
Nem jutottak dűlőre tegnap a marosvá-
sárhelyi tanácsosok a parkolást illetően:
a polgármesteri hivatal által megrendelt
tanulmányt ugyan elfogadták, de az
üzemeltetés módjáról nem tudtak meg-
egyezni. Erről várhatóan a márciusi ta-
nácsülésen lesz döntés.

A marosvásárhelyi tanács tegnapi soros ülése
igencsak hosszúra nyúlt: a képviselők néhány
határozattervezet kapcsán heves vitákat folytat-
tak, volt, aki elhagyta a termet, a polgármester
pedig személyeskedő hangnemet ütött meg a
POL egyik tanácsosával szemben. Az ülés kez-
detén Hermann Mark Christian felszólalásában
a 7 hónappal ezelőtt beígért szinkrontolmács-
készülék hiányát emlegette fel, és interpellált az
ülés elején még jelen levő Dorin Florea polgár-
mesterhez a kormány 2016-2020-as időszakra

vonatkozó korrupcióellenes stratégiája kapcsán.
Párttársa, Radu Bălaş arra figyelmeztetett, hogy
a testület működési szabályzatának módosítását
célzó határozattervezet egy „antidemokratikus
és törvénytelen” cikkelyt tartalmaz, amit az or-
szágos tüntetéssorozatot kiváltott 13-as kor-
mányrendelethez hasonlított. A kifogásolt
módosító javaslat a tanácsülések közvetítését
korlátozta volna, megszabva, hogy csak a pol-
gármesteri hivatal rögzítheti és közvetítheti 

Csendes megújulás?
Ma délután Péter Ferenc hivatalosan is átveszi az

RMDSZ Maros megyei szervezetének a vezetését, ugyanis
egyetlen jelöltként, kétséget kizáróan demokratikusan
megválasztják elnöknek. Keserédes győzelem. A vetélytár-
sak hiánya sokatmondó, még akkor is, ha a jelölt minden
szempontból bizonyította rátermettségét. Tény, hogy ez a
tisztség már nem annyira vonzó, mint a kilencvenes évek-
ben, amikor vérre menő csatározás folyt a szervezeten be-
lüli csoportok között. Mostanra állóvízzé poshadt az
egykor háborgó tenger? A tagság veszítette el a változtatás
lehetőségébe vetett hitét? Már nem jelent biztos lépcsőfo-
kot a politikai karrierépítésben a megyei elnöki tisztség?
A válasz mindhárom kérdésre: igen. Az elmúlt negyedszá-
zad alatt a kezdeti tenni akarási kedv nagyon megcsap-
pant. Hol vannak már a lelkes utcafelelősök, a körzetek
önkéntesei, akiknek annyi volt a „fizetségük”, hogy a tiszt-
újításkor az ő szavazatuk is számított? Vagy ezt hitették el
velük. De tény, hogy fontosnak érezték magukat a gépe-
zetben. A megélhetési politikusok megjelenésével kényel-
metlenné vált az ő jelenlétük. A minap egy nyárádmenti
gazdálkodó panaszolta, hogy a 2000-es választások után
falujában „elsunyították” a jelölőgyűléseket, nem volt
megmérettetés az indulók között, és erre válaszképpen
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Önkéntesek 
a közösségért
A Gyulafehérvári Caritas idén immár
tizennegyedik alkalommal szervez tá-
bort önkéntesei számára. A tábor hely-
színének kiválasztására pályázatot
hirdetnek önkormányzatoknak. A kivá-
lasztott településen júliusban 60-80
önkéntes dolgozik majd a közösség
érdekében. 
____________2.
A soros után 
rendkívüli tanácsülés
következik 
Mindössze hét napirendi pont szere-
pelt a tegnapi megyei tanácsülésen.
Mint általában, gyors ütemű, pörgő
volt a gyűlés menete, Péter Ferenc
elnök vezetésével zökkenőmentesen,
vita nélkül fogadták el a határozatter-
vezeteket. 
____________3.
Arany János 
és az erdélyiek (II.)
Arany és Mentovich csak 5 évet taní-
tottak együtt Nagykőrösön, de ez mind
Arany, mind Mentovich életében meg-
határozó élmény maradt! Ahogy a ta-
valyi sorozatomban már megírtam,
Nagykőrösön Mentovich volt a felelős
a jó hangulatért.
____________5.
Föld-szerű 
exobolygókat 
fedeztek fel
A NASA szerint a Trappist-1 bolygó-
rendszer mind a hét bolygóján előfor-
dulhat víz, de a három, a lakható
övezetben levő, sziklás kőzetű boly-
gón nagy valószínűséggel folyékony
víz található. 
____________15.

Még egy hónap haladék a gépkocsivezetőknek

Marad az ingyenparkolás 

Kiszállítás hétfőtől péntekig 8-15 óra között. 50 lej felett a kiszállítás ingyenes!
Minden kedden és pénteken friss baromfihúst kapunk Magyarországról! 

Legjobb árak a városban!
Friss pulykamellfilé 24,95 lej./kg. 
Friss pulykanyak 10, 95 lej./kg. 

Friss pulykafelsőcomb 15,95 lej./kg. 
Friss pulykaszárny 9,89 lej./kg. 

Friss pulykahát 2,89 lej./kg.
Friss pulykazúza 17,95 lej./kg.

Tipp: Pilóta piskótatallér többféle ízben (147 g) 3,95 lej. 
Győri édes mézes keksz (180 g) 2,95 lej. 

Negro cukorka extra erős ízben (79 g) 2,69 lej. 
Bonbonetti francia drazsé (70 g) 2,19 lej. 

Tibi mogyorókrémes tejcsokoládé (90 g) 3,19 lej.
Boci kókuszkocka (90 g) 3,49 lej. 

Intershop, megéri nálunk vásárolni!



Imahét 
A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban feb-
ruár 27. és március 3. között imahét lesz. Az istentisztele-
tekre minden délután 6 órai kezdettel kerül sor. A
csütörtöki imaheti istentisztelet keretében bemutatásra
kerül Székely Kinga Réka homoródszentpéteri unitárius
lelkész, a Magyar Unitárius Egyház hitéleti és missziói
előadótanácsosának Papnő mesék című könyve. 

Regionális etűdverseny
A marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum és az Egyenlő
Esélyek Alapítvány közösen szervezi meg az Egyenlő
eséllyel regionális etűdversenyt 0–XII. osztályosok szá-
mára. A harmadik alkalommal megszervezett rendezvényre
február 24-25-én kerül sor. Helyszín: zongora tematikában a
Művészeti Szaklíceum díszterme,  hegedű tematikában pedig
az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház. A megnyitó mindkét ta-
gozat számára február 24-én, pénteken 9 órától lesz a fent
említett helyszíneken. A díjkiosztó ünnepségre az Ariel báb-
színházban kerül sor szombaton 15 órától.

Hogyan olvassuk a Szentírást? 
A Katolikus Magyar Bibliatársulat Hogyan olvassuk a
Szentírást? címmel módszertani képzést szervez március
3-5. között Csíksomlyón, a Jakab Antal tanulmányi ház-

ban. Egyéni és csoportos szentírásolvasáshoz érdekes,
élményszerű módszereket mutatnak be, ezeket egy-egy
szentírási rész közös feldolgozásával a résztvevők el is
sajátítják. Jelentkezni február 28-án du. 3 után a 0745-
593-390 telefonszámon vagy a
benczedikati@hotmail.com e-mail-címen.

A nők ökumenikus világimanapja
A keresztény nők ökumenikus világimanapja az idén a
Fülöp-szigeteki nők helyzetét mutatja be. Az imanapra Ma-
rosvásárhelyen a cserealji (Zsidó Vértanúk utca) református
templomban kerül sor március 3-án 16.30 órától, közölte Cs.
Páter Gyöngyvér, az imanapi szervezőbizottság vezetője. 

Esztendő kereke – 
hagyományőrző gyermekprogram
Február 25-én, szombaton délelőtt 10 órától a marosvá-
sárhelyi Néprajzi és Népművészeti Múzeumba közös far-
sangi mulatozásra, játékra várnak minden olyan 1–4.
osztályos gyermeket, aki szívesen megismerkedne böjt-
elő havának népszokásaival. Nemcsak éneklésre, népi
gyermekjátékokra, kézművesfoglalkozásokra lesz alka-
lom, a jelenlevők azt is megtudhatják, hogy milyen far-
sangi szokások terjedtek el Marosszéken. A
rendezvényre a szülőket, nagyszülőket is várják. A belé-
pés díjtalan. Jelentkezni a virginiasemese@yahoo.com e-
mail-címen, illetve a 0765-250-169, 0720-671-640
telefonszámokon lehet.

Folytatódik az Agrárakadémia
Február 25-én, szombaton zajlik a Maros Megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács (MIET) szervezésében a IV. Agráraka-
démia. A rendezvény farmlátogatással indul, délelőtt 10
órakor a tejhasznú szarvasmarhákat tenyésztő nyárád-
szentlászlói Tak Agrozoot Kft., 11.30-kor a húshasznú
szarvasmarhákat tenyésztő cserefalvi Agro Solutions Kft.
farmját tekintik meg a jelenlevők. A látogatást követően 13
órakor a göcsi Vector vendéglőben kötetlen beszélgetés
kezdődik, melyen jelen lesz Bordi Kacsó Zsolt, a Maros
megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynök-
ség (APIA) aligazgatója is.

Bélyegkiállítás és régiségvásár 
Február 25-én 7.30 és 14 óra között a marosvásárhelyi
Mihai Eminescu Művelődési Házban bélyegkiállítás és ré-
giségvásár lesz. A vásáron antik tárgyakat, pénzérméket,
kitüntetéseket és egyéb gyűjteményeket mutatnak be és
bocsátanak áruba. A rendezvényt a Maros Megyei Bélyeg-
gyűjtők Egyesülete szervezi. 

Főzőtanfolyam 
A marosvásárhelyi Hetednapi Adventista Egyház az
egészséges életmóddal és étrenddel kapcsolatos főzőtan-
folyamot szervez február 27-én, hétfőn este 7 órai kezdet-
tel a Kövesdombon, a Maros Művészegyüttes termében.
A gyakorlati bemutató után kóstolásra is sor kerül. 

Farsangtemetés 
Marosszentgyörgyön

Hagyományteremtő szándékkal harmadik alkalommal tart-
ják meg a farsangtemetést Marosszentgyörgyön február
25-én, szombaton. A farsangolók 15 órakor gyülekeznek
az iskola előtt, ahol hagyományos ökörvásárt elevenítenek
fel az Öreg Fenyő előadásában. 15.45 órakor indul a far-
sangi menet, majd Ferkó végső búcsújára, a szalmabábu
elégetésére 18 órakor kerül sor a kultúrotthon mögött. Ezt
követően táncház lesz a Szent Cecília Egyesület szerve-
zésében. Muzsikál az Öves együttes. 

Több mint 250 bírság gyalogosoknak
A közlekedési rendőrség  február 21-22-én  megyei szintű
ellenőrzést végzett, amelyen kiderült, hogy a gépkocsive-
zetők nagyon sok esetben nem adnak előnyt a gyalogo-
soknak. Úgyszintén a gyalogosok is sok kihágást követnek
el, rájuk összesen 253 bírságot róttak ki, ebből 153-at azért,
mert szabálytalanul keltek át az úttesten. A rendőrök ebben
az időszakban  50 hajtási jogosítványt függesztettek fel.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma MÁTYÁS, 
holnap GÉZA napja. 
GÉZA: török méltóságnévből
önállósult. Géza az Árpád-ház
negyedik fejedelme, Árpád
dédunokája.

24., péntek
A Nap kel 

7 óra 11 perckor, 
lenyugszik 
18 órakor. 

Az év 55. napja, 
hátravan 310 nap.

A labdarúgó 1. liga 25. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Február 24., péntek:
* 20.30 óra: Marosvásárhelyi ASA – Voluntari FC
Február 25., szombat:
* 15.00 óra: Konstancai Viitorul – Temesvári Poli ACS
* 20.30 óra: Bukaresti Dinamo – USK Craiova
Február 26., vasárnap: 
* 13.30 óra: Botoşani FC – Zsilvásárhelyi Pandurii
* 20.30 óra: Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti FCSB
Február 27., hétfő:
* 18.00 óra: Concordia Chiajna – Astra Giurgiu
* 20.30 óra: Jászvásári Politehnica CSM – Kolozsvári
CFR
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a
DolceSport és a Look TV / Look Plus TV. 

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS: Az 1. liga 25. fordulójában, pénteken

20.30 órai kezdettel, a Sziget utcai Trans-Sil stadionban:
Marosvásárhelyi ASA – Voluntari FC (ingyenes belépés).

KOSÁRLABDA. A férfikosárlabda Nemzeti Liga 22.
fordulójában, szombaton 19 órától, a ligeti sportcsarnok-
ban: Marosvásárhelyi Maros KK – BCM U Piteşti.

A női Nemzeti Liga 21. fordulójában (alsóház), szomba-
ton 16.30 órától, a ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi
Sirius KK – CSBT Alexandria.

RÖPLABDA. Az A1 osztályú női bajnokság 19. fordu-
lójában, szombaton 18 órától, a MOGYE Pongrácz Antal-
csarnokában: Marosvásárhelyi Medicina CSU –
Karácsonkői Unic.

KÉZILABDA. A női A osztályú bajnokság B csoportjá-
nak 17. fordulójában, a ligeti sportcsarnokban: Marosvá-
sárhelyi Maros SK – Köröskisjenői Körös.

A Gyulafehérvári Caritas idén immár tizennegye-
dik alkalommal szervez tábort önkéntesei szá-
mára. A tábor helyszínének kiválasztására
pályázatot hirdetnek önkormányzatoknak. A ki-
választott településen júliusban 60-80 önkéntes
dolgozik majd a közösség érdekében. 

A táborra július 10-14. között kerül sor körülbelül hat-
van-nyolcvan önkéntes részvételével. Ezek többsége 16-
22 év közötti fiatal, akik egy héten keresztül kis
csoportokban dolgozva segítik az őket befogadó közössé-
get.

A táborban részt vevő önkéntesek a pályázó által kért
feladatokat látják el, legyen az közösségépítő tevékenység
vagy fizikai munka. A cél, hogy a pályázó település szük-
ségleteire adjanak választ, az önkéntesek munkája, vala-
mint a helyi lakosok bevonása révén. Ugyanakkor az, hogy
jelenlétükkel, munkájukkal érté-
ket teremtsenek a pályázó közös-
ség javára, a részt vevő
önkéntesek pedig új tapasztala-
tokkal és kapcsolatokkal gazda-
godjanak. A fiatalok olyan
feladatok elvégzését vállalják,
amelyekkel a közjót szolgálják,
például köz- és tanintézmények,
egyházi, civil vagy más középü-
letek, terek javítását, karbantar-
tását, a közösség tagjainak
programok szervezését, a szoci-
álisan hátrányos helyzetű szemé-
lyek, családok támogatását célzó
akciókat, vagy a ház körüli teen-
dőkbe való besegítést egyedül
élő, idős emberek számára.

Továbbá cél, hogy a tábor
ideje alatt a helyi lakosokat is be-
vonják a közösség érdekében
végzett munkába, ugyanis fon-

tosnak tartják, hogy a helyiekkel együttműködve valósítsák
meg a kitűzött célokat, és így ez egyfajta közösségépítő te-
vékenységgé is válik. Ugyanakkor fel szeretnék kínálni a
lehetőséget a helybélieknek, hogy kipróbálják magukat az
önkéntes munkában, vállalják a felelősséget közösségü-
kért, képviseljék az alapvető emberi értékeket. A Caritas
falvak, községek, kisvárosok önkormányzatai vagy civil
és egyházi szervezetek és nem utolsósorban közintézmé-
nyek jelentkezését várja március 20-ig. Előnyt jelent, ha a
pályázatot partnerségben adják le, civil szervezetek szá-
mára például javasolt az önkormányzattal való együttmű-
ködés. Maros megyében néhány évvel ezelőtt
Nyárádszeredában szervezték meg a tábort, az önkéntesek
a helyi iskola javításában, valamint a zöldövezetek, a pi-
actér, a temető takarításában segédkeztek. A pályázatok el-
bírálásánál szempont, hogy az adott településen tudjanak
biztosítani szállást, tisztálkodási feltételeket, illetve étke-
zést a közel százfős csapatnak. A pályázati feltételekről a
Caritas honlapján lehet tájékozódni. 

Önkéntesek a közösségért
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. február 23.

1 EUR 4,5190
1 USD 4,2856

100 HUF 1,4677
1 g ARANY 170,5593

IDŐJÁRÁS
Változó idő 

Hőmérséklet:
max. 120C
min. 10C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
23, 10, 4, 39, 13 + 8 NOROC PLUS: 7 4 0 3 1 5

39, 14, 27, 33, 37, 30 SUPER NOROC: 4 8 3 4 8 9

18, 23, 36, 7, 47, 8 NOROC:  9 2 6 3 6 0 9

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

Menyhárt Borbála



Mindössze hét napirendi pont szerepelt a tegnapi
megyei tanácsülésen. Mint általában, gyors ütemű,
pörgő volt a gyűlés menete, Péter Ferenc elnök ve-
zetésével zökkenőmentesen, vita nélkül fogadták el
a határozattervezeteket. A tegnapi soros ülésnek
nem volt nagy tétje, viszont a február 28-i ülésnek
már az lesz, hiszen a költségvetésről kell dönteni. 

Jóváhagyták a speciális iskolahálózatot
A speciális oktatási hálózatra vonatkozóan két határozatot

fogadott el a tanács, az egyik az V-VIII. osztályos, a másik a
középiskolai oktatásra vonatkozik. A tanács jóváhagyta,
hogy Marosvásárhelyen továbbra is az 1-es és 2-es inkluzív
iskolaközpont, Szászrégenben pedig a 3-as számú inkluzív
iskola működjék a következő, 2017-2018-as tanévben. Sajá-
tos igényű fiatalok számára azonban csak Szászrégenben, a
3-as számú inkluzív iskolaközpontban lesz középiskolai ok-
tatás, úgy, ahogyan az elmúlt években is. Ezeknek az iskolák-
nak a működését Maros megye költségvetéséből
finanszírozzák. 
98-ra bővült a megyei buszjáratok száma 

Három menetrend szerinti különjáratot fogadott el a tanács.
Ezek: Dicsőszentmárton–radnóti hőerőmű, Erdőszentgyörgy–
radnóti hőerőmű és Marosvásárhely–radnóti hőerőmű. Ezeken
a távokon a Rocadaserv Kft. bonyolítja le majd a személyszál-
lítást. Ezzel a három vonallal a járatok száma 98-ra emelke-
dett, amivel „lefedettnek” tekintik a megyét – mondta Péter
Ferenc tanácselnök.
Február 28-án rendkívüli tanácsülés

Ezen a rendkívüli tanácsülésen azokról a költségvetési té-
telekről dönt a tanács, amelyeket a közigazgatási egységeknek
kell átutalni. Március 25-ig viszont el kell fogadni a megye ál-
talános költségvetését. Ezt megelőzően a költségvetés-terve-

zetnek március 5-ig fel kell kerülnie a honlapra, hogy bárki
megtekinthesse. 
Négy évre szóló hóeltakarítási szerződéseket írtak alá

Szerdán közleményben adták hírül, hogy a megyei tanács
februárban négy hóeltakarítási keretszerződést írt alá. Ez a hír
kissé furcsán hatott, hiszen február végén járunk, a tavasz ko-
pogtat, s minden valószínűség szerint a hóeltakarítási szezon-
nak vége. A közleményben ismertetik, hogy a hóeltakarítási
munkálatok minél hatékonyabb megszervezéséért Maros me-
gyében a megyei besorolású utakat hét övezetre osztották. A
hóeltakarításra a Maros Megyei Tanács tavaly versenytárgyalást
hirdetett mind a hét övezetre. A procedúra elhúzódott, a ver-
senytárgyalási eljárások után a megyei önkormányzatnak most si-
került négy keretszerződést megkötnie a 2016-2020-as időszakra
a Maros Út- és Hídügyi Kft.-vel a mezősályi, a gernyeszegi, a ma-
rosszentkirályi és a nyárádszeredai övezet útjainak a téli karban-
tartására. A szerződések értékei övezetenként meghaladják a
félmillió lejt. Két övezet esetében már tavaly sikerült keretszerző-
déseket kötni a hóeltakarítási munkálatokra: a Szászrégenére, ahol
a szerződés értéke több mint egymillió lej, továbbá a vámosgál-
falvira, amelynek összértéke 1,66 millió lej. 

A segesvári övezetre egyetlen szolgáltató sem nyújtott be
ajánlatot a meghirdetett versenytárgyalásra, a hóeltakarítást
ennek ellenére elvégezték. Erre hamarosan új versenytárgya-
lást írnak ki. 

– A közbeszerzési törvény alkalmazási szabályzatának meg-
jelenését követően azonnal elkezdtük a procedúrát – ami mos-
tanig húzódott –, hogy megköthessük a négyéves
szerződéseket. Azért fontos a négyéves időszak, hogy ne kell-
jen minden évben versenytárgyalást szervezni, amit egy sor
óvás követ, s közben lehull a hó, s nincs ki letisztítsa az utakat.
A keretszerződések most születtek meg, de a tél folyamán zök-
kenőmentes volt a hóeltakarítás a megyei utakon, hiszen sür-
gősségi eljárással kötöttünk szerződéseket a szolgáltató
cégekkel – fogalmazott Péter Ferenc tanácselnök. 
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Emelték a tanügyi kisegítő 
személyzet bérét

Elfogadta csütörtökön a kormány a tanügyben dol-
gozó kisegítő személyzet bérének emeléséről szóló
sürgősségi rendeletet. Az intézkedés 53.000 alkal-
mazottat érint. Az új bértábla szerint a tanügyben
dolgozó kisegítő személyzet bére 1.450 és 1.947 lej
között változik, a szolgálati időtől függően – áll a ka-
binet közleményében. Az intézkedés februártól lép
érvénybe, és hozzávetőlegesen 90 millió lejes több-
letköltséget feltételez, az összeget az oktatási mi-
nisztérium költségvetéséből biztosítják. (Agerpres)

A többnyelvű helységnévtáblák
ügye mellé állt Kolozsváron a PSD

Felszólította Emil Bocot, Kolozsvár polgármesterét
a Szociáldemokrata Párt (PSD) – helyi szinten ellen-
zékben működő – szervezete, hogy ne akadályozza
a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezését – közölte
csütörtöki számában a kolozsvári Szabadság napilap.
Horia Nasra képviselő, a PSD Kolozs megyei szerve-
zetének elnöke közleményében úgy vélekedett, hogy
Emil Boc és a liberális többségű helyi közigazgatás
hamis politikai témát táplál, ha ellenzi a többnyelvű
városnévtáblákat, miután tavaly júniusban az RMDSZ
és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) helyi szervezetei
között megkötött egyezmény magában foglalta a há-
romnyelvű – román, magyar, német – táblák kihelye-
zését azokon a településeken, ahol ők többségben
vannak a helyi önkormányzatokban. (MTI)

A magyar kisebbség ügyeivel
foglalkozó albizottság alakult 
a parlamentben

A magyar kisebbség ügyeivel foglalkozó albizottság
alakult a parlament alsóházának emberi jogi bizott-
ságában – jelentette be Kulcsár Terza József, a Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) parlamenti képviselője, az
albizottság létrehozásának a kezdeményezője egy
szerdai sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón. Kulcsár
Terza József a sajtótájékoztató után az MTI-nek el-
mondta, hogy az albizottság tagja lett Benkő Erika, az
RMDSZ háromszéki képviselője, valamint a roma ki-
sebbség képviselője és a kormányzó PSD két képvi-
selője. A politikus szerint a romániai magyar
kisebbségnek több rendezetlen problémája van, és az
albizottság a szimbólumhasználat és a nyelvhasználat
kérdéseinek a rendezésében, de akár a román-ma-
gyar viszony javításában is szerepet vállalhat. (MTI)

Csökkent tavaly 
a nagy-britanniai bevándorlás

Csökkenésnek indult tavaly a nagy-britanniai beván-
dorlás a brit statisztikai hivatal (ONS) csütörtökön is-
mertetett kimutatása szerint. A szeptemberrel zárult
tizenkét hónapban nettó 273 ezer volt a tartós lete-
lepülési szándékkal Nagy-Britanniába érkezők
száma, 49 ezerrel kevesebb, mint az egy évvel ko-
rábbi azonos időszakban. A nettó bevándorlás 2014
közepe óta nem volt ilyen alacsony. Ez az első olyan
felmérés, amelyben szerepel a brit EU-tagságról tar-
tott népszavazás utáni negyedév is. A tavaly júniusi
referendumon a résztvevők szűk, 51,9 százalékos
többsége arra voksolt, hogy az Egyesült Királyság
lépjen ki az Európai Unióból. (MTI)

náluk is híveket szerzett az alternatívát ígérő magyar
párt. A jelenség nem egyedi, a példákat még hosszan le-
hetne sorolni. Sajnos a felelősöket soha nem vonták kér-
dőre, pedig ennek is tudható a szervezet hitelvesztése.
Aki ezt a hitelvesztést a tavalyi választásokon elért jó
eredménnyel cáfolja, arról feledkezik meg, hogy a ma-
gyarországi segítség nélkül nem lett volna olyan fényes
a szövetség szereplése. Éppen ezért van szükség a koz-
metikázatlan helyzetfelmérésre helyi, megyei és orszá-
gos szinten is. A mai tisztújítás alkalom kell legyen arra
is, hogy a lemondott megyei elnököt elszámoltassák 
négyéves tevékenységéről. Tény, hogy voltak eredmé-
nyei, de a kudarcból is kijutott garmadával. Azokért
nem minden esetben ő volt az egyedüli felelős, de azért
mégse kellene Facebook-huszároskodva zsigerből rom-
bolnia kenyéradó szervezetét. Főleg azok után nem,
hogy őt is bizalmi emberként juttatta pozícióba egykori
főnöke. És ez a szervezet rákfenéje. Az, hogy megmondó
emberek a belső körükhöz tartozók közül válogatják a
szerintük rátermett tisztségviselőket. Sok esetben de-
mokratikus választásnak leplezve. Csakhogy a tagság
nem annyira balga, hogy ezt bevegye. Ha újratervezés-
ről beszélünk, itt lenne szükség radikális változtatásra.
Az alapoktól a legfelsőbb vezetésig. A helyi szervezetek
tisztújításával kellene kezdeni. Most van ennek ideje,
amikor a választási kampányok nem tompíthatják szó-
kimondó önvizsgálatunkat. És remélhetőleg a megtisz-
tult és megerősödött megyei szervezet vissza tudja
szerezni elvesztett befolyásolási pozícióját az országos
vezetőségben is, hogy közösségünk érdekeit hatékonyan
képviselhesse.

Csendes megújulás?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Mezey Sarolta

A költségvetésre fókuszál a megyei önkormányzat
A soros után rendkívüli tanácsülés következik 

Fotó: Antalfi Imola

Marad az ingyenparkolás 
a plénum munkáját, illetve kérésére a televízióadók. A cikkely
– ha elfogadják – megtiltotta volna az egyéni módon történő
videózást és a közösségi oldalon való közvetítést. Dorin 
Florea ezt követően személyeskedő hangnemben szidalmazta
az újságíró képviselőt, majd azt állította, hogy „valakinek a
zsoldosaként” próbál botrányt kelteni, ezt követően sietve el-
hagyta a termet. 

A szóban forgó jelenet után tértek rá a képviselők a napi-
renden levő tervezetek vitájára. Az iskolaszékek összetételét
módosító határozattervezetről is szavaztak, Peti András javas-
latára – második nekifutásra – Bakó Szabolcs került be a római
katolikus líceum vezetőtanácsába. A volt alpolgármester hang-
súlyozta, jelenleg nincs olyan bírósági végzés, amely megvál-
toztatná a katolikus iskola státuszát, működését, ennélfogva
egy tanácsos kinevezhető az iskolaszékbe. A testület a továb-
biakban megszavazta a sportkluboknak javasolt támogatáso-
kat, a testület működési szabályzatának módosításait, kivéve
a közgyűlés közvetítését korlátozó cikkelyt, valamint a vá-
rosba vezető utcák korszerűsítésére vonatkozó gazdasági-mű-
szaki mutatókat. 

A parkolási tevékenység koncesszióba adására vonatkozó,
a polgármesteri hivatal által rendelt tanulmány kapcsán ismét
hosszasan vitáztak a képviselők, végül egy szünet beiktatásá-
val tudtak csak döntést hozni. A szavazás eredménye: a testület
elfogadta a tanulmányt, de elutasította azokat a cikkelyeket,
amelyek a parkolás üzemeltetési módjára (koncesszió, közvet-
len megbízás, önkormányzati hatáskörben történő működte-
tés), illetve a szerződés időtartamára vonatkoztak. A tervezetet
azzal a módosítással hagyták jóvá, hogy a márciusi tanácsülé-
sen a polgármesteri hivatal szakosztálya részletesen bemutatja
az üzemeltetési alternatívákat. A gépkocsivezetők tehát gya-
korlatilag még egy hónap haladékot kaptak: a következő köz-
gyűlésig díjmentesen lehet parkolni a város területén. Ami a
marosvásárhelyi rendőrség parancsnoka, Valentin Bretfelean
szerint jelenleg teljesen kaotikusan történik, a főtéren működő
cégek autói elfoglalják a főtéri parkolóhelyeket, az emberek
pedig minden talpalatnyi helyen parkolnak, akadályozva a for-
galmat. A rendőrfőnök szerint sürgősen megoldást kell találni.
Hozzátette: az elmúlt hetekben 30 százalékkal több bírságot
voltak kénytelenek kiróni a szabálytalan parkolás miatt. A teg-
napi tanácsülésen a törvényességet Szövérfi László jegyző fel-
ügyelte.

(Folytatás az 1. oldalról)
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Romániában nem szavatolt a korrupcióellenes
harc visszafordíthatatlansága, amelyet a kor-
rupció büntetésének enyhítésére irányuló tö-
rekvések, valamint a politikának az
igazságszolgáltatásba történő beavatkozása
veszélyeztet – jelentette ki csütörtökön Klaus
Johannis államfő.

Johannis részt vett a korrupcióellenes ügyészség
(DNA) tavalyi tevékenységének értékelésére szervezett
bukaresti értekezleten. Kijelentette, hogy Romániában
gyakran rosszak a törvények, amelyek értelmezési
problémákat vetnek fel, ezért tagadhatatlan, hogy mó-
dosítani kell az ilyen cikkelyeket. Mindazonáltal úgy
vélte, hogy az olyan fontos kérdésekről, mint a büntető
törvénykönyv és a perrendtartás módosításáról vagy a
közkegyelemről csak széles körű, átlátható és felelős
társadalmi vita nyomán szabad dönteni, amelynek
során az igazságszolgáltatás szakmai szerveivel is kon-
zultálniuk kell a döntéshozóknak.

Az elnök beszédében kitért a kormány január végi
vitatott Btk.-módosító rendeletére, amit később a kabi-
net a nagyszabású utcai tüntetések hatására hatályon
kívül helyezett. Johannis szerint pillanatnyilag elhárult
a korrupcióellenes harc meggyengítésének veszélye.

Az elnök ismét méltatta a vitatott rendelet visszavo-
nását követelő nagyszabású kormányellenes tüntetése-
ket, amelyek szerinte azt mutatják, hogy a jogállamiság
alapjait képező értékek és elvek védelmét az állampol-
gárok már saját konkrét feladatuknak tekintik. Johannis
szerint Románia már külföldön is modellnek számít a
korrupcióellenes harcban, amelyet folytatni kell, és va-
lamennyi fél bölcsessége és felelőssége szükséges
ahhoz, hogy az eddig elért eredmények ne vesszenek
el – mondta.

Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes főügyész be-
szédében a törvények stabilitásának fontosságára hívta
fel a figyelmet, mert enélkül nem lehet hatékonyan küz-
deni a korrupció ellen. Úgy vélte, 2016 tele volt kihí-

vásokkal a vádhatóság számára, az ügyészeket ugyanis
számos támadás érte annak ellenére, hogy Kövesi sze-
rint a statisztikák azt mutatják, hogy hatékony a DNA
tevékenysége. Elmondta, hogy tavaly 1270 ember – kö-
zöttük három miniszter, 6 szenátor, 11 képviselő, 47
polgármester, 16 bíró és 21 állami vállalatigazgató –
ellen emeltek vádat. A bíróságok tavaly 870 vádlottat
ítéltek el jogerősen, akik ellen a DNA indított eljárást.
Közöttük egy európai parlamenti képviselő, hét képvi-
selő, egy szenátor, egy miniszter, öt megyei önkor-
mányzati elnök és 28 polgármester volt. Hozzátette: a
felmentések aránya továbbra is 10 százalék, ami ala-
csonyabb az európai uniós átlagnál. Laura Codruţa Kö-
vesi szerint ez azt mutatja, hogy a román
igazságszolgáltatás működőképes. (MTI)

Kelemen: fontos, hogy a DNA erős intézmény 
legyen, és ne lehessen politikai részrehajlással vádolni

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke azt
nyilatkozta csütörtökön, hogy fontos, hogy az Országos
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) erős intézmény le-
gyen, és ne lehessen azzal vádolni, hogy „beleavatkozik
a politikai harcba”. 

„A DNA-ról nehéz tárgyilagosan nyilatkozni, főleg
azok után az információk után, amelyek az elmúlt na-
pokban láttak napvilágot egy Prahova megyei ügyész-
szel kapcsolatban. Persze, nem akarok általánosítani,
mert meg vagyok arról győződve, hogy az ügyészek
legnagyobb része becsületes, korrekt ember, viszont
amikor látod, hogy ilyen emberek is ott vannak a rend-
szerben, akkor nehéz tárgyilagos maradni. (...). Nagyon
fontos, hogy létezzen egy ilyen jellegű erős intézmény,
de legalább ennyire fontos, hogy ezt semmilyen körül-
mények között ne lehessen azzal vádolni, és erről most
nincs szó, hogy beleavatkozik a politikai harcba. Ha
csak Negulescu ügyészt nézem, attól megfájdul a
fejem” – nyilatkozta csütörtökön Sepsiszentgyörgyön
Kelemen Hunor. (Agerpres)

Nem szavatolt a korrupcióellenes harc 
visszafordíthatatlansága

Február 25-én 10 órától a Petry
Látványműhely és Múzeum udva-
rán lesz a második kolbásztöltő
verseny, amelynek célja, a hagyo-
mányteremtés mellett, a maros-
vásárhelyi cégek bevonása a helyi
eseményekbe. 

A tavaly az első verseny nagy népsze-
rűségnek örvendett, ezért is döntött úgy
a Petry cég, hogy az idén is megtartják.
A versenyre a Népújság, a Kia’sokk, a
Westjobs, László Ferencz hentes és mé-
száros és a Gurmand Rudak csapata ne-
vezett be. A címvédő a Népújság. A
Rákóczi-lépcső 1. szám alatti udvarban
helyi népzenészek húzzák a talpalávalót,
hogy a lelkes csapatok jókedvvel darál-
hassák, fűszerezhessék és tölthessék a
kolbászt. A helyszínen büfé, friss tepertő
olvasztás, zsíros kenyér, kelementelki
bor várja a szurkolókat, idelátogatókat.
A kolbászt 10-től 13 óráig kell elkészíteni. 13 órától a
készterméket bírálja el a következő összetételű zsűri:
Sütő Edith Magdolna gasztroblogger, az Erdélyi
Konyha szerkesztője, Petry Z. Endre, a Petry cég tulaj-

donosa, Enyedi László, a Húscéh tagja, Albert Levente,
a Húscéh tagja, Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum
igazgatója, Molnos Ákos, a Country Pub tulajdonosa. A
rendezvényt az ünnepélyes eredményhirdetés zárja. (v.gy.) 

II. Kolbásztöltő verseny

„Ráférne még egy kis átalakítás”
a kormányra – véli Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök. Ő maga is a sajtóból
értesült a kormányátalakításról, elő-
zőleg csak annyit tudott, hogy új ve-
zetőket jelölnek az igazságügyi és az
üzleti környezetért felelős miniszté-
rium élére – nyilatkozta a szövetségi
elnök tegnap Sepsiszentgyörgyön.
„A sajtóból értesültem a jelölésekről,
nem tudtam, hogy négy minisztéri-
umnál is változások lesznek. (...) Az
új miniszterek között vannak olya-
nok, akiket ismerünk, és olyanok is,
akiket nem. (...) Remélem, minden
rendben lesz, de ez már a kormány

dolga. Velünk nem egyeztettek, mert
nem vagyunk koalíciós partnerek.
(...) Úgy gondolom, hogy ráférne
még egy kis átalakítás erre a kor-
mányra, de ez nem az én dolgom” –
tette hozzá Kelemen. Klaus Johannis
államfő aláírta tegnap a Mihai Tu-
dose gazdasági, Tudorel Toader
igazságügyi, Alexandru Petrescu üz-
leti környezetért felelős miniszter, il-
letve Rovana Plumb európai
alapokért felelős tárca nélküli mi-
niszter kinevezéséről szóló rendele-
tet. Az új miniszterek délután tették
le a hivatali esküt a Cotroceni-palo-
tában. (Agerpres)

Ráférne még egy kis alakítás 
a kormányra

A művelődési tevékenység 
támogatásáért kitüntették 

Bukarestben Marosszentgyörgy
polgármesterét 

Február 22-én, kedden Bukarest-
ben, a Romániai Községek Egyesü-
lete közgyűlésén Sófalvi Sándor
Szabolcs, Marosszentgyörgy pol-
gármestere átvette a Nicolae Sabău-
érdemoklevelet és kitüntetést a
művelődési élet támogatásáért, a
hagyományőrzésért. Az e címre jo-
gosult községeket és a polgármes-
tereket a romániai művelődési élet
személyiségeiből és a Romániai
Községek Egyesülete képviselőiből
álló zsűri választotta ki. A díjat Só-
falvi Szabolcs polgármesternek  a
Romániai Községek Egyesületének
február 19-22. között tartott köz-
gyűlésén, Bukarestben, a Parlament
épületében személyesen Nicolae
Sabău, az ismert román népdaléne-
kes adta át.  A rendezvényen több

mint 500 község polgármestere vett
részt. Jelen volt a miniszterelnök, a
szenátus és a képviselőház elnöke,
miniszterek, államtitkárok. 

– Megtisztelőnek érzem a kitün-
tetést, amelyet a községben levő
összes néptánccsoportnak, énekes-
nek, közéleti személyiségnek,
mindazoknak ajánlok fel, akik hoz-
zájárultak a kulturális örökségünk
ápolásához. Különleges élmény
volt átvenni a díjat attól a 88 éves
Nicolae Sabăutól, aki példás odaa-
dással, kiváló szakmaisággal érte el
azt, hogy a román népdalénekesek
egyik legkimagaslóbb alakja legyen
– nyilatkozta Sófalvi Szabolcs. Ma-
rosszentgyörgy községet tavaly Ro-
mánia kulturális faluja címmel is
kitüntették az ottani példás multi-
kulturális tevékenysége miatt. 

Nem gondoltam, hogy Semjén
Zsolt valaha is olyan feladvánnyal
lephet meg, amelynek három hét
alatt sem vagyok képes a végére
járni. A magyar kormány miniszter-
elnök-helyettese a Magyar Polgári
Párt február elején tartott kongresz-
szusán az MPP-nek és az RMDSZ-
nek „székely virtust és regáti
ravaszságot” kívánt egy olyan kor-
ban, amikor „együtt kell lavírozni a
sziklák között”. Az nem derült ki,
hogy a virtust és a ravaszságot a poli-
tikai stratégia vagy taktika részeként
kell elképzelni. A sziklákkal inkább
nem bonyolítanám a dolgot…

Ezzel a különös, sőt eredeti fo-
galmi kombinációval azért estem
gondba, mert bárhogy illesztgetem,
sehogy sem áll össze. Akár a tűz és
a víz. Legjobb tudásom szerint a
virtus az erény szinonimája, ami a
ravaszkodással aligha egyeztethető
össze. Ez utóbbi ugyanis a mások
megtévesztésének önös érdekből
széles körben űzött praktikája. Hol
van ez a virtustól, ami legenyhébb

formájában sem rosszabb, mint a
könnyelmű hősködés? – olvasom az
Értelmező szótár megfelelő cikke-
lyében. A magyar érdekképviselet
dolgában, hogy mindjárt egyértel-
művé tegyem, személy szerint kizá-
rólag a tiszta beszéd híve vagyok,
aminek nincs köze a virtuskodáshoz,
és még kevesebb a rendszerint gyor-
san leleplezhető ravaszkodáshoz!

Meg nem mondom, hogy a szó-
ban forgó különös kettősnek a szé-
kelyeknél milyen sajátos formái
lehetnek, legfeljebb Ábel „renge-
tegbeli” furfangjával rokoníthat-
nám… Mit tegyek, nem vagyok
székely, beérem a magyarságom-
mal, s a ravaszkodás sem kenyerem,
legfeljebb ártatlan „hecc” változat-
ban. 

Eszembe jut azonban, biztosan
vannak, akik emlékeznek rá, hogy
milyen ádáz küzdelem folyt a rend-
szerváltás utáni első népszámlálás-
kor, amikor Iliescuék az „oszd meg
és uralkodj” makacs szándékával
székely és magyar közé húztak
volna választóvonalat. Akkor min-
denki magyar „kellett” legyen, ami

majdnem hiánytalanul sikerült, míg
most már lassanként csak a széke-
lyek maradnak. Ahányan marad-
nak…

„Megfejtés” ugyan nincs az
engem nyugtalanító talányra, de ha
már belefogtam, akad egyéb észre-
vételem. „Hozott anyagra” támasz-

kodva, mert csupán a sajtótudó-
sítások segíthetnek a tájékozódás-
ban. Sikersztoriként emlegették fel
az összefogást, amellyel az
RMDSZ parlamenti párt rangjára
emelte az amúgy szerény befolyás-
sal bíró MPP-t – állítólag közmeg-
elégedésre. Mint hallom az érvet,
így akarták az emberek. A kérdés
lényege azonban az, hogy az
aprócska párt gyakorlatilag mivel
tette teljesebbé az RMDSZ érdek-
képviseleti szerepét? Erre nincs
meggyőző válasz. Érdekesebb lett
volna, ha sikerül összehozni egy
maihoz hasonló „vegyes” politikai
alakzatot az Erdélyi Magyar Nép-
párttal. Tényleg színesítette volna
az érdekképviselet érvrendszerét.

Tőkés László, az EMNP fővédnöke
azonban alighanem megkerülhetet-
len egy ilyen frigy létrejöttében,
ami nyomban felveti a „két dudás
egy csárdában” dilemmát. Így a
szervezet továbbra is az RMDSZ-t
kívülről szorongató szerepet látja el.
Ki tudja meddig, mert az MPP, a
jelek szerint, arra fogja biztatni
őket, hogy „álljanak egy sorba”.
Feltehetően kart karba öltve. Per-
sze, középen az RMDSZ-szel,
amely aztán majd mozdulni sem tud
az „összefogástól”…

Szóba kerültek, némiképp elna-
gyoltan, Magyarország szomszéd-
sági kapcsolatai. Hacsak a jelen-
lévők többet nem hallhattak, mi, új-
ságolvasó gyalogmagyarok arról
szerezhettünk tudomást, hogy Szer-
biában megvalósult a kulturális au-
tonómia. Nos, ez nem mondható friss
„vívmánynak”, legfeljebb annyiban,
hogy mostanság nem vagy alig zak-
latják a magyarokat. Az EU-csatla-
kozás megér nekik ennyit. Szinte
megsajnáltam a szerb miniszterelnö-
köt Orbán Viktor látogatása idején.
Akkorákat hajbókolt szervilis igye-
kezetében, hogy majd orra bukott. 

Furcsa aztán a kapcsolatok jel-
lemzése Szlovákia vonatkozásában:

„megértük, hogy szlovák és cseh
katonák védik a magyar határt”,
mondja Semjén Zsolt. Ennyivel az
én szememet nem lehet kiszúrni,
ugyanis bizonyos tekintetben érde-
kelt fél vagyok. Apai nagyapám Ér-
sekújvár szülötte, mozdony-
vezetőként töltötte életéveit a haj-
dani birodalom szerteágazó vasút-
vonalain. Ezután jöttek az
ilyen-olyan eskükre felszólító kény-
szerek, s azok számára, akik nem
voltak hajlandók behódolni, a „ma-
gyar mivoltom miatt”-féle végletes
helyzetek. Régen volt, de azért talán
még ma is aggódhatok az ottani ma-
radék rokonság sorsáért. Vajon a
„Visegrádi négyek” látszatszolida-
ritása megéri, hogy szó sem eshet a
szlovák nyelvtörvényről, a közigaz-
gatási határok átrajzolásáról vagy a
kettős állampolgárság ügyéről?
Hallgatás közmegegyezéssel! Ez
milyen virtuskategóriába sorolható?
S feledhető, mint jelentéktelen epi-
zód, hogy anno a magyar köztársa-
sági elnököt úgy zavarták haza a két
országot összekötő (talán) Barátság
hídon, mint a rühes macskát? S még
csak egy bocsánatkérés sem hang-
zott el! Szóval, világos, ugye? Foly-
tathatnám, de minek! 

Virtus és ravaszság?
Makkai János

Fotó: Vajda György
(archív)
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A múlt évi Népújság-beli sorozatomat
(Arany János és Mentovich Ferenc barátsá-
gáról1) azzal fejeztem be, hogy keresem
Arany János gúnyrajzát Mentovichról, me-
lyet Dánielisz Endre kiváló, Nagyszalontán
élő Arany-kutató közölt a Korunk folyóirat-
ban. Dánielisz tanulmánya interneten is elér-
hető, bárki elolvashatja és a rajzot is
megnézheti. Szerettem volna megkeresni az
eredeti Arany-kéziratot, mert arra gondoltam,
ha az 1970-es években Dánielisz leközölte,
akkor meg kell legyen valahol, hiszen túlélte
a 2. világégést! Éppen ezért felhívtam telefo-
non a jó szellemi és fizikai erőben lévő 90
éves kutatót (aki Bordás László nagyapám-
nak jó barátja és munkatársa volt), és meg-
kérdeztem, hogy emlékezete szerint ma hol
lehetnek ezek a Charivári (olvasd Sárivári)
gúnyrajzok, és amikor ő közölte, honnan sze-
rezte a másolatokat? Dánielisz Endre egyér-
telműen állította, hogy a hajdani kiváló
nagykőrösi Arany-kutatótól, Törös Lászlótól
kapta. Törös László, a nagykőrősi Arany Mú-
zeum tudós igazgatója és Arany-kutató azóta
már Arany Jánossal személyesen is beszél-
gethet az örök irodalmi mezőkön, sőt már
Törös László fia is átköltözött a másvilágra.
Így Törös László családjától nem fogom
tudni megszerezni a Charivári gúnyrajzokat.
Akkor természetesen a nagykőrösi Arany
János Múzeumhoz fordultam e-mailben, te-
lefonon is, de ők sem tudtak segíteni. Azt vi-
szont határozottan állítják, hogy ezek a
karikatúrák a nagykőrösi Arany János Múze-
umban nincsenek. Így tovább kutattam utá-
nuk Szilágyi Sándor, Arany és Mentovich
hajdani kollégája hagyatékában, az OSZK-
ban, az MTA Arany-hagyatékban, az ELTE
Levéltárában stb. De sehol sem bukkantunk
még csak a nyomára sem!

És akkor éppen a Népújság-beli írásaim-
nak köszönhetően megkeresett a Balatonbog-
láron élő Farkas Péter irodalomtörténész,
bibliográfus, aki a Népújságban megjelent,
Szász Károlyra vonatkozó írásaim és adataim
után érdeklődött. Az így kialakult párbeszé-
dünk során vettem észre, hogy Farkas Péter
dolgozott Nagykőrösön is, sőt össze is állí-
totta Törös László Arany Jánosra vonatkozó
publikációit! Így megkérdeztem, hogy mit
tud az eredeti Charivári gúnyrajzok eredeti
lelőhelyéről. És akkor Farkas Péter megol-
dotta a rejtélyt: ezek nem is voltak meg
Nagykőrösön, de olyan pontos irodalmi leírá-
sok maradtak fenn a karikatúrákról, hogy
Törös László megkért egy képzőművészt,
hogy a leírások alapján készítse el a Charivári
gúnyrajzok fantáziaképeit! Ezt el is végezte
a képzőművész (sajnos Farkas Péter sem em-
lékszik a nevére), és ezekből Törös László
rendezett egy kiállítást is a nagykőrösi Arany

János Múzeumban. Nos, egy ilyen fantázia-
rajzot (másolatot) küldött el aztán Dánielisz
Endrének is, aki betette a Korunkban2 írt ta-
nulmánya illusztrálására!

Tehát azért nem találtam meg az eredeti
Charivári rajzokat, mert azok már régen el-
vesztek! (És nehéz olyan okiratokat felku-
tatni, melyek nem is léteznek!) Számomra és
a tudományos dolgozatokat közlő fiataloknak
ajánlom, ezért fontos megjelölni a dokumen-
tumok lelőhelyét is a tudományos közlemé-
nyekben! Tanulságos eset a Bolyai-kutatóknak
is. Ma gomba módra terjedt el, hogy Bolyai
János arcképéről készítenek képzőművészek
(hivatásosak és/vagy amatőrök) ábrázolásokat,
és aztán úgy jelennek meg a tanulmányokban,
főleg az interneten, hogy a legjobb „kép” Bo-
lyai Jánosról! Aztán jön egy ifjú titán, és
közöl egy meta-dolgozatot, amiben közli a

„legjobb” arcképet Bolyai Jánosról. Holott
már az első képzőművészeti alkotás is fantá-
ziakép volt, mellőzött minden reális alapot!
Nincs hiteles arcképünk Bolyai Jánosról, és
az összes eddigi kép csak fantáziakép, ma-
gyarul kitaláció!

És így állunk az Arany és Mentovich Fe-
renc által rajzolt Charivári, illetve kontra-
Charivári gúnyrajzokkal is! Minden jel arra
mutat, hogy ezek eredetije elveszett, már a
XIX. század végére!

Most folytassuk Arany János és Mentovich
levelezésének közlését (átolvasását). Arany
és Mentovich csak 5 évet tanítottak együtt
Nagykőrösön, de ez mind Arany, mind Mento-
vich életében meghatározó élmény maradt!
Ahogy a tavalyi sorozatomban már megírtam,
Nagykőrösön Mentovich volt a felelős a jó
hangulatért. És mindenki, aki személyesen is-
merte Mentovichot, állította, ahol ő megjelent,
ott elmúlt a rossz hangulat, szellemi légkört te-
remtett, sziporkázó intelligenciájával mindenkit
felvidított és mindenkihez volt egy frissítő és
felvidító megjegyzése. Ezt igazolják a Chari-
vári gúnyrajzok, melyekre Arany is megszer-
kesztette a maga kontra-Charivári lapjait!

Az alábbi levél tudtommal az első, melyet
Arany János írt Marosvásárhelyre Mento-
vichnak azután, hogy elváltak Nagykőrösön!

ARANY JÁNOS – MENTOVICH FE-
RENCNEK 

Nagy-Kőrös april. 25. 1858. 
Édes barátom! 
Ha a levélirásban, részint szenvedő álla-

potom, részint az ebből folyó lustaság miatt,
jó magam is a lajhár gyorsaságával nem ve-
tekedném; úgy talán inkább félhetnél részem-
ről szemrehányástól; bár akkor sem bizonyos,
tenném-e azt, miután irántami jó indulatodról
s becses barátságodról mindenkor jobban
meg valék győződve, hogysem egy kis mulasz-
tásért eddig táplált jó hitemet szélnek eresz-
szem. És bár jól esett olvasnom soraidból
baráti érzésed őszinte kiömlését: ennek szük-
sége legfölebb részeden vala, ha azt hivéd,
hogy öt évi együttlétünk nem volt elégséges
engem szivedhez közel hozni: de részemről fe-
lesleges volt e vallomás, mert én, az első
napok óta, melyeket mint ujoncztanár jó csa-
ládod szives körében töltöttem, változatlan
barátságot érzék irányodban; s ha te azt oly
tisztán, mint kellett volna, fel nem ismerhet-
ted: talán szokott ügyetlen modorom a hibás.
Tartson meg az isten bennünket, édes Ferim,
ne csak ez árnyékvilágban, hanem egymás jó
barátságában is soká-soká! de most hagyjuk ez
érzelgést, mert bár jól esik az embernek olykor
szive teljéből kiönteni egy kicsit, de az efféle, ha
nagyon hosszú körmondatokban nyilatkozik,
végtelen unalmassá teszi a levelet. – 

Kedves családod felőli tudositásodon szi-
vünkből örvendettünk. Tehát az erdélyi lég
használt az én jó (és szép) komámasszonyom-
nak. A gyermekek nőnek. Gyula azóta nagy
müvész lehet: nem taníttatod rajzolni? arra
is nagy hajlama volt. – Mi is megvagyunk,
hála az égnek. Nőm ottan-ottan lábait fájlalja
– ez nehány év óta elő-előfordúl – máskép
egészséges. Laczi már nagy fiú, oly nagy,
hogy nem ismernél rá, akkora magas, mint
én, pedig még csak most 14 éves. Jelenleg az
V. osztályba jár és mégeddig jól tanul. Tudod,
hogy leginkább ő köt engem Köröshöz: ennek
is hát majd vége lesz. De nem verem a készü-
lőt. Furcsa, hogy azok közül, kik 51-ben itt
voltunk, én készültem mindig, s ime most is
itt vagyok, már hetedik éve! – Julcsa, hihe-
tően a gyakori betegség miatt, kicsiny maradt
szegény, még nőhet ugyan, de nagy már nem
lesz, középtermetű is alig. Különben most
igen jó egészségben van, egy év óta az or-
báncz is megkimélte. Én? se jobban, se sokkal
roszabbúl, mint voltam. Fejem egyre zúg, s
alkalmatlanná tesz a munkára, – hozzá, mint
minden tavaszszal jobban érzem, a mell se
nagyon derék. Rongy élet biz ez, de hordjuk,
míg lehet, mert nincs különb.

…
A közelebbi nagy vacatiót szülőföldemen

Szalontán töltöttem, családostul. Ez után még
könnyebb lesz oda rándulni, mióta a vasút
N[agyváradig megnyilt – mert onnan már
nincs messze és mindig jó az út, valamint Er-
dély felé is. Ez irányba az öszön [!] szinte vol-
tam a Királyhágóig, de túl rajta nem és –
szégyellem bihari létemre – soha életemben.

Ha az általad ajánlott számokat megnyernők
– vagy ha csak annyira jövedelmes ügyleteket
tudnék csinálni a könyvárusokkal, mint ré-
gebben, kétszer se mondanám, hogy legköze-
lebbi kirándulásom Erdély felé nem veszi
irányát: de igy, mikor, telelő medvekint, csak
a boldogabb időkben szerzett hájamat fo-
gyasztom, nehezen nyilik ily költséges expe-
ditióra kilátás. A tél hosszú, a zsiradék kevés:
lesz-e valaha kikelet, nem tudom. Pedig előre
élvezem már a viszontlátás örömét, mely ha
nem is a Zandirham honában, de itt csak-
ugyan megtörténhetnék; s ha nem miskolczi
bornál, a kőrösi mellett is tudnánk mi egy-
másnak örülni. Csak azt ohajtom, hogy in-
kább az idén, mint jövendőre jöj; mert
periculum in mora, s ki tudja, hogy addig er-
nyős bajuszom nem szenved-e valamely költői
metamorphosist, kajla eresze szomorú fűzzé`
változván? „Minden órádnak leszakaszd vi-
rágát” mondja Vajda János: ha tehát én a te
virágod vagyok, jer és szakaszsz le! 

Irodalomról beszélni is restelek, miután ki-
koptam belőle. Úgy van az ember ezzel is,
mint czigány lova a koplalással: midőn bele-
tanulna már, akkor döglik el. Richtig! soha e
hasonlat jobban alkalmazva nem volt. 

Lakásom még folyvást a kollégyiom mel-
letti ház: ennek kis szobájában, füst felleg kö-
zepett, veres sujtásos háló köntösben, török
fezzel agyamon, képzelj engemet, ha azt aka-
rod, hogy phantasiád el ne vesse a sulykot,
mint néha a Jókayé. Pestet azóta nem láttam,
hogy téged. De hozzám néha rándultak le
onnan: Kemény, Csengery, Gyulai, Brassai
&c. – Iskolánknak eddig még nem sokat ártott
a nyilvános Kecskemét versenye: de árthat ez-
után. Most Kecskemét teszi az avantgardeot
Bécs felé; Kőrös előre hátra pislog; Debreczen
effective hátrálót fúj. Mi lesz a táborozás ered-
ménye, majd megmutatja az idő. Hanem, lásd,
mire belé ízeledném a levélirásba: elfogy elő-
lem is a papir, melyet ez alkalommal apróra
beirni elégnek tartottam. Rajtad áll, hogy
gyakrabban irjak. Most tehát fogadd szives
ölelésemet. Családom köszönt és csókol mind-
nyájotokat, velem együtt, ki maradok a sirig

hűved 
Arany János”3

(Folytatjuk)
1 OGR: Arany János és Mentovich Ferenc barát-

ságáról (I.–IX.), Népújság, (2015. okt. 23
– 2016. jan. 8.)

2 Dánielisz Endre: Arany és Mentovich barátsága.
Korunk, 1969. 6. Vita Zsigmond: Arany
János erdélyiek között Nagykőrösön. Ko-
runk, 1972. 12. 

3 Arany János összes művei, szerkeszti Korompay
H. János, XVII. kötet Arany János levele-
zése (1857–1861), Universitas Kiadó, Bu-
dapest, 2004. Pp. 187–190.

Arany János és az erdélyiek (II.)
Oláh-Gál Róbert

Az Arany család címere

A Charivari egyik rajza (fantáziarajz Törös László meg-
rendelésére)

Arany János lakóháza Nagykőrösön



Be jó is volt,
míg jég födött:
csend jég alatt
és jég fölött,
nagy hallgatás volt
mindenütt –
Ma minden kis nesz
szíven üt.

Hó- s jégtakarta
volt a part
és engem is
nagy jég takart,
vastag, páncélos,
szürke jég,
közömbös, mint a
téli ég.

Nem bántott semmi
bántalom,
nem ártott semmi
ártalom
A szél a jégen
elszaladt,
nem borzolt fel
a jég alatt.

A kő a jégen
fennakadt,
nem ütött meg
a jég alatt.
Áldott, kit ily
nagy csend födött,
csend jég alatt
és jég fölött.

A tó tavaszi éneke kezdő verssza-
kai ezek, Dsida Jenő tolmácsolásá-
ban. Bár a folyóvizekről nagyjából
letakarodott a jég, a tavak még őrzik
csend- és jégpáncéljukat. Kásásodik
a felszín, de a repedések mentén
még zúzmaracsipke férceli éjjelente
a szétszakadni vágyó sokszögű, fakó
kékbe szürkülő darabokat. Még nem
adja meg magát a lepellé silányuló
páncél, de a vastagodó nappalok to-
vább vékonyítják az embernyi súlyt
már nem bíró jeget.

Aztán egy nap kikékül a tó vize,
védtelenné meztelenedik. Akár a
már száradó domboldalban az első
tóvízkék énekre vetkőzött árva ibo-
lya. Fájdalom – az újjászületés fáj-
dalma. Reszkető még a dallam, a
legkisebb szélsóhajba is belereszket
a tó lúdbőröző vize, s összerezzen
az ibolyavirág.

Elment a jég
jaj, mindenütt
s ma minden kis zaj
szíven üt –
vagyok mezítlen
kék elem
és testem-lelkem
védtelen.

…Fáj az eső,
a szép idő,
a surranó
szitakötő,
minden zavar
és fölkavar
és minden csupa
zűrzavar.

Ha csillagoktól
csillogok,
vagy elbújtak
a csillagok,
egyszerre fáj már
estetájt
minden, mi sok-sok
este fájt.

Ó, emberek,
nem alhatok!
Fájdalmam a
fájdalmatok,
itt tükrözik
keresztetek,
és borzadok
és reszketek.

Egy napja múlt, hogy 189 éve,
1828. február 23-án meghalt Faze-
kas Mihály. Az obsitos hadnagy
saját kis birtokán éveken át figyelte
a növények természetét tavasztól
őszig, hogy aztán sógorával, Dió-
szegi Sámuel lelkésszel 1802-ben
megírják a Magyar Füvész-köny-
vet, azzal a szándékkal, hogy rendet
teremtsenek a növénynevek hazai
zűrzavarában. Közönségsikere alig
volt, mivel a rátarti gazdák idegen-
kedtek attól, hogy könyv tanítsa
őket a növénytermesztés titkaira.
Diószegi halála után Fazekas tovább
munkálkodott a növénytan tudomá-
nyának népszerűsítésén. Megter-
vezte és előkészítette a debreceni
Füvészkertet, amelynek megnyitá-
sát azonban már nem érhette meg.

Február 24-én Mátyás már jó ta-
nácsokkal szolgál a kerttervezés, ül-
tetés vonatkozásában. Nem mindegy,
melyik fűszernövény melyik másik
mellé kerül. A szamócát érdemes a
hagyma mellé ültetni, az uborkát a
bazsalikom közelébe, a paprika
meg jó barátságban van a zellerrel.

De még messze a kikelet.
A fák az égre nyújtják mezítlen

karjukat,
»Ruházzatok fel minket!« kérik

a mennyeket.
»Adjatok bő ruhának lobogó

lombokat,
húzzatok ujjainkra zöld selyem

kesztyűket.«
Tavasz előtt vagyunk. Babits

Mihály Paysages Intimes vers-
füzérének 2. darabjában is.

A domb görbítve hátát sütkérez
a napon

és szól: »Tavaszi tarka ruhámat
megkapom,

zöld bársony lesz a vállam, tol-
las a kalapom

virágos fák tollával tollas a
kalapom.«

A fázós öreg föld is új ruhájára vár
s fázón röpül az űrben, mint egy

vedlett madár,
szeretne napanyjához közelebb

szállni már
s meleg ölébe bújni, mint egy

vedlett madár.
81 éve, 1936. február 27-én halt

meg Ivan Pavlovics Pavlov. Ku-
tyakísérleteinek eredménye a felté-
teles reflex leírása, feltárta annak
működését és idegrendszeri alap-
jait. Ezzel érdemesült 1904-ben az
orvosi Nobel-díjra.

Konrad Lorenz, a klasszikus
magatartáskutatás úttörője, a mo-
dern etológia egyik megalapítója,
28 éve, 1989. február 27. óta nem
küzd tovább szenvedélyesen a tükör
hátoldalával. Még 1973-ban jelen-
tette meg A tükör hátoldala: az em-
beri megismerés természetrajza című
könyvet, amit ő maga nevezett fő mű-
vének. Éppen abban az évben,  és
megosztva, orvosi-élettani Nobel-
díjat kapott az „egyéni és szociális vi-
selkedésminták felépítésével és
működésével kapcsolatos felfedezése-
iért”. A tükör hátoldala a genetikus
és  hatások emberi tudatra gyakorolt
összjátékát járja körül. Ugyanakkor
őt tekintik a ma egyre erősödő zöld
mozgalmak alapító atyjának. Több
művében is szót emelt a környezet és
az emberiség védelme érdekében.
Legjelentősebb idevágó könyve A ci-
vilizált emberiség nyolc halálos
bűne. Benne pontokba szedve írta le
félelmeit a világról; a  túlnépesedésé-
ről, a természetes környezet pusztulá-
sáról, a technológiai fejlesztések
hiábavalóságáról.

225 éve, 1792. február 28-án szü-
letett Ernst Baer, az embriológia
megalapozója. 1828-ban vetette pa-
pírra korszakkezdő feljegyzéseit: „A
fejlődés általános, egyetemes típustól
egyre szűkebb rendszertani kategó-

riák felé vezet. A tyúk őse kezdetben
csak gerinces állat, azután száraz-
földi gerinces, majd fokozatosan
madár, szárazföldi madár, tyúkféle,
és végül házityúkká alakul”.Az elv –
az egyedfejlődés ismétli a fajfejlődés
fontosabb állomásait – a darwini evo-
lúciós szemlélet egyik támpillére lett.

Február 28. már húshagyókedd.
Farsang farka.

Hamvazószerda már március. A
46 napos húsvét előtti böjt kezdete.

Március van, – s bunda kell!
A Tél fenekedve
fenntartja még cirkuszát;
…tavaszodnék minden –, s még

sincs
bátorsága, kedve.

S három kicsi senki, semmi már
zöngicsélget; három
kis pintyőke kedvesen
kacag a köd-váron;
ostromot fúj füttyös csőrük,
azt fújják, hogy hinni kell most,
hinni minden áron!
– írja Mécs László a Fatimai

pintyőkékben.
Hinni! Ócska szócska és
semmiségnek látszó;
– de ők látják köd mögött
a Tavasz virágzó
szent Csodáját s ki Csodát lát:
elkoptatott szava új lesz,
arany kulcs, varázsszó!
Pintyőkék tavaszhívogató remé-

nyét kölcsönözve biztatgatom ha-
sonló elszánásokra minden kedves
Olvasómat. Maradok kiváló tisztelet-
tel. Kelt 2017-ben, Mátyás napján.

Fáy András (1786–1864) író, a latin, német, francia és
angol irodalmat eredetiben, élvezettel olvasta. Állatmeséi ta-
nulságot hordoznak. A papagáj és holló című jól jellemzi a
papagájféléket és a hollót. A mese szerint az egyik erdőben
kipusztultak a sasfélék, és emiatt a madarak az egyik tekin-
télyes papagájt választották meg királyuknak. A szükségből
választott király beleélte magát az új szerepébe, és megját-
szotta a méltóságost, a parancsosztót és a szigorú bírót. Egy
idő után túl sokat hitt magáról. Megkérdezte a hollót, hogy
milyen királynak tartja őt? A holló azt válaszolta, hogy
egyébként megfelelne, de nem tudja leplezni a papagájok jel-
lemző tulajdonságát, a szüntelen „petyegést”, vagyis az üres
szócséplést. Márpedig nagy madarak módjára ebben a magas
tisztségben ritkán és bölcsen kellene szólnia. (Fáy András:
Mesék és allegóriák)

A kakaduk 17 faja a Fülöp-szigetektől Celebeszen és a Sa-
lamon-szigeteken át Ausztráliáig nagy területen él. Erős al-
katú, 32-80 cm hosszúságú madarak. A tollazatuk fehér,
fekete vagy rózsapiros. Mindegyiknek feltűnő a bóbitája.

Vastag csőrük alsó része szélesebb, mint a csőr felső kávája.
Fel tudják törni a legkeményebb csonthéjakat, magvakat is.
A fa rostjait szétcibálják, hogy a rovarokat és lárváikat ki tud-
ják szedni. A fás területeket kedvelik, és többnyire faodúkban
költenek. 
Sárga bóbitás kakadu (Cacatua galerita)

Fehér színű, Ausztráliában és Új-Guineában élő madár.
Számos európai állatkertbe hoznak belőle. A hangja kelle-
metlen rikácsolás, hossza 50 cm. Kénsárga bóbitatollai kissé
előreívelők; sokszor felborzolja a bóbitáját. 
Inkakakadu (Cacatua leadbeateri)

Jóval kisebb az előbbinél. Bóbitatollai skarlátpirosak, a
szegélyük fehér, középen sárga szalag húzódik. A háta fehér,
testalja világos rózsaszín, homloka, szárnyalja és faroktöve
rózsapiros árnyalatú. Ausztráliában a száraz, bokros terüle-
teket kedveli, kemény magvakat keresgél, a földből gumókat
és növényhagymákat ás ki. 
Fekete arakakadu (Probosciger aterrinus)

Pofái csupasz húsvörösek. Új-Guineában, a környező szi-
geteken, Észak-Ausztrália York-félszigetén él. A csonthéjas
diókat is fel tudja törni. Ilyenkor az éles alsó csőrkáváját re-
szelve mozgatja. Erős csőrével az élő fából is ki tudja szedni
a rovarlárvákat. 

Kea (Nestor notabilis)
Színe olívzöld, feketés pikkelyes rajzolattal. A farcsíkja és

szárnyalja piros. Nászhívó hangja éjjel is hallható, a fülnek
kellemes. Szívesen mozog alkonyatkor és éjjel. Sziklaodúkba
vagy földi lyukakba rakja 4 tojását, és négy hétig költi. A fi-
atalok csak tíz hét múlva repülnek ki. Ilyenkor több család
társul, közösen keresik a táplálékot: gyümölcsöket, rovarokat,
rügyeket és nektárt. Leginkább a földön tartózkodnak, jól
gyalogolnak. A földből gumókat és gyökereket ásnak ki. Erre
nagyon alkalmas a feltűnően hosszú felső csőrkávájuk. El-
terjedt róluk a hír, hogy az állatok (birkák) veséjére pályáz-
nak, és ezért a fölötte lévő izmot is szétcibálják. Ilyen okból
pusztítani kezdték őket, napjainkban már védelemre szorul-
nak. Új-Zéland déli szigetein élnek. 
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Ma minden kis zaj szíven üt, vagyok mezítlen kék elem és testem-lelkem védtelen

Kiss Székely Zoltán

Trópusi madarak 
Papagájfélék (IV.)

Összeállította: Márton Béla

A természet kalendáriuma (CCXLIV.)

Be jó is volt, míg jég födött; csend jég alatt és
jég fölött, nagy hallgatás volt mindenütt

Sárga bóbitás kakadu (Cacatua galerita)    Forrás: wetlandlup

Inkakakadu (Cacatua leadbeateri)     Forrás: Wikipedia

Kea (Nestor notabilis)   Forrás: Terry Whittaker

Fekete arakakadu (Probosciger aterrinus) Forrás: www.zoo4arab.com



Stephen Hawking esete egyszerre megrázó
példa, valamint a csodálatos életben maradás,
túlélés és teljesítés jelképe. Ugyanis a halálos
kór emberfeletti erőfeszítéseket igénylő „le-
győzésén” túl már-már „isteni” szellemi tel-
jesítményekre volt képes. És bármilyen
ellentmondásosnak tűnik: súlyos betegsége,
annak előrehaladása újabb és újabb megva-
lósításokra, az addiginál is intenzívebb szel-
lemi teljesítésekre és teljesítményekre
sarkallta. A teljes mozgáskorlátozottsághoz
és beszédképtelenséghez vezető súlyos beteg-
sége ellenére agyműködése és alkotókész-
sége tolószékes mozdulatlanságában is

nagyon messzire szárnyalt. Mindezek hátte-
rében mozgássérültségével párosuló géniusz
volta állt.

Orvos apa és filozófiát tanuló anya első-
szülött gyermekeként Oxfordban született
1942. január 8-án. Gyermekkorában nem bi-
zonyította kivételes tehetségét, sőt leginkább
keze ügyetlenségével tűnt fel. Az Oxfordi
Egyetemen jó teljesítményű és evezésben si-
keres volt, amikor húszévesen azzal a ténnyel
kellett szembesülnie, hogy egy rendkívül
ritka, gyógyíthatatlan idegrendszeri betegség-
ben szenved. Az amiotrófiás laterálszklerózis
nevű betegséget kórismézték nála, amely a
végtagoktól kiinduló, fokozatosan súlyos-
bodó mozgáskorlátozottsággal, az izmok el-

sorvadásával jár, miközben nem érinti
az agyműködést. A súlyos kór ötéves
túlélése igen alacsony. Stephen Haw-
kingnak ennek a felét, két és fél évet
adtak az orvosai a betegség kimutatása
után.

A kórisme megerősítése és a jelen-
tősen beszűkült életkilátásokkal való
szembesülés a fiatalember lelki össze-
omlását vetítette előre. Ehelyett ő el-
képzelhetetlen élni akarással rendkívül
magas szintű szellemi alkotómunkába
kezdett. A másik híres angol egyete-
men, Cambridge-ben folytatta tanul-
mányait, majd azt követően
tudományos munkakört kapott. Fizikai
állapotának folyamatos romlása mond-
hatni exponenciálisan növelte szellemi
teljesítményét. 1979-ben tolószéke-
sen és írásképtelenül nevezték ki pro-
fesszornak, majd ezt követően
született meg a világmindenség ere-
detére és jövőjére vonatkozó új elmé-
lete, amelyről a szakemberek
elismeréssel vélekedtek. Amúgy
Stephen Hawking nemcsak vezető
angol elméleti fizikusként ismert, hanem ki-
emelkedő ismeretterjesztő munkássága által
is. A csodás életpályához tartozik, hogy két-
szer házasodott, első feleségével három gyer-
mekük van.

Stephen Hawking 1984-től nemcsak moz-
gásra és írásra, hanem beszédre is képtelenné
vált. Mégis lázasan folytatta alkotó szellemi
munkáját, hiszen sietnie kellett. Páratlan tel-
jesítményéhez a tudomány vívmányai is
szükségeltettek, mivel a szakemberek olyan

különleges számítógépet terveztek neki,
amely szemének mozgásával és egyik ujjá-
nak az érintésével szavakat formált, és így le-
hetővé tette számára a környezettel való
együttműködést, tudományos közlemények
írását, sőt előadások tartását is. Ő maga fo-
galmazta meg: a gyilkos kór olyan beszűkült
életkörülményeket teremtett számára, ami
agyát különleges teljesítményre kényszerí-
tette.

A sors kegyelméből nemrég ünnepelhette
hetvenötödik születésnapját.

Székelykeresztúron már javában zajlanak a
március 15-i ünnepségekre való előkészüle-
tek. A megemlékezésnek a megszokottól el-
térő,  különleges mozzanata lesz, a
Gyárfás-kúria kertjében álló Petőfi körtefájá-
hoz is ellátogat a városvezetés és a megem-
lékezők, ahol a fa egyenes ági leszármazottját
ültetik el mellé. A rendezvényen ugyanakkor
Pro Libertate kitüntetéssel díjazzák id. Sándor
Józsefet. 

„Előzőleg már írtunk arról, hogy Petőfi körtefája to-
vább él. A Gyárfás-kertben áll az a mára kiszáradt több
száz éves körtefa, amely alatt nemzeti költőnk az
utolsó estéjét töltötte, mielőtt elindult volna a végzetes
fehéregyházi csatába. Kányádi Sándor szavai is erről
árulkodnak: „Haldoklik az öreg tanú, Petőfi vén kör-
tefája. Azt beszélik, ő látta volt verset írni utoljára”. Az
idők folyamán lassan kialakult a Petőfi-kultusz is a vá-

rosban: iskola, művelődési egyesület, utca viseli a
nevét, de legendai sírja is megtalálható a timafalvi te-
metőben. Az 1849. július 30-án vacsorára elfogyasztott
bivalytejes puliszka, az itt eltöltött utolsó este, az Egy
gondolat bánt engemet elszavalásának emléke eleve-
nen él a köztudatban, minden évben megemlékezik
róla a lakosság, a Keresztúri Kistérségi Napok is ehhez
a dátumhoz igazodik” – áll a városvezetés közlemé-
nyében. Mint írják, annak idején a Gyárfás-kúriában
tüdőszanatórium működött, gyakran tartózkodott itt az
‘50-es évek végén a nagykedei Farkas Ferenc, aki ol-
tóágat vett az eredeti fáról, amely azóta is él, s gyümöl-
csözik tovább a településen. 

Jelenleg a Gyárfás-kertben levő körtefa nem az ere-
deti leszármazottja, azt a szabadságharc 120. évfordu-
lóján (1969-ben) ültették el. „Igazán szimbolikus lesz
a 2017. március 15-én tartandó ünnepség, amelynek
egyik fénypontja lesz, hogy a nagykedei fáról szár-

mazó oltvány visszatér felmenője mellé.
A másik kiemelkedő esemény, hogy szin-
tén ekkor adják át id. Sándor József 88
éves székelykeresztúri lakosnak a Pro Li-
bertate díjat, egyebek mellett az emlék-
hely érdekében kifejtett áldozatos
tevékenységéért. Hatos György városi fő-
kertész fejében már évekkel ezelőtt meg-
fogant a gondolat, hogy az eredeti körtefa
leszármazottait kellene visszaültetni a
Gyárfás-kúria kertjébe, és tavaly a tettek
mezejére lépett. A vad alany Énlakáról
származik, azzal oltották be az öt nemes
alanyt, vagyis a Kedébe került „igazi Pe-
tőfi-körtefa” utódait. Az új fák oltásában
a Zeyk Domokos Technológiai Líceum
akkori IX. A osztályos diákjai segédkez-
tek 2016 tavaszán: Dániel Zsolt, Kiss Fe-
renc, Márton Zsolt és Kinda József – az
idei ünnepségen az ő oltványát ültetik el,
mivel az erősödött meg legjobban az el-
telt év alatt”.

„A körtefa folytonosságáról természe-
tesen gondoskodnunk kell, nem is kérdés,
miért fontos, hogy tovább éljen” –
mondta el Sándor-Zsigmond Ibolya, a
Molnár István Múzeum muzeológusa, Pe-
tőfi-kutató. 

„Az utazóknak, kirándulóknak, a hoz-
zánk látogatóknak meg kell mutatni kis
városunk értékeit, fontos irodalmi, nép-
rajzi, történelmi emlékhelyeinket. A Pe-
tőfi-kultusz számunkra is jelentős,
szimbolikus értékkel bír nemzeti költőnk
valamikor itt töltött ideje” – mutatott rá
Rafai Emil, Székelykeresztúr város pol-
gármestere. 

A súlyosan mozgáskorlátozott géniusz

Emlékünnepség Székelykeresztúron
Petőfi körtefájának tovább kell élnie 

Az Amerikai Egyesült Államok
országos repülésügyi és űrhajózási
hivatala, a NASA szerda este sajtó-
tájékoztatón jelentette be: a Spitzer
űrteleszkóp segítségével a Földtől
40 fényévre található ultrahideg tör-
pecsillag körül, a Trappist-1 boly-
górendszerben hét Föld-méretű
égitest kering, amelyek közül
három a lakható zónában van. 

A NASA szerint a Trappist-1
bolygórendszer mind a hét bolygó-
ján előfordulhat víz, de a három, a
lakható övezetben levő, sziklás kő-
zetű bolygón nagy valószínűséggel
folyékony víz található.  A NASA
közölte: ez az első alkalom, hogy
egyetlen csillag lakható övezetében
három Föld-szerű bolygót is talál-
tak, és ugyancsak az első alkalom,
hogy sikerült megmérni ezek suga-
rát és felbecsülni a hét bolygó közül

hatnak a tömegét. A Földtől 40 fé-
nyévre, a naprendszerünkön kívül
eső bolygórendszer a tudósok sze-
rint „viszonylag közel van hoz-
zánk”, az e, f  és a g exobolygó esik
a lakható övezetbe. Az infravörös
Spitzer űrtávcsővel felfedezett exo-
bolygók igen közel keringenek
csillagukhoz, közelebb, mint pél-
dául a Merkúr a Naphoz, és egy-
máshoz is igen közel találhatók. Az
űrkutatások az elkövetkező évek-
ben e bolygók légkörének tanulmá-
nyozására irányulnak.  A Spitzer,
Hubble és Kepler űrteleszkópok
mellé 2018-től várhatóan a James
Webb, az előzőeknél sokkal érzé-
kenyebb űrtávcső is csatlakozik, a
kutatók ez utóbbival vizsgálják
majd az exobolygók összetételét,
illetve légkörük más komponen-
seit. 

Föld-szerű exobolygókat 
fedeztek fel
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Dr. Ábrám Zoltán

Stephen Hawking, az Oxfordi Egyetem végzőse  
Forrás:   newslines.org

Forrás:  NASA/Facebook

Forrás:  NASA/Facebook

Forrás: amazonaws.com

Forrás: Székelykeresztúr város polgármesteri hivatalának Facebook-oldala
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Biobazár 
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám

Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

34. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

VÍZSZINTES: 1. Szobrász, MTA levelező tag, 225 éve szüetett (István). 8. Orvos,
kutató, MTA levelező tag, 125 éve hunyt el (Chrenóczy-... József). 9. Óh, életek...
(Ady). 10. Idős. 11. Festő, grafikus, 150 éve halt meg (... N. János). 16. Nagy testű állat.
18. ... fair lady (musical). 19. Teasütemény. 20. Egyke! 21. Szintén. 22. Orvosi vese. 24.
Becézett Levente. 25. Halom. 27. Főzőlap. 28. Hajófar. 29. Dolgozik a mozdony. 30.
Nagyot mond. 31. Ünnepélyesen átadó. 33. Női név rövid alakja. 35. Magatok. 36. Skála-
hang. 38. Valódi. 40. Mózes testvére. 43. K. Marx társa. 45. Audiatur et altera... (Seneca).
47. Durva posztó. 49. Orosz női név. 50. Harckocsi. 51. Ma (2 szó). 52. Spanyol költő,
200 éve született (José Zorrilla y...). 53. Bíboros, MTA igazg. tag, 100 éve hunyt el
(Károly, báró). 54. Író, szerkesztő, ügyvéd, MTA levelező tag, 150 éve halt meg (Al-
bert).

FÜGGŐLEGES: 1. Van helye. 2. Tova. 3. Izsák felesége. 4. Baszk terrorszervezet. 5.
Vilnius folyója. 6. A nagyobb rész. 7. Nyári páros! 8. Erkölcsileg értékesebbé tesz. 12.
Szavazóláda. 13. Pásztory..., Bartók felesége. 14. Törvény (francia). 15. Estefele! 17. Latin
csont. 19. Politikus, 48-as harcos, 225 éve született (János, gróf). 20. Tengeri rabló. 22.
Vörös (angol). 23. Kabarészerző, 125 éve született (Károly). 25. Az első bűvös négyzet
egy szava. 26. Baranya megyei helység. 27. Ablakredőny. 29. Részletesen elmagyaráz.
30. Partner. 32. Bécs egyik idegen neve. 34. Főnemesi cím (őrgróf). 37. Idős falusi nő.
39. A nemzetgazdaság része. 41. Mi az hogy! 42. Költő, író, 200 éve született (Endre).
44. Forgási tengely (görög). 46. Angol Anna. 48. Hím állat. 50. Állóvíz. 51. Spanyol és
portugál gépkocsijel.

L.N.J.

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

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

VÍZSZINTES: 1. Fátum – Szurkoló, rajongó. 7. Időhatározó rag – Olasz és osztrák
gépkocsijelzés. 8. Becézett férfinév – Berendel, hív. 9. Párduc páros hangzói – RDS 11.
Kenyérsütő – Török tiszti rang. 12. Mentolos apró cukorka – Orvos, argóban. 14. Libahang
– Egyéb darab! 15. Csőrös vizesedény – Fixál, állandósít. 18. Oszmán méltóság volt –
Létrejön, keletkezik. 19. Olasz sziget – Sámfa. 22. Ante meridiem – Kutya. 23. Nehézfém
– Királyi szék. 25. Földdarab – Thaiföldi és albán autójelzés. 27. A világ … (Dumas) –
Dal betűi. 28. Hibáztat – Tamási egyik regényhőse. 30. Téli sport – Lúdtollak! 31. Henceg,
felvág – Sekélyen kapál.

FÜGGŐLEGES: 1. Kelta dalnok – Tanuló. 2. Rádiólokátor – Dél-amerikai hegylánc.
3. Készpénz, rövidítve – A szilícium vegyjele. 4. Részesül – Arra a helyre. 5. Archeológus
– Bánatos költemény. 6. Színével kirí – Ruhakészítő. 10. Kicsi, aprócska – Indián trófea.
13. Kémiai reakcióba nem lépő anyag – Az … madár (Sütő A.). 16. Hajtás, sarj – Ablak-
tábla. 17. Szerves oldószer – Szándék, törekvés. 20. Alakját változtató egysejtű állat –
Manilakender. 21. Elektronikus levél – Útnak ered. 24. Fonóeszköz – Vágóeszköz. 26.
Csüng – Németország az olimpián. 29. Skálahang – Kettős betű.

Koncz Erzsébet

A FEBRUÁRI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

FEIER ILONA, Szászrégen, 
Duzilor u. 24. sz.

KISS TILDA, Marosvásárhely, 
Lăcrămioarei u. 22. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
KOCSI PATKÓ; KOMOR; KOSSUTH; 

NÉMETHY; GENERSICH; PATACHICH;
ROTH.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot 

Borbély Ernővel a 0742-828-647-es 
telefonszámon.

Megfejtések 
a február 17-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Apokrif
Skandi: Ámde ahogy bekerültél, 

Hűvösebbre fordult a szél.

Szerkeszti: Kiss Éva 738.
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ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS 

KIADÓ 3 szobás lakás. Tel. 0741-
392-529. (58760-I)

VÁSÁROLUNK festményt, ezüstöt,
bútort, régiséget. Tel. 0740-242-861.
(57357)

ELADÓ tökmagolaj, héjatlan tökmag és
tökmagliszt, valamint nagy kapacitású
fejtőgép. Tel. 0747-480-255, 0746-090-
353. (58965)

ELADÓK: kanapé, dupla és szimpla
ajtók, kályhacsövek, többféle bútordarab,
konvektor, rádiók, lemezek, órák, korsók,
tégla, szövetek, csergeterítő, porszívó,
többféle edény, 15 db báránybőr, sok
baba, régi székek, kicsiágy, mosógép és
sok egyéb, minden olcsón. Csere is
érdekel.  Tel. 0265/242-342. (58882)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel. 0743-595-124, 0365/432-506.
(59067)

ELADÓK: váltóeke, kombinátor, tár-
csás kasza, gabonaőrlő. Tel. 0743-
860-354, 0745-404-666. (59108-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(58991-I)

ELADÓ Mezőmadarason nagy ház 50 ár
területtel. Tel. 0749-885-203. (59021)

ELADÓ ház Erdőcsinádon, 26 ár
telek, villany, gáz – a papírok rend-
ben. Tel. 0741-563-536, 0365/739-
344. (59003-I)

A NIKI PARK üzletben a 100x200 cm-es
és 90x200 cm-es német Memory Foam
matracok 290 lejért kaphatók a készlet
erejéig. 1989. December 22. utca 113.
szám (kijárat Régen felé). (18482)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(59159)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-837-290.
(59159)

ELADÓ Nyárádmagyaróson beltelek
(109. szám). Tel. 0744-760-609.
(59106-I)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748-977-
768. (59154)

KIADÓ 3 szobás, felújított, I. osztályú,
bútorozatlan lakás II. emeleten a
Banat utcában (Tudor), konyhabútor
és aragáz van. Egy hónapi kaució
szükséges, 250 euró/hó. Tel. 0746-
068-689, 0749-889-718. (59174-I)

ELADÓ ház Nyárádszentlászlón 40 ár
telekkel. Tel. 0365/888-648. (59179)

ELADÓ magánház a Sitarilor u. 10. szám
alatt. Tel. 0745-751-628. (59182)

ELADÓ cserép bontásból – 0,40
lej/darabja. Tel. 0753-419-394, 0744-
496-038. (59200-I)

ELADÓ 1171 m2-es telek Nagyernyében
(Domos) bekerítve, kút, vécé,
áramlehetőség, telekelve. Ára 18.500
euró, alkudható. Tel. 0744-662-297.
(59192)

ELADÓ jó állapotban levő ház Holt-
maroson, a központban: 3 szoba,
konyha, fürdő, garázs és melléképü-
letek, 19 ár. Tel. 0742-304-245,
0365/800-454. (59211-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon – 32.000 euró. Tel. 0737-
797-975. (59218)

SÜRGŐSEN lakást vásárolok
készpénzzel. Tel. 0745-423-310. (59218)

TŰZIFA eladó – 130 lej. Tel. 0740-383-
071. (59222)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-919-662. (59221)

ELADÓ gyerekágy matraccal. Tel. 0757-
280-836. (59217) 

LAKÁST vásárolok haszonélvezettel. Tel.
0752-141-516. (59252)

ELADÓ kukorica, búza, zab kisebb-
nagyobb mennyiségben, házhoz
szállítással is. Tel: 0265/345-450,
0729-073-799. (-I)

ELADÓK: szobabútor, kanapé, heverő,
szekrény, kályha, hűtőszekrény,
szőnyegek, párna, paplan. Tel. 0747-408-
575. (59267)

ELADÓ 27.200 m2 szántóföld
Székelyvajában. Összterület ára: 8500
euró. Érdeklődni a 0365/443-865-ös
telefonszámon, 8-20 óra között. (59269)

ELADÓ 120-130 kg közötti disznó és
széna nagy tételben. Tel. 0747-856-936.
(59279)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás
garázzsal a 2-es Poliklinika környékén.
Tel. 0745-397-706. (59284)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. 
(sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
Válasszon egy jól fizető állást 2017-ben! 4 CSILLAGOS 
NÉMETORSZÁGI SZÁLLODÁKBA keresünk TAKARÍTÓ-
KAT. Nők, férfiak és párok is jelentkezhetnek. Ingyenes betanítást,
kiutaztatást és szállást biztosítunk. További információkért érdek-
lődjön a 0740-223-377-es telefonszámon. Jelentkezzen most, hogy
biztosan meglegyen a helye a következő induló csapatunkban!
(59316-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.
(18422)
MAGYARORSZÁGI MUNKÁRA keresünk AWI; AWI-kombi-
nált minősítéssel rendelkező HEGESZTŐKET, illetve IZOMET-
RIÁS CSŐSZERELŐ SZAKMUNKÁSOKAT. A fizetendő nettó
bér: 1600 Ft/óra. Ezenfelül álljuk az utazás és a szállás költségeit.
Érdeklődni lehet a 0754-276-159-es telefonszámon, illetve az 
nlehel.7@gmail.com e-mail-címen. (59381-I)
BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANY-
SZERELŐT alkalmazunk. Életrajzot az electrosec@rdslink.ro 
e-mail-címre várunk. (59348-I)
ALKALMAZUNK dízelpumpákat és porlasztókat javító marosvá-
sárhelyi műhelybe MUNKATÁRSAT. Betanítását vállaljuk. Érdek-
lődni a 0744-607-000-s telefonszámon. (59382-I) 
VENDÉGLŐ Marosvásárhely főterén alkalmaz SZAKÁCSOT és
SEGÉDSZAKÁCSOT. Tel. 0740-738-072. (18519-I)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk Marosvásárhelyen. Tel. 0722-
404-679. (18527-I)
TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ VILLANYSZERELŐT,
KARBANTARTÓT alkalmazunk. Elvárások: hasonló munkakör-
ben szerzett tapasztalat; önálló, pontos munkavégzés. Feladatkör:
villanyszerelési munkálatok ellátása; karbantartás, karbantartói rész-
leg irányítása; alkatrészbeszerzés. Jelentkezzen önéletrajzával a
cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.-I)
NÉMETORSZÁGI MUNKA: B kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező munkatársat keresünk hosszú távra, minimum 6 hónapra.
Bővebb felvilágosítás a 00-49-15-736368521-es telefonszámon.
(59118-I)
Az ARTTHING REKLÁMÜGYNÖKSÉG DEKORATŐRT
keres. Fényképes önéletrajzokat várunk: office@artthing.ro Bőveb-
ben: 0746-782-177, Facebook/artthingdesign. (59403-I)
A marosvásárhelyi ATLAS SPORT CÉG alkalmaz ÉPÍTŐMÉR-
NÖKÖT/ÉPÍTŐMESTERT beszerzésre és munkatelep-szervezésre.
Tel. 0265/312-923; az önéletrajzokat küldjék az
office@atlassport.ro e-mail-címre. (sz.-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni
a 0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhe-
lyén: a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra. Tel. 0744-644-
026. (18584-I)
CUKRÁSZDÁBA ELADÓT alkalmazunk. Tel. 0745-668-883, 
e-mail-cím: jutkams@yahoo.com (18538-I)
A THEREZIA KFT. minimum 3 év szakmai tapasztalattal rendel-
kező KÖNYVELŐT alkalmaz. A felsőfokú gazdasági végzettség
előnyt jelent. Az önéletrajzát, kérjük, juttassa el a 0265/322-443-as
faxszámra vagy a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni
lehet a 0265/322-441-es és a 0749-228-435-ös telefonszámon. 
(sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz mintaboltjaiba.
Az önéletrajzát bármely Timko-üzletbe beadhatja. (18605-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍ-
TOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, össze-
szerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kí-
nálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban
és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-
687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59446-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország te-
rületére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás
és utazás! Kezdők jelentkezését is vállaljuk, betanítással! A magyar
nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-
753-102-290 telefonszámon.(59446-I)
A marosvásárhelyi WESTJOBS CÉG TELEFONOS ÜGYFÉL-
SZOLGÁLATI (Call Center) MUNKATÁRSAT alkalmaz. Feladat-
kör: beérkező és kimenő hívások kezelése; az ügyfelek pontos,
szakszerű tájékoztatása; a tevékenységhez köthető adminisztrációs
feladatok ellátása. Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@westjobs.eu 
e-mail-címen. (59445-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
Az UNIPLAY alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖKET Bingo-jegyek
eladására az ernyei Selgrosba és az ernyei Pallasba. Érdeklődni a
0759-202-068-as telefonszámon. (18607)
KFT. alkalmaz GÉPÉSZT buldoexkavátorra. Tel. 0744-798-270,
0744-505-710. (59186-I)
VARRODA alkalmaz VARRÓNŐKET, MESTERT(NŐT). Tel.
0742-298-872. (18612-I)
HOSSZÚ távra komoly, dolgozni szerető, megbízható NŐKET al-
kalmazunk SZABÓ-VARRÓ MUNKÁRA, betanítási lehetőséggel.
Követelmények: kreativitás, pontosság, csapatmunkára való kész-
ség. Tapasztalat nem szükséges. Tel. 0746-807-692. (18610-I)
ASSZISZTENSNŐT alkalmazunk FOGORVOSI RENDELŐBE.
Tel. 0744-868-168. (59248-I)
A ROHID CONSTRUCT KFT. alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES,
VASBETONSZERELŐ MUNKÁSOKAT hosszú távra, budapesti
munkákra (10-15 fő), valamint HEGESZTŐKET minősítéssel, mű-
helybe (10 fő). Magas kereseti lehetőség. Tel. 0773-391-682.
(59234-I)
SZAKÁCSOT keresünk! A SÖRHÁZ SZAKÁCSSEGÉDET
keres. Idősebb hölgyeknek/férfiaknak is nyitott az állás (60-65 éve-
sig), sőt a tanítást is bevállaljuk! Az önéletrajzokat a
jazzdome@gmail.com e-mail-címre várjuk. Ursus Sörház Face-
book: https://www.facebook.com/casaberiiursus/?fref=ts (sz.)
BUDAPEST mellett, Szigetszentmiklóson ÉPÜLET- vagy 
BÚTORASZTALOS SZAKEMBERT jó körülmények között és jó
fizetéssel, azonnali belépéssel felveszek. Tel. 00-36-20-981-3392.
(58181-I)
ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁSÁHOZ HEGESZTŐT és LA-
KATOST alkalmazunk. Tel. 0744-511-215. (18617-I)
ASZTALOST alkalmazunk PAL-SZABÁSZATI GÉPRE. A szak-
tudással rendelkezőket magas fizetésben részesítjük. Tel. 0745-901-
133. (18619-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KLARA gyógyító és javasasszony a
leghatékonyabban,
gyógynövényekkel, talizmánokkal, a
legrövidebb idő alatt oldja meg az önök
problémáit. Segít az átkok és kötések
feloldásában, szétesett családokat
egyesít, sikert visz otthonukba és
vállalkozásukba, segít az impotenciá-
ban, epilepsziában, alkoholizmusban,
depresszióban, psoriasisban, reumá-
ban, gyógyíthatatlan betegségekben
stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara
asszonynak, mert segített epilepsziás
fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről
köszöni, hogy ismét együtt lehet
feleségével, hosszú és szomorú
távollét után; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból, az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Elena
Régenből hálás, hogy ismét sikeres
az üzleti élete, a gazdasági válság
ellenére is.
Hívják bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A BACKAMADARASI 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

versenyvizsgát szervez a következő állásra: 
II. besorolású SZAKREFERENSI ÁLLÁS meghatározatlan

időre való elfoglalására a Backamadarasi Polgármesteri Hivatal
kataszteri és mezőgazdasági osztályán.

A kiegészítő vizsgát 2017. március 23-án 9 órától, az írásbeli vizs-
gát 2017. március 28-án 9 órától, az állásinterjút pedig 2017. már-
cius 30-án 10 órától tartják a Backamadarasi Polgármesteri
Hivatal székhelyén.

A beiratkozási iratcsomót 2017. március 17-ig kell benyújtani a
polgármesteri hivatal székhelyén.

A  jelentkezőknek meg kell felelniük a közalkalmazottakra vo-
natkozó, utólag kiegészített és módosított, újrakibocsátott 1999. évi
188-as törvény 54. cikkelyében megfogalmazott minden feltételnek. 

A sajátos feltételek, a könyvészet és a pályázati dosszié iratainak
jegyzékét kifüggesztették az intézmény székhelyén.

Bővebb felvilágosítás a versenybizottság jegyzőjétől igényelhető
a 0265/710-290-es telefonszámon. (18618-I)



ELADÓ ház 33 ár telekkel és gazdasági
épületekkel Székelysárdon. Tel. 0747-
586-170. (59284)

ELADÓ emeletes magánház az Oneşti
tér környékén. Szükséges a felújítás. Tel.
0746-368-546. (59284)

ELADÓK hússertések vágási
lehetőséggel, malacok, vemhes kocák és
kan. Tel. 0265/435-899. (59288)

ELADÓ 15 ár telek Székesen, a főut-
cán – 4,5 euró/m2. Tel. 0746-059-300,
0741-223-589. (59283-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(59265)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-439-281.
(59265)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(59265)

VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744-474-
863. (59293)

ELADÓ Nyárádremetén, a 285. szám
alatti családi ház melléképületekkel és 29
ár területtel. Tel. 0752-030-701. (59292)

ELADÓ ház Nyárádszentimrén (85.
szám). Tel. 0365/413-783. (59299)

ELADÓ ház Deményházán. Tel.
0265/576-041. (59300-I)

ELADÓ ház Marosszentgyörgyön: 3
szoba, konyha nappalival, 3 fürdő,
kamra, tároló, előszoba. Ára: 75.000
euró. Tel. 0745-928-208. (59318-I)

VÁSÁROLNÉK I. osztályú, 2 szobás
lakást közvetítő nélkül. Tel. 0771-217-
641, 17-21 óra között. (59317)

ELADÓ gyerekszobabútor, gyerekülés
kocsiba. Tel. 0365/433-520, 0749-205-
334. (59330)

TÁRSKERESÉS

ÖZVEGY, 77 éves, nyugdíjas férfi társat
keres hasonló korú nő személyében. Tel.
0365/422-202, 0720-529-505. (59320)

MINDENFÉLE

ELTELT ÖT ÉV, ELÉRKEZETT AZ
50 ÉVES ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ
IDEJE mindannyiunk számára, akik
1967-ben érettségiztünk az Unirea–
Egyesülés középiskolában, a XI. B
osztályban, osztályfőnök Molnár
Magda tanárnő.Találkozás 2017. jú-
nius 10-én, szombaton 14 órakor a
Rosen Garden vendéglőben (Tulipán
u.). Várjuk előzetes jelentkezéseteket
a következő elérhetőségeken: H. And-
rás – 0727-866-200, P. Tibi – 0744-
234-670, B. Ernő (Nőci) –
0742-828-647. (58950-I)

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

ENGEDÉLYEZETT, CECCAR-tag
könyvelőnő, kft.-k, egyéni és családi
vállalkozások teljes körű könyvelését
vállalom reális áron. Tel. 0745-397-
763, 8-22 óra között. (58353-I)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (58927)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (58753)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel.
0749-543-104. (58651-I)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát
és tetőjavítást. Tel. 0751-847-346.
(58810)

JAVÍTUNK és készítünk tetőt, csator-
nát. Tel. 0752-377-342. (58668-I)

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS cégek-
nek. Tel. 0744-504-536. (18481)

TERMOPÁN ablakok, vasajtók, redő-
nyök szerelése és javítása. Tel: 
0744-504-536. www.bizoo.ro/firma/
scprofoservsrl  (18481)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0744-572-889. (-I)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garan-
ciával. Tel. 0740-680-648, 0722-693-
866. (18601)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: ultra-
hang, mammográfia, csontsűrűség-
mérés, hormonális vérvizsgálat. Tel.
0740-158-526. (59202-I)

VÁLLALOK bádogosmunkát, csator-
nák készítését és javítását, szemétle-
öntők készítését. Tel. 0746-664-156.
(59189)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL épít-
kezési munkát vállal: háztetők készí-
tését, bádogosmunkát, cserép-
forgatást, belső munkálatokat, kapuk,
kerítések készítését. A szállítás ingye-
nes. Tel. 0747-634-747. (59013-I)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (59215-I)

VÁLLALUNK ácsmunkát fából, tető-
fedést Lindab cseréppel, teraszok,
csatornák, lefolyók készítését, javítá-
sát és bármilyen javítást. Tel. 0747-
871-270. (59087-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (59128)

KERESSÜK Kolumbán István sport-
tanár címét, aki 1952-ben érettségi-
zett a Bolyai Líceumban. A választ a
0754-024-110-es telefonszámra kér-
jük. (59231-I)

FIGYELEM! Ha ajtózárpanasza van vagy
a szék elromlott, telefonáljon,
szakszerűen megjavítom. Tel. 0743-211-
281. (59260)

EGYEDÜLÁLLÓ, idős személy lelkes
gondozását, támogatását vállalom
örökség ellenében. Tel. 0752-437-054.
(59266)

SÍRKERET, sírkő, feliratok készítését
vállaljuk mozaikból, márványból az
összes városi temetőben, falun is,
garanciával. Tel. 0746-559-028. (59274)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722-
846-011. (58482) 

MEGEMLÉKEZÉS

Egy pillanat és mindennek vége,
gyorsan távoztál a végtelen-
ségbe. Maradt a bánat és egy
csendes sírhalom, szerető szí-
vünkben örök fájdalom. A drága
gyermekünkre és testvérre,
SZÁSZ BERNÁTRA emlékezünk
február 26-án, halálának 15. év-
fordulóján. Szerető szülei, test-
vére és családja.
„Neved a szél simítja egy táblán
az örök kék ég alatt az örök ma-
gány, de mégis bennünk élsz to-
vább, mert a szeretet és az emlék
erősebb, mint a halál.” (58994)

Elmúlt 10 év…
Emléked bennünk él!
Szomorúan emlékezünk február
23-ára, amikor eltávozott közü-
lünk a szeretett KŐVÁRI 
SAROLTA (Saci), az 1-es Polikli-
nika volt főasszisztense. Nyugodj
békében, testvérkém! Zoltán és a
család. (59166-I)

Mondta néki Jézus:
„Én vagyok a feltámadás és az
élet: aki hisz énbennem, ha meg-
hal is, él; és aki csak él, és hisz
énbennem, soha meg nem hal.”
Könnyes szemekkel állunk meg
sírod felett, mert a koporsó be-
zárta legdrágább kincsünket.
Nehéz az életet élni nélküled, de
Isten nem hagy el és Jézus na-
gyon szeret!
Szomorúan emlékezünk a szere-
tett férjre, a legdrágább édes-
apára, a felejthetetlen nagyapára
és apósra, a csíkfalvi születésű
NAGY ZOLTÁN marosvásárhelyi
lakosra, a TCM-SUT volt dolgozó-
jára, aki 2013. február 24-én, már
négy éve itt hagyott bennünket.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékeznek rá szeret-
tei. (59153-I)

Lelkünk nem szűnő fájdalmával
emlékezünk SZALAI ALBERT-
ZSOLTRA halálának 4. és SZALAI
ALBERTRE (Berci) halálának 6.
évfordulóján. Jóságos arcukat,
féltő szeretetüket soha nem fe-
ledjük el. Nyugodjanak békében!
Szeretteik. (59145)

Szomorú szívvel emlékezünk feb-
ruár 26-án a cserefalvi FERENCZI
JULIANNÁRA halálának 11. évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugodalma csendes! Emlékét
őrzik gyermekei, unokái és azok
családja. (59187)

Ma öt éve hunyt el a mezőcsávási
NAGY ZOLTÁN. Emlékét fájó
szívvel őrizzük. Felesége, gyer-
mekei, menye, unokái családjuk-
kal együtt. Akik szerették,
gondoljanak rá kegyelettel!
(59204)

Egy váratlan perc alatt életed
véget ért, búcsúzás nélkül elmen-
tél.
Fájó szívvel emlékezünk február
24-én a drága jó testvérre, a me-
zőcsávási NAGY ZOLTÁNRA ha-
lálának ötödik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Testvérei és azok csa-
ládja. (59191)

„Csak az hal meg, akit elfeled-
nek.”
Szomorú szívvel emlékezünk feb-
ruár 24-én édesanyánkra, FODOR
KATALINRA szül. Hincs halálának
első évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Nyu-
godjál békében! Szeretettel,
leánya, fia, menye, az unokák és
családjuk, a dédunokák. (59223-I)

Fájó szívvel emlékezünk február
25-én GYÁRFÁS KATALINRA
szül. Oprea halálának második
évfordulóján. Jóságos, szerető
és vidám lényének áldott, szép
emlékét szívünkben örökre meg-
őrizzük. Zita és családja. (59270)

Fájó szívvel emlékezünk a szere-
tett férjre, drága jó édesapára,
JÓZSA ISTVÁNRA, aki február
26-án egy éve örökre megpihent.
Szívünkben örökké élsz.
A gyászoló család. (59251)

Fájó szívvel, szeretettel gondo-
lunk a drága jó nagymamára és
nagytatára, dédszülőkre, az ákos-
falvi BAJNOCZKI DÉNESNÉRE
szül. HENTER POLIXÉNIA halálá-
nak 26., valamint BAJNOCZKI
DÉNESRE halálának 36. évfordu-
lóján. Áldott, szép emléküket szí-
vünkben mindörökre
megőrizzük. Nyugodjatok béké-
ben! Unokátok és családja.
(59255)

A fájdalom, amit egy szeretett
ember elvesztése okoz, sohasem
múlik el. Enyhül, de nem tűnik el
teljesen, és az élet már sohasem
lesz olyan, mint azelőtt.
Fájó szívvel emlékezünk a mező-
csávási KELEMEN JULIÁNNÁRA
halálának második évfordulóján.
Isten nyugtasson békében! Só-
gornője, Ili, keresztfia, Péter és
családja, Tünde és családja.
(59264)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeretett édesanyámra, a csík-
falvi DÉNES CS. LAJOSNÉRA
szül. FAZAKAS VILMA halálának
10. évfordulóján. Nyugodjék bé-
kében! Árpád és Gizella. (59268)

Megállt a szív, mely élni vágyott,
pihen a kéz, mely dolgozni imá-
dott.
Nagy szeretettel emlékezünk feb-
ruár 27-én a nyárádselyei KACSÓ
ZS. MIHÁLYRA, aki tíz éve,  44
évesen, tragikus hirtelenséggel
hagyta itt szeretteit. Emlékét őrzi
nővére és családja. Nyugodjon
békében! (59281)

Szívünk mély fájdalmával emlé-
kezünk február 26-án 
SEBESTYÉN LIVIURA halálának
első évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Bána-
tos szerettei. (59275-I)

Szomorú szívvel emlékezünk 
február 24-én MARGANDAI 
SÁNDORRA halálának 4. évfordu-
lóján.
Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk marad
szép emléked. Emlékét őrzik sze-
rettei. (59297-I)

Fáfó szívvel emlékezem február
26-án SURÁNYI IRÉNRE halálá-
nak második évfordulóján. Emlé-
két szeretettel őrzi férje, János.
(59302)

Kegyelettel  és fájó szívvel emlé-
kezünk SIPOS ERNŐ backama-
darasi tanítóra halálának 17.
évfordulóján. Szerettei. (59315)

„Ha emlegettek, köztetek leszek, 
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek.”
Fájó szívvel emlékezünk február
24-én a mezőkölpényi születésű
KELEMEN JULIÁNNA szül. Zrinyi
volt mezőcsávási lakosra halálá-
nak 2. évfordulóján. Emlékét őrzi
bánatos férje, két fia, két unokája.
(59324)

Szomorú szívvel emlékezünk feb-
ruár 25-én a drága jó édesanyára,
SERES ILONÁRA, aki tíz éve eltá-
vozott közülünk. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! A gyá-
szoló család. (59338-I)
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REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
ingyenes kivizsgálás (küldőpapír szükséges).

– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.

Tel. 0743-714-914. (18435)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát tart egy megüresedett
OSZTÁLYVEZETŐI állás betöltésére a beruházási és közbeszerzési
osztályon.
Sajátos követelmények: egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy
ezzel egyenértékű oklevéllel – közgazdasági, jogi és közigazgatási
szakon; mesteri vagy egyetem utáni tanulmányok közigazgatás,
menedzsment szakon vagy az állás elfoglalásához szükséges
szakosodás a törvénynek megfelelően; minimum két év gyakorlat az előírt
szakmában, közalkalmazottként.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2017. március 28-án 10 óra. 
A szóbeli meghallgatásra legkésőbb négy munkanappal az írásbeli vizsga
vagy gyakorlati próba után kerül sor.
Az iratcsomók benyújtásának határideje: 2017. március 15.
Tájékoztatás a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon vagy a
www.dgaspcmures.ro honlapon. (sz.)



ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal, Isten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett férj, apa, testvér,
após, nagyapa, rokon, jó barát, 

id. SZENTGYÖRGYI SÁNDOR 
életének 69. évében 2017. feb-
ruár 21-én megpihent. Drága sze-
rettünket 2017. február 24-én 13
órakor kísérjük utolsó útjára a
backamadarasi ravatalozóból.
Emléke legyen áldott! 

A gyászoló család. (59249-I)

Fájó szívvel veszünk búcsút a
szeretett testvértől, rokontól, 

TOLLAS MARIKÁTÓL 
szül. Tordai. 

Nyugodjék békességben! 
Testvére, Şuteu (Tordai) Rózsika
és családja. (59301-I)

Megrendült szívvel, mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, 

HALLER SÁNDOR 
hosszas betegség után életének
47. évében átadta magát Terem-
tőjének. Utolsó útjára február 25-
én délután 2 órakor kísérjük el a
vásárhelyi református temető sír-
kertjébe. 
Szerető felesége és imádott kis-
lánya, Réka. Emléked örökké szí-
vünkben marad. Nyugodjál
békében, drága Tátá! (59323-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett gyermek, férj, édesapa,
testvér, vő, rokon, 

HALLER SÁNDOR 
hosszas betegség után életének
47. évében tragikusan elhunyt.
Fájdalommal búcsúzunk tőle feb-
ruár 25-én, szombaton 14 órakor
a marosvásárhelyi református te-
metőben. Szívünkben élsz to-
vább. Emléked legyen áldott,
nyugalmad békés! 

A gyászoló család. (59323-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, anyós,
nagymama, rokon, 

TOLLAS MARGARÉTA 
66. évében hirtelen halál követ-
keztében eltávozott közülünk.
Drága halottunk temetése feb-
ruár 24-én 15 órakor lesz a Jeddi
úti temetőben. Szívünkben él to-
vább. Nyugodjék békében! 

A gyászoló család. (59326-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, apó és
dédapó, 

NEMES LÁSZLÓ 
életének 83. évében hosszas be-
tegség után megpihent. Temeté-
sére február 25-én, szombaton
délben 12 órakor kerül sor a ma-
rosvásárhelyi református teme-
tőben. 

A gyászoló család. (59336-I)

„Mert én tudom, hogy az én Meg-
váltóm él, és utoljára az én
porom felett megáll.”

(Jób 19,25)
Szomorú szívvel, de Isten akara-
tában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága nagymama, dédi-
mama, rokon, szomszéd és jó is-
merős, a lőrincfalvi születésű 

özv. FEKETE IDA 
marosvásárhelyi lakos 

életének 97. évében 2017. feb-
ruár 23-án csendesen megpi-
hent. Temetési szertartására
2017. február 25-én, szombaton
13 órakor kerül sor a marosvá-
sárhelyi református temető rava-
talozójában, majd a lőrincfalvi
temetőben helyezzük örök nyu-
galomra. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Búcsúzik tőle unokája, Emese és
családja. (59340-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzésünket fejez-
zük ki Haller Katalinnak és 
Rékának a szeretett FÉRJ és
ÉDESAPA  hirtelen elvesztése
alkalmával. Bálint Réka és
családja (-)

Őszinte együttérzésünket fe-
jezzük ki volt osztálytársunk,
Haller Katalin szeretett 
FÉRJÉNEK elvesztése alkal-
mával. Az 1995-ben végzett
óvónői osztály közössége (-)

Szomorú szívvel és együttér-
zéssel kívánunk őszinte rész-
vétet Klári néninek és Sanyi
bácsinak szeretett és gondo-
san ápolt FIUK elvesztése
miatt. Ezúton kívánunk vi-
gasztalást szüleinek, békés
nyugalmat Matyinak. Éva és
Zita Barabás. (v.-I)

Szomorúan értesültünk 
kedves osztálytársunk, 
MAKFALVI SÁNDOR MÁTYÁS
elhunytáról. Őszinte részvé-
tünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. Az 1989-ben vég-
zett XII. D osztály és osztály-
főnöke, dr. Szilágyi Miklós.
(59309-I)

Szomorú szívvel értesültem
MAKFALVI MÁTYÁS haláláról.
Nyugodjál békében, Matyika!
Gyászoló szüleinek fájdalmá-
ban osztozom és vigasztaló-
dást kívánok. A tanító nénije.
(59310-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Haller Katalin kolléganőnknek
szeretett FÉRJE elhunyta al-
kalmából. Vigasztalódást kí-
vánunk a gyászoló családnak.
A Maros Megyei Tanfelügyelő-
ség munkaközössége. (-I)

Megrendülten értesültünk
szeretett szaktanfelügyelő-
nőnk, Haller Katalin FÉRJE
korai, váratlan haláláról. Ezen
nagyon nehéz percekben osz-
tozunk fájdalmában, érzékeny,
kedves lelkének vigasztalást,
megnyugvást kívánunk. A
Csodavilág óvoda munkakö-
zössége. (59321)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
Szentgyörgyi családnak id.
SZENTGYÖRGYI SÁNDOR el-
vesztése okozta mély fájdal-
mukban. Vigasztalódást
kívánunk. Gabi és családja,
Imola és családja Németor-
szágból, valamint Imola szü-
lei. (59322-I)

Részvétünket fejezzük ki és
őszinte együttérzéssel vigasz-
talódást kívánunk Haller 
Katalin tanfelügyelőnknek
szeretett FÉRJE korai elvesz-
tése miatt. Nyugodjon béké-
ben! A Liviu Rebreanu
Gimnázium és a hozzá tartozó
óvodák munkatársai. (59323)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a Cormoş család minden
tagjának a szeretett szom-
szédasszonyunk, FLOAREA
NÉNI elvesztése okozta mély
fájdalmukban és szomorúsá-
gukban. Nyugodjon békében,
kedves Floarea néni! A Koós
Ferenc u. 21-es tömbház lakó-
közössége. (59325)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Haller Katalin kolléganőnknek
és családjának szeretett
FÉRJE korai elvesztése miatt.
Vigasztalódást kíván a 12-es
Számú Napközi Otthon közös-
sége. (59328-I)

Fájdalommal és döbbenettel
értesültünk egykori kollé-
gánk, drága barátunk, 
HALLER SÁNDOR hirtelen ha-
láláról. Drága Sanyika, adjon
Neked a Jóisten csendes nyu-
godalmat, családodnak meg
erőt elviselni hiányodat. Szo-
morúan búcsúzunk, az Ariel
Színház. (sz.-I)

Kívánunk őszinte együttér-
zéssel vigasztalódást Haller
Katalin tanfelügyelőnőnek
szeretett FÉRJE korai elvesz-
tése miatt. Nyugodjon béké-
ben! A Csodálatos Berek
Napközi Otthon munkaközös-
sége. (59332-I)

„Nem múlnak ők el, kik szí-
vünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek…”
Szomorú szívvel vettük tudo-
másul Haller Katalin kolléga-
nőnk, tanfelügyelőnk szere-
tett FÉRJÉNEK elvesztését.
Őszinte együttérzésünket fe-
jezzük ki, gyászában oszto-
zunk, lélekben vele vagyunk.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes!
A 6-os Napközi munkaközös-
sége. (59341)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk,
DOCZI VIKTOR temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (59303)
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Minden évben eljön a nap, mely szí-
vünkben csak fájó emléket hagy.
Szomorú szívvel emlékezünk február
25-én a szeretett férjre, édesapára, id.
SZÁSZ MÁTYÁSRA halálának 4. évfor-
dulóján. 
Emlékét őrzi szerető felesége, két gyer-
meke és családjuk, az unokák, menye
és veje. Nyugalma legyen csendes és
emléke áldott! (59282)

„Az én időm hamarabb lejárt, mint sze-
rettem volna, bocsássatok meg, én
nem tehettem róla.”
Hittünk az életben, bíztunk a gyógyu-
lásban, de ha már nem lehetett, leg-
alább a csodában. Erőtlen és nagyon
gyenge voltál, de a felépülésben bíztál.
Bárhogy is akartál közöttünk maradni,
mi már nem tudtunk rajtad segíteni.
Fájó szívvel emlékezünk február 25-
ére, amikor 11 éve elragadta a halál
szerettei köréből a 38 éves KISS SÁNDORT. 
Emlékét őrzik szerettei. Nyugodjál békében! (59254-I)

„Csillag voltál, azt mondják, 
s nem vigyáztunk rád,
Egy lélegzetnyi boldogság: 
ennyi volt tán, ez volt az élet.
Ránk nézel egy fényképről, 
a szemed titkot rejt;
egy titkot, melyet többé már
nem sejthet meg,
nem fejt meg senki…
Álmodj, királylány, 
az is álom volt, hogy éltél!
Nekünk is álom vagy ma már!”

(Homonyik Sándor)
Mély fájdalommal emlékezünk február 24-ére, amikor ma
három éve súlyos szenvedés után elragadta tőlünk a kegyet-
len halál 46 éves korában a drága jó feleséget és édesanyát,
a berekeresztúri születésű CSIBI EMÍLIÁT szül. Csergő.
Akik ismerték, gondoljanak rá kegyelettel! 
A gyászoló család. (59219-I)

Szomorú szívvel emlékezünk 
CZERÁN ANDRÁSRA halálának 10.
évfordulóján. Akik szerették és is-
merték, gondoljanak rá kegyelettel!
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Szerettei. (59155-I)

Huszonegy évvel ezelőtt, 1996. február
24-én szenderült öröklétre a mi drága
Kati mamink, CSIFÓ KATALIN 
szül. Bálint, a Maros Megyei Gyermek-
poliklinika néhai főasszisztense, a fe-
ledhetetlen feleség, anya és
nagymami, jó kolléga és barát. Akik is-
merték, gondoljanak rá szeretettel.
Nyugodj békében! 
Férjed, János és gyerekeid. (-I)

Soha el nem múló fájdalommal emléke-
zünk a pótolhatatlan, legdrágább férjre,
édesapára, nagytatára és apósra,
SIMON ISTVÁNRA halálának 9. évfordu-
lóján. Szép emlékét örökre szívünkben
őrizzük. 
Bánatos felesége, egyetlen lánya, veje
és két imádott unokája: Mátyás és
Noémi. (59075-I)



A CFR Önsegélyző Pénztára 
– Marosvásárhely,  Horea utca 3. szám – 

sürgősen megoldhatja anyagi gondjait  helyben 
nyújtott  hitel folyósításával, előnyös feltételekkel. 

A hiteltípusok a következők:
• kezessel nyújtott kölcsönök
• kezes nélküli kölcsönök és pluszösszegek
• speciális kölcsönök fiatal házasoknak, 
újszülöttet nevelő családoknak és egyetemistáknak

• társaságitőke-betétek előnyös kamatokkal
Érdeklődni a 0265/233-699-es telefonszámon lehet. 

Sucursala Mures
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A marosvásárhelyi 
Siletina Impex Kft. 

taxisofőri munkakörbe 
személyzetet alkalmaz

Elvárások:
• taxizásra kibocsátott érvényes gépkocsivezetői szakmai bizonylat
• legkevesebb kétéves szakmai gyakorlat

Amit ajánlunk: 
• dinamikus munkakörnyezet
• motiváló bérezés

Az alkalmazási kérelmet, az önéletrajzot, a hajtási jogosítvány
fénymásolatát, a végzettséget igazoló irat és a szakmai tanúsítvány
fénymásolatát, esetleg ajánlásokat a cég titkárságára kell benyúj-
tani: Marosvásárhely, Bega utca 2. szám, hétfőtől péntekig 9-15
óra között. 

Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk interjúra. 
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-077 vagy 

a 0751/308-385-ös telefonszámon. 

A marosvásárhelyi székhelyű 

CLINI-LAB KFT. 
munkatársat keres 

a következő munkakör betöltésére:
Marketingspecialista

Feladatok:

• A marketingkampányok tervezésében és
lebonyolításában való aktív részvétel

• Online és offline marketingkampányok
koordinálása

• Statisztikák és kimutatások készítése
• Konferenciák és más specifikus esemé-

nyek szervezése
Elvárások:

• Felsőfokú szakirányú végzettség
• Marketing- és kommunikációs területen

szerzett minimum 1 év tapasztalat
• Az angol nyelv alapos ismerete
• Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs

készség
• Dinamikus, aktív, csapatjátékos személy
• Kiváló munkatervezési és szervezési

készség, jó időbeosztás
• Kreativitás

Ajánlatunk:

Kellemes és változatos munkakörnyezet, teljesítmény-
arányos bérezés, telefon, szakmai és belső tréningeken,
konferenciákon való részvétel.

Jelentkezni a hr@clinilab.ro e-mail-címre küldött ma-
gyar, román vagy angol nyelvű önéletrajzzal lehet.

A marosvásárhelyi 
Transilvania 

Repülőtér
(székhely: Vidrátszeg,

az E60-as út Marosvásárhely–
Marosludas közötti szakaszán 

a 14,5 km-nél)

versenyvizsgát 
szervez 

a következő állás 
betöltésére:

• Jogtanácsos  –
COR 261103 – 

egy állás,
meghatározatlan

időre 
A pályázati dosszié benyújtá-
sának határideje:  2017. már-
cius 8.
A vizsga időpontja: 2017.
március 10.
Részvételi feltételek:
– jogi egyetemi végzettség li-
cencvizsgával
– szakértőként működhet
mint jogi képviselő és jogtaná-
csos a bíróságon 
– tapasztalat a közbeszerzési
eljárásokban 
Bővebb tájékoztatás a repü-

lőtér weboldalán:
www.transylvaniaairport.ro

és a 0265/328-259-es telefon-
számon, 254-es mellék. 

A Kis-Küküllő Menti 
Szőlészeti Társulás 

és a Kis-Küküllő Borlovagrend
közös szervezésében március 1 – 4. között tartják
a 21. hagyományos nemzetközi borversenyt

Balavásáron, a Romantik vendéglőben. 
A program a következő: 
– március 1-jén 10 és 16 óra között a borminták begyűjtése a Ro-

mantik vendéglőben  
– március 2-án a borok besorolása
– március 3-án 10 órától borbírálat és szimpózium
– március 4-én eredményhirdetés, díjazás, közös ebéd.
A résztvevők a bormintákkal a következő módon jelentkezhetnek:
– egy minta 3 db 0,7 l-es dugaszolt és felcímkézett palackból áll. A

címkén fel kell tüntetni a jeligét, a bor fajtáját, évjáratát és származási
helyét. Egy minta benevezési díja 15 lej.

Az ebéd ellenértékét – 60 lej – helyben lehet kifizetni, zenél a csá-
vási zenekar. 

Bővebb felvilágosítás a 0722-148-210, 0723-227-369, 0745-358-
548-as telefonszámokon. 

MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény
A Maros Megyei Tanács 2017. március 27–30. között versenyvizsgát
tart egy megüresedett I. besorolású, kezdő jogtanácsosi állás betöl-
tésére a Maros Megyei Tanács Jogi és Közigazgatási Igazgatóságának
jogügyi osztályára.

A versenyvizsgát a Maros Megyei Tanács székhelyén, Marosvásárhe-
lyen, a Győzelem tér 1. szám alatt tartják.

Az írásbeli vizsga 2017. március 27-én 10 órától,
az állásinterjú  március 30-án 14 órától lesz.

A jelentkezőknek meg kell felelniük a közalkalmazottakra vonat-
kozó, utólag kiegészített és módosított, újrakibocsátott 1999. évi
188-as törvény 54. cikkelyében megfogalmazott minden feltétel-
nek.

A sajátos feltételek, a könyvészet és a pályázati dosszié iratainak
jegyzékét kifüggesztették az intézmény székhelyén és tanulmá-
nyozható a www.cjmures.ro honlapon.

A dossziékat jelen hirdetésnek Románia Hivatalos Közlönyében – III.
rész – való közzétételétől számítva 20 napon belül kell benyújtani
a Maros Megyei Tanács székhelyén.
Bővebb felvilágosítás a 0265/263-211-es telefonszámon, az 1233-
as mellékállomáson.

Alexandru Cîmpeanu alelnök Paul Cosma jegyző


