
Munkamegbeszélés Sevil Shhaideh
miniszterelnök-helyettessel
Prioritások és források

Szerdán Péter Ferenc megyei tanácselnök meghí-
vására megyénkbe látogatott Sevil Shhaideh mi-
niszterelnök-helyettes, regionális fejlesztési,
közigazgatási és európai alapokért felelős minisz-
ter. A látogatás célja a megyei és helyi önkor-
mányzatok képviselőivel való találkozás, a helyi
szintű problémák ismertetése és a szorosabb
együttműködés révén a megoldáskeresés volt. A
megbeszélés a megyeháza nagytermében zajlott. 

Megyei utak, repülőtér, hulladékgazdálkodás 
Péter Ferenc tanácselnök tájékoztatót adott át a minisz-

terelnök-helyettesnek, amelyben összegezték azokat a
problémákat, amelyekkel a megyei önkormányzat szembe-
sül. Ezek között a 2014–2020 között zajló regionális ope-
ratív programmal, a tonnánkénti 80 lejes hulladékdíjjal, a
megyei utak karbantartási programjával, illetve az iskolai
tej-, kifli- és gyümölcsfogyasztási programmal kapcsolatos
kérdések találhatók. 

A megyeháza nagytermében zajló munkamegbeszélésen
a tanácselnök ismertette a költségvetési deficittel kapcso-
latos, valamint a közbeszerzési törvényből adódó problé-
mákat, és kitért a közalkalmazotti egységes bérezési

A Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség vezetősége mindent megtesz, hogy
azt a megfélemlítésre alapuló, jogállam-
ban elfogadhatatlan eljárássorozatot,
amelynek az a célja, hogy a marosvá-
sárhelyi Római Katolikus Teológiai Líce-
umot nem törvényes eszközökkel
megszüntessék, megpróbálja leállítani. 

Ennek érdekében beadvánnyal fordultak az
államelnöki hivatalhoz, továbbá a Magisztratúra
Legfelsőbb Tanácsához, hogy az Országos Kor-
rupcióellenes Ügyészség marosvásárhelyi ki-
rendeltségénél zajló események kivizsgálását
kérjék – hangzott el Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke, Péter Ferenc, az RMDSZ me-
gyei szervezetének elnöke és Novák Csaba 
Zoltán RMDSZ-szenátor csütörtökön délután
tartott sajtótájékoztatóján. A szövetségi elnök az

Európai Unió tervezett reformjával kapcsolatos
véleményét is ismertette. 

– Kelemen Hunor szövetségi elnök kifejtette,
hogy az elmúlt héten egy újabb tájékoztató le-
velet küldött az elnöki hivatalnak, annak elle-
nére, hogy Klaus Johannis már ismeri a
marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum körül kialakult helyzetet. Erre a levélre
azért volt szükség, mert a helyi lehetőségeket

Márciusi ráhangoló
Olvasom, hogy aggodalmakkal teli nyílt levélben köve-

tel kihallgatást a parlament két házának elnökeitől a Ko-
vászna, Hargita és Maros megyei románok civil fóruma,
hogy elmondhassák, micsoda szörnyű nehézségekkel kell
megküzdeniük az említett megyékben élő románoknak. A
levélírók szerint a probléma akkora, hogy csak a parlament
és a kormány adhat rá orvoslást. A kéréshez nem felejtik
el hozzátenni, hogy már számtalanszor jelezték a gondokat
az állam vezetőinek, ám azok rájuk sem hederítettek, így
ezek a rettenetes bajok máig megoldatlanok maradtak.

De lássuk, mi a probléma? Az első és a legnagyobb az,
hogy szerintük az RMDSZ – a kormánykoalíció parlamenti
támogatásának leple alatt – újabb privilégiumokat akar
kicsikarni, nevezetesen azt, hogy a kisebbségi törvénybe
általa óhajtott előírásokat vezessenek be, és aztán „a kis
lépések taktikáját alkalmazva”, mire a törvény elfoga-
dásra kerül, bekerüljenek a szabályzóba. Ez a kitétel pedig
nem más, mint a kollektív jogok elismerése, ami azzal jár,
hogy a kisebbségek „etnikai alapon és párhuzamosan az
állami intézményekkel” saját oktatási és kulturális intéz-
ményeket hozhatnak létre. Hogy miért fáj a székelyföldi
románoknak, ha a szomszéd kultúrotthonban csárdást jár-
nak? Erre választ nem adnak, de tovább fokozzák a „sé-
relmeiket”. 

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Elkezdődött a 7.
Marosvásárhelyi
Magyar Filmnapok
Az immár hetedik alkalommal zajló fil-
mes eseménysorozatot a marosvásár-
helyi K’ARTE Egyesület és a Balassi
Intézet – Bukaresti Magyar Intézet
szervezi március elseje és ötödike kö-
zött három helyszínen: a Művész mo-
ziban, a G. Caféban és a Camera
K’ARTE-ban.

____________2.
Új elnök 
a Maros KK-nál
A gyűlésen Cornel Lungu benyújtotta
lemondását az elnöki tisztségből,
amelyet a vezetőtanács el is fogadott.
A testület új elnöknek szavazott bizal-
mat Kibédi Zoltán személyében.

____________2.
200 éve született
Arany János
Arany János így vall Önéletrajzában:
„Szüleim már mindketten öregek,
mikor születtem, s én egyetlen fiok,
amennyiben idősebb leányuk már 
régóta férjnél vala, … a többi számos
testvéreim pedig, kik közül én egyet
sem ismerék, előttem mind elhaltak”

____________5.
Az író 
számadása
Nem rövid, sem könnyű olvasmány,
sok izgalmas, érdekes eseményt jele-
nít meg az író a napi, hétköznapi fel-
jegyzéseken kívül. Szervesen kötődik
a móriczi életműhöz, a hatalmas alko-
tói pálya élményeihez...

____________15.

(Folytatás a 4. oldalon)

A bírói döntést nem előlegezheti meg senki 

Szekusmódszerek használatával
vádolja Kelemen Hunor a DNA-t



Megemlékezés a várban
A román kommunista hatalom szovjet mintára és javaslatra
1953-ban, a március 2-áról 3-ra virradó éjszaka karhata-
lommal látott neki azon társadalmi rétegek kilakoltatásá-
hoz, akiket az új berendezés ellenségeinek vélt. A
Castellum Alapítvány vállalta fel az erre a napra való meg-
emlékezések szervezését. Az idei, 64. évfordulóra ma dél-
után 5 órakor kerül sor a marosvásárhelyi várban.

XV. Nyárádszeredai Kertésznap
Idén március 4-én, szombaton kerül sor Nyárádszeredá-
ban a kertésznapra a város művelődési házában és

annak előterében. A rendezvényen a különféle kertészeti
szaporítóanyagot, időszerű kertészeti, szőlészeti, méhé-
szeti és egyéb mezőgazdasági terméket, készüléket, kel-
léket, kisgépet előállító vagy forgalmazó cégek és
magántermelők állítják ki termékeiket, ugyanakkor
könyvstand és méhészeti előadás is várja az érdeklődő-
ket. 

Versmondó verseny – 
megyei szakasz
A harmadik osztályosok szavalóversenyének megyei sza-
kaszát március 4-én, szombaton tartják a vajdaszentivá-
nyi általános iskolában.

Történelmi előadás 
és kokárdakészítés

A Női Akadémia március 10-én, jövő hét péntekén a törté-
nelem iránt érdeklődőket várja a marosvásárhelyi Deus
Providebit Házba, ahol Az erdélyi arisztokrácia és az
1848–49-es forradalom címmel hangzik el előadás. A
17.30-kor kezdődő rendezvényen Kálmán Attila történe-
lemtanár kalauzolja végig a jelenlevőket a forradalmi ese-
mények útvesztőjén, kiemelve az erdélyi arisztokrácia
szerepét. A marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum diákjai verses-zenés összeállítást mutatnak be. Az
előadás előtt egy órával, 16.30-tól az érdeklődők a hagyo-
mányos, illetve nemezelt, horgolt kokárda készítésének
fortélyait is elsajátíthatják.

Ingyenes mozijegy március 8-án
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal nők napján in-
gyenes belépővel ajándékozza meg a Művész mozi női
közönségét. Az érdekeltek a pénztárnál való zsúfoltság el-
kerülése végett mielőbb váltsák ki meghívóikat. Erre na-
ponta 9–20 óra között van lehetőség a mozi
jegypénztáránál a személyazonossági igazolvány felmu-
tatásával.

Biciklis ütötte el
Február 28-án, kedden este Szászrégenben egy 23 éves,
biciklivel közlekedő fiatalember elütött a járdán egy 44
éves nőt, aki könnyebb sérülést szenvedett. A kerékpáros
ellen gondatlanságból elkövetett testi sértés vádjával indult
eljárás.

Ittasan vezetett
Március elsején, szerdán este Mezőcekeden egy 54 éves
Kolozs megyei gépkocsivezető – aki szeszes ital fogyasz-
tása után ült a volánhoz – elvesztette uralmát járműve fö-
lött, amely letért az úttestről, és egy villanyoszlopnak
ütközött. A balesetben a sofőr enyhe sérülést szenvedett.

Huszonéves nő rabolt
Március elsején a dicsőszentmártoni rendőrök rablás ala-
pos gyanúja miatt vettek őrizetbe egy 24 éves nőt. Az illető
január 16-án erőszakkal elvette egy nő táskáját, amiben
300 lej volt. A rablás gyanúsítottja február 25-én egy férfitől
477 lejt lopott el. A nőt 24 órára őrizetbe vették, majd ügyét
az illetékes hatóság elé terjesztették, előzetes letartózta-
tását kérve.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma KORNÉLIA, 
holnap KÁZMÉR napja. 
KÁZMÉR: a lengyel Kazimír
magyaros alakja. Jelentése vita-
tott, egyik álláspont szerint bé-
kealapító, a másik szerint éppen
ellentétje, békebontó.

3., péntek
A Nap kel 

6 óra 59 perckor, 
lenyugszik 

18 óra10 perckor. 
Az év 62. napja, 

hátravan 303 nap.

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. Az 1. ligás bajnok-

ság alapszakaszának utolsó (26.) fordu-
lójában, szombaton 20.30 órai kezdettel:
Bukaresti FCSB – Marosvásárhelyi ASA.

A 3. liga V. csoportjának 16. fordulójá-
ban: Marosvásárhelyi ASA II – Radnót
SK (Sziget utcai füves pálya), Kudzsír –
Szászrégeni Avântul.

Az 1. ligás futsalbajnokság hétvégi
fordulójában esedékes mérkőzését hét-
főn játssza a Marosvásárhelyi City’us,
ellenfele a Kézdivásárhelyi KSE. A talál-
kozót 18.30 órai kezdettel rendezik a li-
geti sportcsarnokban.

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga
23. fordulójában, szombaton 19.30 órai
kezdettel, a ligeti sportcsarnokban:
Maros KK – SCM U Craiova.

A női Nemzeti Liga 23. fordulójában,
vasárnap 18 órától: Marosvásárhelyi Si-
rius – Jászvásári Politehnica Naţional.

RÖPLABDA. A női A1 osztályú baj-
nokság 20. fordulójában szombaton 18
órai kezdettel: Balázsfalvi Alba Volei –
Marosvásárhelyi Medicina CSU.

KÉZILABDA. A női A osztályú bajnok-
ság B csoportjának 18. fordulójában, ma
15 órától: Dacia Mioveni – Marosvásár-
helyi Maros SK.

A tavasz első napján kezdetét
vette az egyik, pár esztendeje
hagyománnyá vált vásárhelyi
szemle, a Marosvásárhelyi Ma-
gyar Filmnapok. Az immár hete-
dik alkalommal zajló filmes
eseménysorozatot a marosvá-
sárhelyi K’ARTE Egyesület és a
Balassi Intézet – Bukaresti Ma-
gyar Intézet szervezi március
elseje és ötödike között három
helyszínen: a Művész moziban,
a G. Caféban és a Camera
K’ARTE-ban.

A Marosvásárhelyi Magyar Filmna-
pok két kísérő eseménnyel indult: már-
cius elsején a G Café-ban a Balaton
Method című, 2015-ben készült zenés
kísérleti filmet vetítették, március má-
sodikán pedig a Camera K’ARTE ga-
lériában Bartha Beatrix tárlatnyitóján
vehetett részt az érdeklődő közönség.

A hét végén – mától vasárnapig – a
Művész moziban vetítik a filmeket:
több mint tíz filmes alkotást láthatnak
a marosvásárhelyi filmkedvelők, me-
lyek között a magyar filmtörténet
gyöngyszemeiből, de a legújabb alko-
tásokból is válogathatunk. Lesznek to-
vábbá dokumentumfilmek,
kisjátékfilmek, egy ifjúsági film és
nem utolsósorban egy helyi, tavaly ké-
szült marosvásárhelyi alkotás. A 7.
Marosvásárhelyi Magyar Filmnapok
programját az alábbiakban olvashat-
ják.

Péntek – 16:30 óra: Székely kálvá-
ria 1916 (Marossy Géza, dokumen-
tumfilm, 2014, 51 perc). A film a
császári és királyi 71. gyaloghadosz-
tály kötelékében az Ojtozi-szoros és a

Királykő keleti oldala közötti határsza-
kaszt vigyázó, többnyire Erdély keleti
és délkeleti székely vármegyéiben to-
borzott alakulatok halogató és elhárító
védelmi harcainak megélt történetét
tárja fel úgy, ahogy azt az élő emléke-
zet megőrizte családi levelekben, harc-
téri naplókban, emlékiratokban,
fényképeken. Beszélgetés: Cornel Sig-
mirean. 18:00 óra: Szegénylegények.
A film új korszakot nyitott a magyar
filmtörténetben. A hosszú percekig
tartó beállítások, a végtelennek tűnő
magyar Alföld statikus keretében apró-
lékosan koreografált tömegmozgatás,
az egyenruhás katonák a rendező alko-
tói védjegyévé váltak. A nemzetközi
premier 1966-ban volt a cannes-i fesz-
tiválon és a magyar filmkritikusok
nagydíja mellett Somló Tamás opera-
tőri díjat, míg az alakításáért Görbe
János a legjobb színész díját is el-
nyerte otthon, majd a filmszemlén a
szakmai zsűritől a legjobb rendező
díját, a társadalmi zsűritől pedig a
nagydíjat is megkapta. Ezt követően
Locarnóban a FIPRESCI díjat, majd a
londoni filmfesztiválon a legjobb kül-
földi film díját nyerte el. (Jancsó Mik-
lós, 1965, 90 perc). 20:00 óra: Tiszta
szívvel. A film Magyarország hivatalos
nevezése volt a 2017-es Oscar-díjra.
(Till Attila, 2016, 105 perc, 15 éven fe-
lülieknek ajánlott).

Szombat – 15:30 óra: Berosált a
rezesbanda (Mátyássy Áron, 2013, 52
perc, ifjúsági vígjáték). 17:30 óra:
Kisjátékfilmek (92 perc). 19:30 óra:
Az üvegfestő – Róth Miksa művészete
(Tóth Péter Pál, dokumentumfilm,
2015, 69 perc). Bemutatja Oniga
Erika. 21:30 óra: Ernelláék Farka-
séknál. Díjak: 2016 – Kristály Gló-

busz és a legjobb színész díja Hajdu
Szabolcsnak, Karlovy Vary-i Nemzet-
közi Filmfesztivál, Csehország.
(Hajdu Szabolcs, 2016, 81 perc).

Vasárnap – 16:30 óra: Human
Places (László József, kísérleti doku-
mentumfilm, Marosvásárhely, 2016,
70 perc). 18:00 óra: Hannibál tanár
úr. A film az elnyomó hatalom s annak
minden brutalitása és ostobasága ellen
szól. Nem véletlen, hogy a film bemu-
tatója az 1956-os eseményekben is
kulcsszerepet játszott. Azonban bár-
melyik korban, bárhol aktuálissá vál-
hat, minden korszak számára van
üzenete. Ezért is válhatott a magyar
filmművészet egyik legnagyobb alko-
tásává, amelyet a magyar filmkritiku-
sok titkos szavazással az évszázad 12
legjobb magyar filmje közé választot-
ták. (Fábri Zoltán, 1956, 90 perc). Be-
szélgetés: Albert Mária. 20:30 óra:
Félvilág. A film az 1914-ben meggyil-
kolt hírhedt-híres kurtizán, Mágnás
Elza utolsó napjait meséli el. Díjak:
2016 – legjobb film, legjobb rendező,
legjobb forgatókönyv, legjobb opera-
tőr, legjobb férfiszínész díja Kulka Já-
nosnak, Tiburon Nemzetközi
Filmfesztivál, Kalifornia, Amerikai
Egyesült Államok. Közönségdíj, leg-
jobb színésznő díja Gryllus Dorkának,
Nashville Filmfesztivál, Amerikai
Egyesült Államok. Legjobb férfi mel-
lékszereplő díja Kulka Jánosnak, leg-
jobb tévéfilm, legjobb operatőr,
legjobb forgatókönyv, 2. Magyar
Filmhét, Budapest. (Szász Attila,
2015, 88 perc).

A pénteki, szombati és vasárnapi,
sorrendben utoljára vetített filmekre a
belépő 5 lej; a többi vetítésre a belépő
ingyenes.

Elkezdődött a 7. Marosvásárhelyi Magyar Filmnapok
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. március 2.

1 EUR 4,5218
1 USD 4,2940

100 HUF 1,4665
1 g ARANY 171,7059

IDŐJÁRÁS
Változó idő 

Hőmérséklet:
max. 120C
min. 10C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
27, 30, 9, 31, 16 + 6 NOROC PLUS: 3 7 6 6 1 2

9, 27, 15, 17, 5, 25 SUPER NOROC: 8 1 2 1 0 1

24, 38, 48, 11, 12, 29 NOROC: 7 6 6 3 7 7 7

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

Kaáli Nagy Botond

A labdarúgó 1. liga 26. fordulójának 
televíziós közvetítési rendje

Március 4., szombat:
* 18.00 óra: Temesvári Poli ACS – Concordia Chiajna
* 20.30 óra: Bukaresti FCSB – Marosvásárhelyi ASA
Március 5., vasárnap:
* 20.30 óra: USK Craiova – Medgyesi Gaz Metan
* 20.30 óra: Kolozsvári CFR – Konstancai Viitorul
* 20.30 óra: Zsilvásárhelyi Pandurii – Bukaresti Dinamo
Tegnap lapzártáig még nem rögzítették az Astra Giurgiu – Botoşani FC és

a Voluntari FC – Jászvásári CSM Politehnica mérkőzés kezdési időpontját.
Ez a Jászvásári CSM Politehnica – Astra Giurgiu elmaradt bajnoki találkozó
eredményének függvénye (a meccset tegnap este játszották). Az Astra – Bo-
toşani mérkőzést ennek megfelelően vagy vasárnap 20.30 órai kezdettel
rendezik, vagy egy nappal később, ugyanabban az órában. Ha hétfőn lesz
ez a mérkőzés, akkor a Voluntari – Jászvásár összecsapás ugyancsak hét-
főn 18 órakor kezdődik, ha nem, akkor 20.30 órakor. Valamennyi mérkőzést
élőben közvetíti a DigiSport, a DolceSport és a Look TV/Look Plus.

Új elnök a Maros KK-nál
Tegnapra rendkívüli ülést hívott össze a Maros KK alapító tagjaiból álló

tanács – áll a klub honlapján is megtalálható közleményben. A gyűlésen
Cornel Lungu benyújtotta lemondását az elnöki tisztségből, amelyet a ve-
zetőtanács el is fogadott. A testület új elnöknek szavazott bizalmat Kibédi
Zoltán személyében. A volt elnök az alelnöki tisztséget kapta meg, miután
az eddigi alelnök, Béres Lóránt szintén lemondott erről. 

Béres Lórántot ugyanakkor kinevezték a Maros KK igazgatótanácsának
elnöki tisztségébe, ahol sportmenedzseri feladatokkal is ellátták– tájékoztat
a Maros KK közleménye.



Áder János szerint Arany János
alakja azt üzeni az utókor szá-
mára, hogy a méltósággal, szeré-
nyen végzett munka is ér annyit,
mint a zajos siker. A magyar köz-
társasági elnök Arany János szü-
lővárosában, Nagyszalontán nyi-
totta meg csütörtökön, a költő
születése 200. évfordulóján az
Arany-emlékév rendezvénysoro-
zatát.

Megállapította: Arany János szobra a
budapesti Nemzeti Múzeum előtt mintha
azt üzenné: „az is részese lehet a heroi-
kus küzdelmeknek, aki nem harcol az
első sorban, csak ír – de maradandót.
Hogy nemcsak karddal és harci kürttel
lehet nemzetet szeretni, óvni és menteni,
hanem szent aggodalommal is. Hogy a
méltósággal, szerényen végzett munka ér
annyit, mint a zajos siker: becsüljük hát
az ősz bárdok énekét. Mintha azt üzenné,
hogy végzetesen elveszítünk valamit, ha
már a tőmondatainkat is szilánkosra tör-
jük” – fogalmazott a köztársasági elnök.

„Mert közös jövőnk, a haza sorsa bi-
zony nemcsak az anyagi jóléten, a gaz-
dasági fejlődésen, a nemzeti
összterméken vagy látványos sikerein-
ken múlik. Hanem azon is, hogy megbe-
csüljük-e nagyjaink teljesítményét,
emlékezünk-e rájuk és tanulunk-e tőlük?
Megfogadjuk Arany János intését, hogy
a »Legnagyobb cél pedig, itt, e földi lét-
ben, Ember lenni mindég, minden körül-
ményben?« Használjuk-e anyanyelvünk
árnyalatait, gazdag szókincsét”? –
mondta a nagyszalontai városháza nagy-
termében tartott rendezvényen Áder
János.

Beszédében felidézte: amikor Arany
Jánost 1867-ben felterjesztették a Szent
István Rendre, nemcsak ő maga tiltako-
zott az uralkodó döntése ellen, de egy fő-
rend is panaszt tett Andrássy Gyula
miniszterelnöknél, mondván, ez a jeles

kitüntetés addig csak igen magas rangú-
aknak járt. „Az anekdota szerint And-
rássy egy kérdéssel válaszolt: »Meg
tudná mondani Excellenciád, ki volt Raf-
faello korában a külügyminiszter?«”

Áder János úgy vélte, evilági halhatat-
lanságra csak alkotó ember képes.
Olyan, aki műveiben, halála után is ve-
lünk marad, mert maradandót hozott
létre. Megemlítette: Arany János olyan
korban élt, amikor Magyarországon ösz-
szesűrűsödött a történelmi idő, amikor
„bátor hangjukat hallató, újító szellemű,
áldozatra képes hazafiak döntöttek úgy,
hogy kezükbe veszik a haza sorsát”.

Megjegyezte: a költő kerülte a nyilvá-
nosságot, óvatos aggodalommal tekintett
a kéretlen népszerűségre, „alkotó éle-
tével, visszahúzódó alkatával azonban
mégis részesévé vált a 19. század legna-
gyobb vállalkozásának: a magyar nem-
zet újraalapításának”. Hozzátette, ez az
új haza éppúgy épült Arany János költé-
szetéből, mint a szabadság, a közteher-
viselés eszményéből vagy az iparosodás,
a tulajdon, a fejlődés mindennapi való-
ságából.

Csűry István, a Királyhágómelléki

Református Egyházkerület (KREK) püs-
pöke, az emlékév egyházi fővédnöke
Arany János szavaival kérte, hogy „re-
ménnyé váljon az emlékezet”. Úgy vélte,
az Arany János lelkületét hordozó em-
berekre van szükség, és akkor nem kell
félni a holnaptól és a holnaputántól.

„Reményünk van, mert reménytele-
nek voltunk sokáig. Ehhez olyan em-
berek kellenek, akik hiszünk a
feltámadásban. Krisztus feltámadásában
és a magyar nemzet feltámadásában” –
fogalmazott Csűry István püspök.

Török Ádám, a Magyar Tudományos
Akadémia főtitkára azt a 12 évet idézte
fel, amikor Arany János látta el az aka-
démia főtitkári tisztségét. Elmondta: fon-
tos érdemei voltak abban, hogy az
akadémia a magyar tudomány szervező-
jévé vált.

Az akadémia nagyszalontai kihelye-
zett ülése programjában többek között az
Arany-ősök nagyszalontai letelepedésé-
ről, az Arany János-arcképek ikonográ-
fiájáról, a költő kiadatlan jegyzeteiről
szerepelnek tudományos előadások.
(MTI) 

Az Európai Uniónak vissza kell
nyernie az emberek bizalmát
ahhoz, hogy jövője legyen – fogal-
mazott Winkler Gyula annak kap-
csán, hogy Brüsszelben szerda
délután, az Európai Parlament
plénuma előtt Jean-Claude Jun-
cker, az Európai Bizottság elnöke
bemutatta az EU jövőjére vonat-
kozó Fehér Könyvet, azt követően
pedig az EP-képviselők megvitat-
ták a bizottsági elnök beszédét.

„»Quo vadis 27-ek Európája?«, ezt a
kérdést tette fel a Bizottság elnöke a
Brüsszelben ülésező plénum előtt. Jun-
cker, ismertetve az EU jövőjére vonat-
kozó Fehér Könyvet, öt lehetséges
forgatókönyvet vázolt, amelyet meg kell
vitatni: egy mélyebb politikai integráci-
óval rendelkező Európától a keleti álla-
mok rémálmát jelentő kétsebességes
Európán át, egészen a minimalista

Unióig, amely mindössze szabadkeres-
kedelmi övezet státussal jár” – mutatott
rá az EP-képviselő írásbeli hozzászólá-
sában. 

Véleménye szerint az öt forgatóköny-
vet nagy odafigyeléssel fogalmazták
meg, nyelvezete figyelembe veszi a kü-
lönböző tagállamok és a képviselőcso-
portok érzékenységét. Nyilatkozatában
Winkler Gyula hangsúlyozza, hogy a vi-
taindítónak szánt forgatókönyvek meg-
vitatása több mint szükséges. „Úgy
vélem, a legfontosabb az emberek moz-
gósítása, ösztönzése, hogy vegyenek
részt az új Európai Unió megerősítésé-
ben, hiszen az EU, történetében először,
elveszíti egyik tagját. Ahhoz, hogy jö-
vője legyen, az Európa Uniónak polgárai
bizalmát kell visszanyernie, az európai
projektnek pedig ismét összekötő erővel
kell bírnia, reményt, sőt, szeretetet kell

hoznia. Az öt forgatókönyvből én tulaj-
donképpen egy hatodikban hiszek: a pol-
gárok Európai Uniójának
megvalósulásában” – tette hozzá az EP-
képviselő, kiemelve, hogy „régióiból
építkezve, az EU hatékonyabbá válik és
képes lesz a helyi gazdaság erejét felmu-
tatni. Az összes nemzeti, etnikai és
nyelvi közösséget őszintén értékelve, a
közösségek Európája valóban az embe-
reket, a polgárokat helyezi az újjáépítés
középpontjába.”

Mint ismeretes, Jean-Claude Juncker
véleménye szerint a bennmaradó tagor-
szágok vezetőinek március 25-i római
csúcstalálkozója nem csupán egy ünnep-
ség lesz, hanem a 27 tagú Európai Unió
születésének pillanata is, mint fogalma-
zott, „ahogy új fejezet kezdődik történel-
münkben, talán ideje új válaszokat
keresnünk.” (közlemény)
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Januárban is növekedett 
az idegenforgalom 

A tavalyihoz hasonló ütemben bővült januárban a
román idegenforgalom, a vendégéjszakák száma
8,5 százalékkal nőtt – derült ki az országos statisz-
tikai intézet csütörtöki közléséből. Az idei év első hó-
napjában 13,4 százalékkal több, 659 ezer turistát
fogadtak a kereskedelmi szálláshelyeken, akik 1,242
millió vendégéjszakát töltöttek el. Ez utóbbi adat 8,5
százalékos bővülésnek felel meg a tavalyi januárhoz
mérten. A vizsgált időszakban a külföldi turisták
száma is 9,2 százalékkal, 135 500-ra nőtt. Tavaly 7,8
százalékkal, 25,275 millióra nőtt a vendégéjszakák
száma a 2015-ös évvel összevetve. A kereskedelmi
szálláshelyeket tavaly 10,4 százalékkal több, 10,917
millió turista kereste fel, amiből 2,471 millió volt a kül-
földi turista. Az idegenforgalom fő hajtóereje a bel-
földi turizmus, a román turisták száma több mint 10
százalékkal, 8,446 millióra nőtt tavaly egész évben.
(MTI)

Temesváron lehet 
román–magyar kormányülés

Kormányközeli források szerint a közeljövőben tar-
tandó román–magyar együttes kormányülésnek Te-
mesvár ad otthont. Teodor Meleşcanu román és
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter hétfőn tár-
gyalt Budapesten. A találkozót „egy folyamat első lé-
pésének” nevezték, amelynek során – húzta alá a
román diplomácia vezetője – azt szeretnék elérni,
hogy a „Románia és Magyarország közötti kapcsolat
modellértékű legyen még a környező országoknak
is”. (Agerpres)

Légzsákhiba miatt hívnak vissza
Honda gépkocsikat

A Honda Trading Románia arról értesítette az Orszá-
gos Fogyasztóvédelmi Hatóságot (ANPC), hogy
2.264 személygépkocsit hív vissza a román piacról
– írja az intézmény honlapján. A dokumentum szerint
a 2006-2008 között Japánban és Nagy-Britanniában
gyártott Civic és CR-V modellekről van szó. Az idé-
zett forrás szerint a szervizre azért van szükség,
mert egyes gépkocsikban az utaslégzsák moduljai-
ban túl magas a nyomás, ami meghibásodáshoz és
az utas esetleges megsebesítéséhez vezethet. A ja-
vítás ingyenes és körülbelül egy órát vesz igénybe.
(Agerpres)

Németországban elfogtak 
két feltételezett terroristát

Elfogtak Németországban két feltételezett szíriai ter-
roristát, egyiküket háborús bűncselekményekkel is
gyanúsítják – közölte csütörtökön a szövetségi leg-
főbb ügyészség. Az állam elleni súlyos bűncselek-
mények ügyében illetékes hatóság szerint mindkét
gyanúsított az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat szí-
riai szárnyaként számon tartott Fatah as-Sám – ko-
rábbi nevén an-Nuszra Front – tagja volt. Egyiküket,
egy 35 éves férfit – aki a Spiegel Online hírportál ér-
tesülése szerint menedékkérőként tartózkodik Né-
metországban – terrorszervezetben viselt tagság
mellett azzal is gyanúsítják, hogy 2013 márciusában
részt vett a szíriai kormány 36 alkalmazottjának le-
mészárlásában. A nemzetközi humanitárius jog elő-
írásai alapján valamennyi áldozatnak védelem járt
volna, ezért a gyanúsított tette háborús bűncselek-
ménynek számít. A Spiegel Online szerint az áldo-
zatok a szíriai hadsereg elfogott katonái voltak,
akiket brutális kegyetlenséggel kivégeztek. (MTI)

Az is fáj nekik, hogy az RMDSZ szeretné kivívni, hogy
az anyanyelvhasználat joga a közigazgatásban azokon
a településeken is lehetségessé váljék, ahol egy nemzeti
kisebbség legalább 10%-ban jelen van. Szerintük egy
ilyen előírás rendkívül „megnehezítené a közigazgatási
tevékenységet, növelné a kiadásokat, hiszen sokkal több
papírra lenne szükség, ha a dokumentumokat lefordíta-
nák magyar nyelvre is”. Ez pedig – micsoda szörnyű-
ség! – a magyar nyelvhasználat kiterjesztését jelentené. 

Rettenetesen aggódnak az „etnikai kritériumnak az
egészségügybe való bevezetése” ellen is. Szerintük a
magyar nyelv kötelező ismerete veszélybe sodorná „a
szakmaiságot”. 

Logikus magyarázatot persze erre sem adnak.
És természetesen nem hagyhatták ki a székely zászlót,

a „nem létező” Székelyföldet és az autonómiatörekvé-
seket sem. Hogy konkrétan miben rejlik a borzasztó ve-
szély, azt nem tartják szükségesnek részletezni.
Valószínűleg azt gondolják, elég, ha „a tényekre szorít-
koznak”, mindenki átérzi majd a fájdalmukat, aggodal-
mukat, és kezét-lábát töri majd a „magyar veszély”
elhárításáért.

Hogy miért éppen most jutott eszükbe? Következik
március 10., majd 15-e, 19. és 20. Így akarják borzolni
a kedélyeket és „ráhangolni” a románokat a várható
„veszedelmekre”.

Márciusi ráhangoló
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Winkler: az öt forgatókönyvből én egy hatodikban 
hiszek, a polgárok Európai Uniójában

A kormány arról biztosította az
Európai Bizottságot, hogy az ál-
lamháztartási hiány nem haladja
meg a bruttó hazai termék (GDP)
3 százalékát.

A pénzügyminisztérium közlemény-
ben reagált az Európai Bizottság múlt
heti levelére, amelyben az uniós végre-
hajtó szerv aggodalmának adott hangot
amiatt, hogy a román államháztartási
hiány túllépheti a GDP-arányos 3 száza-
lékot.

Az Agerpres hírügynökség által szer-
dán idézett közlemény szerint Bukarest
azt állítja, a román és az uniós számítá-
sok az eltérő becslési metodológia alkal-
mazása miatt térnek el egymástól, de
emlékeztettek, hogy a parlament olyan

állami költségvetést fogadott el, amely
szerint az államháztartási hiány 3 száza-
lék alatt marad.

Az Európai Bizottság a múlt szerdán
tizenkét uniós tagországnál tárt fel mak-
rogazdasági egyensúlyhiányt. Ezek kö-
zött nem szerepelt Románia,
Bukarestnek csak levélben fejezte ki ag-
godalmát Brüsszel.

Az Európai Bizottság téli előrejelzése
szerint a román államháztartási hiány az
idén eléri a GDP 3,6 százalékát, 2018-
ban pedig a 3,9 százalékát. Brüsszel sze-
rint ez a hiány a kormány és a parlament
által elfogadott adócsökkentések és bér-
emelések miatt fog bekövetkezni.

Brüsszel és Bukarest várakozásai az
idei román gazdasági növekedést ille-
tően is eltérőek, miközben Brüsszel 4,4
százalékos gazdasági növekedéssel szá-
mol, addig Bukarest 5,2 százalékos
GDP-bővülést vár.

A pénzügyminisztérium adatai szerint
az első hónapot az államháztartás 0,37
százalékos többlettel zárta. Ugyanakkor
csaknem 6 százalékkal maradtak el a ter-
vezett bevételek, míg a kormány egész
évre 14 százalékkal több bevételre szá-
mít tavalyhoz képest. Emiatt Klaus Jo-
hannis államelnök is aggályait
fogalmazta meg, és csak többszöri fi-
gyelmeztetés után volt hajlandó kihir-
detni az idei állami költségvetésről szóló
törvényt. (MTI)

Válaszolt a kormány a brüsszeli aggodalmakra

Fotó:MTI

Megkezdődött az Arany-emlékév
Áder: a méltósággal, szerényen végzett munka 

ér annyit, mint a zajos siker



kimerítve azokhoz a fórumokhoz kell for-
dulni, ahol lehetséges az adminisztratív és
jogi megoldás. Az államelnökkel ismer-
tette, hogy a múlt héten történtek egy jog-
államban elfogadhatatlanok. 

Megkérdőjelezik mindazt, amit 27 éve
közösen akarunk építeni ebben az ország-
ban. Nem lehet elnézni, hogy a korrupció-
ellenes ügyészségre szülőket hívnak be
tanúként, és kihallgatásukkor a szekuritáté
idejében használt eszközökkel félemlítik
meg őket. A közösségben pedig azt a látsza-
tot keltik, hogy olyan iskolába íratták gyer-
meküket, amelyről ki fog derülni, hogy egy
törvénytelenül létrehozott intézmény, ezért
a diákok tanulmányait nem ismerik el.
Ezenkívül olyan kérdésekkel zaklatják a
szülőket, amelyek kimerítik a diszkriminá-
ció fogalmát, nem tartozik ugyanis sem az
ügyhöz, sem az állami szervekre, hogy ki
miben hisz, és miért íratja egy bizonyos is-
kolába a gyermekét. Másrészt meg akarják
tiltani a szülőknek, hogy beszéljenek a ki-
hallgatáson történtekről, mintha nemzetbiz-
tonsági kérdésekről esett volna szó.

Egy jogállamban el kell fogadni, hogy a
bíróság döntését, tetszik vagy nem tetszik,
végrehajtják. Végleges és visszavonhatat-
lan bírósági ítélet hiányában azonban, ami
kimondja, hogy az iskolát törvénytelenül
hozták létre, az ügyész nem tehet ilyen
megállapítást. A megyei tanfelügyelőség
vezetőtanácsa pedig egy ügyészségi kivizs-
gálásra hivatkozva nem tilthatja meg a cik-
luskezdő osztályok indítását. A hatalommal
való visszaélés minden fogalmát kimeríti
az, amit az ügyész tett az elmúlt napokban,
arról nem is beszélve, hogy imitt-amott
elejtette, hogy a gyermekeket is ki fogják
hallgatni arról, amihez nekik semmi közük.
Minden ilyen erőszakos és megfélemlítő
módszer ellenére az derül ki, hogy a szülők
bíznak az iskolában, szívesen íratják oda a
gyermeküket, és továbbra is túljelentkezés
van. 

Véleményünk szerint az ügyészség által
használt perverz eszközökkel próbára akar-
ják tenni egyrészt a marosvásárhelyi ma-
gyarok tűrőképességét, másrészt azt, hogy
miképpen lehet nem törvényes eszközökkel

megszüntetni egy magyar intézményt. Meg
vagyok győződve, hogy ezt újabbak követ-
nék, amennyiben elfogadjuk, hogy az lehet-
séges – hangsúlyozta Kelemen Hunor.
Hozzátette, hogy az államelnöknek címzett
levélben hivatkozott arra a megállapodásra
is, amelyet az összes hivatalosan elismert
romániai egyház a kormányzattal aláírt.
Ennek a 2015-ben elfogadott protokollum-
nak a 11. cikkelye kimondja, hogy a teoló-
giai iskoláknál a beiskolázási számok
megállapításakor figyelembe veszik az egy-
házi hatóságok véleményét, ami nem tör-
tént meg a marosvásárhelyi iskola esetében.
Ezenkívül elfogadhatatlan az is, hogy a be-
iratkozások megtiltásán kívül a gyermekek
szétosztásával fenyegetőznek, még akkor
sem, ha úgy látszik, hogy Marosvásárhely
állam az államban. 

Az RMDSZ első pillanattól az iskola
mellett állt és áll, jogi segítséget nyújtanak
a szülőknek, és annak érdekében, hogy az
iskola működését ne lehetetlenítsék el.
Ezért fordultak a Magisztratúra Legfelsőbb
Tanácsához, annak vezetőjéhez, Ghera Ma-
riana bírónőhöz, azzal a kéréssel, hogy sür-
gősségi eljárással vizsgálják ki, ahogyan az
ügyész eljárt. Az igazságszolgáltatás kép-
viselői szerint ugyanis ez a szerv jogosult
arra, hogy felelősségre vonja az ügyészeket
és bírákat, ha vétettek az előírások ellen,
vessenek véget a visszaéléseknek, és erő-
sítsék meg azt a jogelvet, hogy egy intéz-
ményről a bíró, és nem ügyész dönt.
„Meggyőződésünk, hogy nem történt olyan
szabálysértés, ami a korrupciós vádat fenn-
tartaná, és olyan törvénytelenség, ami az in-
tézmény létét veszélyeztetné” –
hangsúlyozta Kelemen Hunor.

Az államfő és a Magisztratúra Legfel-
sőbb Tanácsa mellett tájékoztatták a vati-
káni nagykövetet, aki folytonosan
érdeklődik az iskoláról, az európai uniós
nagyköveteket, az Egyesült Államok és
Nagy-Britannia nagykövetségét, amit meg
fognak ismételni. 

Van még egy kevés idő, hogy a hatósá-
gok tiszta vizet öntsenek a pohárba, enged-
jék, hogy beiratkozzanak a gyermekek,
hagyják a szülőket, hogy saját belátásuk
szerint oda írassák a gyermeküket, ahol úgy

gondolják, hogy az elképzeléseiknek meg-
felelő minőségi oktatásban részesülnek. A
bírói döntést egy jogállamban nem előle-
gezheti meg senki, és azt sem teheti, hogy
egy intézményt a megszűnés szélére sodor-
jon. Ami az elmúlt hónapokban a katolikus
iskola kapcsán történt, az a román–magyar
együttélést és a békét ássa alá. Amíg nem
jár le a beiskolázási időszak, újabb erőfe-
szítéseket kell tenni, hogy ezt a helyzetet
megszüntessék – szögezte le Kelemen
Hunor. 

Péter Ferenc, az RMDSZ megyei szer-
vezetének elnöke kijelentette, hogy a szer-
vezet mindent megtesz a feszültség
feloldása érdekében, mivel egy olyan vá-
rosban élünk, amelynek lakossága nagyon
érzékeny az etnikai kérdésekre. Helyi szin-
ten minden adminisztratív lehetőséget ki-
próbáltak, minden intézménnyel tárgyaltak,
de a tanfelügyelőség döntése, hogy nem in-
díthatnak cikluskezdő osztályokat a katoli-
kus iskolában, meggyőzte arról, hogy a
szövetségi elnök segítségével az állami
szervekhez kell segítségért forduljanak. 

Novák Csaba Zoltán, aki az oktatásügy
képviseletét vállalta, beszámolt arról, hogy
a tanügyminiszterrel eredményes tárgyalá-
sokat folytatott. A tárcavezető tisztázta a
megyei tanfelügyelőség vezetőségével,
hogy a katolikus líceum élére ideiglenes
jelleggel igazgatót nevezhetnek ki. Az is-
kolával közölték, hogy az Egyesülés kollé-
giumtól átvett osztályok akkreditációja
érvényes. A minisztérium felszólította a
polgármestert és a hivatalt, hogy tegyék a
dolgukat az iskolahálózatot illetően. Ezzel
szemben a polgármesteri hivatal viszonyu-
lását jelzi, hogy beszállt az iskola ellen in-
dított perbe, és különböző jogi eszközökkel
csűri-csavarja az iskolahálózat elfogadására
vonatkozó eljárást, azon a Marosvásárhe-
lyen, amelyről azt állítja, hogy a harmónia
városa – mondta Novák Zoltán. Majd hoz-
zátette, hogy eddig is tartotta a kapcsolatot
a szülőkkel, továbbra is mellettük állnak, és
elemzik annak a lehetőségét is, hogy jogi
úton támadják meg a tanfelügyelőség által
hozott határozatot a cikluskezdő osztályok
betiltásáról. 

törvény bevezetésének szükséges-
ségére. Kitért arra, hogy Maros
megye költségvetési deficitje több
mint 223 millió lej, ami egyrészt a
törvénymódosításokból adódik, s
amelyek befolyásolják az önkor-
mányzat bizonyos tevékenységeit.
A legnagyobb hiány a megyei utak
karbantartásánál észlelhető. Közel
83 millió lejre lenne szükség, hogy
a megyei utak megfelelő javítását
biztosítani lehessen. A tanácselnök
hangsúlyozta, hogy az állami költ-
ségvetésből több forrást kellene el-

különíteni a megyei és községi utak
karbantartására. 

Felvetődött a Transilvania repü-
lőtér ügye, hiszen a megye számára
roppant fontos ennek üzemeltetése,
s jelenleg rendkívüli költségvetési
terhet jelent a kifutópálya felújítása,
amely több mint 79 millió lejbe
kerül. A kormány a beruházás meg-
valósításához 10 millió lejjel járul
hozzá, az összeg jelentősebb részét
a megyei tanácsnak kell előterem-
tenie.

Péter Ferenc azt javasolta, hogy
állami támogatási rendszert kellene

létrehozni a regionális repülőterek
számára, mert a megyei tanács által
nyújtott támogatások miatt az Euró-
pai Bizottság vizsgálatokat indított,
s ezek veszélyeztetik a szóban forgó
repülőterek működését. 

A polgármesterek a helyi projek-
tek finanszírozásával kapcsolatos
problémákat és egyes jogszabályok
alkalmazásának nehézségeit ismer-
tették. A minisztérium és a helyi ön-
kormányzatok képviselői közösen
próbáltak megoldást találni a helyi
projektek finanszírozására, szem
előtt tartva az állami és EU-s forrá-
sokból származó támogatások
egyensúlyát. 
5,2 milliárd lej uniós alapokból

A munkamegbeszélés után Sevil
Shhaideh miniszterelnök-helyettes
a helyi sajtó képviselőinek is nyilat-
kozott. 

– Elsőrendű a helyi infrastruktúra
kiépítése, illetve kiegészítése, az
alapszolgáltatások biztosítása a ro-
mániai falvakban minden állampol-
gár számára, éspedig: a víz- és
csatornahálózat, az úthálózat kiépí-
tése, az iskola, az óvoda, az orvosi
rendelő, a közvilágítás biztosítása.
Mandátumom második nagy priori-
tása a rendelkezésre álló európai
alapok minél nagyobb arányú lehí-
vása. A cél az, hogy 2017. decem-
ber 31-ig 5,2 milliárd eurót hívjunk
le európai alapokból. Rendkívül
fontos a közigazgatási reform meg-
valósítása. Most folyik az új admi-
nisztrációs törvény vitája a

közalkalmazottak státusára, a 215-
ös számú közigazgatási törvényre,
a 340-es prefektusi törvényre és a
köztulajdoni 213-as számú tör-
vényre vonatkozóan. A tanácselnök
ismertette Maros megye fejlesztési
prioritásait, hangsúlyosan a víz- és
csatornahálózat mestertervére, a
megyei úthálózat felújítására vonat-
kozóan. A polgármesterek a helyi
projektek kivitelezésének problé-
máit vetették fel. Közösen megpró-
báljuk a legmegfelelőbb finan-
szírozási forrásokat megkeresni,
hogy egyensúlyt teremtsünk az eu-
rópai alapokból és az állami költ-
ségvetésből biztosított finanszírozás
között. Azt javasoljuk minden ön-
kormányzati képviselőnek, hogy
mindazt, ami ma az uniós finanszí-
rozású projektek sorában szerepel,
hagyják meg uniós projektnek.
Ajánlásunk az, hogy senki se lépjen
ki sem a vízügyi mestertervből, sem
a hulladékprojektekből azért, hogy
a beruházását az országos helyi fej-
lesztési program alapjaiból való-
sítsa meg – fogalmazott a
miniszterelnök-helyettes.
Helyben maradna a jövedelemadó

Újságírói kérdésekre válaszolva
elmondta, hogy a kormány az ál-
lami költségvetési törvény módosí-
tását tervezi, melyben lényeges
változás, hogy a jövedelemadó
„helyben” marad és a helyi önkor-
mányzatok bevétele lesz. Egy ilyen
jellegű törvénymódosítás pozitív
következményekkel járna, hiszen az
önkormányzatok az így befolyó

összegeket a helyi projektek finan-
szírozására fordíthatnák. 
Önkormányzatbarát megbeszélés

Csibi Attila, Erdőszentgyörgy
polgármestere a munkamegbeszé-
lést követően lapunknak elmondta,
hogy nagyon sok mindenre kitértek,
hiszen sok vonalon elindult egy fej-
lesztési skála, amivel tudni kell élni. 

– A miniszterelnök-helyettes asz-
szony olyan hangot próbál megütni,
ami önkormányzatbarát, és a tele-
pülésfejlesztés szempontjából na-
gyon fontos. A közeljövőben fog
kiderülni, hogy ez mennyire érik be.
Meggyőzően hatott rám a mai érte-
kezlet. A gyakorlati rész életbe ül-
tetése egy fél év alatt ki fog derülni.
Úgy gondolom, szükség volt erre a
megbeszélésre, nemcsak település-
fejlesztési szempontból, hanem ad-
minisztratív kérdések
szempontjából is. Ami Erdőszent-
györgyöt illeti, befejeződött a víz-
és csatornahálózat-kiépítési projek-
tünk, de tartozásunk maradt, amire
megkapjuk a finanszírozást. A
másik projektünk az iskola, óvoda
teljes felújítása, továbbá az útháló-
zat korszerűsítése, ezek kivitelezé-
sére összpontosítunk – fogalmazott
a polgármester. 

Kozma Mónika, az elnök taná-
csosa elmondta, hogy a megbeszé-
léseket követően a miniszterelnök-
helyettes egy tételes listát kért a fel-
vetett összes problémáról, ame-
lyekre igyekszik írásban választ
adni és segíteni ezek megoldásában. 
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Szekusmódszerek használatával vádolja 
Kelemen Hunor a DNA-t

Fotó: Mezey Sarolta

Újabb listával rukkolt elő 
a MIÉRT

Uniós gyakornoki 
lehetőségek 
egy helyen

A MIÉRT és Winkler Gyula, az RMDSZ eu-
rópai parlamenti képviselője közti sikeres
együttműködési folyamat eredményeként most
egy újabb listával rukkolt elő a MIÉRT, amely
az Európai Unió intézményeinél meghirdetett
összes gyakornoki lehetőséget egybegyűjti, is-
mertetve a legfontosabb kapcsolódó informáci-
ókat. Kényelmes és egyszerű módja ez annak,
hogy az érdeklődő fiatalok válogathassanak a le-
hetőségek közül, könnyen megtalálva a szá-
mukra legmegfelelőbbet. 

„Rengeteg lehetőség nyílt meg az erdélyi fia-
talok számára az európai uniós csatlakozás után,
és fontos, hogy felhívjuk ezekre a lehetőségekre
a figyelmet, hiszen ezáltal a fiatalok olyan ta-
pasztalatokra tehetnek szert, amiket majd itthon
is kamatoztathatnak” – hangsúlyozta Antal Ló-
ránt, a MIÉRT elnöke, majd hozzátette: „ezen
programok kapcsán sem győzöm hangsúlyozni,
hogy nem baj az, ha a fiatalok elmennek egy
időre külföldre, ott próbálnak szerencsét, majd a
megszerzett tapasztalatokat itthon, Erdélyben
kamatoztatják, legyen szó akár vállalkozásfej-
lesztésről, akár a közösség építéséről”. 

Egy hasonlóan remek lehetőség a fiatal vál-
lalkozók számára például az Erasmus – fiatal
vállalkozóknak határokon átnyúló csereprogram,
amely az új vagy erre törekvő vállalkozóknak ad
lehetőséget arra, hogy tapasztalt, más, a prog-
ramban részt vevő országokban kisvállalkozást
működtető vállalkozóktól tanulhassanak. A ta-
pasztalatcsere a tapasztalt vállalkozónál való tar-
tózkodás során valósul meg, amelynek
segítségével az új vállalkozó szert tesz a kisvál-
lalkozás működtetéséhez szükséges ismeretekre. 

„Országos ifjúsági szervezetként kiemelten
fontos számunkra, hogy segítsük a fiatalok kar-
rierépítését és önmegvalósítását, hogy informá-
ciókkal lássuk el őket a számos lehetőséget
illetően mind itthon, mind külföldön” – fogal-
mazott a MIÉRT elnöke.A lista a gyakornoki le-
hetőségekkel és a hozzájuk kapcsolódó hasznos
linkekkel a miert.ro/hasznos oldalon érhető el. 

Az Erasmus fiatal vállalkozóknak programról
itt olvashatnak bővebben az érdeklődők:
h t t p : / / w w w . e r a s m u s -
entrepreneurs.eu/index.php?lan=hu (közlemény)

Prioritások és források
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Arany János szülőháza még 1823. április
4-én éjjel, Arany János hatéves korában leé-
gett.1

„Híre pora sincsen már az öreg háznak,
Honnan elindultam földi utazásnak,
Nem is úgy épült, hogy századokig álljon,
Csak rövid tanyául, mint a fecskefészek,
Míg ideje eljön a…”2

Abban a bogárhátú, szalmafedeles, sö-
vényfalú, szegényes kis házikóban, 2-3 éven-
ként született egy-egy gyermeke Arany
Györgynek és Megyeri Sárának. Arany János
így vall Önéletrajzában: „Szüleim már mind-
ketten öregek, mikor születtem, s én egyetlen
fiok, amennyiben idősebb leányuk már régóta
férjnél vala, … a többi számos testvéreim
pedig, kik közül én egyet sem ismerék, előttem
mind elhaltak”3.

Lássuk akkor Arany János testvéreit5: Sára
nővére született 1792. dec. 11-én, ő szoptatta
is a kisöccsét, mert 45 éves édesanyjának el-
apadt a teje. Sára nővére meghalt 1853. ok-
tóber 21-én, 60 éves korában. I. Arany
György született 1795. augusztus 17-én és el-
hunyt 1802. május 31-én. Élt 7 évet és 9 hó-
napot, torokfájásban halt meg. Arany Mária
született 1797. december 30-án, és elhunyt
1802. május 24-én. Élt 4 évet és 5 hónapot,
ugyancsak torokfájásban halt meg. Arany Mi-
hály született 1800. augusztus 18-án és meg-
halt 1801. november 14-én. Élt egy évet és 3
hónapot. Elhunytának okaként variola van
beírva a református matrikulába. Arany Fe-
renc született 1803. február 9-én és meghalt
1807. november 21-én. Élt 4 évet és 9 hóna-
pot, meghalt sínlődésben. I. Arany János szü-
letett 1806. február 6-án és meghalt 1813.
augusztus 3-án, élt 7 évet és 6 hónapot, halá-
lának oka: sínlődés!

II. Arany Mihály született 1808. október
20-án és meghalt 1810. október elsején. Élt 2
évet, meghalt szárazbetegségben.

III. Arany Mihály született 1811. február
13-án és meghalt 1813. június 23-án, élt 2
évet és 4 hónapot, meghalt szárazbetegség-
ben. II. Arany György született 1814. március
12-én és meghalt 1814. március 18-án, élt 6
napot, halálának oka: nyavalyatörés. Végre
II. Arany János született 1817. március 2-án,
és amint jól ismert, élt 65 évet és 7 hónapot!

Nehéz képet alkotni arról a szegényes haj-
lékról, ahol Arany János született, de az el-
hunyt Arany testvérekről fent közölt
információkból számot adhatunk szülei áldo-
zatvállalásáról és a Sorssal való dacos küz-

delmükről. És végül az Ég megjutalmazta
őket, mert 10. gyermekükkel megajándékoz-
ták a magyar nemzetet a legnagyobb epikus
költővel!

A továbbiakban, hogy felidézzük Arany
György családi helyzetét és azt a körülményt,
amelyben Arany János született, segítségül
hívjuk Arany János jó ismerősét és barátját,
a Nagyszalonta történetét megíró Rozvány
György visszaemlékezését6:

V. [ARANYÉK SZEGÉNYSÉGE.]7

Az Arany-család viszontagságait terjedel-
mesebben leírtam „Szalonta, történelmé-
hez”-féle művemben; itt röviden csak annyit
említek meg, hogy a midőn I. Leopold jogara
alá került Erdély, erről kiadott diplomájában
ünnepélyesen megígérte, hogy az erdélyi fe-
jedelmek adományi leveleit épségben fentar-
tandja. Ezek érvényben is állottak Maria
Theresia uralkodásának első évtizedéig: de
ekkor herceg Eszterházy panaszára a kir.
Helytartó-Tanács oly rendeletet bocsátott ki,
hogy a szalontai lakosok, erdélyi fejedelmek-
től nyert nemesedési levelei, mint érvénnyel
nem bírók, elszedessenek, s tulajdonosaik
jobbágyszolgálati elbánásban részesíttesse-
nek. Ezen törvénytelen rendelet szigorúan fo-
ganatosíttatott Szalontán. Az
Arany-családnak éppen az okozta nagy sze-
rencsétlenségét, hogy ebben meg nem nyugo-
dott. Nemessége bebizonyításáért 1-ső
Rákóczi György ármális levele alapján, a
rendes bíróság előtt pert indított, s ezt 40
éven át folytatta 1814-ig, s folytatta volna to-
vább is, ha a család vagyonát a nagy költe-
kezésű per már fel nem emésztette volna és
különösen, ha e század legmostohább két éve,
1815–16 Szalontát meg nem látogatja. Ezen
két év alatt folyvást esőzések és borzasztó ár-
vizek semmisítették meg az agyagos termé-
szetű földeknek termékét. Az ország
jelentékeny részén s így Szalontán is a nép
élelmére való gabonát be nem takaríthatott.
Az éhínség borzasztó fokra hágott. A gabona
ára már 1817-ik évi aratás előtt köblönként
100 forintra emelkedett. Az éhező nép faluját
elhagyva, vándorlásnak indult. Százak és ez-
reknek elhullása jelezte a szerencsétlen em-
bertársak vándorútját. Századunk ezen
legínségesebb két évét azért hozom fel itten,
hogy a t. olvasó könnyen kimagyarázható
okát értse meg annak: miért nem ápolhatta
Arany Györgyné saját anyai tejével 1817.
márc. 1-én8 született Janika fiát, – miért kel-
lett a Kölesér-utcai kisgyermekes anyáknak
Arany Györgyné segítségére lenni, és végre
miért kellett éppen a kis csecsemő 20-22

évvel idősebb nénjének, Sárának, az időben
már férjezett Jámbor Jánosnénak, a kis cse-
csemő dajkálását egészen magára vállalnia?
Ha elébb a Kölesér-utcai jó lelkű csecsemős
anyák, és később az anyjával egy időben le-
betegedett jó testvér, Arany Sára a kis Janika
dajkálását szeretetből magukra nem vállal-
ják; akkor …! Az 1817-ik évi aratás bő áldást
adott az egész hazában; de a fentebb elmon-
dott oknál fogva Arany György családjához
az előbbi jobblét vissza nem költözött. Jani-
kájukat szegényesen, egy kis irhás bundával
tudták feladni az iskolába, és ezt volt kényte-
len viselni iskolai jártában 6-7 évig, vagyis
addig, míg ezt az avas bundácskát egyik ta-
nulótársa Pápai Ferenc véletlenül tönkre nem
tette. Ez esetet Pápai Ferenc nekem ekképp
beszélte el. ,Azon időben az iskola csak azon
fával fűttetett, mit mi gyermekek darabonkint
és naponkint – hónunk alatt – az iskolába vit-
tünk. Én és egy másik tanulótársam ily darab
fácskával hónunk alatt, magyarul beszél-
getve, amint az iskola küszöbén átléptünk,
Arany reánk kiáltott: „non licet hungarice
narrare!” (Nem szabad magyarul beszélni!)
Én tréfából a kezemben levő darab fával
végig simítottam Arany János avas bundáját;
de ebbe a fámnak egy szilánkja beleakadt, s
abból jó egyharmad részt elválasztott. 

Az egész osztály nevetni kezdett. Az áldott
türelmű Arany Jani – amit nála sohasem ta-
pasztaltunk – indulatba jött, elkáromkodta
magát, de nem magyarul, hanem latinul:
,,cancer edat te!” (egyen meg a f…!) A rektor
éppen ekkor lépett a terembe, s kérdi: mi volt
ez? Arany Jani előadja latin nyelven: „iste
Franciscus Pápai laceravit meum, meum …
izé.” – A bundának a nevét latinul Arany sem
tudta megmondani, az „izé”-vel segítette ki
magát; mire a rektor és tanulók elnevették
magukat: de a rektor sem kísérlette meg a
bunda nevét latinul kimondani.

A rektor maga is belátta, hogy Arany Jani
bundácskájának napjai már megszámlálva
voltak, engem meg nem büntetett; hanem
Arany Janit maga után lakszobájába hívta, s
egy ócskás téli rokkot ajándékozott neki, mely
ruhadarab, minthogy a rektor – Szabó József
– kis ember volt, Arany Jani termetének meg-
lehetősen megfelelt. 

Mondta továbbá Pápai Ferenc: bár Arany
Janinak ezen kis bundájával sokszor eltréfál-
koztunk, hogy még a kollégiumot ezzel fogja
kijárni, de a kis bundát nagy tiszteletben tar-
tottuk. A kis bunda tulajdonosa volt iskolánk
dísze. Ő mentette meg az osztály becsületét a
vizsgákon. Ha valamit nem értettünk, tőle
kértünk magyarázatot és ő ezt mindig és bár-
kinek közülünk készséggel tette. Ha a rektor

– ami gyakran történt – kopó vadászatra
ment, a rektor helyett ő tartotta meg az órát
és jobban magyarázott, mint a rektor. 

Mondja továbbá Pápai Ferenc, hogy ezen
időtájban két nagyobb temetés volt a vidéken,
u. m.: Geszten Tiszáéknál és F. Győrösön Na-
dányiék[nál], hova a szalontai gymnasium
karéneke is kiment.

A halotti szertartás elvégzése után mindkét
család megajándékozta Arany Janit, úgy
hogy ezentúl már tisztességes diákruhában
járhatott. Mondja továbbá Pápai Ferenc,
hogy a Geszten elénekelt Karének szövegét
maga Arany János írta és az emlékezetében
ekképpen maradt meg:

„Ím, a szülők reménye porba dűlt,
Egy ártatlan kisded meghidegült,
Oda kedves reménye az anyának!
Jajj, mert az elmúlás törvénye
Így forgat bennünket szabad kénnye, 
Így altatik el vele életünk.
Oh! de egy reményszó 
Így hangzik menyekből:
Nem hal meg senki örökül.”
E verset így mondta Pápai Ferenc tollam

alá, s előadá, hogy ezt Tisza Lajos elsőszülött
kis leánya, tehát miniszterelnökünk nénje te-
temei felett énekelték el összhangzatos karé-
nekben, 1831 táján. 

Nem merem állítani – Pápai Ferenc elő-
adása nyomán – hogy a fenti verset csak-
ugyan Arany János írta, hanem elhiszem,
hogy ő írta, mert az eszme 

„Nem hal meg senki örökül!”
egészen azonos Arany János sírversével,

melyet leányára írott:
„A lélek él: találkozunk!” 

(Folytatjuk)

1 Arany János élete és munkái. Írta Gyöngyösy
László, Budapest, Franklin Társulat, 1901.

2 Arany János: Az „Öreg” házról.
3 Arany János: Hátrahagyott iratai és levele-

zése, I. Bp. Ráth, 1888, XXXVI. 1.
4 Arany János hátrahagyott iratai és levelezése.

Harmadik időszak. Kiadja Ráth Mór, 1887, Buda-
pest. (A kép a könyv melléklete)

5 Lásd: Bordás László – Dánielisz Endre: Arany
János korán elhunyt testvérei. In Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Közlemények, XI. évf. 1967. 2.
szám, pp. 289–295.

6 Arany János és a Rozvány család kapcsolatát
egy későbbi írásomban fogom kifejteni!

7 Rozvány György: Arany János életéből. Húsz
folyamatos közlemény a Nagy-Szalonta és vidéke
c. szépirodalmi, társadalmi, közgazdasági és ipar-
érdekű hetilapban. Szerk. Szikszay Lajos, Csor-
vásy István. 1890. jan. 12 – máj. 11. között. 

8 Arany János 1817. március 2-án született!

200 éve született Arany János
Oláh-Gál Róbert

Arany szülőháza (fantáziarajz)4



…Aztán jön a farsang, – az árvíz
Mátyás körül, mely „tört jeget”;
Szegény kiöntött ürge-népség
Verdesi jajjal az eget;
Mi táncolunk a szenvedőkért,
Bőven fogunk pazarlani:
S ha nem csordul – százezreinkből
Csöppen nekik is valami.

Aztán jön, amely „gólyafőt mos”
A híres márciusi hó,
Ha „Gergely megrázza szakállát” – 
No meg böjt, exekúció.
E hó egy napját ültem én is
Már két közép embernyomig:
„Simplicius” napján születtem:
„Simplex” maradtam holtomig.

Bár 1877. november 4-én írta az Alma-
nach 1878-ra című versét, e strófák március-
ról szólnak. Arany János egy nap híján 1334
évvel Szent Szimpliciusz, a 47. pápa megvá-
lasztása – 468. március 3. – után született. A
60. életévét taposó Arany, két közép ember-
nyomnyira (emberöltőnyi időre, kétszer har-
minc évre) születése napjától,
kalendáriumába írta tettetést nem ismerő
simplexként bírálatát az akkori s a mai világ-
ról.

Csalánként csíp a nyelve. Kora tavasz csí-
pőssége ez. Márciusi csaláné.

Jut eszembe Irma nagyanyám tavaszi fu-
szulykás csalánlevese. Elek nagyapám vi-
szont évente többször öreg csalánnal verte
magát végig, hogy egészséges maradjon, a
reuma ellen, azt mondják, kiváló. Vastartalma
miatt ma is ajánlott gyógynövény. Teáját

iszom magam is. A csalánlevél tea eltávoz-
tatja a szervezetből a mérgeket. A vesét foko-
zottabb vízkiválasztásra készteti, s tisztítja a
hólyagot. Vesekő- és hólyagkő ellen javallt,
mert a homok még időben távozik. De tisz-
títja a gyomrot s a beleket is.

Az idei március erős felmelegedéssel kez-
dődött. Szeszélyes hónap, akár az őt követő
április öccse.

…Mindig bolond hónap volt, mióta e világ,
Az, melyet márciusnak keresztelt a diák:
Fagy, hó, eső, derült ég, vihar… mind egy
napon!
Csak úgy bámul belé a bölcs kalendárium.

1850-ben jegyezte volt e sorokat a Furkó
Tamás-ban Arany, de rögvest ’48 felé fordítja
gondolatát.

De amióta Caesart hatalma nimbusán
Megdönték a zavargók Martius idusán,
Nem volt e hónak olyan tizenötödike,
Mint az, mely harmadéve amúgy közénk üte…

No, de ne siessünk annyira, maradjunk ki-
csinyég e hónap első dekádjában.

1908. március 3-án született Keszi-Ko-
vács László néprajzkutató, a magyar néprajzi
filmezés egyik kezdeményezője. Már mint
neves néprajztudóst nevezte ki 1940-ben 

Teleki Pál a kolozsvári egyetem tanárává,
és egyben az ott megalakuló Erdélyi Tudo-
mányos Intézet néprajzi osztályának vezeté-
sével is megbízta. Korszakos jelentőségű a
kolozsvári hóstátiakról írott munkája. Fájdal-
mas, hogy csupán négy évig lehetett Kolozs-
váron a tárgyi néprajz mestere…

Március 4-én emlékezünk meg a kolozs-

vári orvos és nyelvész Gyar-
mathi Sámuel haláláról
(1830). Ő volt Magyarorszá-
gon az első, aki a Montgol-
fier-fivérek eljárása szerint
hőlégballont szerkesztett és
azt Pozsonyban nagy közön-
ség előtt felbocsátotta. Foglal-
kozott a magyar, finn és más
rokon nyelvek összehasonlítá-
sával. Ő tekinthető Magyaror-
szágon az összehasonlító
nyelvtudomány első művelő-
jének. 1800–1810 között a zi-
lahi református kollégiumban
tanított, innen vonult nyuga-
lomba. Jeles minerológus is
volt.

1819. március 8-án szüle-
tett a kortárs Brassai Sámuel
mellett az erdélyi reformkori
természettudományos ébredés
nagy alakja, Berde Áron, az
első magyar nyelvű meteoro-
lógiai és klimatológiai szak-
könyv írója. Még mielőtt
Kolozsváron az egyetem ta-
nára lett volna, 1846-ban Ta-
nács Józseffel, a Református
Kollégium tanárával megindí-
totta Erdély első természettu-
domány-népszerűsítő lapját, a
Természetbarátot, melynek első szerkesztője
is ő volt. Ebben földrajzi, geológiai, mező-
gazdasági, agrokémiai, meteorológiai – ak-
kori nyelven légtüneménytani –, biológiai
cikkeket és híreket közölt. 1872-ben, a Ko-
lozsvári Tudományegyetem első rektoraként
székfoglaló beszédében mondta volt:

„Uraim! Egy új egyetem megalapítása áll
előttünk. Önök tudják, hogy az egyetemet
nem a néma falak, hanem a tanárok szellemi

ereje alapítja meg jó hírnevében, áldásos mű-
ködésében.”

Az azóta eltelt 145 év alatt Kolozsváron
kétszer (újra)alakuló tudományegyetem első
rektorának szavai ma is mértéket szabnak.

Nincs végezve itt még a cikk,
Folytatása következik:
Én-Uram, légy én szerkesztőm,
Új folyamban újrakezdőm.

No de e fohász nem az egyetemé, s nem a
Természetbarát folyóiraté vagy annak szer-
kesztőjéé, hanem megint Arany Jánosé.
1862-ben írta volt a Sir-verset. Felvezetője is
van e négy sorocskának:

Itt nyugszik

Arany János
Szerkesztő

Született 1817 Március 2-án Meghalt…

Az utolsó három pont helye kitöltetlen.
Helyén is van így. Halhatatlan.

Mint ahogy a főnixként hamvából több-
ször már újraszülető erdélyi magyar egyetemi
oktatás ovidiusi supremum vale dátuma is
messzi jövőben van még.

Ennek reményében e bontakozó március-
ban, maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2017-ben, 200 évvel s egy nappal
Arany János születése után

A legismertebb papagájok közé tartoznak
az ararák. Színpompás, tarka tollazatuk oda-
csábítja az állatkerti látogatókat. Legtermete-
sebb képviselői a közép- és a dél-amerikai
fajok közül kerülnek ki. Ilyen az ararauna
(Ara ararauna), melynek a tolla a hátán kék,
testalja aranysárga, a torka fekete, fejeteteje
zöld. Csupán fehér pofái fekete csíkkal min-
tásak. Ha izgatja valami, fehér pofái kipiro-
sodnak. 

Az arakanga (Ara macao) szárnyán, far-
csíkján és faroktövén ultramarinkék tollak is
vannak, a vállán sárga örv húzódik. Mérete
80 cm. 
Jácintkék arara 
(Anodorhynchus hyacithinus)

Gyönyörű színeit sok ezer állatkerti láto-
gató megcsodálja. Hátán az ultramarinkék
váltakozik a kobaltkékkel. Az összes papagáj
között ez a faj a leghosszabb. A pofái tolla-
sak, kivéve a sárga szemgyűrűjét és a csőr
alsó kávája körüli sárga csíkot. Hosszú, lép-
csőzetes farka van. Közép- és Kelet-Brazíli-
ában él. 

Hullámos papagáj 
(Melopsittacus undulatus)

A nagyobb termetű gyepi papagájok szí-
nesség tekintetében nem versenyezhetnek
vele. 1840-ben hozták az első párokat Euró-
pába. Tíz év múlva az antwerpeni állatkert-
ben elkezdték tenyészteni ketrecben. Azóta
már milliónál is több kelt ki ilyen környezet-
ben. Ennek a ritka szépségű, 18 cm-es ma-
dárnak Ausztrália a hazája, főleg a száraz
területeket kedveli. 

A hullámos papagájok tulajdonosai szere-
tettel és büszkeséggel beszélnek róluk. A
főbb változatok igazol-
ják, miként alakul, ke-
letkezik a vadon élők
színezete: a fekete mela-
nin különös elrendező-
dés folytán és a
levegőtartalmú sejtek
közbeiktatásával szép
kék színt ad, hasonlóan
a szajkónk szárnyának
kék színéhez. A sárga
festék ebből világoszöl-
det hoz létre. Ha a sárga
festékanyag kiesik,
akkor a hullámos papa-
gáj kék, ha a melanin hi-
ányzik, akkor sárga lesz,
ha pedig mindkettő hi-
ányzik, a madár fehér
marad. 

Ezek a papagájok fiatalon nagyon megsze-
lídülnek, és sok örömet szereznek tanulé-
konyságukkal. Felismerik a rövid
hangsorokat; közülük sok utánozni tud né-
hány szót vagy mondatot. Olyan is volt, ame-
lyik a gazdája keresztnevét is ki tudta
mondani. A játékossága és csevegő csipogása
kellemes szobatárssá teszi. 

A szabad, természetbeli életmódjáról ke-
veset tudunk. A ritkás eukaliptuszerdőkben
odúkban költ, gyakran nagy csapatokba ve-
rődik össze, és repülés közben hirtelen fordu-
latokat végez, mint nálunk a seregélyek. 
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Bizakodó márciusi zsendülés

Kiss Székely Zoltán

Trópusi madarak 
Papagájfélék (V.)

Összeállította: Márton Béla

A természet kalendáriuma (CCXLV.)

Nőnapi reménység virága

Hullámos papagáj (Melopsittacus undulatus) Fotó: Antalfi Imola
Jácintkék arara (Anodorhynchus hyacithinus)

Forrás: wikipedia



Móricz Zsigmond naplóinak harmadik kö-
tete az 1930-1934-es évek feljegyzéseit, az
író hétköznapi vagy különleges eseményeket
rögzítő krónikáját tartalmazza 893 oldalon.
Ebből 815 a napló, a többi forrásanyag, jegy-

zetek. Nem rövid, sem könnyű olvasmány,
sok izgalmas, érdekes eseményt jelenít meg
az író a napi, hétköznapi feljegyzéseken
kívül. Szervesen kötődik a móriczi életmű-
höz, a hatalmas alkotói pálya élményeihez,
az írónak azt a nagyon pontos és a környezete
minden jelenségét figyelő, az egyszerű em-
berekkel vagy a kortárs művészvilággal is-
merkedő elgondolkodó arcát mutatja, amely
egy nagy irodalomtörténeti korszakban a re-
alizmus, olykor a naturalizmus nagy műveit
adta a magyar irodalomnak.

Ez az időszak főként a Nyugat történeté-
nek hozzá fűződő időszaka. Hogy milyen
fontos számára a naplóírás, azt így jegyzi fel:
„A napló nekem ugyanolyan írás, mintha re-
gényt vagy drámát írok. Az a különbség,
hogy a regény befejeződik, a napló csak a ha-
lállal”. (Szerencse, hogy ez a kötet, ez a napló
nem a halállal végződik.) Valóban, ha a nap-
lóírás jegyeit keressük, nem azt találjuk,
hanem rövid kis novellákat, szépséges leírá-
sokat, gondolatokat, és végül rengeteg szám-
oszlopot, számadást, pénzkeresési és
pénzkiadási számításokat, adó- és egyéb tar-
tozások gondjait. Móricz most is mintha a
régi, megkönnyezett hét krajcárt keresné, de
a sok munka, a nagyregények és drámák bár-
milyen sikert hoznak, a fizetség nem elég a
megélhetésre, a nagy család, a lakás és az

olyan nehezen megépített leányfalusi ház
fenntartására. A „pénzecskék” immár nagy
összegek. A kiadók jövedelméhez mérten, a
nagy lapokkal kötött szerződések szerint
vagy a bankok jóindulata alapján, nehezen,
lassan oldják meg az író anyagi gondjait. A
sok számoszlop, összeadások a háztartási

naplót jelentik, abból is van bőven, de nyo-
mon lehet követni a Nyugat nyomdaköltsé-
geit, az előfizetők, terjesztők hálózatát.
Móricz sok-sok szállal
kötődik a Nyugathoz,
aprólékos, ma úgy mon-
danánk, kreatív munká-
val, szervezéssel, büszke
arra, hogy megtett min-
dent a lap anyagi helyze-
tének, billegéseinek
rendbehozatalára, és ami-
kor jelenléte megszakad,
társszerkesztőként, adós-
ság nélkül, jelentős előfi-
zetői és baráti csoporttal
adja át Babitsnak. 

A Naplóknak és az
előtte megjelent két kötet-
nek különös a sorsa. A
Naplók lapjait az író hol
időrendbe szedte, hol be-
ékelt közéjük cikkrészle-
teket, levélmásolatokat,
újságkivágásokat. Kalan-
dos volt az utóéletük is
ezeknek a lapoknak, hi-
szen olykor indulatból,
zaklatottságból, elégedet-
lenségből íródtak.

1978-ban, később 2004-ben a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum külön gyűjteményébe kerül-
tek. Ma sem lehet tudni, hogy a még
magángyűjteményekben megőrzött napló-
jegyzetek mennyire teljesek, esetleg még
„lappangók” is vannak. 

A 30-as éveket a Naplók szerint nemcsak
a küzdelem, hanem a siker éveinek is tekint-
hetjük. Ebből az időből származik a Rokonok
nagy sikere, őket, a „rokonokat” elég jól
megismerjük a látogatásaikról, a leírásokból,
és nem esik jól nekünk, olvasóknak sem,
hogy mennyire megnehezítették olykor az író
és családja életét. 

Sokszor találkozunk a Légy jó mindhalálig
sorsával, amelynek ezekben az években az
ötvenedik előadását játsszák a Nemzetiben
(1930). Egy év múlva a századik előadás
megy. És ki vitathatná, hogy napjainkig be-
költözött életünkbe, sokszor emlegetjük, so-
rokat, szavakat idézünk a regényből, sokszor
megnéztük a filmet, könnyek nélkül is meg-
siratjuk. Úgy adjuk át gyermekeinknek, uno-
káinknak mint örökséget.

Sok szó esik a könyvvásárokról. Móricz
nagy sikernek és fontos társadalmi mozga-
lomnak tartja.1934-ben az Erdély-trilógia a
karácsonyi könyvvásár nagy sikere. Ebben az
időben anyagilag is jobban áll, a Fővám téri
lakást nagyon szereti, ahol a legszebb az ő
szobája, és ezt Máriának, feleségének kö-
szöni. Mária az, aki megteremti számára a ké-
nyelmet, és a három lányt is szeretettel
neveli. Simonyi Mária sikeres színésznő,
Móricz második felesége.

Ebben a naplóban vannak a leányfalusi
szép, gondűző napok leírásai, itt változatlanul
jól érzi magát, sokat van emberek közt is, de
bármikor visszahúzódhat kertjének magá-
nyába. 

Kortársai közül Csathó Kálmánról, később
Herczeg Ferencről ír, Gellért Oszkár munka-
társa a Nyugatnál, sokszor segít rajta. Találó

megállapításait érdemes idézni, így Herczeg
Ferencről: „Hg. F társadalmi jelenség, de erről
a pozícióról soha le nem mondott. Sose szólta
el magát. Nincs lírája. Nincs filozófiája: ami
nála bölcselem, az a társadalmi rétegé.”

Következik Rákosi Jenő, elég lesújtó véle-
ménye van róla, de dicséri Zilahy Lajost,
hogy lentről jött, maga küzdötte fel magát. 

Sokat és érdekesen ír a családjáról, mind-
három lány tehetséges, tanulnak. Hosszú jel-
lemzést ír Virágról, a legidősebbről,
születésnapja alkalmából. Látható, mennyire
foglalkoztatja a lányai sorsa, élete. Ekkor em-
legeti fel az asszonyi életformákat, házassá-
gokat, végül összegezve Virágról: „Roppant
munkaerő, ezért nem féltem az életét”. 

Néha kifakad: „Az írógép rabja vagyok”.
Megjegyezhetjük: mindenképpen rabságban
van. Tehetsége, nagy munkabírása, de a meg-
élhetési gondok rabságában. 

Kedves jelenet Molter Károly és
Berde Mária látogatása. Még 1926-ban
ismeri meg az erdélyi írókat, amikor fel-
olvasókörúton járt: „Molter nagyon
kedves fiú, egy igazi jófiú, olyan Pa-
kots-szerű, mindenbe belenevető… az
erdélyiek bizalmasok”. 

A Naplók kiadása, a szöveggondozás
nagy munkája révén Cséve Anna iroda-
lomtörténészt dicséri. A jegyzeteket és
a mutatókat Lengyel Imre Zsolt készí-
tette. A címlapon Székely Aladár fotója
és Móricz Zsigmond könyvtárának mo-
nogramja. Az első előzéklapon a Nyu-
gat 25. évfordulóján készült fotó a
Zeneakadémián, a hátsó lapon Móricz
Zsigmondot látjuk Fővám téri otthoná-
ban. A móriczi életművet szerető olva-
sók mellett könyvtárak értékes
forrásanyaga, érdekes és szükséges
könyve volna, a magyartanár hasznosít-
hatná, a tanulók az írói sors tanúi lehet-
nének. 

Egy-egy részlet megismerésével
mindenképpen betekinthető lenne Mó-
ricz hatalmas munkássága, a realizmus
nagy mesterének nehéz munkában telt
napjait idézve. 

Rekordáron, 13,5 millió fontért kelt el
a Christie’s árverésén René Magritte
belga szürrealista festőművész egyik
legnagyobb méretű festménye.

A 114x146 centiméteres, La Corde Sen-
sible című festmény árát mintegy 14 millió
fontra becsülték a szakértők. A jutalékkal
együtt 14,4 millió fontos  eladási ár kima-
gasló rekord, ötmillió fonttal több, mint a va-
laha fizetett legmagasabb ár a belga
szürrealista festő esetében – olvasható a The
Art Newspaper honlapján.

René Magritte (1898-1967) 1960-ban fes-
tette a tájképszerű alkotást, majd a feleségé-
nek ajándékozta. A házaspár később eladta,
és 1990 óta egy belga magángyűjteményben
volt.

A festmény középpontjában egy kristály-
ból készült pezsgőspohár áll, tetején fehér
habos felhővel, mögöttük hegyes táj. Ez
Magritte egyik legnagyobb méretű festmé-
nye. Olivier Camu, a Christie’s impresszio-
nista és modern részlegének alelnöke
korábban arról beszélt, hogy a kompozíció
egyedülálló Magritte életművében, aki sok-
kal inkább ismert olyan motívumairól, mint
a Bowler-kalap, a pipa vagy az alma.

Magritte művei népszerűnek bizonyultak
a Christie’s kedd esti impresszionista, mo-
dern és szürrealista aukcióján, egy másik
műve, az 1938-ban készült Le domaine
d’Arnheim a becsült ár felett, 9 millió fontért
cserélt gazdát. A festmény eladója Dmitrij
Riboljev orosz milliárdos volt, aki azonban a
Bloomberg szerint annak idején borsos áron,
43,5 millió dollárért vásárolta a képet Yves
Bouvier svájci műkereskedőtől. Riboljev már
korábban pert indított Bouvier ellen, mond-
ván, a műkereskedő becsapta őt, amikor jóval
a piaci ár fölött értékesített festményeket.

Riboljev gyűjteményéből került a Chris-
tie’s árverésére Paul Gauguin 1892-ben fes-
tett Te fare című alkotása, amelyért 18 millió
fontot fizetett új gazdája. (Az orosz műgyűjtő
85 millió dollárért vásárolta a festményt.)

Az árverés teljes bevétele jutalékokkal el-
érte a 136,9 millió fontot, ami jóval a remélt
bevétel fölött volt, a tételek 92 százalékát si-
került értékesíteni, és az egy évvel korábbi
hasonló árverésnél 45 százalékkal magasabb
bevételt elérni. (MTI)

Az író számadása
Móricz Zsigmond: Naplók, 1930–1934

– Noran Könyvesház, 2016 –

Rekordáron kelt el René Magritte egyik festménye
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Rózsa Mária

Forrás: Partyponty.hu

La Corde Sensible    Forrás: Pinterest

Móricz háza Leányfalun
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10 éve az EU-ban (8.)
2007. január 1-jén lépett

be Románia az Európai Uni-
óba. A rejtvénysorozat főso-
raiban egy akkoriban erre az
eseményre íródott humoros
vers sorai találhatók. A vers
címe, szerzője és annak lak-
helye is a rejtvénysorozatban
van elrejtve. Ezúttal a vers
15. és 16. sora alakul ki. A
cím betűi a felül számozott
kockákból gyűjthetők össze.
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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 

18. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

VÍZSZINTES: 1. Kétszáz éve született nagy költőnk. 9. Összeszid. 10. R. Altman
filmje. 13. Hőskölteménye 1846-ból, ez alapozta meg hírnevét. 17. Zenedráma. 19. Te
és ő. 20. Parancs (német). 21. Tévesen jegyző. 22. Rejtjelkulcs. 23. ... Feuchtwanger (író).
24. Hektoliter (röv.). 25. ... deux (kettesben). 26. Roham előérzete (orv.). 27. Solohov
csendes folyója. 28. Rádiólokátor. 30. Tömegesen pusztít. 31. Idős (röv.). 32. Kártyaletét.
33. Spanyol flotta volt. 35. ... de Valera, ír politikus. 37. Egyféle szerencsejáték. 39.
Becézett Titanilla. 40. Forma. 42. Ilyen ér a carotis. 44. Nápoly bejárata! 45. Kirándulás.
47. Fohász. 49. Tekintélyes, elismert. 51. A vízszintes 13. további sorsával foglalkozó
hősköltemény végső változatának címe (előzetes dolgozata: Daliás idők).

FÜGGŐLEGES: 1. Arab férfinév. 2. Skálahang. 3. Juhszállás. 4. Matematikus (más
neve: Neper). 5. Ypres flamand neve. 6. Eretlen ráma! 7. A nátrium vegyjele. 8. Lóbiztató.
11. Egyik balladája (modern témával). 12. A vízszintes 13. öregkorát tárgyaló műve.
13. Háromelektródás elektroncső. 14. Régies hangulatú. 15. Textilnövény. 16. Doktor
(röv.). 18. Fába vés. 21. Tovahajít. 22. Keres. 24. Víziállat. 26. Kar (angol). 28. Béka
(latin). 29. Bánáti bányaváros (magyarul Stájerlak) lakója. 30. Írógép része lehet. 32. Dol-
gozik a mozdony. 33.  ... de l’Esten (Ady). 34. ... dánom (mulatozás). 36. Tenger (latin).
38. Kettős betű. 41. Csónakgerinc. 43. A jód és a neon vegyjele. 46. Most készült. 48.
Római 1500. 50. Gaboni és luxemburgi gépkocsijel.

L. N. J. 

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket március 16-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 Graham Greene angol író
egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beirtunk.

VÍZSZINTES: 1. Téli zivatar – Fényes égitest. 7. Hamis – Csacsihang. 8. Feneketlen
– Kipling medvéje. 9. Rés, népiesen – A szén, a nitrogén és a foszfor vegyjele. 11. Hajófar
– Bot betűi. 12. Ünnepélyesen átad – Elemi parány. 14. A szabadba – Betűt vet. 15. Precíz,
pontos – Harcias lány. 18. Boldogító szó – Szándékozik. 19. Futó eső – Úsztatott fa. 22.
Rangjelző szó – Egyik szögfüggvény, rövidítve. 23. Örök város – Fegyelem, szigor. 25.
Angyalrang – Belga, magyar és olasz gépkocsijelzés. 27. Gléda – Vályog része! 28. Verdi
egyik operája – Elmesport. 30. Ember, románul – Zokogni kezd! 31. Táplálkozik – Ókori
görög súly- és pénzegység.

FÜGGŐLEGES: 1. Macska – Lekötelezettség. 2. Olajbogyó – Bicegős. 3. Cigaretta-
márka – A jód és bór vegyjele. 4. Élet – Fél tucat. 5. Anglia ősi neve – Gyengén termő bú-
zafaj. 6. Fürge, sebes – Gyakorlottság, tapasztalat. 10. Többkarú állat – Bankbetét után
fizetik. 13. Hunor testvére – Fed, beborít. 16. Fülsértő – Bíró elé idéz. 17. Akadály nélküli,
kötetlen – Követségi tisztviselő. 20. Heccel, bosszant – Koholmány, kitaláció. 21. Anek-
dota – Behajlított tenyér. 24. Árulkodó jel – Filmszínház. 26. Azonos betűk – Regényét
Gárdonyi írta meg. 29. Kicsinyítő képző – Osztrák és kubai autójel.

Koncz Erzsébet

A FEBRUÁRI ÉVFORDULÓK (2.)
című pályázat nyertesei:

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

SZEMÉLY BÉLA, Marosvásárhely, 
A. Iancu u. 45/12. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
VISCONTI; RUDICS; GÁBOR; HUSZ;

BARCSAY; ROSSINI; RÁTZ; TREFORT.
Kérjük a nyerteseket, 

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

telefonszámon.

Megfejtések 
a február 24-i számból:

Klasszikus (Ikrek): A kék öböl
Skandi: Rögtön meg is mondták nekünk,

Onnét sok pénzt nem zsebelünk.

Szerkeszti: Kiss Éva 739.
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JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS 

ELCSERÉLEM 2 szobás, II. osztályú
kövesdombi lakásom I. osztályúval,
lehet más negyedben is, vagy közös
udvaron. Különbözetet ajánlok. Tel.
0755-309-832. (59510-I)

SÜRGŐSEN veszek Rivotril 05
gyógyszert. Tel. 0771-679-886. (59405)

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)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
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)
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
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz mintaboltjaiba.
Az önéletrajzát bármely Timko-üzletbe beadhatja. (18605-I)
A marosvásárhelyi WESTJOBS CÉG TELEFONOS ÜGYFÉL-
SZOLGÁLATI (Call Center) MUNKATÁRSAT alkalmaz. Fel-
adatkör: a beérkező és kimenő hívások kezelése; az ügyfelek
pontos, szakszerű tájékoztatása; a tevékenységhez köthető admi-
nisztrációs feladatok ellátása. Jelentkezz önéletrajzoddal a
cv@westjobs.eu e-mail-címen. (59445-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)
KFT. alkalmaz GÉPÉSZT buldoexkavátorra. Tel. 0744-798-270,
0744-505-710. (59186-I)
VARRODA alkalmaz VARRÓNŐKET, MESTER(NŐ)T. Tel.
0742-298-872. (18612-I)
JÁTÉKGÉP-FORGALMAZÓ CÉG ÉRTÉKESÍTÉSI MENE-
DZSERT keres. Feltételek: a magyar, román nyelv ismerete (az an-
golnyelv-ismeret előnyt jelent). Bérezés, juttatások és feltételek
megegyezés szerint. Tel. 0748-102-473, hétfő-péntek 9-12 óra kö-
zött. (18623)
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)
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.)
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)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A PC HOUSE számítástechnika iránt érdeklődő FIATALOKAT al-
kalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon vagy szemé-
lyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)
A marosvásárhelyi COMODEX Kisipari Szövetkezet (Bodoni
utca 70. szám) alkalmaz: ASZTALOSOKAT gépi, kézi megmun-
kálásra, CSISZOLÓT, LAKKOZÓT és FÉNYEZŐT. Érdeklődni a
0745-512-994-es és a 0265/232-387-es telefonszámon. (18630)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott
SZAKÁCSOT. Tel. 0722-268-866. (59483)
ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és SE-
GÉDMUNKÁST. Tel. 0745-832-391. (18633-I)
ÉLELMISZERBOLTBA KERESKEDELMI ELADÓT keresünk.
Várjuk az önéletrajzokat az intershopsrl@gmail.com e-mail-címre
vagy személyesen az 1848. út 41-43. szám alá. (sz.-I)
MINIMUM 3 éves tapasztalattal rendelkező
KÖNYVELŐT/KÖNYVELŐNŐT alkalmazunk, várjuk az önélet-
rajzokat az orbana.westinvest@gmail.com e-mail-címre. (sz.-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz GIPSZKARTON-SZERELŐKET,
ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET. Tel. 0723-102-044. Az
önéletrajzokat várjuk az office@bcons.ro e-mail-címre. (18635)
ÉPÍTŐANYAGOT IMPORTÁLÓ és FORGALMAZÓ cég AL-
KALMAZ ELADÁSI ÜGYNÖKÖT–SOFŐRT. További informá-
ció a 0740-303-589-es telefonszámon. (18636)
AUTÓ- és SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ERDÉLYBŐL NÉMETOR-
SZÁGBA Bayern, Baden-Württemberg tartományba és vissza.
Minden héten induló járat, kedvező árral, tapasztalt sofőrrel. Tel.
0755-476-144, 00-49/151 459-41020. (59505-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

NATALIA asszony természetfeletti
erővel és tehetséggel van felruházva,
miáltal segít az embereknek,
bármilyen problémájuk van. Látja a
múltat és a jövőt a Jeruzsálemből
kapott könyvében. Ez a rendkívüli
asszony 100%-osan garantálja a
sikert, az első telefonhívás vagy
személyes találkozás nyomán.
Köszönetnyilvánítások:
Vladimir Marosvásárhelyről nagyon
hálás neki, mert egy telefonhívás után
helyrejött a  házassága, most párjával
boldogok; Ioan Marosvásárhelyről
hálás Nataliának a segítségért. 38
éves, jó szakmája van, de nem talált
társat magának. Egyszeri találkozás
után Nataliával megtalálta a párját,
nemsokára összeházasodnak; Elena
Régenből, az alkoholista,
munkanélküli gyermekéért aggódó
anya köszönetét fejezi ki: egyszeri
telefonhívás után rendeződtek a
dolgok. 
Hívja bizalommal a 0743-755-162-es
telefonszámot. 
Natália nagy távolságból is segíteni
tud önnek, keresztneve, csillagjegye,
születési dátuma  alapján. (Fizetett
hirdetés: mp.)

A B&B Insolvency Solutions IPURL – Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám,
P4, Hargita megye –, a csődbe ment Rollo  Tour Kft. cégfelszámolója

nyilvános árverést  szervez  
a következő ingó és ingatlan javak értékesítésére: 
1. 1881 négyzetméteres beltelek, rajta  vegyes rendeltetésű épületek (ipari
csarnokok, raktárhelyiségek, irodák) Marosvásárhely ipari övezetében, az ISECO
volt rakfelületén, a Bodoni utca 68. szám alatt, C9/4 épület,  bejárat a Ludasi
utcából, az ingóságokkal (műszaki felszerelés és bútorzat) együtt.  A javak egybeni
kikiáltási ára 1.147.192 lej.
2. 600 négyzetméteres beltelek Marosszentgyörgyön, a Sóskút utcában.  Kikiáltási
ár 51.440 lej.
3. 2055 négyzetméteres beltelek Nagyernyében, a Domos környékén.  Kikiáltási ár
93.760 lej.
4. Szállítóeszközök:  kikiáltási ár  49.280 lej.
5. Műszaki felszerelés. Kikiáltási ár 1.281.904 lej.
6. Bútorzat és irodai felszerelés. Kikiáltási ár  6.960 lej.  
A javak teljes listája a felszámoló székhelyén tanulmányozható. Az árak nem
tartalmazzák a héát. 
Az árverésen azon magán/jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek igazolják a
kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garancia, a részvételi díj és a feladatfüzet árának
kifizetését az árverés előtt 24 órával.
Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz március 10-én 12 órakor, és
megismétlik péntekenként, ugyanabban  az időpontban, a javak értékesítéséig. A
részvételi feltételekről bővebb tájékoztatást a 0366/100-551, 0748-836-713-as
telefonszámokon nyújtanak. 

FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Gázszolgáltató vállalat - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Holtmarosra BAKOS
JÁNOSNAK 84. születés-
napja alkalmából: szüle-
tésnapodon nem kívá-
nunk egyebet, csendes
lépteidet kísérje szeretet.
Szívedben béke, lel-
kedben nyugalom, légy
nagyon boldog ezen a
napon. Isten éltessen
sokáig!
Felesége, Klári, két fia,
lánya családjukkal együtt
és három unokája.

(59458)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!



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

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

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

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

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

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

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

ELADÓ Vadadban, központi zónában
lakóház 8,3 ár telekkel, 3 szoba, konyha,
kamra, sütőkemence és melléképületek +
4,50 ha külterület. Irányár: 13.000 euró.
Tel. 0744-399-160. (-)

ELADÓ ház 41 ár telken
Nyárádszentbenedeken. Tel. 0748-185-
598. (59376)

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

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

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás
garázzsal a 2-es Poliklinika környékén.
Tel. 0745-397-706. (59284)

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)

KIADÓ március 1-jétől 2 szobás,
bútorozott lakás a Kövesdombon központi
fűtéssel, internet, kábeltévé. Tel. 0745-
016-298. (59402)

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)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919.
(59354)

ELADÓ régi ház Székelytompán, főút
mellett, a 48. szám alatt. Tel. 0748-
012-271. (59415-I)

ELADÓ új főzőkályha  csempéből (balos)
lerrel, tetőkkel. Hordozható. Ára: 1150 lej.
Tel. 0742-552-585. (59423)

SÜRGŐSEN egy vagy többszobás lakást
vásárolok. Tel. 0745-423-310. (59468)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-883-361.
(59474)

ELADÓ egy 8 hónapos üszőborjú és egy
szalmásgabona-szelektor. Tel. 0743-863-
513. (59490)

ELADÓK 3 hónapos máltai bichon
kutyák (fehér és drapp fehérrel). Be
vannak oltva, önállóan esznek, Pe-
digreet is. Áruk alkudható. Tel. 0740-
138-349, 8-21 óra között. (59496-I)

ELADÓK: váltóeke, tárcsás kasza,
mechanikus gereblye, kultivátor, 380
V-os kalapácsmalom, lisztnek való
malom, 3,2 tonnás emelőrámpa, be-
tonkocka prés. Tel. 0743-860-354,
0745-404-666. (59498-I)

ELADÓ ház nagy kerttel csendes kör-
nyezetben, 35 km-re Marosvásár-
helytől, összterület: 56 ár. Tel.
0365/402-982, 0771-384-428.
(59504-I)

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. június 10-én, szom-
baton 14 órakor a Rosen Garden ven-
déglőben (Tulipán u.). Várjuk előzetes
jelentkezéseteket a következő elérhe-
tőségeken: H. András – 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)

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

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS cégeknek.
Tel. 0744-504-536. (18481)

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

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

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

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

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. (59401-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)

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

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget alá-
írok. Tel. 0756-760-667. (18622-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0752-497-027. (594036)

LAKÁSFELÚJÍTÁST vállalok A-tól Z-ig
kedvező áron. Tel. 0753-376-495.
(59403)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722-
846-011. (59305) 

KÖLCSÖNZÖK és ELADOK minő-
ségi menyasszonyi ruhákat, 2017-es
modelleket is. Înfrăţirii u. 20/3 sz. Tel.
0745-762-011. (59417)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (59421-I)

GYÓGYPEDIKŰRT vállalok, házhoz is
megyek. Tel. 0770-780-518. (59429)

IDŐS ASSZONY lányt, független
asszonyt keres, aki gondozná,
bevásárolna – ottlakással, étkezéssel –
megegyezés szerint. Tel. 0770-739-609.
(58882)

VÁLLALUNK háztetőjavítást, szere-
lünk bármilyen típusú tetőlemezt, ké-
szítünk teraszokat fából, csatornát,
lefolyót. A nyugdíjasoknak 15% ked-
vezmény. Tel. 0758-639-258. 
(59453-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (59461)

NÉMETNYELV-TANÍTÁST vállalok:
1. kezdőknek; 2. egyetemistáknak,
orvosoknak, orvosi asszisztenseknek
német metódussal (4 hónap). Tel.
0728-397-752, 0755-597-936, 0755-
786-575. (59472)

OLCSÓ üdülést kínálunk Hajdúszo-
boszlón házias ellátással: 7 éjszaka
(8 nap) 400 lej. A húsvéti ünnepekre
is várjuk vendégeinket: 3 éjszaka (4
nap) 250 lej. Tel. 00-36-455-7227, 00-
36-52-271-848. (59457)

SÍRKERETEK, kripták készítése, javítása
előnyös áron. Tel. 0753-924-431. (59494)

VESZÉLYES FÁK vágását vállaljuk
épületek közeléből. Tel. 0742-113-
848. (59484)

KERESEK megbízható úriembert ví-
kendház körüli munkálatokra: ásás,
ültetés, kaszálás, fametszés és
egyéb, kabanahasználattal félrész
arányban. Tel. 0770-274-001, 0730-
912-710. (59502)

BECSÜLETES, megbízható, főzni
tudó, rendet szerető HÁZVEZETŐ-
NŐT keresek budapesti lakásomba.
Szállás, koszt, teljes ellátás biztosítva
a fizetés mellett. Tel. 00-36-70-360-
3269. (59503)

EGYEDÜL ÉLŐ nyugdíjas nő lakótársat
keres 70 év körüli nő személyében
Marosvásárhelyen. Tel. 0365/441-188. (-)

INDUL a kakasdi pálinkafőzde március 3-
án. A szállítás ingyenes a város területén.
Szeretettel várunk mindenkit. Tel. 0753-
067-099. (59515)

MEGEMLÉKEZÉS

„Várván ama boldog remény-
séget és a nagy Istennek és
megtartó Jézus Krisztusnak
dicsősége megjelenését.”
(Titusz 2,13 vers)
Ezzel a reménységgel szí-
vünkben emlékezünk GÁLFI
LÁSZLÓRA halálának 10.
évfordulóján. Szerettei: Sárika,
Évike, Ildikó, Gyöngyike és
Mancika. (59053)

Fájó szívvel emlékezünk
március 3-án a mezőcsávási
IMREH ILONÁRA szül. Tóth
halálának 4. évfordulóján.
Gondoskodó szeretetét,
jóságát szívünkben őrizzük.
Lánya, Iluska és családja.
(59262-I)

Szívünkbe beleégett nyomok, 
Mit itt hagytak az esztendők,
Emlékek lángolnak a sírban,
Melyek soha  nem felejthetők,
Lelkünkbe tényleg beékelődtek,
Mint sárba a lábnyom,
Mély érzés szálldogál
bennünk,
És repül angyalszárnyon.
Kegyelettel és örök
fájdalommal emlékezünk
drága gyermekünkre és jó
testvérre, a gegesi ifj. FÜLÖP
SÁNDORRA, aki március 3-án,
27 évesen, 20 éve távozott
szerettei közül. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Bánatos szülei és testvére
családjával. (59278)

Fájó szívvel emlékezünk
március 3-án a
marosszentgyörgyi születésű
ifj. SZEVERFI PETIKÉRE
halálának 5. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Margit
keresztanyja és családja.
(59313-I)

Kegyelettel és szeretettel
emlékezünk drága édes-
anyánkra, a vadasdi születésű
GYŐRFI IBOLYÁRA halálának
harmadik évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(59306-I)

Egy váratlan perc alatt életed
véget ért, búcsúzás nélkül
elmentél.
Fájó szívvel emlékezünk
március 3-án BARTHA
ZOLTÁNRA halálának 14.
évfordulóján. Felesége, fia,
két lánya és családja, két
unokája és a dédunoka.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A
gyászoló család. (59397)

Egy pillanat, és mindennek
vége, gyorsan távoztál a
végtelenségbe. Maradt a
bánat és egy csendes
sírhalom, szerető szívünkben
örök fájdalom. Jóságos
szíved pihen a föld alatt,
minden könnycseppünk
nyugtassa álmodat. Az idő
múlik, de feledni nem lehet,
csak megtanulni élni nélküled.
Minden mulandó ezen a
világon, csak egy van, ami a
sírig vezet, szívünkben az
örök emlékezet. Szívemben a
helyedet nem pótolja semmi,
míg e földön élek, nem foglak
feledni.
Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett édesanyára és
anyósra, ANDRÁS ROZÁLIÁ-
RA halálának ötödik
évfordulóján. Áldott, szép
emlékét szívünkben mind-
örökké megőrizzük. Lánya,
Enikő és veje, Bandi.
Nyugodjál békében, drága
édesanyám! (59381)

Elvesztésének fájdalmával a
szívemben, szeretettel em-
lékezem drága édesapámra, a
kutyfalvi SZÁNTÓ ISTVÁNRA
halálának 21. évfordulóján.
Leánya, Bartha Gizella.
(59357-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
a szentháromsági születésű
ASZALOS ILONÁRA halálá-
nak 2. évfordulóján.
Az űr, mely lelkünkben
maradt, pótolhatatlan, de
emléke szívünkben örökké
élni fog. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(59416)

Elmentél tőlünk egy zord
tavaszi napon, azóta tied a
csend és a nyugalom.
Bennünk él egy arc és a
végtelen szeretet, az együtt
töltött éveket feledni nem
lehet, a te helyed üres lett
nélküled.
Fájó szívvel emlékeztünk
március 2-án id. SZÉKELY
GYÖRGYRE, a Metalotehnica
volt tervezőjére halálának 13.
évfordulóján. Szép emlékét és
jóságát, önzetlen szeretetét
megőrizzük mindörökké.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Bánatos
szerettei. (59406)

„Anyukám mindenre meg-
tanított engem, kivéve arra,
hogy lehet nélküle élni.”
Szomorú, fájó szívvel
emlékezünk és emlékez-
tetünk, hogy a drága jó
édesanya és nagymama,
MÁTHÉ LUJZIKA már hat hete
itt hagyta szeretteit. Angyalok
őrködjenek örök álma felett.
Szerető lánya, Mária, unokája,
Zsuzsa. (59427-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
LUKA IRÉN-MAGDÁRA szül.
Kiss halálának 20.
évfordulóján. Akik szerették,
gondoljanak rá kegyelettel!
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Lánya,
Ildikó és unokája, Levente.
(59424-I)

Nagy szeretettel, hálával és
tisztelettel emlékezünk –
haláluk évfordulóján  – szü-
leinkre: LŐRINCZY GERGELY
volt désfalvi unitárius
lelkészre s feleségére,
LŐRINCZY IRMÁRA.
A Jóisten adjon csendes
pihenést a haranglábi kicsi
temetőben. Két leányuk: Éva
és Muci. (59432)

Úgy mentél el tőlünk, hogy
búcsút sem mondtál. Életed
elszállt, mint a virágillat,
szeretnénk, ha itt lennél, mert
a miénk voltál. Egy váratlan
percben életed véget ért, a
halál tépte szét. Búcsút sem
intettél, elhagytál minket,
akiket szerettél. Örök az
arcod, nem száll el a szavad,
szereteted, mosolyod a
szívünkben marad. 
Fájó szívvel emlékezünk
március 3-án a deményházi
születésű BALOGH DÉNESRE
halálának első évfordulóján.
Emlékét őrzi szerető testvére,
Magdi és családja. (59442)
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ÖSSZEHÍVÓ
A marosvásárhelyi ELECTROMECANICA KSZT. vezetőtanácsa
összehívja a szövetkezet tagjait a társaság soros közgyűlésére 2017.
március 24-én 9 órára.
A helyszín és a napirend a cég székhelyén van kifüggesztve. 
Ha nem gyűl össze a megfelelő létszám, a következő közgyűlést 2017.
március 31-én 9 órakor tartjuk, ugyanazon a helyszínen.

A vezetőtanács. (17119)



Szomorú szívvel emlékezünk
március 3-án a székelycsókai
KAPÁS BÉNIRE halálának
első évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzik
szerettei. (59452)

A búcsú nélküli elválás fájó
emlékével gondolunk életünk
legszomorúbb napján,
március 3-án SÓFALVI
JÓZSEFRE halálának 5.
évfordulóján. Drága emlékét
szívünkben őrizzük! Felesége,
gyermekei és azok családja.
Nyugodj békében, drága
édesapánk! (59455-I)

Hat év telt el anélkül, hogy
halványította volna a szép
emlékedet, az együtt töltött 48
évet. Beteg szíved pihenjen
csendesen, TOMA MIRCEA,
mi soha nem feledünk.
Feleséged, Irma, egyetlen fiad,
Gabi, menyed, Laura és két
imádott unokád: Gabriella és
Júlia.
„MOŞULE”, nagyon szeret-
tünk, szeretünk és szeretni
fogunk! Gabriella és Júlia.
(59456)

Fájó szívvel emlékezünk
március 5-ére, amikor hét éve,
hogy a kegyetlen halál
elragadta NAGY ATTILÁT.
Emlékét őrzi felesége,
Magdolna, leánya, Éva,
unokái: Kinga és Elemér.
Nyugodj békében! (59459)

Fájdalommal emlékezünk a
szeretett édesanyára, anyós-
ra, nagymamára, dédmamára,
a teremiújfalui születésű KALI
MÁRIÁRA szül. Bukur
halálának első évfordulóján.
Nyugalma legyen csendes!
Emlékét őrzi két fia és azok
családja. (-)

Mély szomorúsággal és
fájdalommal a szívünkben
emlékezünk a szeretett, drága
jó édesanyára, nagymamára,
MÁTHÉ LUJZIKÁRA, aki 6
hete oly hirtelen távozott
közülünk, pótolhatatlan űrt
hagyva szívünkben. Drága
édesanyám, nagymamánk,
földi életed közös emlékeivel
szívünkben örökre élni fogsz.
Akik ismerték és szerették,
áldozzanak egy percet az
emlékére. Nyugodjál békében,
drága jó édesanyám, drága jó
nagymamánk! Bánatos
lányod Ildikó, bánatos
unokáid: Tímea és Barnika
családjával. (v.-I)

Soha el nem múló fáj-
dalommal emlékezünk a
pótolhatatlan, legdrágább
édesapára, nagytatára, após-
ra, az ehedi születésű idős
BAKÓ IGNÁC BALÁZS volt
marosvásárhelyi lakosra
március 3-án, halálának 7.
évfordulóján. Szép emlékét
örökre szívében őrzi három
gyermeke családjukkal
együtt. (59482)

Szomorú szívvel emlékezünk
a csíkfalvi MIHÁLY DÉNESRE
halálának első évfordulóján.
Soha nem feledünk! Szerető
családod. (59480-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
KÁDÁR TERÉZ korai
elmentére. Negyedik éve,
hogy elhagyott, de emléke
örökre itt marad. Nyugodjon
békében! Szerettei. (59465)

Fájó szívvel emlékezünk a
nyárádszentbenedeki TURBÁK
MARGITRA halálának 9.
évfordulóján. Szerettei. (59487)

„Aki ember volt, küzdő, tiszta
ember, változzék át bár
porladó rögökké, az élőkben
tovább él – mindörökké.”
(Csepeli Szabó Béla)
Kegyelettel emlékezünk a
szentháromsági ASZALOS
ILONÁRA halálának
évfordulóján. Szép emléke
legyen örök és áldott szerettei
szívében! (59491-I)

Hozzád már csak a temetőbe
mehetünk, virágot csak néma
sírodra tehetünk. Jóságos
szíved pihen a föld alatt,
minden érted hulló könny-
csepp nyugtassa álmodat.
Elmentél tőlünk, mint a
lenyugvó nap, de szívünkben
élsz és örökre megmaradsz.
Szívünk mély fájdalmával
emlékezünk március 3-án a
kerelőszentpáli TROMBITÁS
ROZÁLIÁRA halálának első
évfordulóján. Emlékét
szívükben őrzik szerettei.
(59497)

ELHALÁLOZÁS

Értesítjük mindazokat, akik sze-
retettel gondolnak 

SZÉKELY JÓZSEF 
nyugalmazott tanárra, 

hogy csendesen megpihent.
Temetése március 3-án du. 2 óra-
kor lesz a maroskeresztúri teme-
tőben. Nyugalma legyen békés! 
Búcsúzik tőle családja. (59422-I)

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy 

HALÁSZ BOKOR PIROSKA 
szül. TAKÁCS PIROSKA 

(Babi) 
2017. február 20-án életének 82.
évében lelkét visszaadta Terem-
tőjének. Felejthetetlen halottunk
búcsúztatója 2017. március 12-
én lesz Budapesten. Drága em-
léke a szívünkben él! 

Szerettei. (59454-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a drága édesanya,
anyós, testvér, nagymama és
dédnagymama, 

özv. MOLDOVÁN ANNA 
egykori magyar–román szakos

tanárnő 
87 éves korában hosszas szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Temetési szertartása 2017.
március 3-án, pénteken 13 óra-
kor lesz a református temetőben. 

Búcsúzik tőle két fia, László,
Tibor és családjuk. 

Emléked örökké szívünkben
marad. (59444-I)

Mély fájdalommal értesítjük,
hogy a szeretett férj, édesapa,
testvér és gyermek, 

KOVÁCS LÓRÁNT 
egyetemi tanár 

2017. március 1-jén megszűnt
élni. Temetése 2017. március 3-
án du. 1 órakor lesz a gyulakutai
ravatalozóból. 

A gyászoló család. (59473-I)

„Mi elmegyünk, de lelkünk itt
marad, s körüllengi titkon a fala-
kat.”
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
apa, após, nagytata, dédnagy-
tata, testvér, sógor, nagybácsi,
rokon, jó barát és jó szomszéd, 

HAJDU ANTAL 
(Tóni) 

életének 87. évében február 28-
án csendesen megpihent. Drága
halottunk temetése 2017. már-
cius 3-án 13 órakor lesz a katoli-
kus temető alsó kápolnájából,
katolikus szertartás szerint. 

A gyászoló család. (59466-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett férj, apa,
nagyapa, após, rokon, barát, 

HALLER JÓZSEF
képzőművész 

életének 82.  évében csendesen
megpihent. Temetése március 4-
én 12 órakor lesz a református te-
metőben. Emlékét örökké
szívünkben őrizzük.

A gyászoló család. (59506-I)

Az igazi szeretet megtanít  szen-
vedni, megtanít mérhetetlen fáj-
dalmat érezni, csupán egy dolgot
nem: felejteni.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
testvér, nagymama, dédmama,
anyós, anyatárs, sógornő, rokon
és szomszéd, 

ZAJZON IRMA 
szül. Maxin 

életének 75. évében 2017. már-
cius 1-jén csendesen megpihent.
Temetése 2017. március 3-án 13
órakor lesz a backamadarasi ra-
vatalozóból. Isten nyugtassa bé-
kében!

Férje, Imre. (59507-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy el-
hunyt szeretett édesanyánk, 

ZAJZON IRMA
szül. Maxin

életének 75. évében. Nyugodjon
békében! 

Búcsúznak tőle leányai: Ildi,
Jutka, Csilla, vejei: István,

Zoltán, Sándor, unokái: Zsuzsi,
Kinga, Orsi, dédunokái: Norbi,

Heni és Ricsi. (59507-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a drága édesanya,
feleség, anyós, testvér, nagy-
mama, dédmama és szomszéd, a
radnóti születésű 

LUP ILONA 
szül. Boros 

88 éves korában hosszas szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Temetési szertartása
március 4-én, szombaton 13 órá-
tól lesz a radnóti református te-
metőben. 

Búcsúzik tőle egyetlen lánya,
Olga, férje, János, unokái 

és dédunokái. 
Emléked örökké szívünkben

marad. Nyugodj békében, 
drága Icu mamánk! (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága férj, édesapa, nagytata,
após, rokon, jó szomszéd és is-
merős, 

BARTHA ALBERT 
a Matricon 

(egykori Metalotehnica) 
volt dolgozója 

életének 71. évében hosszú be-
tegség után csendesen megpi-
hent. Temetése március 4-én,
szombaton 13 órakor lesz a re-
formátus temetőben. 

Búcsúzik tőle családja. 
Emléke legyen áldott, 

nyugalma csendes! (-I)

Szomorúan tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték, hogy 

özv. BOTA ROZÁLIA
szül. Szász

életének 89. évében. nehéz, de
méltósággal viselt szenvedés
után elhunyt. Búcsúzunk tőle
szombaton 12 órától a reformá-
tus temető ravatalozójában, majd
14 órától a szabédi temetőbe te-
metjük, unitárius szertartás sze-
rint. 

Gyászoló fia és családja. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
dr. Moldován Lászlónak
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett mély fájdalmában. Erőt,
vigasztalódást kíván Balló
Csaba és családja, valamint
Kiss Annamária és családja.
(59444-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki SZOMSZÉDUNK elvesztése
miatt Kovács Melindának.
Nyugodj békében, LÓRI! A
Bálint és a Szász család.
(59499)

Őszinte részvéttel osztozunk
a Kovács család gyászában.
Agh Ida és Polgár Éva.
(59508)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Kovács Melindának és család-
jának szeretett férje, KOVÁCS
LÓRÁNT elhunyta alkalmából.
Szomszédja, Csíki János és
családja. Nyugodjon csende-
sen! (59516)
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Szomorú szívvel emlékeztem február
29-én drága feleségemre, FAZAKAS
ANNÁRA (Anikó) szül. Felei halálának
második évfordulóján. Emlékét
szívemben őrzöm. 
Péter és Gabi. (59440)

„A búcsúszó, amit nem mondtál ki,
elmaradt.
Elmentél, de gondolatban örökké itt
maradsz, 
Benne vagy a szóban, a lehulló
csendben,
Angyalok között az örök életben.”
Fájó szívvel emlékezünk halálának 15.
évfordulóján a nyárádszentbenedeki
INCZE KÁLMÁNRA, aki 2002. március
5-én távozott az élők sorából. 
Neje, Erzsébet, két gyermeke:
Melinda és Kálmán családjukkal
együtt. 
Hisszük, hogy ami nekünk voltál, még mindig vagy, csak mi itt, és
te az út túloldalán haladsz. (59387)

Az idő múlik, szállhatnak az évek, míg
élünk, velünk lesz fájó, szép emléked.
A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy hiába
várunk. Örökre elmentél, vissza nem
jössz hozzánk, szívünkben fájdalom,
bánat és gyász. Hiányzol közülünk, a
helyed üres marad, egy váratlan
pillanat megölte szívedet. Magadba
zártad a sors ezernyi baját, váratlanul,
búcsú nélkül itt hagytál. Fájdalommal
emlékezünk március 3-ára, amikor 21 éve Jeruzsálemben tragikus
körülmények között elhunyt a vajdaszentiványi születésű, 29 éves
LUNKA DOMI. 
Emlékét fájdalommal őrzi szeretett édesapja, Mihály, édesanyja,
Rózsi, testvérei, Zsuzsa családjával, Rozi családjával és Mihály
családjával. (58851)



A Népújsághirdetési irodájában felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári SZABADSÁGBA, a csíkszeredai HARGITA
NÉPÉBE, a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 

és az aradi NYUGATI  JELENBE.

A LOCATIV RT. 
– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A – 
nyilvános árverésen bérbe adja 

Marosvásárhelyen az alábbi nem lakás rendeltetésű helyiségeket:
1. Ifjúság utca 1., 7,30 négyzetméter, iroda
2. Rózsák tere 1. szám, 2-es helyiség, 80,34 négyzetméter, szolgál-

tatótevékenység
Az árverésre 2017. március 14-én 10 órától kerül sor a feladatfü-

zet alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A
szám alatt, a 7-es  irodában  lehet megvásárolni  március 3-ától, na-
ponta 8–12 óra között (100 lej). Feliratkozni és a dossziét benyújtani
március  13-án 12 óráig lehet.  

Az árverésen azok vehetnek részt, akik  a határidő lejárta előtt be-
nyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak. 

Bővebb felvilágosítás  naponta a székhelyen és a 0265/260-375
(25-ös mellék) telefonszámon vagy a www.locativ.ro honlapon.
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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 Renania Trade Kft. ügyintéző dolgozót keres

Feladatkör: 
• Az áru előkészítése kiszállításra
• A raktári készlet kezelése mobil terminálok 
használatával

• Az áru fel- és lerakása
• Az áru polcra helyezése
• A lerakat tisztán tartása

Elvárások:
• Felelős, szervezett, kommunikatív, becsületes 

személy
• Kommunikációs és kapcsolatteremtő készség 
a munkatársakkal

• Csapatmunkára való képesség

Önéletrajzokat a cariere@renania.ro címre vagy a Ma-
rosvásárhely, Bodoni utca 68. szám alatti székhelyünkre
várunk.

Tel: 0265/264-656. Fax: 0265/260-906

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: 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!


