
Önerőből bővítik 
a szovátai önkormányzat székhelyét

Önerőből fogtak hozzá az önkormányzat székhelyének a ja-
vításához – tudtuk meg Fülöp László Zsolt polgármestertől. Ta-
valy kijavították a tetőt, és mivel a tél enyhe volt, be is
fejezték. Az egyik szárnyon teljesen új tetőt kapott az épület,
a főszárnyon szigeteltek és lepadolták a padlásteret. Folytat-
ják a homlokzatjavítást. Az önkormányzat vezetője szerint
múlt század eleji épületről van szó, jócskán megérett a fel-
újításra. Pályázati lehetőséget nem kaptak, így apránként,
önerőből javítják. 

Tervezik az önkormányzat mögötti tér főtérré alakítását, illetve az ott
található iskolaműhelyből szeretnének esemény- és rendezvénytermet
kialakítani. „Ebből, a felmérések alapján egy 500 fős rendezvénytermet
tudnánk kialakítani, amire nagy szükség van. Ez már európai pályázati
lehetőség,  most készül a terv, májusig kellene letegyük a projektet.” 
13 utca aszfaltozása és amfiteátrum 

Ezek mellett  még két európai pályázatuk van elbírálás alatt. Ez 13 utca
aszfaltozásáról szól a  turisztikai tengelyen. Olyan utcákról van szó, ame-
lyekben van legalább egy hivatalosan bejegyzett vendéglátóegység, panzió.

A marosszent-
györgyiek nem 
felejtették el 
a fekete március
hőseit 
Huszonnyolc év telt el az 1990 márci-
usában történt marosvásárhelyi és
környékbeli véres események óta.
Akkor Marosszentgyörgyön a közsé-
güket védelmező magyar és roma em-
berekre támadtak rá a Görgény-völgyi
falvakból érkező felfegyverkezett csa-
patok. 
____________2.
Marosvásárhelyi
szívsebésznél tartott 
házkutatást 
a rendőrség
A marosvásárhelyi korrupcióellenes
igazgatóság tájékoztatása szerint a
szóban forgó szívorvost vesztegetés
folytatólagos elfogadásával gyanúsít-
ják, illetve azzal, hogy csak bizonyos
összegek ellenében volt hajlandó el-
végezni a műtéteket a páciensein.
____________4.
Tiltott kastély 
A szerző a mű keletkezésének körül-
ményeiről beszélt, és a Magyarország
határain túli magyar és magyar azo-
nosságtudatú közösségekben alkotó-
társával, Major Anitával szerzett
tapasztalatait is megosztotta. 
____________5.
Kapunyitás 
a 4. ligában 
Rangadóval rajtolt a labdarúgó 4. liga
tavaszi idénye: az őszi rangsor első
két helyezettje már az első tavaszi for-
dulóban összemérhette erejét a Sziget
utcai műgyepes pályán.
____________7.

28 év után
Marosvásárhely, 1990. március 19–20. Azokban a napok-

ban az azóta „fekete márciusként” elhíresült magyarellenes
eseményeket az egész világ megdöbbenten szemlélte. A közel
harminc évvel ezelőtt történtek gazdaságilag is visszavetet-
ték a város fejlődését, hiszen a véres összetűzés nyomán a
külföldi beruházások jócskán várattak magukra. Sőt – szo-
morú valóság –, ma sem verik le egymást tőkebefektetők. 

Március 19-ét sokan szeretnék elfelejteni, kitörölnék a
köztudatból is, holott ez volt az a nap, amikor a román tün-
tetők bejárták a várost, leverték a magyar feliratokat, kira-
katokat zúztak be, törtek-zúztak. Ez volt az a nap, amikor a
vandál tömeg elől az RMDSZ-székházba menekülő magya-
rokat fejszékkel, botokkal támadták meg, és fel akarták gyúj-
tani a padlást. Ezen a napon botokkal, láncokkal verték a
feldühödött románok a magyarokat. És március 19-én verték
ki Sütő András fél szemét. Másnap, 20-án hatalmas magyar
tömeg tüntetett a város főterén. Történelemhamisítók és
nemzetféltő román hazafik szerint ekkor kezdődött minden. 

Az is a történelem része, hogy az események nyomán ösz-
szesen 41 embert ítéltek el, kizárólag magyarokat és cigá-
nyokat. És az is, hogy 1990-ben Marosvásárhely még
magyar többségű város volt, ám a történtek miatt is dráma-
ian csökkent a magyarság létszáma, sokan költöztek el 
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Imanap 
és prédikációs kötet bemutatása

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban
március 21-én, szerdán délután 6 órai kezdettel imana-
pot tartanak. A szószéki szolgálatot Orbán Dezső pipe-
szásznádasi unitárius lelkész végzi. Istentisztelet után
a templom Bözödi György termében bemutatják a szol-
gáló lelkész prédikációs kötetét, a könyvbemutatót be-
szélgetés követi. Az együttlétre minden érdeklődőt
várnak. 

Szakács Géza könyvbemutatója
Gyulakután

Március 22-én, csütörtökön délután 6 órától a gyulaku-
tai községháza dísztermében mutatják be a falu szü-
lötte, Szakács Géza Hazatérő emlékek című könyvét.
A Marosvásárhelyen élő közgazdász, rádiós újságíró
szerzővel a Juventus Kiadó vezetője, Szucher Ervin új-

ságíró beszélget. A rövid, színes írásokat tartalmazó
kötet Gyulakutát és emblematikus lakóit mutatja be úgy,
ahogy Szakács Géza gyermekként, majd tinédzserként
látta az 1970–80-as években.

Filmzene a Kultúrpalotában
Híres filmzenék hangzanak el a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota nagytermében március 22-én, csütörtökön 19
órakor kezdődő rendkívüli szimfonikus hangversenyen.
Vezényel Shinya Ozaki. Műsoron: William Walton –
Spitfire – Prelude, Henry Mancini – Charade, Moon
River, The Pink Panther, Alan Silvestri – Forrest Gump
Suite, John Williams – A Prayer for Peace, Jurassic
Park, Superman March, Hans Zimmer – Gladiator, Pi-
rates of Caribbean, Harold Arlen – Over the Rainbow,
Ennio Morricone – Cinema Paradiso, Marvin Hamlish –
The Way We Were, Ronan Hardiman – The Lord of the
Dance. A hangversenyre a 22-es számú bérletek érvé-
nyesek. A koncertet március 23-án, pénteken 19 órakor
megismétlik.

Ma KLAUDIA, 
holnap BENEDEK napja.
BENEDEK: a latin Benedictus
többszörös rövidülése során vált
melléknévből keresztnévvé, je-
lentése: áldott. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. március 19.

1 EUR 4,6650
1 USD 3,7930

100 HUF 1,5002
1 g ARANY 160,0373

Munkavédelmi szabályokat sértettek meg
A Maros Megyei Területi Munkafelügyelőség februárban
40 ellenőrzést végzett a munkavédelmi szabályok betar-
tását illetően. Az észlelt szabálytalanságok miatt 15 figyel-
meztetést és öt pénzbírságot róttak ki a felügyelők,
összesen 37.000 lej értékben. A hatóság vendéglátóipari,
kereskedelmi, tejtermékeket gyártó cégeknél, illetve a
munkaerő-toborzó ügynökségeknél büntetett. A szabály-
sértések között szerepelt a munkabalesetek elhallgatása,
illetve időben történő kivizsgálásának elmulasztása, a
vészkijáratok megfelelő jelzése és karbantartása, a szük-
séges védőfelszerelés hiánya.

Elkezdődött a próbaérettségi
Tegnap román nyelv és irodalomból, ma anyanyelvből, hol-
nap a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból adhatnak
számot tudásukról a tizenegyedikes és tizenkettedikes di-
ákok. A próbaérettségi csütörtökön a választott tantárgyból
zajló vizsgával zárul, ezen csak a végzős évfolyamok
vesznek részt. Az eredményeket március 30-án hozzák
nyilvánosságra. Mint ismeretes, a próbavizsgákon szerzett
osztályzatok tájékoztató jellegűek, és nem kerülnek be az
osztálynaplóba. 

Bábszínházi világnap fotókiállítással
Március 21-e a bábművészet világnapja. A Marosvásárhe-
lyi Művészeti Egyetem különleges eseménnyel, A bábjáték
nem gyermekjáték, hanem műfaj! című fotókiállítással ün-
nepli a jeles napot. A kiállítás a bábművész, valamint az
audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv- és reklámírás
szak hallgatóinak közös munkájából született. A Stúdió
Színház előcsarnokában szerdán 13 órakor kezdődő,
meglepetéseket tartogató megnyitóra az egyetem diákjai
és tanárai minden bábművészet vagy fotózás iránt érdek-
lődőt várnak.

Ötéves a Stone Hill – születésnapi
koncert

A Stone Hill zenekar ötödik születésnapja alkalmából már-
cius 27-én, kedden 18 órai kezdettel Pora Zoli & Stone Hill-
koncert lesz a marosvásárhelyi Jazz&Blues Clubban. A
koncert után Döme teszi a gyermekeknek a zenét, és az
arcfestés sem marad el. 

Jézus él! – húsvéti zenefesztivál
Második alkalommal szervezi meg a Maros-Mezőségi Re-
formátus Egyházmegye a Jézus él! húsvéti zenefesztivált.
A Kultúrpalotában április 7-én, szombaton 16 órakor kez-
dődő fesztiválon a kolozsvári református egyetemi lelkész-
ség zenekara, a FIKE Band szolgál. Igét hirdet Lakó Jenő
lelkipásztor. A rendezvényre a belépés ingyenes. Helyje-
gyek előzetesen az egyházmegye lelkészi hivatalaiban és
esperesi hivatalában (Marosvásárhely, Bernády tér 3.
szám) igényelhetők.

Jogi tanácsadás
Március 21-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár
Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák ma-
gukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsola-
tos minden iratot.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

20., kedd
A Nap kel 

6 óra 26 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 34 perckor. 
Az év 79. napja, 

hátravan 286 nap.

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
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IDŐJÁRÁS
Változó égbolt, 
havazás várható

Hőmérséklet:
min -10C
max. 30C

Megyei hírek

Ugye tudod, hogy teljesen más a kávéd íze, ha a saját
magad által készített csuporból iszod? Főleg, ha olyan em-
berek közösségében alkotsz, akikkel jó együtt lenni. Ami-
kor két órára elfeledkezel a napi gondjaidról, és lélegzethez
juttatod a lelkedet. 

Nem kell hozzá „kézügyesség”, mi segítünk neked
abban, hogy meglásd, valójában milyen ügyes a kezed, mi-

lyen kreatív vagy. Rá fogsz csodálkozni arra, hogy minden
tárgy, ami kikerül a kezedből, szép és egyedi, mert te
magad vagy benne. 

A Nyitott Fészek (stresszoldó agyagozás felnőtteknek)
műhely programja a következő:

1. Műhelysorozat, kézi technika – kezdők, haladók: áp-
rilis 4., 18., május 2., 16.

2. Műhelysorozat, korongozás, kézi technika – haladók:
április 11., 25., május 9., 23.

A foglalkozásokat szerdánként 17–19 óra között tartjuk.
Közös házi kiállítás, és az égetett tárgyak elvitele: június 6.

Igény szerint a műhelyek átjárhatóak, ha szeretnél he-
tente jönni, megteheted. 

A műhely Marosvásárhelyen, a Kortárs Művészetek Há-
zában, a volt ortodox zsinagógában (Brăila utca 10.) van.
A műhely működtetője a Marosvásárhelyi Örmény-Ma-
gyar Kulturális Egyesület. Oktatók, műhelyvezetők: Dob-
ribán Annamária és Demeter Irén fazekasok.

Jelentkezés e-mailben: irendemeter@yahoo.com , ha-
táridő: március 27.

A szervezők

Kerámiaműhely a volt zsinagógában
„Ki evett a tányérkámból, ki ivott a pohárkámból…?”

A község vezetői tegnap megko-
szorúzták Budapesten a Puczi
Béla-emléktáblát. 

Huszonnyolc év telt el az 1990 már-
ciusában történt marosvásárhelyi és
környékbeli véres események óta.
Akkor Marosszentgyörgyön a közsé-
güket védelmező magyar és roma em-
berekre támadtak rá a Görgény-völgyi
falvakból érkező felfegyverkezett csa-
patok. Mégis, az események lejárta
után a védekező, ártatlan emberek
ellen indult eljárás, és Marosszent-
györgy esetében hat személyt több
éves börtönbüntetésre ítéltek. Itt több-
szöri verésben, kínzásban és megaláz-
tatásban volt részük. Még
kiszabadulásuk után is zaklatták őket
a hatóságok, ezért többen közülük Ma-
gyarországra menekültek, és ott is hal-
tak meg. Puczi Bélát Budapest utcáin
érte a halál, és emlékére tavaly decem-
berben emléktáblát helyeztek el a
Nyugati pályaudvar épületén. 

– Nem szabad elfelejtenünk őket,
hiszen mindannyiunkért cselekedtek –
nyilatkozta tegnap Sófalvi Szabolcs
polgármester, aki Birtalan István al-
polgármesterrel együtt Puczi Béla öz-
vegye és a maguk nevében helyezett el
koszorút a budapesti emléktáblánál. –
Sokan kiálltunk 28 évvel ezelőtt, hogy
védjük községünket, és megakadá-
lyozzuk, hogy az etnikai konfliktus el-
durvuljon, de hat személy esetében ez
nagyon súlyos következménnyel járt,
ezért rájuk különösképpen kell emlé-
keznünk.

Puczi Béla és Szilveszter Kis Péter
Magyarországon hunyt el, Tóth Árpád
Marosszentgyörgyön. A napokban az
utóbbi kettő sírjánál is koszorúzni fog-
nak. Lőrinczy József, Sütő József és
Szilágyi József Marosszentgyörgyön
élnek. 

A község elöljárói tegnap Orbán
Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes és Balog Zol-
tán, az emberi erőforrások minisztere

képviselőivel is találkoztak, megkö-
szönve nekik a község központjában
tavaly decemberben felállított Petőfi
Sándor-szobor felállításához nyújtott
támogatást. Ugyanakkor kérték, hogy
az 1990 márciusi események után be-
börtönzött és megkínzott hat embernek
vagy özvegyüknek is nyújtsanak vala-
milyen módon támogatást, amelyre
ugyancsak pozitív választ kaptak, sőt a
napokban erre sor is kerül. 

A marosszentgyörgyiek nem felejtették el 
a fekete március hőseit 

RENDEZVÉNYEK

Sófalvi Szabolcs polgármester és Birtalan István alpolgármester koszorút helyez el a Puczi Béla-
emléktáblánál 



Az orosz elnökválasztáson a részvételi arány 67,49
százalékos a moszkvai idő szerint 10 óra 45 perckor
rendelkezésre áló előzetes adatok szerint – jelen-
tette ki Nyikolaj Bulajev, az orosz Központi Válasz-
tási Bizottság elnökhelyettese hétfőn Moszkvában.
Vlagyimir Putyint több mint 56 millió szavazattal
választották újra. 

Bulajev szerint ezen adatok szerint a választáson
72.432.312 ember vett részt. A tisztségviselő szerint az adat-
bázisba két orosz körzeti választási bizottság, valamint 97 kül-
földi választási körzet adatait nem vitték még be.

Alla Pamfilova, a választási bizottság elnöke kijelentette,
hogy Vlagyimir Putyin hivatalban lévő államfőre több mint
56 millió ember voksolt, ami a résztvevők 76,66 százaléka.
Közölte, hogy ez „példa nélküli” eredmény az orosz válasz-
tások történetében.
Putyin nem készül 
újabb alkotmányreformra

Vlagyimir Putyin újraválasztott orosz államfő kijelentette,
hogy nem készül újabb alkotmányreformra. A 65 éves elnök,
akinek 2024-ben jár majd le az új mandátuma, Moszkvában
vasárnap éjjel újságíróknak nyilatkozva nevetségesnek ne-
vezte azt a feltételezést, hogy 2030 után vissza akar majd térni
a hatalomba, és százéves koráig benne ülni. Elismerte, hogy
gondolkodik mind a miniszterelnök személyéről, mind a kor-
mány összetételéről, de leszögezte, hogy a kabinet átalakítása
csak a május 7-i elnöki beiktatás után várható.  Egységre szó-
lította fel Oroszországot a továbbhaladás érdekében az ál-
lamfő akkor is, amikor a Kreml melletti Manézs téren ünneplő
tömegnek megköszönte a választóktól kapott támogatást.

A vasárnap éjjel megtartott sajtótájékoztatóján Putyin nem-
zetközi ügyekről szólva kifejezte Oroszország készségét a
Nagy-Britanniával való együttműködésre a Szkripal-ügy fel-
derítésében. Szavai szerint a médiából értesült arról, hogy
Szergej Szkripal volt orosz kettős ügynököt és lányát meg-
mérgezték Angliában.

Az elnök „gyalázatnak” és a nemzetközi szabályok meg-
sértésének nevezte, hogy Ukrajna korlátozta a területén tar-
tózkodó orosz állampolgárokat szavazójoguk gyakorlásában.
Ugyanakkor leszögezte, hogy Oroszország erre a lépésre
„semmivel sem fog válaszolni”. Kifejezte meggyőződését,
hogy Oroszország és Kína mindent megtesz majd a kétoldalú
együttműködés fejlesztése érdekében.

A voksok 76,04 százalékának összesítése alapján a már az
első fordulóban győztes Putyin 76,1, a kommunisták által in-
dított Pavel Grugyinyin 12,3, a liberális demokrata Vlagyimir
Zsirinivszkij 6, a Polgári Kezdeményezés színeiben indult
Kszenyija Szobcsak pedig 1,5 százalékot kapott. A többi négy
jelölt 1 százalék alatt teljesített.
Erősödő feszültség várható
Oroszország és a Nyugat között

A The Washington Post szerint Vlagyimir Putyin orosz
elnök újraválasztásával erősödő feszültség várható Oroszor-
szág és a Nyugat között. A napilap oroszországi tudósítói iro-
dájának vezetője orosz elemzőket idézve jutott erre a
megállapításra.

Gleb Pavlovszkij, aki korábban a Kreml tanácsadója volt,
mára azonban Vlagyimir Putyin éles bírálója lett, azt nyilat-
kozta az amerikai lap tudósítójának, Anton Troianovskinak,
hogy Putyin „szétrombolta a kormányzati rendszert”, és ezért
Moszkva „külföldön lesz aktívabb”. Pavlovszkij azonban nem
fejtette ki, hogy konkrétan mire is gondolt. 
Európa a hibás 

A német sajtó hétfői kommentárjai szerint a minden oldal-
ról fenyegetett haza védelmezőjének szerepe a hivatalban lévő
Vlagyimir Putyin államfő mellett szólt az előző napi oroszor-
szági elnökválasztáson, és Európa is hibás abban, hogy a leg-
több orosz számára Putyin tűnik a legjobb választásnak.
Oroszország gazdasági és társadalmi problémái azonban az
utóbbi években elmélyültek, és az újraválasztott orosz elnök
adós a jólétre vonatkozó ígéreteinek beváltásával.

A konzervatív Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) kom-
mentárjában kiemelte, hogy Putyin hatalmának első éveiben
sok orosz élete jobb lett, a kilencvenes évek káoszának helyét
átvette a stabilitás és a biztonság, a kőolaj árának világpiaci
emelkedése révén beindult gazdasági fellendülés pedig a la-
kosság jelentős részére érezhető volt. Mindez azonban már a
múlt, Oroszország gazdasági és társadalmi problémái az
utóbbi években elmélyültek, és a „minden oldalról fenyegetett
haza védelmezőjének szerepe az egyetlen érv, ami még Putyin
mellett szól” – írta a FAZ, felidézve, hogy a 2012-es elnök-
választáson „zuhanórepülésben” volt a népszerűsége, az uk-
rajnai Krím félsziget bekebelezésével viszont ismét „szédítő
magasságba” emelkedett. A liberális Süddeutsche Zeitung ki-
emelte, hogy Putyin újabb győzelmével megérett az idő, hogy
az elnök beváltsa a jólétre vonatkozó ígéreteit. (MTI)

Alaptörvénybe ütközőnek minősí-
tette hétfőn az alkotmánybíróság
a marosvásárhelyi római katolikus
líceum újraalapításáról rendel-
kező törvényt – adta hírül tegnap
az MTI.

Valer Dorneanu, a taláros testület el-
nöke a döntést azzal magyarázta, hogy a
parlament csak általános érvényű jogsza-
bályokat hozhat, és nem szabályozhat
törvénnyel egyedi eseteket. A szenátus
február 7-én a szociálliberális kormány-
többség és az ellenzéki Mentsétek meg
Románia Szövetség (USR) támogatásá-
val fogadta el a helyi hatóságok által fel-
számolt marosvásárhelyi tanintézet
újraalapításáról rendelkező törvényterve-
zetet, amelyet az RMDSZ terjesztett a
parlament elé. Az előzetes normakont-
rollt két ellenzéki erő, a Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL) 50 és a Népi Mozgalom
Pártja (PMP) 16 törvényhozója kérte. 
Románia szégyene, hogy alkotmányellenes
egy kisebbségi iskola létrehozása!

Az RMDSZ felháborítónak tartja az
alkotmánybíróság döntését. „Csalódot-
tak vagyunk, közösségünk is csalódott.
Nem demokratikus jogállam az, ahol a
parlament sem tudja az alkotmány bizto-
sította kisebbségi jogokat érvényesíteni”
– fogalmazott a marosvásárhelyi római
katolikus iskola létrehozását megakadá-
lyozó alkotmánybírósági döntést köve-
tően Kelemen Hunor. 

„Miközben a román állam modellér-
tékűséggel henceg, alkotmányellenesnek

minősítik egy magyar iskola létrehozását
Romániában. 2018-ban a román ellen-
zéki pártok magyarellenességgel próbál-
ják elmaszatolni saját sikertelenségüket
– mindezt a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) és a Népi Mozgalom Párt (PMP)
olyan aljassággal műveli, hogy a Nagy-
Románia Párt valamikori vezetői az első
padban ülve jegyzetelnének” – nyoma-
tékosított a szövetség elnöke.

Határozott meggyőződése, hogy a
PNL és a PMP hibát követett el, amikor
a római katolikus iskola létrehozását tá-
madta, hibát követ el akkor, amikor a
többség-kisebbség párbeszédének lehe-

tőségét akadályozza 2018-ban. „Ma ők
azok, akik elutasítanak minden jogos kö-
vetelést, a magyar közösség szempontjá-
ból fontos intézkedést. Ultra-
nacionalisták, magyarellenesek és gyer-
mekellenesek: számukra semmi sem
szent, a magyar iskolák sorsa, gyerme-
keink jövője sem. Csúfot űznek több
száz ártatlan gyermek, szülő és tanár jö-
vőjéből” – mondta a szövetségi elnök.
Hozzátette, ennek ellenére nem adják fel.
„A következő lépésekről a szülők képvi-
selőivel és a római katolikus egyházzal
egyeztetünk” – összegzett Kelemen
Hunor.

Csoma Botondot nevesítette 
az RMDSZ

Csoma Botondot, az RMDSZ Kolozs megyei parla-
menti képviselőjét nevesítette a szövetség együttes
frakciója a parlament titkosszolgálatokért felelős bi-
zottságának tagjai közé hétfőn. Csoma Botond, aki
eddig a képviselőház közigazgatási bizottságában te-
vékenykedett, a bizottság titkári tisztségét fogja be-
tölteni a munkálatok során. Az RMDSZ együttes
frakcióülésén további 6 évre szavazott bizalmat
Csendes Lászlónak, és őt javasolja jövő héten a par-
lament együttes plénumának a Szekuritáté Irattárát
Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) tagjaként.

A hónap végéig fellebbezhet 
az OTP Bank 

Vizsgálja az OTP Bank a felügyeleti levél tartalmát,
amelyben a Román Nemzeti Bank közölte, hogy nem
hagyta jóvá az OTP romániai leánybankjának újabb
akvizícióját. A fellebbezés határideje március 29-e –
tette közzé az OTP Bank Nyrt. a Budapesti Érték-
tőzsde honlapján hétfőn reggel. A tájékoztatás szerint
a Román Nemzeti Bank március 14-én vezetői levél-
ben értesítette az OTP Bank romániai leánybankját
arról, hogy nem hagyta jóvá a National Bank of 
Greece tulajdonában álló romániai Banca Române-
ască 99,28 százalékos tulajdonrészének, valamint a
National Bank of Greece más leányvállalataihoz tar-
tozó egyéb romániai érdekeltségek megvásárlását.
Az OTP Bank közölte: továbbra is elkötelezett romá-
niai jelenlétének erősítése iránt. Ezzel párhuzamosan
folytatja akvizíciós stratégiáját a közép- és kelet-eu-
rópai régióban. (MTI)

Kedvezmény tanulóknak
Legkevesebb 50 százalékos kedvezménnyel utaz-
hatnak ezután a helyi tömegközlekedési eszközökön
a közoktatásban részt vevő tanulók, és legkevesebb
75 százalékkal olcsóbban vásárolhatnak jegyet kul-
turális rendezvényekre – az erről szóló törvényt hét-
főn hirdette ki Klaus Johannis államelnök. A
2011/1-es tanügyi törvény 84. cikkelyét módosító jog-
szabály értelmében a tanulók a teljes naptári év alatt
legalább 50 százalékos kedvezménnyel utazhatnak
a helyi tömegközlekedési eszközökön, továbbá 75
százalékos kedvezménnyel juthatnak be különböző
kulturális eseményekre, múzeumokba, koncertekre,
színházi előadásokra, operába. A módosító javaslatot
a Szociáldemokrata Párt képviselői kezdeményezték
és a Nemzeti Liberális Párt képviselője, Lucian Heiu
is támogatta. (Agerpres)

Történelmi csúcs felé tart az euró
A Román Nemzeti Bank (BNR) hétfőn 4,6650
lej/eurós referencia-árfolyamot adott ki, ami közelít a
4,6679 lej/eurós szinthez, amit 13 óra előtt a bank-
közi piacon meg is haladott a váltási árfolyam. A múlt
héten végig 4,66 lej felett mozgott az euró árfolyama.
Hétfőn 9,15 órakor érte el a 4,6681 lejes szintet, ké-
sőbb azonban, 13 órakor, amikor a jegybank kiadta
referencia-árfolyamát, 4,6650 lejen megállapodott. A
szakértők szerint a politikai feszültségek és a gazda-
ság alakulásával kapcsolatban tett eltérő nyilatkoza-
tok okolhatóak a román deviza gyengüléséért.
2018-ban az euró első ízben január 19-én lépte át a
4,66 lejes küszöböt, majd január 23-án érte el a
4,6679 lej/eurós történelmi csúcsot. (Mediafax)
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a városból. A 2002. évi népszámlálás adatai szerint 12
év alatt 15 ezerrel csökkent a magyar lakosok száma.
Ez, arányokban kifejezve, több mint 10 százalékos csök-
kenést jelent.

És mi van ma, 28 évvel az akkori események után?
Az például, hogy 2018. március 9-én a román hatóságok
jogszerűtlenül kitiltották Dabis Attilát, a Székely Nem-
zeti Tanács külügyi megbízottját az országból. Indoklás
nélkül minősítették nemkívánatos személynek, holott a
hatályos román alkotmányban valójában egyetlen olyan
rendelkezés sincs, amely tényleges alkotmányjogi aka-
dályát képezné Székelyföld területi autonómiájának. 

Ez egyike volt az úgymond hivatalos intézkedéseknek,
mert a székelyföldi magyar polgármestereket futószala-
gon büntették a március 15-i „provokációk” miatt. 

Nem hivatalosan pedig folyamatos a magyarellenes
uszítás a médiában, főleg a kereskedelmi tévékben, de
az ország vezető politikusai is elvetik időnként a sulykot,
hogy csak egy példát említsünk, egy azóta nagyot bukott
kormányfő a kitűzött székely zászlók mellé lógatta volna
azokat is, akik azt kitűzik. 

2018-ban a magyarokat provokátoroknak, szepara-
tistáknak nevezik, ha nem akkor és ott akarnak ünne-
pelni, amikor a román hazafiak, december elseje helyett
március 15-ét választják. 

Mit mondhatunk 28 év után? A fekete március óta ak-
tuális kérdést: hol vagy, jogállamiság?

28 év után
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Fotó: Nagy Tibor

Forrás: greenparty.ru

Marosvásárhelyi iskolaügy
Alkotmányellenesnek minősítették 

a római katolikus iskola létrehozását

Orosz elnökválasztás 
Vlagyimir Putyin győzött



Hírügynökségi források sze-
rint egy szívsebész lakásán
és az orvos munkahelyén, a
Marosvásárhelyi Szív-ér-
rendszeri és Transzplantá-
ciós Intézetnél tartottak
házkutatást hétfőn a rendőr-
ség korrupcióellenes és gaz-
dasági bűncselekményeket
kivizsgáló alakulatai. 

Az Agerpres közölte, a maros-
vásárhelyi korrupcióellenes igaz-
gatóság tájékoztatása szerint a
szóban forgó szívorvost vesztege-
tés folytatólagos elfogadásával
gyanúsítják, illetve azzal, hogy
csak bizonyos összegek ellenében
volt hajlandó elvégezni a műtéte-
ket a páciensein. A közlemény ér-
telmében 2017. május 3-án
jelentette fel valaki a sebészt, azt
állítva, hogy az orvos csak pénz fe-
jében akarta megműteni őt. Az
ügyben a Maros megyei törvény-
széki ügyészség nyomoz.  A Medi-
afax úgy tudja, az orvost azzal
gyanúsítják, hogy ismételten felté-
telekhez szabta az ellátást. Azt kö-
vetően indult ellene vizsgálat,
hogy egy beteg közölte, pénzt kért
tőle egy beavatkozásért cserébe.

Igazságügyi források a Mediafax
hírügynökségnek úgy nyilatkoz-
tak, hogy a feljelentőtől 1000 eurót
kérhetett. Az érintett orvos 43
éves.

„A Korrupcióellenes Főigazga-
tóság (DGA) Maros megyei szol-
gálatának tisztjei a Maros Megyei
Rendőr-főkapitányság tisztjeivel,
az üggyel megbízott ügyész irá-
nyítása alatt, a szívkórházban és a

korrupcióval gyanúsított orvos ott-
honában tartanak házkutatást. Az
ügyben kenőpénz folytatólagos el-
fogadása miatt indult bűnvádi el-
járás a marosvásárhelyi
szívkórház szívsebésze ellen.
Folytatólagosan feltételhez köt-
hette az orvosi ellátást, vagyis
pénzt kért a műtétekért cserébe” –
áll a DGA-nak a Mediafaxhoz el-
juttatott közleményében.

A szokatlanul télies időjárás
miatt azok, akik a héten vagy
a hét végén úgy tervezik,
hogy a Kelemen- és/vagy a
Görgényi-havasokban túráz-
nának, feltétlenül téli felsze-
relést vigyenek magukkal,
ugyanis mindkét hegységben
a gerincen a hóréteg vastag-
sága eléri az 1 métert. A régi
megjegesedett rétegre a hét
végén friss hó esett, és ez a
legveszélyesebb. Az előrejel-
zések szerint továbbra is
fagypont alatt marad a hő-
mérséklet, a két hegységben
várhatóan a mínusz 15–17
fokot is eléri, és továbbra is
fokozott lavinaveszély van. 

Vasárnap délután a 112 sürgős-
ségi hívószámon értesítették a
Maros Megyei Barlangi és Hegyi-
mentő Szolgálatot, hogy egy 35
személyből – felnőttekből és gyere-
kekből – álló csoport a Görgényi-
havasokban levő Bogdan
menedékházban rekedt, és nem tud
lejönni. A kirándulók ott töltötték a
hétvégét, majd a hirtelen lehűlés
miatt jéggé fagyott a sípálya és a
bucsini úttól a menedékház felé ve-
zető erdei út, így gyakorlatilag le-
hetetlen volt a lejövetel. A gyors

beavatkozásnak köszönhetően kö-
télkorlátot és ereszkedőhevedereket
használva sikerült lehozni a csopor-
tot. A pánikon kívül nem történt
semmi baj, estére biztonságba he-
lyezték a csoportot, illetve segítet-
tek nekik, hogy hazajussanak. 

A hegyimentők felhívják a fi-
gyelmet arra, hogy a Kelemen- és a
Görgényi-havasokban a 25–38
fokos lejtőkön továbbra is négyes és
ötös (a legnagyobb az ötös) foko-
zatú lavinaveszély van. A hét végén
a Kelemen-havasok gerince alatt
több helyen is zúdult le hótömeg. A
gerinc alatt, szűkebb völgyekben a
hóréteg vastagsága 8 – 10 méter.
Emiatt sem sikerült még a decem-
ber elsejei lavinában eltűnt hegymá-
szót megtalálni. Az időjárás-
előrejelzések szerint alig egy hét
múlva enyhül a levegő hőmérsék-
lete, de a felmelegedés miatt is fo-
kozott marad a lavinaveszély a
hegyekben. 

A túrázók csak téli felszereléssel
(síléc, hágóvas, kötél vagy lavina-
felszerelés) felvértezve induljanak
a hegynek, előzetesen pedig jelent-
sék szándékukat a Maros megyei
hegyimentő szolgálat 0728-289-
442-es vagy az országos Salvamont
0372-126-668-as telefonszámán.
(vajda) 

Hétfőn délután mutatták be a
Magyar Szülők Szövetségé-
nek programját a marosvá-
sárhelyi Bolyai téri Téka
Bisztróban. A nonprofit, poli-
tikamentes, a magyar diákok
és szülők érdekeit képviselő
szövetség kezdeményezői is-
mertették a szövetség létjo-
gosultságát és a
célkitűzéseiket. A bemutatko-
záson a MAKOSZ is képvisel-
tette magát, a szövetség
pedig támogatásáról biztosí-
totta a középiskolások képvi-
selőit.

Csíky Csengele – a Civilek a Ka-
tolikus Iskoláért szülői csoport ve-
zetője – a sajtótájékoztató
felvezetőjében ismertette az alkot-
mánybíróság azon döntését, mellyel
helyt adtak a fellebbezésnek és tár-
gyalni fogják a törvénytervezetet.
Mint mondta, ez a hír egyáltalán
nem kedvez a római katolikus is-
kola beiskolázási tervének, mert az
időveszteség miatt fennáll annak
veszélye, hogy a ciklusindító IX. és

V. osztályokról le kell mondani,
esetleg csak előkészítő osztályban
lehet gondolkodni. 

A bejegyzett szövetség kapcsán
kifejtették, hogy a Szlovákiai Ma-
gyar Szülők Szövetségének mintá-
jára hozták létre, amely immár
huszonöt éve hatékonyan működik.
A marosszentgyörgyi székhellyel
bejegyzett szövetség tervei között
szerepel a teljes romániai magyar
szülői közösség összefogása annak
érdekében, hogy érdemben képvi-
selhessék a magyar diákok jogait.
Ennek érdekében országszerte a
magyar tannyelvű osztályok, isko-
lák, óvodák szülői bizottságát fiók-
szervezetek megalakításával
egyetlen szervezetbe tömörítenék,
ezáltal egy országos hálózatot hoz-
nának létre. A szövetség elnöke
Csíky Csengele, a vezetőtanácsi
tagok: Kajtár Kinga Tímea, Szath-
máry Zsolt István, György Anna-
mária és Dácz Gábor. Amint a
kezdeményezők hangsúlyozták,
olyan közösséget szeretnének kiépí-
teni, amely a magyar gyermekek jö-
vőjének tervezésében és
megvalósításában egyaránt részt
vállalhat, mivel egyértelmű, hogy a

pedagógusok hatásköre ilyen téren
rendkívül korlátozott. A katolikus
iskola létjogosultságáért küzdő szü-
lői csoport az elmúlt időszakban
megtapasztalta azokat a törvény
által biztosított jogokat, amelyekről
eddig senki sem tájékoztatta sem
a szülőket, sem a diákokat, és
mivel a szülők zöme nem ismeri a
jogait, nem is élnek velük. Ezért
is tartják fontosnak, hogy intéz-
ményesített keretek között jogi ta-
nácsadást is nyújtsanak,
megvalósítva a szülő-pedagógus-
diák hármas összefogását, legyen
szó apróbb vagy nagyobb gondok
megoldásáról. 

Elképzelésük szerint a szövetség
egy nagyobb ügy támogatásáért a
legkisebb településtől a legnagyobb
városig mindenkit össze tud majd
fogni, hosszú távon pedig egy olyan
közösségi erő kiépítése a cél, amely
vonzóvá teszi a szülőföldön való
maradást a magyar gyerekek szá-
mára. A jelenleg működő iskolai
szülői bizottságok olyan civil szer-
veződések, amelyeknek együttmű-
ködési szerződése van az Oktatási
Minisztériummal. A februárban be-
jegyzett Magyar Szülők Szövetsége

azt szeretné elérni, hogy a jelenlegi
szülői bizottságok mellett szerződé-
ses viszonyt alakítsanak ki a tan-
ügyminisztériummal, amely révén a
magyar gyerekek érdekeit hatéko-
nyan tudnák képviselni. Célkitűzé-
seik között szerepel az anyanyelvű
oktatáshoz való jog érvényesítése
minden szinten, a magyar anya-
nyelvű oktatásban részt vevő gyer-
mekek fizikai és szellemi
túlterheltségének megszüntetése, a
másodrendű állampolgári érzés ki-
küszöbölése, erős partnerségi kap-
csolat kialakítása a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetségé-

vel, diákszervezetekkel való együtt-
működés, a szórvány vagy szórvá-
nyosodó vidékek és
tanintézmények felkarolása, támo-
gatása, regionális felmérések elin-
dítása helyi igények felállítására,
kiszámítására, ezen eredmények al-
kalmazása a megyei tanfelügyelő-
ségek által stb. „A legbiztosabb
lábon a háromlábú szék áll. A tan-
intézmények három összetevője a
gyermek, szülő és pedagógus. Ezt
kívánjuk összefogni, megerősíteni
és együttes erővel biztosítani mind-
annyiunk jövőjét” – hangzott el a
bemutatkozó során.

Fotó: Nagy Tibor
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Fotó: Nagy Tibor
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Bemutatkozott a Magyar Szülők Szövetsége
Országos hálózat a diákokért

Szer Pálosy Piroska

Marosvásárhelyi szívsebésznél tartott 
házkutatást a rendőrség

A közigazgatási bíróságon
próbálja érvényteleníteni a
március 15-én kihelyezett
magyar zászlók miatt kirótt
bírságolási jegyzőkönyveket
Kézdivásárhely és Sepsi-
szentgyörgy polgármestere.

Erről Bokor Tibor kézdivásárhe-
lyi és Antal Árpád András sepsi-
szentgyörgyi polgármester,
valamint Tamás Sándor, a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) háromszéki szervezeté-
nek elnöke beszélt egy közösen
tartott hétfői sepsiszentgyörgyi saj-
tótájékoztatón.

Amint Tamás Sándor elmondta:
a prefektus a zászlótörvény alapján
bírságolt, de a törvény végrehajtási
utasításait rögzítő, 2001-ben elfo-
gadott kormányhatározat 2002-es
kiegészítése kitér arra, hogy „azok
az etnikai kisebbségek, amelyek

országos szervezettel rendelkez-
nek, rendezvényeiken használhat-
ják a saját jelképeiket is”. A
politikus szerint ez a jogalapja
annak, hogy a március 15-i rendez-
vényeken évről évre használják a
magyar nemzeti színeket.

Antal Árpád András megemlí-
tette: Viorica Dăncilă miniszterel-
nök és Liviu Dragnea, a vezető
kormánypárt elnöke is köszöntötte
a romániai magyarokat nemzeti
ünnepükön, és mindketten norma-
litást tükröző üzenetet fogalmaztak
meg. Hozzátette: a prefektus – a
törvény értelmében – a kormány
megyei megbízottja, és „mély sza-
kadék tátong” a vezető bukaresti
politikusok üzenetei és a Kovászna
megyei prefektus cselekedetei kö-
zött. Úgy vélte: erre három magya-
rázat lehetséges. Megtörténhet,
hogy a kormány egyet mond, és

mást cselekszik, de az is lehetsé-
ges, hogy Sebastian Cucu prefek-
tus szembemegy a saját
kormányával, vagy nem a kor-
mány, hanem más intézmények
utasításai alapján jár el. Hozzátette,
ha az első változat bizonyosodik
be, akkor az politikai tárgyalást
igényel. Ha viszont az utóbbi kettő
valamelyike, akkor a prefektusnak
mennie kell a tisztségéből.

Kovászna megye prefektusa
március 14-én és március 15-én is
5000-5000 lejes bírságot rótt ki
Antal Árpád András sepsiszent-
györgyi és Bokor Tibor kézdivá-
sárhelyi polgármesterre amiatt,
hogy az ünnepre a magyar nemzeti
jelképekkel díszítették ki a városo-
kat, és nem gondoskodtak arról,
hogy minden magyar zászló mellé
egy román zászló is kerüljön.
(MTI)

Bírósághoz fordult Kézdivásárhely 
és Sepsiszentgyörgy polgármestere

Akcióban a hegyimentők 
A téli felszerelés kötelező 



A kiállításon a címek általi kontextuali-
zálás hiányzik, így egyből a festmények
közvetlen, tapasztalati terébe lépünk,
és mediálatlanul ízlelgetjük az élményt. 

Elsőre tájképeket látunk. Erős hangulatuk ma-
gával ragad – de talán inkább természeti látomá-
sok… Az ember jelenlétének nyomait
tartalmazzák, egy olyan entitásét, amely nem be-
hatolóként van jelen, hanem impliciten, és vala-
hogy magától értetődően része a látványnak.
Állandó jelenléte azonban kettős: egyszerre mutat
harmóniát a környezettel, részvételt és egységet
a különös térrel, ezzel párhuzamosan pedig az
antropocén kor jellegzetes disszonanciáját, disz-
topikus zavarát és feszültségeit is hordozza. A táj
hibrid, hiszen a természet lenyűgöző részletei,
nagysága és végtelensége ötvöződik saját lelki és
gondolati konstrukcióinkkal, emberi eredetű
tárgyformációkkal és látomásos képekkel.

Így tehát, ha több időt töltünk egy-egy mű
előtt, lassanként rájövünk, hogy – bár a kom-
pozíció egy meghatározott, konkrét helyszín él-
ményét nyújtja – mégsem igazán tájkép, hanem
valami sokkal elvontabb. Részletei is nehezen
azonosíthatóak: a formák, amelyek addig
„tárgyaknak” vagy „tájelemeknek” tűntek, te-
kintetünk alatt újból festészeti nyomokká ved-
lenek vissza. Különös, mitikus tereket
szemlélünk, amelyek egyszerre reprezentált,
képi terek, de az anyag szintjén (a festék maté-
riájában) megvalósuló, metafizikus terek is. 

A kiállítás anyaga összefüggő – és most már
lezárt – ciklust alkot, sőt bizonyos szempontból
a sok munka valahogy egyetlen alkotássá áll
össze. A látványok jellege is ismétlődik: a hely,
amely ismerős, de nincs sehol, a dimenzió,

amely önmagát kínálja fel, a tükröződés, ami-
ben világok esnek darabokra.

A korábbi Csóka-festmények felületkísérletei
ebben az anyagban megalapozott, összefogott
rendszerekbe épülnek be, jól irányított fókusz-
szal és koherens viszonyokkal. A sokféle felü-
letkezelés (a lazúros oldottságtól a kvázi
szobrászi lenyomatokig) komplex harmóniává
áll össze a felületen. Hatása alatt nem vesszük
észre, hogy a szemlélődés közben mikor váltot-
tunk perspektívát, síkot, anyagot, vagy hol kap-
csolt át a tér egy rejtett portálon át az idő
dimenziójába. 

Egyik motívum azonban kiemelkedik a többi
közül: a négyszögű elem. Legtöbbször hirdetőt-
áblaként jelenik meg, de a sorozat játékában
lehet deszkalap, paraván, fal, móló, híd, tutaj,
sátorlap, vitorla vagy kiterített textília is. Az is-
métlődés szembetűnő, ezért az elvont konnotá-
ciókra irányítja figyelmünket: mi ez az elem?
Egyrészt kijelölt, stabil hely a térben; meghatá-
roz síkokat, áthatol a differenciálatlan űrön. Tá-
masz/felületet, vagy éppen ajtó-ablaknyílást
képez, amely a tömeget megbontva szabad át-
járást biztosít. Ha viszont a befogadói pozíci-
ónkat tudatosan megélve tekintünk rá,
felfedezhetjük a helyzet enyhe iróniáját: a négy-
zet magára a vászonra emlékeztet, aminek fe-
lületét bámuljuk – a négyzet maga a kép.

Valóban: képeket nézünk és keresünk a ké-
peken, saját képeinkhez viszonyítva mindet. S
ezek egymásutániságában, a képsorok összetett
hálójában, oda-vissza csatolásaik között valahol
megteremtődik a valóság. A miénk, a festmé-
nyeké, a képé és az anyagé, a fiktív és a valós
egyaránt. Merüljünk bele és tapasztaljuk – kö-
vetve változásait, rezdüléseit, robbanásait és le-
nyomatait.

A Kultúrpalota kistermében
vetített képekkel mutatták be
Margittai Gábor Tiltott kastély
című könyvét. A szerző a mű
keletkezésének körülményei-
ről beszélt, és a Magyarország
határain túli magyar és ma-
gyar azonosságtudatú közös-
ségekben alkotótársával,
Major Anitával szerzett ta-
pasztalatait is megosztotta. A
könyvből Kilyén Ilka színmű-
vésznő olvasott fel részlete-
ket. 

A hallgatóságot Haller Béla a
Castellum Alapítvány nevében kö-
szöntötte, majd Margittai Gábor-
nak, az igényesen szerkesztett, sok
képpel illusztrált könyv szerzőjének
adta át a szót. 
Templomok, melyekből fák nőnek

– Mostanában egyfajta divattá
vált az erdélyi arisztokráciával fog-
lalkozni, a kastélyokkal és ezek
visszaszolgáltatásának kérdésével,
azoknak az anekdotáknak a feldol-
gozásával, amelyek az arisztokrá-
ciát övezik. A mi feleszmélésünk
nem is Erdélyben történt, hanem a
Felvidéken, az egykori Sáros és

Szepes vármegyében, ahol olyan
arisztokratatörténetekre és sorsokra
bukkantunk, amelyek megváltoztat-
ták a gondolkodásmódunkat. Szem-
besültünk azzal, hogy az egykori
magyar vidékeken a magyarság léte
veszélyeztetetté vált. Olyan terüle-
teket fedeztünk fel, mint Dél-Er-
dély, ahol megrendülten álltunk
meg egy-egy elhagyott templom
előtt, melyből fák nőttek ki – fogal-
mazott Margittai Gábor, aki előadá-
sát e tapasztalásoknak szentelte. 

A szerző elmondta, hogy Szé-
kelyföldön beszélgetések alkalmá-
val tapasztalta, hogy az ottani
emberek többségének fogalma
sincs arról, hogy Dél-Erdélyben
mennyire a peremre került a ma-
gyarság, hogy itt az eltűnés veszé-
lyezteti őket. Például a
Hátszegi-medence, amely a magyar
történelem kiemelt területe, már-
már elfelejtődött. – Alig láthatóak a
nyomok, a hátszegváraljai templom
jól szimbolizálja a helyzetet, az
egykor virágzó református gyüleke-
zet hívek nélkül maradt, a templom-
ból ma fák nőnek ki. Megannyi
ilyen templom van Dél-Erdélyben.
Nagypestényben a magyar nemesi
sírkertben földbe taposták a sírkö-
veket. Voltunk a malomvízi Ken-
deffy-kastélynál, ami már csak a

térdig érő kastélyok kategóriájába
sorolható. Ezek a nemesi kastélyok
ebek harmincadjára jutottak.
Ugyanez a helyzet Szacsalon is a
Nopcsa család – amelynek egyik
tagja Jókait ihlette meg a Fatia
Negra regényhős megmintázásakor
– kastélyával. 
Beszélni kell az eseményekről!

A március 15-i ünnep után va-
gyunk. Magyarországon ez az
ünnep egyértelműen a siker, a vere-
ségben is dicsőséges forradalom és
szabadságharc jelképe. Azonban a
szórványterületeken, ahol már csak
„nyomokban”, vagy abban sincs
magyar, másként értelmezett az
1848-49-es forradalom. – Ott van
Nagyenyed, amelynek várfalán ott
található a magyarok ellen elköve-
tett gyilkosságok dátuma. A váro-
siak közül sokan nem tudták
megmondani, milyen dátum ez,
nincs tudomásuk arról, hogy ez az
enyedi polgárság kiirtásának dá-
tuma. Nem az a célunk, hogy gyű-
löletet ébresszünk, de beszélnünk
kell a román és magyar közös törté-
nelem ezen eseményeiről is. Az el-
csángósodás nem csak a peremen
vagy a szórványban zajlik, hanem
egyre beljebb kerül, a Székely-
földre. Ennek olyan lesz a követ-
kezménye, mint Borbereken vagy
Alvincen, ahol eltűnt a magyar la-
kosság, a templomok elnéptelened-
tek, s romosan jelzik, hogy egykor
népes gyülekezetük volt. A felső-
marosújvári templomban például
ma birkákat tart egy román pásztor
– mondotta Margittai Gábor. De
nem csak Erdélyben ez a helyzet. A
felvidéki Kassán, ahol a múlt szá-
zad derekán a lakosság 80 százaléka
volt magyar, ma 2,6 százalék ez az
arány. 

A szerző beszámolt a núbiai ma-
gyaráboknál, aztán Almásy László,
a legnagyobb magyar földrajzi fel-
fedező és Szahara-kutató nyomdo-
kaiban tett expedíciójukról. Ez
utóbbi történetét Az angol beteg
című Oscar-díjas film teljesen meg-
hamisította, s ez a történet ismert
ma a világon. Aztán említést tett a
Szamár-sziget katonái című könyv-
ben leírtakról, az 1914–15-ben a
szerb hadszíntérre, majd a Szardí-

nia melletti asinarai fogolytáborba
került magyar katonákról. 85 ezer-
ből hatezer érte meg a szabadulást
– mondta az előadó. 
Múlt és jelen 

A Tiltott kastély – Erdélyi törté-
nelmi családok a jóvátétel útvesztő-
iben című kötetet érdemes
elolvasni. Olyan megdöbbentő
képek, adatok, gondolatok szerepel-
nek benne, amelyek minden bi-
zonnyal nyomot hagynak bennünk,
azokban is, akik eddig nem sokat
foglalkoztak e társadalmi réteg
múltjával és jelenével. A kötetben
részletesen szó esik az erdélyi ne-
mesi családok ingatlanjainak – kas-
télyok, gazdasági épületek, földek,
erdők – az államosításáról, az év-
századok alatt összegyűjtött vagyon
szétlopkodásáról, a nemesi csalá-
dok meghurcoltatásáról, a kény-
szerlakhelyen töltött évekről, a
kisemmizettség utáni mindennapi
megélhetésről, a méltóság sárba ta-
posásáról, a kivándorlásáról, a
konok kitartásról s a kommunizmus
rombolásáról, a romos ingatlanok
visszaszolgáltatása körüli herce-
hurcáról. 

A Behorpadt város című fejezet-
ben a felsőmarosújvári Telekiekről,
az Aranybánya – Aranytemetőben a
fugadi Bánffyakról, a Dracula nem
jött címűben a keresdi Bethlenek-
ről, a Három kiló zsírban az uzoni
Mikesekről, a DO-Rend fejezetben
az altorjai Aporokról, míg az Előre-
tolt helyőrségben a küküllővári Hal-
lerekről olvashatunk.

Valamennyi fejezet gazdagon il-
lusztrált, a nemesi családok kora-
beli fényképei is láthatók, családról,
kastélyokról, életvitelről. Ami a leg-
szomorúbb képet nyújtja, azok a
mai lepusztult állapotokat ábrázoló
felvételek.

Vannak benne sikertörténetek is,
mint például a miklósvári, a zalán-
pataki, az uzoni vagy a keresdi, ahol
a kastélyok, udvarházak újra élettel
teltek meg. 
Két kastély a múzeum kezelésében 

A könyvbemutató végén a hall-
gatóságból többen is hozzászóltak,
főként a kastélyok siralmas állapo-
tát fájlalták. Szó esett a kerelőszent-
páli Haller-kastélyról, amelynek a

tetőzete visszaszolgáltatáskor még
megvolt, azóta beszakadt, s most
már csak a romos falak állnak.
Menthetetlenül. Bár a polgármester
többször felajánlotta a segítségét a
római katolikus egyháznak, amely
kezelésbe kapta a kastélyt, ezt visz-
szautasították. A katolikus érsekség
inkább a történelmi szempontból je-
lentősebb radnóti kastélyra fóku-
szált, megjavíttatta a pár évvel
ezelőtt leégett bástyákat. A közben
beszakadt kapubástya is helyrehoz-
ható. 

Soós Zoltán, a Maros Megyei
Múzeum igazgatója elmondta, pró-
bálták kinyomozni, mi volt az épü-
letekben, és hová tűntek a kastélyok
gyűjteményei. Az a szellemi és kul-
turális örökség, ami ott volt, még
nagyobb pusztuláson ment át, mint
az épületek, hiszen itt életformákról
volt szó, olyan anyagi kultúráról,
amit több száz év alatt gyűjtöttek
össze a családok. Tulajdonképpen
az egész erdélyi múlt „bennük
volt”. Ezek eltűnése óriási veszte-
ség! Nagyon kevés esetben történik
meg, hogy az eredetihez közeli ál-
lapotba tudják visszaállítani a kas-
télyokat. Jó példa erre a zabolai
vagy miklósvári Kálnoky-kastély,
ahol szakemberek bevonásával, pá-
lyázat útján sikerült szépen beren-
dezni az épületet. Ezeknek a
tárgyaknak az előteremtése éppen
olyan nagy terhet ró a családokra,
mint az épület helyreállítása. A kas-
télyokhoz több száz vagy ezer hek-
tár erdő, föld tartozott, amiből
mindent fenn lehetett tartani. Volt
gazdasági erő. Most elég nehéz el-
várni nyugdíjas vagy akár fiatal
örökösöktől, akiknek átlagos jöve-
delmük van, hogy saját erőből fel-
újítsák az épületeket. A cél: minél
több épületet megmenteni, ehhez
anyagi és emberi erőforrásra van
szükség, hogy legalább most meg-
állítsák a pusztulást. A Maros Me-
gyei Múzeum két kastélyt, a
görgényszentimrei Bornemissza- és
a mezőzáhi Ugron-kastélyt kezeli,
utóbbinál nemrégiben végeztek ál-
lagmegőrzési munkálatokat. Ezen
épületeknek a rendeltetése a követ-
kezőkben dől majd el – fogalmazott
Soós Zoltán.

Könyvbemutató a Kultúrpalotában 
Tiltott kastély 
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Idén ünnepli 25. születésnapját az
Alvin és a Mókusok, melynek apro-
póján február elején turnézni indult
a magyarországi csapat. Amint azt
az együttes koncertsorozat-ismer-
tető közleményében tudatja, a ne-
gyedszázados koncertkörút során
több országban is megfordulnak,
március 23-án Kolozsváron, 24-én
pedig Marosvásárhelyen is a húrok
közé csap a punk rock zenekar.

Az 1993-ban egyszerű garázsbandaként
alapított Alvin és a Mókusok az évek alatt
kétségtelenül Magyarország legnépsze-
rűbb punk rock zenekarává és a hazai fesz-
tiválok egyik legkedveltebb csapatává
vált. A női basszusgitárossal működő
együttes dalait nemcsak a rajtuk felnőtt,
hanem a fiatalabb generáció is ugyanúgy
szereti, elsősorban a szókimondó, őszinte
szövegviláguk, igényes zenéjük, valamint
emlékezetes koncertjeik miatt. A kezde-
tektől szünet nélkül alkotó banda 2018-
ban negyedszázados jubileumot ünnepel.
A rajongók hosszú éveken át tartó hűségét
a zenészek egy különleges koncertturnéval
igyekeznek meghálálni. 

– Egy nagyon speciális évet tervezünk
a banda számára az évforduló kapcsán. Tíz
országban fogunk játszani, összesen 25
klubkoncertünk lesz, ebből Magyarorszá-
gon csupán tizenkettő egész évben. A kon-
certműsorral igyekszünk felölelni az
elmúlt negyed évszázad legmeghatáro-
zóbb dalait, így ez a több mint kétórás
program számunkra is egy nosztalgikus
utazás – mondta a turné kapcsán Pásztor
István (Alvin), a zenekar frontembere.

Az Alvin 25 névre keresztelt turné feb-
ruár 2-án Tatabányán indult, majd a követ-
kező hetekben Szegeden, Miskolcon és
Veszprémben is fellépett a csapat. Március
közepén európai körútra indultak a zené-
szek, melynek során – Dublin és London
után – Kolozsvárra és Marosvásárhelyre is
ellátogatnak.

– Nagyon szeretünk Erdélyben játszani.
Mindig elképesztően jól mulatunk. Az ott
élő magyarok valahogy jobban igyekez-
nek megbecsülni az élet boldogabb pilla-
natait, és szívvel-lélekkel beleadnak
mindent a buliba. Mindig nagyon otthon
érezzük magunkat. Már várjuk a találko-
zást! – nyilatkozták az együttes tagjai.

Kolozsváron március 23-án a Flying
Circus, Marosvásárhelyen pedig 24-én a
Sörház utcában lévő Jazz&Blues Clubhoz
tartozó The Bunker színpadán lép fel az
Alvin és a Mókusok. Jubileumi koncert-
hez híven a korábbiakhoz képest ezúttal
egy jóval sajátosabb műsorral áll a közön-
ség elé a csapat. (Knb.)

Erdélyben is megünnepli a jubileumot a zenekar
25 éves az Alvin és a Mókusok 

Ungvári-Zrínyi Kata műkritikus, kurátor

Mezey Sarolta

*Elhangzott a 2018. március 9-én nyílt tárlatnyitón a marosvásárhelyi Bernády Házban

Fotó: Nagy Tibor

Csóka Szilárd Zsolt – személyes tárlat



A másik projekt szerint a fürdő-
telepen, a Doina mozi mögötti
domboldalon a Bercsényi-villa
helyére építenének egy 500 fős am-
fiteátrumot. A városvezető szerint
ezzel rendeződne a villa környezete
is, de az amfiteátrumra is nagy
szükség van, mivel a Petőfi-park-
ban 2016-ban elkezdett esti szóra-
koztató műsorok iránt évről évre
nagyobb az érdeklődés.
Uniós pályázat 
a közvilágítás korszerűsítésére

Jelenleg újabb uniós pályázatot
készítenek a város közvilágításának
a korszerűsítésére. „Erre ugyancsak
nagy szükség van, főként a fürdőte-
lepen szeretnénk a vezetékeket a
földbe helyezni, díszlámpákat kihe-
lyezni. Úgy gondoljuk, hogy ez na-

gyon fontos, ez az, ami még hiány-
zik a fürdőtelep aspektusából. A sok
vezeték meg a betonoszlopok ront-
ják a képet.”
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A fejlesztési minisztériumnál tettek le pályázatot
az illyésmezői út aszfaltozására. 4,6 kilométert kel-
lene leaszfaltozni a falu felső feléig. Most várják az
eredményt. Ugyanakkor, tudtuk meg, Illyésmezőben

halottasházra van szükség. Az ügyben jelenleg a te-
lekrendezés folyik, hogy átkerüljön a város tulajdo-
nába, utána tudnának felépíteni egy kisebb
halottasházat.

Aszfaltozás és halottasház Illyésmezőn 

Még a tavaly felújították az
önkormányzat gépparkját.
Vásároltak a sportpályára
egy kisebb traktort,  az utá-
szathoz egy korszerű, hóelta-
karításra és teherszállításra
alkalmas MAN tehergépko-
csit, amelyhez kiegészítőket
is lehet venni: öntözésre, út-
mosásra alkalmas berende-
zéseket. Jelenleg van egy
uniós pályázatuk homlokra-
kodó, illetve markoló haszon-
járműre, amelynek az értéke
600 ezer lej.

– Itt is a megtakarítás a parancs-
szó, mert látjuk, hogy minden ön-
kormányzat kevesebb pénzt kapott
a környékünkön. Kiindulva abból,
hogy 650 lej/ fő – így szabták meg
– szükséges egy településnek a

gazdálkodáshoz, egy tízezres la-
kosú városnál ez 6 és fél millió lej.
Ebből nem lehet megélni. Ha csak
ez volna, akkor nem is volna, miről
beszélgetni, nem is tudnánk lé-
tezni, nemhogy fürdőtelepként tud-
junk működni. 

Ez azt bizonyítja, hogy min-
denki önerőből kell tudjon úgy
gazdálkodni, hogy megéljen.
Ennek kapcsán feltétlenül fontos és
nagy erőkkel dolgozunk azon,
hogy mindent, ami a városé, tele-
keljük, bérbe adjuk, a béreket ak-
tualizáljuk.

– Növelték az idén az adókat, il-
letékeket?

– A tavaly volt egy pályázatunk
ugyancsak három utca aszfaltozá-
sára, amely 2,7 kilométer útsza-
kaszt jelentett, és 3,2 millió lejbe

került. Ezek az utcák aszfaltot, be-
tonozott sáncokat, járdákat kaptak,
automatikusan más kategóriába,
más övezeti besorolásba kerültek,
így az adókategória is változott. Itt
emeltünk.

Illetve az adóknál az infláció
mértékét rátettük, ahol kellett.
Ezenkívül nem volt adóemelés.

Visszaérve a gépparkra, azért
vásároljuk ezeket a járműveket,
eszközöket, hogy spóroljunk, amit
tudunk, oldjuk meg önerőből, mert
abból kell megéljünk, amit mi ma-
gunk kigazdálkodunk. Hiába vá-
runk kiegészítést, mert nincs
nagyon ahonnan. A központi költ-
ségvetésből az idén Szováta nem
kap semmit. A megyei költségve-
tési leosztásból még kaptunk, mint
más is, de ezenkívül nem.

Felújították a gépparkot

Szováta két projekttel került fel a
támogatottak listájára. Az egyik a
300 férőhelyes óvoda és bölcsőde.
Ez még 2008-ban indult el, de az
alapozás után, finanszírozás hiá-
nyában, leállt a munka. „2016-ban,
miután tisztségbe kerültem, neki-
fogtunk a tervek aktualizálásához,
a helyzet felméréséhez, az alapozás
megerősítéséhez. A dokumentáció
összeállt, és 2017 júliusában ez a
projekt felkerült a finanszírozandók
listájára. Tavaly december végén
meg is kötöttük rá a szerződést, je-
lenleg folyik a versenytárgyalás a
SEAP-on, március 24-re kellene le-

járjon. 7,3 millió lejes beruházás,
nagy reményeket fűzünk hozzá”–
mondta a polgármester.

Egy teljesen új épületről van szó.
Jelenleg a városban több óvoda
van, de ha ez elkészül, a szovátai
gyerekek egy óvodába és egy böl-
csődébe járhatnak majd. A kisállo-
másnál, az 1-es iskola mögötti térre
tervezik, mert közel van a központ-
hoz, könnyen megközelíthető.

A másik PNDL-s projekt a sza-
kadáti híd felújítása. Ez is felkerült
a finanszírozási listára. A beruházás
értéke 800 ezer lej. Várják a szerző-
dés megkötését. 

Nyertes projekt óvodára 
és hídfelújításra

Parkolási és szemétproblémák 
Szerkeszti: Mózes Edith

Önerőből bővítik 
az önkormányzat székhelyét

Fotó: Nagy Tibor

– Annak ellenére, hogy tele-
pülésünk 10.500 lakosú,
csúcsidényben akár tíz-tizen-
két ezerrel is több ember van
a városban. Ez megerőltető
az önkormányzat számára,
tekintve, hogy az apparátus
10 ezer emberre van mére-
tezve – kezdte beszélgeté-
sünket Fülöp László Zsolt
polgármester, akit a helyi
problémákról kérdeztünk. 

A 2016-os statisztikai adatok
szerint 600 ezer vendégéjszaka volt
hivatalosan Szovátán, ami megle-
hetősen nagy szám, azt is jelenti,
hogy ezeknek az embereknek
ahhoz, hogy jól érezzék magukat,
és vissza is térjenek, kellemes kör-
nyezetet kell biztosítani. 

A fürdőtelep utcái és nem utol-
sósorban a sétálóösvények, a Só
útja program keretében kialakított
tanösvények karbantartása mind
munkaigényes, hiszen természetes
anyagokból, főleg fából készültek,
ami idővel elöregedik, kezelésük
mind anyagilag, mind fizikai erő
szempontjából megterhelő a város-
nak.

Azonban a fürdőtelepen kívül is
„van élet”, a városban él a lakosság
zöme, ahol nap mint nap számtalan
problémát kell kezelni, kezdve a
lakónegyedek parkolási gondjaitól
a szeméttárolásig és elhordásig. 

„A legtöbb panaszunk a szemét-
elszállítással  kapcsolatos, ezért az
idén beterveztük a költségvetésbe
a szeméttároló helyeket, és talál-
tunk egy olyan megoldást, hogy
mint egy szekrénybe, betaszítják a
szeméttárolót, és csak egy kis nyí-

láson lehet bedobni a szemetet. Ki-
venni viszont nem lehet. Ez azért
fontos, mert sokat küszködtünk a
guberálókkal – kisebb-nagyobb si-
kerrel. Most már ott tartunk, hogy
a szeméttárolókat kamerákkal fi-
gyeljük, egyrészt, mert sok ven-
déglátós is oda vitte a hulladékot,
akár más településekről vagy a kör-
nyező nyaralókból. Komoly erőfe-
szítéseket tettünk a kóbor kutyák
befogására, mert a hulladékot sza-
naszét hordták. Elmondhatjuk,
hogy Szovátán kóbor kutya nemi-
gen van. 

Most ezeket a szeméttároló
szekrényeket kell beszereznünk.”
Parkolóautomaták a fürdőtelepen 

Egy másik probléma a parkolás.
A tavaly a fürdőtelepen helyreállí-
tottak két nagyobb parkolót: a
rendőrség mellettit, illetve a Ber-
nády-svillával szemben levőt. Ezek
sorompós beléptető rendszerrel

működnek, ugyanakkor a város a
fürdőtelepen parkolóautomatákat
fog felszerelni, a parkoltatást idén-
től a fürdőtelepen a város fogja
működtetni. 

Lenn a városban, a lakónegye-
dekben is nagy probléma a parko-
lás. Sok vita volt emiatt, mert több
parkolóhelyre lenne szükség, ami a
zöldövezetek kárára menne. 

Az önkormányzat a Petőfi ne-
gyedi régi kazánházat szeretné
multifunkcionális tornateremmé
alakítani, amit nemcsak ekként le-
hetne használni, akár gyerekszüli-
napokat is lehetne itt tartani.

„Szeretnénk életet lehelni ebbe a
helybe, lassan húsz éve áll kihasz-
nálatlanul, romlik az állaga. Ha
most ennek nekifogunk, minden-
képpen szükség lesz körülötte par-
kolóhelyekre. Itt vannak régi, fából
eszkábált garázsok. Ezek bérleti
szerződését az idén nem hosszab-
bítottuk meg. Még a tavaly felhív-
tuk a tulajdonosok figyelmét, hogy
az idén valamikor bontásra kerül-
nek, mert egy garázst egy személy
használ, egy autóval, de egy parko-
lóban váltják egymást az autók.
Tehát helyszűke miatt praktikusabb
lenne. Úgy látom, az emberek meg
is értették ezt.  

Nem fedett és nem is fizetett
parkolókról lenne szó, ingyenes
parkolóhelyek lennének a lakóne-
gyedben. 

Ezek a hétköznapi gondjaink,
ami akkor látszik, ha nem végez-
zük el...

Narancssárga árvízriadó
Március 14-én, amikor Szovátán

jártunk, narancssárga árvízriadót
adtak ki mind a Nagy- , mind a Kis-
Küküllőre. Ezért kora reggel, mi-
előtt a hivatalba ment volna, a
veszélyeztetett területeket nézte
meg Fülöp László Zsolt polgármes-
ter. Mint mondta, szerencsére Szo-
vátán az árvíz nem okozott kárt, de
az önkormányzat mindenre föl volt
készülve. Elmondta, hogy a Bánya
utcai ideiglenes vashídnál annyira

megnőtt a víz szintje, és annyi hor-
dalékot hozott magával, hogy a
hídon kívül kezdte elmosni a tere-
pet. Az önkormányzat alkalmazot-
tai kint voltak, a polgármester
szerint egy vállalkozó küldött mar-
kológépet, amellyel kimarkolták az
erdőből lesodort ágakat, gallyakat.
A közvetlen veszély elmúlt, de a
hirtelen enyhülés és a sok eső miatt
a riasztások valósak – állapította
meg a városvezető.

Életet lehelnek a volt kazánházba (látványterv)

Fotó: Fülöp László Zsolt

(Folytatás az 1. oldalról)



Rangadóval rajtolt a labda-
rúgó 4. liga tavaszi idénye: az
őszi rangsor első két helye-
zettje már az első tavaszi for-
dulóban összemérhette erejét
a Sziget utcai műgyepes pá-
lyán. A listavezető és minded-
dig veretlen Marosvásár-
helyi MSE a második helyen
álló, alig 3 ponttal lemaradt
Szovátát fogadta. A találkozó
váratlanul nagy arányú hazai
sikerrel zárult.

Néhány száz, labdarúgásra kiéhe-
zett néző látogatott ki a mérkőzésre,
amelyet péntek este, villanyvilágí-
tásnál rendeztek. A legtöbben még
a helyüket keresték, máris vezetés-
hez jutott a házigazda csapat. Csak
néhány másodperc telt el Florin

Andrei játékvezető kezdő sípja
után, és a jó ütemben érkező Ruja
egy jobb oldali beadást laposan az
alsó sarokba küldött. A gól megza-
varta a szovátaiakat, és a nagy len-
dülettel játszó MSE sorban
alakította ki a helyzeteket Varró ka-
puja előtt. A második gól a 8. perc-
ben esett, amikor Ungur 20
méterről, enyhe szögből rúgott sza-
badrúgása a hosszú sarokban állt
meg. A harmadik MSE-gólra sem
kellett sokáig várni. A 13. percben
a kitámadó szovátaiak nem figyel-
tek eléggé Germanra, aki a közép-
pályáról indulva, egyedül
vezethette rá, és elgurította a kimoz-
duló Varró mellett.

3-0 után sem lankadtak az MSE
rohamai, és miután Varró a felső sa-

rokból kitornászta Ungur újabb sza-
badrúgását, German duplázott, sőt,
közvetlenül szünet előtt Ruja hig-
gadtan szabadra játszotta magát a ti-
zenhatoson belül, és az alsó sarokba
helyezte a labdát.

5-0-s félidő után gyakorlatilag el
volt dőlve a meccs, így a második
félidőben csökkent egy kicsit az
iram a közben eleredt esőben, ám a
helyzetek továbbra is a szovátai
kapu előtt alakultak ki. Az MSE
csatárai nem összpontosítottak már
annyira, azonban Tamás Attila így
is hatra növelte a csapata góljainak
számát egy bal oldalról érkező bea-
dásból. Az utolsó két gól a hosszab-
bításban esett. Előbb Imreh
Tihamér szépített, kihasználva a fej-
ben már ünneplő MSE-védők paszi-

vitását, de mielőtt
lefújták volna, Moldo-
ván Tamás visszaállította
a hatgólos különbséget.

A győzelemnek kö-
szönhetően az MSE hat
pontra növelte az előnyét
Szovátával szemben,
azonban a második
helyre Marosoroszfalu
jött fel, amely szintén
nyert a hét végén, és
amelynek hátránya így 4
pont maradt az éllovas-
hoz képest. Az MSE kö-
vetkező hazai mérkőzése
pedig éppen Maros-
oroszfalu ellen lesz, már-
cius 30-án, pénteken
19.30 órától a Sziget
utcai műgyepes pályán –
azaz újabb rangadót néz-
hetnek majd meg a lab-
darúgás marosvásárhelyi
kedvelői.

Eredményjelző
A labdarúgó 4. liga 16. fordulójában a következő eredmények

születtek: Mezőméhes – Nagysármás 0-3 (hivatalból, Mezőméhes
visszalépett a bajnokságból), Nyárádtő – Marosvásárhelyi Gaz
Metan 2-0, Marosvásárhelyi Atletic – Nyárádszereda 4-1, Ákosfalva
– Marosoroszfalu 0-2, Dános – Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor
0-2, Marosvásárhelyi MSE – Szováta 7-1, Náznánfalva – Kutyfalva
2-1. Marosludas állt.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 4. liga, 16. forduló: Marosvásárhelyi MSE – Szovátai

SK 7-1 (5-0)
Marosvásárhely, Sziget utcai műgyepes pálya, 500 néző. Ve-

zette: Florin Andrei – Cosmin Bojan, Vlăduţ Gaşpar (mind Maros-
vásárhely). Ellenőr: Ioan Suciu (Marosvásárhely).

Gólszerzők: Ruja Rareş (1., 45.), Ungur (8.), German (13., 30.),
Tamás Attila (68.), Moldován Tamás (90+3.), illetve Imreh (90+2.).

Sárga lap: Török (16.), Ruja (64.), illetve Imreh (16.), Csortán
(19.), Kozma (67.), Takács (90+3.).

MSE: Kristály – Balázs Sz., Brai, Mihály, Török (70. Iernuţan),
Ungur (79. Totó), German, Moldován, Tamás A., Ruja (67. Dudás),
Velichea (70. Deteşan). Edző: Fehér Csaba.

Szováta: Varró (70. Fărcaş) – Bokor Ervin (73. Sütő Gál), Csor-
tán, Kozma, Pop Paul, Cioc (58. Kelemen), Berci, Dósa (63. Ta-
kács), Imreh, Halász, Bokor Ottó (46. Oltean). Edző: Fábián Róbert.

Ranglista
1. MSE                            15     13      2 0 80-18 41
2. Marosoroszfalu         15     12      1 2 67-19 37
3. Szováta                      15     11      2 2 45-25 35
4. Marosludas                14     10      1 3 42-13 31
5. Atletic                         15     7        4 4 40-22 25
6. Nyárádtő                    15     7        2 6 46-30 23
7. Gaz Metan                  15     6        4 5 35-30 22
8. Ákosfalva                   15     5        4 6 27-26 19
9. Nyárádszereda          15     5        3 7 41-40 18
10. Dicsőszentmárton   15     5        2 8 25-42 17
11. Kutyfalva                  15     4        2 9 35-63 14
12. Mezőméhes             15     4        0 11 22-52 12
13. Náznánfalva             15     3        1 11 18-43 10
14. Nagysármás            15     3        1 11 23-67 10
15. Dános                       15     2        1 12 24-80 7
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Kapunyitás a 4. ligában gólzáporos marosvásárhelyi győzelemmel

Az éllovas MSE Tamás Attila (j) révén vezeti egyik támadását a második helyen álló Szováta ellen a Sziget
utcai műfüves pályán péntek este. A találkozót a házigazdák 7-1-re nyerték. Fotó: Bereczky Sándor



Telkiben találkoztak vasár-
nap este a Kazahsztán elleni
március 23-ai és a Skócia el-
leni március 27-ei barátságos
mérkőzésekre készülő ma-
gyar nemzeti csapat kereté-
nek tagjai. A Magyarországon
játszók közül mindenki csat-
lakozott a kerethez vasárnap
este, míg a légiósok közül
lesz olyan is, aki csak a mai
edzésen vesz részt először,
számolt be a Magyar Labda-
rúgó-szövetség honlapja. 

Vasárnap este Georges Leekens
szövetségi kapitány megbeszélést
tartott, amelyen ismertette, hogy
mit vár a játékosoktól. „Most
ugyan csak két felkészülési mérkő-
zés vár ránk, azonban ez a két ösz-
szecsapás is kiemelten fontos a
szeptemberi tétmeccsekre történő
felkészülésben – nyilatkozta az

mlsz.hu-nak a szövetségi kapitány.
– Az elején a legfontosabb felada-
tunk, hogy megtudjuk, ki milyen
állapotban érkezett meg az edzőtá-
borba, majd a taktikai elképzelése-

inkbe is beavatjuk a játékosokat, il-
letve az ellenféllel, Kazahsztánnal
kapcsolatban is hasznos informáci-
ókat fogunk megosztani velük.
Szerdától már abszolút célirányo-
san készülünk a pénteki mérkő-
zésre, alaposan begyakorolva a
taktikai elemeket, valamint a vide-
óelemzőink által összegyűjtött 
legapróbb részletekre is fel fogjuk
hívni a játékosok figyelmét.”

A kerethez a sérülése ellenére
csatlakozó Kádár Tamáson kívül
jelenleg mindenki a szakmai stáb
rendelkezésére áll. A szövetségi
kapitány fontosnak tartotta kie-
melni, hogy a válogatott egészség-
ügyi stábjának munkáját dicséri,
hogy a Dinamo Kijev légiósa úgy
döntött, ők kezeljék sérülését.
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Ünnepnapjainkon, mikor sokan
vagyunk, egymásba kapaszkodva,
egymást bátorítva kimondjuk még,
hogy: itthon vagyunk. Nem mintha
ezt nem tudnánk kimondatlanul is,
de mert itt is, túl is ezt halljuk,
egyre gyakrabban, egyre hango-
sabban, hogy: „itthon vagyunk!”.
A modellt próbáljuk leutánozni vá-
laszképp, mindannyiszor. Csak mi
egyre erőtlenebbül, egyre halkab-
ban. Akárcsak a visszhang, mely
megszűnni nem akarva, egyre csak
ismétli önmagát, hét határon át. Míg
csak el nem csendesül. Míg csak azt
nem mondják, és megmondják,
hogy csendesüljön már. A megmon-
dók, a kimondók vagy csak az oda-
mondók. Hisz ők mindent jobban
tudnak. 

Bábeli zűrzavar, mindenki
mondja a magáét, de senki sem
hallgatja meg a mellette lévőt.
Ezért én egyre magasabbra eme-
lem magam körül a falakat, hogy
ne halljam sem itt, sem ott acsar-
kodásukat. Ezek itthon, amazok

meg otthon, mindenki itthon meg
otthon van. Énnekem nincs bele-
szólásom sem itthon, sem otthon,
énnekem nincs keresnivalóm sem
itthon, sem otthon. Emezek gyöke-
restül akarnak kitépni a múltból,
amazok ágaimat akarják lenyesni a
jövőről. De bele sem gondolnak,
én mit éltem át az idők folyamán
itthon, míg ők mindig csak otthon
voltak. 

Nem akarok híd lenni. Aki csak
arra jó, hogy áthaladjanak rajta,
egyik partról a másikra. Meg hogy
közben dicsérjék: – milyen erős,
milyen jó, megbír minket! Aztán a
túlsó partra érve vissza se néznek
rám. Mert, bár lábaimat jól megve-
tettem, nem is emlékszem, hány
éve annak már, de a derekam las-
san behajlik és lehajlik, már nem
bírom a túl nagy súlyokat, sem a
dübörgést, sem a rivalgást. Nincs
már erőm csak tartani, csak tartani,
csak a végtelenségig mindig csak
kitartani. Csendet akarok. Mindkét
oldalról.

Úgyis tudom, hogy szavazni
fogok. Azt is tudom, hogy kire.
Arra, aki észrevett, hogy én is léte-
zem. Arra, aki nekem ígért valamit,
és aki be is tartotta a nekem adott
szavát. Mert szeretem a szavatartó
embereket, mert én is az vagyok.
Hasonlítunk egymásra. Leszegem
a fejem, konok vagyok. Megfizet-
tem szavazatom árát. Jobban, mint
odaát gondolják néhányan. Igaz,
nem adóforint formájában, de
megaláztatásaim, gyomorrándulá-
saim, hűségem, kitartásom árán.
Ezt nem lehet forintosítani, de ők
ezt nem tudják felfogni. Képtele-
nek, hisz nem voltak és nincsenek
az én helyzetemben.

Rikácsolhat nekem bárki bármit,
én akkor is „itthon vagyok”, és ha
netán kedvem szottyan odaátra
menni, akkor ott otthon vagyok!
Szavazni meg itthonról fogok, oda-
átra. Nem tetszik? Cseréljünk he-
lyet!

Fogarasiné Bereczki Irma,
Marosvásárhely

Itthon vagyok!

Március 15-én a küküllőszéplaki
iskola második, negyedik osztályos
tanulóinak kicsi szívében is fellob-
bant a vágy megemlékezni a sza-
badságharcban elesettekről. Ezen a

napon felcsaptak kis huszároknak
és huszárdalokkal, versekkel ünne-
peltek.

Imre Tünde tanítónő, 
Küküllőszéplak

Ünnepi megemlékezés

Huszonheten a keretben
* kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Lip-

cse), Kovácsik Ádám (Videoton FC)
* védők: Bese Barnabás (Le Havre), Botka Endre (Ferencváros),

Fiola Attila (Videoton FC), Guzmics Richárd (Csenpien), Hangya
Szilveszter (Vasas FC), Kádár Tamás (Dinamo Kijev), Lang Ádám
(AS Nancy Lorraine), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Otigba
Kenneth (Ferencváros), Szabó János (Paksi FC)

* középpályások: Elek Ákos (Kajrat Almati), Kleinheisler László
(Asztana FK), Nagy Ádám (Bologna FC 1909), Pátkai Máté (Vide-
oton FC), Pintér Ádám (Greuther Fürth)

* támadók: Böde Dániel (Ferencváros), Dzsudzsák Balázs (al-
Vahda), Eppel Márton (Budapest Honvéd), Németh Krisztián (New
England Revolution), Nikolics Nemanja (Chicago Fire), Stieber
Zoltán (DC United), Szalai Ádám (TSG 1899 Hoffenheim), Ugrai
Roland (DVTK), Varga Roland (Ferencváros)

Románia Mogoşoaián készül
A Román Labdarúgó-szövetség mogoşoaiai

edzésközpontjában összeült az Izrael (Netanya,
március 24., 20 óra) és Svédország (Craiova,
március 27., 21.30 óra) elleni mérkőzésre ké-
szülő román labdarúgó-válogatott. Az izomsérü-
lés miatt lábát fájlaló Florin Andone lemondta a
válogatottságot, mert a román nemzeti együttes,
illetve klubja, a spanyol Deportivo La Coruna or-
vosai a mágnesesrezonancia-vizsgálat eredmé-
nye alapján egybehangzóan úgy döntöttek, hogy
mivel a mérkőzésig nem tudják teljesen rendbe
hozni, ezért nincs értelme, hogy erőltesse a játé-
kot.

A román csapat összetétele:
* kapusok: Ciprian Tătăruşanu (Nantes), Silviu Lung (Kayserispor), Florin Niţă (Sparta Prága), Bogdan

Lobonţ (AS Roma)
* hátvédek: Romario Benzar (FCSB), Cristian Manea (Kolozsvári CFR), Cosmin Moţi (Ludogorec),

Cristian Săpunaru (Kayserispor), Dragoş Grigore (Al Sailiya), Alin Toşca (Benevento), Ionuţ Nedelcearu
(UFA), Nicuşor Bancu (USK Craiova)

* középpályások: Mihai Pintilii (FCSB), Răzvan Marin (Standard Liege), Alexandru Cicâldău (FC Vii-
torul), Nicolae Stanciu (Sparta Prága), Alexandru Chipciu (Anderlecht), Dorin Rotariu (Royal Mouscron-
Péruwelz), Paul Anton (Anzsi Mahacskala), Gheorghe Grozav (Bursaspor), Dennis Man (FCSB), Ciprian
Deac (Kolozsvári CFR), Alexandru Mitriţă (USK Craiova), Constantin Budescu (FCSB)

* támadók: Claudiu Keserü (Ludogorec), George Ţucudean (Kolozsvári CFR)

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Liu Shaolin Sándor ezüstér-
met nyert összetettben vasár-
nap a montreali rövid pályás
gyorskorcsolya-világbajnok-
ságon.

Amikor már úgy tűnt, hogy a ma-
gyarok 2014 után először érem nél-
kül maradnak, akkor a legjobb
nyolcat felvonultató 3000 méteres
szuperdöntőbe hetedikként bejutott
Liu Shaolin Sándor megnyerte a fu-
tamot. Ezzel feljött a második
helyre a kanadai Charles Hamelin
mögé, aki a hazai vb-n már harma-

dik aranyát gyűjtötte be az 1000 és
az 1500 métert követően.

A 22 éves sportoló pályafutása
hatodik vb-érmét szerezte: 2016-
ban aranyérmes volt 500 méteren,
2015-ben ezüstérmes 500 méteren
és a váltóval, míg 2016-ban össze-
tettben, tavaly pedig a váltóval
nyert bronzérmet. 

Férfi összetett, világbajnok:
Charles Hamelin (Kanada) 81 pont,
2. LIU SHAOLIN SÁNDOR 45, 3.
Hwang Dae Hon (Koreai Köztársa-
ság) 44.

Liu Shaolin Sándor ezüstérmes
a gyorskorcsolya-vb-n

Röviden
* Növelte előnyét Simona Halep a női teniszezők világranglistájának

élén, miután múlt héten elődöntőt játszott a kaliforniai Indian Wellsben
megrendezett tornán. A 26 éves román játékos már 860 ponttal előzi meg
a második helyen álló dán Caroline Wozniackit, és több mint 2.000 pont
előnye van a harmadik helyezett spanyol Garbine Muguruzával szemben.
A magyarok közül legjobb Babos Tímea négy helyet rontott, és így a 47.
a női teniszezők világranglistáján.

* Fucsovics Márton öt helyet javítva, pályafutása legjobbjaként a 60.
a férfiteniszezők legfrissebb világranglistáján. A 26 éves magyar játékos
a múlt héten az elődöntőben búcsúzott az egyesült államokbeli Irvingben
rendezett, 150 ezer dollár összdíjazású tornán, s ez a szereplés elég volt
ahhoz, hogy előrelépjen. Eddigi legjobbja a 62. hely volt, ezt február ele-
jétől néhány hétig birtokolta. A románok közül a legjobb Marius Copil,
aki három helyet visszaesve a 84.

* A hatodik helyen kiemelt argentin Juan Martín del Potro nyerte az In-
dian Wells-i keménypályás tenisztorna férfiversenyének vasárnapi dön-
tőjét a világelső svájci Roger Federer ellen. Az eredmény 6:4, 6:7 (8-10),
7:6 (7-2). A nőknél Oszaka Naomi első trófeáját szerezte, miután a vasár-
napi fináléban a hozzá hasonlóan 20 éves, a tornán 20. helyen kiemelt
orosz Darja Kaszatkinát múlta felül két szettben, az eredmény 6:3, 6:2.

* 2026-ban is téli olimpiát rendezne Torino: az olasz város polgármes-
tere, Chiara Appendino ebbéli szándéknyilatkozatát elküldte az Olasz
Olimpiai Bizottságnak (CONI).

* A belépőjegyek több mint egyharmada nem kerül kereskedelmi for-
galomba a labdarúgó Bajnokok Ligája május 26-ai, kijevi döntője előtt.
Összesen 22.300 jegyet biztosítanak a támogatók, a tisztségviselők és
egyéb hivatalos személyek, a műsorszolgáltatók, valamint a közösségi
programok résztvevői számára. A két döntős klub egyformán 17 ezer be-
lépőt kap, és csak a fennmaradó 6700 jegyet vásárolhatják meg a szurko-
lók az UEFA honlapján.A legolcsóbb jegy 70 euróba, a legdrágább pedig
450 euróba kerül majd.

Megkezdte a felkészülést 
a magyar labdarúgó-válogatott

A 22 éves sportoló pályafutása hatodik vb-érmét szerezte



Várostörténeti adatok
Kevésbé ismert, hogy a város

múltja a csiszolt kőkorig nyúlik
vissza. E korból származó leletek,
különböző eszközök nem is akár-
hol, hanem a jelenlegi főtéren a
Művész mozi környékén kerültek
elő. A múlt század eleji régészeti
kutatásokkor a régi szülészet mel-
letti park környékén is találtak ős-
kori nyomokat. A várból a
neolitikumból és a bronzkorból is
előkerültek tárgyak. A Kövesdom-
bon találtak dák leleteket is. Mindez
igazolja, hogy a várost és környékét
az őskortól folyamatosan lakták.
2015-ben a Nagyernye és Jedd kö-
zötti terelőút építését megelőzően a
Maros Megyei Múzeum munkatár-
sai régészeti leletmentést végeztek.
A Tófalva és Agárd közötti út mel-
lett egy római kori falura bukkan-
tak. Az i. sz. 2–3. századból
származó településen eddig min-
tegy 2000 négyzetméteren hét ház
nyomát találták meg. Ugyanolyan
tárgyak kerültek elő, mint Maroske-
resztúron, ahol az i. sz. 2-3. század-
ban római állomáshely volt. A
nagyernyei úthoz közel 4. századi
népvándorlás kori gót temetőt talál-
tak. E kor emlékeiből Marosszen-
tannán is leltek, ahonnan hun,
gepida, szarmata tárgyak kerültek
elő. Árpád-kori sírokat Marosszent-
királyon, illetve a Vártemplom mel-
lett is találtak. Az első település a
jelenlegi várban, illetve a legújabb
kutatások szerint a Bolyai téren az
egykori Szent Miklós-plébánia-
templom körül (a templomkertben

temető is volt) alakult ki. Köztudott,
hogy először 1291-ben Forum Sicu-
lorumként, majd egy 1323-as okle-
vélben Novum Forum
Siculorumként (Új Székely Vásár-
hely) említik a várost, s így szerepel
a 1332-es pápai tizedjegyzékben is.
A várban levő kolostor története
1330-ig nyúlik vissza.
Az egykori Ferenc-
rendi kolostorban az
1400-as évek végétől
oktatás is volt, állító-
lag a mostani gótikus
terem helyén. Ez volt a
Schola Particula, de a
már említett Szent
Miklós-templom mel-
lett is működött iskola.
Nagy Lajos magyar
király 1360 és 1370
között négyszer láto-
gatott a városba. A te-
lepülés 1409 és 1616
között mezővárosi
ranggal bírt, majd
1470-től Mátyás ki-
rálytól pallosjogot is
kap. 1323-tól említik
az első céhek (íjkészí-
tők) jelenlétét, majd a
15. században sorra je-
lennek meg azok a céhek is, ame-
lyek aztán bástyákkal hozzájárulnak
a vár építéséhez. Az 1482-es szaba-
dalomlevélben a csütörtöki vásár
mellett három országos vásártartást
is engedélyeznek. Ez az okirat a
Mátyás király által 1486-ban kibo-
csátott hasonló okirat mellett – az
utóbbi adómentességet ad a lakók-

nak – hozzájárul a városfejlődés-
hez. 1595-ben a város három szá-
zaddal támogatja Báthory
Zsigmond erdélyi fejedelmet hadjá-
ratában. Azelőtt Hunyadi János
több ízben jár a városban, és támo-
gatja a mostani Vártemplom építé-
sét, amelyet 1556-ban átvesznek a
reformátusok és azóta is birtokol-
ják. A várostörténet szomorú epi-
zódja az 1601–1602-es Basta-féle
pusztítás. Basta György és Mihály
erdélyi vajda hadai majdhogynem
lerombolják a várost, felégetik a
templomot és a klastromot. Szeren-
csére a várost – a különböző közép-
kori járványoktól eltekintve – nem
éri nagyobb rombolás. Kiemelkedő
esemény viszont az 1616. április

29-i, amikor Bethlen Gábor fejede-
lem szabad királyi várossá lépteti
elő a mezővárost. A fejedelem pe-
csétet, címert adományoz, és ettől
kezdve hívják Marosvásárhelynek a
települést. Ez a lépés (amelyről 400.
évfordulójának tiszteletére többször
is írtunk) jelentősen hozzájárult a
város gazdasági fejlődéséhez. A 16–
17. században 37 országgyűlést tar-
tanak a városban, a legutóbbit
1707-ben, amikor itt iktatják be fe-
jedelmi tisztségébe II. Rákóczi Fe-
rencet. A 18–19. században örmény,
görög, bolgár, szerb, román keres-
kedők telepednek le. 1708-tól
Mária Terézia idejében költözik be
az osztrák hadsereg a várban. Le-
bontják a lakóházakat és kiépítik a
laktanyát, amelynek épületei ma is
állnak. 1718-ban Gyulafehérvárról
átköltözik a korábban Sárospatakról
elüldözött református iskola, és lét-
rejön a marosvásárhelyi református
kollégium. 1754-ből átköltözik
Nagyszebenből a Királyi Tábla. Te-
leki Sámuel 1799–1802 között
megépíti és megnyitja a korabeli
Magyarország (Habsburg Monar-

chia) első közkönyvtárát. Ebben az
időszakban több főúri palota is épül
a városközpontban. A XIX. század
elején négy főutca köré épül ki a
város, majd terjeszkedni kezd a kör-
nyékbeli falvak irányába, és folya-
matosan bekebelezi azokat (Sásvár,
Remeteszeg stb.) Említésre méltó,
hogy 1803-ban Bodor Péter ezer-
mester fahidat építtet a Maroson,
1820–1822-ben pedig megépül a
főtéri zenélő kút is. Később Bodor
Péter Maros-hídját egy erősebb
építményre cserélik. Marosvásár-
hely 1848. március 21-e után kap-
csolódik be a forradalmi
eseményekbe, Török János refor-
mátus kollégiumi tanár vezetésével
a magyar diákokat, míg Avram

Iancu és Papiu Ilarian joggyakorno-
kok a románokat lázítják. Bem Jó-
zsef 1849. január 13-án szabadítja
fel a várost. A lengyel tábornok jú-
lius végén a Teleki-házba helyezi át
hadiszállását, majd Petőfi Sándorral
együtt hadseregével innen indul a
31-i segesvári csatába. A szabad-
ságharc leverését követően Kossuth
Lajos külföldről szervez a megtor-
lást végrehajtó, támogató Bach-kor-
szak ellen lázadást, amelyben részt
vesznek marosvásárhelyi szervezők
is, de árulás miatt lebuknak. A Pos-
taréten végzik ki 1854. március 10-
én Török János kollégiumi tanárt,
Gálfi Mihály ügyvédet és Horváth
Károly földbirtokost. A XIX. század
második felében nagyobb fejlődés-
nek indult a város. 1853-ban meg-
nyílik a városi (Szent György utcai)
kórház, 1871-ben bekapcsolják a
várost a vasúti hálózatba. 1902-ben
teszi le polgármesteri esküjét dr.
Bernády György, aki 11 évig pol-
gármester, majd négy évig főispáni
tisztséget tölt be. Mint ismeretes,
polgármestersége alatt épül fel töb-
bek között a Kultúrpalota, a régi vá-

rosháza (ma megyeháza), a tanonc-
otthon, közművesítik a várost. Ez a
városfejlődési lendület az 1918-as
országváltással torpan meg. Az ezt
követő 22 éven át, főleg a naciona-
lista Emil Dandea polgármester ve-
zetése alatt átalakítják a
városközpont arculatát, eltűnnek a
magyar szobrok, megépül a két fő-
téri katedrális, szobrot állítanak
Avram Iancunak, és a Városháza elé
kerül a latinitás emlékműve, a
Lupus capitolina is. A két világhá-
ború között a történelmi egyházak
és a különböző kulturális intézmé-
nyek (Kemény Zsigmond Irodalmi
Társaság, Erdélyi Helikon stb.) pró-
bálják felvenni a küzdelmet a jog-
tipró intézkedésekkel szemben. A
bécsi döntés után (1940-1944 kö-
zött) épül a Hangya szövetkezet (je-
lenleg többek között a Népújság)
székháza, a Dózsa György utcában.
A második világháborúban a Maros
és a Poklos-patak hídját, a gátat és a
villanyüzemet rombolják le. A kom-
munista hatalom intézkedései nyo-
mán 1945-ben Kolozsvárról
Marosvásárhelyre költöztetik a Bo-
lyai Tudományegyetem orvostudo-
mányi és gyógyszerészeti karát,
1946-ban létrejött a Székely Színház,
1954-ben szintén Kolozsvárról a
Zene és Színművészeti Konzervató-
rium színművészeti szakát költözte-
tik Marosvásárhelyre. 1952–1968
között (1960-ban az Alkotmányban
is elfogadják) szovjet mintára létre-
jön a Maros Magyar Autonóm Tar-
tomány. 

A kommunista korszak erőszakos
kollektivizálását és erőltetett iparosí-
tását követően megváltozik az etnikai
arány a városban. Számos gyár létre-
hozásával, majd a város zárttá nyil-
vánításával nagy számban
telepítenek be románokat, illetve
kényszeredetten hagyja el a várost
több magyar. Ennek ellenére az
1960–1970-es években számos kul-
turális intézmény alakul, illetve mű-
ködik (a Székely Népi Együttes, a
későbbi a Maros Művészegyüttes), az
Állami Nemzeti Színház, a Filharmó-
nia, a Bábszínház, a Marosvásárhelyi
Területi Rádió (amelyet 1985-ben be-
szüntetnek) stb. Az 1989. decemberi
forradalomban hatan vesztik életüket,
közel százan megsebesülnek. 1990
március 19-20-án etnikai konfliktust
robbantanak ki, amely szintén ember-
áldozatokkal járt. Az ezt követő két
évtizedben nagyfokú kivándorlás
indul meg, amelyet a nagyipari válla-
latok csődbe jutása, a gazdasági ins-
tabilitás is ösztönöz, és a 2000-es
évek végéig megváltozik magyar és
román lakosság aránya. Az utóbbi két
évtizedben szoborállításon kívül nem
történt jelentősebb, a város történe-
tében bejegyzésre méltó megvalósí-
tás. 

Marosvásárhely (1.)
Barangolónk utolsó állomásaként – a teljesség igénye nélkül
– a megyeszékhely, Marosvásárhely néhány turisztikai vonz-
erővel bíró érdekességére hívjuk fel a figyelmet. Csupán je-
lezni kívánjuk ezeket, hiszen több könyv jelent meg a
várostörténetről, a látnivalókról. Arra szeretnénk ezzel ösz-
tönözni a marosvásárhelyieket (és nem csak), hogy sétálja-
nak a városban, térjenek be a várba, a Kultúrpalotába, vagy
menjenek fel a Városháza tornyába, ugyanakkor nézzenek
be a régi épületek kapualjaiba, töltsenek el kellemes időt
nemcsak a Somostetőn, az állatkertben, hanem a város kö-
rüli erdőkben – ahol egy kis szerencsével akár őzzel, vad-
disznóval vagy legújabban medvével is találkozhatunk –, a
Víkendtelep mellett pedig keressék fel a Maros-part zegzu-
gos öbleit a város alatti és fölötti szakaszon, próbáljanak
meg az itt lakók „idegenként” szemlélődni, mert meglátják,
hogy a település még számos meglepetést tartogat mind-
annyiunknak. Mert egy város élő organizmus, ami nemcsak
múltjában, hanem jelenében is vonzó lehet lakóinak és az
ide látogatóknak egyaránt. Mindenképpen ajánljuk Balás
Árpád Zsebre szabott Marosvásárhely című, 2015-ben a
Mentor Könyvkiadónál megjelent útikalauzát, amit érdemes
magunkkal vinni városi barangolásunkkor. 
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Szerkeszti: Vajda György

A Teleki-ház dr. Bernády György volt polgármester szobrával                                      Fotó: Maros Megyei Tanács



ADÁSVÉTEL

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (7179)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-919-
662. (7442)

GYERTYÁNFA eladó – 160 lej. Tel.
0742-641-827. (7442)

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. (7348)

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

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 15% KEDVEZ-
MÉNNYEL bármilyen külső-belső
építkezési munkát, javításokat, bon-
tást, kerítéskészítést vállal. Tel. 0747-
634-747. (7412-I)

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

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (7178)

SÍRKŐ, SÍRKERET, KRIPTA
KÉSZÍTÉSÉT, betűvésést vállalunk az
összes városi temetőben és falun is,
garanciával. Tel. 0746-559-028. (7234)

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

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (7356)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(7370)

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-
tosokat. Tel. 0766-519-187.
(19976-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fáj-
dalommal emlékezünk már-
cius 20-án az erdőszent-
györgyi ANTAL SÁNDORRA
(Malom utca) halálának első
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, négy fia, menyei,
unokái és húga családjával
együtt Gyulakutáról. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! (mp.-I)

Fájó szívvel emlékezünk
március 20-án PÁL DEZSŐ
volt maroskeresztúri lakosra
halálának 15. évfordulóján.
Szeretett felesége, két fia,
lánya családjukkal együtt.
Szép emlékét a szívünkben
őrizzük, amíg élünk.
Nyugalma legyen áldott és
csendes! Szerettei. (7444-I)

Minden évben eljön a nap, 
mely szívünkben csak fájó
emléket hagy.
Könnyes az út, mely a
sírodhoz vezet,
a Jóisten őrködjön pihenésed
felett.
Szomorú szívvel emlékezünk
a 44 éves lukafalvi BERKESZI
JÁNOSRA halálának 8. év-
fordulóján. Nyugodjál béké-
ben! Édesanyád. (7434)

Már egy éve, hogy örökre
elmentél, itt hagytál mindent,
minket, akikért küzdöttél. Míg
velünk voltál, mi nagyon
szerettünk, hiányzol nekünk,
soha el nem feledünk.
Bennünk él egy mosolygós
arc, kedves tekinteted,
simogató, dolgos kezed,
végtelen szereteted. 
Szemünkben könnyel, szí-
vünkben örök fájdalommal
emlékezünk NAGY IMRÉRE
halálának első évfordulóján.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá szeretettel.
Nyugodj békében! Szerettei.
(7431-I)

Mély fájdalommal emlékezem
és emlékeztetem mindazokat,
akik tisztelték és szerették,
hogy ma, március 20-án egy
éve távozott közülünk a
nyárádgálfalvi születésű
DOMO JÓZSEF, az egykori
ICRM volt alkalmazottja.
Kérem, gondoljanak rá
kegyelettel. Pihenése  legyen
csendes, emléke áldott!
Bánatos özvegye. (7438-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
BERKESZI JÁNOSRA halá-
lának 8. évfordulóján. Akik
ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Nyugodjon békében!
Testvére, Gyuri és sógornője,
Ani. (7435)

Nehéz a kő, de nehezebb a
bánat, mely  szívére borul az
egész családnak. Velünk
sírnak a templomi harangok,
mert akit szerettünk, az minket
elhagyott. Szívünkben őrzünk,
mint egy drága kincset, mert
már 11 éve itt hagytál minket.
Mély fájdalommal emlékezünk
a ditrói születésű BAKOS
MÁRIÁRA. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott!
Szerettei. (7475)

Soha el nem múló fáj-
dalommal emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, ami-
kor 28 éve a március 20-i
tragikus események áldozata
lett a nagyernyei id. CSIPOR
ANTAL. Emlékét őrzi bánatos
felesége, fia és családja,
leánya és családja. Nyu-
godjon békében! (7480-I)

Kegyelettel és mély
szomorúsággal emlékezünk
ma, március 20-án özvegy
FARCZÁDI SÁNDORNÉRA
született SALAT REGINA,
halálának első évfordulóján.
Nyugodjon békében!
Szerettei. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, rokon, 

KISS JÓZSEF 
életének 88. évében 2018. már-
cius 18-án visszaadta lelkét terem-
tőjének. Drága halottunk temetése
2018. március 21-én, szerdán 14
órától lesz Ákosfalván, református
szertartás szerint. 

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatom, hogy drága fér-
jem, 

DÓSA JÓZSEF 
életének 74., házasságának 35.
évében 2018. március 18-án
hosszú betegség után csende-
sen megpihent. Drága halottun-
kat 2018. március 20-án, kedden
13 órakor kísérjük utolsó útjára a
káposztásszentmiklósi reformá-
tus temető ravatalozójából. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Bánatos felesége, Kató. (v.-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
após, apatárs, sógor, nagybácsi
és jó ismerős, a koronkai szüle-
tésű 

BALIZS LAJOS 
marosvásárhelyi lakos, 

a Prodcomplex volt dolgozója 
életének 83. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése
március 20-án 13 órakor lesz a
koronkai temetőben. 
„A legnagyobb tisztelet, amivel
az elhunytak előtt tiszteleghe-
tünk, az az, hogy tovább éljük az
életünket.”
„A halál nem más, mint újjászü-
letés.”

A gyászoló család. (7457-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték, tisztelték
és szerették a marosvásárhelyi
születésű 

CSEH ANDRÁST
hogy hosszas betegség, rövid
szenvedés után 2018. március
17-én elhunyt. Földi maradvá-
nyait 2018.  március 20-án 14 órai
kezdettel helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi római
katolikus sírkertben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (7463-I)

„Nem lesz többé halál.”
(Jelenések 21:4)
Ezzel a reménységgel a szívé-
ben, életének 76. évében 

MARTON M. LÁSZLÓ 
egy rövid időre megpihent. Szi-
lárd meggyőződésünk, hogy fel-
támadáskor újra találkozunk.
Temetése március 20-án 13 óra-
kor lesz Marosszentkirályon Je-
hova Tanúi szertartása szerint. 

A gyászoló család. (7476-I)

Küzdöttél, de már nem lehetett, 
a csend ölel át és a szeretet. 
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, 
örökké él az, akit nagyon szerettek.
(Tóth Árpád)
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
első unokatestvér és nagybácsi, 

VÁRTERÉSZ PÁL 
életének 63. évében tragikus hir-
telenséggel mindörökre itt ha-
gyott bennünket, és visszaadta
lelkét a Teremtőjének. 
Végső búcsúztatására 2018. már-
cius 21-én, szerdán 13 órakor
kerül sor a marosvásárhelyi ka-
tolikus temető felső kápolnájá-
ból, római katolikus szertartás
szerint.
A gyászoló rokonok és barátok.

(sz.-I)

Feledni valakit lehetetlen csoda, 
mert akit szerettünk, azt nem fe-
lejtjük soha.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédmama, testvér,
anyós, sógornő, anyatárs, rokon
és szomszéd, 

SIMON ERZSÉBET 
életének 73. évében rövid szen-
vedés után március 17-én csen-
desen megpihent.
Imádott halottunk temetése már-
cius 20-án 13 órakor lesz a reme-
teszegi temetőben. 
Emlékét őrzi a gyászoló család.

(7469-I)

Megrendülve, mély fájdalommal
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, sógor, rokon, szom-
széd, jó barát, 

id. GERGELY JÁNOS 
marosvásárhelyi lakos, 

a marosvásárhelyi repülőtér
volt alkalmazottja 

78 éves korában hosszú szenve-
dés után hirtelen elhunyt 2018.
március 19-én. Szerettünket
utolsó útjára kísérjük 2018. már-
cius 21-én 14 órakor a reformá-
tus temetőbe, miután örök
búcsút veszünk a temető ravata-
lozójában, unitárius szertartás
szerint. 

Gyászoló szerettei. (7491-I)

RÉSZVÉTNyILVÁNíTÁS

Együttérzéssel osztozunk Bán
Mózes kollégánk ÉDESANYJA
elhunyta miatti gyászában.
Őszinte részvéttel, az RMDSZ
Maros megyei szervezete. (-I) 

KÖSZÖNETNyILVÁNíTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik özv. SIMÓ LIVIA 
ny. tanítónő temetésén részt
vettek és sírjára virágot
helyeztek. A gyászoló család.
(7470)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Lengyelországi zarándoklat  2018. június 11–17. között: 
Zakopane–Kalwaria Zebrzydowska –Wadowice– Auschwitz–

Birkenau–Czestochowa– Varsó–Radom–Krakkó
György Tibor plébános lelki vezetésével. Tel. 0744-909-601. 

Édesanyám, messze mentél…
mint egy szellő, csendesen.
Lágy fuvallat ringó fák közt,
mi oly kedves énnekem.

Édesanyám, messze mentél,
s már a csillagok vigyázzák
féltőn léptedet.
S amikor az égre nézek,
látlak téged,
ahogy felém nyújtod két kezed.

Édesanyám, messze mentél…
Örök álomra hajtottad fejed.
S mi itt maradtunk… árván,
hogy megőrizzük emlékedet.

Szomorú szívvel emlékezünk a drága jó édesanyára, NAGY
JULIÁNNÁRA halálának 2. évfordulóján.
Lánya, Ilonka, veje, Bubu, két unokája: Ilonka és Annamária.
Nyugodj békében! (7461)

Focioktatás Marosvásárhelyen! 
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja 

az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed! 
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.

Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro. 
Kezdj el focizni még ma!

Hirdetés
Székelyvécke Község Önkormányzata (Székelyvécke 140. szám)

2018. március 28-án 10 órakor 
nyilvános árverést szervez 448,60 hektár legelő bérbeadására. 

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0265-344-401, 
vagy a hivatal székhelyén.



Pályázati felhívás 
Általános információk a szerződő hatóságról: elnevezés, adószám, cím, telefonszám, tel/fax és/vagy a

kapcsolattartó e-mail-címe: Szászrégen municípium, adószám: 3675258, cím: Szászrégen, Maros megye,
Petru Maior utca 41. szám, telefon: 0265-511-112, fax: 0265-512-542, e-mail: office@primariareghin.ro.

1. A román nyelvű Hivatalos Közlöny 2018. III. 14-i számának VI. részében közzétett hirdetés értel-
mében Szászrégen municípium közli a nem nyereségcélú jogi személyekkel, illetve a törvény alapján létre-
hozott egyesületekkel és az alapítványokkal, amelyek eleget tesznek a közpénzből közérdekű
tevékenységekre folyósított vissza nem térítendő finanszírozásokra vonatkozó 350/2005-ös számú törvény
előírásainak, hogy nyújtsák be pályázataikat a vissza nem térítendő finanszírozási szerződések megkötése
érdekében a következő területeken: sport, kulturális események, polgári nevelés, ifjúsági tevékenységek,
környezetvédelem. 

2. Az alkalmazott előírások a vissza nem térítendő finanszírozási szerződések odaítélésére sporttevékeny-
ségekre, kulturális tevékenységekre, polgári nevelésre, ifjúsági tevékenységekre, környezetvédelemre:

– a közpénzből közérdekű nonprofit tevékenységekre vonatkozó 350/2005. számú törvény 6. cikkelye;
– A Szászrégen Municípiumi Helyi Tanács által elfogadott, a szászrégeni nonprofit helyi érdekeltségű te-

vékenységre a helyi költségvetésből folyósított vissza nem térítendő finanszírozásokra vonatkozó szabályo-
zást jóváhagyó 31/2014-es helyi tanácsi határozat.

3. A szerződések finanszírozási forrása: a szászrégeni helyi költségvetést jóváhagyó 2018. február 2-i 17-
es számú helyi határozat értelmében 2018-ban a helyi költségvetésből helyi érdekeltségű nonprofit tevé-
kenységre vissza nem térítendő finanszírozás összege 250.000 lej. 

4. A szászrégeni helyi költségvetésből közérdekű nonprofit tevékenységekre vissza nem térítendő finan-
szírozások – tevékenységi területenként – idei évre szóló leosztása, melyet a 2018. március 2-i 31-es számú
helyi tanácsi határozattal fogadtak el:

5. A projektek időtartama: A projektek a vissza nem térítendő finanszírozási szerződésben egyenként meg-
állapított időpontban zajlanak, legkésőbb 2018. december 15-ig.

6. A vissza nem térítendő finanszírozás pályázati dokumentációját, a pályázatok elbírálási kritériumait, a
pályázati útmutatót, a szászrégeni helyi költségvetésből helyi érdekeltségű vissza nem térítendő finanszí-
rozásokra vonatkozó szabályzatot a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal székházában bocsátják az érdekeltek
rendelkezésére, illetve megtalálhatók az intézmény honlapján: http://www.primariareghin.ro, a Finanţări ne-
rambursabile menüpontnál. 

7. Bővebb tájékoztatást a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalban nyújt a helyi költségvetésből vissza nem
térítendő finanszírozású pályázatokat elbíráló bizottság titkára.

8. A pályázatok benyújtási határideje: 2018. április 10-én 16 óra. 
A finanszírozó hatóság a sajtóban való közlést követő 30 napról 15 napra csökkenti a pályázatok benyúj-

tásának határidejét, hogy felgyorsítsák az elbírálást, s mielőbb elkezdjék a Szászrégen municípium saját költ-
ségvetéséből finanszírozott, nem nyereségcélú projektekbe foglalt tevékenységek lebonyolítását.

9. A pályázatokat a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani, cím: Petru Maior utca 41. szám,
a közönségtájékoztató irodában. 

10. A pályázatok felbontásának időpontja és helye: 2018. április 11-én 12 óra, a Szászrégeni Polgármesteri
Hivatal kis gyűlésterme. 

11. A pályázatok elbírálását és kiválasztását a finanszírozás odaítélése érdekében a Szászrégeni Polgár-
mesteri Hivatal pályázatelbíráló bizottsága végzi 2018. április 12–18. között.

12. A pályázati közleményt 2018. március 13-án továbbították a román nyelvű Hivatalos Közlönyhöz.

Maria Precup Rădoi Daniela Minodora 
polgármester jegyző 

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám, 
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény

A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében nyilvános árverésen
értékesítik az alábbi eladósodott cégek javait:
– RAI TRANS JUNIOR KFT., adószám 30811128, Marosoroszfalu 11. szám, Maros megye, végrehajtói
dossziészám RM 61
– REGUN ACORD KFT., adószám 31876265, Szászrégen, Susenii Noi utca 1., Maros megye, végrehajtói
dossziészám SC_R_181/17090
Az árverés 2018. április 12-én 11 órától lesz a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33.
szám alatti székhelyén az RM 61 és SC_R_181/17090 számú végrehajtói dossziék alapján. 
A RAI TRANS JUNIOR KFT. eladásra szánt ingósága:
– 2004-es gyártású BMW 346X/ED71 330XD személygépkocsi, rendszáma MS-11-SWT, kikiáltási ár 7.800 lej
A REGUN ACORD KFT. eladásra szánt ingósága:
– 1998-as gyártású Volkswagen személygépkocsi, rendszáma MS-11-NVZ, alvázszáma
WVWZZZ6NZWW019778, kikiáltási ár 3.090 lej. 
A kikiáltási ár a RAI TRANS JUNIOR KFT. esetében a felértékelési ár 50%-át jelenti (negyedik árverés), a
REGUN ACORD KFT. esetében pedig a 100%-át (I. árverés), héa nélkül. 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 az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a
megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a
0265-512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2018. március 20. 

Zogorean Florin hivatalvezető

A Népújság hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI  JELENBE.
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ŞTEFANIA javasasszony bioenergiát használva a böjti
időszakban imával és szentelményekkel dolgozik
Marosvásárhelyen. Az egyház által is elismert, a
legsikeresebb a lelki problémák megoldásában. Leveszi az
átkot, a rontást, feloldja a kötéseket, kibékíti a szétváltakat,
segít alkoholizmus, csontfájdalom, megmagyarázhatatlan
hasfájdalom, epilepszia, idegbaj, családi viták esetén, segít
a magán- és üzleti életben stb. A bándi Anita köszöni, hogy
Ştefania segítségével együtt lehet kedvesével. János
Régenből hálás, hogy megszabadult a rontástól és ismét
jövedelmező az üzlete. Az eredmény 100%-osan garantált.
Hívják bizalommal a 0743-854-205-ös telefonszámon. 
(Fizetett hirdetés: 7195)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

Az ALIAT CÉGCSOPORT Volkswagen márkaképviselete KÖNY-
VELŐI ÁLLÁSBA FIATAL MUNKATÁRSAT keres teljes munka-
időre. Amit kérünk: közép- vagy felsőfokú gazdasági végzettség,
minimális könyvelési tapasztalat, magas szintű számítógép-kezelési
ismeretek (MS Office), önálló, pontos, hatékony munkavégzés, folya-
matos tanulni akarás. Amit kínálunk: remek tanulási lehetőség fejlő-
désben levő cégnél, szakmai mentorálás, fiatalos, baráti hangulatú
munkakörnyezet, versenyképes jövedelem. Az érdekeltek önéletrajzát
a recrutare@aliat-ams.ro e-mail-címre várjuk. (19966)

CUKRÁSZLABORBA alkalmazunk személyeket. Tel 0745-668-
883, e-mail-cím: jutkams@yahoo.com (19951-I)

A DUDA TRANS KFT. alkalmaz D kategóriás hajtásival SOFŐRÖ-
KET személyszállításra. Tel. 0747-048-444. (19962-I)

A QUALITAS KFT. FÉRFI és NŐI MUNKAERŐT alkalmaz a ma-
rosvásárhelyi és a parajdi kürtőskalács-sütödéjébe betanítással, állandó
munkaszerződéssel. Amit kínálunk: pluszjuttatások, méltányos fizetés,
jó munkakörülmények. Jelentkezni önéletrajzzal a
qualitascom@yahoo.com e-mail-címen. Bővebb felvilágosítás a 0744-
500-554-es telefonszámon. Legyen ön is tagja egy sikeres vállalko-
zásnak! (19972-I)

ASZTALOSMŰHELYBE SZAKKÉPZETT és SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁST alkalmazunk. Tel. 0721-458-860. (sz.)

FOGÁSZATI RENDELŐBE 4 órai munkaidőre felveszek ASZ-
SZISZTENSNŐT. Tel. 0723-922-209. (7440-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számí-
tástechnika, 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 benyújtani. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (sz.)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására. 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.)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal ren-
delkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, BÁ-
ROST, PINCÉRT, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (61031)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a
karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdek-
lődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)

AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0265/223-902,
0740-393-060. (sz.-I)

KERESKEDELMI ÜGYNÖKÖT és B kategóriával rendelkező SO-
FŐRT alkalmazunk italokat forgalmazó céghez. Tel. 0722-383-216.
(19977-I)

Az M&CO HR SERVICES tapasztalt KÖNYVELŐT és TITKÁR-
NŐT keres. Tel. 0754-215-726. (19978-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

Sorszám Terület Összeg

1. Sporttevékenységek 180.000 lej

2. Kulturális tevékenységek 20.000 lej

3. Polgári nevelés, ifjúsági tevékenységek 30.000 lej

4. Környezetvédelem 20.000 lej

Összesen 250.000 lej



FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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