
Divatos a közszállítást szidni Marosvá-
sárhelyen, holott ez is olyan, mint maga
a város. Torzóban maradt fejlesztési
terveivel, amelyekben nem szerepel egy
egységes távlati elképzelés a megnyug-
tató forgalomrendezésről és a közszál-
lítás színvonalának olyan szintű
emeléséről, amely a személygépjármű-
forgalom, a központ és a fő útvonalak
zsúfoltságának csökkenéséhez vezet-
hetne. 

A közszállítás olyan, mint a jelenlegi város-
szerkezet néhány négysávos útjával, amelyek
önálló autóbuszsáv hiányában a csúcsforgalom-
ban és ünnepek előtt bedugulnak, és kétsávos
belvárosi utcáival, amelyek az említett idősza-
kokban szinte átjárhatatlanná válnak, miközben
„szexepiljüket” a méretes kátyúk, lesüllyedt ka-
nálisfedelek miatti döccenők jelentik.

A kopott régi házakhoz és túlméretezett vil-
lákhoz hasonló a városi közszállítás autóbusz-
parkja is: az újan vásárolt, de már koszos,
hátgörnyesztő járművektől a másodkézből vett
alacsony padlózatú, kényelmesebb buszokig,

amelyek megvételükkor szinte újaknak tűntek,
de az egyre jobban balkanizálódó város lakói-
nak egy része tett-tesz róla, hogy minél hama-
rabb elhasználódjanak. Mert a város lakosságát
képezi le az utazóközönség is, köztük zsebtol-
vajokkal, notórius rongálókkal, akik üléseket
metszenek fel, s indulástól a leszállásig szemét-
kupacot hagynak maguk után, és eszük ágában
sincs, hogy az utazói udvariasság minimális
szabályait betartsák. 

Ilyen körülmények között álmodozni lehet
ugyan a korszerűségről, de annak megvalósulásáig

Együttműködés a
fiatalok érdekében
Együttműködési megállapodást írt alá
tegnap a Maros Megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács (MIET) és a Maros
Megyei Magyar Diáktanács (MDT). 
____________3.
Hallgatólagosan
fogadta el 
az alsóház
Viszonylag kevés volt a sajtóvissz-
hangja annak az oktatást módosító
kezdeményezésnek, amit az RMDSZ-
es kollégákkal közösen nyújtottunk
be, és amely tartalmazza mindazokat
a célkitűzéseket, amelyeket a válasz-
tási programban megfogalmaztunk. 
____________4.
Rákász Gergely
erdélyi koncert-
turnéja 
A frissen indult Rákász Gergely Alapít-
vány határon túli és anyaországi ma-
gyar területekre, valamint magyar
közösségeknek szervez hangverse-
nyeket magyar művészekkel.  
____________5.

Csillagok pénzes 
háborúja

Szerdán dőlt el jogerősen: marad a hivatalában
a hadsereg vezérkari főnöke. Nem gyakori, hogy
egy NATO-tagállamban a haderő felett rendelkező
politikai döntéshozók több hónapos jogi háborúba
keveredjenek a sereg egyenruhás vezérének kiléte
kapcsán, pláne hogy ugyanaz a párt akarta eltá-
volítani a vezérkari főnököt, amelyik annak idején
kiválasztotta a tábornokot erre a posztra. A ma-
gyarázat a fegyverüzletekben rejtőzhet.

Ami a régi-új vezérkari főnököt illeti, ez egyike
a hadsereg azon főtisztjeinek, akik a tanfolyamo-
kon való folyamatos pallérozódás mellett a harc-
téren is szagoltak puskaport. Az illető
zászlóaljparancsnokként az afgán és az iraki had-
színtereket is megjárta, a második világháború óta
először éles bevetést teljesítő román egységek pa-
rancsnokaként, és a hozzáértők szerint sem vallott
szégyent. 2015 januárjában kapta meg vezérkari
főnöki kinevezését, amire az akkori szociál-
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Előfizetőink 
figyelmébe!
A húsvéti ünnepek

miatt áprilisban 
kevesebb 
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0742-828-647. 



Április 7-én tűzvész martalékává vált a marosvásárhelyi
Vass család hajléka, a nagymama pedig életét veszítette.

Aki teheti, együttérzése mellett anyagilag is támogassa a
családot ebben a megpróbáltatott helyzetben, hogy újjáépíthes-
sék a családi hajlékot.

Mindazok, akik szeretnének a Vass család megsegítésére
adakozni,  személyesen is felvehetik a kapcsolatot a családdal,
vagy felajánlásaikat megtehetik a meggyesfalvi református
gyülekezet lelkészi hivatalában (Marosvásárhely, Kapa utca
13. szám).

A támogatás banki átutalással is lehetséges:  IBAN: RO23
RNCB 0692 1603 6562 0002, a számlatulajdonos neve Vass
Károly Attila, SWIFT-kód: RNCB RO BU – közölte a Maros-
vásárhely VI. Meggyesfalvi Református Egyházközség. (m.s.)

Virágvasárnapi konfirmáció 
és ifjúsági találkozó 

A legtöbb protestáns egyházközségben virágvasárnap
tartják a konfirmációi ünnepélyt, amikor a  fiatalok első al-
kalommal vesznek úrvacsorát. A Maros-mezőségi Refor-
mátus Egyházmegye szervezésében április 28-án 17
órától Mezőcsáváson ifjúsági befogadó találkozóra kerül
sor, ahová az idén konfirmált fiatalokat várják.  Igét hirdet
Fúró Félix marosvásárhelyi egyetemi lelkipásztor, előadást
tart Ruszka Sándor, zenél a szászcsávási ifjúsági zenekar. 

Prosztatarákszűrő vizsgálat 
a megyei kórházban

Április 15–19. között a Marosvásárhelyi Megyei  Sürgős-
ségi Kórházban   40 év fölötti férfiak prosztatarákszűrő
vizsgálatra jelentkezhetnek a 4179-es urológiai szakren-
delőben, naponta  9-től 13 óráig. A beteget ultrahangos
(echográf) készülékkel  is megvizsgálják, illetve ha van kül-
dőpapírja  a családorvostól, PSA-t is mérnek. 

Búzásbesenyőben az Agrárkaraván
Április 15-én, hétfőn 15 órától a Maros megyei RMDSZ
által a Pro Economica Alapítvánnyal, a Székely Gazda-
szervezetek Egyesületével, valamint a Maros megyei Ifjú-
sági Egyeztető Tanáccsal (MIET) közösen szervezett
Agrárkaraván résztvevői a búzásbesenyői kultúrotthonban
találkoznak az érdeklődőkkel; a napirenden levő mezőgaz-
dasági támogatásokról, pályázatokról tudhatók meg első
kézből információk. Jelen lesznek: a Maros megyei
RMDSZ, a megyei tanács, a Pro Economica Alapítvány, a
MIET elnöke, a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség (APIA), az AFIR, a Székely Gazdaszervezetek
Egyesülete, a falugazdász-hálózat képviselői, akik a szak-
területükkel kapcsolatos aktuális kérdésekről tájékoztatják
a gazdákat.

Ingyenes kozmetikai kezelés 
nyugdíjasoknak

A Nyugdíjasok Országos Egyesületének Maros megyei ki-
rendeltsége ingyenes kozmetikai kezelést  tesz lehetővé
tagjainak. A marosvásárhelyi Rimel kozmetikai szalon áp-
rilis 15-én  várja a szépülni vágyó egyesületi tagokat. Be-
jelentkezni az egyesület székhelyén, a Bolyai utca 36.
szám alatt lehet 10–13 óra között. 

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor
17 órától kisiskolások, 18 órától óvodások számára. Mu-
zsikál Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín: Stu-
dium Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8.
szám. Cserecipő szükséges.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma GYuLA, 
holnap idA napja.
idA: több germán név egy-
beesése. Vagy az egyik val-
kűr, Itis harci istennő nevéből
keletkezett, vagy az id szótő-
ből, ekkor jelentése: tevékeny,
serény. 

12., péntek
A Nap kel 

6 óra 41 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 5 perckor. 
Az év 102. napja, 

hátravan 263 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. április 11.

1 EUR 4,7596
1 USD 4,2201

100 HUF 1,4814
1 g ARANY 176,9799

IDŐJÁRÁS
Változékony idő, 
eső várható

Hőmérséklet:
max. 190C
min. 60C

Megyei hírek

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

Együtt kitakarítjuk!
A Marosvásárhelyi Rádió a város több médiaintézményével, az
Erdélyi Magyar Televízióval, a Rádió GaGával, a Népújsággal,
valamint a Punctul.ro szerkesztőségével közösen az idén is
megszervezi az Együtt kitakarítjuk! jelmondatú rendezvényt,
amelynek célja a Maros komp fölötti partszakaszának megtisztí-
tása. A résztvevőket vasárnap 11 órára várják a komphoz, majd
a már megszokott módon, kesztyűkkel és szemeteszsákokkal
„felszerelkezve” az illegális hulladéklerakókhoz irányítják a cso-
portokat. A délelőtti akción összegyűjtött szemetet a partnercé-
gek által biztosított tehergépkocsikkal szállítják el. 
Új helyszínen a marosvásárhelyi
passió
Április 14-én, virágvasárnap 17 órakor a marosvásárhelyi
Imádság Háza szervezésében új helyszínen, a Rózsák
tere 42. szám alatti nyári színpadon mutatják be Jézus
szenvedéstörténetét. A szabadtéri misztériumjátékot hato-
dik alkalommal tekinthetik meg az érdeklődők a megye-
székhelyen. 

Előadás a mesterséges 
fogantatásról
Április 16-án, kedden 18 órától dr. Nagy Barna szülész-
nőgyógyász főorvos tart előadást a mesterséges foganta-

tásról a marosvásárhelyi Bernády Házban. A rendez-
vényre a Védem Egyesület sikeres előadás-sorozata ke-
retében kerül sor. A belépti díj 8 lej, Védem-tagoknak 5 lej. 

Ünnepi készülődés 
A marosvásárhelyi Női Akadémia a Divers Egyesülettel
közösen  húsvéti készülődésre várja a marosvásárhelyi
családokat április 13-án 10-18 óra között a várbeli infor-
mációs iroda kupolaépületébe. A szervezők kézműves-ki-
állítással egybekötött kézműves-tevékenységeket
ajánlanak. A gyerekek locsolóvers-szavaló 
versenyen vehetnek részt 11-12 óra között, és 
megkóstolhatják a süteménykészítő versenyre beérkező
tésztákat. A zsűrizés 13 órakor lesz.  A kézműves-foglal-
kozásokra 3 lejes támogatást várnak, a tojásfestéshez főtt
tojást is ajánlatos vinni. Információk a 0724-292-999-es
telefonszámon.

A tavaszi ünnepkör hagyományai 
Április 13-án, szombaton délelőtt 10 órától a tavaszi ün-
nepkör hagyományaival ismerkedhetnek az I-IV. osztályos
gyerekek a marosvásárhelyi Néprajzi és Népművészeti
Múzeumban. A foglalkozáson alkalom nyílik éneklésre,
népi gyermekjátékokra, húsvéti készülődésre, tojásfes-
tésre és búzavetésre is. Belépő: 5 lej. Jelentkezni a követ-
kező elérhetőségeken lehet: gyimola@yahoo.com, tel.
0742-920-390. Szervezi a Világló Egyesület és a Néprajzi
és Népművészeti Múzeum. A program szakmai partnere 
a Hagyományok Háza.

RENDEZVÉNYEK

Segítsünk 
a Vass családon!

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 23. forduló-

jában, ma 17 órától: Marosvásárhelyi MSE – Tordai Sticla
Arieşul (nyárádszeredai pálya); szombaton 17 órától: Rad-
nóti CS – Szászhermányi AFC, Nagybányai Minaur –
Szászrégeni Avântul.

A 4. ligás bajnokság elitcsoportjának 18. fordulójában,
szombaton 11 órai kezdettel: Ákosfalva – Szováta, Maros-
oroszfalu – Nyárádtői Unirea, Marosvásárhelyi CSM – Ma-

rosszentkirály-Náznánfalva (Trans-Sil stadion), Nyárádsze-
reda – Kutyfalva, Marosvásárhelyi Atletic – Segesvár
(meggyesfalvi pálya), Nagysármás – Dános, Nyárádtői Vi-
itorul – Marosludas (Dózsa György-i pálya).

A 2. ligás futsalbajnokság 17. fordulójában, szombaton
18.30 órától, a ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi
CSM – Gyergyóremetei Kereszthegy.

KÉZILABDA. A női Nemzeti Liga D csoportjának 19.
fordulójában, vasárnap 17 órától: Köröskisjenői Crişul –
Marosvásárhelyi CSM.

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
17, 37, 27, 4, 35  + 3 NOROC PLUS: 9 5 3 0 2 3 

14, 26, 1, 36, 18, 39 SUPER NOROC: 8 0 2 5 3 6

8, 10, 4, 49, 45, 27 NOROC: 4 9 7 4 9 4 5

Húsvéti vásár Szovátán 
Április 13-án, szombaton, a város központi részén lévő Virág negyed

előtti téren Szováta önkormányzata első alkalommal szervez hagyományos
húsvéti  kézművesvásárt. Környékbeli előállítóktól és forgalmazóktól szár-
mazó egyedi, kézzel készített húsvéti dísztárgyak, hímzett tojások és egye-
bek, valamint különböző tavaszi termékek kerülnek kiállításra és árusításra.
Az egész napos esemény keretében a Szovátai Népi Játszóház húsvéti kéz-
műves-foglalkozásra csalogatja a kisebbeket, illetőleg bárkit, aki nemcsak
kész kézműves terméket vásárolna, hanem maga készítené el az ünnepi
díszeket. Azokat, akik tojást festenének, a szervezők arra kérik, vigyenek
otthonról egy-két főtt tojást. Az esemény másik érdekessége, hogy az arra
járók barkát vihetnek haza, amelyet elvihetnek másnap a virágvasárnapi
barkaszentelésre.

Miklós Szilvia és Szilágyi 
Sándor nótaénekesek 

vasárnap az Erdély TV-ben
Vasárnap 13.30-kor az Üzenet szere-

tettel vendégei Miklós Szilvia és Szilá-
gyi Sándor nótaénekesek, a műsorban a
csíkszeredai Ineffable zenekar is bemu-
tatkozik. Szintén aznap 17 órakor jelent-
kezik a Hitélet, amelynek készítői
Brüsszelben jártak, az ott tapasztaltakat
mutatja be a műsor külső és belső szem-
mel.

A labdarúgó 1. ligás rájátszás 5. fordulójának 
televíziós közvetítési rendje

Április 12., péntek:
* 18.00 óra: Concordia Chiajna – Dunărea Călăraşi (alsóház)
* 21.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Bukaresti Dinamo (alsóház)
Április 13., szombat:
* 18.30 óra: FC Botoşani – Nagyszebeni Hermannstadt (alsóház)
* 21.30 óra: Konstancai Viitorul – CSU Craiova (felsőház)
Április 14., vasárnap:
* 18.00 óra: FC Voluntari – Medgyesi Gaz Metan (alsóház)
* 21.00 óra: Kolozsvári CFR – Bukaresti FCSB (felsőház)
Április 15., hétfő:
* 21.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Gyurgyevói Astra (felsőház)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és a

Look Sport/Plus.

Manchesterben nyert
a Barcelona, ikszelt 

az Ajax és a Juventus
Az FC Barcelona egygólos előny-

nyel várhatja a labdarúgó Bajnokok
Ligája negyeddöntőjének hazai visz-
szavágóját, miután szerdán 1-0-ra
nyert a Manchester United vendége-
ként; a másik szerdai mérkőzésen az
Ajax és a Juventus nem bírt egymás-
sal Amszterdamban: az eredmény 
1-1.

Részletesebben hétfői számunkban
írunk a két találkozóról.



demokrata kormány védelmi minisztereként ténykedő je-
lenlegi megyénkbeli prefektus terjesztette fel, és az akkori
felső pártvezetés is teljes mellszélességgel támogatta.
Csak a kinevezés aktusa jutott az akkor még csak pár
hete hivatalban levő elnöknek. Aki a vezérkari főnök
mandátumának tavaly év végi lejártakor rendelettel
hosszabbította meg ennek érvényességét, mert a kor-
mány nem tudott előállni egy minden törvényi kitételt tel-
jesítő helyettessel.

Az érdekes csavar a történetben az, hogy a tábornokot
vezérkari főnökké felterjesztő és támogató szociáldemok-
raták most minden erejükkel igyekeztek eltávolítani egy-
kori kiszemeltjüket. A főtiszt ugyanis többször is
összetűzésbe keveredett a kormánypárt új elnökével fegy-
verzetbeszerzési ügyekben. Ennek, mióta az ország el-
kezdte komolyan venni az észak-atlanti szövetségbeli
tagságával járó kötelezettségeit, és annak megfelelően
költ haditechnikára, százmillió eurós nagyságrendű tétje
van. És az anyagi mellé nem ritkán politikai érdek is tár-
sul. Például az adott időben nagy hírverést kapott, hogy
a szocdemek bajszos elnökét meghívták az új amerikai
államelnök beiktatási ünnepségére. Arról már sokkal ke-
vesebb szó esett, hogy a teleormanisztáni kiskirály meg-
hívásáért közbenjárt egy politikai kapcsolatokkal is
rendelkező üzletember, akinek történetesen haditechnikai
érdekeltségei is vannak, és szívesen adott volna el szép
hazánknak is némi haditechnikát pár száz millió euróért.
Csakhogy a vezérkari főnök ehhez nem járult hozzá, mert
nem látta katonailag indokoltnak az üzletet. De más
fegyverbeszerzés kapcsán is összetűzésbe került a baj-
szos pártvezérrel, akinek a jelek szerint nem korlátlan a
hatalma.
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Hétfőig csapadékos időjárás
várható

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön tá-
jékoztatást adott ki, miszerint az egész országban
hétfőn 10 óráig csapadékos idő várható, villámlás-
sal. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy
mérsékelt mennyiségű esőzés várható a legtöbb ré-
gióban, főként záporokra kell számítani. Nagyobb
csapadékmennyiség főként a délnyugati és délkeleti
országrészen várható. A hegyekben is inkább eső
formáját ölti a csapadék, ami elősegíti a hóréteg ol-
vadását főként a Bánsági-hegyekben, a Déli-Kárpá-
tokban és a Kárpát-kanyarban. A lehulló csapadék
helyenként meghaladja a 15-20 litert négyzetméte-
renként, Olténiában, a Havasalföldön és a környé-
kükön található hegyekben pedig a 30-40
liter/négyzetmétert is. (Mediafax)

Emelnék az élelmiszer-
utalványok értékét

Az élelmiszer-utalványok értékét 15-ről 20 lejre
emelő módosító javaslatot nyújtott be a parlamentbe
több szociáldemokrata képviselő. A javaslat az élel-
miszer-utalvány értékét megszabó 2018/165-ös tör-
vényt módosítaná. A kezdeményezők szerint az
utalvány jelenlegi maximális értéke, a 15,18 lej, nem
elég egy ebéd megvásárlására a vendéglátóipari
egységekben. „Egy ebéd átlagára 21,40 lej” – mu-
tatnak rá a kezdeményezők. Jelenleg több mint
2.100.000 alkalmazott részesül élelmiszer-utalvány-
ban, azaz a dolgozók csaknem fele. Az ügyben a
szenátus az első megkeresett ház, a képviselőház
lesz a döntő fórum. Amennyiben a parlament elfo-
gadja a módosító javaslatot, az a Hivatalos Közlöny-
ben való megjelenését követő hónap első napján
lépne érvénybe. (Agerpres)

Őrizetbe vették a WikiLeaks 
alapítóját

Őrizetbe vette a Scotland Yard csütörtökön Julian
Assange-t, a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapí-
tóját, aki hét éve Ecuador londoni nagykövetségén
tartózkodott. A londoni rendőrség bejelentése szerint
a rendőri egységeket Ecuador nagykövete szemé-
lyesen hívta be a diplomáciai képviselet épületébe,
miután az ecuadori kormány visszavonta az As-
sange-nak korában megadott menedékjogot. A Scot-
land Yard közleménye szerint a WikiLeaks 47 éves
alapítóját egy londoni rendőrőrsre szállították. A svéd
ügyészség megszüntette ugyan az Assange ellen
nemi erőszak gyanúja miatt folytatott nyomozást, a
londoni Westminster kerület magisztrátusi bírósága
azonban fenntartotta a letartóztatási parancsot a
szabadlábon védekezés fejében megszabott bíró-
sági megjelenési kötelem megszegése miatt. Ez a
brit törvények alapján önmagában is bűncselek-
mény, amelyért egy évig terjedő szabadságvesztés
szabható ki. (MTI)

Ország – világ
Együttműködési megállapodást
írt alá tegnap a Maros Megyei If-
júsági Egyeztető Tanács (MIET)
és a Maros Megyei Magyar Diákta-
nács (MDT). Ennek részleteiről
közös sajtótájékoztatón számolt
be Oltean Csongor, az RMDSZ euró-
pai parlamenti képviselőjelöltje, a
MIÉRT elnöke, ifj. Birtalan István
MIET-elnök, illetve ifj. Szepessy
László, az MDT elnöke.

Birtalan István elmondta, a Maros
Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács meg-
alakulása óta az ifjúságot érintő kérdé-
sekkel, problémákkal foglalkozik, és
örömükre szolgál a Maros Megyei Ma-
gyar Diáktanács létrehozása, hiszen hi-
ánypótló ifjúsági szervezet jött létre. –
Azt szokták mondani az idősebbek, hogy
az ifjúságnak nincsen véleménye, nem
tud állást foglalni különböző kérdések-
ben, mi azonban ezt megcáfoljuk, mert
igenis van véleményünk a közélettel, il-
letve a jövőnkkel kapcsolatban – hang-
súlyozta. 

Ifj. Szepessy László szerint a megálla-
podás számukra is rendkívül fontos, 
hiszen nagyvonalakban ugyanazt a cél-
csoportot képviselik, a Maros
megyei magyar fiatalokat, és a
megállapodásnak köszönhetően
hasznos információkat, ötleteket
osztanak meg egymással.
Ugyanakkor bátorítják a többi
diáktanácsot, hogy vegyék fel a
kapcsolatot a MIET-tel, és ők is
kezdjék el az építő munkát.
Mint mondta, a diáktanácsok
feladata elsősorban a különféle
rendezvények szervezése, vala-
mint az érdekképviselet, és úgy
érzik, együttműködve többet
tudnak tenni. 

Közös céljaik között szerepel
többek között, hogy a Rólad
szól! program részeként közép-
iskolásoknak pályaorientációs
beszélgetéseket kezdeményez-
zenek, ugyanis azt tapasztalják,
hogy sok középiskolás tanácsta-
lan, amikor a számos lehetőség

között választania kell, nem tudja eldön-
teni, mi lenne számára a legmegfelelőbb.
Ezen a téren az iskolában nem kapnak
elég támogatást, ezért szeretné őket se-
gíteni a diáktanács. 

Nyílt napokat szeretnének szervezni
az egyes intézményekkel, hogy a fiatalok
betekintést nyerjenek ezek működésébe,
hiszen akkor tudnak hitelesen építő kri-
tikákat megfogalmazni, ha ismerik az ott
zajló folyamatokat. 

A Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke,
Oltean Csongor, európai parlamenti kép-
viselőjelölt rámutatott, egykor ifjúsági
elnökként is sokat dolgozott annak érde-
kében, hogy a diáktanácsokat valamilyen
formában a megyei szervezet köré épít-
sék, hiszen ez az a generáció, amely 
meg tud fogalmazni olyan problé-
mákat, kritikákat, amelyekre esetleg az
idősebb nemzedék nem figyel kellőkép-
pen. 

Oltean Csongor szerint az Európai
Unió nem túl fiatalbarát, annak ellenére,
hogy számos lehetőség van a fiatalok
számára. Egy fiatal, aki nem tagja egy if-
júsági szervezetnek, nehezen tud infor-
mációhoz jutni, hogy milyen lehetőségek
állnak a rendelkezésre. – Mi azon dol-
goztunk az elmúlt években, hogy ezeket
a pályázati, finanszírozási lehetőségeket,

amelyekbe a fiatalok is bekapcsolódhat-
nak, nyilvánosakká tegyük – hangsú-
lyozta. 

Kiemelte a Discover EU projektet,
amely lehetőséggel számos erdé-
lyi magyar, de marosvásárhelyi fiatal is
élt. 

Mint mondta, bár az unió nem szólhat
bele az országok oktatási rendszerének a
működésébe, olyan finanszírozási lehe-
tőségeket tud biztosítani, amelyekkel az
oktatási intézmények, vagy akár az ifjú-
sági szervezetek is élni tudnak. Az elmúlt
öt évben közel 5 millió eurót sikerült le-
hívni különböző mobilitási projektekre,
ami azt jelenti, hogy több országból jár-
tak Erdélyben fiatalok, és különböző
témák kapcsán beszélgetésekre, ötletelé-
sekre került sor a helyi ifjúsággal. Ezek
az alkalmak is hozzájárulnak ahhoz,
hogy táguljon a fiatalok látóköre, és meg-
tanuljanak olyan kritikákat megfogal-
mazni, amelyekkel hosszú távon a
közösséget építeni tudják. Hozzátette,
külön üdvözli a pályaorientációs projek-
tet, hiszen a tapasztalat az, hogy az okta-
tás minősége sokat romlott az elmúlt
harminc évben Romániában, manapság
nem „trendi” egy fiatalnak szakiskolában
tanulni, és ezen a mentalitáson hosszú
távon változtatni kell. 

Együttműködés a fiatalok érdekében

Jogerősen elutasította szerdán a leg-
felsőbb bíróság a védelmi minisztérium
beadványát, amelyben a Nicolae Ciucă
tábornok vezérkari főnöki mandátumá-
nak meghosszabbításáról szóló elnöki
rendelet felfüggesztését kérte a szak-
tárca. A bukaresti ítélőtábla január 31-én
úgy döntött, hogy elfogadja a védelmi
minisztérium beadványát, és felfüggesz-
tette Iohannis rendeletét, az elnök azon-
ban megfellebbezte a döntést, és a
legfelsőbb bíróság neki adott igazat. A
szaktárca egy másik, szintén a bukaresti
ítélőtáblához benyújtott beadványában a
Nicolae Ciucă tábornok vezérkari főnöki
mandátumának meghosszabbításáról
szóló dekrétum semmissé nyilvánítását
kérte, de ezt is elutasították a bírák.

Klaus Iohannis államfő a Legfelsőbb
Védelmi Tanács (CSAT) december 28-i
ülése után jelentette be, hogy rendelettel
meghosszabbította Nicolae Ciucă man-
dátumát, miután elutasította Gabriel Leş

védelmi miniszter arra vonatkozó javas-
latát, hogy Dumitru Scarlat tábornokot
nevezzék ki a román hadsereg élére. Az
elnök azzal indokolta a jelölés elutasítá-
sát, hogy az nem felelt meg a törvényi
követelményeknek. Ezt követően a vé-
delmi minisztérium előzetes panaszt
nyújtott be az Államelnöki Hivatalhoz,
kérve, vonják vissza a vezérkari főnök
mandátumának meghosszabbításáról
szóló rendeletet. A beadványban a
2006/346-os törvény 32-es cikkelyének
5. bekezdésére hivatkozott, amely sze-
rint „a vezérkari főnök a hadsereg leg-
magasabb rangú katonája, akit az
államfő nevez ki a védelmi miniszter ja-
vaslatára és a miniszterelnök láttamozá-
sával, négyéves mandátumra, egyéves
meghosszabbítási lehetőséggel”. Január
9-én Gabriel Leş védelmi miniszter tör-
vénytelennek minősítette a Nicolae
Ciucă mandátumát meghosszabbító ren-
deletet, és azt mondta, hogy majd a bí-

róság fog dönteni az ügyben. Január 14-
én Iohannis államfő kockázatos és alkal-
matlan lépésnek nevezte, hogy a védelmi
miniszter a közigazgatási bíróságon tá-
madja meg a vezérkari főnök mandátu-
mának meghosszabbítását. 

„Az, hogy most a közigazgatási bíró-
sághoz fordul a katonai hierarchiával
szemben, számomra alkalmatlan és koc-
kázatos lépésnek tűnik. Ciucă tábornok
rendkívül nagy tiszteletnek örvendő, az
elnökségünk, az európai katonai struktú-
rák és a NATO katonai struktúrái szem-
pontjából is fontos szerepet betöltő
személy. Mit fog gondolni például vala-
mely szövetséges országunk hadseregé-
nek magas rangú képviselője, ha
tudomására jut, hogy a védelmi minisz-
ter megtámadja a közigazgatási bírósá-
gon saját vezérkari főnökét? 
Ezek rosszul kigondolt, tipikus PSD-s
akciók” – vélekedett akkor Iohannis.
(Agerpres)

Jogerős: 
Nicolae Ciucă tábornok vezérkari főnök marad

Az ukrajnai elnökválasztás második
fordulójában Volodomir Zelenszkij hu-
morista elnökjelöltre az ukránok 51 szá-
zaléka, míg Petro Porosenko hivatalban
lévő államfőre 21 százalékuk készül sza-
vazni – derült ki a Rejting közvélemény-
kutató csoport csütörtökön közzétett

felméréséből. A felmérést április 5-10.
között végezték háromezer fő részvéte-
lével. 

A megkérdezettek 18 százaléka vála-
szolta azt, hogy még nem döntötte el,
kire szavaz az április 21-i második for-
dulóban, 10 százalék pedig azt, hogy

nem megy el szavazni. Azok közül vi-
szont, akik biztosra mondták, hogy 
részt vesznek a választáson, és már dön-
töttek, kire szavaznak, 71,4 száza-
lék választja Zelenszkijt, és csak 28,6
százalék készül Porosenkóra voksolni.
(MTI)

Zelenszkij támogatottsága jóval nagyobb 
Porosenkóénál

Csillagok pénzes 
háborúja

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)

Menyhárt Borbála



sok egyéb tényezőn kellene változtatni. Elő-
ször is a forgalom átrendezésével, autóbusz-
és kerékpársávok kialakításával, amelyek ma
még lehetelennek tűnnek, de okos tervezők
fejében biztosan támadnának jó ötletek, ha
azt a városvezetés is kellőképpen támogatná.
A közelekedés alulfinanszírozott, és több
okból is halaszthatatlanná vált a városi köz-
lekedést biztosító két cég, a Helyi Közszállí-
tási Vállalat és a Siletina Impex Kft. 17 éves
kényszerházasságának a felbontása, amely-
nek alapját a gazdasági válsághelyzet megol-
dása mellett politikai érdekek képezték. Ezt
bizonyítja az egy éve folyó huzavona is, mi-
alatt a társulás két tagjának a vagyonát kellett
volna felmérni, de még nem készült el. 

Jelen körülmények között a közszállítás in-
gyenessé tételéről, ami a helyi tanácsban fel-
merült, lehet ugyan beszélni, de ahogy a
Marosvásárhelyi Rádió által szervezett köz-
vitán megfogalmazták, ha politikai kampány-
nak szánják, inkább ellenkampányt jelentene
a közszállítás mai helyzete miatt.

Az sem mellékes, hogy lehet ugyan szidni
a marosvásárhelyi közszállítást, de a jelenlegi
lehetőségek és körülmények között a folya-
matosságot biztosítani – ami lehetővé teszi,
hogy a járművek minden vonalon elindulja-
nak, és célba is érjenek – néha felér egy bű-
vészmutatvánnyal. 

Április végéig lehet kiváltani 
a bérleteket 

Egy olvasói levél nyomán kerestük fel
Tatár Bélát, a Helyi Közszállítási Vállalat ve-
zérigazgatóját, miután csillapodni látszott a
későn elkezdett ingyenes és fizetett bérletek
árusítása körüli panaszáradat. Amíg a városi
tanács dönteni fog, hogy bevezetik-e a java-
solt, ingyenes közszállítást, marad az 55 év
feletti nyugdíjasoknak (akkor is, ha külföldről
kapják a nyugdíjukat), a marosvásárhelyi il-
letőségű és ideiglenes lakhelyű diákoknak,

egyetemi hallgatóknak járó utazási igazol-
vány, pontosabban kártya. Ez tíz lejbe kerül,
ami az igazgató szerint nem fedezi a kártya
előállítási költségét sem. Amint a beszélgetés
során elhangzott, megszüntették a főtéri áru-
sítóhelyet (utóbb értesültünk, hogy a köves-
dombit is), ezért április 30-ig a város egyéb
pontjain állítják ki az új utazási kártyákat (a
Béga utcai buszállomáson, a vegyi kombinát-
nál levő végállomáson, az 1918. December 1.
úton az Európa panzióval szemben, a Tudor
negyedben a Fortunánál, valamint az Ifjúsági
Házban, ahol szombaton délelőtt is nyitva
tartanak). A műveletet a Bega utcai végállo-
máson ki is próbáltuk. A kártyát, amelyen
ékezet nélkül szerepelnek a nevek, a sze-
mélyazonossági igazolvánnyal együtt kell
felmutatni az ellenőrzés során. 

Érdeklődésünkre Tatár Béla is igazságta-
lannak tartja, hogy a távolabbi megyékből ér-
kező diákoknak joguk van az ingyenes
közszállításhoz, a város peremtelepülésein
lakók pedig a vonatkozó törvény értelmében
nem jogosultak ingyenes bér-
letre. A közlekedésről szóló
rádiós vitán elhangzottak
szerint a helyzetet megol-
dotta volna, ha a megyeköz-
pontot és a környező falvakat
magába foglaló, de jelenleg
sajnos nem működő „metro-
poliszövezet” közösen pályá-
zott volna uniós támogatásra. 

Nyugdíjas olvasónk azt ki-
fogásolta, hogy a bérletvásár-
láskor ki kell tölteni egy
űrlapot, amelyben a kártyát
kiváltó személy hozzájárulá-
sát kell adja ahhoz, hogy sze-
mélyi adatait a cég
feldolgozza, ellenkező eset-
ben nem kaphat bérletet. Ol-
vasónk megjegyezte, hogy
ilyen kikötést akkor fogal-

mazhatnának meg, ha az adatfelhasználásra
az illetékes hatóságtól jogosításuk lenne, ami-
nek a számát fel kell tüntetni az űrlapon. A
Közszállítási Vállalat jogászának jelenlété-
ben bemutatták, hogy van ilyen jogosításuk,
aminek a számát az újabb rendelkezések sze-
rint már nem szükséges feltüntetni az űrlapo-
kon. Az adatokat pedig azért kérik, mert mind
a vásárhelyi lakhelyet, mind a nyugdíjas stá-
tust a hivatal segítségével ellenőrizniük kell. 

Anyagilag alulfinanszírozott 
a vállalat

Ha már a vállalat székhelyén voltunk, el-
beszélgettünk az igazgatóval. Amint Tatár
Béla elmondta, nem könnyű az anyagilag
alulfinanszírozott vállalatot fenntartani. Az
autóbuszjegyek ára 2011 óta nem változott,
holott a cég költségei évről évre növekednek.
A gázolaj már hat lejbe kerül, egy autóbusz
biztosítási költsége 4-6.000 lej között van, és
a zöldkártyát is ki kell váltani. A vállalat jár-
műparkját 90 autóbusz képezi, amelyből ott-

jártunkkor 17-et javítottak. 155 gépkocsive-
zetőt foglalkoztatnak, de többre lenne szük-
ség, ezért jelenleg is hirdetik, hogy sofőröket,
valamint autószerelőket alkalmaznak. A Sile-
tina Impexszel érvényben levő társulás kere-
tében 340 az alkalmazottak száma, további
48 személy az adminisztratív munkát, a
jegyek ellenőrzését végzi, valamint a moso-
dában dolgozik. Egy busz naponta körülbelül
250-300 kilométert tesz meg, és 40-50.000
utast szállít. Az évi költségvetésükből, ame-
lyet a helyhatóság biztosít, félmillió euró hi-
ányzik. Hozzátette, hogy újabb 30 autóbusz
megoldaná a szétválás utáni problémákat. 

Ahogy az udvart jártuk, szóba hoztam,
hogy nem így kellene kinézzen egy olyan
város autóbuszállomása, ahova bel- és kül-
földi utasok érkeznek és indulnak. A köves
udvart már régen aszfaltozni kellett volna,
amire Tatár Béla elmondta, hogy saját erőből
oldották meg valamennyi csatornafedél körül
a betonozást, hogy ne süllyedjenek le, ne sza-
kadjanak be a buszok alatt. 

A lakossági kérést tolmácsolva az igazgató
kijelentette, hogy az autóbusz-megállók kije-
lölése a polgármesteri hivatal hatáskörébe

tartozik. 
Ami az EU-s alapokból meg-

pályázható 36-38 elektromos
buszt illeti, Tatár Béla szerint
szükség lesz az elektromos töltő-
állomások kiépítésére, a vezetők,
karbantartók átképzésére is. 

Azonban arra gondolunk, hogy
ez a jövő útja, mivel megszünteti
a tömegközlekedési járművek
szén-dioxid-kibocsátását, s a kez-
deti befektetéseket követően a
villanybuszok a dízeleknél 72,9
százalékkal kevesebb energiát 
fogyasztanak. De ahhoz, hogy 
az elektromos buszok lehetősé-
geik szerint haladjanak, megfe-
lelő úthálózat kell, ennek
dolgában pedig nagyon alulma-
radt Marosvásárhely – tehetjük
hozzá.

„Suhanó” villanybuszok?
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– Viszonylag kevés volt a saj-
tóvisszhangja annak az okta-
tást módosító kezdeménye-
zésnek, amit az RMDSZ-es
kollégákkal közösen nyújtot-
tunk be, és amely tartalmazza
mindazokat a célkitűzéseket,
amelyeket a választási prog-
ramban megfogalmaztunk –
mondta Biró Zsolt képviselő
csütörtöki sajtótájékoztató-
ján.

A képviselőház tanügyi bizottsá-
gának tagja úgy fogalmazott, hogy
ezeket csokorba foglalták, és egy
módosító indítvány keretében ter-
jesztették be a képviselőházba.
Ezek a kezdeményezések hallgató-
lagosan mentek át a képviselőhá-
zon.

Tételesen is kiemelt néhány részt
a törvénycsomagból, amelynek a
legfontosabb elvei a gyermekköz-
pontú oktatásra és az oktatási rend-
szer alulfinanszírozására próbálnak
megoldásokat találni. Például sza-
bályozza a délutáni oktatási rend-
szert. Úgy fogalmaz, hogy 2030-ig
minden oktatási intézmény és ön-
kormányzat számára kötelező lesz
ennek a programnak a gyakorlatba
ültetése. A képviselő reméli, hogy a
szenátuson is átmegy ez a módosító
javaslat.

Véleménye szerint jó hatással
lehet a magyar nyelvű oktatásra a
létszám alatti osztályok működésé-
nek lehetősége. A törvény tételesen
megfogalmazza, hogy csökkenteni
kell az alsó létszámhatárokat.

Ugyanakkor a szakosztályok ese-
tében lehetővé válna, hogy például
a művészeti osztályokban  kisebb
számú csoportokban történhessen

az oktatás, bevezeti az alternatív ok-
tatást a felső tagozatokon is, bizto-
sítva a pluszfinanszírozást.

Szintén fontos a magyar oktatás
szempontjából, hogy arányos kép-
viseletet biztosít a tanfelügyelősé-
geken, az iskolaszékekben stb. a
kisebbségek számára. 

A törvény értelmében átlag 14
gyerekkel lehet osztályt indítani, de
legkevesebb 8-cal is, viszont 25 ta-
nulónál nem lehet több egy osztály-
ban. Ez a nyolcas szám is
hozzájárulhat ahhoz, hogy ne szűn-
jenek meg magyar tannyelvű osztá-
lyok. Biró Zsolt reméli, hogy ez a
kitétel is benne marad a végleges
változatban. 

A képviselő a továbbiakban a tör-
vény passzusait részletezte, ame-
lyek lényege, hogy szellősebbé kell
tenni a tananyagot, a kerettanterve-
ket át kell dolgozni, viszont éppen
ezért – mert, bár évek óta hangoz-
tatják a szakmai szervezetek, a szü-

lők, és mégsem történik semmi –
fontosnak tartottak egy olyan tör-
vénymódosítást is elfogadni,
amelyben tételesen megfogalmaz-
zák a felső határt is. Eszerint I-IV.
osztályban átlagosan 20 a heti köte-
lező óraszám, de 18-nál nem keve-
sebb és 22-nél nem több,
V-VIII.-ban 25 az óraszám, 23, il-
letve 27-es szélső határokkal, a lí-
ceumi osztályokban 30, illetve 27
és 33 a határ. Biró szerint ez így
megfelelő, viszont a magyar osztá-
lyokban erre még rájönnek a ma-
gyarórák. Megoldás szerinte az
lenne, ha mindenhol a minimális
óraszámmal működnének a magyar
tagozaton, ez pedig az iskola veze-
tőségén múlik. Azonban úgy életbe
léptetni, hogy „a kecske is jóllakjon
és a káposzta is megmaradjon”, 
vagyis jó legyen a szakmai és szülői
szervezeteknek, de a szakszerveze-
teknek is, nagyon nehéz lesz – vélte
a képviselő. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Az RMDSZ oktatást módosító kezdeményezését
Hallgatólagosan fogadta el az alsóház

A kisebbségi problémákra Ro-
mániában nemhogy megoldás
születne, de egyre inkább vilá-
gossá válik, hogy a magyarság
megfélemlítése, ellehetetlenítése a
cél – mondta szerdán, Gyergyó-
szentmiklóson tartott sajtótájékoz-
tatóján Mezei János, a Magyar
Polgári Párt (MPP) elnöke. Csu-
pán az elmúlt napok történéseire
szorítkozva fejtette ki, gyalázatos
a legfelsőbb bíróság április 9-i
döntése, amellyel elutasította a
koholt vádak alapján szabadság-
vesztésre ítélt Beke István és
Szőcs Zoltán rendkívüli felülvizs-
gálati kérését. Felháborító, hogy a
magyar feliratért hatalmas összeg-
gel bírságolták meg a korondi pol-
gármestert. Megalázó, hogy a
Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógy-
szerészeti, Technológiai és Tudo-
mányegyetem huszonkilenc
magyar oktatója ellen fegyelmi el-
járás indult. 

„Egyre gyakoribbak a magyar-
ellenes intézkedések, és egyre
többször bizonyosodik be, hogy
jogköveteléseink szélmalom-
harccá minősülnek” – fogalmazott
Mezei János. 

Daniel Alfreidert, Dél-Tirol Au-
tonóm Tartomány kormányzóhe-
lyettesét idézve az MPP elnöke
rámutatott, a kisebbségi kérdések-
ben akkor várható kedvező meg-
oldás, ha a problémák nemzetközi
színtéren kapnak kellő figyelmet.
Az erdélyi magyarság hangjának
hallatásához elengedhetetlen az
európai parlamenti képviselet,
amit a Magyar Polgári Párt saját
képviselőn keresztül szeretett
volna megtenni – tette hozzá. Saj-
nálatosnak tartja, hogy az

RMDSZ elutasította az MPP által
tett javaslatokat, amelyekkel az
erdélyi magyar szavazatok maxi-
malizálását, az Európai Parla-
mentben erős magyar
érdekképviseletet lehetett volna
elérni.

Az erdélyi magyarság számára
akkor van valódi értelme az euró-
pai parlamenti jelenlétnek, ha a
képviselők becsülettel végzik
munkájukat, és legfőbb céljuk,
hogy megoldást találjanak a ki-
sebbségi létben élő magyarság
problémáira – mondta az elnök.
Hozzátette, a Magyar Polgári Párt
olyan személyek jelölését kívánja
támogatni, akikben garanciát lát
mindezek megvalósítására. 

„Azt tapasztaljuk, hogy az
RMDSZ jelöltjei között is van
erős nemzeti érzelmű személy.
Vincze Loránt az Európai Nemze-
tiségek Föderatív Uniójának
(FUEN) elnökeként már korábban
is bizonyított ilyen téren. Ezért a
Magyar Polgári Párt elnöksége
úgy döntött, hogy őt bízza meg a
magyar ügyek képviseletével,
annál is inkább, mert FUEN-tag-
ként az MPP jó munkakapcsolatot
ápol vele – mondta Mezei.

„Egy megállapodáson dolgo-
zunk. Ha az ebben foglaltakat
Vincze Loránt elfogadja, az MPP
támogatni fogja őt az EP-válasz-
tásokon” – fogalmazott. Mint is-
mertette, az MPP feltételei az
erdélyi magyarság ügyeinek hang-
súlyos képviseletét irányozzák
elő.

A megállapodásról április 17-
én, Sepsiszentgyörgyön tárgyal-
nak, és közös megegyezés esetén
aláírnak a felek. (közlemény)

Mózes Edith 

Az erdélyi magyarság hangjának
hallatásához elengedhetetlen 

az európai parlamenti képviselet

Tatár Béla

Fotó: Mózes Edith
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Mozgalmas év volt a tavalyi
Rákász Gergely orgonamű-
vész életében. 85 koncertet
adott, elkészült két új CD
anyaga, megszületett máso-
dik fia, elindult a Rákász Ger-
gely Alapítvány, és nyáron
szülővárosában, Győrben
nagyszabású szabadtéri kon-
certtel ünnepelték 25 éves ju-
bileumát a színpadon. Idén
tavasszal pedig visszatér
immár hagyományos erdélyi
turnéjára, ahol ismét az or-
gona lordjai – Bach és Vivaldi
– kerülnek reflektorfénybe. A
turné kilencállomásos lesz,
április 24-én rajtol Brassóban.

Rákász Gergely Lords of the
Organ sorozata harmadik évadához
érkezett idén, és már számos rangos
fesztivál a műsorára tűzte. A kon-
cepció az, hogy ha az orgona a
hangszerek királya, akkor a lordok,
a főurak azok, akik az asztalát kö-
rülülik. Bach természetesen az asz-
talfőn ül, és minden évben azok
kerülnek a műsorba, akik valami-
lyen módon kötődnek az adott esz-
tendőhöz. Idén Vivaldi- és
Bach-művek, Gustav Holst legen-
dás Bolygók szvitjéből a Jupiter,
Berlioz Rákóczi-indulója, és francia
romantikusok kaptak helyet a mű-
sorban, mindegyik Rákász saját át-
iratában.

Rákász Gergely így ír a Lords of
the Organ III. – Bach, Vivaldi, Italy
sorozat műsoráról:

„Bach és Vivaldi társaságában
utazunk a korabeli Weimarba,
ahová a fiatal, belevaló német mes-

ter a divat miatt átköltözteti Itáliát.
Bach szinte még kölyök, imponálni
akar a munkaadójának, látja to-
vábbá, hogy Vivaldi a hölgyek kö-

rében az elalélés határáig népszerű,
hát tőle megkapják – gondolja.
Csak azzal nem számol, micsoda
változásokon megy át ő maga is

eközben. Vivaldi zenéjével ismer-
kedve a gáláns olasz modor és a for-
mák észrevétlenül belesimultak
alapos német keretei közé. Szellem
találkozott itt érzékiséggel. Bach
mindig intellektuális kihívásként te-
kintett a zenére, Vivaldit viszont el-
sősorban az érdekelte, hogy a
zenéje elbűvölő legyen. Szigorú
szerkesztettség és Isten szolgálata
az egyik, hangzatos dallamívek,
amelyek élénk érzelmeket közvetí-
tettek a másik oldalon. 

Vivaldi, ez a klasszikus zenei
szupersztár fényes csillagként ra-
gyogott a korabeli Európa egén, bár
közelebbről megnézve üstököst lát-
tunk volna egyik jövedelmező meg-
bízástól a másikig száguldani,
mindenkit inspirálva, aki csak hal-
lotta. Egocentrikus volt, hencegő,
élvezte a sikert, a pénzt, ahol lehe-
tett, kibújt a köznapi szabályok alól,
ám ne legyünk ezért haragosak rá!
Isten beszélt belőle, de mégiscsak
ember volt. 

Bach viszont ritkán mozdult ki
otthonról, szeretett a saját közegé-
ben dolgozni, mégis beolvasztott a
stílusába minden értékes zenei gon-
dolatot, amivel találkozott. Nehéz
elképzelni két jobban különböző
életutat és életvitelt. Zenei találko-
zásuk nyomán az egyikük élete
gyökeresen megváltozott. Négy
csodálatos remekmű rajzolja fel a
miért és a miképp útját, kettejük jel-
lemét. (Bach: Nagy c-moll prelú-
dium, Vivaldi: Tél – A négy
évszakból, Vivaldi: a-moll con-
certo, és Bach: Olasz koncert.)
Vajon milyen felületes és mély vál-
tozásokat idézhetünk elő mi, em-

berek, egymásban? Ezekre a ki-
mondott és kimondatlan kérdésekre
ad választ ez a műsor.” 

Rákász Gergely koncertjei, az ál-
tala kigondolt „látványkoncert” mű-
fajában, átütő sikerűek. Nagy
számban vonzzák a hallgatókat, kí-
nosan ügyelve az esztétikai ará-
nyokra. Zenetörténeti narráció és
vetítés keveredik az előadott mű-
vekkel, olyan produkciót hozva
létre, amely feltölt, szórakoztat, el-
gondolkoztat, de az előadás mégis
megmarad azon a borotvaélen, ami-
nek az egyik oldalán az érdektelen-
ség, a másikon a csinnadratta
irányába lehet leesni. 

A frissen indult Rákász Gergely
Alapítvány határon túli és anyaor-
szági magyar területekre, valamint
magyar közösségeknek szervez
hangversenyeket magyar művé-
szekkel. Minden megvalósult kon-
certre onnan ide – innen oda úgy
tekint, mint egy-egy öltésre két el-
szakított nemzetrész között a művé-
szet erejével. Rákász Gergely és
csapata öt éve térnek vissza minden
évben Erdélybe, és látva az itteni
hangversenyek különleges erejét,
született meg az alapítvány gondo-
lata. Jó volna ilyen hangversenyek-
ből több, és nemcsak Erdélyben,
hanem például Kárpátalján is.

Időpont: 2019. május 1., 19.00 
HELYSZÍN: MAROSVÁSÁR-

HELY – Kultúrpalota kamaraterme
Jegyelővétel: a Kultúrpalota

jegypénztáránál keddtől péntekig
9.00–15.30 óráig, szombaton és va-
sárnap 9 és 14 óra között.

Jegyár: 20 lej.
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Rákász Gergely erdélyi koncertturnéja 
Lords of the Organ III. – Bach, Vivaldi, Italy

Negyven éve, 1979. április
10-én halt meg Nino Rota,
minden idők egyik legtermé-
kenyebb filmzeneszerzője,
Federico Fellini alkotótársa, A
keresztapa című film zenéjé-
nek Oscar-díjas komponis-
tája.

Giovanni Rota Rinaldi néven ze-
nészcsaládban jött a világra Milánó-
ban 1911. december 3-án. Első
zongoraóráit édesanyjától vette,
csodagyerekként nyolcévesen már
komponált. Tizenegy évesen túl
volt – Milánóban és Párizsban is be-
mutatott – első, Keresztelő Szent
János gyerekkora című oratóriu-
mán, és karmesterként is debütált.
A milánói Verdi konzervatóriumban
folytatta tanulmányait, 1926-ban
megszületett első, Hans Christian
Andersen nyomán íródott operája.
1930-ban kapta meg zeneszerzői
diplomáját a római Santa Cecilia
akadémián, majd Toscanini, „a”
Maestro ajánlásával, aki Rotát „az

olasz Mozartnak” nevezte, az Egye-
sült Államokban képezte magát,
egyik mestere a magyar születésű
Reiner Frigyes volt.

Itt ismerkedett meg Gershwinnel
és zenéjével, a dzsessz műfajával és
az amerikai filmzenével. Hazatérve
bölcsészdiplomát is szerzett, diplo-
mamunkáját Gioseffo Zarlino rene-
szánsz zeneszerző munkásságának
szentelte. Bariban előbb összhang-
zattant és zeneszerzést tanított,
1950-től haláláig a helyi konzerva-
tórium igazgatója volt, tanítványai
közé tartozott a világhírű Riccardo
Muti karmester is.

1933-ban írta első filmzenéjét,
Raffaello Matarazzo Treno popo-
lare című alkotásához. Összesen
több mint 150 filmzenét jegyzett,
volt olyan időszak életében, hogy
évente átlag tízet. A kezdetektől
együtt dolgozott Federico Fellini-
vel, akivel egy véletlen folytán egy
villamosmegállóban találkozott elő-
ször, a Cinecitta előtt. 1952 és 1979

között a rendező valamennyi alko-
tásához – köztük olyan filmekhez,
mint A fehér sejk, az Országúton,
Az édes élet, a 8 és fél, a Róma, a
Júlia és a szellemek, az Amarcord,
a Casanova, a Fellini-Satyricon, a
Zenekari próba – ő komponálta a
muzsikát. A közös munkában a
komponista mindig a forgatóköny-
vet vette alapul, állítása szerint azt
sem tudta, mi történik a filmben ké-
pileg. A filmtörténet egyik legter-
mékenyebb párosát eredményező,
legendás szakmai és magánéleti ba-
rátságuk egy életre szólt. Fellini ra-
vatalánál Rota muzsikája szólt, a
gyászmisén az özvegy, Giulietta
Masina színésznő kérésére az Or-
szágúton híres trombitaszólója
csendült fel.

Rota legnagyobb sikerét A ke-
resztapa című filmmel érte el: a tri-
lógia első két részéhez Carmine
Coppolával, a rendező Francis Ford
Coppola apjával közösen írtak zenét
(a harmadik már Rota halála után

készült), és az 1972-es első részért
Golden Globe-, Bafta- és Gram-
my-, az 1974-es második darabért
Oscar-díjjal jutalmazták őket. Rota
zenéjére általában inkább a humor
és szatíra jellemző, a maffiafilmek-
ben hallható dallamok azonban a
tragédia alátámasztására szolgál-
nak.

A zeneszerző több alkalommal
dolgozott együtt a neorealizmus
egyik első képviselőjével, Luchino
Viscontival (A párduc, Fehér éjsza-
kák, Rocco és fivérei), Franco Zef-
firellivel (A makrancos hölgy,
Rómeó és Júlia), s olyan filmek ze-
néje is az ő nevéhez fűződik, mint a
Háború és béke King Vidor által
rendezett amerikai filmváltozata, a
szovjet Szergej Bondarcsuk je-
gyezte Waterloo, vagy a Halál a Ní-
luson című Agatha Christie-krimi.
Utolsó filmes munkája a Hurrikán
című katasztrófafilm (1979) volt,
amelyet eredetileg Roman Polanski
rendezett volna, akit azonban kirob-
bant szexbotránya miatt lecseréltek
Jan Troellre.

Rota számtalan zongora-, ka-

mara- és kórusművet is komponált,
írt operákat (a legismertebb az
Aladdin és a csodalámpa és A flo-
rentin kalap), egyházi műveket, ba-
lettzenéket, egyebek közt Maurice
Béjart számára, s közeli barátja volt
Igor Sztravinszkij orosz zeneszerző.
Dolgozott a színpad számára is,
Zeffirelli, Visconti és Fellini szín-
házi munkáiban vett részt. A hatva-
nas évek közepén az Országúton
című filmből készült balettzene
azon kevés olasz balettek egyike
lett, amely a milánói La Scala reper-
toárjába is bekerült. A „filmzenék
mágusáról” Mario Monicelli készí-
tett portréfilmet, Rota zenéje kö-
szön vissza Gus Van Sant amerikai
rendező Paranoid Park című drámá-
jában, amelyben a Júlia és a szelle-
mek egyik dallama hangzik fel.

Nino Rota azt vallotta, hogy bol-
dognak érzi magát, amikor kompo-
nál, és mindent megtesz azért, hogy
zenéjével másnak is boldogságot
szerezhessen. 1979. április 10-én
halt meg szívroham következtében
Rómában, emlékét 1995 óta alapít-
vány őrzi hazájában. (MTI)

Nino Rota olasz zeneszerző 40 éve halt meg



Április második dekádja. Már a
nyári időszámítás szerint jár az
óránk. Közeledve április idusához, a
Nap reggel 5 óra körül kél, este fél
nyolc felé nyugszik. A téli csillagké-
pek fényes csillagait már csak nyílt
horizontú helyről láthatjuk. Nap-
nyugta után másfél órával a Mars a
nyugati égbolt alján pislog a Biká-
ban. Délnyugaton a Szíriusz a Tejút
előtt fényeskedik. Fölötte az Ikrek
villog. S tőle keletre egymás után a
tavaszi állatövi csillagképek – Rák,
Oroszlán, Szűz – fényét haloványítja
az éppen arra járó dagadó Hold.
Alattuk a déli égbolton alig pillog-
nak a Szextáns, a Serleg és a Holló
csillagai. Keleten az Ökörhajcsár az
úr. A Vadászebek a Bereniké haját az
égbolt teteje felé vonszolják. A Ze-
niten a Nagy Medve cammog, s tőle
északra követi őt kisebb társa az
észak felé kacsingató Sarkcsillaggal.
A bolygók közül a Vénuszt napkelte
előtt kereshetjük a keleti látóhatár
szélén: bő 3/4 órával kel a Nap előtt.
A vöröslő Mars a Bikában van egész
hónapban; csak az éjszaka első felé-
ben látható. A Jupiter éjfél körül kel,
ragyogó sárgásfehérje a déli hori-
zont fölött kereshető. A Neptunusz
csak a hónap második felében láto-
gat a Vízöntőbe.

Az április az űrhajózás történeté-
ben előkelő hónap.

58 évvel ezelőtt, 1961. április 12-

én, járt először ember az űrben:
Jurij Gagarin 108 perc alatt egy-
szer megkerülte a Földet.

37 éve, 1981. április 14-én, tért
vissza az első űrrepülőgép, a Co-
lumbia a földre, John Young és
Robert Cripen űrhajósokkal a fe-
délzetén. Két nappal előtte, éppen
Gagarin űrrepülésének 20. évfordu-
lóján emelkedett először a magasba
a mindmáig legsikeresebb űrkülde-
tés első űrsiklója.

Az égből szálljunk alá a vizekre.
Jordán Ferencnek, a Magyar Tu-
dományos Akadémia Ökológiai
Kutatóközpontja Balatoni Limno-
lógiai Intézete igazgatójának fő
kutatási területe az ökológiai rend-
szermodellek elemzése. Vezetésé-
vel nemzetközi kutatógárda a
legmodernebb informatikai rend-
szerek felhasználásával vízi 
ökoszisztémák táplálékhálózati
modelljeit elemzi. Arra keresik a
választ, mely fajok halászatával
milyen mértékben sérül az öko-
szisztéma: melyik hal mennyire
fontos a vízi életközösségnek. A
Föld lakosságának jelentős része
sok halat fogyaszt, így a túlhalá-
szat a bolygó egyik legégetőbb
ökológiai problémájává nőtte ki
magát. A vöröslistás védett fajok
mellett akár olyat is érdemes vé-
deni, amelyből adott esetben sok
van, mégis megállapítható, hogy a
teljes rendszer szempontjából
kulcsfontosságú.

Lépjünk ki most már a száraz-
földre.

226 évvel ezelőtt, 1793. április
12-én született bugát pál, a magyar
természettudományos nyelv egyik
megújítója. Fontosnak tartotta,
hogy a szakirodalom, a tankönyvek
magyar nyelven álljanak a diákság
rendelkezésére. Toldy Ferenc iro-
dalmár, akadémikus, a Kisfaludy
Társaság igazgatója írta, hogy „he-
lyesen szólni Révai, szépen Ka-
zinczy, műszabatosan Bugát Pál
tanította a nemzetet”. Az általa kre-
ált szakszavak egy része ma is hasz-
nálatos: láz, tályog, izom, ideg,
mirigy, műtét, végtag. Mások ma
már mulatságosnak tűnnek: dag
(daganat), gőg (gége), foganc (fog-
húzó eszköz). Legjelentősebbnek
tartott nyelvújítási munkája, a Ter-
mészettudományi szóhalmaz 1843-
ban jelent meg. Az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc alatt
Bugátot Magyarország főorvosává
nevezték ki. A megtorlás nem ma-
radt el: megfosztották egyetemi 
tanári állásától és nyugdíj-
jogosultságától. Az önkényuralom
enyhültével, 1860-ban (ismét) a
Természettudományi Társulat el-
nöke lett.

Ég, víz, föld – mindenütt április,
a maga bolondos, állandó változá-
sával. Tegnap még szomorú eső
verte a tájat, ma hajnali napnarancs
a tó felett nyírfák lengő barkáit csó-
kolja a felhők alá.

Az útszél: csupa pitypang,
A bokrok: csupa füttyhang.

Rigó fuvoláz; rája tíz
Zugból is felcsivog a csíz.

Hallgatja még a rest éj
Félálmában a kastély,

Emelve tornyát álmatag,
Mint nyújtózó kart, bár a nap

Elönti friss arannyal (…)

Így kezdi Áprilisi capriccio című
versét a 133 évvel ezelőtt, 1886. áp-
rilis 14-én Aradon született Tóth
Árpád, a szomorúság költője. Imp-
resszionista, preraffaelita, szeces-
sziós csoda ez a verse is.
Hasonlatok végletesen tragikus já-
téka. Az élete delén tüdőbajban
meghalt költő természetet értőn sze-
rető játéka a természettel:

Ó, áprilisi út-szél,
Tréfás, arcomba fútt szél,

Rügyecskék, zöldacél-rugók,
Ó, fuvolás aranyrigók,

Ó, csermelyhangú csízek,
Illatos, édes ízek,

De jó most elfeledni, hogy
Az élet rút és vad dolog (…)

Tavasz volt akkor is, április kö-
zepe, amikor 117 éve, 1902. április
15-én Párizsban marie és pierre
Curie először izolálták a rádiumot.
Az atomkor története is tavasszal
kezdődött…

Éppen április derekán, 1889-ben,
130 éve született paál Árpád nö-
vényfiziológus, a „növesztőhor-
mon” felfedezője. Kezdetben
ingerfiziológiai vizsgálatokat vég-
zett, majd az elsők között kezdett
foglalkozni a növényi hormon ku-
tatásával. Nagy kitartással harcolt
azért, hogy a természettudományok,
és ezen belül az élettan, jelentősé-
güknek megfelelő teret kapjanak
már a középiskolai oktatásban is. A
növekedési hormon, az auxin kuta-
tásait méltán említik ma is korának
legfontosabb nemzetközi tudomá-
nyos sikerei között. Nobel-díjra
azonban… elfelejtették felterjesz-
teni.

Ez jelöli ki az ő helyét a legna-
gyobb magyar növényfiziológusok
élvonalában.

Mi, tudósok, egyben hasonlítunk
a teológusokhoz. Mi is Isten nagy
könyvét olvassuk, a természetet.

A 118 éve, 1901. április 18-án
Nagybányán született németh
Lászlótól kölcsönvett idézet legyen
tisztelgő mementó Paál Árpád em-
léke előtt. A drámát, amelyben a
névadó Galileo Galilei szájába adja
ezt a mondatot, 1956. október 20-án
mutatta be a Katona József Színház.

A bölcsésznek indult, orvosi vég-

zettségű író hitvallását így fogal-
mazza meg a Sajkódi estékben:

Ha távozóban egy más bolygón
megkérdenék, mi volt a földi élet
legnagyobb öröme: a tanulást mon-
danám. Nem azt, amelynek a végén
egy vizsga áll, hanem amit az ember
kíváncsiságból, kirándulásként tett
egy új nyelvbe, az azon át megköze-
líthető világba, egy új tudomány-
ágba, munkakörbe.

Tragikum a részeg tavaszban. 60
éve, 1959. április 18-án adta át lel-
két egy örök tavasznak szabédi
László. Minek örülök verse legyen
itt a jel.

Mért búslakodnám? Annak örülök,
amit az Isten lenni adott.
Hogy széles mezőkön száz sugár
sürög,
s én látom a színt, a fényt, a napot.
Hallom a hangot, mit százezer ma-
daracska
csicsereg boldogan, csókra csalo-
gatva.
Érzem a barna föld részegítő illa-
tát,
s hogy idegeimen az élet csap át.
Karomat kitárom, féktelenül fütyü-
lök,
vidáman vallom: íme, vagyok!
Mért búslakodnám? Annak örülök,
amit az Isten lenni adott.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, az űrhajózás

nemzetközi napján

Hajnali napnarancs a tó felett
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Sorozatunkkal 990 év erdélyi
nagyjaira emlékezünk, akikről
talán nem tudunk semmit, de
ők tették naggyá Erdély kul-
túráját, tudományát vagy vit-
ték el hírét a nagyvilágba, s
tetemes részt vállaltak az
egyetemes magyar kultúra és
tudomány gazdagításában.
(Forrás: Magyar életrajzi lexikon,
1000-1990. Főszerkesztő: 
Kenyeres Ágnes) 

KAPUSY ANTAL (Temesvár,
1929. ápr. 13. – Előpatak, 1978. jún.
20.): romániai magyar orvosi és lé-

lektani szakíró, műfordító, szer-
kesztő. Középiskoláit szülőváro-
sában végezte (1947), orvosi okle-
velét a marosvásárhelyi OGYI-ban
(Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet)
szerezte (1954); ugyanitt a mikro-
biológiai tanszéken gyakornok,
1957-től az élettani tanszéken labo-
ratóriumi főnök, majd tanársegéd.
Súlyos betegsége miatt 1971-ben
nyugdíjazták, Marosszentgyörgyre,
később Gyimesfelsőlokra költözött,
ahol tudományos és ismeretterjesztő
irodalmi tevékenységét folytatta.
Feladatául tűzte ki az orvostudo-
mány népszerűsítését, a Falvak Dol-
gozó Népe, a Hargita, a Megyei
Tükör hasábjain egészségügyi ta-

nácsadást szervezett. Érdeklődésének
középpontjában az öregedés élet- és
lélektana állt, orvosi, gerontológiai,
biológiai, társadalom-lélektani írá-
saival jelentkezett. Ezek közül kie-
melkedik a Korunkban megjelent
Az öregedés lélektana (1971. 9. sz.),
A pszichoszféra védelmében (1972.
11. sz.) s Génkészlet és magatartás
(1976. 7., 8. sz.) c. tanulmánya. A
lengyel irodalomból válogatott ver-
sek, novellák, regényrészletek fordí-
tásával, szépirodalmi ismertetésével
az Utunk, Korunk munkatársa. A
Kriterion Korunk Könyvek c. soro-
zatának szerk. bizottsági tagja 1976-
tól haláláig. M.: Az öregedés
tudománya (Bukarest, 1974). 

CSINÁDY JENŐ (Nyárádsze-
reda, 1899. ápr. 17. – Bp., 1970. ápr.
14.): sportorvos, fiziológus. Egye-
temi tanulmányokat a kolozsvári
(1917–21), a bp.-i (1921–22) és a
szegedi egyetemen (1922–25) foly-
tatott. Előbb fogorvosnak készült
(1925–26), de 1926–1942 között az
egyetemi Élettani Intézet kutatója.
1930-ban a szegedi egyetemen az
Élettani Intézet, valamint a belgyó-
gyászati diagnosztika keretében
sportorvosi állomást létesített,
melynek vezetője lett. 1934-ben
egyetemi magántanárrá habilitálták
munkafiziológia tárgykörből.
1942–46-ban a bp.-i Orsz. Sportor-
vosi Intézet sportorvosi-élettani ku-

tatója, a vizsgálórészleg vezetője,
majd igazgatója volt. 1944-ben c.
rk. egy.-i tanár Szegeden, 1946-tól
gyakorló fog- és körzeti orvos volt.
1952-től 1970-ig az Orsz. Testneve-
lési és Sportegészségügyi Intézet-
ben dolgozott. Kezdetben
elektroélettannal, az EKG elméleté-
vel és gyakorlatával, munka- és 
sportélettani kutatásokkal foglalko-
zott. Új típusú ergométert konstru-
ált. Később kidolgozta az Aktedron
hatásmechanizmusát. Vizsgálta a
doppingszerek hatását és kimutat-
hatóságát. Új típusú reakció- és cse-
lekvési időt mérő berendezést
szerkesztett. Bevezette a sportmoz-
gások biomechanikájának modern
méréses eljárásokkal történő vizs-
gálatát. 

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Kiss Székely Zoltán

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCLIII.)

Nyírfák lengő barkáit csókolja a felhők alá



A Halifa Haftár tábornok vezette erők Tri-
poli elleni, múlt héten elindított offenzívájá-
nak azonnali leállítását követelte vasárnap
Mike Pompeo amerikai külügyminiszter.

A tárcavezető emlékeztetett rá: az Egyesült
Államok már korábban világossá tette, hogy
ellenzi Haftár erőinek katonai offenzíváját, és
a hadműveletek azonnal leállítását követeli.
Ezeknek az erőknek vissza kell térniük ko-
rábbi hadállásaikhoz – fogalmazott Pompeo.
Az amerikai diplomácia vezetője – az ENSZ
Biztonsági Tanácsának és a G7-es országcso-
port külügyminisztereinek április 5-i nyilat-
kozatára hivatkozva – a konfliktusban érintett
valamennyi felet felelősségteljes magatar-
tásra szólította fel. Megjegyezte továbbá,
hogy a líbiai főváros, Tripoli ellen indított tá-
madás a polgári lakosságot veszélyezteti,
csökkentve békésebb jövő megteremtésének
esélyét. Mike Pompeo hangsúlyozta: a líbiai
konfliktusnak nincs katonai megoldása. „Az
Egyesült Államok ezért gyakorol továbbra is
nyomást – nemzetközi partnereivel egyetér-
tésben – a líbiai vezetőkre, hogy az ENSZ fő-
titkárának líbiai különmegbízottja, Haszán
Szalamé közvetítésével térjenek vissza a po-
litikai tárgyalásokhoz” – olvasható az ameri-
kai külügyminiszter közleményében.
Pompeo szerint csakis a politikai megoldás
vezethet el Líbia egyesítéséhez és az ország
biztonságához, illetve stabilitásához. Vasár-
nap az ENSZ-ben az orosz delegáció meg-
akadályozta, hogy a Biztonsági Tanács (BT)
nyilatkozatot adjon ki, amelyben felszólítja
Haftárt, hogy állítsa le katonái előrenyomu-
lását Tripoli felé. Az orosz küldöttség azt sze-
rette volna, ha a nyilatkozatban nem csupán
Haftárt, hanem valamennyi felfegyverzett lí-
biai erőt a harcok beszüntetésére szólítanák
fel. Az oroszok módosítási javaslatát az
Egyesült Államok visszautasította.

Múlt pénteken az ENSZ Biztonsági Taná-
csa rendkívüli zárt ülést tartott Líbia ügyében,
majd ez követően közleményben fejezte ki
mély aggodalmát az észak-afrikai ország
helyzete miatt. Szintén pénteken a Líbiában
tartózkodó António Guterres ENSZ-főtitkár
is meglehetősen borúlátóan nyilatkozott, és
miután tárgyalt Haftár tábornokkal, Twitter-
bejegyzésben adott hangot mély aggodalmá-
nak. Lapértesülések szerint Haftár azt közölte
Guteresszel, hogy mindaddig nem állítja le a
főváros ellen irányuló hadműveletet, amíg
„nem mér vereséget a terroristákra” és a
„zsoldosokra”.

Hétfőn Federica Mogherini, az EU kül- és
biztonságpolitikai főképviselője Luxem-
bourgban, az uniós külügyi tanács egynapos
ülése utáni sajtótájékoztatóján elmondta, az
unió arra szólítja fel a tábornokot, hogy hagy-
jon fel Tripoli támadásával, állítson le minden
katonai tevékenységet és térjen vissza a tár-
gyalásokhoz.

Noha a külügyminiszterek nem fogadtak el
zárónyilatkozatot a líbiai
helyzetre vonatkozóan, az
uniós tagországok egysége-
sek abban a kérdésben, hogy
a békének Líbián belülről
kell létrejönnie, „remélhető-
leg nem külső szereplők
által” – közölte.

Ismételten kijelentette: hu-
manitárius fegyverszünetre
van szükség Líbiában ahhoz,
hogy a sebesülteknek és a rá-
szorulóknak el tudják juttatni
a segítséget. Az ország keleti
részét uraló Halifa Haftar tá-
bornok erői múlt csütörtökön
indultak Tripoli ellen, ahol a
nemzetközi segítséggel felál-
lított egységkormány műkö-
dik.

Mogherini sajtóértekezle-
tén reményét fejezte ki to-
vábbá, hogy a tagállamok
újragondolják döntésüket a
földközi-tengeri Sophia

misszióról, amelyben felfüggesztették a
hajók részvételét.

Az uniós tagországok március végén hat
hónappal meghosszabbították a művelet
mandátumát, ugyanakkor az egyetértés hiá-
nya miatt felfüggesztették a hivatalosan az
embercsempész-hálózatok felderítését végző
hajók járőrözését, ameddig nem sikerül meg-
oldásra jutni a kérdésben. A misszió így a légi
támogatásra, a líbiai parti őrség kiképzésére
és a Líbiával szembeni fegyverembargó be-
tartásának ellenőrzésére fog korlátozódni.

„Nem hiszem, hogy hajók nélkül kellően
hatékony lehet egy tengeri művelet. Csak re-
mélni tudom, hogy mielőbb újragondolják a
dolgot” – mondta Mogherini a tagállamok
külügyminisztereinek luxembourgi tanácsü-
lését lezáró sajtótájékoztatón.

A misszió keretében a tavalyi év végéig
közel 50 ezer menedékkérőt mentettek ki a
Földközi-tengerből, és mindegyiküket Olasz-
országba szállították.

A római kormány éppen erre hivatkozva
nem támogatta a status quo kiterjesztését,
mondván, a többi EU-országnak részt kellene
vennie a menedékkérők befogadásában, hogy
ne Olaszország viselje egyedül a terheket. Ezt
azonban több tagállam, például Magyaror-
szág és Lengyelország is határozottan eluta-
sította.

Líbiában Moammer el-Kadhafi ezredes
2011-es megbuktatása – majd meggyilkolása
– óta fegyveres milíciák harcolnak egymással
az ország feletti uralom megszerzéséért. A
nemzetközi közösség a Tripoliban működő
úgynevezett egységkormányt ismeri el. Az
amerikai fegyveres erők afrikai parancsnok-
sága vasárnap jelentette be, hogy „a bizton-
sági helyzet egyre nagyobb bonyolultsága és
előre nem látható fejleményei miatt” kivonja
Líbiából katonái egy részét.

Szakértő: Tripoli megtámadásával 
Halifa Haftar tábornok elszámolta
magát

Halifa Haftar tábornok elszámolta magát
Tripoli megtámadásával, hiszen nem biztos,
hogy a líbiai kormányerők ellentámadása be-
fejeződik a város visszafoglalásával – mondta
Marsai Viktor, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem oktatója az M1 Aktuális csatorna
hétfő esti műsorában.

Marsai Viktor szerint a mostani konfliktus
azért jelent választóvonalat, mert Halifa Haf-
tar az elmúlt években, miközben „harcolt ki-
csit a perifériákon”, folyamatosan tárgyalt is,
és még februárban is a békés konfliktusmeg-
oldás mellett érvelt.

A szakértő utalt arra, hogy Líbia lakossá-
gának többsége nem támogatja a tábornokot,
aki erős külső – orosz, francia, egyiptomi és
emírségi – támogatással építette fel hírnevét,
„mint az erős ember Líbiában”.

Azzal azonban, hogy most nyíltan megtá-
madta a nemzetközileg elismert líbiai kor-

mányt, külső támogatóit is szorult helyzetbe
hozta – vélekedett.

Hozzátette: nem lehet tudni, hogy Halifa
Haftar önhatalmúlag cselekedett-e, vagy va-
laki felbiztatta.

Marsai Viktor rámutatott arra, hogy a tá-
bornok katonai teljesítménye nem túl jelen-
tős, az elmúlt években többször is bejelentette
például, hogy elfoglalta Bengázit, aztán még
évekig folytak a harcok.

Ugyancsak valótlan az általa kialakított
kép, amely szerint képes leszámolni a radiká-
lis csoportokkal, hiszen az ő fegyveres csa-
pataiban is harcolnak szalafiták és
dzsihadisták – jegyezte meg.

Haftár, a hatalomra vágyó háborúpárti
és Szarrádzs, a kudarcos békéltető

A Líbia keleti részét ellenőrző Halifa Haf-
tár tábornok csapatai csütörtökön támadást
indítottak a főváros, Tripoli elfoglalására. A
nemzetközileg elismert egységkormány ve-
zetőjéhez, Fájez esz-Szarrádzshoz hű erők
pénteken megállították a Haftár irányította
Líbiai Nemzeti Hadsereg (LNH) félkatonai
formáció erőit. A líbiai helyzet két főszerep-
lőjének portréját az AFP francia hírügynök-
ség vázolta fel.

A 75 éves Haftár tábornagy Líbia meg-
mentőjének szeretne mutatkozni, de ellenlá-
basai azzal vádolják, hogy puccsista, és új
katonai diktatúrát kíván bevezetni az észak-
afrikai országban.

A kelet-líbiai Kirenaika tartományból szár-
mazó „erős ember” a líbiai válság megkerül-
hetetlen szereplője, aki valamennyi
ellenlábasát terroristának vagy zsoldosnak
nevezi. Saját maga nem túl bőbeszédű, de vi-
tatott politikájával egyetlen alkalmat sem
hagy ki, hogy beszéltessen magáról.

Csütörtökön a sokadik hadműveletét indí-
totta el, ezúttal Tripoli elfoglalása érdekében.
2017-ben sikerült rátennie a kezét az ország
keleti részére a Méltóság néven 2014-ben a
Bengáziban állomásozó dzsihadisták ellen in-
dított hadművelet után. Az LNH-hoz több, az
ország keleti részéből származó katonatiszt
csatlakozott. Haftár az ellenőrzése alá vonta
Bengázit, hadműveletet indított Derna város
ellen, majd 2018-ban bejelentette, hogy „fel-
szabadította” Kirenaikát a radikális csopor-
toktól. Januárban a kőolajban gazdag déli
sivatagi vidék székhelyét, Szebhát foglalja el
harcok nélkül.

Haftár a Moammar elleni, 2011. évi felke-
léskor – amelynek résztvevője volt – vált is-
mertté. Négy évtizeddel korábban a volt
Szovjetunióban tanult katonatiszt csatlako-
zott a Szenúszi-dinasztiát megdöntő és Kad-
hafit hatalomra juttató puccshoz. Részt vett a
csádi-líbiai háborúban (1978-1987), ahol fog-
ságba esett. Amerikaiak szabadították ki egy
máig rejtélyes műveletben, és politikai me-
nedéket is kapott az Egyesült Államokban,
ahol a líbiai ellenzékhez csatlakozott. Húsz-

évi száműzetés után, 2011-ben tért vissza Lí-
biába. Kadhafi októberi meggyilkolása után
mintegy 150 tiszt vezérkari főnöknek nevezte
ki, de ez a cím sosem vált hivatalossá.

A nyugati milíciák által támogatott nem-
zeti egységkormányt az ország keleti felének
hatóságai nem ismerik el. Különösen igaz ez
a 2014-ben megválasztott parlamentre, amely
legitimé tette Haftár hatalmát, és tábornagyi
rangra emelte őt.

Bírálói szerint katonai sikereit más orszá-
gok – az Egyesült Arab Emírségek, Egyip-
tom, Franciaország, illetve újabban
Szaúd-Arábia – titkos támogatásának köszö-
neti.

Franciaország, amely szoros kapcsolatban
áll Rijáddal, Abu-Dzabival és Kairóval, köz-
vetítőként mutatkozik a két tábor között, de
azzal vádolják, hogy Haftár pártján áll.

A politikában viszonylag újoncnak számító
Fájez esz-Szarrádzsot, aki tehetős konzerva-
tív család sarja, 2015-ben nevezték ki az
ENSZ és líbiai képviselők között megszüle-
tett megállapodás alapján a nemzeti egység-
kormány élére.

Hónapokra Tuniszban rekedt, majd 2016-
ban líbiai hadihajóval érkezett Tripoliba, fo-
kozatosan nyerte el a gazdasági és politikai
hatóságok támogatását, az ország keleti ré-
szében székelő, Haftár támogatta rivális „kor-
mányt” viszont nem sikerült meggyőznie.

A milíciák uralta Tripoliba való megérke-
zése nyomán feltámadt a remény, hogy sike-
rül kihúzni a megosztott országot a válságból.

Fő feladata rendbe tenni az állami intézmé-
nyeket és megkezdeni a megbékélési folya-
matot, ezt a célt azonban mindmáig nem érte
el.

Legnagyobb sikere az volt, hogy 2016 de-
cemberében a hozzá hű erők visszafoglalták
Szirt városát az Iszlám Állam terrorszervezet
dzsihadistáitól. Egyetlen katonai győzelem,
amely nem elegendő a kudarcok elfedéséhez.
A nyugati régióban, így Tripoliban is még
mindig ott vannak a milíciák, nem sikerült ki-
építeni a rendőrséget és a reguláris hadsere-
get.

Elemzők szerint ahhoz, hogy visszatérhes-
sen Tripoliba, és viszonylagos biztonságot
szavatoljon, Szarrádzsnak el kellett fogadnia
néhány tripoli befolyásos fegyveres csoport
csatlakozását, így azok „túszává” vált.

A Szarrádzs-család részt vett a líbiai törté-
nelemírásban. Apja, Mosztafa esz-Szarrádzs
az államalapítók egyike volt Líbia 1951-es
függetlenné válása után. A családi hagyo-
mányt követve a most 59 éves Fájez esz-
Szarrádzs 2014-ben parlamenti képviselő lett,
de a megválasztása után két hónappal a
Fadzsr Líbia nevű, milíciákat tömörítő szö-
vetség elfoglalta a fővárost. A kormány és az
újonnan megválasztott parlament kénytelen
volt az ország keleti felébe menekülni. Szar-
rádzs Tobrukba ment, ahol ma is ülésezik a
parlament, építész feleségét és három lányu-
kat külföldre küldte.

Mielőtt politikára adta a fejét, az üzleti
életben ért el sikereket. Építész
végzettségével több évig az ál-
lami szektorban dolgozott.

Az ENSZ bábáskodásával
létrehozott nemzeti egységkor-
mány fő támogatója a befolyá-
sára és gazdasági érdekeire
féltékeny egykori gyarmattartó
Olaszország. Arturo Varvello, a
milánói ISPI agytröszt szerint a
támogatás elsődleges célja a
migránsáradat leállítása. Ali
Bensaad párizsi egyetemi tanár
szerint az olaszok mindig is jó
viszonyt tartottak fenn Tripoli-
val és térségével, tekintettel
Róma líbiai kőolaj-érdekeltsé-
geire.

A regionális hatalmak közül
Törökország és Katar támo-
gatja Szarrádzst, de Katar tá-
mogatása az ország
elszigetelése miatt gyöngült.
(MTI)

Kiújult a líbiai válság
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A kelet-líbiai hadsereg alakulatai   (forrás: Reuters)
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket április 25-ig a
népújság címére (dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva a marcel Allain és pierre
souvestre francia szerzőpáros ismert művének a címét kapjuk. könnyítésként egy
betűt előre beírtunk.

vÍZsZinTes: 1. Maszkabál – Gyógyír. 7. Betűt vet – …-móg, dohog. 8. Gábor Áron
fegyvere – Kisebb település. 9. Kambodzsai, osztrák és magyar gépkocsijelzés – A kálium,
oxigén és hidrogén vegyjele. 11. Sebhely – Borókapálinka. 12. Gabonát levág – Maros-
parti város. 14. A szabadba – Láncszem! 15. Dumas egyik testőre – Férfinév. 18.
Kolostorvezető szerzetes – Finomműszerész. 19. Hunor testvére – Aroma. 22. Rangjelző
szó – Előtagként ehetőt jelent. 23. Ostoba – Fukar nép. 25. A panasz szava – Helyhatározó
rag. 27. Orosz űrállomás volt – Kaptár része! 28. Kívánság – Becézett Ilona. 30. Román
személyes névmás – Távíróhang. 31. Déligyümölcs – Adódó lehetőség. 

FÜGGőLeGes: 1. Tengeri emlős – Egyik csillagjegy. 2. Papagájfajta – Ókori görög
piactér. 3. Végtelen sál! – Zambiai és francia autójelzés. 4. Maró folyadék – Nagyon öreg.
5. Formál – Hézag, hasadék. 6. Nevetséges, bohókás – Gőgös … Gedeon (Varga Katalin).
10. Felháborodás, indulat – Rakás. 13. Színmű – Tipor. 16. Védjegy – Időpont. 17. Harcias
nő – Sorozat. 20. Hawaii köszönés – Korallzátony. 21. Akol – Részeg. 24. Kőolajexportáló
országok szervezetének angol rövidítése – Jugoszláv diktátor volt (Josip Broz). 26. Rés,
népiesen – Felső végtag. 29. Igen, németül – Sajtdarab!   

Koncz Erzsébet

Az OSCAR-DÍJAK 50 ÉVE
című pályázat nyertesei:

Salati Eszter, Marosvásárhely, 
Jeddi út

Sándor József, Marosvásárhely, 
Nárcisz u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
COSTA GAVRAS; SMITH; ÉJFÉLI COWBOY; 

SCHLESINGER; WAYNE
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
az április 5-i számból:

klasszikus (ikrek):
Cigányút

skandi:
Istenkém, mintha csak tegnap
lett volna, hogy az ölemben daj-
káltam

2.

1 2 3 4 5 6

7 8
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22 23 24

25 26 27

28 29 30

31

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 16

17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31

C

B

O

Á H

K

Y

Á

S

5.

1.

3.

4.

Szerkeszti: Kiss Éva 844.

vÍZsZinTes: 1. diplomata, 100 éve hunyt el (Lajos, gróf). 10. Kelet (német). 11.
József A. verse. 12. mezőgazdasági tanár, szakíró, 150 éve született (károly Lajos).
17. Szóba hoz. 19. Teremfalak! 20. Mosópormárka. 21. Eja! Eja! … (Swinarski). 22. Sz-
intén nem. 23. Megbízhatatlan. 24. Előtag: mirigy. 25. Egy (német, nőnem). 26. Ráskai
… (kódexmásoló apáca).  27. Autóversenyző (Jean). 28. Nyersolajsav. 29. Kártyaletét.
31. Szekérnyi teher. 33. Mutatószó. 35. Oktat. 37. Világító dióda. 38. Római négy. 39. …
Gardner (színésznő). 41. Bárányhang. 42. Angolul enni. 44. Elavult. 46. Filmsztár v.
(Greta). 48. Maja romváros. 50. A tellúr és a szén vegyjele. 51. Francia zeneszerző, 150
éve született (Albert). 52. Újságíró, író, 150 éve született (péter).

FÜGGőLeGes: 1. Gléda. 2. Fél zsák! 3. Az egyik pincér. 4. Telefonszó. 5. … Kazan
(rendező). 6. Anett néma! 7. Jemeni és osztrák autójel. 8. E helyről való. 9. mérnök,
tanár, 150 éve halt meg (sándor). 12. színházi szakember, 73 éve született (kálmán).
13. Az öt tó egyike. 14. … Daszajev (orosz focikapus). 15. Csuk és … (Gajdar). 16. Tova.
18. Viselkedés, modor. 21. Jemeni város lakója. 22. Szaporán halad. 24. Egyedül (angol).
25. Bolti árus. 27. Los …, USA-beli atomváros. 28. A póker lényege! 30. Hatból kettő!
32. Ázsiai hegység. 33. Ref. püspök, tanár, író, 200 éve született (péter). 34. Nemi jel-
leg. 36. Rész (német). 38. Ez évi. 40. Terepjárómárka. 43. Kettőzve Heyerdahl műve. 45.
Strasse (röv.). 47. Bánat. 48. Magad. 49. Római 55.

L.N.J.
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A MAROSVÁSÁRHELYI SZOCIÁLIS
IGAZGATÓSÁG

versenyvizsgát hirdet
A marosvásárhelyi szociális igazgatóság pénzügy-számviteli,

humánerőforrás-, adminisztrációs, stratégiai és programvégre-
hajtási hivatalának adminisztrációs és beszerzési szakosztályára
i-es besorolású, legfelsőbb szakmai fokozatú szakfelügyelői vég-
rehajtói köztisztviselői állás betöltésére szervez versenyvizsgát.

A versenyvizsgára – írásbeli vizsga – az intézmény székhelyén
(marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2019. május 14-
én 10 órától. 

Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomókat  április 12. – május 2. között lehet

benyújtani, és a román kormány 2008. évi 611-es számú határo-
zata 49-es cikkelyének 1-es bekezdésénél előírt okiratokat kell tar-
talmaznia.

A Hivatalos közlönyben közzétett felhívás információit, a meg-
határozott bibliográfiát és a munkaköri leírásban megszabott fel-
adatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján
(www.tirgumures.ro) teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolat-
tartás: marosvásárhely, dózsa György út 9. szám, 0365-430.859,
vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcsolattartó vita ibolya szakfel-
ügyelő.

Maier Mihaela ügyvezető igazgató

Aszfaltozás a Kövesdombon
szerdáról csütörtökre virradóra az AsTOR vALpeT

kft. munkáscsoportjai aszfaltszőnyeget terítettek le a kö-
vesdombon, az  1848. úton. 

„Arra törekedtünk, hogy a lakosság kérésére éjszaka
fejezzük be az  aszfaltozást, és a nap folyamán a leaszfaltozott utat
megnyissuk a gépkocsiforgalom előtt. ugyanakkor a lakónegyed-
ben hamarosan más övezeteket is leaszfaltozunk (parkolókat, jár-
dákat stb.) – mondta Claudiu maior, a polgármester tanácsadója.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának 
bel- és külkapcsolati osztálya

Új beruházások a város középiskoláinál
A Szász Albert Sportlíceum diákjainak 

rendelkezésére fog állni egy minisportbázis is 
végéhez közelednek a szász Albert sportlíceum minisportbázisának kivitelezési munkálatai. erre

utal számos, a kis sportbázis létrehozásával járó munka (beleértve a futópályát, a szintetikus pályát,
a fürdőmedencét); ugyanakkor belső munkálatokat is végeztek a fűtési rendszeren, a villanyhálózaton,
a régi ablakokat pedig termopánra
cserélték. 

„Gratulálok az oktatási intézmény
vezetőségének, hogy hozzájárult az új
arculat kialakításához. Hasonló beru-
házásokat továbbra is végzünk a többi
marosvásárhelyi iskolánál is, mivel,
mint ahogy mindig is mondtam, gyer-
mekeink nevelése, oktatása prioritást
képez a marosvásárhelyi helyhatóság
számára” – fogalmazott Claudiu
maior, a polgármester személyes taná-
csadója.

Marosvásárhely Polgármesteri 
Hivatalának bel- és külkapcsolati

osztálya

Április 15-től 
A Cuza Vodă utcai napipiacon kis vágóhíd működik 

a bárányok levágására
Tekintettel a húsvéti ünnepek közeledtére, tájé-

koztatjuk a lakosságot, hogy április közepétől a
Cuza vodă utcai élelmiszerpiacon kis vágóhíd mű-
ködik a bárányok levágására. A létesítmény  április
15–28. között üzemel, és a bárányt vásárlók vehetik
igénybe. bárányt a piacon bárhonnan érkező áru-
sok értékesíthetnek, beleértve a más megyeieket is,
a következő iratok birtokában:

– a gazda személyazonossági igazolványa;
– állattenyésztői engedély;
– a helyi állatorvos által kiállított állategészség-

ügyi bizonylat élő állat (bárány) szállítására;
– szállíthatósági bizonylat, az állatorvos által ki-

állítva;
– élelmiszerlánc (az állatorvostól).
Figyelem: a bárányoknak fülszám szükséges (mindkét fülben).
Az összes piac tejtermék-értékesítési csarnoka felkészült, és várja a vásárlókat, a lakosságnak ez-

által lehetősége van különböző sajtféléket és friss tejtermékeket közvetlenül a környékbeli termelőktől
beszerezni.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának  bel- és külkapcsolati osztálya

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca
4. szám –, a Petris Turism Kft. cégfelszámolója, nyilvános árverést
szervez az adós cég tulajdonában levő Holmer DOS T3 típusú  cukor-
répa-begyűjtő kombájn eladására. Kikiáltási ár 133.463 lej, az ár nem
tartalmazza a héát. 

Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor április 19-én 13
órakor, és megismétlik péntekenként, ugyanabban az időpontban, a
gép értékesítéséig. 

Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát,
a feladatfüzetet és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt.  

Bővebb  tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 
0745-146-096-os telefonszámokon. 

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mureş Insolvency SPRL, a csődbe ment Euro Leasing Cons  Kft.
cégfelszámolója,  újra nyilvános árverést szervez az adós cég tulajdo-
nában levő ingóság, egy  Iveco ML N 80 E kamion értékesítésére. Kiki-
áltási ár 10.800 lej.  Az ár nem tartalmazza a héát. 

Az árverésre április 19-én 12 órától kerül sor a felszámoló székhe-
lyén, és hetente, pénteki napokon megismétlik, az ingóság értékesíté-
séig. 

Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garanciát,
a részvételi díjat, és megvásárolják a feladatfüzetet az árverés előtti
napon 13 óráig.  

Bővebb felvilágosítás a 0265/261-019,  
0745-146-096-os telefonszámokon.

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4.
szám –, a csődeljárás alatt álló adós Electro Dia Junior Kft. – Sár-
patak, Fő út 85C1, Maros megye – felszámolója, nyilvános árverést
szervez  a következő javak értékesítésére:
– Ford Mondeo Break személygépkocsi, 2002-es gyártmány, 281.767
km-ben, kikiáltási ár: 2.650 lej + héa
– Iveco Daily haszonjármű, 1994-es gyártmány, 288.760 km-ben, kiki-
áltási ár: 4.600 lej + héa.

A nyilvános árverésre április 19-én 13 órától kerül sor a cégfelszá-
moló székhelyén, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban
az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek azok a
magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüze-
tet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a részvételi díjat
az árverés előtti napon 13 óráig. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700, 
0745-146-096  telefonszámon.

A Mureş Insolvency SPRL, a dicsőszentmár-
toni Avram Iancu utca 144. szám alatti székhe-
lyű Bicapa Rt. cégfelszámolója, nyilvános
árverésen értékesíti a csődbe ment cég követ-
kező ingatlanjait: 
1. A dicsőszentmártoni Felszabadulás (Dezrobi-
rii) utca 4. szám alatti garzontömbházhoz tar-
tozó 398 négyzetméter terület. Kikiáltási ár:
3.283,50 euró.
2. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158.
szám alatti 6276 négyzetméter beltelek (az ét-
kezde körül). Kikiáltási ár: 51.777 euró. 
3. A dicsőszentmártoni Felszabadulás utca 3.
szám alatti élelmiszerraktár és a hozzá tartozó
349 négyzetméter terület. Kikiáltási ár: 8.387,50
euró. 
4. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158.
szám alatti 9178 négyzetméter beltelek (volt 1-
es számú építőtelep). Kikiáltási ár: 40.379,16
euró. 
5. A dicsőszentmártoni Tavasz utca 7. szám
alatti 4058 négyzetméter beltelek (volt üveghá-
zak). Kikiáltási ár 10.046,66 euró. 
6. Gazdasági épületek: három istálló, két raktár,
kas; 115,9 négyzetméteres lakás – munkásszál-
lás  és a hozzá tartozó 5554 négyzetméter terü-
let Dicsőszentmárton, Kis utca  5. szám alatt.
Kikiáltási ár 35.893,92 euró.

7. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144.
szám alatti vendégház négy hálószobával, nap-
palival, protokollteremmel, konyhával, fürdő-
szobával, illemhellyel, előtérrel, a hozzá tartozó
292 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár: 9.887
euró. 
8. A dicsőszentmártoni Június 1. utca 17. szám
alatti 4835 négyzetméteres beltelek (volt terve-
zőműhely). Kikiáltási ár: 23.046,83 euró. 
9. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158.
szám alatti légvédelmi óvóhely a hozzá tartozó
561 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár
18.928,25 euró. 

Az árverés 2019. április 19-én 13 órakor lesz
a cégfelszámoló Marosvásárhely, G-ral Avra-
mescu utca 4. szám alatti székhelyén, és pénte-
kenként ugyanazon helyszínen és időpontban
megismétlik, az ingatlanok értékesítéséig. 

Az árverésen részt vehetnek azok a magán-
és/vagy jogi személyek, akik/amelyek 
megvásárolják a feladatfüzetet és garanciaként
kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, valamint a rész-
vételi díjat az árverést megelőző napon 14 
óráig. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, 
a 0265/261-019-es és a 0745-146-096-os 

telefonszámon. 

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4.
szám alatti székhelyű Mureş Insolvency SPRL,
a Talimur Exim Kft. cégfelszámolója, újra
nyilvános árverést szervez az adós társaság
alábbi javainak értékesítésére:
– A jobbágyfalvi, Fő út 108/A szám alatti ingatlan
egyben: húsfeldolgozó részleg a hozzá tartozó
945 négyzetméteres területtel és ingó javakkal:
húsfeldolgozásban és -konzerválásban haszná-
latos műszaki felszerelések (gépek, berendezé-
sek); irodabútorok, irodai eszközök,
munkavédelmi felszerelések, négy szállítóesz-
köz – kikiáltási ár 165.000 euró.
– 5.750 négyzetméteres kaszáló (kültelek) Job-
bágyfalván, szám nélkül – kikiáltási ár: 18.500
euró. 
– 11.480 négyzetméteres kaszáló (kültelek) Job-

bágyfalván, szám nélkül – kikiáltási ár: 37.000
euró. 
– 2.111 négyzetméteres beltelek Jobbágyfalván,
szám nélkül – 6.500 euró.  A kikiáltási ár nem
tartalmazza a héát. 

Az árverésre április 19-én 10 órától kerül sor
a cégfelszámoló székhelyén, és hetente, pénte-
kenként, ugyanabban az időpontban megismét-
lik, a javak értékesítéséig. 

Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi sze-
mélyek vehetnek részt, akik/amelyek kifizetik a
kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garanciát,
a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfü-
zetet az árverést megelőző napon 14 óráig. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/261-019,
0265/269-700, 0745-146-096-os 

telefonszámokon.



ADÁSVÉTEL

MÉHCSALÁDOK eladók. Tel. 0720-
041-338. (-I)

ELADÓK nagyméretű képek, Kashtan
magnó és hangfalak, nagy asztal és négy
darab kárpitozott szék, egy mágneses
derékalj. Tel. 0365/803-554. (6/2187)

ELADÓK: héjatlan tökmag, kukoricafejtő
gép (600 kg/h), lucernabála. Tel. 0747-
480-255, 0746-090-353. (1/1915)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1/1867-I)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (23/1110)

ELADÓ használt Panasonic színes tévé.
Tel. 0265/217-534. (6/1982)

VÁRMEZŐBEN, A FŐÚT MELLETT
egy 28 áras és négy darab 5 áras
telek eladó kedvező áron. Tel. 00-36-
20-334-8629. (8/2033-I)

ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0748-854-
362. (13/2088)

ELADÓK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
kályhacsövek, többféle bútordarab,
lemezek, órák, korsók, csergeterítő,
porszívó, többféle nagy és kicsi edény, 15
db báránybőr, sok baba, kerékpár,
szőnyegek, Thonet-székek, fából kiságy,
sok tűzifa, kagylók, poharak és sok
egyéb, minden olcsón. Csere is érdekel.
Tel. 0265/242-342. (13/2113)

KEMÉNY tűzifa eladó – 130 lej. Tel.
0754-615-527, 0746-981-288.
(1/2146-I)

ELADÓ tűzifa – komoly hozzáállás. Tel.
0747-566-430, 0758-206-683. (9/2172)

ELADÓ házi bor, dió héjában, Dacia-
alkatrészek. Tel. 0365/448-371. (11/2174)

ELADÓK méhcsaládok Havadtőn.
Tel. 0745-386-089. (19/2120-I)

MÉHCSALÁDOK eladók. Tel. 0749-317-
125. (4/2215)

VÁSÁROLOK Dacia Solenzát, Super
Novát vagy más hasonló, működőké-
pes autót. Tel. 0774-559-754.
(2/2213)

ELADÓ 2 kis fotel, alvásra is alkalmas,
nagyon jó állapotban, olcsón. Tel.
0365/735-654, 0745-622-254. (6/2218)

ELADÓ a Bözödi-tó partján 14 ár
(1400 m2) telek. Tel. 0741-394-699.
(9/2221-I)

ELADÓ: monofázisú kalapácsmalom
új, 2,2 kW-os motorral; új, balos, el-
szívós főzőkályha; 2 darab konyha-
szekrény; hombár; nagy, öntvény
fürdőkád; vízpumpa; hidrofor és házi
bor (10 liter alatt 7 lej, fölött 6 lej li-
tere). Tel. 0365/433-428. (11/2223-I)

POLKA, FOLYTON TERMŐ
MÁLNATÖVEK eladók, 4 lej darabja.
Házhoz szállítás Marosvásárhely
területén. Tel. 0755-267-336. (14/2227)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmag-
olaj. Tel. 0743-595-124, 0749-761-
147. (3/1274-I)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (6/2241-I)

JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka eladó.
Ára: 25 lej/liter. Tel. 0740-334-468.
(7/2242)

ELADÓ tűzifa, 150 lej métere. Tel.
0745-793-465, 0740-570-753.
(12/2249)
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RedőnYÖk, sZALAGFÜGGÖnYÖk, GARÁZskApuk és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TeRmOpÁn ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
A mAROsvÁsÁRHeLYi ReFORmÁTus TemeTő teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875)
A marosvásárhelyi THReepHARm kFT. ELEKTRONISTÁT al-
kalmaz orvosi gépek karbantartására. Önéletrajzukat várjuk április
30-ig a következő e-mail-címre: office.medicale@threepharm.ro
(21060)
A TRipLAsT kFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálás-
ban jártas VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek az
ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villany-
szerelők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetősé-
get. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a
titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre el-
küldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon.
(63435-I)
FiZiOTeRÁpiA – SZAKVIZSGÁLAT és KEZELÉSEK. Tineretu-
lui utca 3. szám. Tel. 0365/734-050. (21169)
eneRGeTikAi TAnÚsÍTvÁnY épületeknek és tömbházlakások-
nak. Tel. 0748-116-240. (6/2080-I)
A ROmARis CÉG Jedden alkalmaz SOFŐRT 8x4-es autóra és GÉ-
PÉSZT exkavátorra, buldózerre. Tel. 0265/446-133, 0733-933-702.
(21154-I)
mAGÁnvÁLLALkOZÁs ELADÓT, illetve PÉNZTÁROST alkal-
maz teljes vagy részmunkaidőre. Akár egyetemisták vagy nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk. Dinamikus, kommunikatív, pontos, komoly,
megbízható, románnyelv-tudással, illetve B kategóriás hajtási jogo-
sítvánnyal rendelkező személyek jelentkezését várjuk. Fényképes
önéletrajzukat az inghetata.ildiko@yahoo.com e-mail-címre várjuk
április 28-ig. További információért a 0758-291-244-es telefonszámon
érdeklődhet munkanapokon 10–18 óra között. (21069)
ALkALmAZunk stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁ-
ROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan
időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számí-
tógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a
https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-
230-as telefonszámon. (63445-I)
ALkALmAZunk SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig ki-
nyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása,
csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt
az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-ke-
zelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség, fe-
lelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és
a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég hon-
lapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/, vagy
a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63445-I)
ALkALmAZunk RECEPCIÓST, SEGÉDSZAKÁCSOT és FEL-
SZOLGÁLÓT. Magas kereseti lehetőség; tapasztalat nem szükséges!
Tel. 0744-624-976. (21078-I)
A TimkO pÉksÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe  – program:
5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100 lej), vagy csak középen, 6-14
óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés
2400 lej), 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT (gradul 3) és SO-
FŐRÖKET (fizetés 2400 lej). Érdeklődni  hétköznapokon 7-15 óra
között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63436-I)
keResek EGY KOMOLY NŐT vagy CSALÁDOT két idős sze-
mély állandó   gondozására Mezősályiba, tisztességes bér fejében. Ér-
deklődni a 0741-365-957-es telefonszámon. (2/2151-I)
ALkALmAZOk ELADÓNŐT RUHÁSÜZLETBE. További infor-
máció a 0741-365-957-es telefonszámon. (2/2151-I)
A TORdAi CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (21168)
A TORdAi vÁGÓHÍd alkalmaz KARBANTARTÓT. Tel. 0744-
644-026. (21168)
A kOvÁCs pÉksÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐ-
KET alkalmaz. Tel. 0744-403-114. (21175)
A kOvÁCs pÉksÉG TAKARÍTÓNŐT alkalmaz. Tel. 0741-215-
738. (21175)
A LAZARenum ALApÍTvÁnY IDŐSOTTHONÁBA munkatár-
sakat keresünk KONYHAI SZOLGÁLATRA. Tel. 0265/213-721.
(21172-I)
mAROsvÁsÁRHeLYi CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz
ÁCSOKAT kitűnő bérezéssel. Tel. 0740-602-038. (21167-I)
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mAROsvÁsÁRHeLYi pÉksÉG PÉKEKET és PÉKSÜTE-
MÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Tel. 0741-406-028. (4/2166)
TeLJes ORvOsi eLLÁTÁs – HENI MED CENTER – reumato-
lógia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; ne-
urológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia;
immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak.
Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (No-
vember 7.). (sz.-I)
mAROsvÁsÁRHeLYi mAGÁnCÉG KŐMŰVEST alkalmaz gé-
pesített vakoláshoz. Tel. 0742-659-999. (21183)
mAROsvÁsÁRHeLYi mAGÁnCÉG VÍZ-FŰTÉS SZERELŐ-
KET alkalmaz. Azonnali alkalmazás, kedvező bérezés. Érdeklődni a
0744-376-780-as vagy a 0744-420-152-es telefonszámon. (21183)
sOFőRT alkalmazunk B, C, E kategóriával árukihordásra Maros me-
gyébe. Tel. 0744-692-871. (21184)
mAGYARORsZÁGRA, SÜTŐIPARI KFT.-hez sürgősen alkalma-
zunk betanított munkára. Kiemelkedő bérezés. A szállás ingyenes. Ér-
deklődni a 0745-111-103-as telefonszámon. (21188)
ALkALmAZunk egy RAKTÁROST és egy ÁRUKEZELŐT (RA-
KODÓMUNKÁS) palackozott italokat, üdítőt, vizet forgalmazó le-
rakathoz. Tel. 0728-169-805. (21180-I)
mAGÁnCÉG vállalja BELSŐ UDVAROK, GARÁZSOK, AUTÓ-
BEJÁRÓK STB. RENDBETÉTELÉT BETONNAL ÉS ASZFALT-
TAL. Szükség esetén beállítunk járdaszegélyeket, lefolyócsatornákat,
lerakunk térkövet, betonlapokat, kockakövet. Információk a
0265/253-781-es és a 0746-253-488-as telefonszámon, munkanapon
7-15 óra között. (21190-I)
A miALev buiLdinG-seRviCes kFT. alkalmaz hosszú távra,
azonnali kezdéssel SZAKEMBEREKET BELSŐ ÉPÍTKEZÉSI
MUNKÁLATOKRA Marosvásárhelyre és környékére. Tel. 0740-044-
709. (21191-I)
keResÜnk VÍZ-GÁZ SZERELŐKET Németországba azonnali
kezdéssel. Kezdő havi bérezés 2000 euró, szállás biztosítva München-
ben. Érdeklődni a 0747-986-398-as telefonszámon. (21192)

Az imATeX RT. sürgősen alkalmaz tapasztalattal rendelkező sze-
mélyeket a következő szakmákba: PROGRAMOZÓMÉRNÖKÖT
számvezérlésű (CNC) gépekre, MARÓS OPERÁTOROKAT szám-
vezérlésű (CNC) marógépekre; ESZTERGÁLYOS OPERÁTORO-
KAT számvezérlésű (CNC) gépekre. Amit ajánlunk: versenyképes
bérezés. Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük leadni: Maros-
szentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám alatt (ami a ma-
rosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van); vagy
e-mailben a resurseumane@imatex.ro e-mail-címre; vagy faxon:
0265/269-302. Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszá-
mon. (sz.)

Az imATeX RT. alkalmaz a következő szakmákba tapasztalattal ren-
delkező személyeket (nyugdíjasokat is): UNIVERZÁLIS MARÓ-
SOKAT; ESZTERGÁLYOST; MARÓST BOHRWERKRE;
GÉPKARBANTARTÓ LAKATOST; SZERELŐLAKATOSOKAT;
LAKATOSOKAT; MINŐSÉGELLENŐRZŐ TECHNIKUSOKAT;
MIG/MAG HEGESZTŐKET; IPARI FESTŐKET; TARGONCÁST;
BÁDOGOST.  Amit ajánlunk: versenyképes bérezés. Az önéletrajzo-
kat a cég székhelyén kérjük leadni: Marosszentanna (Sântana de
Mureş), Morii utca 49J szám alatt (ami a marosvásárhelyi Mureşului
utca meghosszabbításában van); vagy e-mailben a
resurseumane@imatex.ro e-mail-címre; vagy faxon: 0265/269-302.
Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon. (sz.)
A nYÁRÁdTői psiHOsAn eGÉsZsÉGÜGYi kÖZpOnT al-
kalmaz SZAKÁCSNŐT. Interjú: április 15-én, hétfőn; április 17-én,
szerdán,  április 18-án, csütörtökön  16 órakor a Psihosan rendelőben
(Sârguinţei u. 8/3. szám alatt). (-I)
A nYÁRÁdTői psiHOsAn eGÉsZsÉGÜGYi kÖZpOnT AD-
MINISZTRÁTORT (férfit) és TAKARÍTÓNŐT alkalmaz. Az admi-
nisztrátori álláshoz szükséges a B kategóriás hajtási engedély, autót
biztosít a cég. Interjú:  április 15-én, hétfőn, 17-én, szerdán, 18-án,
csütörtökön 16 órakor, Sârguinţei u.  8/3., Psihosan rendelő. (sz.-I)
női És FÉRFi eLAdÓkAT keresünk marosvásárhelyi HENTES-
BOLTJAINKBA. Szakmai tapasztalat nem szükséges, mindenki be-
tanításban részesül. Miből állna a munkád? Kiszolgálnád a vevőinket,
informálnád a termékeinkről, segítenél a csapatnak az áru rendezésé-
ben. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro (sz.-I)

szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ZARÁNDOKLATOK 2019-ben 
Május 20–25. – MEDJUGORJE (145 euró)

Július 2–6. – SZENTFÖLD (600 euró + 900 lej repülő) 
Október 8–12. – PORTUGÁLIA: Fatima és környéke, 

Lisszabon (480 euró + 1000 lej repülő)
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István.

Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon  vagy 
a hajlakattilajbi@freemail.hu e-mail-címen. (sz.-I)



LAKÁS

VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdő-
övezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Inter-
neten megtekinthető: http://alexander-
vendeghaz.hu (2101-I)

A HUNYADI (Hunedoara) utcában eladó
első osztályú, 50 m2-es, 2 szobás, II.
emeleti tégla tömbházlakás és egy
szobabútor-garnitúra jó állapotban,
olcsón; bélyegek az 1960-1990-es
évekből. Érdeklődni a 0365/413-874-es
telefonszámon. (16/2117)

ELADÓ 3 szobás, 2 vécés, saját pin-
cés, magasföldszinti lakás a Diamant
zöldségpiac mellett. Érdeklődni a
0755-505-301-es, 0740-157-066-os
telefonszámon. (sz.-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás első
emeleten a November 7. negyedi piac
mellett. Tel. 0753-460-722. (-I)

ELADÓ Gernyeszegen, első emeleten 3
szobás tömbházlakás két fürdőszobával,
két erkéllyel és garázzsal, nagy pincével,
raktárhelyiséggel, vagy elcserélem egy-
vagy kétszobás lakással Maros-
vásárhelyen, a Kövesdombon. Tel.
0746-811-193, 0745-068-444. (3/2184)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0732-804-369, 0747-699-113. (19/2200)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházlakást
készpénzzel. Tel. 0745-423-310.
(15/2228)

ELADÓ 2 szobás ház a Someşului ut-
cában. Ára: 52.000 euró, alkudható.
Tel. 0787-698-404, 0728-444-137.
(16/2229-I)

ELADÓ 2 szobás, IV/X. emeleti tömb-
házlakás a Kövesdombon. Ára:
50.000 euró, alkudható. Tel. 0787-
698-404, 0728-444-137. (16/2229-I)

ELADÓ 2 szoba-konyhás családi ház
17 ár beltelekkel, rendezett telek-
könyvvel. Gógánváralja 253. szám
(Bonyha község). Tel. 0744-325-970.
(sz.-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon. Tel. 0365/410-620.
(1/2236)

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti tömbház-
lakás a Tudorban és 1980-as évjáratú
120-as Skoda. Tel. 0748-779-032,
0747-796-586. (2/2237-I)

ELADÓ családi ház a központban,
440 m2 a telek, a lakott felület 110 m2.
Tel. 0743-825-497. (9/2245)

ELADÓ ház telekkel Mezőpanitban, a
124. szám alatt. Érdeklődni a helyszínen
vagy a 0747-997-792-es telefonszámon.
(9/2109)

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott
kétszobás apartman a November 7.
negyedben nem dohányzó személy
részére. Ára 200 euró. Tel. 0752-836-
269. (2250-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8/1722)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók, főzőlapok, sütők javítását
vállaljuk az ügyfél lakásán, bárhol
Maros megyében. Kelemen szerviz.
Tel. 0265/243-294, 0745-560-092.
(13/2011-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-
104. (7/636-I)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (4/741)

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21056)

VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0744-227-906. (10/2008-I)

TETŐSZIGETELÉS részletre,
garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722-
693-866. (21178)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (8/2189-I)

TETŐFEDŐ BÁDOGOS vállal tető-
készítést Lindab lemezből, cserépből,
szigetelést, ácsmunkát és bármilyen
munkát 15% kedvezménnyel. Tel.
0748-669-239. (1/2212-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (21187-I)

KIADÓ 43 m2-es kereskedelmi helyi-
ség központi helyen, az Apicola üzlet
mellett. Érdeklődni a 0740-435-788-
as telefonszámon. (sz.)

MEGEMLÉKEZÉS

„A szeretet soha el nem fogy.”
Minden zord tél után jön egy
tavasz, de a mi szívünkben
örök tél marad, és minden
évben eljön az a nap, amely
számunkra fájó maradt. A szív
már nem dobog, az arc nem
mosolyog, csak az emléked
maradt, amely áldott, de
szívünkben gyógyíthatatlan
sebet hagyott.
Összetört szívvel emlékezünk
április 12-én a legdrágább
férjre, édesapára, nagyapára,
a koronkai TOTH ANTALRA
halálának első évfordulóján.
Mindig szeretettel gondolunk
rád, mert nagyon hiányzol
nekünk. Felesége, Jolánka és
családja. (1/2070)

Néha tudni kell könnyek
nélkül sírni, és ha nagyon fáj,
csendben maradni, s a
szavakat magunkba zárni, de
tudnunk kell, hogy valaki
mindig velünk van, és
emlékezetünkben, míg élünk,
velünk marad. A szeretett férj,
gondoskodó édesapa és
drága nagytata, JENEI PÉTER
szerető szíve tizenegy éve,
hogy utolsót dobbant. Áldott
emlékét kegyelettel őrzi
szerető családja. Nyugodjon
békében! (7/2188)

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk április 12-én az
ákosfalvi GÁL ALBERTRE
halálának második
évfordulóján. Drága, szép
emlékét, szeretetét
szívünkben megőrizzük egy
életen át. Nyugodjon
békében! Szerettei. (1/2207)

Hiába repülnek, szállnak az
évek, mi úgysem tudunk
feledni Téged.
Tudjuk, hogy minden évben
eljön a nyár, de bármilyen
szép is legyen, többé nem
ugyanaz már. 
Hirtelen halálod megtörte
szívünket, örökké őrizzük
drága emlékedet. Érted hulló
könnyeink soha el nem
fogynak, adjon a Jóisten
békés nyugodalmat.
Szomorú szívvel emlékezünk
április 15-én a sárpataki
születésű VARGA GYULÁRA
halálának 10. évfordulóján.
Emlékét őrzi fájó szívű
édesanyja. Nyugodjál
békében, drága gyermekem!
(3/2214-I)

Szomorú szívvel és mély
fájdalommal emlékezünk
április 12-én a gernyeszegi
KISS GYULÁRA, aki már egy
éve nincs közöttünk. Akik
ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
szeretettel őrzi felesége, fia és
annak családja. (3/2210-I)

Kegyelettel emlékezünk
KRISTÓF ÁGNES szül. Csulak
volt laboratóriumi asszisz-
tensnőre halálának 5. évfor-
dulóján. Szerettei. (1/2233-I)

Minden évben eljön a nap,
amely szívünkben fájó emlék
maradt.
Szomorúan emlékezünk
április 16-án IMREH
RÓZSIKÁRA született
Berecky halálának 6.
évfordulóján. Akiknek
hiányzik: férje, Péter, fiai:
Péter és Attila-Csaba,
családjukkal. Béke poraira!
(7/2219)

Fájdalommal emlékezünk a
felejthetetlen férjre,
édesapára, testvérre, VASS
GYULÁRA, aki 9 éve örökre
távozott. Emlékét kegyelettel
őrizzük. Nyugodjon békében!
Szerettei. (10/2222-I)

Kegyelettel emlékezünk
április 12-én a gegesi özv.
NAGY ANDRÁSNÉRA
halálának 10. évfordulóján.
Emlékét őrzi: lánya, Amália,
unokája, Hajni és családja.
(2/2234)

Szomorú szívvel emlékezünk
április 12-én a somosdi DÓCZI
IRÉNRE halálának ötödik
évfordulóján. Szép emlékét,
szeretetét, jóságát szívünk-
ben őrizzük. Férje, György,
leánya, Elvira, veje, Jóska,
unokái: Hanga és Józsika,
testvére, Irma. Pihenése
legyen csendes, emléke
áldott! (8/2244)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
testvér, rokon, volt kolléganő,
szomszéd és jó ismerős, 

özv. CSATA VILMA 
szül. Bányász 

életének 77. évében hirtelen el-
hunyt. Drága szerettünk teme-
tése április 13-án, szombaton 11
órától lesz a marosvásárhelyi
római katolikus temetőben. Em-
léke legyen áldott és nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (14/2251-I)  

Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
apa, nagyapa, dédapa, após,
sógor, apatárs, rokon, szomszéd
és barát, 

PÁLL DÉNES 
a volt Electromureş 

szerszámgéplakatosa 
életének 78. évében, türelemmel
viselt, hosszas betegség után
csendesen megpihent. Földi
hamvait 2019. április 13-án,
szombaton 11 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (5/2156-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett anyós, nagymama, dé-
dike, 

özv. SZILÁGYI IRÉN 
(volt Fodor, Breuer) 

szül. Szombathy 
a Prodcomplex volt dolgozója 

életének 88. évében, április 8-án,
súlyos szenvedés után megpi-
hent.
Temetése 2019. április 12-én 13
órakor lesz a református temető-
ben, református szertartás sze-
rint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Végső búcsút vehetnek a Pax te-
metkezési vállalatnál.

A gyászoló család. (12/2224-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, ismerős
és jó szomszéd, 

özv. PÁVEL MÁRIA 
született DOMAHIDI MÁRIA 

marosszentannai lakos 88 éves
korában eltávozott szerettei kö-
réből. Temetése április 12-én,
pénteken 13 órakor lesz a maros-
szentannai kápolnából. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (3/2238-I)

Drága nagymamám, 
PÁVEL MÁRIA 

nem lehettem ott veled, nem fog-
hattam a kezedet, nem mondhat-
tam, hogy ne félj, mert jó lesz
minden. Mindig is vágytam  hoz-
zád, nem gondoltam, hogy nem
találkozunk többé. Szavakkal
nem tudjuk elmondani, mennyire
fogsz nekünk hiányozni. Most
már csak bennünk élsz.
Szeretünk mindörökké. Móni,
Erika, Árpika, Zoli, Mónika,
Öcsike, Dumitru, Mira, Diana és
dédunokái. (3/2238-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétem Kovács
Anikó volt osztálytársamnak
és családjának szeretett 
édesapja, KOVÁCS ZSOLT 
elhunyta alkalmából. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! A Gábos család. (-I)
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Halálának 10. évfordulóján sok szeretettel
emlékezünk MÁRTON DÉNESRE, a mező-
bándi iskola egykori tanárára.
Személyében egy csodálatos férj, édesapa,
nagyapa, após, kiváló tanár, hűséges barát és
igaz, nemes lelkű ember távozott közülünk.
Akik ismerték Őt, gondoljanak Rá kegyelettel!
Szerető családja. (8/2220-I)

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett édes-
apámra, GÁLFI ÖDÖNRE halálának 12. évfor-
dulóján. Nyugodj békében!
Emlékét őrzi leánya, veje, unokái családjuk-
kal. (6/2168)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját. Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete
és vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól
és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és
András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból
és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;  Erzsébet hálás, mert újra együtt
van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából és az
étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270- 381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

Ezúton értesítem pácienseimet, hogy a DORA OPTICS rendelőiben
dolgozom (Marosvásárhely: Mărăşeşti – volt Zrínyi Miklós – tér 21.
sz., tel. 0733-553-976; Régen: Libertăţii u. 12. sz., tel. 0733-553-971).

Dr. DÓCZI-KERESZTESI ZOLTÁN
Újdonság: lézeres glaukóma- (zöldhályog-) műtétek, így megsza-
badulhat a mindennapi csepegtetéstől. (sz.-I)

A diákok, egyetemisták és az 55 év feletti nyugdíjasok figyelmébe
Mivel az utóbbi időben kevesen igényelték az ingyenes autóbusz-

bérletet, az ezt kibocsátó, 1918. December 1. út 92. szám alatti jegy-
áruda (az Európa panzióval szemben) április 15-én, hétfőn bezár.

Ugyanebből az okból a többi ingyenes igazolványt kibocsátó jegy-
iroda sem nyit szombatonként.

A marosvásárhelyi közszállítási vállalat
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Közpénzügyi Minisztérium
Kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály

A pénzügyminisztérium áprilisban is folytatja a kincstárjegyek kibocsátását 
a lakosság számára

A Közpénzügyi Minisztérium április 2-ától újabb  kincstárjegyeket bocsát ki a lakosság számára, 1,  2, 3 és
5 éves lejárattal, évi 3,5, 4, 4,5, illetve 5%-os kamattal. Az ezekből származó jövedelem adómentes.

A kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeinél, valamint a Román Posta Rt. postahivatalaiban lehet
megvásárolni:

– 2019. április 2–22. között az Állami Kincstár kirendeltségeinél;
– 2019. április 2–19. között a Román Posta városi postahivatalaiban, április 2–18. között pedig a vidéki

postahivataloknál.
A kincstárjegyeket azok a természetes személyek vásárolhatják meg, akik a jegyzés időpontjában betöl-

tötték a 18. életévüket.  A befektetendő összeg bármekkora lehet, nincs határ megszabva.
A jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg semmisnek nyilvánítását egy erre

vonatkozó kérvény benyújtásával. A jegyzés megtörténte után a jegyzés visszavonhatatlan, és nem lehet
semmisnek nyilvánítani. 

A kincstárjegy dematerializált értékpapír, nominális értéke 1 lej, a kamatot évente adják hozzá, a tájékoztató
anyagban előírt időpontokban fizetik ki.  

A kincstárjegy tulajdonosának elhunyta esetén a tulajdonjog az örökösöket illeti meg, akik  igazolják örökösi
minőségüket.

A lakosságnak szóló kincstárjegyeket az egész 2019. év folyamán kibocsátják. A jegyzés  minden hónapban
három hétig tart. A lejárat utáni visszaváltás határideje az érdeklődés függvényében  változhat. 

A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges módosításokat a www.mfinante.gov.ro, a  www.datoriepublica.mfi-
nante.gov.ro, https://www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro  honlapokon teszik közzé.

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű Mureş Insolvency SPRL, az újra-
szerveződés alatt álló Mobilis Kft. csődbiztosaként, nyilvános árverést  szervez az adós cég kö-
vetkező javainak értékesítésére:
– egy 5.200 m2-es és egy 3.400 m2-es kültelek (szántóterület) Nyárádtőn (Maros megye), telekkönyvszámuk
2219/N/Nyárádtő és 3968/N/Nyárádtő. Kikiáltási ár: 182.320 euró + héa.
– 211 m2-es beltelek, rajta C37/1 anyagraktár, A+1=építőanyagszín, A+2=nyitott raktár, A+3=út, összfelület
2692 m2, Marosvásárhelyen, a Raktár utca 30A+2. szám alatt (Maros megye). Kikiáltási ár 670.000 euró.

Az árverést április 19-én 13 órától tartják a felszámoló székhelyén, és ugyanabban az időpontban megis-
métlik minden pénteken, a javak értékesítéséig. Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek
részt, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi ga-
ranciát és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt. 

Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019, 
0265/269-700 vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

A LOCATIV RT. – Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A – nyilvános versenytárgyaláson
bérbe adja Marosvásárhelyen a következő, nem lakás rendeltetésű helyiségeket:
1. Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelem, szolgáltatás
2. Forradalom utca 3., 87,95 négyzetméter, élelmiszer/nemélelmiszer-kereskedelem, szeszes italokat kivéve

A versenytárgyalásra 2019. május 6-án 10 órától kerül sor a dokumentáció alapján, amelyet a Locativ Rt.
székhelyén, a Bartók Béla utca 2A szám alatt, a 7-es  irodában  lehet megvásárolni   (ára 100 lej) április 12-
étől, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni és az iratokat  benyújtani május 3-án 12 óráig lehet.  

A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik  a határidőig benyújtják a részvételi dossziéjukat és licitál-
nak. 

Bővebb felvilágosítás  naponta a székhelyen és a 0265/260-375 (25-ös mellék) telefonszámon
vagy a www.locativmures.ro honlapon.


