei közössége.

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra hétfőnként kerül sor
17 órától (5–10 év), 18 órától kisiskolások (2–4 év) szá-
mára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes. Hely-
szín: a Studium Prospero Kulturális Központ
(Marosvásárhely, Forradalom utca 8. szám). Cserecipő
szükséges.

TesoOK jutalomkoncert 
Február 23-án, ma 19 órakor a Rocksuli díjazott diákjai-
nak koncertjére várják az érdeklődőket a Maros Művész-

együttes kövesdombi székhelyére. Vendégelőadók:
Szabó Előd, Vizi Imre, György Imola és György Zsolt (Po-
lifon), Jánosi Tamás (KentauRock). A belépés díjtalan.

Előadás a vallásszabadságról
Február 25-én, vasárnap, a Bolyai téri unitárius templom-
ban, a 11 órától kezdődő istentisztelet keretében Molnár
Lehel, a Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőle-
véltárának levéltárosa az Unitárius Egyház megalakulá-
sának 450. évfordulója tiszteletére Erdély és a 16.
századi vallásszabadság címmel tart előadást.

Öltönyre váltott birkózómez
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szer-
vezete és a Pro XXI Sport- és Kulturális Alapítvány Öl-
tönyre váltott birkózómez címmel tart előadást február
28-án 17 órától a marosvásárhelyi Vármúzeum konferen-
ciatermében (vár – sorozóépület – I. emelet). Meghívott
vendégük Ballai Sándor többszörös országos bajnok, ve-
terán világbajnok birkózó, a Román Birkózószövetség al-
elnöke. Beszélgetőtársa Szucher Ervin újságíró.

RENDEZVÉNYEK



– jelentette ki Cseh Gábor, az
EMNT megyei elnöke és országos
alelnöke, aki minden marosvásár-
helyi magyart arra buzdított,
hogy március 10-én vegyen részt
mind a postaréti megemlékezé-
sen, mind az azt követő tiltakozó
felvonuláson. Kijelentette: a ho-
nosítás mellett nagyon fontosnak
tartják a magyar közösségépítő
munkát is, ezért számos rendez-
vényt szerveznek.

A magyarországi választásokra tör-
ténő regisztráció jelenlegi helyzetéről, a
marosvásárhelyi honosítási iroda mun-
kájának legkiemelkedőbb eseményeiről,
az EMNT közelgő rendezvényeiről be-
széltek tegnap az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács sajtótájékoztatóján.
Hosszabbított program
a regisztráció lezártáig

Brassai Hunor, az Erdélyi Magyar
Néppárt pártigazgatója és a regisztráció
egyik felelőse arról beszélt, hogy a re-
gisztráció március 24-én zárul le, és
mind többen szeretnének regisztrálni.
Ezért hosszabbított programot tartanak a
demokráciaközpontban, hétköznapon-
ként reggel 10-től este 7-ig várják a re-
gisztrálni kívánókat. A regisztráláshoz
mindössze a lakcímkártyára van szük-
ség. A bizonytalanokat, akik nem tudják,
regisztráltak-e korábban, újra felveszik
a névjegyzékbe, akárcsak azokat, akik-
nek időközben megváltozott a lakcíme,
a neve, egyéb anyakönyvi adata.

Hangsúlyt fektetnek a terepen történő
regisztrációra is, Gyulakután kedden 10
és 13 óra között, Erdőszentgyörgyön
szombatonként 11 és 15 óra között a Pe-
tőfi utca 48. szám alatt, Szászrégenben
minden hétfőn, szerdán és pénteken 9 és
11 óra között a Petru Maior utca 32.
szám alatt lehet regisztrálni.

Brassai Hunor szerint eddig mintegy
12 ezer ember vette igénybe az iroda se-
gítségét, közülük kétezren új regisztrá-
cióval, illetve módosított regisztrációval
kívántak élni, további tízezren érdeklőd-
tek a regisztrációról és az áprilisi ma-
gyarországi választásokról. 

Telefonos segítségnyújtásban is része-
sítik az érdeklődőket a 0762-248-687-es
telefonszámon, minden munkanapon 10
és 19 óra között, hogy mindenki számára
elérhetővé és zökkenőmentessé tegyék a
szavazást – mondta Brassai. 

Felhívták a figyelmet arra, hogy a re-
gisztrált személyek postán kapják meg a

szavazócsomagot, benne több boríték-
kal, adatlappal. Ezek kitöltésében is se-
gítenek, és átadják a konzulátusnak,
hogy minél kevesebb legyen az érvény-
telen szavazat. 

A külföldön élő, magyarországi lak-
hellyel nem rendelkező választópolgá-
rok március 24-én 16 óráig
nyújthatják be regisztrációs kérelmü-
ket, akik magyarországi lakcímmel
rendelkeznek, március 31-ig tehetik
meg.
Állampolgársághoz kötött 
az anyasági támogatás 

Kirsch Attila, a marosvásárhelyi de-
mokráciaközpont vezetője elmondta,
hogy az anyasági támogatás egy futó
program, csak a 2017. július 1. után szü-
letett gyermekekre érvényes. Az ügyben
nagyon sokan keresik fel a központot.
Egy kihelyezett konzulátusi napon kb.
10-12 anyakönyvezést vállal fel a kon-
zulátus, de ennek kb. a másfél-kétszere-
sét kell végezniük. A leggyakrabban
felmerülő kérdés, hogy az igénylők
mikor fogják megkapni a támogatást. A
konzulátusi átvétel után az elbírálás csak
akkor fog a magyar államkincstár részé-
ről megtörténni, miután az újszülöttet
anyakönyvezték. Ennek a kifutási ideje
kb. négy-öt hónap. 64.125 forint egy-
szeri támogatásról van szó, de a bejelent-
kezési kötelezettség támogatástól
független. A babakötvényt egyszerre
lehet igényelni az anyasági támogatás-
sal. Feltétel, hogy a két szülő közül leg-
alább az egyik magyar állampolgár kell
legyen.
A hadiárva-juttatásnál is kizáró jelleg 
a magyar állampolgárság

A hadiárva-juttatásról elmondta,
azoknak, akik ebben részesülnek a ma-

gyar államtól, az év elején egy adat-
egyeztetés szükséges, amit az állam-
kincstár küld ki az érintetteknek. A
demokráciaközpont segít a formanyom-
tatványok kitöltésében, amit majd a fő-
konzulátuson hitelesítenek. Az a
kérésük, hogy az illető hadiárva, hadi-
gondozott személyesen menjen be az
irodába, hogy kitöltsék a nyomtatványo-
kat, amit a kihelyezett konzulátusi napon
itt helyben hitelesítenek. A juttatás ér-
téke havi több mint nyolcezer forint, egy
év alatt közel 90 ezer forintot kapnak az
érintettek. 

Cseh Gábor, az EMNT megyei el-
nöke és országos alelnöke kijelentette:
a honosítás mellett nagyon fontosnak
tartják a magyar közösségépítő munkát
is, ezért számos rendezvényt szervez-
nek. Az EMNT stratégiai partnerség-
ben van a Székely Nemzeti Tanáccsal,
ezért is szeretnék, ha minél többen
részt vennének a székely szabadság
napi rendezvényen, annál is inkább,
mert a centenárium évében egyre erő-
sebbek a magyarellenes megnyilvánulá-
sok.

Március 15-én a hagyománynak meg-
felelően a Petőfi-szobornál szerveznek
rendezvényt. „Azt az elvet szeretnénk
követni, hogy nemzeti ünnepeinket nem
fogjuk elpolitizálni. Éppen ezért nem
lesznek politikai szónoklatok. Március
15-én a diákoknak adjuk át a teret, és a
Bolyai líceum, a református kollégium,
a Bernády György általános iskola és a
művészeti líceum diákjai fognak ünnepi
műsort tartani”.

Idén is folytatják rendezvényeiket, a
Magyar állampolgárok klubjának és a
Bajnokok, élsportolók és sportbarátok
klubjának rendezvényeit.

Mózes Edith 
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Spontán sztrájk 
a parajdi sóbányában

Spontán sztrájkba kezdett és a tárnában maradt
csütörtökön a parajdi sóbánya 55 bányásza. A vájá-
rok fizetésemelést és vezetőségcserét követelnek.
Kelemen József szakszervezeti vezető úgy nyilatko-
zott, hogy a sóbánya alkalmazottainak 80 százaléka
minimálbért kap, hozzátéve, addig folytatják a sztráj-
kot, amíg érvényt nem szereznek követeléseiknek.
Seprődi Zoltán, a parajdi sóbánya vezérigazgatója a
bérnövekedéssel kapcsolatban kifejtette: félreértés-
ről van szó, ugyanis ez már megtörtént, amikor a já-
rulékok kifizetésének terhét a munkavállalókra
hárította át a törvény, de az alkalmazottaknak még
nincs tudomásuk erről, mivel még nem írták alá az
egyéni munkaszerződéseket kiegészítő okmányt.
Seprődi arról is tájékoztatott, hogy a sztrájk miatt tár-
nákban maradt 55 bányász biztonságban van,
meleg ételt kaptak. A sztrájk egyébként csak a só ki-
termelését akadályozza, a bányában zajló idegen-
forgalmi tevékenységet nem befolyásolja, tette
hozzá a vezérigazgató. Estére Parajdra várták az
Országos Sóipari Társaság vezetőségét a helyzet
rendezése érdekében. (Agerpres)

Folytatódik a roncsautó- 
és a zöldházprogram

A környezetvédelmi alap költségvetésének elfoga-
dására készül a kabinet – közölte csütörtökön Vio-
rica Dăncilă kormányfő, aki leszögezte, hogy a két
roncsautó-program (Rabla clasic és Rabla plus), va-
lamint a zöldházprogram idén is folytatódni fog. A
kormányülés elején a miniszterelnök azt mondta: ez
az első alkalom, hogy időben – még februárban – el-
fogadják a környezetvédelmi alap költségvetését,
ami garancia arra, hogy a vállalt környezetvédelmi
célkitűzések megvalósulnak, és folytatódnak a la-
kosság körében nagy népszerűségnek örvendő or-
szágos programok. A keretből ugyanakkor számos
helyi projektet is támogatni fognak – tette hozzá
Dăncilă. (Agerpres)

Nem hirdetnek influenzajárványt
Sorina Pintea egészségügyi miniszter csütörtökön
azt mondta, nem hirdetnek influenzajárványt, mivel
bár a halálesetek száma nagy, nem haladta meg a
szakértők által megjósolt szintet. „Ettől a héttől csök-
kenni fog a halálozások száma, szóval nem lehet
szó járványról, nem is volt. Csak két héttel ezelőtt
haladta meg a minimálisan előrejelzett szintet. A ma-
ximumot nem érte el egyszer sem. Valóban szo-
morú, hogy mégiscsak negyvenheten meghaltak, de
a határértékeken belül vagyunk” – mondta Pintea.
(Mediafax)

Romániának 
a schengeni övezetben a helye

Világos, hogy Romániának a schengeni övezetben
van a helye – jelentette ki szerdán Brüsszelben
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke
a Viorica Dăncilă miniszterelnökkel közösen tartott
sajtóértekezleten. Juncker szerint Romániának na-
gyon nagy felelőssége lesz jövőben azáltal, hogy át-
veszi az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét.
Juncker emlékeztetett: Dăncilă személyében man-
dátuma alatt az ötödik román kormányfőt fogadja
Brüsszelben, és azt mondta: reméli, hogy most már
leáll ez a folyamat. Az elnök meggyőződését fejezte
ki, hogy mandátuma alatt megszüntetik a Románia
és Bulgária esetében még működő együttműködési
és ellenőrzési mechanizmust (MCV). Juncker be-
szélt az ország esetleges schengeni csatlakozásáról
is. „Romániának a schengeni övezetben van a
helye. Világos, hogy semmilyen okunk nincs arra,
hogy az országot az övezeten kívül tartsuk”– mondta
a bizottság elnöke. (Agerpres)

hangozhatnak el, amelyek nem sértik a román ajkúak
érzékenységét. Amolyan átkosbeli „testvéri”, álságos
összeborulásnak lennénk tanúi. 

Az RMDSZ válaszában, melyet Kovács Mihály Le-
vente, a Maros megyei szervezet ügyvezető elnöke kül-
dött szerdán a sajtónak, azt hangsúlyozta, hogy az eltelt
28 év egyik fontos vívmánya, hogy nemzeti ünnepünket
nem szolgáltattuk ki közintézmények jóváhagyási úri
kedvének. Ezért, amíg nincs számunkra is kedvező tör-
vényes keret, hasznosabb, ha legalább ünnepeink meg-
szervezésében önrendelkezőek maradunk, és senki nem
szabja meg, hogy például egyházaink miként emlékez-
nek. A koronkai határozattervezet ezt a veszélyt magá-
ban hordozza. Mert ne feledjük: a pokolba vezető út is… 

A mostani esetnek lehet pozitív kicsengése is: magyar
pártjaink a közös ügyekben összefognak, és nem egymás
hiteltelenítésében jeleskednek. Talán erről is szólt a de-
cemberben Kolozsváron aláírt hárompárti megállapo-
dás. Március 15-ét pedig méltósággal úgy ünnepeljük
meg, ahogy mi szeretnénk: közösen és nemes versengés-
ben egymással. 

Koronkai ünneprontás 
(Folytatás az 1. oldalról)

Románia nem modellértékű ország a kisebbségi kö-
zösségek védelmének tekintetében. Ezt a sokszor,
sok helyen ismételt valóságot az Európa Tanács ki-
sebbségvédelmi keretegyezmény alkalmazását vizs-
gáló szakértői testületének legfrissebb jelentése is
alátámasztja – hangsúlyozta szerdán, a testület
nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyez-
mény betartása kapcsán megfogalmazott jelentés-
ének közzététele után Kelemen Hunor.

A szövetség üdvözli a szakértői testület következtetéseit,
amelyben számtalan utalás található az RMDSZ által benyújtott
árnyékjelentésre – részletezte a szövetségi elnök. „Ez azt jelenti,
hogy a mi következtetéseink helyesek: koránt sincs rendezve a
kisebbségi közösségek, a magyar emberek helyzete Romániá-
ban. A 2007-es uniós csatlakozást követően Románia már nem
felel meg azoknak a vállalásoknak, amelyeket feltételként szab-
tak meg számára. Ha ezeket egy ország nem teljesíti, azt a ki-
sebbségek érzik meg a leginkább” – tette hozzá Kelemen Hunor.

Nyomatékosította, Románia a mintaország képét közvetíti
kifele, ettől hangos a diplomácia, de a tények mást mutatnak,
és ez most már egyértelmű Európában. A ködösítés helyett Ro-
mániának a többség és kisebbség közötti párbeszédre, a köl-
csönös tiszteletre kellene nagyobb hangsúlyt fektetnie – tette
hozzá Kelemen. Az Európa Tanács szakértői testülete jelen-
tésében aggodalmát fejezi ki egyes politikusok és a média ré-
széről érkező folyamatos magyarellenes uszítás, a
sporteseményeken történő gyűlöletkeltés miatt. A jelentés sze-
rint a magyarellenes retorika átitatja a közbeszédet, ezért azt
javasolja, hogy előzzék meg, derítsék fel, és ítéljék el a rasz-
szista és idegengyűlölő magatartást, valamint az ezzel a cél-
zattal elkövetett támadásokat. A dokumentum részletesen
taglalja a marosvásárhelyi római katolikus iskola ügyét, amely
kapcsán arra szólítja fel a hatóságokat: tisztázzák mihamarabb

az oktatási intézmény helyzetét annak érdekében, hogy foly-
tatódhasson a magyar nyelvű oktatás. Javaslatuk az, hogy a
kisebbségi közösségek képviselőivel együttműködve, a ható-
ságoknak felül kell vizsgálniuk: ténylegesen megfelel-e a tör-
vénynek a kisebbségi oktatás helyzete Romániában.

A jelentés sajnálatosnak és meglepőnek tartja, hogy a szé-
kelyföldi szimbólumok használatát elutasítják, a Székelyföld
megnevezést pedig folyamatosan támadják a hatóságok, mi-
közben Bukovina és Bánság nem ütközik hasonló akadályokba.
A szakértői testület nehezményezi, hogy Románia nem támo-
gatta a magyar közösség számára kiemelt jelentőségű csíksom-
lyói búcsú felterjesztését az UNESCO-listára. A testület azt
javasolja, hogy a hatóságok teremtsék meg a kisebbségi jogok
védelmével kapcsolatos egységes és koherens jogi keretet
annak érdekében, hogy a magyar közösség megőrizhesse és
használhassa nemzeti identitásának elengedhetetlen elemeit.

A dokumentum kitér az anyanyelvhasználatra a közigazga-
tási intézmények szintjén: kétnyelvű dokumentumok és admi-
nisztratív formanyomtatványok biztosítását sürgeti azokon a
településeken, ahol a magyarság aránya meghaladja a húsz-
százalékos anyanyelvhasználati küszöböt. Felhívja a figyelmet
a restitúciós folyamat leállítására, konkrét számokat említve
arról, hogy a visszaszolgáltatásra váró épületek jelentős része
a magyar kisebbség tulajdonát képezi – példaként hozta fel a
gyulafehérvári Batthyáneum római katolikus alapítású könyv-
tárt és tudományos gyűjteményt. A szakértői testület sürgeti
az illetékes hatóságokat, hogy dolgozzák fel a függőben lévő,
ingatlanokkal kapcsolatos visszaszolgáltatási ügyeket.

A nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény az
egyik legátfogóbb szerződés, amelynek célja a nemzeti kisebb-
ségekhez tartozó személyek jogainak védelme. A keretegyez-
mény alkalmazásáról az RMDSZ két árnyékjelentést is benyújtott
2016 júniusában, illetve 2017 áprilisában. (közlemény)

Ország – világ

Fotó: Nagy Tibor

Honosítás és közösségépítés
Nemzeti ünnepeinket nem fogjuk elpolitizálni

Kelemen: az ET véleményezése is mutatja, 
koránt sincs rendezve a magyar kérdés



éveken át bonyolítani a gépjármű-
forgalmat. 
Meg kell oldani az ipari hulladék 
tárolását

Dorin Florea a polgármesteri hi-
vatal szakembereinek egy csoport-
jával jövő héten Bukarestben a
környezetvédelmi minisztériumban
tárgyal. A tárcavezetőtől azt reméli,
hogy sikerül előrelépnie azzal a
projekttel kapcsolatban, amely
révén megoldható lenne az ipari

hulladék tárolása, kezelése. Az em-
berek, a cégek ugyanis oda viszik
az ipari szemetet, a bontásokból,
építkezésekből származó hulladé-
kot, ahova érik. Tele van az erdők
széle, a Maros-part, a terelőút men-
tén a zöldövezet a zsákszámra kiü-
rített építkezési hulladékkal. Ez
elsősorban környezetvédelmi
probléma, amit meg kell oldani,
mint ahogy más városokban is
megoldották – jelentette ki. A vá-
rosvezető elmondta, 10 éve pró-

bálja „mederbe terelni” ezt a ter-
vet, azonban a szaktárca eddig nem
támogatta. A nehézséget elsősor-
ban az jelenti, hogy míg a Meg-
gyesfalvi negyedben az a terület,
ahol a volt téglagyár bányája van,
az önkormányzat tulajdonát ké-
pezi, és a polgármesteri hivatal te-
lekeltette, a bánya körüli területek
magánkézben vannak. Bár a ko-
rábbi években a tanácsosok egy
része megpróbált alkudozni a terü-
lettulajdonosokkal a vételárról, a
tranzakció nem sikerült, elbukott a
tanácsban. Az is probléma, hogy a
közműhálózat egy része a szóban

forgó területen halad át, és a szol-
gáltatóknál nehéz elérni azt, hogy
áthelyezzék a vezetékeket, így aztán
a terület kisajátítása közhasznú
célra sem bonyodalommentes.
Mindezekről tárgyalni fog szerdán
a környezetvédelmi miniszterrel. A
Népújság kérdésére közölte, nem
gondolkodik más helyszínen, hi-
szen a téglagyári bánya területe a
város tulajdonában van, az agya-
gos föld  természetes szigetelőré-
teg, és ez a terület a legjobb erre a
célra. Azt is kifejtette, hogy az
ipari hulladéktárolóban az építke-
zési hulladékot válogatnák, feldol-

goznák, jó része értékesíthető le-
hetne. Sőt, a lerakó alatt akár föld
alatti lőteret is ki lehetne alakí-
tani, korábban mozitermekre gon-
dolt. 

A sajtótájékoztatón szó esett
még a Somostetőn kialakítandó két
teraszhelyiségről, ahol kávét, üdí-
tőitalt és péksüteményeket lehetne
majd fogyasztani, illetve helyi ter-
mékeket népszerűsíteni, a Poklos-
patak befedéséről mint többéves
beruházásról, valamint arról, hogy
idén újabb 25 tömbház hőszigetelé-
séhez járulna hozzá az önkor-
mányzat. 

Helyszín: a volt téglagyári bánya 
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A marosvásárhelyi tanács
múlt héten jóváhagyta az idei
költségvetést, ami a tavalyi-
nál „karcsúbb”. Eszerint az
önkormányzat kicsivel több
mint 295 millió lejből gazdál-
kodhat, ami a tavalyinál 23
százalékkal kevesebb. Mire
jut a pénzből, és mire nem? –
erről beszélgettünk Kali István-
nal, a marosvásárhelyi RMDSZ
ügyvezető alelnökével. 

Összehasonlítva a tavalyival, il-
letve az elmúlt évekbeli büdzsével,
Kali István szerint az idei az elmúlt
10 év legkisebb költségvetése. 

– Ennek több oka is van. A költ-
ségvetés szétosztható része a külön-
böző befizetett adókból tevődik
össze. Ilyen az ingatlanadó, a jöve-
delemadó. Egyrészt a marosvásár-
helyi RMDSZ elnöksége világosan
bejelentette, hogy nem támogatja az
ingatlanadó növelését. Romániában
16%-os jövedelemadó helyett
mindössze 10%-ot fognak fizetni az
érintettek 2018-tól. Ebből mindösz-
sze 71% marad a helyi költségve-
tésnek. A kampányban
folyamatosan hangoztattuk, hogy
nincs ez jól. Az RMDSZ parlamenti
képviselői törvénytervezettel pró-
bálták ezt a részarányt 100%-ra nö-
velni, hiszen jogos felvetésünk és
jogos elvárása a közösségünknek,
hogy a befizetett adólejek helyben
maradjanak. A kormánykoalíció a
kezdeményezésünket leszavazta.
Elmondásuk szerint sajnos néhány
liberális honatya is hezitált. Ennyi
van, ennyiből kellett a mi vásárhe-
lyi közösségünknek lehetőséget te-
remteni. 

– Eléggé hosszú vita után sikerült
megszavazni a tervezetet. A vita a
plénumban egyrészt jó, mert a köz-
vélemény is tudomást szerez a taná-
csosok által képviselt álláspontról,
ugyanakkor azt is jelzi, hogy a szak-
bizottságokban bizonyos kérdések-
ben nem tudtak közös nevezőre
jutni, pedig a munka oroszlánrésze
ott zajlik. Ennyire eltérőek a véle-
mények? 

– A politikában a vita mindig
hasznos, hiszen az érvek ütközte-
tése a legjobb megoldáshoz vezet,
ami a város lakosságának jó. Ellen-
ben fontos kihangsúlyoznom, hogy
ez csak a konstruktív vitára igaz. A
költségvetés esetében is, mint min-
den más határozat esetében, az ér-
demi munka és a vita túlnyomó
többsége nem a plénumban, hanem
a szakbizottságokban és politikai
egyeztetések révén zajlik. Sőt, az
RMDSZ Marosvásárhelyen úgy
gondolja, hogy a jó projekteket
folytatni kell évről évre. Például a
Forgatag támogatását évekre átnyú-
lóan szeretnénk támogatni, és büsz-
kék vagyunk, hogy a mi
mandátumunkban, a mi munkánk
eredményeképpen történt ez meg
legelső alkalommal a tavaly. De jó
példa az is, hogy a diákok megke-
resésére, az RMDSZ munkájának
köszönhetően a tavaly mintegy fél-
milliós támogatást adhattunk a jól
tanuló diákoknak. Ezeket a projek-
teket az idei költségvetésbe is sike-

rült bevinni. Ezt nem illik más párt-
nak helyettünk „feltalálni, mint a
spanyolviaszt” az idén! Nagyon
kevés eset van, amikor a jogos po-
litikai egyeztetések felett érdemi
változásról döntenek a plénumban.
Való igaz, hogy ez a tavaly megtör-
tént, ugyanis az RMDSZ tanácsosa-
ival ellentétben a POL tanácsosai
néhány, a városvezetéstől utolsó
percen kikunyerált költségvetési té-
telért – velünk ellentétben – bemen-
tek a gyűlésterembe, és a
plénumban megszavazták a 2017-es
költségvetést. Ilyen körülmények
között – a tavalyi szavazással ellen-
tétben – az idén az RMDSZ nem a
POL, hanem a másik két párt támo-
gatására számíthatott. 

– Az egyik jelentős, a testület
által jóváhagyott beruházásra (a
főtéri mélygarázs építése) szánt
bankkölcsön felvételét tartalmazó
tervezetet elhalasztották. Honnan
lesz rá pénz, és nem is kevés (33
millió lej)? 

– A mélygarázs elkészítése nem
a szívünk csücske. Számtalan ag-
gályt fogalmaztunk meg. Az is tény,
hogy erről 2011-ben döntöttek,
most csak elővették ezt a projektet.
Számunkra az a fontos, hogy a köz-
pont arculata, jellege, építészeti
öröksége megmaradjon, ne változ-
zon. Emellett utolsó percig kitar-
tunk. Parkoló kell a központban, de
nem mindenáron. A költségtételei
most lettek elfogadva, és ez egy te-
temes összeg. Ha csupán azt a tényt
nézzük, hogy egyetlen parkolóhely
kb. annyiba kerül, mint egy gyen-
gébb garzonlakás, akkor borzasz-
tóan soknak tűnik. Azonban, ha
utánaszámolunk, kiderül, hogy ez
egy 10 év alatt megtérülő beruhá-
zás, és mint ilyen, már nem tűnik
megvalósíthatatlannak, akár költ-
séghatékonynak is nevezhető. Ami
a költségek előteremtését illeti, az
elhalasztás sajnos nem azt jelenti,
hogy van lehetőség más forrásból
fedezni a költségeket. Valószínűleg
a következő tanácsülések napirend-
jére visszatér ez a határozattervezet,
miszerint banki hitelből szeretné a
polgármesteri hivatal megvalósítani
a mélygarázst. Mi ellenzékben va-
gyunk, konstruktívan állunk hozzá,
de inkább szkeptikusan kezeljük a
témát. 

– A költségvetés-tervezet kidolgo-
zásakor az RMDSZ mit tartott pri-
oritásoknak? 

– A költségvetés összeállítása
előtt az RMDSZ kérte az egyháza-
kat és a civil szervezeteket, illetve
intézményeket, hogy azokat a pro-
jektjeiket, amelyekre a költségve-
tésből szeretnének finanszírozást
kapni, ismertessék velünk, hogy be-
építhessük a tervezetbe. 92 civil
szervezet, egyház, illetve intéz-
mény juttatta el a projektjeit. Erre
alapozhattak az önkormányzati
képviselőink a bizottsági munkák
során. 13 egyházi infrastruktúra-fej-
lesztés, illetve 20 nagyobb civil
projekt normatív támogatásként van
beépítve a költségvetésbe, a kisebb
célközönséget megszólító projektek
pályázati úton válnak finanszíroz-
hatóvá. Ezeket is támogatni fogjuk
március és április folyamán, és a sor
nyitott mindenki számára. Szintén

kiemelt fontossággal kezeltük, hogy
a Bethlen Gábor-szobor megöntésé-
nek és felállításának költségei is ke-
rüljenek be a költségvetésbe. A
város sportéletében uralkodó áldat-
lan állapotot is orvosolni kell. Az
utánpótlás nevelésére is támogatá-
sokat kell fordítani. Az RMDSZ-
frakció kezdeményezésére a tanács
elfogadott egy városi sportklub
megalapításáról szóló határozatot.
Emlékeztetnék, hogy ezt a városban
működő számos sportklub vezetője
is a legalkalmasabb megoldásnak
találta, és üdvözölte az RMDSZ
kezdeményezését. A költségvetés
ennek a klubnak a megalakulásához
is hozzájárul, illetve a sportinfrast-
ruktúra fejlesztését is lehetővé teszi.
Mindezen kívül számos olyan inf-
rastruktúra-fejlesztési projekt van a
költségvetésben, amelyek a város
lakosságát szolgálják, etnikumtól
függetlenül. Utak javítása, iskolák
feljavítása és felszerelése, és nem
utolsósorban a Maros-híd javítási
költségei mellett a közszállítás tel-
jes körű újragondolását is szavatolja
az idei költségvetés. 

– Elég nagy port vert fel a ta-
nácsülést követően a diákoknak
szánt ösztöndíjakat, támogatásokat
tartalmazó tervezet elfogadása.
Erre vonatkozóan mind az RMDSZ,
mind a POL benyújtotta a maga
tervezetét, az eltérő álláspont a szo-
ciális alapon történő juttatásokra
vonatkozott. Illetve azt jelezte a
POL, hogy az RMDSZ tervezete a
30 napos jogvita lejárta előtt került
napirendre, ami miatt a prefektúra
nagy valószínűséggel elutasítja. Ez
komoly időveszteség lehet. Nem lett
volna célszerűbb egyeztetni a két –
ugyanazt célzó – tervezetet? Rászo-
ruló, nehéz sorsú, beteg gyerekek
megsegítése a tét. 

– Erre már előbb is céloztam. Tá-
jékoztattuk a közvéleményt, hogy a
tavalyi ösztöndíjprojektünket idén
is fenntartjuk. Erre ráépülni egy
másik pártnak tisztességtelen. Saj-
nálattal tapasztaljuk ezt a gyakorla-
tukat. Ha bárki megtámadja, újra
benyújtjuk és megszavazzuk. Sőt,
kiegészítettük érdemösztöndíjjal,
országos vagy nemzetközi tantárgy-
, sport- vagy kulturális versenyeken
dobogós helyezést elnyerő diákok
számára adható érdemösztöndíjjal,
melynek értéke havi 500 lej. Az
RMDSZ nem támogatja és nem is
fogja támogatni az olyan kezdemé-
nyezést, amely révén mindenki szo-
ciális ösztöndíjhoz juthat szinte
alanyi jogon. A POL részéről ez egy
populista politikai lépés, mely felett
a jó szándékot nem kérdőjelezzük
meg. Annál inkább a hasznosságát.
A tavalyi projektünk kiegészítése-
ként ugyancsak sajtótájékoztatón
jelentette be dr. Vass Levente, a ma-
rosvásárhelyi RMDSZ elnöke,
egészségügyi szakpolitikus, egész-
ségügyi-szociális alap létrehozását
szorgalmazó határozattervezetün-
ket, melyről szakmai szervezetek
vezetőivel, valamint politikailag is
egyeztettünk, és a márciusi tanácsü-
lésen meg is fogjuk szavazni. A pol-
gármesteri hivatal weboldalán
elérhető a határozattervezetünk,
melynek értelmében 250 lejjel fog-
juk havonta támogatni a beteg és rá-

szoruló gyerekeket, ezzel is segítve
a szülők áldozatos munkáját. El-
képzelésünk szerint az így létreho-
zott alaphoz olyan gyerekek is
adhatnának le kérvényt, akik bal-
eset folytán ideiglenesen kórházi
ellátásra szorulnak, vagy árván ma-
radnak. 

– Néhány fontos beruházásra,
kulturális, sportprojektre jelentős
összegeket szavazott meg a tanács.
Mire mennyi pénz jut? Néhányat a
fontosabb tételek közül említsen
meg. 

– A teljesség igénye nélkül kie-
melhetem a következő költségeket:
iskolák épületeinek felújítására és
felszerelésére 4,64 millió lejt, isko-
lák orvosi és fogorvosi rendelőinek
felszerelésére 400.000 lejt, az állat-
kert fejlesztésére 1,41 millió lejt, at-
létikai központ kialakítására 2
millió lejt, a Székely vértanúk em-
lékművének, illetve a parknak a
rendbetételére 210.000 lejt, a  Beth-
len Gábor-szobor megöntésére és
felállítására 150.000 lejt + 850.000
lejt irányoztunk elő (fizetési kötele-
zettségvállalás), a Bodor Péter-kút
elkészítésére 150.000 lejt, az úthá-
lózat feljavítására 5,5 millió lejt +
186,28 millió lejt, új autóbuszok lí-
zingelésére 3 évre 500.000 lejt +
50,5 millió lejt, a Maros-híd felújí-
tására: 100.000 lejt + 22,38 millió
lejt. A teljes költségvetés a polgár-
mesteri hivatal weboldalán tanul-
mányozható. 

– Jelenleg mekkora az eladóso-
dási aránya az önkormányzatnak,
és előirányozták-e újabb bank-
kölcsön felvételét (a mélygarázs
építéséhez szükséges összegen
kívül)? 

– A költségvetésből az olvasható
ki, hogy a város évente 15 millió
lejt költ az eddigi kölcsönök tör-
lesztésére és ezen felül még 3 mil-
liót kamatokra. Ez a 295 millió
lejes idei éves költségvetésük
6,1%-át jelenti első olvasásra.
Újabb kölcsönök esetleges felvéte-
lénél további információkat fo-
gunk igényelni, és tanácsosaink
csak ezeknek az információknak
az ismeretében fognak erről sza-
vazni. 

– Hogyan jellemezné a költség-
vetést? Elmondható, hogy hosszabb
távú fejlesztéseket is figyelembe
vesz? Vagy csak „tűzoltásra” lesz
alkalmas? 

– Habár konstruktív módon vi-
selkedünk, nem rejtjük véka alá,
hogy nem drukkolunk ennek a vá-
rosvezetésnek. Sajnáljuk azonban
az önkormányzatainkat és ezzel
együtt a marosvásárhelyi, Maros
megyei önkormányzatot is, hogy
kevesebb pénzből gazdálkodhat-
nak. Fontosnak tartjuk, hogy a
megszavazott tételek kifizetésre
kerüljenek, és ne történhessen
meg az, hogy a megígért és elszá-
molt költségtételek kifizetése kés-
lekedik. Az idei büdzsé egy elég
karcsú költségvetés, a nagyobb
fejlesztések csak az előirányzott
összegek kategóriában vannak,
amelyekre többnyire akkor lesz
keret, ha lesz költségvetés-kiegé-
szítés. Ellenben kiolvashatók be-
lőle nagyobb projektek is,
amelyeket uniós pályázatokból, il-
letve romániai alapokból finanszí-
roznak majd, és a város csak az
önrészt biztosítja. 

Ennyi van, ebből kell gazdálkodni
Alaposan megkarcsúsított költségvetés

Antalfi Imola

(Folytatás az 1. oldalról)



Kovásznai Tóth Sándor irodalmi alkotásai, nevezetesen a
versei közül különösen érdekesek azok, melyek Marosvásár-
hely történetére vonatkoznak. Két ilyen verset idéznék.
Egyiknek a címe is kifejező: Mikor a törvényszék elhagyta a
várost, a másik a nemesség ingatlanjainak az összeírására vo-
natkozik: Mikor a házra számot írtak.

Mikor a törvényszék elhagyta a várost
(1786)

„Ügyvédek, cédák és orvosok sírjatok, mert már 
Nincs itt törvényszék, mely idecsalt valaha.
Császár rendeletére távozott innen. Azóta 
Bús ínség fenyeget Vásárhelyt titeket.
Bárhova néztél, bárkibe botlál végig e tájon,
Prókátor, kurva, sarlatán lehetett.
Mert a csodálatos az, hogy ezeknek ‘dőlt a vagyon csak,
Ily háromságot terme az emberi nem! 
És ők, mint: a folyók a tengert vágyva, keresve
Éppúgy ömlöttek mindenhonnan ide.
Most, miután elment a törvényszék, ez a város 
Vásárhely lett - - - mint vallja királyi neve.
Már csak munkával tarthatja magát el a polgár, 
Íme saguntumi lét - - - mit rég érdemele.”
A vers önmagáért beszél, kifejezésmódját tekintve akár

modern versnek is beillene. Átköltve mai formára, ma is van,
sajnos, aktuális tartalma. A vers háttere II. József császár ren-
delete (a császár Marosvásárhelyt személyesen is felkereste),
miszerint a királyi táblát Marosvásárhelyről Nagyszebenbe
helyezte, és a törvényszékre bevezettette a német nyelvet.
Addig és utána is szabad volt a magyar nyelvet használni a
törvényszéken (valamilyen szinten, mert az ítéleteket és a hi-
vatalos aktákat azért csak latinul írták). Aztán szerencsére, II.
József halála után, a királyi táblát visszahelyezték Marosvá-
sárhelyre. A saguntumi lét szófordulat ezért érthetetlen, mert
valójában üdvözli a királyi tábla elköltözését, ám mégis a ró-
maiak Karthágó elleni hadüzenetére utal, ami a saguntumi
győzelem után történhetett meg. A királyi tábla komoly mű-
velődési szintet hozott a városnak, mert a vezető értelmisé-
giek mind megfordultak Marosvásárhelyen (kilyéni Székely
Mihály, a Csíki Székely Krónika kiadója, Aranka György, a
Nyelvmívelő Társaság alapítója, Kendeffy Ádám, Gyulai Pál,
Döbrentei Gábor, id. Szász Károly stb.). 

Érdemes meghallgatnunk a szemtanú visszaemlékezését
is:

„Hivatali viszonyok Marosvásárhelyen II. József alatt 
Dési Gábor nem tudom hová való papnak fia volt, s kan-

cellista lévén, megházasodott, vévén feleségül Bán Zsuzsan-
nát. Előbb volt a marosszéki continua táblán (fellebbviteli
törvényszék) supernumerariusassessor (számfeletti bíró), az-
után, midőn II. József császár Erdélyből 1784-ben tizenegy
vármegyéket csinált, egyesítvén Marosszéket Küküllő várme-
gyével, vagy amint mondották, a Küküllő elnyelvén a Marost,

ekkor sok régi tisztek kimaradtak az hivatalból, Dési Gábor
pedig, minthogy németül tudott, főbírónak tétetett a marosi
circulusba (körbe), a küküllői két circulusba pedig Szőkefalvi
Szentmiklósi Ádám és Csesztvei Miske László tétettek; ordi-
narius viceispán gróf Haller Gábor, substitus (helyettesítő) vi-
ceispán előbb Agyagfalvi Sándor János, azután. Ernyébe
lakott Székesfejérvári Abel Károly, sedriapraesese (törvény-
széki elnök) Alsócsernátoni Domokos Sámuel voltak. Mert
minden jurisdictiónak (törvényhatóság) két hivatalja volt:
egyik officiolatus (hivatal), mely állott ordinarius (nyilvános)
és substitus (helyettesítő) mind viceispánokból és főbírákból,
ezek mellett az írók scribáknak (írnokok) neveztetnek 50-50
Rhf. fizetéssel. Második hivatal volt a sedria (törvényszék),
melynek praesese (elnöke) és hat asszesszorai (táblabírói) vol-
tak, mellette az írók auscultans (hallgató) név alatt fizetés nél-
kül, ezek mintegy praktikánsok voltak, mert a kancellária és
kancellistaság megszűntek volt. Aki prokurátor (ügyvéd) akart
lenni, annak Kolozsvárt az universitásnál kellett cenzurázni.
Ezen a sedrián csupáncsak a peres dolgok folytak, egyebek a
tisztségen vagy officiolatuson. A sedriáról az apelláció (fel-
lebbezés) volt a districtualis (kerületi) táblára, mely Erdélybe
kettő volt, Kolozsvárott és Marosvásárhelyen, ennek praesese
volt báró Jósika Antal, aki előbb jezsuita volt, s ezeknek el-
osztattatásokkal lett külső ember, ennek fia, báró Jósika János
úr öexcellenciája, a mostani gubernium praesese. 

Milyen kár lett volna jezsuitának s annálfogva magtalannak
maradni, mert úgy ilyen kormányra termett nagy embert nem
nemzett volna. Ezen districtualis (kerületi) táblák 1787-ben
állanak fel, amidőn gróf Bánffi György is gubernátor lett.
Ezen districtualis táblán szász nemzetbeli asszesszorok is vol-
tak, és innen az apellácio ment a királyi táblára, mely 1786-
ban Szebenbe költözött volt, ott lévén már a gubernium is.
1790-ben meghalt II. József, ekkor a districtualis táblák, a
regius commissariusok (királyi biztosok) megszűnnek, a ki-
rályi tábla Marosvásárhelyre visszamegy, és minden igazga-
tások formái a régi lábra állnak. 1785-ben az animarum
conscriptio (általános összeírás) elkezdődött, melyben a vár-
megyei tisztek mellé egy katonatiszt is adatott, falukon és vá-
rosokon minden házakhoz elmentek, még a kastélyokba is,
kívül a házakra numerust írtanak, gazdát, gazdaasszonyt,
gyermeket, cselédet, még idegent is, ahol kaptak, felírták
nevét, állapotját s életidejét. 1786-ban a földmérés elkezdő-
dött1, papok s kivált deákok sokan állottanak földmérőknek,
fizették a birtokosok, gazdag fizetések volt, el is kevélyedtek
volt. Mikor pedig minden a régi lábra visszaállott, 1790-ben
a conscriptio és földmérés munkái sok jurisdictiónál (ható-
ságoknál) megégettettek. József császár a tanuló helyeken
német classisokat (osztályokat) állított fel, s ekkor az ártatlan
német könyveket is vagy megcsapták, vagy megégették. A né-
metes öltözetet urakról, úriasszonyokról egymásnak letép-
ték.”2

Tehát Fogarassi Sámuel így élte át II. József császár kor-
szakát, és ő maga is írnoknak állt a törvényszéken.

A másik érdekes verse Kovásznai Tóth Sándornak:
Mikor a házra számot írtak

(1785) 
Nem minden dolog ismerszik meg külseje láttán,
Néha hamis külszín csalja meg a szemedet.
Sok rossz ember látszik jónak néha egészen;
Látod-e, fordított helyzetben vagyok én.
Mert engem feketébbnek tüntet a látszat a szemnek,
Mint amilyen fekete lelkű valóba vagyok.
Vannak akik megcsalnak másokat és soha senki
Nem jön rá, de ha én szólok, az sose jó.
Vannak, akiknek a nép is csak kedvére törekszik,
Ám engem sohasem kedvel a sokaság.
Bárcsak a keblem mélyét láthatnák csupa egyszer,
Tudnák akkor, hogy csak jót rejtegetek.
Tudnák, hogy nem változtam meg, már pedig egykor
Nem mondott rosszat senki, de senki reám. 

Momus az emberi testbe hatolva bünhöde úgy, hogy 
Senki se láthassa, hogy mit rejt a szíve.
Am ő lásson nyíltan minden emberi szívbe,
Minden jól rejtett bűnt és indulatot.
Nem vagyok Momus, nem vetek semmit senki szemére
Nem háborgatom én égben az isteneket.
Ámde szeretném, hogy ha szívemnek ablaka nyílna,
Hogy mindenki bele láthasson, ha akar.

A verseket Kovásznai Tóth Sándor természetesen latinul
írta, akkor az volt a nyelve nem csak a tudománynak, de az
oktatásnak is, és büntetés járt, ha a kollégium falain belül ma-
gyarul beszélgettek a deákok. Ugyancsak II. József császár
rendelete volt az ingatlanok összeírása, akárcsak a lakosság,
a népesség összeírása. Ez akkor, főleg a nemesség körében,
nagy felháborodást keltett. Úgy tekintették, hogy a személyes
dolgaikat veszik leltárba, hogy a zsebükbe nyúlnak. Ma már
természetes dolognak tartjuk, hogy az ingatlanjaink után adó-
zunk, de ez akkor teljesen új dolog volt. A nemesség a sze-
mélyüket ért sérelemnek vette, mert mi köze a császárnak
ahhoz, hogy kinek mennyi ingatlanja van, és hol. Pedig már
a posta zavartalan működéséért is szükséges volt a házak szá-
mozása. (Például Gauss úgy címezte a levelét Bolyai Farkas
barátjához, hogy Wolfgang Bolyai Transilvaniae, Klausen-
burg, Nagyselyk. Ugyanis akkor Nagyselyken volt az utolsó,
Bólyába vezető postahivatal.) Tény, hogy még a 20. század
elején is meg lehetett találni valakit Marosvásárhelyen pusz-
tán a neve alapján. Sőt, egy távoli, Marosvásárhelyen soha-
sem járt rokon kereste nagyapámat, id. Oláh Róbertet, és
bement az Oroszlán kocsmába, ahol megszólította a pincért,
aki azonnal megadta a pontos címet! Kovásznai Tóth Sándor
verse azért nagyszerű, mert a házszámozással Kovásznai ér-
zékeltetni szeretné, hogy egy kicsit a lelkünkbe is bekukucs-
kál a hatalom. Mómusként (gúnyistenként) állítja pellengérre
az új rendelkezést. Vajon mit szólna ahhoz, hogy ma önként
megvesszük a lehallgató készülékünket, sőt azt állandóan ma-
gunknál tartjuk maroktelefon formájában?! És ráadásul erre
törvény is van, hogy 10 évig megőrzik a beszélgetéseinket és
mobilhasználatunkat. Így manapság nem csak az ingatlanja-
inkat veszik leltárba, de a lelkünket és a gondolatainkat is.
Nos, Kovásznai Tóth Sándor ezzel a zseniális versével –
Mikor a házra számot írtak – éppen ezt a folyamatot ismerte
fel. Ma csak az ingatlanjainkat írják össze, de holnap már a
gondolatainkat is. Ha elolvassák a verset, beláthatják, hogy
ebben az eszmefuttatásban nincs semmi túlzás, a vers is ezt
sugallja, ez a mondanivalója. A versben említett Momus
(moʊməs; görög: Μῶμος Momos) a görög mitológiában volt
a szatíra és a gúnyolódás személyisége. A reneszánsz idején
több irodalmi mű is használta őt szócsőként a zsarnokság kri-
tikájára, míg mások később a kortárs társadalom kritikájává
tették. A színpadon végül az ártalmatlan szórakozás alakja
lett.

Kovásznai vérbeli irodalmár volt, megérdemelten lett pro-
fesszor, és hatása – közvetve – máig is érezhető. Az ő tanít-
ványai voltak Nemegyei János, Antal János, Dósa Gergely,
Zilai Sámuel, akikről a következő részben fogok szólni.

IRODALOM 
Kovászani Sándor: Az ész igaz útján. Sajtó alá rendezte, a

bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Kocziány László,
Kriterion, 1970

Fogarassi Sámuel: Marosvásárhely és Göttinga, pp. 15.
1Ekkor ért Marosvásárhelyre az első katonai felmérés.
2Fogarassi Sámuel: Marosvásárhely és Göttinga, pp. 92–93.

Háromszáz éves a református kollégium (IV.)
Oláh-Gál Róbert  
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Lelkemben tavaszi rét
lágy kolompja kondul.
Dalom, hív a messzeség,
szállj a dombokon túl!
Szállj addig, hol áll a ház
violák közt, csöndben.
Ha egy rózsát nyílni látsz,
mondd neki: köszöntöm.

Heinrich Heinével bűvölöm magam is
február végét. Lelkemben tavaszi rét. E
Képes Géza fordította sorokkal vértezetten
indulok ez évi utolsó februári utamra.

A 162 éve, 1856. február 17-én örök tava-
szi rétjébe beköltöző Heinét korában nem na-
gyon szerették. Petőfi jól ismerte költészetét,
és viszont, s a két költő kölcsönösen csodálta
egymást. Mindketten a szabadság lánglelkű
harcosai voltak. De Heinét (is) már életében
is támadták. Dalok könyve című kötete ugyan
nagy közönségsikert aratott megjelenésekor,
de forradalmi költészete a hatalom represszi-
óját váltotta ki. Végül is elmenekült hazájából
Párizsba. Amint Szerb Antal megjegyezte,
„…ő az egyetlen német költő Goethe után,
akinek hatalmas világirodalmi jelentősége és
hatása van”. Halála után művei bekerültek a
német tankönyvekbe, s már éppen elfoglalta
volna méltó helyét a klasszikusok között,
amikor a fasizmus uralomra jutott Németor-
szágban. Szabályos hadjáratot indítottak em-
léke ellen. A zsidó zseni könyveit hatalmas
máglyákon égették el. Mivel azonban versei
rendkívül ismertek és népszerűek voltak,
attól fogva népdalként szerepeltették őket a
tankönyvekben. Lopva, lappangva. Mint az
alig közelítő tavasz. Tavasz. Lázadó tavasz.
Békétlenkedő.

Békétlenkedem magam is, Csokonai Vitéz
Mihállyal együtt. A békétlenkedő IV. éneké-
ben, a Télben írta:

No eljöttél valahára,
Gyászos tél, a főld nyakára,

És az erszényt oldozod:
Együk most már munkánk bérét,

Igyuk saját testünk vérét,
Már az inséget hozod.

Igazán, hogy minél rosszabb
A te részed, annál hosszabb,

Életünkből majd fél rész
A te napjaidba vész.

Elrablod a kikeletnek
Tején hízott természetnek

Gyönyörűségit magad;

Mindent, amit a termékeny
Nyár s ősz adott a vidéken,

Fagyod tőlünk elragad.
Csak számodra munkálódunk,

Érted élünk és aggódunk,
S midőn mindent elragadsz,

Magad csak kedvet sem adsz.

Tömlöccé teszed szobánkat,
Kertünket és gyümőlcsfánkat

Zúzzal virágoztatod.
És azalatt nagy lármával

Kimormolsz szélhahotával
S jégfogad vicsorgatod.

Ne dúld fel minden kedvünket,
Enyhítsd megúnt életünket,

Bocsásd hozzánk a tavaszt,
Szívszakadva várjuk azt.

Bizony, várjuk már a tavaszt, a tavasz kez-
detét.

A tavaszpont az égboltnak egy nevezetes
fiktív pontja: az égi egyenlítő és az ekliptika
két metszéspontja közül az, ahol a Nap éves
látszólagos mozgása során a déli félgömbről
az északira lép. Napja március 21. Pontos
időpontját a csillagászati évkönyvek közlik.
Ekkor van a Föld északi féltekéjén a tavaszi
nap-éj egyenlőség – a délin pedig őszi nap-éj
egyenlőség –, ami egyben a csillagászati
tavasz kezdete. Egyezményes jele a kosszarv,
mivel több mint 2000 évvel ezelőtt ekkor
lépett a Nap a Halak jegyéből a Koséba.

A tavaszpont meghatározása nagyon fon-
tos volt a múltban, ugyanis ezzel lehetett el-
lenőrizni a naptárak pontosságát. A Julianus-
naptár pontatlanságát legjobban a tavaszpont
elmozdulása mutatta (vagyis az, hogy a ta-
vaszpont nem március 21-ére esett), és emiatt
vált szükségessé a Gergely-naptár megalko-
tása. A beiktatott napokkal az évszakok elto-
lódását korrigálják. Pont ezért találták ki és
vezették be, mert mikor már 10 nap volt az
eltérés, azt már a mezőgazdaságban is észre-
vették.

Amit viszont nem tudnak és nem is akar-
nak ezzel korrigálni, az az, hogy melyik év-
szakban melyik csillagkép látszik. Ezért az
asztrológiai jelek teljesen elváltak a csillag-
képektől. Mivel a tavaszpont vándorlása nem
lett mindennapos tudásunk része, Halak ha-
vának ma is a február 19–20-tól március 20–
21-ig tartó hónapot nevezzük. És mivel ennek
az időszaknak jó része gyakran a nagyböjtbe
esett, eggyel több okkal lett böjtös eledel a
hal.

A hal egyike az első keresztény jelképek-
nek. Tertullianus a vízzel keresztelés szim-

bólumaként használta, a
keresztelőmedencét halas-
tónak, piscinának nevez-
vén. Az őskeresztények a
hal görög nevéből – ikh-
tüsz – a „Jézus Krisztus,
Isten Fia, Megváltó” rövi-
dítést olvasták ki. A hal,
amely így magát Krisztust
jelképezte, az őskeresz-
tény művészet szinte min-
den tárgyi emlékén
fölbukkan.

Számtalan bibliai törté-
net és krisztusi csodatétel
hallal kapcsolatos. A cet-
hal gyomrából szabadult
Jónás története a föltáma-
dás szimbóluma lett a
korai keresztény temetői
művészetben. A csodálatos
halfogás, az ötezer éhező
táplálása két hallal és öt
kenyérrel, Szent Péternek
a hal szájában lelt ezüst-
pénze  szintén ebbe a
sorba illik. Jézus többször
is halászcsónakból szólt a
sokasághoz, járt a vízen,
lecsendesítette a szél kor-
bácsolta hullámokat. Az
első négy apostol, minde-
nekelőtt Péter, az egyház
első feje, foglalkozására
nézve halász volt, mielőtt
még a lelkek halásza lett
volna belőle. Hal volt a
halaknak prédikáló Pá-
duai Szent Antal egyik at-
tribútuma is.

A keresztény hal jelkép-
nek azért is vannak fontos
csillagászati vonatkozásai,
mert a tavaszpont időszá-
mításunk kezdete táján to-
lódott a Halak – Pisces – csillagképbe. Jézus
Krisztus születésétől számítva több mint két-
ezer éven át a Halak csillagkép eltűnése je-
lezte a tavasz közeledtét. Krisztus húsvéti
kereszthalála és föltámadása úgyszintén a
Halak eltűnésének idejére esik azóta. (A csil-
lagkép eltűnése azt jelenti, hogy a benne tar-
tózkodó Nap fénye láthatatlanná teszi.)

Csupaszon didereg a téli faág,
s mint vak kezében a bot,
fény felé tapogat…

– Rákos Sándor Rügyekje bimbózik így – 

A rügyek
beröpülik
a fény palotáit
és az árny barlangjait
s fölcsapódó ágak csúcsain, mint fürge
helikopteren utazva tudakolják
felhőtől, bőjti széltől,
ember szívétől, zsenge füvekre
éhes madártól:
ez már az új tavasz?

Február 24. Mátyás napja. Amikor Jézus
meghalt, az apostolok tizenegyen maradtak,
mivelhogy az áruló Júdás felakasztotta
magát. Hogy meglegyen a tizenkettő, Jézus
mennybemenetele után, de még pünkösd előtt
az ő helyére választották Mátyást a tanítvá-
nyok szűkebb köréből. Róma a XI. századtól
tartotta Mátyás napját február 24-én, míg az
1968. évi zsinat át nem tette május 14-re. Az
apostol életéről apokrif írás, az András és
Mátyás cselekedetei tudósít. Eszerint ő is vér-
tanúságot szenvedett: nyakazóbárd oltotta ki
életét. Ezért ábrázolták bárddal vagy szeker-
cével, s választották az ácsok és mészárosok
védőszentjüknek.

Az emberek képzelete kapcsolatot terem-
tett Mátyás apostol ünnepe és a közeledő ta-
vasz között, így lett Szent Mátyás apostol
Jégtörő Mátyás – az ő szekercéje töri meg a
jeget, a tél hatalmát.

Mátyás e napon osztja ki a sípokat a ma-
daraknak, hogy újra énekeljenek. A Mátyás-
napi időjárásból lehet jósolni az éves
termésre, tojásszaporulatra. A hideg idő jó
termést jelent, a szeles pedig kevés tojást. Ha
Mátyáskor esik, akkor a jég elveri majd a ter-
mést, a szőlő savanyú lesz. A Mátyás napján
fogott hal az egész évi szerencsés halászat
előjele. A szökőnapot a régiek Mátyás ugrá-
sának hívták, mivel február 24-én toldottak
be egy napot, így Mátyás ünnepe február 25-
ére csúszott.

A szent és a név magyarországi népszerű-
ségét Mátyás király is nagyban növelte. A
szentek nevei mindig is kedveltek voltak, hi-
szen a kisgyermekek nem kaphattak pogány
nevet. Azt a keresztény nevet kapták, amelyik
szentnek születésük napján épp az ünnepe
volt: így lett a gyermek védőszentje. Hunyadi
Mátyás e napra virradóra született Kolozsvá-
rott, ezért kapta a Mátyás nevet.

Jégtörő Mátyás. A tél hatalmának megtö-
rése.

Fordul az Hold: fordít rövid öröm sok jajt,
Fársángi mulatság gyakran szül példás

bajt.
Amikor kedvednek kereke jobban hajt,
Töréstől féltsd; Mátyás akkor toj rá több zajt.

Gyöngyössi János uram Az esztendőben
elé forduló 12 hónapok alá az 1766-ik esz-
tendőre, Februariusra írta e sorokat.

Szem előtt tartva óvását, reményében a
jobbnak, maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2018-ban, halak havának harmadik
napján
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Kiss Székely Zoltán

Saját sikerességük, gyors elterjedé-
sük és jó alkalmazkodó képességük
lehetett a dinoszauruszok veszte egy
új kutatás szerint, mely feltérképezte
az ősgyíkok elterjedését a Földön –
írta a BBC hírportálja.

A brit tanulmány szerint, melyet a Nature
Ecology and Evolution című szaklap friss
száma közölt, a dinoszauruszok száma már
csökkenőben volt, amikor az őket elpusztító
aszteroida a Földbe csapódott.

Dél-amerikai „szülőhelyükről” viszonylag
gyorsan népesítették be az egész Földet, több
száz fajuk alakult ki a félelmet keltő T. rextől
a hosszú nyakú Diplodocusig.

Az elterjedésüket feltérképező kutatók sze-
rint a dinoszauruszok azért tudtak ilyen gyor-
san elszaporodni, mert szinte „tiszta lappal”
indulhattak a megjelenésük előtt nem sokkal
lezajlott nagy kihalási esemény után. Mivel
a letarolt vidékeken alig találtak vetélytársra
az ételért és a területért folyó harcban, elsza-

porodásuknak semmi sem állt útjában. Ural-
muk vége felé azonban, amikor már a világ
szinte minden élőhelyéhez alkalmazkodtak,
terjedésük lelassult. „Nem volt hova moz-
dulni tovább, elárasztották a Földet. Nem jöt-
tek már létre új fajok, annyira speciálisan
alkalmazkodott mindegyik az adott feltéte-
lekhez” – magyarázta Ciara O’Donovan, a
Readingi Egyetem kutatója.

A tudósok statisztikai számítások alapján
rajzolták fel a Föld háromdimenziós terében,

hogy hol élt egy-egy dinoszaurusz és hol
éltek az ősei. Térképük teljesebb képet ad az
ősgyíkokról, mint a kövületek önmagukban.
Vannak azonban tudósok, akik vitatják,
hogy az aszteroida becsapódásakor már le-
áldozóban lett volna a dinoszauruszok
uralma.

David Martill, a Portsmouthi Egyetem ku-
tatója szerint a kréta időszakban, amikor ki-
sebb kontinensekké töredezett szét az ősi
szuperkontinens, a dinoszauruszok még javá-
ban diverzifikálódtak, azaz új fajaik születtek
egészen addig, amíg a meteor el nem pusztí-
totta őket. (MTI)

Tavaszhívogató, téltemető tenger

A rügyek beröpülik a fény palotáit és az árny barlangjait

A természet kalendáriuma (CCXCV.)

Saját sikerességük lehetett a dinoszauruszok veszte



(Marosvásárhely, november 14.) Nemrégi-
ben meglátogatott Avi-Saul jeruzsálemi hír-
lapíró, és felkért, hogy kísérjem el
szomszédos Marosszentkirályra, hogy az ot-
tani régi zsidó templomot és temetőt meg-
nézze. Úgy informálták, hogy ezekről én
adhatok neki leginkább felvilágosítást és ada-
tokat. Elkísértem. Bár ne tettem volna. Több
mint egy évtizede nem láttam a templomot,
melyről tizenhárom év előtt én állapítottam
meg, hogy Erdély legrégibb zsidó temploma.
A vallási unió földjén

Akkor még lakott egy pár zsidó család Ma-
rosszentkirályon és a vele egybeépült Náz-
nánfalván, ahol tulajdonképpen, de a két
község határán épült ez az ódon fatemplom,
közvetlen szomszédságában a róm. kat.
templomnak, mostanáig egész szabadon, ke-
rítés és melléképületek nélkül. Ma egyetlen
zsidó család sem lakik ottan. A háború és a
forradalom őket is másfelé sodorta. Még két
év előtt a nagy ünnepekre a közeli falvakból
kegyeletből és megszokásból került egy kis
közönség, de azóta nem tartottak ottan isten-
tiszteletet.

Mindkét ajtaja le van szegezve. Azelőtt
többször jártam ott, az ajtók vagy nyitva vol-
tak, vagy az ablakban ott volt a kulcs. Nem
bántotta ezt a templomot soha senki. Mikor
ezen csodálkoztam, a szomszédok, kik hama-
rosan összeverődtek, mint faluhelyen szokás,
szinte megütköztek rajta. „Az Isten meg-
verne!”, mondták szent borzalommal a jóra-
való székelyek, kikről már Orbán Balázs
megállapította a Székelyföld leírása című
munkájában, hogy itt (Náznánfalván) valósá-

gos vallási unió van. Hat különféle felekezet
él békességben egymás mellett a kis faluban.
Az ősi templom krónikája

Kinyitották a templomot. Bementünk.
Mindenütt a haldoklás, pusztulás képe. Úgy
van, ahogy két év előtt a nagy ünnepeken
hagyták. A női templomban, mely a karzaton,
de nem a mai divat szerint épült, és nem rács
vagy recével van elrekesztve, hanem csak
egy arasznyi nyílás van a férfitemplom fölé,
és e kicsiny nyílás elé is függönyt húztak,
hogy férfi szeme oda be ne láthasson. Még
ott van a széna, mit a cipőtlenül böjtölő asz-
szonyok lába alá szórtak.

A féritemplomban a nagyünnepi imára fel-
lapozott, nyitott imakönyveket találtunk. A
régi festmények, már amilyenek a zsidó
templomban fellelhetők, nagyon megfakul-
tak, több helyt a becsurgó eső egészen el-
mosta. A bejáratnál az egyik évszámot még
láthatni, de a frigyszekrény felett volt feliratot
„És felállította Mózes e hajlékot” (II.M.
10.18.), mely, mint az összes többi felirat, ter-
mésztesen héberül van, illetve még néhány
év előtt volt, azonban egy jóakaratú, jámbor,
de barbár kéz egy szál deszkával elfödte vagy
talán el is távolította onnan, amit hirtelenjé-
ben a már kezdődő esthomályban nem tud-
tam megállapítani. Pedig ez a fontos és
érdekes felirat vezetett nyomra, ki és mikor
építette a templomot, melynek régiségéről itt
legendákat beszélnek.

Tényleg egy Mózes nevű gazdag zsidó épí-
tette, ki a marosszéki conscriptio (összeírás)
szerint 1769-ben került Náznánfalvára, és a
felirat szerint (a pontjelzett héber betűk érté-
két összegezve) 1785-ben építette; Gyulafe-
hérvárról költözött oda, és II. József ismert

rendeletére, mely szerint a zsidók német csa-
ládnevet tartoznak felvenni, a Frank nevet vá-
lasztotta. Ez arra enged következtetni, hogy
Frank (spanyol zsidó) eredetű volt és leszár-
mazottja azon Spanyolországból kiüldözött
zsidóknak, kik Törökországba menekültek, és
akik közül egy csoportot Bethlen Gábor feje-
delem – a szultán zsidó udvari orvosának ké-
résére diplomáciai szolgálatok jutalmául –
1623-ban Gyulafehérváron telepített le.

A kb. másfél évtized előtt elholt várhegyi
(Marosszentkirályhoz közeli faluból való)
öreg Spirer, úgy húsz évvel ezelőtt, amikor ő
már 90 év körül járt, beszélte nekem, hogy ő

kisgyermek korából emlékszik arra a „reb
Moses”-re akiről azt mondták, hogy ő építette
a szentkirályi templomot.
Amikor a Gubernium teremtett békét 
a zsidók között

De vannak erre a templomra más adataink
is, melyeket a marostorda megyei levéltár őr-
zött meg és én ismertettem először. Alig épült
fel a Székelyföldön az első állandó zsidó
templom, egy pár évre rá már pártoskodás tá-
madt, és a kicsiny hitközség egy része nem
járt a templomba, hanem külön „minján”-t
(imagyülekezetet) szervezett és ott végezte az
istentiszteleteket.

* Dr. Löwy Ferenc (nevét gyakran egy-
szerű v-vel is írták a korabeli lapok) Körös-
ladányban született 1869. január 19-én, és
1944 júniusában pusztult el méltatlanul, hí-
veinek egy részével együtt Auschwitzban.
(Ez volt a hálás utókor vagy inkább az ostoba
kortárs idő válasza a magyar kultúraképző, 
-támogató, -fejlesztő ténykedésére.) Maros-
vásárhelyi főrabbi volt 1903-tól haláláig, hit-
tudós, tanulmányíró, műfordító, emellett
népszerű hit- és népszónok. A vásárhelyi ha-
ladó irányzatú hitközség utolsó szellemi elöl-
járója.

Teológiát és egyetemet az Országos Rab-
biképző Intézetben Budapesten és Berlinben
végzett, megszerezte a filozófia doktora
címet. Nagyatádon (1894-1903) rabbi, az ot-
tani könyvtár alapítója, a város kulturális
mozgalmainak elindítója volt, onnan hívta
meg a vásárhelyi hitközség. Szentírást ma-
gyarázó tanulmányokat írt, Bibliai történet a
világ teremtésétől a birodalom kettészakadá-
sáig (Budapest, 1904; Marosvásárhely, 1922)
c. tankönyve három kiadást ért meg. A Ke-
mény Zsigmond Irodalmi Társaság (KZSIT)
tagja 1909-től. Itt elhangzott előadásai a ke-
leti tudományokról (1912), Vámbéry Rusz-
temről (1914), a szombatosokról (1920),
Ilosvai Selymes Péter: Ptolemeus király his-
tóriája c. énekéről (1930), Jókai Mórról
(1931), Arany János külföldi ismeretlenségé-
nek okairól (1932) szóltak. Az utolsó fejede-
lemi beiktatásról szóló írása Marosvásárhelyt
(1935) folyóiratokban s a KZSIT évkönyve-
iben is megjelent. Különlenyomatban is kap-
hatók voltak pl. Péchy Simonról és Dávid
Ferencről szóló értekezései. Lefordította Max
Nordau Doktor Kohn c. drámáját (Kolozsvár,
1920).

1934. május 27-én ünnepelték meg Löwy
Ferenc 40 éves papi tevékenységét és 30 éves
marosvásárhelyi működését. Az érdemeit
méltatók megegyeztek abban, hogy Lövy in-
tegráló személyiség, aki működése során
minden felekezettel kitűnő viszonyt ápolt. A
ref. egyház nevében Tótfalusi József esperes,
a katolikus egyház nevében Vágássy Domo-
kos plébános, az unitáriusok részéről Halmá-
gyi János lelkész (aki külön hangsúlyozta
Lövy érdemeit a Dávid Ferenc-kutatás terén),
a lutheránusok részéről Bayer Fülöp köszön-
tötte paptársát. (Feltűnően hiányoztak az or-

todox és a görögkatolikus lelkészek.) A hiva-
talosságokat Ştefan Pantea alispán és Ştefan
Ieremia városi kultúrtanácsos képviselte. A
KZSIT elnöke, Tótfalusi a magyar író és ku-
tató Löwy Ferenc érdemeit méltatta. A zsidó
szervezetek és hitközségek hosszú sora csat-
lakozott az ünnepléshez, Bürger Albert, a hit-
község díszelnöke, Sennesieb Béla hitközségi
elnök, Kecskeméti Ármin nagyváradi és
Nébel Ábrahám nagyszalontai rabbi a kong-
resszusi hitközségek szövetségének nevében,
Mandel Mór pedig az ortodox hitközség ne-
vében köszöntötte. Sejotvits Béla, a Zsidó
Nemzeti Szövetség képviselője azt emelte ki,
hogy Lövy az elsők között volt, aki a rabbik
közül Erdélyben nyíltan, akár a szószékről is
kiállt a cionista gondolat és eszmeiség mel-
lett.1 Kortársa, támogatója, híve volt Bernády
Györgynek. Temetésén is ott volt, bizonyára
gyászbeszédet is mondott volna hálás közös-
sége nevében, ha Bernády végakarata nem
tiltja meg a beszédeket.

Visszatérve most már a templomra, Löwy
Ferenc cikke az egyetlen hiteles tudósítás a
már elhagyott, de még álló templomról.
Ebből derül ki, hogy a községben már nem

laknak zsidók. (A felekezeti elvándorlás nem
újdonság Szentkirályon. Kb. fél századdal
korábban ugyanez történt az unitáriusokkal
is, akik beköltöztek a városba.) Az is kiderül,
hogy a két nevezetes tábla, amelyről az Új-
vári Péter szerkesztette 1929-es Zsidó lexi-
kon is megemlékezik, már az első
világháború idején eltűnt az építményből.
Ezek valószínűleg a névtelenül említett tábori
rabbi révén Budapestre kerültek, és ma is ott
találhatók a Dohány utcai zsidó múzeumban.

A cikk tartalmát átvette 1940 őszén a pesti
neológ hitközség lapja, az Egyenlőség is,
ahol a szerkesztők Náznánfalvát nemes egy-
szerűséggel Névtelenfalvának nevezték át.
Mi okból, rejtély. (Talán azt gondolták, hogy
a náznán valami nyeznáju – nem tudom, nem
ismerem szláv tagadásra utal. Pedig, ha bele-
olvastak volna Orbán Balázsba vagy megkér-
dezték volna Györffy György tanár urat,
megtudhatták volna, hogy Náznán az egyik
legősibb székely ág neve. Egyebekben a Wi-
kipédián olvasható állítás a faluról, miszerint
„1747-ben épített zsinagógája az egyik leg-
szebb Erdélyben” egyszerűen képtelenség.)

Csupán annyi újdonsággal szolgáltak,
hogy közöltek egy 1802-ből számazó ok-
mányt, amelyből megtudjuk, hogy Frank Mó-
zeshez, a templomalapítóhoz betörtek, és
elrabolták a nála őrzött arany és ezüst kegy-
szereket. Az elragadott tárgyak felsorolása
legalább két oldalt vett igénybe. Arról nem
tudunk, hogy valaha is előkerültek volna, de
az Egyenlőség névtelenségbe burkolózó új-
ságírója abban a zsidótörvényes 1940-es őszi
világban, amikor mindenki Észak-Erdély
visszatértének örvendezett (bár voltak, akik
fájlalták, nem is kevesen), azt tartja fontos-
nak, hogy a felsorolás tiszta magyar nyelven
történt, ami amellett bizonyít, hogy a közös-
ség birtokában volt már a magyar nyelvnek,
és élt is vele. 

Nos, a templom azért épült fából, mert
Mária Terézia protestánsokat hátrányos hely-
zetbe szorító rendelete – a kőtemplomépítés
tilalma – a zsidókra is vonatkozott, ha egyál-
talán eszükbe jutott templomot építeni két ki-
űzetés között, vagy az ideiglenesség,
megtűrtség dacára. Az erdélyi zsidóknak ak-
koriban Gyulafehérvárott is volt templomuk,
amely talán egy időben épült a szentkirályi-
náznánfalvival. 

A korabeli hatóságok tiltották, hogy a zsi-
dók saját magánházaiknál tartsanak fenn kö-
zösségi imaházat, ugyanis az állam
beavatkozott a közösségek életébe, mindent
szeretett volna ellenőrizni. Üldözte a zugrab-
bikat és -tanítókat, II. József rendeletei a
zsidó fiatalok számára is kötelezővé tették a
nyilvános, állami ellenőrzés alatt fenntartott
iskolákat, a tanítóktól kötelező érettségi vizs-
gával egyenlő végzettséget és tanítóképzőt
követelt meg. Nem szenvedte a magánisko-
lákat, csak a központi cenzúrán átjutott tan-
könyvek használatát engedélyezte az állami
felvilágosítás jegyében.

A templom sorsa betelt. 1940 után pusz-
tult, tűnt el végleg, amikor egykori híveit és
azok hon maradott leszármazottait is el sze-
rették volna tüntetni a holokauszt végrehaj-
tói.

Igaz, történt még néhány utolsó lépés a
műemlék megmentésére. 1928-ban végre az
ortodox (Knöpfler Vilmos utcai) hitközség
közgyűlése úgy döntött, hogy átveszi a ma-
rosszentkirályi templom és temető gondozá-
sát.

Úgy látszik, az ortodox hitközségen belül
még 1928-ban is az onnan beszármazottak
egy kisebb tömörülést alkottak, ui. az év ja-
nuár harmadikán egy csoportjuk arra kéri az
ortodox hitközség és a Chevra Kadisa (Szent-
egylet, temetkezési egylet) vezetőségét, hogy
rendezzék a marosszentkirályi templom és te-
mető ügyét. Egy korábbi értekezlet alkalmá-
val az akkori Chevra Kadisa és a status quo
hitközség vezetősége hajlandónak mutatko-
zott mindkettő átvételére. A dolgok közben
változtak, s az ortodox Chevra Kadisa kapta
a megbízást a marosszentkirályi-náznánfalvi
zsidó temetők gondozására és felügyeletére.
Az elöljáróság elhatározta a szentkirályi-náz-
nánfalvi hitközség és temetkezési egylet aktív
és passzív vagyonának átvételét és kezelését,
ugyancsak magára vállalta a temetők gondo-
zását is. Ígérik, hogy a régi szentkirályi
Chevra Kadisa-tagok jogait tiszteletben fog-
ják tartani.2

Minderre már csak tizenkét-tizenhárom
esztendejük maradt…

Spielmann Mihály

1 Új Kelet 1934., 17. évf., 117. sz., május 30.
2 Hitközségi jegyzőkönyvek 1928

Írta dr. Löwy Ferenc
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Haldoklik Erdély legrégibb zsidó temploma

A náznánfalvi zsidó temető Fotó: Diamantstein György
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,

Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket március 8-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

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

VÍZSZINTES: 1. Összetartó pánt –
Önző. 7. Patás állat – Amerikai gitáros 
(Cooder). 8. Éles fegyver – Török kényúr
volt. 9. Moréna része! – Norvég, ománi és
spanyol gépkocsijelzés. 11. Óv, vigyáz rá –
A másik oldalon. 12. Ebben a pillanatban –
Abba az irányba. 14. Mutatószó – Magas
növény. 15. Kupa – Gyalázkodás, átok. 18.
Tornaeszköz – Ájul. 19. Főzőedény – Lét-
rehoz. 22. Kutrica – A kalcium vegyjele. 23.
Lé, folyadék – Balog. 25. Kos betűi – A nit-
rogén, kálium és jód vegyjele. 27. Kissé
taglal! – NRO. 28. Vadászkutya – Amerikai
egyetem. 30. Ady egyik álneve – Meleg,
forróság. 31. Istentagadó ember – Szesz. 

FÜGGŐLEGES: 1. Ritka női név – Ál-
lati fekhely. 2. A Republic együttes énekese
(Csaba) – Sebes, fürge. 3. Szibériai folyó –
Igevégződés. 4. Maró folyadék – Vonat
vége! 5. Gúnyol, kinevet – Edző. 6. Odáig,
míglen – Égéstermék. 10. Egyik égtáj –
Csurgó. 13. Egérkő – Illegális, törvényte-
len. 16. Ad egy pofont – Tan, tézis. 17. Cica
– Erdei gyümölcs. 20. Bűnhődik – Felépí-
tés, szerkezet. 21. Dedó – Szimbolizál. 24.
Sodrony – Neveletlen, bárdolatlan. 26. Szi-
get, franciául – Zavart pók! 29. Null-null –
Román személyes névmás.    

Koncz Erzsébet

A FEBRUÁRI ÉVFORDULÓK (1.) 
című pályázat nyertesei:

SZÖLLŐSI ROZÁLIA, Marosvásárhely, 
Moldova u. 16/13. sz.

SÁNDOR JÓZSEF, Marosvásárhely, Nárcisz u. 8B/19. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

SCHWINGER; KOVÁCS; VAJDA; MILLER; VÉGH;
FOERK; KULIFAY; NÉMETH.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a február 16-i 

számból:

Klasszikus (ikrek): Az út vége
Skandi: Megvettük a tévéjáté-
kát, mester, csak azt árulja el,
hogy miről szól.
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VÍZSZINTES: 1. A magyar vízilabdázás elindítója, 150 éve született (Árpád). 10.
Anatéma. 11. Vízidió, sulyom. 12. Történetkutató, román tolmács, 150 éve született
(Endre). 17. Ofszájd. 19. Svájci író (Claude). 20. Növényvilág. 21. Mosdótál. 23. Mátka.
24. Női név (febr. 10.). 25. Skálahang. 26. Juhistálló. 28. Holland autójel. 29. Rockénekes
(Chris). 30. Angol férfinév. 32. Észak-afrikai állam. 34. Bent bent! 35. Görög betű. 36.
Az argon vegyjele. 37. Kínai súly- és pénzegység. 39. Hideg erdélyi szél. 42. Kopasz. 44.
Felfegyverzett (francia). 46. Nála lentebbről. 48. Újság. 50. Római 504. 51. Női név (júl.
16.). 53. Díszterem. 55. Svájci város. 57. Statisztikus, közgazdasági író, egyetemi tanár,
150 éve született (Gyula). 58. Vízépítő mérnök, 200 éve született (József).

FÜGGŐLEGES:  1. Nem friss a retek. 2. Ver. 3. Francia író (Émile). 4. Szántóeszköz
része. 5. Testrész! 6. Korszak. 7. Béka (latin). 8. Belgiumi város lakója. 9. Pap, orienta-
lista, egyetemi tanár, 100 éve halt meg Marosvásárhelyen (Péter). 13. Vele szemben.
14. Valamiről, valakiről. 15. Becézett Erika. 16. Francia rt. 18. Tömérdek. 20. ... József
Károly, német-római császár, magyar király, 250 éve született. 21. Tó a Radnai-hava-
sokban. 22. A személyéről. 25. Római 51. 27. Kevert szín. 30. Könnyező. 31. Idegen
művészet. 33. Bencés főapát, egyházi író, 150 éve született (Remig). 35. Levelet postára
tesz. 37. Trombitahang. 38. Habsburg-párti koronaőr, 450 éve született (Péter, báró).
40. Német író (Thomas). 41. Izraeli légitársaság. 43. Forma. 45. Kisasszony (angol). 47.
Belső-ázsiai falu. 49. Szociálpolitikus, jogi író, 150 éve született (Géza). 51. Annyi mint
(röv.) 52. A nátrium vegyjele. 54. Paripa. 56. Skálahang.

L.N.J.
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ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

AZONNAL ELADÓ 2 szobás
tömbházlakás, vagy elcserélem. Tel.
0751-368-172. (6863)

ELADÓ másfél szobás garzon
igényesnek. Ára: 42.000 euró. Tel. 0745-
330-565. (67400)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon. Tel. 0766-869-613.
(7035)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás az
egyetemi bentlakások közvetlen kö-
zelében igényes diákok vagy fiatal
házasok részére. Azonnal beköltöz-
hető, felújított, modernül berendezett,
termopán ablakokkal és saját hőköz-
ponttal rendelkezik. Tel. 0744-394-
333. (60888-I)

KIADÓ garzon fiúnak. Tel. 0744-958-
660. (6870-I)

KIADÓ szoba a Kövesdombon diák-
lánynak vagy nőnek. Tel. 0784-356-
617. (6935-I)

ELADÓ 14 ár házhely Sáromberkén,
a főút mellett. Tel. 0720-487-644.
(6719-I)

ELADÓ garázs a Galenus klinika
mellett. Tel. 0745-616-157. (6676-I)

VESZEK vagy beveszek festményt
(Olariu, Vass Tamás, Pál Lajos …)
antik tárgyat, kitüntetést, régi ékszert,
bútort. Bernády tér 4. szám. Tel.
0740-147-380. (6439)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel. 0743-595-124, 0749-761-147. (6744)

VESZEK régi festményeket, képke-
reteket, antik bútorokat és bármilyen
régiséget. Tel. 0731-309-733. (-)

ELADÓ héjatlan tökmag, valamint
kukoricafejtő gép. Tel. 0747-480-255.
(6907)

ELADÓ búza nagy mennyiségben. Tel.
0737-508-077. (6943)

ELADÓ egy sarokkanapé, mérete:
2,20 m x 1,70 m, kihúzható ágynak,
és van ágyneműtartója. Ára: 950 lej,
alkudható. Tel. 0748-224-888. (6932-I)

ELADÓ jutányos áron két, lábtornának
való tornafelszerelés, egy új, fürdőkádra
tehető hátas fürdetőszék, réz- és
bronznipp  dísztárgyak és egy új, magas
szintű, tanulásra való angol
nyelvleckesorozat CD-kkel együtt. Tel.
0741-376-929. (6989)

TŰZIFA eladó: bükk és gyertyán. Tel.
0758-548-501. (sz.-I)
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KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket,
átkokat old fel, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől,
sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy
ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után;
András Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres
a magánélete és üzlete; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
REDŐNYÖK, TERMOPÁNOK SZERELÉSE és JAVÍTÁSA. 10% kedvezmény. Tel. 0744-504-536.
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl (60805)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS CÉGEKNEK (2017). Tel: 0744-504-536. (60805)
DR. ÁDÁMOSI JUDIT-KLAUDIA megnyitotta FOGÁSZATI RENDELŐJÉT a November 7. negyedben
(a Maris étteremmel szemben). Szombaton és vasárnap is biztosítunk ügyeletet. Tel. 0751-877-832. (19832-I)
IDŐSGONDOZÓKAT keresünk NÉMETORSZÁGBA OTTHONI IDŐSGONDOZÁSRA. Jövedelem
1000-1400 euró között. A szállítás, a szállás és az étkezés biztosítva. Németnyelv-tanfolyamon felkészítjük
az alapszintű németnyelv-tudásra. Iratkozni a 0748-122-242-es telefonon. (19736-I)
ALKALMAZUNK autogén és plazmavágáshoz értő MUNKÁST, valamint általános ESZTERGÁLYOST.
Kedvező fizetés. Tel. 0745-199-860, 0745-859-090. (19846-I)
KERÉKPÁR-ÖSSZESZERELŐ MŰHELYBE (Marosvásárhely) jó kézügyességű és műszaki beállított-
ságú MUNKATÁRSAKAT keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel. 0265/261-806, e-mail-cím:
info@neuzer.ro (19848)
AUTÓSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0740-801-365. (6715-I)
KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT vagy CSOPORTOKAT is. Tel. 0744-798-270. (6539-I)
ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek
magas szintű kiszolgálása. Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és román nyelvű kom-
munikáció, varrónői készség. Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy
hívj minket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)
KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓ RAKTÁROST alkalmaz vonzó fizetéssel. Tel. 0744-707-550.
(19810-I)
NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR sürgősen alkalmaz TARGONCAKEZELŐT. Előnyös feltételeket ajánlunk.
Tel. 0724-989-092, 0720-071-432. (19851)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60907)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
TÁPGYÁRTÁSSAL, VALAMINT SZÁRNYASTENYÉSZTÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉG munkatársakat
keres: RAKODÓMUNKÁST, ELÁRUSÍTÓT és RAKTÁROST. Tel. 0725-578-030. (sz.-I)
SZESZES ITALT FORGALMAZÓ CÉG RAKTÁROST keres marosvásárhelyi munkapontra. Érdeklődni
a 0755-030-896, 0753-091-673-as telefonszámon. (19865-I)
POSTÁSOKAT alkalmazunk. Tel. 0725-902-396, naponta 8-16 óra között. (sz.-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19871)
BÉRBE ADÓ munkapont FODRÁSZNAK és MANIKŰRÖSNEK. Tel. 0740-915-515. (19874-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG NEHÉZGÉPSZERELŐT (hegesztés-
ben szerzett tapasztalat előnyt jelent), GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint TEHERGÉPKO-
CSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es
faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet. (19873-I)
MAROSVÁSÁRHELYI SZÉKHELYŰ VÁLLALAT VÍZSZERELÉSBEN ÉS KERTÉSZKEDÉSBEN
JÁRTAS személyeket alkalmaz. Tel. 0745-609-841. (7007)
ÉLELMISZERRAKTÁRBA alkalmazunk RAKTÁROST. Érdeklődni a 0742-134-440-es telefonszámon
lehet. (19869-I)
KFT. faanyagraktárba MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.)
RAKTÁROST alkalmaz KERESKEDELMI CÉG, előnyben a B kategóriával rendelkezők. Tel. 0722-383-
216. (19868-I)
FŐTÉRI RUHÁSÜZLETBE ELADÓNŐT keresünk. Tel: 0744-618-608. (-)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A vitaminok 
NEM étrend-kiegészítők!

Szándékosan ragasztották rájuk ezt a gúnynevet, hogy megtévesszék az embereket.
Csakhogy a vitaminok nem kiegészítők. Nem olyasvalamik, amiket akár szedhetünk is, ha éppen úgy tartja

kedvünk, de különösebben akkor sem fognak hiányozni, ha ezt nem tessük.
A vitaminok nem kiegészítők, hanem mindennapi létezésünk nélkülözhetetlen, kulcsfontosságú sze-

replői, amelyekből minden áldott nap el kell fogyasztanunk egy jól meghatározott mennyiséget. Minden nap
szükségünk van rájuk, csakúgy mint a vízre vagy levegőre.

(…)
Hosszú története van annak, ami azt okozta, hogy nincsenek tiszta fogalmaink a vitaminokról. Ami azt

okozta, hogy nem ismerjük a bennük rejlő tényleges lehetőségeket. Ami azt okozta, hogy a vitaminok kima-
radtak az orvosképzés tananyagából, és azt is, hogy az egészségügyi dolgozók, patikusok jó része lekicsiny-
lően beszél róluk, vagy egyenesen a fogyasztásukkal járó veszélyekről szóló rémmesékkel igyekeznek
elrettenteni minket a szedésüktől.

A torzuláshoz vezető történelmi folyamatot legelső, 2003-ban írott Cenzúrázott egészség című könyvem-
ben tártam fel.

Dr. Lenkei Gábor:
Vitaminok – A legfontosabb szabály

Marosvásárhely, Călăraşilor utca 14. szám

Az Expert Insolvenţă SPRL

az újraszerveződés alatt álló  ROWO RT. csődbiztosaként 
közvetlen alku útján

eladja az alábbi javakat:
1. Székgyár, amely 106.853 négyzetméter területből és ipari épít-

ményekből áll, melyek telekkönyvszáma 52186-Szováta, kataszter-
száma 21, helyrajzi száma 1116, berendezésekkel, műszaki
felszerelésekkel, szállítóeszközökkel együtt, Szovátán, a Parajdi út
115/B szám alatt, Maros megyében.  Az indulási ár 24.965.827 lej,
nem tartalmazza a héát. 

2. Árukészlet, amely a következőkből áll:  nyersanyag (bükkfa
rönk, gyalulatlan  bükk és tölgyfa  fűrészáru stb.), félkész áru
(standard darabok, széklábak stb.), késztermékek (székek, csoma-
golt tűzifa stb.)  és egyéb termékek (székminták). 

A javak teljes listája a csődbiztostól igényelhető, megtekinteni
Szovátán, a Parajdi út 115/B szám alatt lehet, a ROWO RT.-nél. A
javak eladási ára az árukészlet könyvelési értékének 50%-a.  

A közvetlen alkut a csődbiztos székhelyén tartják 2018.  március
14-én 13 órakor.

Az ajánlattevőknek legalább 24 órával az alku időpontja előtt
jelentkezniük kell a csődbiztos székhelyén, a garancia befizetése
érdekében – amely a kezdőár 10 százalékát teszi ki –, és meg kell
vásárolniuk a feladatfüzetet.  

Oda nem ítélés esetén az árverést megismétlik március 21-én,
28-án, április 4-én és 11-én,  ugyanazon körülmények között. 

Mindazok, akik jogot formálnak az eladásra szánt javakra, az
alku előtt 48 órával értesítsék erről a csődbiztost.

Bővebb tájékoztatás a következő telefonszámokon: 
tel.:  0354/405-232, 
fax:  0254/713-311,
mobil: 0726-785-348,
e-mail: office@expertinsolventa.ro



TŰZIFA eladó. Tel. 0745-793-465.
(6793)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0746-189-919.
(6930)

ELADÓ új főzőkályha csempéből
(jobbos). Ára: 1100 lej. Tel. 0753-638-764.
(7028)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(7031)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-621.
(7031)

ELADÓK: műtrágyaszóró, váltóeke,
tárcsás kaszák, Stihl földfúró, döngölő-
béka, betonprés (járólap), betonkeverő
(0,40 m3, 380 V), betonvibrátor. Tel. 0743-
860-354, 0745-404-666. (7030)

ELADÓ négyégős aragázkályha. 
Tel. 0365/426-948, 0746-890-184.
(7034-I)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576-
831. (7039)

ELADÓK tangóharmonikák. Tel. 0728-
867-646. (7045)

ELADÓK kicsi és nagy koporsók,
asztalosgépek, komplett ajtó és ablak,
Ileana varrógép, keretezőlécek. Bérbe
adó zöldségeskert; kertásáshoz embert
keresek. Kiadó egy szoba csak
nyugdíjasnak. Érdeklődni a 0265/213-
678-as telefonszámon, 10-18 óra között.
(5974)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKáT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (6901)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (6480)

KÉSZÍTüNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(6801)

TAKARÍTÓ-KISEGÍTŐ NŐT kere-
sünk heti 2 napra, aki megbízható,
magára és munkájára igényes, ren-
des. Tel. 0365/412-395. (6812)

FUVART, BÚTORHORDáST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (6018-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. (6446-I)

OLCSÓ üDüLÉST kínálunk Hajdú-
szoboszlón félpanziós ellátással, há-
zias ízekkel: 7 éjszaka 400 lej/fő, a
húsvéti ünnepekre 3 éjszaka 250
lej/fő, ünnepi ellátással. Tel. 00-36-52-
271-848, 00-36-30-455-7227, Szabó
Antalné, Hajdúszoboszló, Damjanich
u. 100. sz. (6213)

SÍRKERETEK, KRIPTáK készítése
előnyös áron. Tel. 0753-924-431. (6743)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (6721)

BáRMILYEN MUNKáT vállalunk:
cserépforgatás, tetőjavítás,
csatornajavítás. Nyugdíjasoknak 30%
kedvezmény. Tel. 0721-156-971. (6855)

BáRMILYEN MUNKáT vállalunk:
cserépforgatás, tetőjavítás, csatorna-
javítás. Nyugdíjasoknak 30% ked-
vezmény. Tel. 0740-651-354. (6857)

NYUGDÍJAS férfiakat keresek ügynöki
tevékenységre. Tel. 0744-873-857.
(19861)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (6500)

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ – In-
gyenes kivizsgálás (küldőpapír szük-
séges). Tudor negyed, Transilvania u.
20. szám. Gerinc-, váll-, térd-, csípő-
bántalmak kezelése. Tel. 0743-714-
914. (19742)

TAKARÍTáST vállalok, heti 4 órát. Tel.
0726-371-662. (6960)

FELKÉSZÍTEK kémiából. Tel. 0741-172-
097. (6906)

VáLLALUNK: tetőjavítást, festést,
szigetelést, giszkartonozást, padló- és
falicsempe-lerakást. Komolyságot várunk
el és ajánlunk. Tel. 0751-471-965. (6940)

IDŐSGONDOZáST vállalok (felügye-
let): főzést, házimunkát. Tel.
0365/431-656, 0729-842-867. (6971)

IDŐS NÉNI mellé nyugdíjas, komoly nőt
keresünk heti két alkalomra (2-3 órára),
kisebb dolgok elintézésére. A
Kövesdomb, Măgurei vagy Parângului
utcaiak előnyben. Érdeklődni 17 óra után
lehet a 0741-618-075-ös telefonszámon.
(7003)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 15% KEDVEZ-
MÉNNYEL bármilyen külső-belső
építkezési munkát, javításokat, bon-
tást, szállítást vállal. Tel. 0747-634-
747. (7054-I)

JáRÓ BETEG MELLÉ gondozót ke-
resünk. Előnyben a Tudor negyediek.
Tel. 0740-035-122. (-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„A szeretet soha el nem fogy.” 
(1. Kor. 13/8)

Kegyelettel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk február
24-én a drága jó férjre, a felejthe-
tetlen édesapára, nagyapára, jó
apósra, szomszédra, rokonra, a
csíkfalvi születésű NAGY 
ZOLTáN marosvásárhelyi la-
kosra, a ŞUT volt dolgozójára ha-
lálának 5. évfordulóján. Drága
Zoltán, hiányodat nem pótolja
semmi! Nyugodjál békében! Em-
lékét szívünkben őrizzük. Fele-
sége, Piroska, fia, Zoltán, leánya,
Csilla, menye, veje és négy uno-
kája. (1632-I)

„Az igaz ember emlékezete ál-
dott.”

(Példabeszédek 10,7)
Hálával és kegyelettel emléke-
zünk drága szüleinkre és nagy-
szüleinkre, SZILáGYI
KáROLYRA, aki egy évvel ezelőtt
és GYÖRGY ILONáRA, aki 14
évvel ezelőtt távozott az élők so-
rából. Emlékük szívünkben
örökké élni fog. Emlékeznek
rájuk: leányuk, Dalma és unoká-
juk, Dorottya. (6955-I)

Az idő elmúlik, szállnak az évek,
de a mi szívünkben megmarad
szerető emléked.
Fájdalommal emlékezünk a me-
zőcsávási id. ILYÉS DÉNESRE
halálának 5. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Felesége, két fia és család-
juk. (6998-I)

Szomorúan emlékezem életem
legfájdalmasabb napjára, február
26-ára, amikor drága feleségem,
SURáNYI IRÉNKE szül. Kádár
három éve itt hagyott örökre. Em-
lékét őrzöm, amíg élek. Férje,
János. (7011)

Hiányérzetünk leküzdhetetlen
erejével és szomorú szívvel em-
lékezünk február 25-én 
GYáRFáSNÉ született OPREA
KATALINRA halálának 3. évfordu-
lóján. Nyugodj békében, drága
Katikánk! Zita és családja. (7009-I)

Egy gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben,
Ki vigyázol rám onnan fentről,
S lelkünkhöz szólsz a végtelenből.
Fájó szívvel emlékezünk február 24-én
MOLDOVáN ILONáRA szül. Szántó
halálának első évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (6984)

Mély fájdalommal emlékezünk feb-
ruár 24-én, amikor már négy éve,
hogy súlyos szenvedés után elra-
gadta tőlünk a kegyetlen halál 46
éves korában a drága jó feleséget és
édesanyát, a berekeresztúri szüle-
tésű CSIBI EMÍLIáT szül. Csergő.
Akik ismerték, gondoljanak rá kegye-
lettel! 
Emlékét őrzi férje, fia, Péter és test-
vére, József. (6989)
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ZARÁNDOKLATOK a Mária Iskola Lelki Család szervezésében
Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István

Időpontok:
Medjugorjéba – ápr. 9–14. (160 euró), júl. 31. – aug. 7. (220 euró), 

aug. 27. – szept. 1. (160 euró), okt. 8-13. (160 euró); Fatimába – okt. 9–13. 
(390 euró, 900 lej); Szentföldre – okt. 23–27. (500 euró, 1150 lej). 

Bővebb információ a 0742-698-166-os telefonszámon vagy a
hajlakattilajbi@freemail.hu e-mail-címen.

Zarándokoljunk együtt! (sz.-I)

A CARDIO MED KFT. 
Egészségügyi Központ 

KÖNYVELŐT/FŐKÖNYVELŐT 
alkalmaz. 

A román nyelvű önéletrajzokat
a contact@cardiomedtgm.ro e-mail-

címre várjuk, elküldési határidő
2018. február 26-án 14 óra.

Személyes beszélgetésre csak 
a kiválasztott jelentkezőket hívjuk.

(61013-I)

Közpénzügyi Minisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal 
Brassó Megyei Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
SZáSZRÉGENI ADÓ- ÉS PÉNZüGYI OSZTáLY 
Kényszervégrehajtó iroda
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám 
tel: 0265/512-592, fax: 0265/512-591

Eladási közlemény 
Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelyének (2) bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi
adós ingó javait: 
HRISCA AGRO KFT., CUI 18638487,  Marosfelfalu község, Lövér falu 235. szám,
Maros megye, a végrehajtási  dosszié száma: Marosfelfalu 51
Az árverésre március 15-én 11 órakor kerül sor a szászrégeni székhelyen – Petru
Maior utca 33. szám – a  Marosfelfalu 51 számú végrehajtási dosszié alapján.
Az eladásra szánt javak:
– az állattenyésztő eurofarm épülete: 471,25 négyzetméter beépített felületű
modern istálló és egymás mellett három, összesen 5.700 négyzetméteres kültelek
Görgénysóaknán (Görgényoroszfalu község), kikiáltási ár 163.214 lej;   
– háromállásos fejőberendezés, Aquarius Polanes 80-as típus, nem működő,
kikiáltási ár 9.872 lej
A kikiáltási ár a becsült érték 75%-át képezi (második árverés), amihez
hozzáadódik a héa.  A javak nincsenek megterhelve.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány  másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot,
hogy nem közvetítők,  ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt
vehessenek az árverésen.  
Bővebb felvilágosítás  a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. 
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2018. február  23. 

Zogorean Florin hivatalvezető



Hirtelen elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet és a
fájdalom maradt, de szívünkben
tovább élsz.
Soha el nem múló fájdalommal
és szeretettel emlékezünk február
25-én a mezőménesi id. TŐKÉS
LAJOSRA halálának 12. évfordu-
lóján. Emlékét megőrizzük szí-
vünkben. Szerető felesége, két
fia, két menye, unokái, dédunokái
és a rokonok. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! (7013-I)

„Szíved ugyan nem dobog már, a
szeretet, amit itt hagytál,  erősebb
a halálnál.”
Fájó szívvel emlékezünk február
25-én a marossárpataki DÓSA
MáRIáRA halálának első évfor-
dulóján. Nyugodj békében! Sze-
rető gyermekei és azok családja.
(7026)

Fájdalommal emlékeztetem
mindazokat, akik ismerték és sze-
rették testvéremet, ifj. BEKE
ZSOLT (Zsoli) volt csíkfalvi la-
kost, hogy február 23-án van ha-
lálának 22. évfordulója.
Nyugodjon békében! Tilla és csa-
ládja. (7040-I)

Fájó szívvel emlékezünk február
24-én KELEMEN JULIáNNáRA
halálának 3. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (7046)

ELHALÁLOZÁS

„Azt mondják, a halál nem léte-
zik, az csak a túlparton megszü-
lető hullócsillag árnya.”
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett unokatestvérünk, 

NAGY KATALIN 
életének 68. évében február 20-
án eltávozott közülünk.
Végső búcsút február 25-én, va-
sárnap 11 órától veszünk tőle a
marosvásárhelyi zsidó temető-
ben.

A gyászoló család. (7006-I)

Kegyelettel és mélységes fájda-
lommal búcsúzunk drága bará-
tunktól, 

NAGY KATALINTÓL 
akinek műveltsége, humora, em-
beri nagysága és odafigyelő sze-
retete örökre itt marad emlékül.
Édesanyja révén nagy elkötele-
zettje és örök tanúja volt a báb-
színház „aranykorának” és lelkes
szurkolója az  „új időknek”. Na-
gyon fogsz hiányozni nekünk,
drága Kati! Nyugodj békében! 

Az Ariel Színház. (sz.-I)

Szomorúan búcsúzunk szeretett
KATIKáNKTÓL.

Húga, sógora, unokaöccse,
nagynénje és a távolban élő uno-
katestvérei. (v.-I)

Mélységes fájdalommal tudatjuk,
hogy 

GáLFALVI ERZSÉBET 
született VAJDA ERZSÉBET

türelemmel viselt, súlyos beteg-
ség után életének 79. évében
2018. február 21-én elhunyt. A
marosvásárhelyi református sír-
kertben február 23-án 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra, re-
formátus szertartás szerint. 

A gyászoló család. (7019-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, déditata, após, apatárs,
rokon, 

id. FARAGÓ JáNOS 
életének 81. évében február 22-
én csendesen megpihent. Teme-
tése 2018. február 24-én,
szombaton 14 órakor lesz a
nagyernyei temetőben, katolikus
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (7038-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett férj, apa, nagy-
apa, testvér, rokon, szomszéd,
barát, a székelykáli születésű 

id. SZŐCS ISTVáN 
81 éves korában hosszas beteg-
ség után elhunyt. Drága halottun-
kat február 23-án, pénteken 14
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben, római
katolikus szertartás szerint. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (7043-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya,
nagymama és dédnagymama, 

ISZLAI EMMA 
életének 84. évében február 22-
én eltávozott közülünk. Végső
búcsút február 24-én, szombaton
14 órától veszünk tőle a maros-
szentgyörgyi református temető-
ben. 

A gyászoló család. (7041-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, nagyapa,
após, rokon, jó szomszéd, 

CZIMBALMOS IMRE 
(főasszisztens) 

életének 85. évében hosszú
szenvedés után február 21-én
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunk  temetése február 24-én
13 órától lesz a református teme-
tőben, katolikus szertartás sze-
rint. Pihenjen csendesen! 
Búcsúzik tőle felesége, fia,
három leánya, négy unokája, két
veje, menye és húga. (-I)

„Nem fogjuk már elgyengült
kezed, nem simogatjuk fejed,
nem tekint ránk aggódó szemed,
marad a csend, mindent köszö-
nünk neked.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
anyós, nagymama, testvér, rokon
és ismerős, a görgényszentimrei
születésű 

PAPP IBOLYA 
született Fábián  

gernyeszegi lakos 
73 éves korában, hosszú szenve-
dés után átadta lelkét Teremtőjé-
nek. 2018. február 25-én 13
órakor kísérjük utolsó földi útjára
a gernyeszegi temetőbe. Utolsó
mosolyod örökké velünk lesz. Pi-
henése legyen csendes, emléke
áldott! 

A gyászoló család. (7052-I)

Fájdalommal veszünk búcsút
szeretett nagymamánktól, 

PAPP IBOLYáTÓL. 
Reméljük, megtalálja kiérdemelt
szerepét a fény útján, és őrködik
fölöttünk. Nyugodjál békében,
drága mama! Szívünkben örökké
élni fogsz. 
Szerető unokáid: Bella és Evelin.
(7052-I)

Mély megrendüléssel búcsúzom
sógornőmtől,

PAPP IBOLYáTÓL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Papp Irén. (7052-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket fejezzük ki
Vajda Gyöngyi tanítónőnek
szeretett ÉDESAPJA elvesz-
tése miatt érzett fájdalmában.
Őszinte részvétünk a gyá-
szoló családnak. Isten nyug-
tassa! A marosvásárhelyi
Dacia általános Iskola munka-
közössége. (7033-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak MáRTON
áRON CSABA elhunyta alkal-
mából. A 7-es Számú általá-
nos Iskola IV. C osztály-
közössége és tanítója. 
(7055-I)

2018. február 23., péntek ______________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG 19

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap,
de szívünkben él és örökké itt
marad.”

(Reményik Sándor)
Fájó szívvel, Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, hogy a szeretett
Édesanya, nagymama, anyós,
rokon és ismerős, 

özv. TŐKÉS ANNA 
szül. Salamon 

február 18-án, életének 82. évében, nehéz, de méltósággal vi-
selt szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Hamvasztása Kaposváron, temetése Marosvásárhelyen, a
megyei kórház mögötti temetőben lesz február 28-án, szerdán
13 órakor. Szép emléke szívünkben örökké élni fog. 

A gyászoló család. (7029-I)

Megtörten emlékezünk a mai napra,
amikor a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, dédtata, id. SZáSZ MáTYáS eltá-
vozott közülünk. Megkérem, akik
ismerték és szerették, hogy gondolja-
nak rá kegyelettel. 
Felesége, Irma, lánya, fia, menye, veje
és unokái. (7025-I)

„A két szemed szeretett legtovább.
Be furcsa szerelem.
A szád már néma volt, 
de a szemed
még beszélt velem.”

(Nadányi Zoltán)
Szomorúan emlékezünk drága gyermekünkre, MAKFALVI
SáNDOR MáTYáSRA, aki 2017. február 21-én nagyon sok
szenvedés után örökre megpihent.
Köszönjük mindenkinek, akik vigasztaló szóval próbálták bá-
natunkat enyhíteni.
Köszönjük a sírjára helyezett virágokat.
Köszönjük az oly messze elküldött koszorúkat.
A Bihar megyei Biharon helyeztük örök nyugalomra.
Itt hagytad szeretteidet, a szeretett városodat, barátaidat,
szomszédaidat, iskoláidat, a szeretett otthonodat, az ablakod
alatti fenyőfádat a Bodor Péter utcában. Itt hagytad a pókai
dombokat, ahol nagyanyóval, nagyapóval a naplementét cso-
dáltátok. 
A kerekerdőt, ahol, mint versedben írtad:
„Tavasszal kakasmandikót szedek,
Nyáron madárdalt hallgatok,
Télen csend van.”
Itt hagytad Erdélyed.
Kik szerettétek, gondoljatok rá kegyelettel!
Bánatos szülei. (6317-I)

Eltelt tíz szomorú év, de a fájdalom
nem csitul. 2008. február 22-én távo-
zott el örökre a legdrágább férj,
édesapa, nagyapa és após, 
SIMON ISTVáN. 
Örök szeretettel emlékezik rá fele-
sége, Magdi, lánya, veje és két imá-
dott unokája: Mátyás és Noémi.
(6936-I)

Kegyelettel emlékezünk 1998. február
22-ére. A kegyetlen halál húsz éve, hogy
búcsú nélkül elragadta a szeretett férjet,
édesapát, apóst, testvért, rokont, szom-
szédot és jó ismerőst, id. MáRTON 
MIHáLY volt marosvásárhelyi lakost.
Akik ismerték, és szerették, szánjanak
egy percet emlékére. 
A gyászoló család. (6956)
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A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal 

versenyvizsgát hirdet 
egy ügyvezető igazgatói állás betöltésére

a helyi rendőrségre
Az írásbeli vizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám

alatti székhelyén tartják 2018. március 27-én 10 órakor.
Az állásinterjú időpontját utólag közöljük.
A beiratkozási dossziét jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny

III. részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet
benyújtani a hivatal székhelyén, a 85-ös irodába, és tartalmaznia
kell a 2008. évi 611-es kormányhatározat 143-as cikkelyében fel-
sorolt iratokat.

A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok 
és a könyvészet listája polgármesteri hivatalban és a 
www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányozható. 

Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mel-
lékállomásán, naponta 8–14 óra között.

Dr. Dorin Florea polgármester

Szünetel a vízszolgáltatás
Marosvásárhelyen 

A marosvásárhelyi AQUASERV RT.  értesíti a fo-
gyasztókat, hogy az ivóvízhálózaton végzendő beütemezett javítási
munkálatok miatt február 25-én 8–16 óra között (hozzávetőleges
időpont) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhelyen, a Bel-
şugului–Bőség  utcában.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejez-
tével  a rendszerben  a víz rövid időre elszíneződik és lerakódáso-
kat tartalmaz, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas.
Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. Köszön-
jük a megértésüket. 

A marosvásárhelyi Aquaserv  Rt.

Maros Megyei tanács

Maros megye idén is részt vesz 
az országos turisztikai vásáron

Maros megye turisztikai látnivalóit népszerűsíti február 22. és 25. között a Maros Me-
gyei tanács a bukaresti romexpo területén szervezett országos turisztikai vásáron.
a tavaszi vásáron Maros megye három standnál is jelen lesz, a Maros Megyei tanács
standjánál, illetve a balneoturisztikai településekénél és a székelyföldi standnál is.
idén különleges szóvivője lesz a vásáron Maros megyének a segesvári vár dobosa,
Dorin stanciu személyében, aki segesvár közismert alakja, hiszen naponta 55 nyelven
szokta köszönteni a középkori vár látogatóit. 
az országos turisztikai vásáron a Maros Megyei tanács a megye kulturális és termé-
szeti értékeit népszerűsíti, illetve az itteni gyógykezelési lehetőségeket. erre az al-
kalomra készült egy eseménykatalógus is, amely a 2018-as év legfontosabb Maros
megyei kulturális rendezvényeit mutatja be az érdeklődőknek.
Maros megye standjánál a megye minden régiójáról találhatnak információt a láto-
gatók. a marosvásárhelyi, a segesvári, a szovátai és a szászrégeni önkormányzatokkal
való együttműködésnek köszönhetően mindegyik térségről vannak tájékoztató anya-
gaink, illetve a segesvári és a szászrégeni turisztikai információs irodáktól egy-egy
kolléga is jelen van a megye standjánál, így tőlük személyesen is lehet információkat
kérni.
a 39. alkalommal megrendezett románia turisztikai vására a legnagyobb hazai ilyen
vásár, ahol belföldi és külföldi kiállítók mutatják be ajánlataikat, köztük kulturális,
vidéki és üzleti utakra vonatkozó csomagokat, illetve gyógyközpontokra, egzotikus
úti célokra, hajóutakra vagy kalandturizmusra vonatkozó ajánlatokat. a vásáron több
mint 300 kiállító vesz részt, többek között megyei tanácsok, önkormányzatok, bel-
földi és külföldi turisztikai egyesületek és szervezetek, valamint utazási irodák és
ügynökségek vannak jelen egy-egy standdal. a tavaszi turisztikai vásár a korábbi ki-
adásoknál nagyobb területen, egy 27 ezer négyzetméteres felületen zajlik a romexpo
új kiállítótereiben, a B1 és B2-es pavilonokban.
az elmúlt év során a Maros Megyei tanács több lépést is tett annak érdekében, hogy
a megyét népszerűsítse, így több turisztikai vásáron is részt vettünk (Bukarestben,
Budapesten és Kisinyovban), egyeztettünk más megyékkel arról, hogy melyik milyen
tevékenységet folytat a turizmus területén, és partnerséget kötöttünk a gotransyl-
vania mobilalkalmazás fejlesztésére, amelyet idén mutatnak be.

a Maros Megyei tanács sajtóirodája

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

Munkatársat keres 
számvezérlésűgép-kezelő és hőkezelő állás betöltésére
Amit kérünk: 

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

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

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk.

További információk a 0265/208-307-es telefonon. 

A KIS-KüKüLLŐ MENTI SZŐLÉSZETI TÁRSULÁS 
és BORLOVAGREND

2018. február 28. és március 3. között
tartja a XXII. nemzetközi borversenyt.
Helyszín: Balavásár, Romantik vendéglő.

Program: 
– február 28-án 10-16 óra között: borminták begyűjtése
– március 1-jén: a borok besorolása
– március 2-án: a borok bírálata
– március 3-án: a borok értékelése, díjazása és közös ebéd 10.30 órától.

Egy borminta három 0,7 l-es palack bor. A palackokat felcímkézve kell beküldeni, a címkén fel kell tüntetni
a jeligét, a bor fajtáját és az évjáratot. Egy minta benevezési díja 15 lej.

Az ebédjegyeket a vendéglő recepcióján lehet kifizetni,  65 lej. Zenél a csávási zenekar.
Bővebb információ a 0722-148-210-es és a 0723-227-369-es telefonszámon kapható.


