
Nyárádszereda volt az első állomása a
Maros megyei RMDSZ által útnak indí-
tott Agrárkaravánnak. Kedden délután
az APIA, az AFIR és a Pro Economica
alapítvány munkatársai ismertették a
nyárádmenti gazdákkal az éppen elér-
hető vagy várható pályázati lehetősé-
geket, mezőgazdasági támogatásokat.

Az érdeklődő közönséget Tóth Sándor házi-
gazda polgármester üdvözölte, kifejezte 
reményét, hogy ezeknek a találkozóknak gaz-
dasági haszna is lesz. Péter Ferenc, a megyei
RMDSZ elnöke szerint Maros megye büszke
lehet a mezőgazdasági potenciáljára, hiszen a
megye 66 százaléka mezőgazdasági terület, a
megyei össztermék 22 százalékát a mezőgaz-
daság adja, és ennek több ágazatában is orszá-
gos éllovas a megye. Az RMDSZ egyik idei

prioritása támogatni a mezőgazdaságból élő-
ket, ezért indította útjára a karavánt. Az egyik
legfontosabb dolog, hogy a szakemberek be-
mutatják az elkövetkező időszakban haszno-
sítható lehetőségeket, de Magyarország
kormányának is fontos a határon túli területek
mezőgazdasági fejlesztése, és a beindult 
falugazdász program is hasznos lehet 
ebben és a gazdák képvisele-

Már több mint száz-
ezren regisztráltak 
a pápai misére
Több mint százezren regisztráltak már
a Pontifex.ro honlapon Ferenc pápa
június elsejei csíksomlyói miséjére, a
regisztrációt húsvét hétfőjéig meg-
hosszabbították – közölték a szerve-
zők csütörtöki kolozsvári
sajtótájékoztatójukon.
____________4.
Zeneszerzés 
és hagyomány
A március 15-ei nemzeti ünnepen 
Kelemen László Erkel Ferenc-díjban
részesült. A kitüntetéssel a Hagyomá-
nyok Háza főigazgatójának zeneszer-
zői, zenei szerkesztői munkásságát
ismerték el. 
____________5.
Élőben követhetjük
a fészeklakók 
mindennapjait
Országszerte tíz webkamerán keresz-
tül lehet élőben követni a fészkekben
lakó madarak, elsősorban gólyák, il-
letve vörös vércsék mindennapjait.
Maros megyében a Milvus Csoport
három fészekbe szerelt webkamerát,
Sáromberkén két gólyafészekből van
élő közvetítés, Marosvásárhelyen
pedig egy vörösvércse-fészekben
zajló eseményeket lehet követni. 
____________15.

Adóparódia
Stílszerűen április elsején, a bolondok napján kellett

volna elfogadnia a kormánynak a legendás kapzsisági
adót módosító sürgősségi kormányrendeletet. Már az bo-
hózatba illik, hogy egy olyan területen, ahol minden jog-
szabályi változást fél évvel az alkalmazás előtt kellene
bevezetni – már ha betartaná a kormány a saját orszá-
gának a törvényeit – sürgősségi rendelettel bedobnak egy
új adócsomagot, majd azt újabb sürgősségi rendelettel
módosítják. A kettőt alig három hónap alatt. És nem ez
az utolsó sürgősségi rendelet ebben a történetben, mert
ahogy majd jönnek az újabb brüsszeli pofonok, lesz még
itt amin sürgölődni adóügyileg a decemberi 114-es ren-
delet farvizén.

Újabban a bankokra kivetett adót próbálják választási
kampányjelmezbe is öltöztetni, azt állítván, hogy majd az
új szabályoknak köszönhetően kisebbek lesznek a hitel-
kamatok. Ez egyelőre pont annyira igaz, mint mifelénk a
politikusok választási ígéretei. Jó pár éve a hitelkamatok
egyik összetevője az utóbbi időben sokat emlegetett és
kormányoldalról szidott bankközi kamatláb. A kormány-
pártok politikusainak nem tetszett ennek a kiszámítási
módszere, és kitalálták, hogy a bankok közti egyezségen
alapuló mutatószám helyett a valós bankközi

Felvételünk illusztráció Fotó: Nagy Tibor (archív)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Benedek István

Gligor Róbert László

Másfél hónapos gazdatájékoztató körút

Elindult a karaván

(Folytatás a 4. oldalon)

Előfizetőink 
figyelmébe!
A húsvéti ünnepek

miatt áprilisban 
kevesebb 

A munkAnAp, 
ne feledjék 

időben megújítani 
az előfizetést! 

Telefon: 
0742-828-647. 



Folytatódik a beiskolázás
A héten zajlik az ősszel előkészítő osztályt kezdő gyer-
mekek iskolába íratása. Az első szakasz során kimaradt
gyermekek szülei április 8-ig, hétfőig tölthetik ki az iratko-
zási űrlapot. A Maros Megyei Tanfelügyelőség honlapján
közzétett adatok szerint az első iratkozási szakaszban
4422 kisdiák nyert felvételt a megye valamelyik tanintéze-
tébe, 1285 hely még betöltésre vár.

Erdélyi sajtmustra
A Petry Látványműhely és Múzeum erdélyi sajtmustrát
szervez ma 9–19 óra között a marosvásárhelyi Rákóczi
lépcső alatti kis utcában. Az eseményen számos sajtkülön-
legesség közül lehet majd válogatni, ugyanakkor ismét sor
kerül a sajtok versenyére is. 

Tavaszi börze a Védemnél
A marosvásárhelyi Védem Egyesület tavaszi börzét szer-
vez április 7-én, vasárnap 15 órai kezdettel a Sapientia
egyetem koronkai campusában. Az érdeklődők régi és új
babaholmikból, könyvekből, játékokból, kézműves tárgyak-
ból válogathatnak. A vásárlóknak a belépés ingyenes. A
börzén tombolahúzás is lesz.

Nem szúrja a szemét? – vitaműsor 
Nem szúrja a szemét?… mert nekünk nagyon címmel zajlik
a Marosvásárhelyi Rádió vitasorozatának újabb rendezvé-
nye április 9-én, kedden 18 órától a rádió stúdiótermében.
A jelenlevők ezúttal a hulladékgazdálkodás terén tapasz-
talható gondokról, illetve a szükséges és lehetséges teen-
dőkről vitáznak. 

Húsvéti tojásírás
Április 17-én, szerdán 17.30 órai kezdettel húsvéti tojás-
írásra várja a gyermekeket és felnőtteket a Védem Egye-
sület a marosvásárhelyi, Gecse utcai református
vendégházba (Ştefan cel Mare utca 26. szám). A jelenle-
vőknek alkalmuk lesz elsajátítani a hagyományos tojásírási
technikát, illetve más, hagyományőrző tevékenységeken,
kézműves-foglalkozáson, tojásfestésen is részt vehetnek.
Mindenkinél legyen keményre főtt vagy kifújt tojás és ke-
sice, ez utóbbit igénylés esetén a szervezők biztosítják. A
részvételi díj 15 lej, Védem-tagoknak 13 lej, a kesice 10
lejbe kerül. Aki ezt igényli, valamint gyermekkel megy, je-
lezze az egyesület Facebook-oldalán.

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. Cserecipő szükséges.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma vinCe, 
holnap bÍbORkA, viLmOs
napja.
bÍbORkA: régi magyar sze-
mélynév felújítása. 
viLmOs: a germán Willhelm
latinos változata. Jelentése:
erős akaratú, védelmező.

5., péntek
A Nap kel 

6 óra 55 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 55 perckor. 
Az év 95. napja, 

hátravan 270 nap.
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1 EUR 4,7542
1 USD 4,2354

100 HUF 1,4856
1 g ARANY 175,8245

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő
várható

Hőmérséklet:
max. 190C
min. 40C

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

Süteménykészítő verseny
A marosvásárhelyi Női Akadémia Ügyes kezű nők kézmű-
vesköre húsvéti süteménykészítő versenyt szervez. A pá-
lyázók legtöbb három recepttel vehetnek részt a
megmérettetésen, április 11-ig lehet beküldeni őket az 
office@divers.org.ro e-mail-címre. Ha valaki nem tudja el-
küldeni e-mailben a receptet, részvételi szándékát a
0740-598-563-as telefonszámon jelezheti, és elviheti a re-
ceptet a várbeli Kupola-épületbe. Három kategóriában
lehet benevezni: sós és édes süteménnyel, valamint tortá-
val. A kész alkotásokat április 13-án 9–10 óra között a
marosvásárhelyi vár turisztikai információs központjába
(Kupola) kell elvinni. A zsűrizésre ezen a napon, a Húsvéti
készülődés a várban című rendezvényen kerül sor.

Zárul a Rákóczi-hét 
A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Te-
ológiai Líceum újraindulása utáni első Iskola másként
héten az iskola névadójára emlékeznek. A rendezvényso-
rozat hétfőn kezdődött, és ma zárul. Délelőtt 10 órától ün-
nepi szentmisét tartanak a Keresztelő Szent
János-plébániatemplomban, 11.30-kor megkoszorúzzák a
Vár sétányon II. Rákóczi Ferenc fejedelem mellszobrát.

Műemlékvilágnap Marosvásárhelyen 
Másodjára is kétnapos rendezvénnyel ünnepli a Marosvá-
sárhely Műemléki Topográfiája program és a Maros Me-
gyei Múzeum a műemlékvilágnapot, idén a közelgő
húsvéti ünnepek miatt kissé korábban, április 12-13-án.
(Az ICOMOS által meghirdetett hivatalos időpont április
18.) Ezúttal a zsidó épített örökség köré szerveződik az
eseménysorozat: a marosvásárhelyi két zsinagóga és a
status quo ante temető értékei mellett a zsidó szárma-
zású megrendelők által teremtett építészeti örökségre fó-
kuszálnak. A szokásos városnéző séták,

épületlátogatások mellett a Maros Megyei Múzeum vár-
beli székhelyén pénteken Sebestyén-Spielmann Mihály
művelődéstörténész tart előadást a helyi zsidóság törté-
netéről, Földi Imelga művészettörténész pedig az Iskola
utcai zsinagóga építészeti jelentőségéről beszél. A rész-
vétel minden eseményen ingyenes. Részletes program a
Marosvásárhely Műemléki Topográfiája program Face-
book-oldalán és honlapján (topographia.ro). A program tá-
mogatói a Rómer Flóris Terv és a Maros Megyei Tanács.

XI. országos regemondó 
vetélkedő
A hét végén, 5-én, ma és 6-án, szombaton zajlik Maros-
vásárhelyen a harmadik osztályosok országos rege-
mondó vetélkedője. A megnyitóünnepséget ma 19 órai
kezdettel a Nyomda utcai Ariel színházban tartják. Ugyan-
itt szombaton délelőtt 9 órakor kezdődik az országos
döntő, a záróünnepség aznap 16.30 órakor lesz.

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
rendezvényre a Védem Egyesület előadás-sorozata kere-
tében kerül sor. A belépés 8 lej, Védem-tagoknak 5 lej. 

Filmvetítés a Kultúrpalotában
Poór István A funtineli boszorkány című filmjét vetítik ápri-
lis 14-én 18 órai kezdettel Marosvásárhelyen, a Kultúrpa-
lota nagytermében. Egy jegy 25 lejbe kerül. Jegyek a
Kultúrpalota főtéri jegyirodájában keddtől péntekig 
9–16.30 óra között, szombaton és vasárnap 9–14 óra kö-
zött vásárolhatók. Jegyfoglalás a 0365-451-034-es tele-
fonszámon.

RENDEZVÉNYEK

A magyar kormány támogatásával jégkorongpá-
lya létesül – a tervek szerint még az idén – Ma-
rosszentgyörgyön. A létesítmény valójában
nemcsak a község, hanem a teljes megye lakos-
ságát kiszolgálná, ezért a Maros megyei magyar
polgármesterek által létrehozott szolidaritási
alapból szánnának pénzt a területrendezésre. A
beruházáshoz a helyszíni, a területrendezést,
majd a működtetést kell biztosítani.

Sófalvi Szabolcs polgármester érdeklődésünkre el-
mondta, a Székelyföldön több helyszínen létesítettek jég-
korongpályát a magyar kormány támogatásával, Maros
megyének is régóta fel van ajánlva ez a lehetőség. A Szé-
kelyföldi Jégkorong Akadémia közvetítésével egy szabvá-

nyos, sátortetős jégkorongpályát állítanának fel, ehhez a
helyszínt kell biztosítani, valamint a területrendezést. A cél,
hogy minél több fiatal tudja használni a létesítményt, nem-
csak korcsolyázásra, hanem akár jégkorongoktatásra is.
Mint megtudtuk, régóta keresik a megfelelő helyet, Maros-
vásárhelyen nem jártak sikerrel, ezért a környező települé-
sek kerültek szóba. Marosszentgyörgyön, úgy tűnik, akadt
egy erre alkalmas terület, jelenleg folyamatban van a telek
jogi formájának tisztázása. A polgármester szerint már az
idén szeretnék felállítani a pályát. – Mivel ez nem csupán
Marosszentgyörgyé, hanem a Maros térség pályája lenne,
kiváló szolidaritási javaslat született, örülök, hogy a megye
magyar polgármesterei is besegítenek egy-egy bizonyos
összeggel, ezzel is nyomatékosítva, hogy ez a közösség szá-
mára fontos létesítmény, és értékeljük a magyar kormány
adományát – hangsúlyozta. 

A megye magyar polgármesterei is hozzájárulnak
Jégkorongpálya létesül Marosszentgyörgyön

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
21, 5, 24, 16, 13  + 8 NOROC PLUS:  3 6 6 6 4 6 

2, 14, 12, 24, 36, 22 SUPER NOROC: 8 7 5 2 8 2

44, 29, 46, 6, 1, 28 NOROC: 2 9 4 8 0 4 1

Menyhárt Borbála

A labdarúgó 
1. ligás rájátszás 

3. fordulójának televíziós 
közvetítési rendje

Április 5., péntek:
* 21.00 óra: Bukaresti Dinamo – Concordia

Chiajna (alsóház)
Április 6., szombat:
* 14.30 óra: Dunărea Călăraşi – FC Voluntari

(alsóház)
* 17.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt –

Jászvásári CSM Politehnica (alsóház)
Április 7., vasárnap:
* 17.30 óra: Medgyesi Gaz Metan – FC Bo-

toşani (alsóház)
* 20.30 óra: CSU Craiova – Kolozsvári CFR

(felsőház)
Április 8., hétfő:
* 18.30 óra: Gyurgyevói Astra – Konstancai

Viitorul (felsőház)
* 21.00 óra: Bukaresti FCSB – Sepsiszent-

györgyi Sepsi OSK (felsőház)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Di-

giSport, a Telekom Sport és a Look Sport/Plus.

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 21. fordulójában, pénte-

ken 17 órától: Marosvásárhelyi MSE – Szászrégeni Avântul (Nyárád-
szeredában); szombaton 17 órától: Radnóti CS – Lénárdfalvi ACS
Fotbal Comuna.

A 4. ligás bajnokság elitcsoportjának 17. fordulójában, szombaton
11-től: Marosludas – Ákosfalva, Dános – Nyárádtői Viitorul, Segesvár
– Nagysármás, Kutyfalva – Marosvásárhelyi Atletic, Marosszentkirály-
Náznánfalva – Nyárádszereda, Nyárádtői Unirea – Marosvásárhelyi
CSM, Szováta – Marosoroszfalu.

A 2. ligás teremlabdarúgó-bajnokság 16. fordulójában, vasárnap 10
órától: Galaci United II – Marosvásárhelyi CSM.

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga középszakasza Kék csoport-
jának 10. fordulójában, ma 18 órától, a ligeti sportcsarnokban: Maros-
vásárhelyi CSM – Máramarosszigeti CSM.

KÉZILABDA. A férfi A osztály D csoportjának 19. fordulójában,
szombaton 18 órától: Székelyudvarhelyi Szejke – Segesvári CSM.

A női A osztály D csoportjának 18. fordulójában, vasárnap 17 órától,
a ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi CSM – Nagyváradi CSU.

RÖPLABDA. Mától vasárnapig Marosvásárhelyen zajlik a női A1
osztályba feljutásért kiírt torna a házigazda CSM, valamint a FC Argeş
Piteşti, a Nagyváradi CSU és a Lugosi CSM részvételével. A mérkőzé-
sek ma és szombaton 16 és 18 órakor kezdődnek, vasárnap pedig 12.30
és 14 órakor. Helyszín: a Pongrácz Antal csarnok.

VÍZILABDA. A férfi Szuperliga alapszakaszának 9. (utolsó) fordu-
lójában a Marosvásárhelyi CSM a Rapid vendége.



pénzforgalom kamatszintjét vegyék alapul. Nem tudni,
milyen elemzés alapján jött ez az ötletük, de ha például
a februárban jegyzett kamatszinteket nézzük, akkor a
mostani szabályoknál figyelembe vett mutató magasabb
volt az utóbbi időben a kormánytévékben sokat szidott
ROBOR-nál. Azaz magasabb végső kamathoz vezetett
volna ez a „jó” új, mint az a „rossz” régi. De az új sza-
bálykeret szerint elemzéseket végző szakértők szerint, ha
lesz is csökkenés a hitelkamatoknál az új rendelet nyo-
mán, az alig hajszálnyi, például egy nagyságrendileg
kétezer lejes ingatlan-törlesztőrészletnél mintegy húsz-
lejnyi. Ez is több a semminél, csak ott a gond, hogy a cir-
kusz, amin keresztül idáig eljutott a helyzet, jóval többe
fog kerülni az adott hitelesnek, mint ez a részletcsökke-
nés. Csak az energiaáraknak a legendás decemberi 114-
es rendelet hatása nyomán való emelkedése ennek a
részletcsökkenésnek a többszörösét teszi ki, és akkor még
nem is beszéltünk arról, hogy a banknak, ha kedve tartja,
számtalan lehetősége van visszakeresni a kliensen ezt a
veszteséget. Mert amikor pár hónap alatt ekkora mérvű
változtatásokat vezetnek be a bankokra vonatkozó adó-
zásban, ott világos, hogy nem volt olyan komoly előké-
szítő munka a háttérben, ami ne hagyott volna nyitva az
élelmesek számára annyi kiskaput, amennyit csak találni
akarnak. Ilyen szellemű adópolitikával a kormány gya-
korlatilag nem a bankárokat adóztatja meg, hanem az
ügyfeleiket. És ez nem csak a hiteleseket érinti, hanem a
köztes hatások útján az összes adófizetőt. Akiknek a sza-
vazófülkében is csak akkor lesz esélyük a törlesztésre, ha
ehhez kialakul a megfelelő politikai kínálat.
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Félezer jogosítványt vontak be
A szerdán lezajlott Speed Marathon elnevezésű eu-
rópai szintű ellenőrző akció nyomán 481 sofőr ma-
radt gépkocsivezetői jogosítvány nélkül –
tájékoztatott csütörtökön az Országos Rendőr-főka-
pitányság (IGPR). A TISPOL- (Európai Közlekedés-
rendészeti Szervek Hálózata) ellenőrzések
keretében zajló akcióban országszerte több mint
1500 közlekedési rendőr vett részt, 737 helyen mér-
ték az utakon a sebességet. Több mint 13 ezer gép-
kocsi sebességét mérték le, közel 8190
pénzbírságot róttak ki és 481 sofőr jogosítványát
függesztették fel.  (Agerpres)

Átvilágították az üzemanyagpiacot
A Versenytanács néhány héten belül fogja ismertetni
az üzemanyagpiacon végzett ellenőrzésének ered-
ményét, Bogdan Chiriţoiu, a szakhatóság elnöke
azonban csütörtökön annyit máris elárult, hogy alig
van verseny a piacon, egyetlen nagy játékos alakítja
az árakat. Chiriţoiu amúgy azt mondja, a cél nem az,
hogy szankcionálják a piac szereplőit, hanem hogy
megértsék a piac működését. Olyan körülmények kö-
zött, hogy egyetlen cég uralja a piac felét, a struktúra
nem kiegyensúlyozott, a kisebb szereplők mennek a
nagyobbik után. Beszélt ugyanakkor arról is, hogy az
üzemanyagok adó nélküli ára jelenleg magasabb Ro-
mániában, mint az európai átlag, a töltőállomásokon
viszont szinte itt a legolcsóbb. (Mediafax)

Tovább nőtt a három- 
és a hathavi ROBOR

Tovább nőtt csütörtökön a háromhavi irányadó bank-
közi kamatláb, a ROBOR 3M: a szerdán jegyzett
3,34 százalékról 3,36 százalékra emelkedett – derül
ki a Román Nemzeti Bank (BNR) adataiból. A 6 havi
irányadó bankközi kamatláb eközben az előző napi
3,39 százalékról 3,42 százalékra nőtt. A kilenchavi
ROBOR 3,52 százalékon stagnált, a 12 havi 
irányadó bankközi kamatláb pedig 3,57 százalékról
3,58 százalékra emelkedett. Mint ismeretes, a há-
romhavi ROBOR értéke alapján számolják ki a vál-
tozó kamatozású hitelek törlesztőrészletét, miközben
a hathavi ROBOR-t a jelzáloghitelek törlesztőrészle-
tének kiszámításakor alkalmazzák. (Mediafax)

Elrendelte a CNSAS a legfőbb
ügyész újbóli átvilágítását

Elrendelte a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos
Tanács (CNSAS) Augustin Lazăr legfőbb ügyész új-
bóli átvilágítását. A testület közleménye szerint a leg-
főbb ügyésszel kapcsolatban az elmúlt napokban
megjelent információk indokolják, hogy ismét meg-
vizsgálják, együttműködött-e a Szekuritával vagy
sem. A legfőbb ügyész április 2-án cáfolta a médiá-
ban megjelent információkat. Lazăr úgy véli, azért
indítottak ellene támadást, mert folyamatban van
Románia jövendőbeli legfőbb ügyészének kineve-
zési eljárása, és el akarják lehetetleníteni őt mint leg-
főbb ügyészt, ugyanakkor gyengíteni akarják az
általa vezetett intézményt is. (Agerpres)

Ország – világ

Eltörölte a legfelsőbb bíróság szerdán az európai fő-
ügyészi tisztségre pályázó Laura Codruţa Kövesi
ellen elrendelt hatósági felügyeletet, feloldva ezzel
az ország elhagyására vonatkozó korábbi korláto-
zást is.

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) volt vezetője ellen az
igazságszolgáltatás szereplőinek bűncselekményeit kivizs-
gáló speciális ügyészség (SIIJ) hivatali visszaélés, megvesz-
tegetés elfogadása és hamis tanúzás gyanújával indított
bűnvádi eljárást februárban egy korrupcióváddal bíróság elé
állított volt parlamenti képviselő és médiamágnás feljelentése
alapján.

Kövesi az európai főügyészi kinevezését megakadályozni
hivatott koholmánynak minősítette az ellene indult eljárást.
Óvásának helyt adva, a legfelsőbb instancia feloldotta az el-
lene múlt csütörtökön elrendelt 60 napos hatósági felügyeletet.
Az ítélet jogerős.

A most érvénytelenített kényszerintézkedés szerint Kövesi
csak ügyészi engedéllyel hagyhatta volna el az országot: emi-
att mind Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) elnöke,
mind Frans Timmermans, az Európai Bizottság (EB) első al-
elnöke aggodalmának adott hangot.

A Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) bírói részlege szerdán
kiadott állásfoglalásában az igazságszolgáltatás függetlenségét
sértő nyomásgyakorlásnak minősítette és elutasította az euró-
pai uniós tisztségviselők Kövesire vonatkozó megszólalását.

A szerdai kormányülésen Viorica Dăncilă miniszterelnök is
szóvá tette, hogy a brüsszeli vezetők, akik máskor az igazság-
szolgáltatás függetlenségének veszélyeztetését kérik számon
kormányán, most azt várják tőle, hogy leállítson egy bűnvádi
eljárást. Dăncilă leszögezte: sohasem fog beavatkozni az igaz-
ságszolgáltatás munkájába.

Az Európai Parlament (EP) március elején a versenyben
maradt három jelölt közül Kövesit választotta hivatalos jelölt-
jének az európai főügyészi tisztségre. A bukaresti kormány vi-
szont hevesen kampányol a román jelölt kinevezése ellen, arra
hivatkozva, hogy Kövesi mandátuma idején a több száz román
politikust rács mögé küldő DNA visszaéléseket követett el, a
román igazságügyi miniszter pedig emiatt kezdeményezte és
érte el Kövesi tisztségéből való felmentését.

A leendő európai főügyészt az EU társjogalkotó szervei – a
tagállamok kormányait tömörítő tanács és az Európai Parla-
ment – közös megegyezéssel várhatóan áprilisban fogják ki-
nevezni. (MTI)

Eltörölte a legfelsőbb bíróság 
a Kövesi ellen elrendelt hatósági felügyeletet

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor teljesen kiiktatná
a sürgősségi kormányrendeleteket. A témáról csü-
törtökön a Klaus Iohannis által kijelölt népszavazási
témakörök kapcsán beszélt Kolozsváron.

Kelemen szerint a referendum kérdéseinek egyszerűeknek
kell lenniük, hogy azokat a jogi felkészültséggel nem rendel-
kező állampolgárok is könnyen megértsék. Mint mondta: ő
szigorúbban fogalmazna, mint az államfő, és nem korlátozná
a büntetőjog területére a sürgősségi rendeletek kiadásának til-
tását, hanem teljesen kiiktatná a sürgősségi rendeleteket, amire
egyébként 2013-ban már javaslatot tett az RMDSZ.

Meglátása szerint a kormányt csak arra kellene felhatal-
mazni, hogy a parlamenti vakáció ideje alatt, katasztrófa- vagy
háborús helyzetben egyszerű rendeleteket adjon ki.

Klaus Iohannis államfő csütörtökön kijelölte az európai par-

lamenti választások napjára, május 26-ára meghirdetett refe-
rendum témáit. A népszavazáson egyrészt a korrupciós tettek
miatt elítéltek közkegyelemben vagy amnesztiában részesíté-
sének megtiltásával, másrészt a büntetőjog sürgősségi kor-
mányrendelettel való módosításának megtiltásával
kapcsolatban kérnék ki a lakosság véleményét.

„Az állampolgároknak el kell dönteniük, akarják-e, hogy
elengedjék a korrupciós bűncselekmények miatt elítélt szemé-
lyek büntetését, illetve azt, hogy akarják-e, hogy a kormány
sürgősségi rendeleteket fogadjon el olyan érzékeny területekre
vonatkozólag, mint a büntetőjog vagy az igazságügyi rendszer
megszervezése” – fogalmazott az elnök a Cotroceni-palotában
adott csütörtöki sajtónyilatkozatában, hozzátéve, hogy a par-
lamentet is értesítette a referendum tervezett témáiról. 
(Agerpres)

Kelemen Hunor teljesen kiiktatná 
a sürgősségi kormányrendeleteket 

Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka sikerült átfej-
teni egy másik tartálykocsiba a megrepedt vasúti
kocsiból a folyékony műtrágyát a madéfalvi állomá-
son, tájékoztatott Alina Ciobotariu, a Hargita 
Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) szó-
vivője.

A művelet problémamentesen zajlott, a Román Vasúttársa-
ság (CFR) dolgozói fejtették át a vegyi anyagot a Marosvá-
sárhelyről szerda este küldött ép tartályba.

Amíg a művelet zajlott, a tűzoltók végig a helyszínen vol-
tak, hogy egy esetleges katasztrófát megelőzzenek.

A hatóságokat szerda reggel riasztották a madéfalvi vasút-
állomásra, miután vasúti alkalmazottak észlelték, hogy folyé-
kony műtrágya szivárog ki egy  Marosvásárhelyről 

Giurgiuba tartó szerelvény egyik tartálykocsijából. A kocsit
egy másik vágányra vontatva elszigetelték, és kihívtak egy
vegyvédelmi alakulatot Neamţ megyéből. A helyszínt a kör-
nyezetőrség, a rendőrség és a csendőrség egységei biztosítot-
ták.

Az incidens jelzésekor a tartálykocsiban 23 tonna folyé-
kony, URAN típusú műtrágya volt, de egyelőre nem tudni,
mennyi folyt ki ebből a talajra.

Emiatt a környezetőrség és a Vízügyi Igazgatóság megfi-
gyelés alatt tartja a talajvízhálózatot, és fel fogja szólítani a
CFR teherszállító részlegét, hozzon intézkedéseket a terület
vegyszermentesítésére. A helyi hatóságok pedig azt tanácsolták
a vasútállomás környékén lakóknak, hogy a laboratóriumi vizs-
gálatok elvégzéséig ne igyanak vizet a kutakból. (Agerpres)

Megrepedt egy folyékony műtrágyát szállító 
vasúti kocsi

Bűnvádi eljárást indított az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyészség (DNA) Mircea Drăghici, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) kincstárnoka ellen sikkasztás és
a párttámogatásként nyújtott összegeknek az ere-
detitől eltérő célokra való felhasználása miatt.

A DNA keddi közleménye szerint Mircea Drăghici 2018
februárjában a PSD kincstárnokaként egy családtagjával
együtt megállapodott egy 500 ezer eurót érő ingatlan tulajdo-
nosával, hogy megvásárolja azt úgy, hogy részben a párt által
felvett támogatásból, részben saját zsebből fizeti ki. Az épület
tulajdonosa és a gyanúsított, illetve családtagja közötti elővá-
sárlási szerződés 2018. február 15-én jött létre, és ugyanezen
a napon a párt bérleti szerződést kötött az épületre.

Az ügyészek szerint a bérleti szerződést 2018. március 1-
jétől kezdődően 10 évre kötötték, 2029. március 1-jéig, a bér-
leti díj összege 380 000 euró volt, amelyet a következőképpen
kellett kifizetni: 38 000 euró öt napon belül, a fennmaradó
összeget pedig legalább havi 19 000 eurós részletekre le-
bontva, 18 hónap alatt.

„A valóságban a szerződés teljes értékét öt hónap alatt ki-

fizették a politikai pártok tevékenységének finanszírozásáról
szóló 2006/334-es törvény alapján nyújtott támogatásból. Mi-
után az Állandó Választási Hatóság vizsgálódni kezdett a tá-
mogatás felhasználásáról, a bérleti szerződést, valamint az
elővásárlási szerződést felmondták, a bérleti díjként és a lakás
áraként kifizetett összegeket visszavonták” – olvasható a DNA
közleményében.

Mircea Drăghici-ot kedden idézték be a DNA-hoz, ahol tá-
jékoztatták, hogy gyanúsított.

„Az, hogy azzal vádolnak, hogy nem tartasz tiszteletben
egy olyan törvényt, amelyet a román parlamentben te magad
dolgoztál ki, tehát nagyon is tisztában lehetsz ennek tartalmá-
val és szellemével, erősen túlzásnak tűnik számomra, és azt
hiszem, hogy kapcsolódik a kampány koordinálásához. Min-
den választási kampány előtt behívtak a DNA-hoz” – mondta
Drăghici az ügyészség kijáratánál.

Februárban Mircea Drăghici megpályázta az Állandó Vá-
lasztási Hatóság elnöki tisztségét, de visszavonta pályázatát,
miután megbízták, hogy koordinálja a PSD választási kampá-
nyát. (Agerpres) 

Bűnvádi eljárás indult a PSD kincstárnoka ellen

Adóparódia
(Folytatás az 1. oldalról)



tében. Politikusként hangsúlyozta:
nem mindegy, hogy május 26. után
ki fogja vezetni az Európai Uniót,
egy olyan pártszövetség, amelynek
fontos a gazdatársadalom, vagy
egy olyan, amelynek másodlagos
kérdés, hogy mi történik a gazdák-
kal. A Székely Gazdaszervezetek
Egyesülete részéről Szabó Árpád
beszélt az európai közös agrárpoli-
tikáról. Sokan azt szeretnék, ha a
2021–2027 időszakban csökkente-

nék a vidékfejlesztési és közvetlen
kifizetéseket, viszont számunkra
az volna előnyös, ha mindkét pillér
megmaradna, hiszen ez megfelel
az erdélyi, székelyföldi gazdálko-
dóknak. Ezért nem mindegy, hogy
a jövőben milyen érdekcsoportok
jönnek létre az EU-ban, és a pénzt
hogyan osztják el. Fontos, hogy
olyan erős érdekképviseletünk le-
gyen Brüsszelben, amely támo-
gatja ezeket a kifizetési politikákat
– emelte ki.

A szakemberek válaszolnak
A megyei Mezőgazdasági Inter-

venciós és Kifizetési Ügynökséget
(APIA) képviselő Bordi Kacsó
Zsolt aligazgató a következő idő-
szakban kifizetésre kerülő támoga-
tásokat (földalapú, fiatal gazdák,
termeléshez kötött és a környezet-
kímélő gazdálkodást ösztönző) mu-
tatta be, amelyek ebben és a
következő évben nem változnak a
tavalyhoz viszonyítva, de „hamaro-
san eldől, hogy mi változik 2021-

től”. A vidékfejlesztési ügynökség
(AFIR) megyei képviseletében Antal
Lehel a „futó” pályázatokról – mint a
gyümölcstermesztésre (4.1.a), a me-
zőgazdasági termék feldolgozására
(4.2), a félig önellátó gazdaságok szá-
mára (6.3) nyújtott támogatások –
szólva arra biztatta a jelenlevőket,
használják ki a lehetőségeket.

A Pro Economica alapítvány
munkatársa, Geréb Emőke a Maros-
Mezőségen lezárult és a Kolozs-
Beszterce térségben elbírálási
szakaszban levő gazdaságfejlesztési
támogatások eredményeiről és ta-
pasztalatairól beszélt. A székely-
földi térségben már beindították a
mezőgazdasági termékek feldolgo-
zását támogató nagyberuházásokat
illető pályázatokat, a kistámogatá-
sok programjának véglegesítésére
és meghirdetésére azonban még
várni kell, ám a feltételek a tavalyi
kiírásokhoz hasonlóak lesznek, és
nemcsak cégek, hanem termelői en-
gedéllyel rendelkező magánszemé-
lyek is pályázhatnak. Ifj. Birtalan
István, a Maros megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács (MIET) elnöke
mezőgazdasági vállalkozóként és
EP-képviselőjelöltként arra muta-
tott rá, hogy a gazdálkodóknak lét-
fontosságú a közvetlen támogatás
és a pályázati lehetőség, amit na-
gyon jól össze kell hangolni. A
május 18-19-ére Sáromberkére ter-
vezett Agrománia mezőgazdasági
kiállítás szervezőjeként arra hívta
fel a gazdák figyelmét, hogy me-
gyénkben újdonságnak számító,
modern technológiákat szeretnének
bemutatni.
Felülni a vonatra

Az előadások után Antal Lehelt
arról kérdeztük, milyen a gazdák
pályázási kedve. A vidéket jól is-
merő szakember számára sem vilá-
gos, hogy a méhészeken kívül miért

nem nagy az érdeklődés. Egyik le-
hetséges oknak azt tartja, hogy a
gazdák félnek az adózástól, hiszen
nyertes pályázat esetén céget kell
nyitniuk, pedig még egyetlen nyer-
tes gazda sem panaszkodott amiatt,
hogy cége bajba került volna a tá-
mogatás következtében. „Aki bátor,
felül a vonatra” – emelte ki, utalva
a félig önellátó gazdaságoknak
szóló 15 ezer eurós támogatás lehí-
vására. Nem nagy, de nem is elha-
nyagolható összeg, és most már
jóval egyszerűbbek a feltételek, ki-
sebb a bürokrácia – mutatott rá.

A gazdák számára fontosak a ha-
sonló bemutatókon szerzett infor-
mációk, hisz ha nem ismerik a
rendszert, nem jutnak támogatáshoz
– véli a nyárádszentmártoni Kocsis
Endre gazdálkodó, aki azonban la-
punknak bevallotta: a munka mel-
lett kevés idejük van a
tájékozódásra, de azt sem tartja
jónak, hogy egyre inkább az inter-
netes felületeket kell használni, hi-
szen „a parasztember nem ért
ilyesmihez”, és csak segítséggel
boldogulhat.

Ahhoz, hogy minél több gazdát
tudjanak tájékoztatni, kilenc telepü-
lésre látogatnak el a megyében az
Agrárkaravánnal április 2. és május
15. között – mondta el a Népújság-
nak a megyei RMDSZ ügyvezető
elnöke. A szervezet egyik fontos
feladatának tartja a közvélemény tá-
jékoztatását, a gazdák gondjait,
ezért a karaván célja, hogy ebben az
időszakban minél több gazdához el-
jusson az információ az éppen ak-
tuális pályázatokról és
támogatásokról. Számukra fontos,
hogy a gazdák első kézből, a támo-
gató intézmények szakembereitől
hallják a feltételeket és kapjanak
választ kérdéseikre – mondta el Ko-
vács Mihály Levente.

Elindult a karaván
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Több mint százezren regisztráltak már
a Pontifex.ro honlapon Ferenc pápa jú-
nius elsejei csíksomlyói miséjére, a re-
gisztrációt húsvét hétfőjéig meg-
hosszabbították – közölték a szervezők
csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztató-
jukon.

Oláh Zoltán kanonok, a szervezőbizottság
sajtófelelőse elmondta: a regisztráltak 90 szá-
zaléka Romániából érkezik. Mintegy harmaduk
– elsősorban a környező településekről érkezők
– közölte azt, hogy gyalogosan teszi meg az
utat, egynegyedük vonatos, másik egynegye-
dük pedig autóbuszos érkezést jelölt meg. Hoz-
zátette: a regisztráció során azért kérdeztek rá
az utazásra, az érkezés irányára is, hogy fel tud-
janak megfelelően készülni a zarándokok foga-
dására. Megjegyezte: továbbra sem bátorítják
arra a zarándokokat, hogy személygépkocsival
keljenek útra, mert nem biztos, hogy sikerül
parkolóhelyet találniuk Csíkszeredában. Azért
is tartotta fontosnak a csoportos zarándoklatot,
mert a csoportokat jobban fel tudják készíteni
a pápai misére. Mint elhangzott, azt szeretnék,
ha minden ötvenfős csoporthoz legalább három
önkéntes is tartozna, aki segít a felmerülő gon-
dok rendezésében.

Oláh Zoltán kanonok közölte: a regisztráció
időszakát a kéréseknek eleget téve hosszabbí-
tották meg április 22-ig. Ennek lezárulta után,
május elsejétől kezdik elküldeni a csoportveze-
tők elektronikus postacímére a vonalkódos be-
lépőket, amelyeket ki kell majd nyomtatni, és
minden zarándoknak magával kell hozni.

Oláh Zoltán azt is közölte, hogy hozzávető-
leg 350 pap jelentkezett koncelebrálni, áldoz-
tatni a pápai misére, és több mint 200 önkéntest
regisztráltak eddig a Pontifex.ro oldalon. Bodó

Márta, a szervezőbizottság tagja és Tischler 
Ferenc, a Romániai Máltai Szeretetszolgálat 
főtitkára is arra buzdított, hogy aki 16 évnél
idősebb, és egészséges, jelentkezzen önkéntes-
nek. Mint elmondták, aki önkéntesként vesz
részt az eseményen, fokozott élményben része-
sülhet.

Oláh Zoltán arról is beszámolt, hogy a sajtó
képviselői április 15-től kérhetnek akkreditá-
ciót a látogatás helyszíneire a román államel-
nöki hivataltól. Hozzátette: kérték, hogy az
akkreditációra vonatkozó információk angolul
is jelenjenek meg az elnöki hivatal honlapján,
mert a nemzetközi sajtó hangsúlyos jelenlétére
is számítanak.

A Csíksomlyón nevelkedett Pál József Csaba
temesvári megyéspüspök arról beszélt a sajtó-
tájékoztatón, hogy a pápát a legnagyobb hídve-
rőnek, pontifex maximusnak is szokták
nevezni. Abbéli reményének adott hangot,
hogy látogatásával nemcsak Isten és ember kö-
zött, hanem a különböző vallásfelekezetekhez,
nemzetekhez tartozó emberek között is sikerül
hidat vernie. „Az evangélium fényét hozza el.
Ennek pedig minden felekezet, minden nemzet
örülhet” – fogalmazott a püspök.

Úgy vélte, sajátos jelleget kölcsönöz Ferenc
pápa látogatásának, hogy a szentatya Csíksom-
lyóra, egy Mária-kegyhelyre jön el, hiszen ál-
talában az édesanya tartja össze a családot. A
más felekezetűekről szólva kijelentette: „a ba-
rátok örülnek a barátok örömének”. Ha sikerült
szép kapcsolatokat építeni a más felekezetűek-
kel, akkor örülnek a látogatásnak, ha nem sike-
rült, akkor talán éppen a látogatás segíthet a
kapcsolatépítésben. A püspök úgy vélte: „egy
kicsit jobban testvérekké válhatunk a látogatás
által”. (MTI)

(Folytatás az 1. oldalról)

Már több mint százezren regisztráltak 
a pápai misére

Szépszámú résztvevő hallgatta végig az előadásokat  Fotó: Gligor Róbert László

Az Európai Parlament nyilvános-
ságra hozta a 2019. március 26-ig
a tagállamokban bemutatott köz-
vélemény-kutatásokon alapuló új
előrejelzését arról, hogy hogyan
nézhet majd ki az EP összetétele a
májusi választásokat követő cik-
lusban. 

Mint köztudott, az európai választáso-
kat 2019. május 23-26. között tartják. A
következő parlamentben kevesebb (705)
képviselő foglal majd helyet, mint a je-
lenlegiben (751).

Az adatok helyi, országos közvéle-
mény-kutató intézetek megbízható felmé-
résein alapulnak, amelyeket a parlament
felkérésére a Kantar Public összesített. A
pártokat abban az esetben sorolták be
képviselőcsoportba, ha a képviselőcso-
port már létezik, vagy ha a párt a képvi-
selőcsoportba tartozó európai politikai
párt tagja. A szándékaikat eddig nem
közlő új politikai pártok és mozgalmak az
„egyéb” kategóriában szerepelnek.
A következő parlament mandátumainak
előrejelzése 

A parlament közvélemény-kutatások-
kal foglalkozó egysége a Kantar Public-
kal együttműködésben szavazói
szándékot felmérő tagállami közvéle-
mény-kutatások alapján előrejelzést ké-
szít arról, hogy hogyan alakul a
képviselőcsoportok tagszáma a következő
parlamentben.

Mivel az új parlament képviselőcso-
portjainak száma és összetétele előre nem

látható, az előrejelzések a jelenlegi parla-
mentben működő képviselőcsoportjait
feltételezve készülnek.

Így nézne ki az Európai Parlament a
27-tagú Európai Unióban mért jelenlegi
szavazati szándékok alapán: EPP (Euró-
pai Néppárt) – 188, ALDE (Liberálisok és
Demokraták Szövetsége Európáért) – 72,
EFDD (Szabadság és Közvetlen Demok-
rácia Európája) – 30, SD (Szocialisták és
Demokraták Progresszív Szövetsége) –
142, GUE/NGL (Egységes Európai Bal-
oldal/Északi Zöld Baloldal) – 49, ENF
(Nemzet és Szabadság Európája) – 61,
ECR (Európai Konzervatívok és Refor-
misták) – 53, Greens/EFA (Zöldek/Euró-
pai Szabad Szövetség) – 51, NA – 7,
egyéb – 52. A képviselőcsoportok szele-
tére kattintva látható a mandátumok szá-
zalékos aránya.
Kik kerülnek az „egyéb” kategóriába?

A tagállamokban 2014 óta újabb poli-
tikai tömörülések jöttek létre, amelyek a
jelenlegi közvélemény-kutatási adatok
alapján mandátumhoz juthatnak az euró-
pai választásokon. Ezek a formációk még
egyik jelenlegi képviselőcsoportnak sem
tagjai. Ha egyetlen európai pártcsaládba
sem tartoznak, akkor a várható mandátu-
muk az „egyéb” kategóriába kerül. Mivel
még nem tudni, hogy ezek a pártok mely
képviselőcsoporthoz csatlakoznak majd a
választásokat követően, ezért a kategóri-
ában jobb- és baloldali szervezetek is
megtalálhatók.

(Forrás az Európai Parlament 
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája )

Mózes Edith 

Mandátumbecslés az Európai Parlamenttől
Kevesebb képviselő lesz, 

mint jelenleg
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A március 15-ei nemzeti ün-
nepen Kelemen László Erkel Fe-
renc-díjban részesült. A
kitüntetéssel a Hagyományok
Háza főigazgatójának zene-
szerzői, zenei szerkesztői
munkásságát ismerték el. 

– Ön Gyergyóditróban született,
egy korábbi interjújában nagyapját
mint adatközlőt említi. Neki köszön-
heti talán első zenei élményeit?

– Nagyapám amatőr muzsikus
volt, s sokat tanultam tőle. Édes-
apám vitte tovább a családi hagyo-
mányt; Ditróban „Kicsi seregnek”
hívták a gyerektáncházat, ahol
apám gyakran muzsikált. Mivel
nem volt erre senkinek pénze, ter-
mészetesen ingyen vállalta. Négyé-
ves lehettem, amikor nagyapám
bödönciteráján kezdtem ismerkedni
a hangok világával. Két évre rá egy
amatőr zenész-tanítónál, Petres
Náci bácsinál kezdtem hegedülni
tanulni. Örmény volt, édesapja és
később fia, Lajos is tanítóként ke-
reste kenyerét. Kicsi hegedűmmel
hetente egyszer-kétszer jelentem
meg nála. Ez természetesen nem a
klasszikus zenei beavatást jelen-
tette, népdalokat és nótákat tanul-
hattam Náci bácsi füzetéből. 

– Miben különbözik a gyergyói és
a csíki zenedialektus?

– Ezek a nagy székely dialektu-
son belül aldialektusok. A felcsíki
és a gyergyói vokális zene például
alig különbözik egymástól. A máso-
dik bécsi döntést követően erdész
nagyapámat Csíkszentdomokosra
helyezték, s minden nehézség nél-
kül be tudott állni az ottani táncba,
és ismerte a dallamokat is. Amit
másként jártak, azok az idegen ere-
detű, úgynevezett cepperek voltak,
amiket egykor táncmesterek tanítot-
tak be. A figurái között megtalál-
ható minden, és főleg a német
társastáncokkal rokon. A románok
straier néven ismerik, s az minden
bizonnyal etimológiailag a stájer
szóra rímel. 

– Marosvásárhelyen folytatta
zenei tanulmányait, és ott is érettsé-
gizett.

– Korábban legfeljebb kirándulá-
sokon hagytam el szülőfalumat, így
nagy változást jelentett életemben,
amikor tízévesen a vásárhelyi mű-
vészeti iskolába írattak be, és albér-
letbe kerültem. Az alma materem
ma is működik, a képzőművészetet
és a zenét egy intézményben tanít-
ják. Úgy éreztem, hogy egy jani-
csárképzőbe kerültem, mivel az
évszázadok óta működő profi klasz-
szikus zenei képzést folytatták. A
Kaiser-etűdöktől kezdve Rieding-
és Vivaldi-hegedűkoncertekkel is-
merkedtünk. Véletlenül derült ki ze-
neszerzői vénám, amikor hatodik
osztályban a Toldit tanultuk. Ma-
gyartanárom, Józsa Gerő jó jegyet
ajánlott fel azoknak, akik zenei
vagy rajzillusztrációt készítenek
Arany János művéhez. Megoldot-

tam a feladatot, s szerzeményemet
el is játszottam a tanárom és az osz-
tály előtt. 

– Ezután került kapcsolatba
Csíky Boldizsár zeneszerzővel?

– Igen, tanáromnak megtetszett a
kompozíció, s elvitt Marosvásár-
hely ma már élő klasszikusához.
Rémülten léptem be hozzá, s hamar
ki is hátráltam az ajtón. Két évre rá
kerültem ismét vele kapcsolatba,
amikortól magánúton, ingyen taní-
tott zeneszerzésre. Igazi mester–ta-
nítvány kapcsolat alakult ki
köztünk, szárnyai alá vett, nevelt,
felkészített a zeneakadémiai felvé-
telire. 

Nagy tudású, jó humorú ember-
nek ismertem meg, a Filharmónia
titkáraként számtalan csínje forgott
közszájon. Az osztályomban is ta-
nított összhangzattant, ellenponttant
és formatant. Általában három órát
vont össze, mindig sziporkázott, de
szigorúan követelt. Amikor eszébe
jutott például egy Beethoven-szo-
náta, leült a zongorához és elját-
szotta a tételt, s ránézett a
megilletődött osztályra. Rákérde-
zett a témákra, az átvezetésre, s ott
helyben kellett elemezni a művet, s
le is íratta a hallottakat.

– Ön a kolozsvári Zenekonzerva-
tóriumban folytatta tanulmányait
zeneszerzés szakon. 

– Bukarestben, Jászvásáron és
Kolozsváron működött zeneakadé-
mia, én az utóbbiba jelentkeztem.
Én lettem egyedül a „zeneszerzés
osztály”. Ez az állapot számomra
ösztönző volt, nagyon sokat tanul-
hattam az egyszemélyes órák alatt.
Terényi Ede és Vermesy Péter okta-
tott zeneszerzésre, utóbbi már nincs
köztünk. Balladába illő halála volt,
szász felesége révén Németor-
szágba emigrált, s mikor az 1989-es
temesvári eseményeket nézte a te-
levízióban, a látottak hatására állt
meg a szíve. Sok magyar tanárom
volt rajtuk kívül is, itt kell megem-
lítenem Szalay Miki bácsit, aki
összhangzattanra oktatott. Az elmé-
leti óráim egy részét is anyanyelve-
men tanulhattam. Két
folklórprofesszorom volt, Szenik
Ilona a magyar folklórt tanította.

Román kollégája, Traian Mîrza is
nagy tudással rendelkezett, élénken
emlékszem megjegyzésére, amikor
a magyar és román hallgatók előtt
Bartók Bélát a legnagyobb román-
folklór-gyűjtőnek nevezte.

– Milyen volt a genius loci, a hely
szelleme a legvadabb Ceauşescu-
korszakban?

– Kolozsvár pezsgő kulturális
élete nagy hatással volt rám. Utólag
visszatekintve, csodálkozom, hogy
akkoriban engedték a kollégiumi
vezetékes diákrádió működését.
Visszhang volt a neve, s magyarul
is szólt. Patrubány Miklós, később
pedig mostani kollégánk, Török Ist-
ván volt a főszerkesztője. A Vissz-
hang egy intézmény volt, nemcsak
rádiózással foglalkozott, hanem
például gálaesteket és turnékat is
szervezett, s ebben a közegben ott-
hon éreztük magunkat. A Visszhang
kórusban énekeltem is, és karveze-
tői feladatokat is elláttam egy ideig.
A táncházmozgalomba is bekapcso-
lódtunk, a Monostori úti táncházban
és a CFR („vasutas-”) klubban fo-
lyamatosan muzsikáltunk Székely
Leventével és Papp István Gázsá-
val. A kincses városban tanultam
meg szükségből brácsázni, mivel
Kostyák Alpár végzős diáktársamat
kihelyezték, s a brácsás hiánya a
táncházak megszűnéséhez vezetett
volna. Ugyanakkor furcsa világban
éltünk, különösen a székelyföldi
egyetemistákat figyelték. Ne feled-
jük, 1956-ban a kolozsvári egyete-
misták szimpátiatüntetéseket
tartottak a magyar forradalom mel-
lett. 

– Nagyenyeden megérintette a
kóruskultúra. Gazdagította is a kó-
rusirodalmat?

– 1984-ben végeztünk Szalay
Zolival, mindkettőnk eredményei
jók voltak, így nem küldtek a Kár-
pátokon túlra, hanem Erdélyben
maradhattunk. Egy kötelező kihe-
lyezési listát dugtak elénk, amiből
lehetett választani: Zoli Csíkszere-
dát, én Nagyenyedet jelöltem be.
Jókai A nagyenyedi két fűzfa című
regényére emlékezve döntöttem a
város mellett. A „röghöz kötés”
három évre szólt. Kicsit más világ

fogadott, a település harminc száza-
léka volt csupán magyar, s a securi-
tate minden mozdulatunkat figyelte.
A városban – velem együtt – három
zenetanár volt, de egyedül nekem
volt megfelelő végzettségem. A
szovjet mintára szervezett pionír-
házban tanítottam hangszeres zenét,
a jó szellemiségű és gyerekanyagú
kollégiumban pedig kórust vezet-
tem. Sokszor ragadtam kottapapírt,
s a frissen szerzett művet már azon
nyomban el is énekelte az énekkar.
A másik két kollégával az ott kom-
ponált hegedűtrióimat játszottuk.

– 1986-ban áttelepült Magyaror-
szágra, s a Zeneműkiadónál helyez-
kedett el szerkesztőként. 

– Mikor elhagyhattam Romániát,
újra kellett kezdeni életemet, így
állás után néztem. A zenei szerveze-
teknek helyet adó Vörösmarty téri
irodaházban, a Zeneműkiadónál fel-
kerestem Orbán György erdélyi
származású zeneszerzőt. Egy sike-
res felvételi beszélgetés után Kal-
már László főszerkesztő
alkalmazott a cégnél; a Kolozsvári
Zeneakadémia jó ajánlólevélnek bi-
zonyult. A Zeneműkiadónál pezsgő
szellemű szerkesztőségi élet folyt,
az említetteken kívül együtt dolgoz-
hattam Fodor Ákos költővel, Mező
Imrével, aki a Liszt-összkiadást
gondozta, Dobra Jánossal, aki a kó-
rusokkal foglalkozott, vagy a zene-
történész Szerző Katalinnal. Az
intézményt később elég méltatlan
módon privatizálták: az ötvenes
évektől gondozott művek kiadási
jogát aprópénzért herdálták el a Ri-
cordi olasz zeneműkiadónak, így a
szerkesztőség feloszlott, a magyar
zeneműkiadás pedig megszűnt.

– Több táncegyüttesben dolgo-
zott. Ez zeneszerkesztési vagy ön-
álló kompozíciós feladatot
jelentett?

– Abban az időben már nem volt
„comme il faut” a táncegyüttesek-
nél feldolgozott zenét játszani. Ba-
rátaimmal megalapítottuk az Ökrös
zenekart, amellyel bekerültünk a
Bartók Táncegyütteshez. Korábban
ez a zenei műhely úgy működött,
hogy olyan neves zeneszerzők, mint
Sári József zongorán kísérték, „kor-
repetálták” az együttest, és általá-
ban népdalfeldolgozások voltak
repertoáron. A táncházmozgalom
ezt a stílust gyökereiben változtatta
meg, s eredeti zenét játszó bandákat
alkalmaztak; már a próbákon is mi
kísértük a táncosokat. Ezek szer-
kesztői és nem zeneszerzői felada-
tot jelentettek. 

– Az 1995-ben megjelent leme-
zen, a Fiatal Zeneszerzők Csoportja
4. antológiájában – Perényi Eszter
tolmácsolásában – négy önálló
számmal jelentkezett. 

– A zenekari munkám mellett
nem hagytam abba a zeneszerzést
sem. Perényi Eszter megtisztelt
azzal, hogy felvette repertoárjába a
szólószonátámat, s növendékeivel
is megszerettette. Az említett cso-
port – népszerűbb nevén Főzőcső –
némi pénzhez jutott, s felajánlották,
hogy szívesen betennék az albumba
valamelyik művemet. Így választot-

tam az 1992-ben befejezett Szóló-
szonáta hegedűre opust. A népzene
szeretetét otthonról hoztam magam-
mal, megpróbáltam az említett da-
rabban is a Bartók által jelzett
legkomplexebb, örök érvényű har-
madik utat követni: amikor a zenei
alkotó szétszed egy zenei nyelvet, s
sajátjaként rakja össze. 

– Kodály-ösztöndíjasként mit ta-
nult a névadótól?

– Hálás lehetek az ösztöndíjnak,
mivel üres zsebbel érkeztem Buda-
pestre. Korábban és Magyarorszá-
gon is számos kórusművet írtam, a
már említett Dobra János a Tom-
kins Énekegyüttessel be is mutatott
néhányat. Kodály Zoltántól megta-
nultam a magyaros prozódia hasz-
nálatát, mivel e területen
kiemelkedőt alkotott: vokális da-
rabjai példaszerűek, követésre ér-
demesek. Kodály – Bartókkal
ellentétben – a népdalból drámai
műfajt csinált. Jellegzetes példa
erre a Székelyfonó, a népdalt dra-
matikus feldolgozásban vitte ope-
raszínpadra, a zenekari kíséret
állandóan a dal drámai vagy vidám
jellegére reagál. Ugyanakkor har-
móniavilága és zeneszerzőként a
népzenéhez való viszonya külön-
bözik az őt követő nemzedéktől,
így tőlem is.

Bartók elvonatkoztatott a népdal
konkrét szövegi élményétől, nem
próbálta zenében megfogalmazni a
szöveg jelentését: a dallamát állí-
totta középpontba, s a hangulatát
adta vissza.

– „Les trois grand hongrois”, a
„három nagy magyar”, ahogy
Franciaországban nevezték Ko-
dályt, Bartókot és Lajthát. Az első
kettőről már beszéltünk, Lajtha
Lászlót még nem említettük, pedig
az emlékére alapított kitüntetést Ön
is átvehette.

– Nagy megtiszteltetés, hogy
megkaphattam ezt a díjat 2016-ban.
A névadó mindig példa volt szá-
momra. Személyében nemcsak a
nagyformátumú zeneszerzőt tisztel-
tem, hanem a zenéhez kötődő alá-
zatát is becsültem. Szóbeszédből
tudom, hogy amikor Bartókék
1916-ban felvették Lajthával a kap-
csolatot, tulajdonképpen egy zené-
hez értő szolgát kerestek, no, ez volt
Lajtha. Szolga volt a szó legneme-
sebb értelmében, emellett kima-
gasló egyéniségére is felnézhetünk:
a francia zene frissességét hozta el
a magyar népzenei világba. Habi-
tusa is példamutató, a háború után
egy sikeres angliai életszakaszból
érkezett haza, felvállalva az üldöz-
tetést és nélkülözést. Szívós munká-
val hozta létre a Lajtha-csoportot:
kiemelkedő munkát végeztek Tóth
Margittal, Erdélyi Zsuzsannával, az
úgynevezett „Lajtha girl”-ökkel.
Menedékhelyet biztosított sokak-
nak: a lecsúszott dzsentritől kezdve
az apácáig voltak együtt a csapat-
ban. Kevésbé köztudott, de a Kos-
suth-díjjal járó összeget is
megosztotta a rászorulókkal.
Büszke vagyok arra, hogy hagyaté-
kát a Hagyományok Háza gondoz-
hatja.(Cs.Z.)
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Zeneszerzés és hagyomány
Beszélgetés Kelemen Lászlóval



186 éve, 1833. április 6-án, Alvincen szüle-
tett Csató János botanikus, ornitológus. Ti-
zenhat évesen vett részt a szabadságharcban
Bem parancsnoksága alatt. A világosi fegyver-
letétel után, birtokára visszavonulva, madár-
és növénytani kutatással foglalkozott. Tudás-
szomjának irányát még Nagyenyeden Zeyk
miklós befolyásolta. Később szolgabíróként,
vármegyei főjegyzőként, alispánként alkalma
volt bejárni Erdély botanikailag érdekes pont-
jait. A Retyezát természetrajzi viszonyaival
(1868) és a Székásvölgy (1869), valamint a
Sztrigy mentének és mellékvölgyeinek (1873)
madárfaunájával foglalkozott. A Páringon ő ta-
lálta meg a Potentilla haynaldianát, amelyet
később Janka viktor fedezett fel a Balkánon.
Kutatásai eredményeit több tucat publikáció-
ban foglalta össze. Madár- és növénygyűjte-
ményét (amely 40.000 lapra terjedt) a Magyar
Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Tudomá-
nyos eredményei mellett volt ereje szervezni
és irányítani az Erdélyi Kárpát Egyesület
Alsó-Fehér megyei osztályát. Az Alsó-Fehér
vm.-i Történeti, Régészeti és Természettudo-
mányi Egyesület elnöke és a nagyenyedi
Bethlen Kollégium főgondnoka volt 1913. no-
vember 13-án bekövetkezett haláláig.

Ha visszatérek majd a barna földbe,
amelyből gyomnak nőttem egykoron:
azt kérem, hogy a Saint Avayl-i völgyben
pihenjen egykor elfeledt porom.
E temető már régen drága nékem:
oly csendes, mint egy álmos, zöld öböl,
s két összehajló, selymes domb tövében
puhábban vár rám, mint az anyaöl.

– így kezdi Nagy Testamentumának Utó-
iratát François villon – Faludy György át-
költésében. Hogy mikor született pontosan a
középkor végének, a reneszánsz virágkorá-
nak világszerte legismertebb és legnépsze-
rűbb francia költője? Még az évet sem tudjuk
pontosan. De mert néhol 1431. április 8-ára
teszik születését, hát jómagam is úgy gondo-
lom, hogy a füttyös fiús április szülöttje kel-
lett legyen. Ami keveset életéről tudunk, azt
verseiből s néhány rendőrségi jegyzőkönyv-
ből ismerjük…

De mégis azt kérném, hogy ne tegyétek
Armand fiam mellé testem porát:

ott szeretnék pihenni, hol a rétek
benőnek már a korhadt lécen át
a sírdombokra: a temető szélén,
s ott nézném, mint fáradt, vén szerető,
amint az évekkel lassan és békén
a búzaföldbe vész a temető.

– írta a Testamentum XLIV. versében. S jut
eszembe a minap megjelent kötet, az Élet a
halál után. molnár v. Attila és Löki viktor
szerkesztésében, a Debreceni Egyetem Ter-
mészettudományi és Technológiai Kara Nö-
vénytani Tanszékének kiadása, 2018-ban
jelent meg. A kötet alcíme A temetők élővi-
lága. S azt veszi számba, hogy a különböző
népek és vidékek – angol, ír, spanyol, francia,
kanári-szigeteki, ciprusi, krétai, leszboszi,
török, azerbajdzsán, albán, bolgár, szerb,
szlovák, román, magyar – és külön erdélyi:
szilágysági, kalotaszegi, mezőségi és szé-
kelyföldi – temetőiben mi módon maradt
fenn sok ritka faj, elsősorban növények.
Hogy válnak lassan a temetők – a nem ka-
szált, nem „gondozott”, de megtartott teme-
tők sok kihalóban levő növény- és állatfaj
utolsó refugiumaivá. S milyen gazdagok ez
irányban a magyar, török, görög és albán te-
metők. A kötet előszava egy magyarázatra
kevésbé szoruló idézettel kezdődik: „Régi
idők öreg kopjafái alatt alussza álmát az én
népem, mohos temetőkben, vadvirággal ta-
kart padmalyos sírokban, szép madárszó mel-
lett.” nyirő József Kopjafákjából való az
idézet.

A Testamentum befejező része is egy kora
középkori ember életszeretetéről, természet-
imádatáról tanúskodik. Évszázadok távolából
szól a mának: az élő természettel egy sorsban
osztozó ember gyötrelmes élete mennyivel
magasztosabb mégis a ma betondzsungelébe
bekényszerített emberi létnél.

XLvi.
Ültessetek fejem fölé egy árva
kis szilvafát s mellemre pázsitot,
de a kék ég szerelméért ne drága
márványtömböt vagy gőgös gránitot:
rendjeleket s díszsírhelyt sohse kértem,
s bár hóhérkézben lengett életem:
az úgynevezett úri tisztességhez
mégis túl tiszta volt az én nevem.
XLvii.
S ne törődjetek halotti torommal,
jó lesz nektek, ha van, dohos kenyér,

s ha nem nagy munka, írjátok ko-
rommal

vagy kátránnyal egy szürke vagy
fehér

középnagy kőre, amilyen a réten
a lábatok alatt ezer akad:
hogy úgy ki és mi volt az életében,
ki itt enyészik lenn a föld alatt.
XLviii.
S menjetek, hátat fordítva a sír-

nak,
oda, hol szebben szaglik a virág;
s talán, ha majdan kettőezret írnak
Krisztus után, még tudja a világ,
hogy csókolt egykor Villon, a csa-

vargó,
s mély serlegekből hogy itta a bút,
s hogy indult végül álmos és ka-

nyargó
vizekre, honnan nincsen visszaút.

Tavasz. Fehér nárciszok vették át
a hóvirágok helyét. Már elvirágzó-
ban a japánbirs, pedig alig másfél
hete még csak bimbóját kínálta a
napnak. Törpemandula-bokrok bu-
jasága fogad a parkban, gyöngyvesz-
szők lengetik fehér vesszeiket, s a
ház sarkában idetévedt magról kelt
nefelejcs mutat példát megmaradás-
ból s dacból: csak azért is virítása
mélykékjével árulkodik csupán küzdelmes
életékről a betondzsungel közepén. A napkel-
tét már becsapni sem lehet holmi óraátállít-
gatásokkal. Ő megbízhatóan mutatja az idő
múlását. Felegyenesednek a lehajlott fű-
szálak; galaj, tyúktaréj, csibehúr s megannyi
törpe harcosa a tavasznak győzedelmesen
visszahangozza pezsdülő rétek üzenetét: ta-
vasz van. Visszavonhatatlanul.

A téli nap három hónapig kereng a növény-
zet körül, a lekonyult levelek nem ébrednek
föl; hanem a legelső tavaszi meleg sugár
életet önt tenyészetébe, a lehajlott fűszál föl-
emelkedik, rostjaiban az erő föltámad; mert
hozzáig ért az üditő meleg – veszem kölcsön
a szót a 196 éve, 1823. április 7-én született
vas Gerebentől, az 1887-ben megjelent Te-
kintetes urak regényéből. Eredeti neve Ra-
dankovics (Radákovits) József volt. Első
lapjában, a Két garasos Tárban közölt csípős
tréfái nagy ismertséghez segítették. Erős él-
ceiért és tréfáiért itt kapta a Vas Gereben
nevet, melyet aztán kizárólag használt. 1844-
ben az Életképekben a Darázsfészek című
humorisztikus vázlata és a Honderűben meg-
jelent ünnepély leírása avatták népszerű
íróvá. 1848-ban a Népbarát című népies lap
szerkesztésével bízta meg a kormány. (Vast a
kormány sokszor titkos politikai megbízások-
ban is használta.) Világos után a Dunántúlon
bujdosott tíz hónapig, majd jelentkezett Pes-
ten, ahol elfogták. A börtönviselt Vast az
ügyvédi pályáról eltiltották. Ekkor választotta
végleges életpályául az irodalmat. Jó pár re-
gényt, szatirikus jellemrajzot, népies életké-
pet, anekdotát írt az akkori lapokba,
folyóiratokba és évkönyvekbe. Jókai után a
legnépszerűbb elbeszélők közé tartozott.

Zöld, keskeny szakadék, mélyén patak do-
rombol,

és eszelősen minden fűszálat teletűz
ezüst rongydarabokkal, míg a kevély oromról
a nap süt: a kis völgyben pezseg az enyhe tűz.

Egy ifjú katona, nyílt szájjal és fedetlen
fővel, míg nyaka fürdik kék vadparaj hüsén,
alszik, hanyatt a fűben, s arany felhő lebeg fenn,
s ő zöld ágyán oly halvány, pedig zuhog a fény!

Bizony, kedves Olvasóm. Ez A völgy al-
vója. Írója a 198 évvel ezelőtt, 1821. április
9-én született Charles baudelaire, a Romlás
virágainak költője. A Tóth Árpád-i fordítás
zseniálisan adja vissza a mű tragikumát. Vil-
lon és Baudelaire között nem volt hasonló
tragikumú költője a világirodalomnak. S lám,
mindketten az élő, a megújuló természetbe
ágyazzák a halált. És ezzel adják vissza he-
lyét és rangját az élő természetben:

Lába a sásszirom közt, alszik s derűs az ajka,
mint beteg gyermeké, s álom mosolyog

rajta, –
óh Természet, melengesd szegény fázó fiút!

– És száll az édes illat, s cimpája fel nem érez,
süt rá a nap, s keze csöndben hajol szivéhez.
Alszik. – S jobb oldalán két kármin szélü

lyuk…

Ugyanezt az életigenlést vélem felfedezni
József Attila 1935-ben írt versében:

Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek,
nem törődök semmi mással,
csak a beojtott virággal.

Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,
ha csalán lesz, azt se bánom,
igaz lesz majd a virágom.

Tejet iszok és pipázok,
jóhíremre jól vigyázok,
nem ér engem veszedelem,
magamat is elültetem.

Kell ez nagyon, igen nagyon,
napkeleten, napnyugaton –
ha már elpusztul a világ,
legyen a sírjára virág.

114 évvel ezelőtt, 1905. április 11-én szü-
letett. E nap a magyar költészet napja.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019 áprilisának 5. napján

Törpemandula-bokrok bujasága a parkban
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Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyja-
ira emlékezünk, akikről talán nem tu-
dunk semmit, de ők tették naggyá Erdély
kultúráját, tudományát vagy vitték el
hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vál-
laltak az egyetemes magyar kultúra és
tudomány gazdagításában. (Forrás: Ma-
gyar életrajzi lexikon, 1000-1990. Főszerkesztő: 
Kenyeres Ágnes) 

bARÓTi sZAbÓ dÁvid (Barót, 1739.
ápr. 10. – Virt, 1819. nov. 22.): költő, műfordító.
Székely nemesi családból származott. 1757-ben
Székelyudvarhelyen lépett be a jezsuita rendbe,
s különböző helyeken tanult és tanított (Trencsén;
Szakolca, 1759-60; Székesfehérvár, 1760; Nagy-
szombat, 1761-63; Kolozsvár, 1763-64; Eger,
1764-65; 1765-70) pappá szenteléséig (Kassán,
1770-ben). 1770-71-ben a nagyváradi gimná-
zium tanára, 1772-73-ban Besztercebányán töl-

tötte harmadik próbaévét. A jezsuita rend felosz-
latása után, 1773-tól Komáromban, majd 1777-
től 1799-ig Kassán volt tanár. Itt indították meg
és szerkesztették Kazinczyval és Batsányival
1788-tól Magyar Museum címmel az első ma-
gyar nyelvű irodalmi folyóiratot. 1799-ben nyu-
galomba ment, s haláláig a Komárom vm.-i
Virten, egykori tanítványánál, Pyber Benedeknél
élt. A nemesi-nemzeti mozgalom egyik költője. A
görög-római verselés egyik meghonosítója a ma-
gyar költészetben, költői nyelvünket tájszavakkal
és újításokkal frissítette. Művei: Új mértékre vett
külömb verseknek három könyvei (Kassa, 1777);
Ki nyertes hangmérséklésben (Kassa, 1787); B.
Sz. D. költeményes munkáji (Kassa, 1789); Ort-
hographia és grammatikabéli észrevételek a ma-
gyar prozódiával együtt (Komárom, 1800). E két
utóbbi mű Rájnis Józseffel és Révai Miklóssal
nyelvi és verselési kérdésekben folytatott vitá-
jának terméke. Magyarság virágai (Komárom,
1803); Virgilius Énéisse (1. rész, Bécs, 1810;
2. rész és Eclogák: Pest, 1813). 

FÁskeRTi TibOR (Arad, 1889. ápr. 13.
– Bukarest, 1964. jún. 8.): romániai magyar fi-
lozófus, újságíró, író, szerkesztő, Fáskerthy
György apja. A középiskolát Gyulán végezte,
majd Bp.-en jogi és bölcsészeti tanulmányokat
folytatott. Részt vett a Galilei-kör munkájá-
ban. 1919-ben a Vörös Hadsereg politikai
megbízottja lett. Első írásait a Szabadgondo-
lat és a Vörös Lobogó közölte. A kommün
bukása után Aradon lett újságíró. A 20-as
évek elején az Aradi Tükör c. hetilap munka-
társa volt. 1922-23-ban ő szerkesztette a Má-
ramaros c. napilapot, 1924-25-ben az Aradi
Munkást. Ebben az időben részt vett a Film,
a Fekete Macska és a Kút c. rövid életű lapok
szerkesztésében és kiadásában. 1928-29-ben
az aradi kommunista irányzatú Virradat c. na-
pilap felelős szerkesztője volt. 1928-ban sajtó
útján elkövetett lázítás címén perbe fogták,
1931-ben a súlyos ítélet jogerőssé válása előtt
Bp.-re menekült, ahonnan 1939-ben kiutasí-
tották. Visszatért Aradra, és törvényszéki ri-
porterként dolgozott tovább. Pályafutása
során a Napkelet, a Brassói Lapok, a Korunk,

a Consum, a Világirodalmi Szemle és a 100%
közölte írásait. F. m.: Délibáb (elb., Arad,
1924); Bevezetés. 1. A filozófiáról általában,
2. Az értelem kategóriái, 3. A tudat és öntu-
dat, 4. A tudományok felosztása (Arad,
1930).

nYÁRAi AnTAL (Nagyenyed, 1868. v.
1869. ápr. 13. – Bp., 1920. febr. 27.): színész.
1887-ben Rozsnyón lépett színpadra, később
megfordult Nagybányán (1893), Miskolcon
(1894-96), Pozsonyban, Sopronban, Aradon,
Fiuméban, Hódmezővásárhelyen (1897),
Nagyváradon (1898). 1902-ben a bp.-i Nép-
színház szerződtette. A Népszínház felbomlása
után, 1907-20 között ismét sokat hányódott a
fővárosi és a vidéki színházak között (Modern
Színház Kabaré, Bonboniere Cabaret, Apollo
Kabaré, Medgyaszay Színház, Royal Orfeum,
Király Színház, Szeged, Bécs stb.). Senki c.
operettjét – Barna Izsó zenéjével – 1903-ban
a Népszínház mutatta be.  F. sz.: Rettegi Fri-
dolin (Schönthan: A szabin nők elrablása);
Pfefferkorn (Lehár: Drótostót).I. f.: Az utolsó
bohém (1912), Ágyú és harang (1915), Mágia
(1917), A gavallér fegyenc (1919). 

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Kiss Székely Zoltán

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCLII.)

Nefelejcs mélykékje a betondzsungel közepén



Országszerte tíz, Maros megyében három webkamerán
Élőben követhetjük a fészeklakók mindennapjait
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Farkas Róbert virtuális utazá-
saihoz nincs szükség számí-
tógépre. A nyolcadikos fiú
kiskorától szenvedélyesen
böngészi a térképeket, és
miközben a szobájából be-
járja a világot, órákra megáll
körülötte az idő. 

Róbert számára mindez több
mint hobbi, ezt bizonyítja, hogy a
Magyar Természettudományi Tár-
sulat által szervezett Teleki Pál
Kárpát-medencei földrajz–földtan
verseny országos szakaszán is re-
mekelt, Maros megyéből egyedü-
liként jutott tovább a nemzetközi
döntőbe. A marosvásárhelyi Mihai
Viteazul Általános Iskola végzős
diákjával a versenyre való felké-
szülésről, magáról a megmérette-
tésről és a jövőbeli tervekről is
beszélgettünk.

– Hazai tantárgyversenyeken
korábban is részt vettem, de a ha-
táron túli szervezettségű tudáspró-
bák közül ez az első. A megyei
szakasz februárban zajlott, onnan
két hetedikes és két nyolcadikos
diák juthatott tovább az orszá-
gosra. Ez utóbbi megmérettetést
márciusban szervezték meg Ko-
lozsváron. 

– Hogyan készültél fel a ver-
senyre?

– A nyolcadikosok vizsgaanya-
gában egyebek mellett Európa fel-
színe, vízrajza, az Európai Unió
jellemzése szerepelt. Könyvészet-
ként a szervezők egy magyaror-
szági tankönyvet adtak meg, amit
letöltöttem az internetről. Ezenkí-

vül más forrásokból, egyebek mel-
lett enciklopédiákból tájékozód-
tam, és saját jegyzeteket
készítettem. A tanulási folyamat
rendszerint úgy zajlott, hogy kite-
rítettem magam elé az atlaszt, ki-
kerestem és kiírtam egy lapra a
földrajzi neveket, aztán megkér-
tem valakit a családból, hogy kér-
dezzen ki. Amikor meghallottam
egy nevet, kikerestem a térképen.
A felkészülési idő három hét volt.

– A tananyag elsajátításakor mi
jelentette számodra az igazi kihí-
vást?

– Az unióval kapcsolatos rész. A
tagállamokat gazdasági szempont-
ból is meg kellett vizsgálni, is-
merni kellett az egyes országok
fontosabb iparágait, az országok-
ban tevékenykedő jelentősebb cé-
geket, és bizonyos
összefüggéseket is meg kellett ta-
lálni. Például azt, hogy a tengeri
kikötővel rendelkező országokban

a hajógyártás, míg az altalajkin-
csekben gazdag vidékeken a kohá-
szat játszik fontos szerepet a
gazdaság alakulásában.
„Amit még sohasem éreztem”

– Hogyan zajlott a verseny?
– Reggel 9 órától tartottak egy

rövid megnyitót a helyszínül szol-
gáló Báthory István Elméleti Líce-
umban, aztán a szükséges
útbaigazítás után egy kétórás írás-
beli következett. Száz tesztkérdés
volt, amelyekre egyszavas vála-
szokat kellett adni – pl. hány vá-
rost érint a Tisza? –, minden
kérdés egy pontot ért. A vizsga
után megkaptuk a javítókulcsokat,
majd rövid városnézés következett
a kolozsvári tanintézet diákjaival.
Ebéd után szabadprogrammal
folytatódott a nap, ezt követte az
eredményhirdetés. Egyenként já-
rultunk a vizsgabizottság elé, így
akkor még csak az elért pontszám-
ról értesültünk, azt nem tudhattuk,

hogy ott vagyunk-e a négy tovább-
jutó között.

– Maros megyéből te vagy az
első nyolcadikos, aki továbbjutott
a verseny nemzetközi szakaszára.
Hogyan élted meg a sikert?

– Amikor az ünnepélyes díjki-
osztón az ötödik helyezettet is
megnevezték, és én még mindig
nem hallottam a nevemet, olyan
eufória kerített hatalmába, ami-
lyent korábban sohasem éreztem.
Abban a pillanatban úgy éreztem,
hogy bármire képes lennék. A
május 10–12. között Egerben zajló
döntőben hét ország legjobb föld-
rajzos diákjai mérettetnek meg.
Számomra ez hatalmas mérföldkő. 

– Gondolom, már el is kezdted a
felkészülést.

– Természetesen. Erre a meg-
mérettetésre jóval részletesebben
kérik Európa természetföldrajzát,
ugyanakkor Teleki Pál életét, mun-
kásságát is ismerni kell. A verseny
három részből áll, az írásbeli mel-
lett szóbeli is lesz – egy ötperces
bemutatót kell tartani –, a harma-
dik próba pedig egy terepgyakor-
lat, amelynek a forgatókönyve
majd a helyszínen derül ki.

– Mikor és mennyi időt szoktál
a felkészüléssel tölteni?

– Rendszerint az estéimet és a
hétvégéimet szánom erre. Amikor
belemerülök a térképeimbe, jegy-
zeteimbe, elveszítem az időérzé-
kem, így azt nem tudnám
megmondani, hány órát készülök.
„A természet nem szűkíti le 
önmagát”

– Az iskolai földrajzleckék
mennyire kötötték, kötik le az ér-
deklődésedet?

– Amikor negyedik osztályban
elkezdtünk az égtájakról és a tér-
kép jelmagyarázatáról tanulni,
borzasztóan untam, mert ezeknek
az ismereteknek már jó ideje bir-
tokában voltam. Ötödikben, ami-
kor komolyabb tananyaggal
találkoztam, már jobban kezdett
érdekelni az egész. Viszont soha-
sem szerettem azt, amikor a föld-
rajztudományt egyetlen országra
szűkítik le. Úgy gondolom, a ter-
mészet nem korlátozza le önmagát
egy mesterséges határok által meg-
szabott térre, a hegyek más orszá-
gokban folytatódnak, a szelek
odaát is fújnak. 

– Idén elballagsz az általános
iskolából. Hogyan tovább?

– Mivel a számok világa soha-
sem fogott meg, az emberi kapcso-
latok és az embernek a világra való
hatása viszont annál inkább érde-
kel, társadalomtudomány – inten-
zív angol szakon szeretnék
továbbtanulni. Középiskolai évei-
met, amennyiben lehetőségem
adódik, külföldi diáktapasztalatok-
kal is gazdagítanám. A későbbiek-
ben nemzetközi jogot tanulnék,
reményeim szerint egy külföldi
egyetemen.

– Milyen más kedvenc időtölté-
seid vannak a földrajz tanulmá-
nyozása mellett?

– Rengeteget olvasok, a másik
szenvedélyem pedig a természet-
fotózás. Ezáltal olyan dolgokat ve-
hetek észre, amelyeket mások
talán nem látnak meg, és úgy gon-
dolkozhatom, ahogy más helyzet-
ben nem tenném. 

Országszerte tíz webkamerán keresz-
tül lehet élőben követni a fészkekben
lakó madarak, elsősorban gólyák, il-
letve vörös vércsék mindennapjait.
Maros megyében a Milvus Csoport
három fészekbe szerelt webkamerát,
Sáromberkén két gólyafészekből van
élő közvetítés, Marosvásárhelyen
pedig egy vörösvércse-fészekben
zajló eseményeket lehet követni. 

A tavasz hírnökeinek nagy része, a fehér,
illetve fekete gólyák, seregélyek és egyes
énekesmadarak visszatértek az országba, és
javában zajlik a fészekrakás. Országszerte
bővül a webkamerával ellátott fészkek
száma, így a madarak iránt érdeklődők élő-
ben követhetik a fészkekben zajló eseménye-
ket. Ezek a felvételek rendkívül népszerűek
a lakosság körében, a sáromberki fészekben
történtekre – az országban elsőként itt helye-
zett el kamerát a Milvus Csoport – mintegy
tíz országból több mint 35 ezren voltak kí-
váncsiak. Az érdeklődést látva, az ország kü-
lönböző részeiben több, környezetvédelemre
szakosodott szervezet követte a Milvus pél-
dáját, és immár tíz fészek van bekamerázva
– tudtuk meg Vizi Júliától, a Milvus Csoport
sajtófelelősétől. 

Ebből három van Maros megyében, kettő
a gólyák falvaként számontartott Sáromber-
kén, ahol a főút menti betonoszlopok szinte
mindenikén látható gólyafészek, egy pedig
Marosvásárhelyen, ahol egy tízemeletes
tömbház egyik erkélyén lévő fészek lakóinak,

egy vörösvércse-párnak az életét lehet kö-
vetni.  Az első sáromberki webkamera 13
éve került a falu központjában levő fé-
szekbe. A gólyák rendkívüli népszerűség-
nek örvendtek, látogatók ezrei figyelték
őket életük egyik legfontosabb időszaká-

ban, a tojásrakástól a fiókák kirepüléséig.
Az érdeklődés láttán a Milvus Csoport egy
másik sáromberki gólyafészekbe is szerelt
kamerát. A három Maros megyei fészek-
beli történéseket a Milvus Csoport oldalán
lehet követni. Ezeken kívül vannak még

bekamerázott fészkek Kolozs, Brassó és
Temes megyékben, a környékünkön pedig
Zetelakán, valamint Sepsiszentgyörgyön, a
Jancsi és Juliska névre keresztelt gólyapár
hétköznapjaiba a Sepsi Rádió honlapján
lehet bekukkintani. 

Maros megyei diák az országos földrajzverseny továbbjutói között
Farkas Róbert világ körüli kalandozásai

Nagy Székely Ildikó 

Fotó: Nagy Tibor

Menyhárt Borbála
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket április 18-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 Chuck palahniuk amerikai
csillagász, ismeretterjesztő egyik művének címét kapjuk. könnyítésként egy betűt
előre beírtunk.

vÍZsZinTes: 1. Kettős házasság – Béklyó, gúzs. 7. Rangjelző szó – Ellenérték. 8.
Édes mártás – Japán szórakoztató hölgy. 9. Páratlan rakás! – A nitrogén és lantán vegyjele.
11. Zokog – Lárma. 12. Biliárdütő – Befejezett dolog. 14. Téli csapadék – Olt-partok! 15.
Dínomdánom – Pityereg, hüppög. 18. Amely helyen – Becézett Lajos. 19. Díszhalféle –
Zsírosparaszt. 22. Banándarab! – YL. 23. Labdát bead – Pad. 25. Helyhatározó rag –
Litván és luxemburgi gépkocsijelzés. 27. Menyasszony – Ingovány, mocsár. 28. Heveny
– Származik. 30. Rég élt előd – Ludolf-féle szám. 31. Telefonérme – Szakosztály.    

FÜGGőLeGes: 1. Kelta énekmondó – Pénzintézet. 2. Magyar beatzenekar volt –
Papírra vet, jegyzetel. 3. Határidőrag – Földet forgat. 4. Szemlél, stírol – Ruhát vízben
tisztít. 5. Beszédbeli sajátosság – Ugat. 6. Fáj, nyilall – Fő ütőér. 10. Gyümölcsöt szárít –
Indián győzelmi jelkép. 13. Liheg, szuszog – Afrikai emlős. 16. Alvilág, infernó – Olaj-
bogyó. 17. Szándék – Klub, gyülekezet. 20. Előtagként szélsőségest jelent – Nagyszülő
kedvence. 21. Dél-európai nép – Bujkál, meghúzza magát. 24. Acélos, teherbíró – Tengeri
ragadozó. 26. Bázis vizes oldata – Ipari növény. 29. Állóvíz – Drótvégek!

Koncz Erzsébet

A MÁRCIUSI ÉVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:

FÜLÖP ILDIKÓ, Marosvásárhely, 
Moldovei u.

PAPP MÁRIA, Marosvásárhely, 
Tudor Vladimirescu u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
MÁTYÁS; ZELOVICH; GYULAY; KISS; BERDE; 

BERGERAC; BOD; FUSZ
kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a március 29-i számból:

klasszikus (ikrek):
Kapcsolat

Hagyományos:
Kicsi fején nagy kalap,
kuporog a fa alatt. Gomba

2.

3.
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Szerkeszti: Kiss Éva 843.

vÍZsZinTes: 1. nagybirtokos, gazdasági főiskolát alapító (Georgikon), 200 éve
hunyt el (György, gróf). 10. … Pahlavi (iráni sah). 11. Levéltáros, író (Gyula). 12. Úttörő
erdélyi regényíró, 225 éve született, mTA-tag (miklós, báró). 16. Női név (május 13.).
18. Hamis. 19. Forma. 20. Római 1100.  22. Lelkész. 23. Páratlan király! 24. Színvonalas.
26. Sánc. 28. Velence ura v. 29. Kocsma része. 30. Tasli. 32. Keleti hangszer. 33. Magatok.
34. Tengeri rabló. 35. Tolvajnyelv. 36. Szorítószerszám. 38. Elutasít. 40. Abba az irányba.
42. Fonaltekerő eszköz. 44. Fizetett alkalmazás. 46. … gros (nagyban). 47. Vidék, táj. 49.
Gyengén táguló anyag. 50. Dizolvál. 51. Csillagász, mTA lev. tag, 150 éve született
(béla, báró). 52. A bécsi operett első fontos szerzője, 200 éve született (Franz von).

FÜGGőLeGes: 1. F. Nansen hajója. 2. Eszenyi (színésznő) névjele.  3. Dohányzik
(nép.). 4. Sebre tett vattacsomó. 5. Lábunk része. 6. Schütz … (színésznő).  7. A kalcium
vegyjele. 8. Zsineg. 9. Osztrák építész, 300 éve született (Franz Anton). 12. Gyógy-
szerész, pirotechnikus, 150 éve született (iván). 13. Női név (március 5.). 14. A tejből
marad vissza. 15. Becézett Ildikó. 17. Tölgy (angol). 21. Tagad egy állítást. 23. Csavargó
hajlamú. 25. Belgiumi város. 27. Hely- és irodalomtörténet-író, 200 éve született
(György). 28. Francia festő (Edgar). 31. Előtag: olaj. 32. Erek! 34. Hírvivő. 35. Térkép-
könyv (angol). 37. Órómai viselet. 39. Principiális. 41. Jelfogó. 43. Több mint elég. 45.
Eladandó portéka. 48. Rossz gyomorérzés. 49. Izomkötő szalag. 50. Opus (röv.)

L.N.J.
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Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan kiegészített
2015. évi 207-es  törvény 250. cikkelyének 1. bekezdése értelmében 2019. április
18-án 11 órakor a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén – Marosludas,
Köztársaság utca 25. szám – nyilvános árverésen értékesítenek  egyes, az alábbi
adósok tulajdonát képező ingó és  ingatlan javakat:
LASCU RADU LUCIAN, Marosvásárhely, Jeddi út 12/B/2 szám, adószám:
1840427260062, tartozásának összege: 114.063 lej. (A kikiáltási árak 50%-kal
csökkentek.)
– 11.600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50053, kikiáltási ár 54.000 lej. Az ár nem tartalmazza  a héát. 
– 5300  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50465, kikiáltási ár 25.757 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 2900  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50037, kikiáltási ár 10.845 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 11.600  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50036, kikiáltási ár 47.448 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 7000  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50102, kikiáltási ár 30.954 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
TOTH CRISTIAN DANIEL, Kissármás, December 30. utca 40. szám, Maros
megye, adószám 1700330260015 (a kikiáltási árak 50%-kal csökkentek).
– 8776 négyzetméteres kültelek Nagysármáson, Maros megye, telekkönyvszáma
50733, kikiáltási ár 4.457 lej.  Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 2032 négyzetméteres kültelek Nagysármáson, Maros megye, telekkönyvszáma
50731, kikiáltási ár 986 lej.  Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 10.000 négyzetméteres kültelek Nagysármáson, Maros megye,
telekkönyvszáma 50671, kikiáltási ár 5.136 lej.  Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 10.000 négyzetméteres kültelek Nagysármáson, Maros megye,
telekkönyvszáma 50670, kikiáltási ár 5.136 lej.  Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 9000 négyzetméteres kültelek Nagysármáson, Maros megye, telekkönyvszáma
50673, kikiáltási ár 4.580 lej.  Az ár nem tartalmazza a héát. 
CILDIANDA COM KFT., Nagysármás, Felszabadulás utca 35., Maros megye,
adószám. 4838507, végrehajtói dosszié száma 209 SA 
– ingatlan:  vendéglőépület,  II. és III. apartman Nagysármáson, Köztársaság utca
42. szám alatt, közös telekkönyvszáma 956 UAT Nagysármás, kataszter-/helyrajzi
száma 1305/1, kikiáltási ár 825.900 lej.  Az ár nem tartalmazza a héát. 
LUCANDRA SERVOEX KFT., Marosludas, Maros utca 6., adószám: 4869848, a
végrehajtási dosszié száma 161, tartozásának összege 9.390 lej.
– kereskedelmi helyiség – bár és nyári kert – terület nélkül, Marosludason, a Maros
utca 6. szám alatt, telekkönyvszám 51463, Marosludas, kataszterszám C2,
helyrajzi szám 117/1/2, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 39.767 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát. 
ROMTRANS ROMULUS KFT., Marosludas, Mioriţei u. 18A, adószám: 19075870,
a végrehajtási dosszié száma 658,  a 38.378 lej adósság behajtása végett az alábbi
javakat adják el:
– Scania 124L 420 motoros vontató, 2003-as gyártású, fehér, rendszáma MS-02-
AFR, 987.085 km-ben, hibás (nincs kapcsolószekrény, hiányzik a kardántengely),
kikiáltási ár 11.800 lej  (a kikiáltási árak 50%-kal csökkentek).  Az ár nem
tartalmazza a héát. 
NIMAS MIHAI, Mezőceked, Urieş 36A, Maros megye, adószám: 1650803260011,
tartozásának összege: 66.043 lej 
– 1995-ös gyártású, fekete Opel Frontera személygépkocsi, rendszáma  MS-65-
DNA, 261.000 km-ben, nem működőképes, kikiáltási ár 1.801 lej  (50%-kal
csökkentve). Az ár nem tartalmazza a héát. 
ORMENIŞAN MARIUS IULIU, Marosludas, Fő út 36D, adószám: 28060053, a
15.327 lejes adósság behajtása végett eladásra kerül:
– 1997-es, benzines, 1598 köbcentis Opel Astra Caravan személygépkocsi,
rendszáma MS-09-DJT, működőképes állapotban, kikiáltási ár 1.950 lej (50%-kal
csökkentve). Az ár nem tartalmazza a héát. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy legalább egy nappal az árverés előtt
mutassák be a következő iratokat: 
– vásárlási ajánlat 
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél – a részvételi garancia a
kikiáltási ár 10%-a, és a Ludasi Kincstárban nyitott
RO54TREZ4805067XXX002360 számlára kell befizetni; címzett a Maros Megyei
Közpénzügyi Hivatal (adószám: 4322637). Készpénzzel hétfőtől csütörtökig 8.30–
15, pénteken 8.30–11 óra között lehet befizetni a részvételi díjat a Ludasi Kincstár
pénztárablakainál.  
–  az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
–  román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési
okirat másolata
–  külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása 
–  román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél  másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő nem az adós cég
közvetítője.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, hogy
értesítse erről a végrehajtót legkésőbb egy nappal a licit időpontja előtt. 
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást a
közzétételtől vagy a tudomásulvételtől számítva 15 napon belül, a 2015. évi 207-es
törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai alapján. 
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a
Köztársaság utca 25. szám alatt, vagy a 0265/411-321, 0265/413-222, 0265/413-
224-es telefonszámon. 

Daniela Pop osztályvezető

A Siletina Impex Kft. – Helyi 
Közszállítási Vállalat Rt. Társulás

– fő tevékenysége: személyszállítás – 
alkalmaz

AUTÓBUSZSOFŐRÖKET
Követelmények:

– d kategóriás hajtási jogosítvány
– attesztát 
– legkevesebb két év tapasztalat a szakmában (személyszállítás)

Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhelyűeknek
– egyéb előnyök

A kérvény önéletrajzzal, a hajtási jogosítvány és a szakmai tanúsítvány (attesztát) másolatával a cég
marosvásárhely, béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig 10–
15 óra között. Tel. 0265/269-077 vagy 0733-090-691.
A közszállítási vállalat alkalmaz 

AUTÓMÉRNÖKÖT
Követelmények:

– felsőfokú végzettség licencdiplomával – gépészmérnöki szakirány, szállítás, közúti járművek szak
– tapasztalat a szakmában nem szükséges

Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek

A kérvény önéletrajzzal, a végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleg ajánlásokkal a cég marosvásárhely,
béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig 10–15 óra között. 
A társulás fenntartja a jogot, hogy tesztelje a jelentkezők hozzáértését. bővebb felvilágosítás a
0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es telefonszámon.

A közszállítási társulás vezetősége

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű muReş insOLvenCY spRL,
a csődbe ment MAGNIfIc coM KfT. (marosvásárhely, bánát utca 13/9.) cégfelszámolójaként nyil-
vános árverést szervez az adós cég következő vagyontárgyainak egyenkénti értékesítésére, a polgári
perrendtartási törvénykönyv (1865) 431–449. cikkelyeinek előírásai és a 2006. évi 85-ös törvény 116–
117. cikkelyei alapján:

– műszaki felszerelés, kikiáltási ár 568,75 lej
– szállítóeszközök, kikiáltási ár 1.025 lej
– mérőműszerek, valamint ellenőrző és beállító berendezések, kikiáltási ár 1.036,67 lej
– bútorzat, irodai berendezés, védőfelszerelés, egyéb aktívák, kikiáltási ár 886,75 lej
A teljes lista az árakkal a felszámoló székhelyén tanulmányozható. Az árak nem tartalmazzák a

héát. 
ezenkívül termékcsaládonként egy-egy tömbben értékesítik a cég árumintákból álló árukészletét –

gépkocsi-alkatrészek és -tartozékok, csavarok stb. – minimum 5.000 lej (héa nélkül) értékben. kikiál-
tási ár: 9.652,09 lej + héa. Az árukészlet részletes jegyzéke és az ár a felszámoló székhelyén tanulmá-
nyozható. 

Az árverést április 12-én 13 órától tartják a felszámoló székhelyén, és azonos időpontban megismét-
lik péntekenként, a javak értékesítéséig. 

Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár
10%-ának megfelelő részvételi garanciát, a részvételi díjat, megvásárolják a feladatfüzetet 24 órával
az árverés kezdete előtt. bővebb tájékoztatás a 0265-261-019, 0265-269-700 vagy a 0745-146-096-os
telefonszámon.

A muReş insOLvenCY spRL (székhely: marosvásárhely, Gh. Avramescu utca 4. szám) az
ENERGoMUR RT. cégfelszámolójaként nyilvános árverést szervez az adós cég következő vagyontár-
gyainak értékesítésére: 

1. ingatlan (manzárd) marosvásárhelyen, a kós károly utca 1/b szám alatt. kikiáltási ár: 278.198,64
euró. 

2. dacia spm, kikiáltási  ár 3.392 lej + héa.
Az árverést április 12-én 12 órától tartják a felszámoló székhelyén, és azonos időpontban megismét-

lik  minden pénteken, a javak értékesítéséig.  Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek
részt, akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi garanciát, a feladatfüzetet
és a részvételi díjat, valamint jelzik a részvételi szándékot az árverés előtti napon 12 óráig. 

A részvételi garanciát a RO28RnCb0193015967210036-os, a marosvásárhelyi bCR Central bank-
fióknál nyitott számlaszámra kell átutalni, vagy készpénzzel is lehet fizetni a felszámoló székhelyén. 

bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019  vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

Két legendás zenekar, az Omega, illetve
a Nazareth ad koncertet november 8-án
a Papp László Budapest Sportarénában.
Ezzel az esttel indul az idén 57 éves
Omega Tűzvihar című új turnéja, műso-
ruk előtt az 51 éves skóciai hard rock ze-
nekar, a Nazareth lép színpadra –
közölték a szervezők csütörtökön az
MTI-vel.

Az Omega, minden idők egyik legsikeresebb
magyar rockzenekara 1962-ben alakult. A hatva-
nas évek második felében első közép-kelet-eu-
rópai zenekarként turnézhatott az Egyesült
Királyságban. Világszerte több mint 50 millió al-
bumot adott el, Magyarországon eddig tizenhét
stúdiólemez mellett több válogatás, koncertal-
bum és DVD jelent meg. A zenekarban 1971 óta
játszik együtt négy jelenlegi tag, Kóbor János
énekes, Molnár György gitáros, Benkő László
billentyűs és Debreczeni Ferenc dobos, mellettük
Szekeres Tamás gitáros és Szöllősi Kati basszus-
gitáros zenél hosszú évek óta az Omegában.

„A Tűzvihar turné főszereplője a rock, a har-
móniák és a mindenki által ismert és kedvelt
Omega. A koncertsorozaton a progresszívebb
időszak dalai szólalnak meg modern, lüktető
hangszereléssel. A műsoron szereplő legrégebbi
szám ugyan több mint ötvenéves, de egy kicsit
sem lóg ki a sorból, a mai fülnek is kellemes,
egyszerű szavakkal mesél” – szerepel a közle-
ményben.

A Nazareth többször járt már Magyarországon
(először 1983-ban a pilisborosjenői Fenevad
Fesztiválon), legutóbb tavaly, az újbudai A38
hajón.

„Régebbről már ismertük egymást, de az el-
múlt négy évben volt alkalmunk több közös né-
metországi koncerten fellépni. Tavaly
fogalmazódott meg bennünk a budapesti koncert
terve, ami most ősszel végre össze is jön” –
idézte a kommüniké Kóbor Jánost, az Omega
frontemberét.

A Dunfermline skót városból fél évszázada
indult Nazarethben az egykori alapítók közül

ma már csak a 72 éves Pete Agnew basszusgi-
táros szerepel. A szintén alapító énekes, Dan
McCafferty 2013-ban egészségi okokból visz-
szavonult az aktív zenéléstől, helyét a 
walesi Carl Sentance vette át. A Nazarethben
Jimmy Murrison 1994 óta gitározik, a dobokon
játszó Lee Agnew (a basszusgitáros fia) 1999
óta tag.

Már debütáló albumuk, az 1971-ben megje-
lent Nazareth sikeres lett, rá egy évre a Deep
Purple-lel turnéztak. A Purple basszusgitárosa,
Roger Glover produceri közreműködésével je-
lent meg 1973-ban a Razamanaz című lemez,
amely betört a brit slágerlistára, és kezdetét
vette a csapat legsikeresebb korszaka. Az 1975-
ben megjelent Hair of the Dog címadó dala a rá-
diók nagy kedvence lett, a szintén ezen a
lemezen szereplő Love Hurts a Nazareth máig
legismertebb balladája. Az eddig 60 millió le-
mezt eladott együttes időről időre kiad egy-egy
albumot, a Tattooed on My Brain tavaly jelent
meg. (MTI)

Omega- és Nazareth-koncert novemberben a Sportarénában Zárjegy nélküli
áruval 

kereskedett 
Cigaretta- és alkoholcsempészet

gyanúja miatt tartott hat házkutatást
április 3-án, szerdán a Maros Me-
gyei Rendőr-felügyelőség gazda-
sági bűncselekményeket vizsgáló
ügyosztálya. A gyanúsított lakásán,
illetve további öt helyszínen vizs-
gálódó rendőrök 3400 szál cigaret-
tát, 9 liter etil-alkoholt és 130 liter
színtelen, jellegzetesen alkohol-
szagú folyadékot foglaltak le. A
nyomozás során kiderült, hogy a
gyanúsított 55 éves megyeszékhelyi
férfi 2018-tól 2019 márciusáig zár-
jegy nélküli cigarettát és etil-alko-
holt szerzett be és értékesített
Maros megye területén. Az okozott
kár értéke 15 ezer lej. A férfit 24
órára őrizetbe vették, a bűnügyi el-
járás folytatódik. 



ADÁSVÉTEL

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

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)

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

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

VESZEK vagy BEVESZEK festmé-
nyeket, ezüstöt, antik tárgyakat. Ber-
nády tér  4. szám, nyitvatartás:
csütörtök, péntek 10-17 óra között.
Tel. 0740-147-380. (10/1171-I)

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

ELADÓ gombbevonó készülék minden
tartozékkal, anyaggal. Tel. 0365/808-504.
(10/1988)

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)

ELADÓ tűzifa, bükk, 150 lej. Tel.
0740-570-753, 0745-793-465.
(12/2010-I)

ELADÓ 30 egészséges méhcsalád
Havadtőn. Tel. 0743-894-008. (22/2064)

ELADÓ kétsoros törökbúzavető gép.
Tel. 0748-951-595. (20/2095-I)

ELADÓK bútorok: ruhásszekrény,
könyvespolc, nagy előszobai szek-
rény tükörrel. Tel. 0748-020-982.
(19/2094-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)

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

KEMÉNY tűzifa eladó – 130 lej. 
Tel. 0754-615-527, 0746-981-288.
(1/2146-I)
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RedőnYÖk, sZALAGFÜGGÖnYÖk, GARÁZskApuk és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TeRmOpÁn ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A mAROsvÁsÁRHeLYi ReFORmÁTus TemeTő teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875)
A marosvásárhelyi THReepHARm kFT. ELEKTRONISTÁT alkalmaz orvosi gépek karbantartására.
Önéletrajzukat várjuk április 30-ig a következő e-mail-címre: office.medicale@threepharm.ro (21060)
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)
és 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT (gradul 3), SOFŐRÖKET (fizetés 2400 lej). Érdeklődni  hét-
köznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63436-I)
eLÁRusÍTÓnőkeT alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679.
(21085-I)
ALkALmAZunk RECEPCIÓST, SEGÉDSZAKÁCSOT és FELSZOLGÁLÓT. Magas kereseti lehető-
ség; tapasztalat nem szükséges! Tel. 0744-624-976. (21078-I)
A TRipLAsT kFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT al-
kalmaz. Előnyben részesülnek az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villanysze-
relők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György
utca 197. szám alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További
információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (63435-I)
ALkALmAZunk stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Mun-
kaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszá-
mon. (63445-I)
ALkALmAZunk SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása: feldolgozza a vizuális információkat
számítógépen, a képet pedig kinyomtatja 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. Követel-
mények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), kö-
zépfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a szakmában
fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég honlapjának álláshirdető oldalára:
https://www.renania.ro/cariere/, vagy a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63445-I)
keRÉkpÁR-ÖssZesZeReLő mŰHeLYbe (Marosvásárhely, Neuzer Kft.) jó kézügyességű és mű-
szaki beállítottságú MUNKATÁRSAKAT keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel. 0265/261-806 vagy
e-mail: info@neuzer.ro (21094)
mAGÁnvÁLLALkOZÁs ELADÓT, illetve PÉNZTÁROST alkalmaz teljes vagy részmunkaidőre. Akár
egyetemisták vagy nyugdíjasok  jelentkezését is várjuk. Dinamikus, kommunikatív, pontos, komoly, meg-
bízható, románnyelv-tudással, illetve B kategóriás hajtási jogosítvánnyal 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)
A kOvÁCs pÉksÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Tel. 0744-403-114.
(21095)
sZendviCskÉsZÍTőT alkalmazunk. Tel. 0741-215-738. (63456-I)
A ROmARis CÉG Jedden alkalmaz SOFŐRT 8x4-es autóra és GÉPÉSZT exkavátorra, buldózerre. Tel.
0265/446-133, 0733-933-702. (21154-I)
TÁpGYÁRTÁssAL, vALAminT sZÁRnYAsTenYÉsZTÉsseL FOGLALkOZÓ CÉG munka-
társakat keres: RAKODÓMUNKÁST, ZSÁKOLÓT és BAROMFIGONDOZÓT.  Tel. 0725-578-030. 
E-mail-cím: anfeed@anfeed.ro (sz.-I)
TeLJes ORvOsi eLLÁTÁs – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u.
47/3. szám (November 7.). (sz.-I)
RAkOdÓmunkÁsT alkalmazunk. Tel. 0728-169-805. (24/2067-I)
eneRGeTikAi TAnÚsÍTvÁnY épületeknek és tömbházlakásoknak. Tel. 0748-116-240. (6/2080-I)
A nYÁRÁdTői psiHOsAn eGÉsZsÉGÜGYi kÖZpOnT alkalmaz SEGÉDSZAKÁCSOT. Interjú
2019. április 10-én, szerdán 16 órakor. (-I)
kFT. MUNKÁSOKAT alkalmaz papírhulladék-gyűjtő központhoz. Kiemelkedő bérezés, étkezési jegyek
+ szállítás biztosítása. Tel. 0748-886-041. (21166)
mAROsvÁsÁRHeLYi CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz ÁCSOKAT kitűnő bérezéssel. Tel. 0740-
602-038. (21167-I)
A TORdAi CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21168-I)
A TORdAi vÁGÓHÍd alkalmaz KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (21168-I)
FiZiOTeRÁpiA – sZAkviZsGÁLAT és KEZELÉSEK. Tineretului utca 3. szám. Tel. 0365/734-050.
(21169)
A LAZARenum ALApÍTvÁnY IDŐSOTTHONÁBA munkatársakat keresünk KONYHAI SZOLGÁ-
LATRA. Tel. 0265/213-721. (21172-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)

A muReş insOLvenCY spRL, a mezőméhes községi ken-
deffytanya, Ady endre utca 29. szám alatti székhelyű, csődeljárás
alatt álló INTERNAţIoNAL BUJoR Kft. cégfelszámolójaként,
újabb nyilvános árverést szervez az adós cég vagyonát képező
alábbi javak értékesítésére:

– ingatlan mezőméhesen  1.000 négyzetméter beltelekkel, telek-
könyvszáma 50032/mezőméhes, kataszterszáma 92/1, rajta téglá-
ból épült, szuterénes, földszintes épület, melynek az alagsorában
egy hőközpont, a földszinten üzlet, két raktár, egy elosztókabin, két
folyosó, három illemhely, egy helyiség a kapcsolótáblának, egy fém-
oszlopokra helyezett, fémlemezekkel burkolt födém és három
üzemanyagtöltő szivattyú található. kikiáltási ár 79.500 lej.

A nyilvános árverést április 12-én 13 órától a  felszámoló ma-
rosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén tart-
ják, és  péntekenként azonos időpontban megismétlik, a javak
értékesítéséig.

A nyilvános árverésen részt vehetnek magán- és/vagy jogi sze-
mélyek, akik/amelyek beszerzik a feladatfüzetet, kifizetik a kikiál-
tási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát és az árverésen való
részvételi díjat legkésőbb 24 órával az árverés meghirdetett idő-
pontja előtt. A részvételi garancia átutalható az internaţional bujor
kft.-nek (RO 21906091) a bRd GsG RT. maros kirendeltségénél
nyitott bankszámlájára: RO68bRde0270sv31758772700. 

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

A Gergely Ádám András egyéni Felszámolóiroda – marosvásár-
hely, G-ral Ghe. Avramescu u. 4. szám –, a csődbe jutott 
REBoMIX KfT. cégfelszámolója, újabb nyilvános árverést  szer-
vez  a Csíkfalva községi Jobbágyfalva, Fő út 180A szám (maros
megye) alatti ingatlan egy tömbben való értékesítésére, ami a kö-
vetkezőkből áll: 2089 m2 terület, telekkönyvszám 1422/n/Csíkfalva
(a 955/ii/Jobbágyfalva telekkönyvből);  kataszterszám:
1022/2/2/3/1/1/ (244/1), rajta gabonaőrlő malommal, pékséggel, va-
lamint az ehhez tartozó berendezésekkel,  kapusszobával. A kiki-
áltási ár összesen 95.000 euró. 

Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek igazolják a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garan-
cia, valamint a részvételi díj kifizetését az árverést megelőző napon
12 óráig. Az árverés a jogi felszámoló székhelyén lesz április 12-én
12 órakor, és megismétlik péntekenként, ugyanabban az időpont-
ban, a javak értékesítéséig. A részvételi feltételekről, a technikai
részletekről bővebb tájékoztatást a 0265/261-019, 0265/269-700,
0745-146-096-os telefonszámokon nyújtanak. 

A Gergely Ádám András egyéni Felszámolóiroda –  marosvá-
sárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám, maros megye –, a 
MAsTERcARN KfT. cégfelszámolója, nyilvános árverést szervez
a következő javak értékesítésére:

– állatszállító nissan Cabstar haszonjármű, 11.466 lej
– nL Rema van der sluis állatszállító utánfutó, 4.340 lej 
– leltári tárgyak, 801 lej; irodai felszerelés és bútorzat, 12.474 lej
Az árak nem tartalmazzák a héát.     
A javak teljes listája és az árak a felszámoló székhelyén tanul-

mányozhatók.
Az árverésen  azok a magán-/jogi személyek vehetnek részt,

akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi ga-
ranciát és a részvételi díjat, valamint megvásárolják a feladatfü-
zetet  legkésőbb az árverés előtti napon 13 óráig. Az árverés április
12-én 13 órakor lesz a felszámoló székhelyén, és megismétlik pén-
tekenként, ugyanabban az órában, amíg a javak el nem adódnak.

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



ELADÓK egy- és kétágú falétrák, kutyaól,
üvegtáblák, vascsövek, kátránytekercs,
kenyérpirító, melegítőkályha, aragáz-
kályha, sporttévé. Tel. 0742-424-045.
(10/2140)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében. Tel.
0733-542-695. (12/2142)

VÁSÁROLOK olcsó, működőképes
személygépkocsit. Tel. 0774-559-
754. (13/2143-I)

LAKÁS

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

KIADÓ lakás a December 22. utcá-
ban (November 7.). Tel. 00-36-30-
429-4686. (2/2132-I)

ELADÓ kertes ház új bútorzattal. Tel.
0747-539-055. (17/1941)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon. Tel. 0365/410-620.
(1/1999)

KIADÓ szoba, konyha, fürdőszoba
magánháznál, külön bejárattal. Tel.
0747-077-617, 0740-158-557.
(4/2028-I)

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott
kétszobás apartman a November 7.
negyedben nem dohányzó személy
részére. Ára 200 euró. Tel. 0752-836-
269. (1774-I)

ELADÓ ház Kisgörgényben, a 106. sz.
alatt. Tel. 0749-172-293. (19/2061)

ELADÓ egyszobás félszuterénlakás, 47
m2, felújítva, közel a Maurer rezidence
lakónegyedhez, 30.000 euró. Tel. 0751-
254-203.(9/2050)

ELADÓ Marosszentkirályon 12,5 ár
házhely (Völgy utca 72/C), rendezett
telekkönyvvel és ház a Dombalja utca
43. szám alatt. Tel. 0754-946-648.
(17/2059-I)

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

VÁSÁRHELYTŐL 17 km-re (20 perc)
eladó ház (+vendégház), melléképü-
letek, kert, gyümölcsös. Az egész bel-
terület nagysága 1 ha. Tel.
0743-629-603. (12/2086-I)

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

ELADÓ négyszobás ház SZENTGE-
RICE központjában, Marosvásárhelytől
19 km-re, aszfaltúttal a kapuig,
fürdőszobával, mellékhelyiségekkel és
sok gazdasági épülettel. Szükség
esetén öt hektár szántóföldet és 72 ár
gyümölcsöst is eladunk. Irányár: 35.000
euró. Tel. 0740-808-298. (11/2111-I)

KIADÓ egy szoba a kórházak kör-
nyékén. Tel. 0365/420-898. (17/2118-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)

ELCSERÉLEM központhoz közel
található magánlakásomat (előszoba,
konyha, szoba, pincerész, összesen 50
m2) kizárólag a Kárpátok sétányon egy
garzonra. Tel. 0365/731-886, 0770-939-
727, 0741-009-451. (20/2123)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházla-
kást vagy 2-3 szobás magánházat.
Azonnali fizetési lehetőség. Tel. 0755-
309-832. (11/2141-I)

SÜRGŐSEN eladó 2 szobás, felújí-
tott, azonnal beköltözhető tömbházla-
kás a Kövesdombon. Tel.
0755-309-832. (11/2141-I)

NÉMETORSZÁGBAN élő, közép-
korú magyar házaspár vásárolna lakást
Marosvásárhelyen haszonélvezettel.
Terl. 0755-309-832. (11/2141-I)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházlakást
készpénzzel. Tel. 0745-423-310.
(9/2939)

ELADÓ magánház a főtérhez közel, 20
m2 udvarral, 54.000 euró. Tel. 0737-
797-975. (9/2139)

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)

TETŐFEDŐ bádogosmester vállalja
bádogtető készítését, szerelését és
javítását, csatorna készítését és sze-
relését különféle anyagokból, cserép-
átforgatást. Tel. 0743-903-910,
0756-525-549. (1749)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, tetőszigetelést, cse-
répforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-
pukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-
747, 0755-291-137. (22/1889-I)

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

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

VÁLLALUNK háztetőkészítést, -javí-
tást (lemezből és cserépből) és bár-
milyen kicsi javítást stb. Tel.
0745-680-818. (16/2058-I)

VÁLLALUNK szobafestést, mázolást,
lépcsőházfestést, padló- és falicsempe-
lerakást, átalakításokat, szigetelést 
garanciával. Tel. 0746-552-473. (1/2075-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és fájdalommal emlé-
kezem egyetlen testvéremre,
JÁSZBERÉNYI EMESÉRE halálá-
nak második évfordulóján. Az idő
a fájdalmat enyhíti, de a hiányt
nem pótolja. Akik ismerték, gon-
doljanak rá szeretettel. Emlékét
őrzi testvére, Gyöngyvér és hoz-
zátartozói. Pihenésed le-
gyen csendes és zavartalan.
Nyugodj békében! (4/2104-I)

Fájó szívvel emlékezünk április 5-
én a hodosi születésű TÖRÖK
TIBOR nyárádszentmártoni la-
kosra halálának 10. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Felesége, leánya, veje
és unokája, Albertke. (17/2017-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk április 8-án ifj.
SCHÖFFER GYÖRGYRE halálá-
nak 20. évfordulóján. Emlékét
őrzi két testvére, három unoka-
öccse és családjuk. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
(18/2060)

Fájó szívvel emlékezünk a Dózsa
György-i id. HORVÁTH PÁLRA
halálának 15. évfordulóján és
HORVÁTH PÁLNÉRA szül. 
MÁTYÁS ILONA halálának 25. év-
fordulóján. Nyugodjanak béké-
ben! Emléküket őrzik szeretteik.
(20/2062-I)

Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 5-én SÁROSI JOLÁNRA szül.
Faluvégi halálának 5. évforduló-
ján. Emlékét őrzi bánatos férje,
fia, menye, unokája, testvére és
annak családja, anyatársa, apa-
társa és a közeli rokonok. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (23/2065)

Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 6-án SZÁSZ LÁSZLÓRA, aki
egy éve itthagyott bennünket.
„Meggyötört lelkem csupa könny
és bánat, a virágos rét nélküled
sivár és száraz. Megszakad a szí-
vem, mert örök búcsút vettél,
csillagok között te a legfénye-
sebb lettél. Angyali mosolyod
nem ragyog ránk többé, de te a
szívünkben élsz mindörökké.
Nyugodjál békében! Szerető fele-
sége, két leánya és azok családja.
(2/2076)

Szomorú szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk a
18 éve elhunyt VITA VILMOSNÉ
magyarói lakosra, a szeretett fe-
leségre, édesanyára, nagyma-
mára. Akik ismerték, gondoljanak
rá kegyelettel! Drága emlékét őrzi
bánatos férje, leánya, fia, menye
és három unokája. (9/2083)

Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 7-én id. INCZE SÁNDORRA
halálának 30. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékeznek rá szeret-
tei. (17/2092-I)

Nem múlnak ők el, kik a szívünk-
ben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.
Szomorú szívvel emlékezünk
drága szüleinkre: édesanyánkra,
a mezőkölpényi MAGYARI 
ZSUZSANNÁRA halálának 38. 
és édesapánkra, MAGYARI 
LAJOSRA halálának 10. évfordu-
lóján.
Reánk hagyták a legnagyobb
örökséget, a hitet, alázatot, szere-
tetet. Nyugodjanak békében kiö-
regedett szülőfalunk
temetőjében. Emléküket méltó-
sággal és kegyelettel őrizzük egy
életen át. Gyászoló szeretteik.
(10/2110)

Az évek telnek, a könny nem
apad, emléked számomra örökké
megmarad.
Nélküled semmi sem olyan, mint
régen,
Fájó könnycsepp lettél örökké
szívemben.
Hiányodat nem pótolja semmi,
szavakkal ki sem lehet fejezni.
Szomorú szívvel emlékezem, Is-
tenem, már tíz éve, hogy a de-
ményházi születésű BALOGH
JÓZSEF elköltözött az élők sorá-
ból. Kérem a Mindenhatót, hogy
elszállt lelkednek adjon örök nyu-
godalmat, te szeretett, drága férj.
Szerető feleséged, Magdi.
(10/2110)

Kegyelettel emlékezünk édes-
apánkra, a mezőbándi születésű
RÉTI ANDORRA (Bandi) halálá-
nak 15. évfordulóján. Emlékét szí-
vünkben őrizzük. Nyugodjon
békében! Szerettei. (22/2125-I)

Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 5-én VONIGA KÁROLYRA ha-
lálának ötödik évfordulóján.
Sosem halványul szívünkben em-
léke. Felesége, fia, lánya és
annak családja. (2/2102)

„A tett s a szó, mit szeretetből
adtál,
Veled marad, s örökre elkísér.”
Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk a nyárádgálfalvi 
BUSTYA KLÁRÁRA szül. György,
akit 42 éves korában, súlyos
szenvedések után Isten magához
szólított negyven évvel ezelőtt.
Gyászoló testvére, sógornője és
unokahúgai. (8/2108)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel búcsúzom
drága 

testvéremtől, 
MOLNÁR (NEMES) 

ROZÁLIÁTÓL.
„Amikor a lelked roskadozva vit-
ted, csöndesen, váratlanul átölelt
az Isten.” 
Csendes nyugodalmat! Testvé-
red. (5/2135-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett ferj, édesapa, nagy-
apa, testvér, 

BAKÓ JÁNOS 
79. évében 2019. április 4-én hir-
telen elhunyt. Drága halottunk te-
metése április 7-én, vasárnap 13
órától lesz a városi központi te-
metőben. 
Búcsúzik tőle felesége, két gye-
reke, három unokája és két
menye. Nyugodjon békében! (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsú-
zunk lakótársunktól, SÜTŐ
GYULÁTÓL. Gyászoló család-
jának vigasztalódást kívánunk.
A Petru Dobra u. 18-as tömb-
házbeli szomszédok. (8/2138)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága halottunkat,
MOLNÁR ROZÁLIÁT (Nemes)
utolsó útjára elkísérték,
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (5/2135)
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Minden mulandó ezen a világon, 
mint a harmat a letört virágon. 
Csak egy van, ami a sírig vezet, 
szívünkben az örök emlékezet.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett
férjre, édesapára, nagyapára, 
SZÉKELY ISTVÁNRA halálának har-
madik évfordulóján. 
A gyászoló család. (16/2016)

A szomorúságot nem lehet leírni, a
gyászt és a bánatot csak belül lehet
érezni.
Szívünkben mindig ott élsz, lel-
künknek része vagy, sosem felejt a
gondolat, de az élet megy tovább,
csak a fájó emléked elkísér egy
életen át.
Szomorú szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
HODOS ÉVA-LAURÁRA halálának
20. évfordulóján. Drága, szép emlé-
két, szeretetét szívünkben megőrizzük egy életen át. 
Nyugodjon békében!
Édesanyja, testvére, Beáta és családja. (1/2131)
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