
Bár a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal illetékesei
a vár felújítása óta ígérik,
hogy a várfalak szomszédsá-
gában visszaállítják a játszó-
teret, azóta sem történt
látványos előrelépés az
ügyben. 

A környéken lakó nagyszülők,
kisgyerekes családok azóta is hiá-
nyolják a barátságos játszóteret,
amit a vár felújítása során, lassan
két évvel ezelőtt megszüntettek. Ha
kedvező volt az időjárás, óvodából,
iskolából hazafelé mindig elidőztek
itt, a gyerekek önfeledten játszottak
a forgalomtól távol eső, csendes
környezetben, a szülők, nagyszülők
pedig a padokon beszélgettek. 

Amint arról több alkalommal is
beszámoltunk, a várfalakon kívül
eső téren zajló munkálatokat látva,
a Vár sétány több mint száz lakója
beadványt nyújtott be a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatalhoz,
amelyben aggodalmuknak adtak
hangot amiatt, hogy a korszerűsítés
nyomán megsemmisül a zöldöve-
zet és a játszótér is. 

A válaszlevélben biztosították a
lakókat, hogy aggodalmuk alapta-
lan, ugyanis a felújítás során a kör-
nyék sétatér jellegén nem
módosítanak, és továbbra is lesz
majd játszótér, valamint zöldöve-
zet. A környékbeliek viszont azóta
is kockakövekkel kirakott, rideg
térrel szembesülnek, ha arra 

Farkas a szőrét...
A korábbi törvényhozási ciklusban a magát Maros

megye legaktívabb szenátorának nevező politikus, aki
akkor még a Johannis-féle Liberális Párt tagja volt, ma
pedig már a volt államelnök, Traian Băsescu pártja szí-
neiben parlamenti képviselő, ebben a ciklusban is „hozza
a formáját”. Vagyis nagyon aktív. Minapi sajtótájékozta-
tóján is több interpellációról, politikai nyilatkozatról szá-
molt be, amelyekkel a kormány vagy a különböző
szaktárcák figyelmét kívánta felhívni a megyében és Ma-
rosvásárhelyen történő „törvénytelenségekre”, problé-
mákra.

A politikus azonban nemcsak arról híres, hogy nagyon
aktív a parlamentben. Arról is, hogy évekkel ezelőtt, még
kormánymegbízotti tisztsége idején hadat üzent a magyar
grófoknak és utódaiknak, akik törvényes örökségüket, a
kommunista rezsim idején a Felső-Maros mentén talál-
ható, elállamosított erdeiket igényelték vissza. Feljelentést
feljelentésre tett az állami intézményeknél, pert perre in-
dított „a román erdők visszaszerzése érdekében”, majd a
parlament tagjaként szinte rögeszmésen, rendszeresen
„meginterpellálta” a különböző tárcák vezetőit, remélve,
hogy móresre tanítják a „csalókat”, akik „ügyvédjeikkel
cinkos egyetértésben”, „törvénytelenül” akarják 
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Mózes Edith

Menyhárt Borbála

Több ezer 
dokumentumot 
szivárogtatott ki 
a WikiLeaks
Meghackelt, internetkapcsolattal ren-
delkező Samsung okostévéket hasz-
nálhatott mikrofonként egyes
lehallgatásaihoz az amerikai Központi
Hírszerző Ügynökség (CIA) a Wiki-
Leaks kiszivárogtató portál által fris-
sen közzétett dokumentumok szerint.
____________3.
Újra a Spectrum
Színház vendége
Hobo
Hamarosan újra fellép Marosvásárhe-
lyen Földes László, azaz Hobo, 
Kossuth-díjas magyarországi 
bluesénekes, előadóművész, dal-
szerző.
____________4.
200 éve született
Arany János (II.)
Nem lehet meghatottság nélkül ol-
vasni Arany János elemi iskolai életét
és tevékenységét. Először is az iskola
tanítóját, felváltva, Szalonta egy-egy
utcája tartotta el paszullyal vagy vala-
milyen szegényes étellel.
____________5.
Visszakapta 
hüvelykujját 
Trenk Ferenc báró
múmiája
Több mint száz év után újra teljes
Franz von der Trenck bárónak, Jókai
Mór egyik közismert regényhősének a
csehországi Brünnben őrzött múmiája.
____________15.

A városháza továbbra is azt ígéri

Lesz játszótér a Vár sétányon

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: 
Bref vécéillatosító, többféle illatú 4,95 lej 

Domestos vécéfertőtlenítő folyadék (750 ml) 6,49 lej
Flóraszept konyhai zsíroldó (750 ml) 9,49 lej

Flóraszept fürdőszobai tisztítószer (750 ml) 9,49 lej 
Clin ablaktisztító folyadék (500 ml) 6,95 lej 

Jar platinum folyékony mosogatószer (720 ml) 7,95 lej
Szírisz súrlópor (500 g) 3,49 lej (fenyő-/ citromillatú)

Coccolino öblítőkoncentrátum, többféle illatú (1 l) 8,49 lej
Vanish oxi action folteltávolító folyadék (színes/fehér ruhákhoz) (1 l) 10,95 lej

Sensil folyékony mosószer 4 l (színes/fehér ruhákhoz) 16,95 lej 

Intershop, megéri nálunk vásárolni!



Az alsó tagozaton tanuló kisiskolá-
sok hétköznapjait színesebbé tette az
iskolában szervezett tavaszi karnevál.
Az ünnep legkisebb vendégei a maros-
vásárhelyi 14-es sz. óvoda csoportja
György Annamária óvónő kíséretével
és az Arlechino napközi csoportja Sá-
rosi Tímea óvónő kíséretével vonult be
az iskola tornatermébe. Hamarosan
vidám zsibongásuktól hangossá vált a
terem... De csitt, csend lett egy perc
alatt, hisz a tanító nénik léptek be a
nagy gyereksereggel. A tánc, az ének
és a játék nemcsak vidámságot vará-
zsolt az arcokra, hanem a társas kap-
csolatokat is elmélyítették. Az iskola
lelkiismeretes pedagógusai biztosítot-
ták az igényes és sikerrel járó tevé-
kenységek sorozatát.

Először az előkészítő C és a IV. C
osztály közös tavaszi dalköszöntője
hangzott el (Kolumbán Hajnal és Ko-
lumbán Erika osztálytanító); a Ritmi-
kus tavaszi dallamok című műsor – az
előkészítő Waldorf D osztály sajátos
bemutatója következett (Kusztos Me-
linda osztálytanító); hagyományos ka-
násztánc – az I. D osztály fellépése
(Dobos Ágota osztálytanító); tavaszi
népi gyermekjátékok az I. E Waldorf-
osztály előadásában (Henn Domahidi
Csilla osztálytanító); A tavasz hangja,
a II. C osztály előadása (Kali Hajnal
osztálytanító); Tavaszi dalok furulya-

kísérettel a II. D Waldorf osztály elő-
adásában (Palotás Csilla osztályta-
nító); Táncoljunk! a III. B osztály
bemutatásában (Szatmári Zsuzsanna
osztálytanító); Tavaszi varázslat –
zenés köszöntő a IV. C osztály előadá-
sában (Kolumbán Erika osztálytanító).

Az előadások tartalma nemcsak vál-
tozatos, hanem hagyományőrző is volt.
Ez elsősorban a népi jellegű táncokkal,
mondókákkal összekapcsolódó játé-
kokban érvényesült, ugyanakkor bele-
került a furulya ékes hangja és a mese
csodálatos világa. Nem hiányozhatott
a modern tánc sem, ami az előkészítő

osztályos lányok számára újdonságot,
érdekességet jelentett és próbatételt a
komoly feladat teljesítésében.

Az iskolások számára pedig nagy
élményt jelentett bemutatni tudásukat
az ovisoknak, akiket az együtt töltött
pillanatok emlékei kísérnek majd az
iskola világába. Iskola, iskola, ki a
csoda jár oda? Már megismerték a cso-
dát… Talán ez lesz az az iskola, ahol
később a szárnyukat fogják bonto-
gatni. Az iskola, ahol találkozhatnak
játékos, csodálatos elemekkel, de min-
denáron a kisiskolások igényei kerül-
nek előtérbe.

Gézengúz gyerektáncház 
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A já-
tékos néptánc- és népdaltanulásra óvodások (3-6 év) szá-
mára kedden kerül sor 18 órától. Muzsikál Sinkó András
és az Öves együttes. Helyszín: a Dr. Bernády György Ál-
talános Iskola (volt 2-es számú; Dózsa György u. 11. sz.)
tornaterme. Cserecipő kötelező.

Citerás hétvége 
A Fagyöngy citerazenekar március 24-26. között citerás
hétvégét szervez Bíró Lászlóval, az erdőcsinádi citeratá-
bor oktatójával.A továbbképzésre a marosvásárhelyi Tra-
ian Săvulescu Mezőgazdasági Líceumban kerül sor. Az
oktatás a következő program szerint zajlik: március 24-én

16-20 óra, 25-én 9-13 óra és 16-20 óra, 26-án 9-13 óra
között. Kezdőket nem fogadhatnak, számukra az erdőcsi-
nádi citeraoktató táborban lesz lehetőség a tanulásra jú-
lius 24-30. között. Jelentkezni a fildiko62@yahoo.com
e-mail-címen lehet.

Zarándokolj, túrázz velünk!
Az Erdélyi-Kárpát Egyesület szervezésében szombaton,
március 11-én kerül sor a Mária-út mezőségi szakaszának
a bemutatására. Indulás reggel 8-kor a főtéri Keresztelő
Szent János-plébániatemplom elől. Uzdiszentpéterig
busszal utaznak, onnan gyalog Mezőmadarasig. Mező-
madarastól ismét buszra szállnak. A zarándokút hossza
20 km, része a 30 km-es távnak. A mezőmadarasi kultúr-
otthon udvarán sütögetésre kerül sor. A busz ára a 
jelentkezők számától függ. Szervező: Szilágyi Eszter, 
tel. 0749-071-453.

Történelmi előadás 
és kokárdakészítés

A Női Akadémia ma a történelem iránt érdeklődőket várja
a marosvásárhelyi Deus Providebit Házba, ahol Az erdélyi
arisztokrácia és az 1848–49-es forradalom címmel hang-
zik el előadás. A 17.30-kor kezdődő rendezvényen Kálmán
Attila történelemtanár kalauzolja végig a jelenlevőket a for-
radalmi események útvesztőjén, kiemelve az erdélyi arisz-
tokrácia szerepét. A marosvásárhelyi Római Katolikus
Teológiai Líceum diákjai verses-zenés összeállítást mutat-
nak be. Az előadás előtt egy órával, 16.30-tól az érdeklő-
dők a hagyományos, illetve nemezelt, horgolt kokárda
készítésének fortélyait is elsajátíthatják.

Szavalóverseny 
a szabadságharc emlékére

A Szász Adalbert Sportlíceum szavalóversenyt szervez a
reformkor és az 1848–49-es szabadságharc költőinek em-
lékére a Maros megyei tehetséggondozó és szakoktatás-
ban tanuló diákok számára. A szavalóversenyre ma,
pénteken délelőtt 11 órától kerül sor a marosvásárhelyi
Deus Providebit Tanulmányi Házban. A versenyzők sza-
badon választott költeménnyel jelentkezhettek, iskolánként
négy–öt tanuló nevezhetett be.

Gyümölcsfák metszése – képzés
A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros megyei
fiókszervezete a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetemmel közösen március 11-én, szombaton délelőtt
9 órai kezdettel ingyenes gyakorlati képzést tart a gyü-
mölcsfák metszéséről a Sapientia Egyetem koronkai gyü-
mölcsösében. Jelentkezni a 0751-636-554-es
telefonszámon lehet.

Évadnyitó biciklitúra
A Pro Biciclo Urbo civil szervezet március 12-én, vasárnap
tartja hagyományos évadnyitó biciklitúráját. A túra könnyű,
bárki számára teljesíthető, ideális program családok szá-
mára is. Útirány: Marosvásárhely – Koronka – Backama-
daras – Nyárádgálfalva – Nyomát – Kebele –
Marosvásárhely. Össztávolság: 32 km, amiből aszfaltút 22
km, köves út 10 km. Találkozó vasárnap reggel 10 órakor
a Favorit buszmegállóban, hazaérkezés a délutáni órák-
ban. Szükséges felszerelés: jó műszaki állapotban levő
kerékpár, tartalékbelső, megfelelő ruházat, pénz igény
szerint és élelem (a nyomáti tetőn megállnak sütni). Túrá-
zási feltételek: http://probiciclourbo.ro/node/20. Tizenhat
éven aluliak felnőtt felügyeletével vagy szülő írásos bele-
egyezésével vehetnek részt a túrán.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma ILDIKÓ, 
holnap SZILÁRD napja. 
SZILÁRD: magyar nyelvújí-
tási alkotás a Konstantin ma-
gyarítására.

10., péntek
A Nap kel 

6 óra 45 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 20 perckor. 
Az év 69. napja, 

hátravan 296 nap.

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. Az 1. liga rájátszása 1. fordulójá-

nak zárómérkőzéseit hétfőn rendezik, közöttük a Med-
gyesi Gaz Metan – Marosvásárhelyi ASA találkozót is.
Kezdés 18 órakor.

A 3. liga V. csoportjának 17. fordulójában, szombaton
15 órától: Radnót SK – Kudzsír, Szászrégeni Avântul –
Fugyivásárhely, Nagyszeben – Marosvásárhelyi ASA II.

A futsal 1. liga hét végi 21. fordulójában esedékes
mérkőzését hétfőn játssza a Marosvásárhelyi City’us
Székelyudvarhelyen, a helybéli Futsal Club vendége-
ként. Kezdés 18 órakor.

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga 25. forduló-
jában, vasárnap 19 órától: Galaci Phoenix – Marosvá-
sárhelyi Maros KK (alsóház).

RÖPLABDA. A női A1 osztályú bajnokság 22. for-
dulójában, szombaton 16 órától: SCM U Craiova – Ma-
rosvásárhelyi Medicina CSU.

Tavaszi karnevál 
a Nicolae Bălcescu Általános Iskolában
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. március 9.

1 EUR 4,5456
1 USD 4,3037

100 HUF 1,4636
1 g ARANY 166,8063

IDŐJÁRÁS
Változó idő 

Hőmérséklet:
max. 120C
min. 30C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
45, 30, 33, 3, 5+ 20 NOROC PLUS: 3 0 0 6 5 0

2, 11, 12, 1, 20, 39 SUPER NOROC: 5 7 1 4 7 9

29, 43, 33, 10, 27, 36 NOROC: 3 3 7 8 9 4 4

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

A labdarúgó 1. ligás rájátszás
1. fordulójának 

televíziós közvetítési rendje
Március 10., péntek:
* 20.30 óra: Botoşani FC – Temesvári Poli ACS (alsóház)
Március 11., szombat:
* 18.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Concordia Chi-

ajna (alsóház)
* 20.30 óra: Astra Giurgiu – USK Craiova (felsőház)
Március 12., vasárnap:
* 13.30 óra: Voluntari FC – Zsilvásárhelyi Pandurii (alsó-

ház)
* 20.30 óra: Bukaresti FCSB – Kolozsvári CFR (felsőház)
Március 13., hétfő:
* 18.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Marosvásárhelyi ASA

(alsóház)
* 20.30 óra: Konstancai Viitorul – Bukaresti Dinamo (fel-

sőház)

sétálnak, gyerekeikkel, unokáikkal
kénytelenek távolabbi játszóterekre
menni. 

Mircea Moldovan, a Marosvásárhe-
lyi Polgármesteri Hivatal közterülete-
kért felelős igazgatója lapunknak több
ízben is azt nyilatkozta, hogy igenis
lesz játszótér a Vár sétányon. Tegnap
megkeresésünkre megerősítette a ko-
rábbi álláspontját, mint mondta, elké-

szült az erre vonatkozó projekt, és az
idei költségvetésbe, ami rövidesen a
helyi tanács asztalára kerül, belefog-
lalták a játszótér kialakításához szük-
séges összeget. Az igazgató szerint a
különböző korosztályoknak két külön
játszóteret terveznek, egyiket az 1-3
év közötti gyerekeknek, a másikat
pedig a 6-12 év közöttieknek szánják.
Arra vonatkozó kérdésünkre, hogy
mekkora felületen alakítják majd ki a

két játszóteret, Mircea Moldovan nem
kívánt részletekbe bocsátkozni. Mint
mondta, amennyiben megszavazzák a
kivitelezéshez szükséges költségve-
tést, úgy tervezik, hogy még idén el-
készül a beruházás, viszont azzal
számolni kell, hogy az engedélyek
beszerzése, a közbeszerzési eljárás el-
húzódhat, ez az, ami jóval több időt
vesz igénybe, mint maga a kivitele-
zés. 

(Folytatás az 1. oldalról)
Lesz játszótér a Vár sétányon

Kolumbán Hajnal tanítónő



Ponta szerint Romániának a visegrádi csoporthoz
kellene csatlakoznia

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a román gazda-
sági minisztérium közös munkacsoportjainak felál-
lítását jelentette be csütörtökön a gazdasági
szaktárca, amely három témában működik együtt a
nemzetközi intézettel.

A minisztérium közölte, hogy Mihai Tudose tárcavezető
megbeszélést folytatott az IMF küldöttségével. A román fél a
magáncsőd intézményének bevezetéséről, a gazdasági minisz-
térium alárendeltségébe tartozó állami vállalatok irányításának
hatékonnyá tételéről és egy gazdasági fejlesztési alap létreho-
zásáról egyeztet az IMF-fel.

Romániának nincs együttműködési megállapodása az IMF-
fel, a legutóbbi 2015 szeptemberében járt le.

A parlament 2015 májusában szavazta meg a magáncsőd
bevezetéséről szóló törvényt, de annak hatályba lépését már
többször elhalasztották, mivel a törvény alkalmazásához szük-
séges intézményrendszert nem állították fel. A tervek szerint
a jogszabály augusztustól lép hatályba, és lehetővé teszi a jó-

hiszemű eladósodott magánszemélyeknek, hogy csődbiztos
felügyelete alatt átütemezzék adósságaikat.

Emellett a kormányzat az IMF-fel kötött korábbi megálla-
podásokban vállalta, hogy állami vállalatok élére a verseny-
szférából alkalmaz vezetőket. Ezt az átalakítást még végre kell
hajtani a minisztériumhoz tartozó egyes társaságoknál.

Az év elején hivatalba lépett kormány tervei között szerepel
egy norvég és francia mintára létesítendő gazdasági fejlesztési
alap, amit egyebek mellett az állami vállalatok nyereségéből
származó osztalékokkal töltenének fel. A kormány becslése
szerint a következő négy évben 10 milliárd euró kerülhet a
gazdaságba az alap által elvégzendő beruházások nyomán.
Mihai Tudose szerint Románia fel akarja használni az IMF ta-
pasztalatát a befektetési alap létrehozásában és működtetésé-
ben.

Romániának 2009 óta egy készenléti és két elővigyázatos-
sági típusú hitelmegállapodása volt az IMF szervezésében,
mindegyik két-két évre szólt. (MTI)

Victor Ponta volt kormányfő szerint egyesült Euró-
páról beszélni ma már „butaság”, Romániának a vi-
segrádi országcsoporthoz kellene csatlakoznia –
közölte szerdán az Agerpres hírügynökség.

A pártja jelenlegi vezetésével feszült viszonyban álló szo-
ciáldemokrata politikus a parlamentben újságírók előtt élesen
bírálta a jelenlegi bukaresti vezetésnek az Európai Unióval
kapcsolatos álláspontját.

„Mit csinál Grindeanu (kormányfő)? Támogatja az egye-
sült Európát, amely már nem létezik. Én inkább már holnap
kérném, hogy Románia csatlakozhasson a visegrádi országok-
hoz. Az egyedüli esélyünk az, ha azok mellé a szomszédaink
mellé állunk, akikben van egy kis bátorság és méltóság. Ha
egyfolytában térden állunk, és Johannis úr mindig úgy szavaz,
ahogy faxon megüzenik neki Berlinből, nincs miről beszél-
nünk, csak az időt vesztegetjük” – idézte Pontát a hírügy-
nökség.

A volt kormányfő hozzátette: Románia egyedüli reménye
az, hogy a visegrádi országcsoporthoz (Lengyelország, Cseh-
ország, Szlovákia, Magyarország) csatlakozzon, de szerinte

ez nem fog bekövetkezni, mert Romániának „gyáva vezetői”
vannak. Ponta – akinek miniszterelnöki mandátuma idején
több évtizedes mélypontra süllyedt a magyar–román viszony
– most több jelét is adta annak, hogy méltányolja a budapesti
kormány politikáját. Legutóbb hétfőn, amikor terjedelmes Face-
book-bejegyzésben gratulált Orbán Viktornak, amiért az Európai
Bizottság jóváhagyta a paksi atomerőmű bővítésének állami tá-
mogatását és így Magyarország olcsó energiát termelhet.

Ponta szerdán a sajtó előtt is elismerte, hogy utódjával,
Liviu Dragnea jelenlegi szociáldemokrata pártelnökkel rop-
pant feszült a viszonya. A volt kormányfő azt mondta: elküldi
Dragneának „biankó lemondását” a Szociáldemokrata Párt
tagságáról (PSD). Ponta elmagyarázta: a pártelnök így bármi-
kor megszabadulhat tőle, ha valamilyen kijelentésével felbosz-
szantja, mert ő inkább kilép a PSD-ből, de nem hajlandó
lemondani a véleménynyilvánítási szabadságáról.

Dragnea erre azt mondta: nem ért egyet azzal, hogy Ponta
elhagyja a pártot, mint ahogy hibának tartja a PSD korábbi el-
nökének, Mircea Geoanának (Ponta elnöksége idején megsza-
vazott) eltávolítását is a PSD-ből. (MTI)
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Merkel: meg kell őrizni 
az EU nyitottságát

Európa soha nem zárkózhat be, meg kell őriznie nyi-
tottságát akkor is, ha erősödik a nacionalizmus és a
protekcionizmus – mondta Angela Merkel német
kancellár csütörtökön a szövetségi parlamentben a
délután kezdődő brüsszeli uniós csúcson képvise-
lendő német álláspontot ismertető beszédében. Do-
nald Trump amerikai elnökkel március 14-re
tervezett találkozójával kapcsolatban azt is kiemelte,
hogy a transzatlanti kapcsolatok változása révén az
EU-ra nagyobb felelősség hárul a biztonságpolitiká-
ban, képesnek kell válnia arra, hogy önállóan kezelje
a szomszédságában kialakuló válságokat. (MTI)

Magas rangú állami kitüntetést
kapott Jenei Imre

Magas rangú állami kitüntetést adományozott csü-
törtökön Klaus Johannis államelnök Jenei Imre fut-
ballszakembernek, volt román és magyar szövetségi
kapitánynak. Az elnöki hivatal közleménye szerint
Johannis aláírta azt a rendeletet, amely szerint Jenei
Imre a Románia Csillaga Érdemrend lovagi fokozatát
kapja teljes labdarúgói és edzői pályafutása elisme-
réseként.  Jenei Imre március 22-én lesz 80 éves.
Játékosként 12-szer öltötte magára a román váloga-
tott mezét. A bukaresti Steauával 1986-ban meg-
nyerte a Bajnokcsapatok Európa-kupáját. A román
válogatottat 1986 és 1990 között, majd 2000-ben ké-
szítette fel, 1990-ben világbajnokságon, 2000-ben
Európa-bajnokságon vett részt a csapattal. 1992 és
1993 között a magyar válogatott szövetségi kapitá-
nya volt. (MTI)

Új fegyverkezési verseny 
veszélyére figyelmeztet 
a német külügyminiszter

Az Oroszország és a Nyugat közötti újabb fegyver-
kezési verseny veszélyére figyelmeztette Moszkvá-
ban Szergej Lavrov orosz külügyminisztert Sigmar
Gabriel, a német diplomácia vezetője. Gabriel a Lav-
rovval közösen tartott sajtótájékoztatóján hangsú-
lyozta a hagyományos fegyverzetek csökkentésének,
valamint a kétoldalú jó viszony fenntartásának fontos-
ságát. Mint mondta, egyetértett orosz hivatali partne-
rével abban, hogy folytatni kell a „normandiai
négyek” tárgyalásait a kelet-ukrajnai erőszakos cse-
lekmények befejezéséről, a konfliktus megoldása
pedig utat nyithat a további leszerelés előtt. A két mi-
niszter egyetértett abban, hogy Kelet-Ukrajnában
erősíteni kell az EBESZ-misszió jelenlétét. (MTI)

Elhunyt Oláh György 
Nobel-díjas kémikus

Életének 90. évében elhunyt Oláh György Nobel-
díjas tudós – közölte a Magyar Tudományos Akadé-
mia (MTA) az MTI-vel csütörtökön. A 20. század
egyik legmeghatározóbb kémikusát előző nap érte
a halál Beverly Hillsben. Oláh György Budapesten
született 1927. május 22-én. Az 1956-os forradalom
leverése után családjával elhagyta Magyarországot,
előbb Kanadában, majd az Egyesült Államokban élt.
1977-től a Dél-kaliforniai Egyetem professzora és a
Loker Szénhidrogén-kutató Intézet igazgatója volt. A
karbokationok kutatásában elért eredményeiért
1994-ben kémiai Nobel-díjat kapott. 2001-ben a Cor-
vin-lánccal, 2002-ben Bolyai-díjjal, 2011-ben Szé-
chenyi Nagydíjjal tüntették ki. (MTI)

megkaparintani a román erdőket. Az meg csak olaj volt
a tűzre, hogy az általa „védett” erdőterületek kezelését
egy gyergyószentmiklósi erdészetre bízták.

Szokását az új parlamenti ciklusban sem vetkőzte le,
a témát ma is feszegeti. Minapi sajtótájékoztatóján el-
mondta, újabb interpellációt intézett a miniszterelnök-
helyetteshez – aki egyben a környezetvédelmi
minisztériumot is irányítja –, amelyben azt állítja, hogy
nyomást gyakorolnak és fenyegetik a Felső-Maros menti
polgármestereket a védett természeti terület igazgatá-
sáért. És bár évek óta figyelmezteti a tárcavezetőket a
területen észlelt „törvényességi problémákra”, to-
vábbra sem szűntek meg a visszaélések és rendellenes-
ségek, sőt fenyegetik a térség önkormányzatait. Példát
is felhoz állításainak igazolására. És mit gondolnak, ki
a „nyomásgyakorló”? Természetesen magyar ember,
akinek a bűneit hosszasan sorolja a képviselő. Végül azt
kéri a kormányfőhelyettestől az általa jelzett törvényte-
lenségek okán, hogy azonnal rendeljen el kivizsgálást,
és tájékoztassa a tapasztaltakról.

A sajtótájékoztatón más „kényes” téma is szóba ke-
rült. Hogy csak egyet említsünk: a marosvásárhelyi ka-
tolikus iskola ügye. De emlékszünk arra is, hogy –
többek között – miniszteri bizottsági kivizsgálást köve-
telt a Nemzeti Színház magyar igazgatója ellen, és a me-
gyei főtanfelügyelő menesztését követelte, mert
kétnyelvű oklevelek kiosztását engedélyezte.

Egy közmondás jut erről az ember eszébe: a farkas a
szőrét elhullatja, de a szokását el nem hagyja.

Farkas a szőrét...
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Meghackelt, internetkapcsolattal
rendelkező Samsung okostévéket
használhatott mikrofonként
egyes lehallgatásaihoz az ameri-
kai Központi Hírszerző Ügynökség
(CIA) a WikiLeaks kiszivárogtató
portál által frissen közzétett do-
kumentumok szerint.

Az ügynökség kibernetikai hírszerzé-
séről szóló több ezer dokumentum
egyike arról ír, hogy a CIA a brit titkos-
szolgálattal, az MI5-tel együttműködve
kifejlesztett egy Síró angyal névre ke-
resztelt programot, amelynek segítségé-
vel a tévékészülék mikrofonja
hangfelvétel céljából hozzáférhetővé
válik a hackerek számára akkor is, ha az
látszólag ki van kapcsolva. A hírportál
még kedden este Londonban több mint
nyolcezer titkosított információt hozott
nyilvánosságra, a többi között arról,
hogy a CIA milyen eszközöket használ
hírszerzésre, hogyan alakít át például
okostévéket és okostelefonokat lehall-
gató berendezésekké, vagy milyen mód-
szerekkel veszi át az uralmat
számítógépek fölött.

Ha a fenti információ a többivel
együtt valós, a dokumentumok páratlan
betekintést nyújthatnak az amerikai hír-
szerzés működésébe. Az anyagok állító-
lag a CIA Langleyben működő

Kibernetikai Hírszerzési Központjából
származnak, és „egy ottani, elszigetelt,
magas biztonsági fokozatú hálózatból
kerültek” illetéktelen kezekbe. A Wiki-
Leaks további hat adag dokumentum
közzétételét ígérte Vault 7 összefoglaló
néven. Az első adag kiszivárogtatás 7818
honlapot és 943 csatolmányt tartalma-
zott, amelyet a WikiLeaks üzemeltetői
előzetesen megszűrtek, nehogy éles ki-
berfegyverek kerüljenek az avatatlan fel-
használók kezébe. A közzétett
dokumentumok többsége 2013 és 2016
között keletkezett.

A kiszivárogtató oldal szerint forrásuk
célja az volt, hogy vitát indítson „a ki-
berfegyverek biztonságáról, létrehozásá-
ról, használatáról, terjesztéséről és
demokratikus ellenőrzéséről”. Ugyanak-
kor James Lewis, a washingtoni Center
for Strategic and International Studies
kutatóintézet szakértője szerint valószí-
nűleg egy külföldi szereplő, feltehetőleg
Oroszország lopta el a dokumentumokat.
Lewis szerint Moszkva továbbította azo-
kat a WikiLeaksnek, amely lehet, hogy
nincs is tisztában az információk meg-
szerzésének pontos módjával.
A CIA az Egyesült Államok ellenségeinek
segítésével vádolja a WikiLeaks portált

A Központi Hírszerző Ügynökség
(CIA) szóvivője azzal vádolta meg a Wi-

kiLeaks portált, hogy az Egyesült Álla-
mok ellenségeit segíti. Egynapi hallgatás
és elzárkózás után szerdán este Heather
Fritz Horniak, a CIA egyik szóvivője
nyilatkozott az amerikai sajtónak, és le-
szögezte: „az amerikai közvéleménynek
van oka aggodalomra a WikiLeaks vala-
mennyi publikációja miatt, mert ezeknek
az amerikai hírszerzői közösség azon ké-
pességének megváltoztatása a céljuk,
amellyel megvédhetik Amerikát a terro-
ristáktól és más ellenségeitől”. A szóvivő
emlékeztetett rá, hogy a CIA-nak nincs
joga bárkit is megfigyelni az Egyesült
Államokon belül, s hozzátette: „ezt nem
is teszi”. Fritz Horniak hangsúlyozta,
hogy a Központi Hírszerző Ügynökség
feladata a külföldön történő hírszerzés,
annak érdekében, hogy megvédje az
Egyesült Államokat a terroristáktól, az
ellenséges államoktól és más ellensége-
itől.

A CIA szóvivője viszont nem tért ki
arra, hogy a hírszerzés hitelesnek tartja-
e a WikiLeaks által nyilvánosságra ho-
zott dokumentumokat.

A The Washington Post szerdán este
arról számolt be, hogy a Szövetségi Nyo-
mozó Iroda (FBI) a kiszivárogtatók „le-
vadászására” készül, meghatározandó,
hogyan jutott a Julian Assange alapította
portál a dokumentumokhoz. (MTI)

Több ezer dokumentumot szivárogtatott ki a WikiLeaks

Közös munkacsoportok felállításáról állapodott meg
Románia és az IMF

A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére március 10-
én negyedik alkalommal gyűlünk össze Marosvásárhelyen, a
Postaréten, a székely szabadság napján, hogy emlékezzünk és
jogainkat követeljük. Emlékezzünk a székely vértanúk áldoza-
tára, akik a nemzeti önrendelkezésért adták életüket, követeljük
az autonómiát, hiszen a ma élő székelyek számára ez a nap az
összetartozás, a tudatos, közös fellépés napja is, a nemzeti ön-
rendelkezés, az autonómia jegyében. 

A szervezők nevében kijelentjük: a polgármesteri hivatal saj-
tónyilatkozatban közölt tiltása törvényszegő, a rendezvény az
eredeti forgatókönyv szerint zajlik. Március 10-én 16 órakor a
megemlékezés koszorúzással kezdődik a Székely vértanúk em-
lékművénél. A beszédek után ismertetjük a kormánynak címzett
kiáltványt. A Postarét és prefektúra közötti útvonalon félpályás
útlezárás biztosítja a békés felvonulást – erről a csendőrség és

a forgalmi rendőrség helyi vezetői a polgármesteri nyilatkozat
után is biztosítottak. A prefektúrán átadjuk a tiltakozó kiált-
ványt, 19 órakor a tömegrendezvényt bezárjuk. A Kultúrpalota
nagytermében ezután ünnepélyes keretek között adjuk át a
Gábor Áron-díjat.

Arra kérünk és biztatunk mindenkit, vegyen részt, és béké-
sen, méltósággal, a törvényes rend betartásával, de határozottan
követeljük szabadságunk törvényes garanciáit. Itt Székelyföl-
dön a szabadság most azt jelenti, hogy jogunk és lehetőségünk
van tiltakozni a készülő jogsértő közigazgatási reform ellen, kö-
vetelni az autonómia törvény általi szavatolását, jogunk és le-
hetőségünk közösen cselekedni ennek érdekében. 

Találkozzunk a marosvásárhelyi Postaréten március 10-én
16 órai kezdettel sorra kerülő rendezvényen!

A Székely Nemzeti Tanács sajtószolgálata

Mutassuk fel az autonómia iránti akaratunkat!



Országos beiskolázási kam-
pányt indított az RMDSZ,
amelynek célja, hogy kilence-
zer fő fölött tartsák a magyar
tannyelvű előkészítő osztá-
lyokba iratkozó gyermekek
számát. Tavaly ősszel 9300
kisgyereknek a szülei válasz-
tottak magyar csoportot. 

Az RMDSZ számára prioritás,
hogy minden magyar gyermek
anyanyelvén tanulhasson, ezért a
kampány során elsősorban a ma-
gyar szülőkhöz, de ugyanakkor a
vegyes házasságban élőkhöz, il-
letve a szórványban élő családok-
hoz is el szeretnék juttatni az
üzenetüket. 

A szövetség elismeri, nem egy-
szerű a magyar oktatás helyzete, hi-
szen iskolákat lehetetlenítenek el,
osztályok szűnnek meg. Éppen
ezért tudatosítani kell a magyar szü-
lőkben, hogy nemcsak személyes,
de közös érdek is, hogy a gyermek
anyanyelvén sajátíthassa el az isme-
reteket. Csak ez lehet a biztosítéka
annak, hogy évek múltán is lehes-
sen magyarul tanulni az óvodától az
egyetemig. 

A közleményben hangsúlyozzák,
a szülők számára szempont kellene
legyen, hogy anyanyelvén minden
diák könnyebben, gyorsabban és
magabiztosabban tanul. 

– Az anyanyelvi oktatás nem
akadályozza a későbbi érvényesü-

lést. Az a gyermek, aki mindvégig
magyarul tanult az iskolában, nem
kerül hátrányos helyzetbe, nem fog
kevésbé érvényesülni. Az egyre bő-
vülő magyar egyetemi hálózat, fő-
iskolai képzés lehetőséget biztosít a
továbbtanuláshoz. A magyar iskola
nem kerül több pénzbe, mi több, a
rászoruló diákoknak számos támo-
gatási lehetőség is rendelkezésükre
áll. Aki anyanyelvén tanul, más
nyelveket, így a románt is jobban,
könnyebben elsajátítja. Az anya-
nyelv ismerete az alapja más nyel-
vek tanulásának. Ha a tanuló az
anyanyelvén gyengén teljesít, 
akkor az idegennyelv-tanulásban is
alacsony szintet ér el. Gyermekko-
runk népmeséit, mondókáit, dalait
magyar osztályban ismertük és sze-
rettük meg. Ezt máshol nem tanítot-
ták. Ezek az élmények egy életre
szólnak. A magyar kultúrával, kö-
zösségi élményekkel gyermekeink
csak a magyar iskolában találkoz-
nak. Ludas Matyi furfangjait, Má-
tyás király igazságait, János vitéz
hőstetteit, gyermekkorunk népme-
séit, kedvenc mondókáinkat és 
dalainkat a magyar iskolában is-
mertük és szerettük meg. A
román iskolában gyermekeink nem
ismerik meg hőseinket, mese- és
mondavilágunkat, idegen lesz szá-
mukra mindaz a felbecsülhetetlen
érték, amely összeköt minket, ma-
gyarokat – mutatnak rá a szövetség

által lapunkhoz eljuttatott közle-
ményben.

1989 után folyamatosan növeke-
dett a magyar iskolát választó csa-
ládok aránya, és csökkent azok
száma, akik román iskolára voksol-
tak. Ez azzal magyarázható, hogy a
korábban visszaszorított magyar
oktatási kínálat is egyre bővült. A
múlt évtized végére ez a növekedés
lelassult, főleg a szórványosodás
miatt, de sok helyen a magyar isko-
lák viszontagságos körülményei
miatt is. 

Valószínű, hogy hosszabb távon
a népességfogyás miatt nem tart-
ható például az évi kilencezres, ma-
gyar elemi osztályba íratott
gyermeklétszám, de a magyar és
román oktatás között választók kö-
rében a jelenlegi arányokat javítani
kell. Mindig lesznek magyar vagy
vegyes családok, ahol mindenkép-
pen román iskolát választanak, de
sok család van, ahol jobban elgon-
dolkodnak a választáson, ha pontos,
világos érveket és bátorítást kapnak. 

A szövetség rámutat, az utóbbi
egy-két évben egy érdekes tenden-
ciát figyeltek meg a szakértők: a
szórványban vegyes házasságban él
több olyan magyar is, aki ugyan
román párt választ magának, de
erősebb magyar kötődésű, és ra-
gaszkodik ahhoz, hogy gyermeke
magyar óvodába, magyar iskolába
járjon. (menyhárt)

Beiskolázási kampányt indított az RMDSZ
A magyar gyerekek tanuljanak anyanyelvükön!
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Hamarosan újra fellép Marosvá-
sárhelyen Földes László, azaz
Hobo, Kossuth-díjas magyarországi
bluesénekes, előadóművész, dal-
szerző. Ismét visszatérő vendégként
érkezik, ezúttal is a főtéri Spectrum
Színházban – ahol alig pár hónapja
lépett fel – láthatja két estjét az ér-
deklődő közönség ez év március
21-én és 22-én.

Sorrendben elsőként március
21-én, kedden 19 órától a Tudod,
hogy nincs bocsánat című, hosszú
évek óta sikeresen futó József At-
tila-estjét adja elő a művész. A
Tudod, hogy nincs bocsánat című
műsort Földes László 2005-ben
mutatta be Vidnyánszky Attila ren-
dezésében az Új Színházban – ol-
vashatjuk a Spectrum Színház
közleményében.

Az előadót régóta foglalkoztatja
József Attila költészete, már első
koncertjein is előadta a költő meg-
zenésített verseit. „József Attila mű-
veit úgy olvasom, mint a szent
könyveket, és néha mintha a saját
gondolataimat látnám leírva. Az
előadással az volt a célom, hogy be-
vonjam és továbbgondolkodásra
késztessem a nézőt” – vallja Hobo,

aki a bemutató óta bejárta egész
Magyarországot és a határon túli
magyarlakta vidékeket is, és több
mint négyszáz alkalommal tolmá-
csolta a költő gondolatait. A műsor-
ban 34 vers hangzik el, a zenéjét
Hárs Viktor, Márta István és Nagy
Szabolcs szerezték.

Március 22-én, szerdán 19 órától
Hobo Hármasoltár című önálló est-
jét láthatja a Spectrum színpadán a
közönség. A produkció során Föl-
des László annak a három géniusz-
nak állít emléket, akik nagy hatással
voltak rá. József Attila versei, Jim
Morrison – a Doors együttes néhai
szövegíró énekesének – dalai, vala-
mint Vlagyimir Viszockij orosz
énekes-színész szerzeményei hang-
zanak el a műsorban. A mintegy
hetvenperces előadásban Hobo köl-
tészetet és zenét ötvözve tiszteleg
mesterei előtt. Az előadó saját be-
vallása szerint az általa felállított
hármasoltár közepén József Attila
áll. A képzeletbeli hármasoltár nyu-
gati szárnya Jim Morrison és a The
Doors, a keleti szárnya pedig Vi-
szockij, akit a kilencvenes években
fedezett fel. Mindhármukban ele-
mentáris szabadságvágy van, ezért

is kapcsolta össze életművüket egy
műsorban Földes László.

Az előadásokra jegyet váltani a
www.biletmaster.ro oldalon lehet,
illetve a Spectrum Színház Rózsák
tere 13. szám alatti helyszínén, hét-
köznapokon 8.30 és 11.30 óra kö-
zött. Telefonos helyfoglalás is
lehetséges a 0744-301-875-ös szá-
mon, naponta 8.30 és 19 óra között.
(Knb.)

József Attila, Jim Morrison, Viszockij
Újra a Spectrum Színház vendége HoboAz Élő Erdély Egyesület közre-

működésével erdélyi felső tagoza-
tos általános iskolások és
középiskolások számára hirdet
monda- és legendagyűjtő pályázatot
a Székelyföldi Legendárium. „A
pályázat célja a Székelyföldön kí-
vüli erdélyi megyék (Arad, Besz-
terce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér,
Hunyad, Kolozs, Krassó-Szörény,
Máramaros, Szatmár, Szeben, Szi-
lágy, Temes) bármely településéről
származó, a településekhez vagy
környékükhöz kapcsolódó, magyar,
román, szász vagy más nemzetisé-
gűek körében élő legendák, mon-
dák dokumentálása és bemutatása”
– áll a szerkesztőségünkbe eljutta-
tott közleményben.

A versenyen 5–8., illetve 9–12.
osztályos diákok vehetnek részt ki-
zárólag saját gyűjtéssel felkutatott,
saját megfogalmazásban megírt al-
kotással. Az internetről gyűjtött, il-
letve könyvekből kiírt legendákat a
szakemberekből és a díjak felaján-
lóiból álló zsűri nem fogadja el. 

A pályázaton való részvétel in-
gyenes és regisztrációhoz kötött. A
jelentkezési lap az Élő Erdély
Egyesület Facebook-oldalán érhető
el. A pályamunkákat március 31-ig

lehet beküldeni a pályázat@eloer-
dely.ro e-mail-címre vagy az Aso-
ciaţia Transilvania Vie – Élő Erdély
Egyesület, 530103, Miercurea
Ciuc, str. Mihai Eminescu nr. 5, jud.
Harghita, Romania postacímre. A
beérkezett munkákat közönségsza-
vazáson, az Élő Erdély Egyesület
Facebook-oldalán is értékelik. Az
eredményhirdetésre április 15-én
kerül sor.

A legügyesebb mondavadászok
értékes díjakban részesülnek (laptop,
táblagép, fényképezőgép, képzőmű-
vészeti ajándékcsomag, pénzjuta-
lom), ugyanakkor minden pályázó
Legendárium-ajándékcsomagot
kap. A legjobb alkotások az Erdélyi
Legendárium kiadványban jelennek
meg, a legtöbb pályázatot beküldő
iskola diákjai pedig különdíjban ré-
szesülnek: 2018 tavaszán a készülő
szejkefürdői Legendárium Élmény-
parkban tölthetnek el egy napot.

A pályázat részletesebb tájékoz-
tatója az Élő Erdély Egyesület 
Facebook-oldalán található meg,
ugyanakkor az érdeklődők a pályá-
zat@eloerdely.ro e-mail-címre is
elküldhetik, illetve a 0745-274-
525-ös telefonszámon is feltehetik
kérdéseiket. (nszi)

Mondavadász diákok versenye

A kolozsvári önkormányzati tes-
tület következő ülésén lemond tiszt-
ségéről Horváth Anna, a város
alpolgármestere. Az RMDSZ színe-
iben megválasztott politikus csütör-
tökön, egy Kelemen Hunor
RMDSZ-elnökkel közösen tartott
kolozsvári sajtótájékoztatón jelen-
tette be döntését.

Horváth Anna arra hivatkozott,
hogy a korrupcióellenes ügyészség
(DNA) immár öt hónapja eltiltotta
alpolgármesteri teendőinek ellátásá-
tól, ez idő alatt jövedelem nélkül élt,

és beláthatatlan, hogy ez az állapot
meddig tart. Hozzátette: aktív em-
berként nem vállalhatta ennek a
helyzetnek a fenntartását.

Kelemen Hunor kijelentette: Hor-
váth Anna ellen karaktergyilkossá-
got hajtott végre a DNA. Szerinte
ugyanis semmi sem indokolta az
elöljáró eltiltásának öt hónapi fenn-
tartását. Az RMDSZ elnöke hozzá-
tette: felkérte Horváth Annát, hogy
töltse be az RMDSZ önkormányza-
tokért felelős ügyvezető alelnöki
tisztségét, aki ezt elfogadta. (MTI)

Lemond tisztségéről 
Horváth Anna, 

Kolozsvár alpolgármestere
A Marosszéki Barlangi és Hegyimentő

Szolgálat barlangibúvár-csapata a Hargita
Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség
valamint a Hargita Megyei Hegyimentő
Szolgálat felkérésére március 7-én a Szé-
kelykeresztúr melletti rugonfalvi tónál be-
vetésen vett részt. Erre azért kellett sort
keríteni, mert üzemzavar állt be a tó zsilip-
jénél, a lerakódott iszap működésképte-
lenné tette a rendszert, s a tó veszélyes
mértékben kezdett feltelni. Mivel a tó fel-
színét jég fedte, a feladatot csak jól képzett
búvárok végezhették el. A küldetésre kétfős
barlangibúvár-csapat vállalkozott. 

A búvárok jég alá merültek, és sikeresen
helyrehozták a hibár. Hints M. Zoltán szak-
felügyelő szerint a bevetés azért is nagy je-
lentőségű, mert a tóban felgyülemlett óriási
víztömeg veszélyt jelenthetett volna a kör-
nyéken lakókra. (mezey)

Bevetésen a barlangi búvárok
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Nem lehet meghatottság nélkül olvasni
Arany János elemi iskolai életét és tevékeny-
ségét. Először is az iskola tanítóját, felváltva,
Szalonta egy-egy utcája tartotta el paszullyal
vagy valamilyen szegényes étellel. Arany be-
költözött az iskolába, mert agg édesapja
szinte teljesen megvakult, és nővére magára
vállalta öreg apja elrendezését. Azt is megha-
tottsággal olvashatjuk, hogy Arany János
tudta a kötelességét, mert a szokásjog szerint
a családi örökségért el kellett volna rendezze
öreg szüleit, ám egy 12-14 éves gyerek ennek
nem tudott eleget tenni, ezért lemondott fele
örökségéről nővére, Jámborné Arany Sára ré-
szére, hogy ennek fejében a nővére gondozza
el öreg apját.

A tizennégy éves tanító ott lakott a nagy-
szalontai iskolában, és a református templom
ott volt, ma is ott van az iskola mellett. Az
apja istentiszteletre ment, egyszer hirtelen
visszanyerte látását, és hazafelé bement tanító
fiához, örömmel újságolta neki, hogy „Fiam,
csoda történt, mert a templomban visszanyer-
tem látásomat”. Ezeket a történeteket is elol-
vashatjuk Rozvány György visszaemléke-
zéseiből, aki Arany Jánosnak személyes is-
merőse és jó barátja volt.

Arany János egész életében visszavágyott
Szalontára. Az anyagi szükség vitte Nagykő-
rösre, de onnan is nagy áldozatok árán a nyári
szünetben haza-haza látogatott Nagyszalon-
tára. (Abban az időben szekérrel több napon
át lehetett csak hazalátogatni Nagykőrösről
Szalontára!) Nagykőrösről elkívánkozott,
mert úgy érezte, hogy számára irodalmilag
nem serkentő a környezet, hogy távol van a
pezsgő irodalmi élettől. Budapestről is állan-
dóan hazavágyott Nagyszalontára. Sajnos, ez
a vágya nem teljesült, bár ő egy szegényes
házat vásárolt magának Nagyszalontán azzal
a szándékkal, hogy öregkorában hazamegy
szülővárosába meghalni, és temetkezni is oda
szeretett volna Piroska lánya mellé. 

Olvassuk Rozvány György visszaemléke-
zését Arany János iskolai éveiről:

»IV. [A SZALONTAI ISKOLA.] A mostan
élő ifjabbak nem fogják hinni, pedig igaz
való, hogy Arany János szalontai gymnasista

korában egy ember, egyetlen tanteremben az
összes latin hat osztályt tanította. És ez a ta-
nító, rektor néven nevezve sem volt szakava-
tott tanító. A debreceni kollégium adta őket
három évre az idősebb végzett tanulókból, ré-
szint azért, hogy ezek a rektoriális három év
alatt egy kevés pénzt gyűjthessenek maguk-
nak további tanulmányaik – ügyvédi vagy or-
vosi – folytathatására. Ily három évenként
váltakozó 20-21 éves fiatalembertől nem le-
hetett kívánni, hogy hat latin osztály mellett
még szépírást, rajzot, zenét – ha ezekhez ér-
tett volna is – tanítson. És még is Arany János
ezeket is megtanulta. De kitől? – Csak ön-
magától, – jó géniuszától sugalmazva. Tanu-
lótársa, a most is élő Szathmári István
szalontai cipészmester, s volt honvédfőhad-
nagy 48-49-ből, édesen mosolyogva beszélte
el nekem, hogy gyermekkorában Arany Já-
nostól sem kitűnő tanulását, sem verseléseit,
sem igen szép írását, sem szép éneklését a
különböző hangnemekben nem irigyelte,
egyedül csak azt, hogy szép oroszlánokat tu-
dott rajzolni. De ehhez is honnan vehette a
példányt, midőn a szalontai gymnasiumban

azon időben a fekete számoló táblán és fehér
krétán kívül semmi taneszköz vagy rajzminta
nem volt? Képeket a puritán reformált köz-
ségházaiban nem láthatott, – az iskolai tan-
könyvek az állatok ábráját akkor nem
tartalmazták. Valószínűleg valamelyik ne-
mesi címeren láthatta az oroszlánt s ez 
elég volt az ő geniális eszének, hogy azt utá-
nozva, az én jó öreg bajtársamnak, Szath-
mári Istvánnak, annak idejében irigységét
felköltse. 

VI. [TANULÓBÓL-TANÍTÓ.] A szalontai
gymnasium szervezete szerint Arany János
tanuló kora idejében, a retorikát és poesist
hallgató szegényebb és jobb tanulók elemi ta-
nítókul lettek alkalmazva, s ezek 40-50 forint
csekély díjaztatás mellett, bent az iskolákban
lakva, házsor szerint főzéssel, illetőleg éle-
lemmel láttattak el a szalontai lakosság által.
Történt 1831 ápril havában, hogy valamelyik
elemi tanító, az iskolaév derekán, állásától
megvált. 

Arany János még be sem végezve síntaxis
osztályát, 1831 april 29-ről kelt kérvényében
a lelkész-esperestől ezen állást kérte követ-
kező indokolással: „mert szülőim, akik 8 év
lefolyása alatt gondosan taníttatni igyekez-
tek, elöregedvén és elszegényedvén, különö-
sen édesatyám megvilágtalanodván, további
tanításomat nem teljesíthetik”. E kérvény
folytán Arany János 14 év és két hónapos ko-

rában elemi tanítóul lett alkalmazva, áttette
lakását az iskolába, élvezte itten a házsor sze-
rinti főttet, – az áldott mindennapos paszulyt
és folytatta egyúttal a még be nem fejezett
síntaxis, majd retorika és poétikai tanfolya-
mot. A szalontai iskola, hol Arany János 13
évig tanult és tanított nemcsak azért neveze-
tes, mert ő itt nyerte összes oktatását (a deb-
receni két ízben megszakított s két évig sem
tartott ilyennek alig vehető), hanem neveze-
tes, mint kultúra történelmi adat. ‘Már a je-
lenkor sem érti, az utókor még kevésbé fogja
érteni azt, hogy egyetlen egy ember, a rektor,
hat gymnasiális osztályt egyszerre és egyetlen
teremben taníthasson, és az elemi fi tanítók
egyúttal tanulók legyenek, s ezek, valamint
néhány szolgatanuló egyetlen szobában lak-
janak és a lakosok által házsor szerint élel-
meztessenek. Pedig valósággal így állott fel
a szalontai algymnasium 125 évig. Így volt ez
Arany János elemi tanító korában is. Más
szervezet mellett a sehonnan segítséget nem
nyert szalontai reformált egyház gymnasiu-
mát fenn nem tarthatta volna. És mégis ezen
igen szegényesen fenntartott intézet, melynek
az iskola fekete tábláján kívül semmi tanesz-
köze nem volt, adta Arany Jánost a magyar

nemzetnek... Arany János a 14 éves kis tanító,
nagy buzgóság és gonddal teljesíté kötelmeit.
Még a tanmódszer javításán is törte az eszét.
• Saját élményéből az írva  olvasást előnyös-
nek fölismervén, e módszert, – midőn ez ha-
zánkban épen nem, de talán még a művelt
külföldön is alig volt ismeretes, már ezelőtt
60 évvel tanosztályánál alkalmazásba vette s
vele a legszebb sikert aratta. Arany János
önéletiratában azt mondja „a tanulás mellett
tanítottam is s mint tanító az iskolában lak-
tam, kevés előnyére akár szorgalmamnak,
akár erkölcsömnek”.... Ezen önmaga feletti
szigorú ítéletet közöltem egykori tanulótársa,
Varga Józseffel is, egy igen értelmes lakos
társunkkal. Ez azt monda: „Arany János köz-
tünk nemcsak a tanulásban, de az erkölcsi
magaviseletben is, páratlanul állott, nem volt
sohasem valami esete, amiért a legszelídebb
megfeddésben is részesíttetett volna. Lehet,
hogy ő, midőn önbírálatával foglalkozott, egy
szüreti mulatságunkra emlékezett – vissza,
amidőn is az öreg Szilágyi muzsikusnak, a
magyar zenészek utolsó Mohikánjának ked-
véért, mindnyájan leittuk magunkat”. E szü-
reti mulatságot így beszélte el nekem Varga
József. „A rektor szüretén voltunk mi gymna-
sisták. A kis szőlőnek mi voltunk a szedői.
Szülőink ételt, bort küldtek ki a szüretre bőven
elegendőt. A sok kéz már délre készen volt a
szedéssel. Az ebéd ideje és az egész délután
mulatságunkra maradt fenn. Vígan étkeztünk,

poharaztunk és dalolgattunk, amidőn is az
öreg vak Szilágyi muzsikus, unokájával, kik-
nek csak három szemük volt és zeneszerszá-
mukon is csak három húr, közénk vetődött s
kezdé játszani a rég elavult magyar dalokat.
– A helyzet egy kicsit komikus volt. Tanuló-
társaink közül némelyek már el akarák ker-
getni az öreg magyar zenészt; de Arany
pártját fogta, s kis társaságunk hangulatát ő
kezdette még jobban felvillanyozni. Poharat
emelt. Elmondotta: pusztul a nemzeti viselet,
dal, zene és mindezekkel a magyar zenész is.
Újak, idegenek jönnek ennek helyébe, s Mi az
ősit elhagyva, kapkodunk utánuk. Végezetre
szívből éltette a magyar zenészek utolsóját,
az öreg vak Szilágyit és hévvel megölelte,
megcsókolta. – Mi Arany János tettét utánoz-
tuk, s az öreg Szilágyinak egy jó napot kíván-
ván adni, őt jól tartottuk, s vele rogyásig
poharaztunk.«1

1 Rozvány György: Arany János életéből.
Húsz folyamatos közlemény a Nagy-Szalonta
és vidéke c. szépirodalmi, társadalmi, köz-
gazdasági és iparérdekű hetilapban. Szerk.
Szikszay Lajos, Csorvásy István. 1890. jan.
12–máj. 11. között.

200 éve született Arany János (II.)
Oláh-Gál Róbert

Nagyszalontai képeslap 1901-ből

Az Arany János-emlékszoba a szülőház helyén lévő emlékházban

Arany János szobra Nagyszalontán a református temp-
lom és Arany iskolája közti parkban



Március 10. – Ha Ildikó napján fagy, 40 napig lehet fagy
– így a népi regula. Sok kockázatot nem vállaló mondás. Fa-
gyosszentekig, május közepéig akár többször is jöhet ránk
dér... De most éppen melegedőben van a lég, tavaszt ígér a
barkázó mogyoró s a haloványsárga bimbócskáit nap felé
emelő sombokor.

Hete revírt foglaló énekesmadarak hajnali dala ébreszt – a
város közepén. Biztos jele a tavasz víg kezdetének. A mele-
gedő lég felfalja az utolsó hófoltokat is, s az avar alól kikan-
dikáló zöld fűszálak fölött színesedő ágvégek kottyintják el
titkukat: pezsdül bennük az élet.

Kedves idő víg kezdete,
Ó gyönyörű kikelet!
Meleg szellőd lehellete
Mérsékli a mord telet.
A föld színét változtatod,
Osztogatsz új életet,
Felengedésre nógatod:
A fagyott természetet.

A tavaszban talán éppen mogyoróbokrok valószerűtlenül
hosszúra megnyúlt barkái hordozzák első jeleit a megújuló
életnek. Induljunk mi is március második dekádjának rég fe-
ledett költő, Szentjóbi Szabó László soraival. A magyar ja-
kobinus mozgalom egyik halálra ítélt, majd kegyelemből
Kufsteinbe bebörtönzött tagjáról van szó. Neki nem volt sze-
rencséje, mint Kazinczynak. 1795-ben, egyhavi (!) várbörtön
után megbetegedett, s meghalt. Ott is temették el, Kufstein-
ban. Költeményeit Toldy Ferenc adta ki 1865-ben.

A két időpont között sok békés és harcos tavasz feslette
szirmait a Somostető bokrainak. Köztük egy forradalom.

Ahogy virág nem nyílik tavasz nélkül,
virág nélkül nem bimbózik tavasz;
most kell, hogy bár egy virágot fakassz, 
s kitörj a telek ördögi köréből.

Az erdők összezsúfolt rendjeit
idők, terek fogják még jéggyűrűkbe;
porzód szikrát fog, nyárba menekülve,
és úgy állsz helyt, mint aki nincsen itt.

A jéggyűrűből kitör aranyágad.
S ha virágod netán meddővé sápad,
fagyott szűz lesz a hó ravatalán:

elsőnek úgy is téged énekellek,
kiben – saját rejtőző képed helyett –
percnyi tavaszt tár fel e szép magány.

Tóth István Somfa (Cornus mascula) szonettje a Mentor
Könyvkiadónál 1998-ban megjelent Herbárium (Füvészen-
ciklopédia versekben) kötetében látott nyomdafestéket.

Hogy az esztétika tanárát, Tóth Istvánt, latin nyelvű huma-
nista (Alkinoosz kertje) és kortárs francia költők (Jó reggelt,
Párizs!) fordítóját mi késztette kötetnyi versben vallani a nö-
vények esztétikumáról? Válaszát a kötet Előhangjában így
adja meg:

Hogyha teljesen érzem vállamon
egyetlen földön fekvő levél sorsát:
legalább olyan súlyos, mint egy ország
ügyét védni egy vészes várfokon.

Keltezése: Somostető, 1984. X. 6.
Abban az időben már nem pirkázáshoz való mogyoróvesz-

szőt keresni jártuk a Somostetőt és környékét; öcsém már rég
kiszárította geológuskalapácsa somfa nyelét – tudvalevően el-
lenálló és rugalmas fája a legalkalmasabb volt erre a célra.
(Ma már a geológuskalapácsok nyele is más anyagból készül.)

Abban az időben a ritka virágzó sombokrokat csodáltam
már éppen erdei sétákhoz érett fiammal, s kislányomnak vit-
tük sombokor virágzó ágát március elején.

A nap világára repdes plántáival,
Csendes szelek közt él nyájas fijaival.
Mint egy kicsiny gyermek, aki bölcsőjébe
Feloldatván szökdös anyjának ölébe:
Úgy tesz a szabadult természet tavasszal,
Melly aludván, most van ismét újulással.
A tavasz, e díszes szülő édesanya
Magát gyermekivel szépítni kívánja.

– veszem kölcsönbe a szót Bessenyei György Az esztendő
négy részeirül című verséből.

Március 10-én, 1916-ban halt meg Budapesten Teleki
Samu Afrika-kutató, felfedező. 1881-ben induló politikai pá-
lyán ismerkedett meg Rudolf trónörökössel, a Magyar Föld-
rajzi Társaság elnökével. 1886-ban ő ösztönözte, hogy
tervezett afrikai szafarija helyett inkább szervezzen expedí-
ciót a Baringo-tótól északra elterülő vidékre. Kutatásainak
története közismert. Megbecsültsége máig tartó.

Március 12-én, 1893-ban halt meg a pápua új-guinea-i
Stephansortban az enyedi születésű Fenichel Sámuel föld-
rajzkutató, néprajzos. Miközben az adamclisi római vártele-

pen ásatást végzett, megismerkedett Albert Grubauer német
ornitológussal, aki meghívta tervezett új-guineai expedíció-
jára preparátornak. 1891 végén érkezett Pápua Új-Guineába.
Grubauer megbetegedett, visszatért Európába, Fenichelt pedig
pénz nélkül magára hagyta. Fenichel felvette a kapcsolatot a
Magyar Nemzeti Múzeummal, ahonnan kapott is annyi támo-
gatást, hogy létét fenntarthassa a távoli szigeten. Természete-
sen a gyűjtést innentől kezdve már kizárólag a magyar
intézmények számára végezte. Madarakon és egyéb gerinces
állatokon kívül nagy mennyiségben gyűjtött rovarokat is.
Gyűjtésének nagy részét már korábban hazajuttatta, így az
MNM-nek mintegy 3000 néprajzi tárgyat küldött, de juttatott
belőle a nagyenyedi Bethlen Kollégiumnak is. Ez az anyag
máig a nagyenyedi Természettudományi Múzeum féltett kin-
cse. Állattani gyűjtése kb. 25 000 darabot számlált; ez a Nem-
zeti Múzeum állattárát gyarapította, s a feldolgozók sok új
állatfajt írtak le belőle. Amikor halálának híre Budapestre ér-
kezett, a Magyar Tudományos Akadémia 1895. február 9-én
tiszteletére emlékülést tartott. Ezen Herman Ottó méltatta tu-
dományos érdemeit és önfeláldozó munkásságát. Kutatómun-
káját Bíró Lajos folytatta. Ő örökítette meg sírját egyik
fényképén. A kép segítségével Balogh János kutató ökológus
akadémikusnak 1971-ben sikerült rátalálnia a sírra. A fából
készült fejfát az enyészet már eltüntette, de hamvainak helyét
egy, a közelben álló nagy fekete sírkő alapján azonosítani le-
hetett. Két költő s két földrajzi kutató, négy sors. Mindné-
gyük öröksége közös kincsünk. Ország ügyét védték hulló
falevélként is. Sírjaikon a Kárpát-medencében vagy éppen
Új-Guineában zöldülő levél üzen feltámadást.

Március idusán rájuk is emlékezzünk ebben az áradó ta-
vaszi forradalomban.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2017-ben, Ildikó napján

Egyik alfaja, a tarvarjú (Geronticus ere-
mita), a kőkorszak óta megőrizte „polgárjo-
gát” Közép-Európában. Salzburgban és
Grazban kisebb csoportok költöttek a várhe-
gyen. Honos volt a Duna menti sziklákon is.
A mondába illő madár azóta egész Európából
rég eltűnt. Ma már csak Marokkóban és Al-
gériában fészkel néhány helyen. Az Eufrátesz
partján az élete a városban zajlik, de arra
ügyel, hogy a fészke az ember által elérhetet-
len legyen. Az ezres létszám 1964-re 65 párra

zsugorodott. A vegyi rovarirtó szerek azóta
még csökkentették az állományt. 
Nippon-íbisz (Nipponia nippon)

Hetven cm hosszú, vörös pofájú íbiszféle.
Az Usszuri vidékén, Koreában, Japánban és
Észak-Kína mocsaras vidékein él. Az elmúlt
évtizedekben a mocsarakból sokat lecsapol-
tak mezőgazdasági célra, ennek következté-
ben az ilyen madarak száma jelentősen
lecsökkent. 

Skarlátbatla (Eudocimus ruber)
Dél-Amerika trópusi övezetében él. A

színe élénkpiros, és csak 48 cm hosszú. Sa-
játságos módon az állatkertben tartott skar-
látbatla pompás tollszínezete évről évre
halványodik. Emiatt a látogatók csak ritkán
láthatják teljes szépségében. 
Egyiptomi íbisz (Threskiornis aethiopica)

Valamikor századokon át Egyiptomban ezt
a madarat istenként tisztelték. A Hold istené-
nek, Thothnak volt a szent madara, illetőleg
az ő megtestesítőjének vélték. A képzőmű-
vészetben Thothot vagy mint íbiszt, vagy
mint íbiszfejű embert ábrázolták. Később a
görögök Hermésszel azonosították. Székhe-
lye Hermopolis volt, itt az egyiptomiak egész
temetőket rendeztek be az íbisznek. Már 50
éve múlt, hogy Sakkarában feltárták Imhotep
király sírját, akiről megállapították, hogy

4700 évvel korábban élt. A sírban íbiszmú-
miák ezreit találták. Az egyiptomi íbisz tár-
sasan él Afrika füves pusztáin, a Szaharától
délre, Arábiában, kis testű állatokat keres,
azok fontos táplálékai. Nagy, fekete csőrét
egészen bemeríti az iszapba. A hossza 70 cm,
a színezete hófehér, a vállán néhány finom,
foszlott, acélosibolya-fényű toll díszlik.
Csüdje és csupasz feje fekete. 
Rózsás kanalasgém (Ajaia ajaja)

Hossza 85 cm, a tollazata rózsásan árnyalt.
A szárnyhajlaton és a farcsíkon ez a szín szép
kárminpirosra erősödik. Sokkal színdúsabb,
mint a Közép-Európában ismert kanalasgém.
A farka narancsszínű-barna, csüdjei rőtesek,
csőre zöldes, fekete és sárgás tarka. A feje sá-
padtzöld, mely a párzási időben aranyosbar-
nává válik. Kereszteződni szokott az
egyiptomi íbisszel. 
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Felengedésre nógatod a fagyott természetet

Kiss Székely Zoltán

Trópusi madarak 
Íbiszfélék családja

Összeállította: Márton Béla

A természet kalendáriuma (CCXLVI.)

Most kell, hogy bár egy virágot fakassz, s kitörj a telek ördögi köréből

Nippon-íbisz (Nipponia nippon)          Forrás: Wikipedia

Tarvarjú (Geronticus eremita)    Forrás: Panoramio

  

Egyiptomi íbisz (Threskiornis aethiopica) Forrás: Wikipedia

Rózsás kanalasgém (Ajaia ajaja) Forrás: zin.hu



A gyulafehérvári táblabíróság
arra kérte a Batthyaneum könyvtár
tulajdonjogát tisztázó latin végren-
delet román fordításainak a készí-
tőit, hogy fűzzenek kritikai
megjegyzéseket egymás fordításai-
hoz.

A Batthyáneum restitúciós 
perének szerdai tárgyalásáról az 
Agerpres hírügynökség számolt be.
A táblabíróságnak az ügyészség je-
lezte, hogy súlyos ellentmondások
vannak a két szakértő történész: a
román állam képviselői által felkért
Ioan Aurel Pop és a római katolikus
egyház által felkért Buzogány
Dezső fordítása között.

Batthyány Ignác gyulafehérvári
püspök 1798-as keltezésű latin
nyelvű kézírásos végrendeletének a
pontos fordítása azért fontos, mert
a román állam erre hivatkozva nem
akarja visszaszolgáltatni a római
katolikus egyháznak Románia leg-
értékesebb könyvtárát, amelyet az
1948-as államosításkor a római ka-
tolikus egyháztól vettek el. Az
állam képviselői ugyanis úgy értel-
mezik, hogy a püspök végrendele-
tében a katolikus egyház mellett
Erdély provinciára is hagyta a gyűj-
teményt, és Erdély jogutódjaként a
román állam is jogosult a gyűjte-
mény tulajdonjogára.

A szerdai tárgyaláson az egyház

jogi képviselője egy tudományos
dolgozatot is iktatott a latin „pro-
vinciae” szó jelentésének a tisztázá-
sára.

Amint korábban Buzogány
Dezső a Krónika napilapnak adott
interjúban elmondta: hibás latin át-
iratából készültek mindazok a for-
dítások, amelyek alapján korábban
próbálták tisztázni a gyulafehérvári
Batthyaneum könyvtár tulajdonjo-
gát. Az egyház szakértője a kézírá-
sos végrendelet latin átiratának az
elkészítésével kezdte a munkát, és

ezután fordította románra a latin
szöveget. A szakértő nyomatékosí-
totta: értelmezése szerint „az egye-
temes római katolikus egyház
erdélyi provinciája kapta az ado-
mányt”. Elismerte azonban, hogy a
provincia szó használata lehetősé-
get ad más értelmezésre is: vannak,
akik ezen Erdélyt mint politikai
egységet értik.

A gyulafehérvári Batthyáneum a
legnagyobb értékű ingatlan és gyűj-
temény, amelyet az erdélyi magyar
egyházak visszaigényeltek a román
államtól. A 65 ezer kötetes, 1650
középkori kéziratot magában fog-
laló könyvtárban őrzik a Romániá-
ban fellelhető kódexek és
ősnyomtatványok háromnegyed ré-
szét. A kódexek egyikét, a 810-ből
származó Codex Aureust 25 millió
dollárra biztosították, amikor 2002-
ben rövid időre Németországba
szállították.

Az Emberi Jogok Európai Bíró-
sága 2012 szeptemberében 25 ezer
euró kifizetésére kötelezte a román
államot, amiért 14 év pereskedés
után sem értesítette a római katoli-
kus egyházat arról, hogy milyen
döntést hozott a Batthyaneum visz-
szaszolgáltatása ügyében. A jelen-
leg folyamatban levő elsőfokú peres
eljárás 2015 novemberében indult.
(MTI)

Családja több nemzedékre visszamenően a beszéd
kérdésével és a hang fizikájával foglalkozott. Atyja si-
ketnémákat tanított beszélni, anyja maga is súlyos hal-
láskárosult volt, így nem csoda, hogy Bell is
logopédusnak tanult. Diákként nem emelkedett ki tár-
sai közül, de már ekkor feltűnt találékonysága. Amikor
a zord éghajlatú Skóciában két testvérét is elvitte a tü-
dőbaj, a család előbb Kanadába, majd az Egyesült Ál-
lamokba költözött. Bell huszonhat évesen lett a
Bostoni Egyetem professzora, s amikor egyik siket ta-
nítványával esett szerelembe, új erővel fogott a hang
mechanikájával és fizikájával foglalkozó kutatásaiba.
Először a távírót akarta tökéletesíteni, hogy az külön-
böző frekvenciákon egy időben több üzenetet küldhes-
sen, de egy idő után már azon fáradozott, hogy a
vezetéken hangot továbbítson. Mivel ötletekben nem
szűkölködött, de a gyakorlati fizikában járatlan volt,
egy Thomas Watson nevű műszerészt szerződtetett asz-
szisztensének.

Bell alapötlete az volt, hogy a hanghullámokat elekt-
romos rezgéssé lehetne alakítani, majd ezt ismét hang-
hullámmá visszaalakítani. 1876. február 14-én be is
nyújtotta, majd március 7-én megkapta a 174.465 szá-
mon iktatott szabadalmat (sokak szerint a valaha be-
jegyzett legértékesebbet), egy „eljárást, illetve
szerkezetet a beszéd és egyéb hangok telegrafikus át-
vitelére... a beszédet és egyéb hangot kísérő levegő-
mozgáshoz hasonló elektromos hullámmozgás útján”.
De csak órákon múlott, hogy ma őt tekintjük a távbe-
szélő atyjának, az ő neve szerepel a történelemben,
mert ugyanazon a napon Salemben egy Elisha Gray
nevű fizikus is szabadalmat kért ugyanilyen elvek alap-
ján készített „messzeszólójára”. A szabadalmi jogot

hosszas és igen heves csatározás után a néhány órával
korábbi beadás igazolásával végül Bell kapta meg.

A működő telefon három nappal később született
meg. A legenda szerint 1876. március 10-én Bell kísér-
letezés közben véletlenül savat öntött nadrágjára, és
ösztönösen a drót másik végén, egy emelettel följebb
tartózkodó asszisztensét szólította: „Watson, jöjjön
kérem. Szükségem van magára”. Watson lóhalálában
meg is érkezett – megtörtént az első telefonhívás...

A találmányt maguknak követelő feltalálók közül az
üzleti életben is ő mutatta a nagyobb tehetséget. Mi-
után a telefont nem tudta a Western Union cégnek tíz-
ezer dollárért eladni, 1877-ben önálló vállalatot
alapított Bell Telephone Company néven (ez a mai AT
and T mamutcég elődje), amely perek százait indította
és nyerte meg a találmány bitorlása miatt. Az őstelefon
persze még nem volt az igazi, a hangot csak négy ki-
lométerre továbbította úgy-ahogy, azt is csak akkor, ha
a hívó torkaszakadtából kiabált a kagylóba, a gyakor-
lati alkalmazást csak az Edison által feltalált szénmik-
rofon tette lehetővé. A pofonegyszerű szerkezet
teljesen kiábrándította a nagy fizikus Maxwellt, aki
sokkal bonyolultabbnak képzelt egy olyan készüléket,
amely képes a hang továbbítására.

Egy éven belül a telefon világszerte elterjedt, még
maga Viktória királynő is felszereltetett egyet a palo-
tájába, az Egyesült Államokban 1886-ban már 150
ezernél több előfizetőt tartottak nyilván.

Az immár híres és gazdag, és még mindig csak har-
mincéves Bell 1877-ben megnősült, 1882-ben pedig
megkapta az amerikai állampolgárságot. Az üzlettel
nem sokat foglalkozott, ezt átengedte az ahhoz értők-
nek, ő maga a kísérletezésnek és a tanításnak szentelte

magát. Grafofón néven tökéletesítette a gramo-
font, a hang felvételére alkalmas szerkezetet,
megalapította a siketnémák oktatásával foglal-
kozó amerikai szervezetet, kifejlesztett egy
halláskárosodást mérő szerkezetet audiométer
néven, nagyméretű, emberek szállítására is al-
kalmas sárkányok és szárnyashajó építésével,
hangdetektorral, a tengervíz sótartalmának ki-
választásával, sőt még állattenyésztéssel is fog-
lalkozott. 

Életében számtalan elismerést és kitüntetést
kapott. 1915-ben, amikor az első amerikai
transzkontinentális telefonvonalat felavatták, az
első szavakat ismét a keleti parton ülő Bell
mondta nyugati parton ülő asszisztensének,
ugyanúgy, mint negyven évvel korábban: „Wat-
son, jöjjön kérem. Szükségem van magára”.

Bell 1922. augusztus 2-án halt meg a kana-
dai Baddeck városában, temetése napján
Észak-Amerikában egy percre elnémultak a te-
lefonok. Az ezredfordulón a közönség szava-
zatai alapján bekerült a száz legnagyobb skót,
brit, kanadai és amerikai közé is. (MTI)

Egymás fordításainak a bírálatára kéri 
a szakértőket a bíróság

Több mint száz év után újra tel-
jes Franz von der Trenck bárónak,
Jókai Mór egyik közismert regény-
hősének a csehországi Brünnben
őrzött múmiája. Bal kezének jó egy
évszázada hiányzó, elveszettnek
hitt hüvelykujját szerdán adta át a
brünni kapucinus templom és ko-
lostor elöljárójának, Jirí Stivarnak
Pavel Ciprian, a brünni városi mú-
zeum igazgatója.

Az osztrák császári-királyi kato-
natiszt, szabadcsapat-parancsnok –
Jókai Mór A két Trenk című regé-
nyének egyik hőse, Trenk Ferenc (a
„magyar Trenk”) – a brünni Spil-
berk várbörtön kazamatáiban eltöl-
tött néhány év raboskodás után
1749-ben elhunyt, és a helyi kapu-
cinus templom alatti kriptában te-
mették el. A kripta speciális
mikroklímája következtében több
mint 150 ott eltemetett holttest,
köztük Trenk báróé is, mumifikáló-
dott.

Trenk báró hüvelykujja eddig is-
meretlen körülmények között ke-
rült a brünni városi múzeum
tulajdonába. A ritka múzeumi dara-
bot a közelmúltban fedezték fel,
majd tudományos, radiológiai
elemzésnek vetették alá. Ezt meg-
tették a kriptában fekvő múmiával
is, így sikerült bebizonyítani a két
testrész közti összefüggést. Később
a hüvelykujjról ujjlenyomatot vet-
tek, amelyet 3D-s eljárással teljes
egészében rekonstruáltak. A szak-
értők jelenleg azon dolgoznak,
hogy a múmia alapján megpróbál-
ják rekonstruálni a báró eredeti testi
alkatát, legalábbis virtuálisan.

„Morfológiai és antropológiai
szempontból nincs okunk kétel-
kedni abban, hogy a hüvelykujj
Trenk testéhez tartozik” – mondta
szerdán újságíróknak Petra Urba-
nová, a brünni Masaryk Egyetem

antropológusa. Vizsgálataiban arra
a következtetésre jutott, hogy a
báró hüvelykujját valaki egysze-
rűen – laikusan mondva – „letörte,
lecsavarta”.

Történészek úgy vélik, hogy
ennek több oka lehetett. Az egyik
vélemény szerint a tettes így akarta
megszerezni a hüvelykujjon lévő
rózsafüzért. Más vélemény szerint
az ok a korabeli misztikumokban is
lehetett. A 19. század végén, a nagy
visszhangot kiváltó egyiptomi régé-
szeti leletek idején ugyanis a mú-
miák hatalmas népszerűségnek
örvendtek, és különböző babonák
fűződtek hozzájuk. „Egyetlen el-
méletre sincs azonban elegendő bi-
zonyítékunk” – mutatott rá Petr
Vachut, a brünni városi múzeum
szakértője.

Franz von der Trenck báró
(1711–1749) nagybátyja volt Fried-
rich von der Trenck bárónak
(1726–1794), a porosz szolgálatba
szegődött híres kalandornak, Jókai
Mórnál a „porosz” Trenk Frigyes-
nek. (MTI)

Visszakapta hüvelykujját
Trenk Ferenc báró múmiája

Szívbetegség okozta az 53 éves
korában karácsonykor elhunyt
angol popvilágsztár, George 
Michael halálát a kedden London-
ban közzétett végleges halottkémi
vizsgálati jelentés szerint.

George Michaelt karácsony első
napján, az angliai Oxfordshire me-
gyében lévő otthonában érte a halál.

Menedzsere, Michael Lippman
akkori közlése szerint az énekes ha-
lálát hirtelen szívmegállás okozta,
de a hatóságok hivatalosan annak
idején ezt még nem erősítették meg.

A kedden ismertetett részletes
vizsgálati jelentés szerint George
Michael halálának elsődleges oka
elégtelen szívműködéshez vezető
kitágulásos szívizom-elfajulás – di-
latatív kardiomiopátia – volt,
amelyhez egyéb szív- és májfunk-
ciózavarok is járultak.

A halottkémi vizsgálat eredmé-
nyeit összefoglaló jelentés szerint

mivel a haláleset természetes okok-
ból következett be, a hivatalos vizs-
gálat lezárult, és nincs szükség
semmiféle további vizsgálódásra az
ügyben. A jelentés szerint ennek
megfelelően nem lesz semmilyen
újabb hivatalos tájékoztatás sem
George Michael halálával kapcso-
latban. A halálesetet vizsgáló rend-
őrhatóság már első, december végi
közleményében hangsúlyozta, hogy
idegenkezűség gyanúja nem merül-
het fel.

George Michael az 1980-as évek
elején az Andrew Ridgeley-vel ala-
pított Wham! duó tagjaként vált is-
mertté, majd szólókarrierjével is
hatalmas sikert aratott. Csaknem
négy évtizedet átívelő pályafutása
alatt több mint 100 millió albuma
fogyott, hét felvétele a brit sláger-
listák első helyére került, lemezeiért
három Brit Awards- és két
Grammy-díjat vehetett át. (MTI)

Szívbetegség okozta 
George Michael halálát

Alexander Graham Bell, a telefon feltalálója
170 éve született 
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Batthyaneum Wikimedia Commons

Bell szabadalmaztatja a telefont (www.wattpad.com)

Forrás:  www.nytimes

Franz von der Trenck, a magyar Trenk
Wikipedia



10 éve az EU-ban (9.)
2007. január 1-jén lépett be

Románia az Európai Unióba. A
rejtvénysorozat fősoraiban egy
akkoriban erre az eseményre
íródott humoros vers sorai ta-
lálhatók. A vers címe, szerzője
és annak lakhelye is a rejtvény-
sorozatban van elrejtve. Ezúttal
a vers 17. és 18. sora alakul ki. 
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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. Az idézet első része. 9. Több közül valamelyik. 10. Oxigénmódo-
sulat. 11. Rakás. 16. Ókori meopotámiai város. 18. Skálahang. 19. Eszménykép. 20. Angol
írónő (George). 21. ... Sámuel, magyar király. 22. ... Xerox, másolócég. 23. Elektronvolt
(röv.). 24. A króm vegyjele. 25. Sémi nép. 26. Római 551. 27. Érme előlapja. 29. Fogaras
folyója. 30. Hideg erdélyi szél. 32. Trágár, de csak félig! 33. Indíték. 34. Párt! 36. USA-
tagállam. 38. Tubáknak használt dohány. 40. ... Fleming, angol író. 42. Intő tartalma! 43.
Az emberi agy terméke. 45. Vivátozik neki. 47. Nézni tud. 48. Madonna filmszerepe. 50.
Héba-hóba levelezik.

FÜGGŐLEGES: 1. Trikó. 2. Határrag. 3. Fagylaltot fogyaszt. 4. Cipészkés. 5. Ebben
az időben. 6. Halogén elem. 7. F. Baum varázslója. 8. ... a görög (film A. Quinnel). 11. Az
idézet második része. 12. Petőfi költeménye. 13. Sztálin elődje. 14. Az ópium alapanyaga.
15. Rangjelző előtag. 17. Keresztül. 20. Teniszező (Chris). 21. Idegen művészet. 23. 
Esemény (angol). 25. Fába valaminél lentebb véső. 27. A folyón felfelé. 28. Reakcióba
lép. 29. Francia arany. 31. Félelem. 32.  Isme. 33. Veterán futballista (Zoltán). 35. Hintőpor
(névváltozat). 37. Kabarészerző (Károly). 39. Nagyon kis mértékben. 41. Középen öntöz!
44. Német névelő. 46. Spanyol és vatikáni gépkocsijel. 47. Alá. 49. Autonóm terület (röv.).

L.N.J

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket március 23-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 Milan Kundera cseh író
egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Kulacs – Uralom, befolyás. 7. Betűt vet – Utóirat, rövidítve. 8.
Szándékozik – El. 9. Egyik csillagjegy – Szén, vanádium és foszfor vegyjele. 11. Csomó
– Amerikai színésznő volt (Gardner). 12. … menyasszony (Rimszkij Korszakov) –
Gabonát levág. 14. Római aprópénz volt – Skálahang. 15. Rejtvény – Újságra előfizet.
18. Ék, cicoma – Magyar popénekes (Kovács). 19. Gyertya alapanyaga – Versenyszakasz.
22. Technikai atmoszféra – …-móg, dohog. 23. Az utolsó magyar királyné – Indonézia
egyik szigete. 25. Taszít – Nitrogén és rádium vegyjele. 27. Német névelő – Kamionjelzés.
28. Amerikai egyetem – Vádol. 30. Állóvíz – Helyhatározó rag. 31. II. Napóleon francia
császár mellékneve – Török államférfi volt (Musztafa Kemal). 

FÜGGŐLEGES: 1. Baki – Cókmók, holmi. 2. Papagájfajta – Kietlen táj. 3. Kettőzve,
egyik nagyszülő – Satu közepe! 4. Gyulladás – Oroszországi folyó. 5. Csalafinta – Még
nem iskolás. 6. Népi hosszmérték – Biflázik. 10. Felöltő – Zsákmány. 13. Egyiptomi szent
madár – Magyarországi borvidék. 16. Támadásra biztat – Sátorlakó, vándorló nép. 17.
Erdei gyümölcs – Elővigyázatos. 20. Innivaló, tréfásan – Bosszant, heccel. 21. Zacskó –
Szöglet. 24. Jugoszláv diktátor volt (Josip Broz) – Ölt. 26. Épületszárny – … Angeles,
amerikai város. 29. Latin kötőszó – Luxemburgi és francia gépkocsijelzés. 

Koncz Erzsébet

A FEBRUÁRI ÉVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:

CSÁSZÁR IZABELLA, Marosvásárhely, 
Ciucaş u. 6/10. sz.

BALÁS B. CSABA, Marosvásárhely,
1848. út 93/20. sz

A pályázati rejtvény megfejtése:
FERENCZY; NAGY; KUGLER; MORAL;
HORNIG; PÁKH; BETHLEN; NÓTI; PAP.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot 

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

Megfejtések 
a március 3-i számból:

Klasszikus (Ikrek): A harmadik
Skandi: Ott dolgozunk, ahol nagyják,

De csak akkor, mikor mondják.

Szerkeszti: Kiss Éva 740.
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ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

MEZŐPANITBAN 53 ár telekkönyve-
zett belterület eladó. Tel. 0753-408-
377. (Sz.-I)

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

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

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

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

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. (-)

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)

AZONNAL eladó 2 szobás tömbházlakás
vagy elcserélem 2 szobással. Termopán
ablakok, saját hőközpont. Tel. 0751-368-
172. (59556)

ELADÓK széna- és sarjúbálák
Székelyvajában. Tel. 0744-787-065.
(59555)

ELADÓ magánház, könyvek. Tel.
0740-371-796. (582-I)

ELADÓ Bécsben gyártott pianínó,
márkaneve Stingl. Tel. 0745-363-041.
(591-I)

2-3 SZOBÁS tömbházlakást vagy
magánházat keresünk bérlés céljából. A
Budai negyed előnyben. Tel. 0742-220-
835. (59569)

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel. 0758-
548-501. (59474)

ELADÓ házhely, használt méhkaptá-
rak, szemes kukorica. Tel.: 0265/314-
488. (59590-I)

CSEREFA eladó – 150 lej. Tel. 0740-530-
278. (59534)

KEMÉNY tűzifa eladó – 130 lej. Tel. 0740-
919-662. (59535)

ELADÓ (szőrös) őszibarackcsemete
gyermekkorra emlékeztető változata,
vajasalma-, cigányalma-, batulalma-,
szőlőcsemete, 5 lej és 10 lej darabja. Tel.
0744-263-566. (59623)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-621.
(59617)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(59617)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházlakást.
Tel. 0745-423-310. (59616)

ELADÓ 20 család méh – 400 lej/család.
Tel. 0742-043-538. (59630)

ELADÓ egy 9 hónapos üszőborjú és egy
szalmásgabona-szelektor. Tel. 0743-863-
513. (59629)

ELADÓ Ford Fusion 1,4 dízel. Eladó ház
41 ár telken  Nyárádszentbenedeken. Tel.
0748-185-598. (59633)

KIADÓ kétszobás, első emeleti tömb-
házlakás bebútorozva a főtéren nem
dohányzóknak (két lánynak vagy egy
párnak). Bére: 220 euró + garancia.
Tel. 0742-132-058. (59640-I)

ELADÓK berni pásztorkutyakölykök. Tel.
0752-677-931. (59638)

ELADÓ olcsón színes Sony televízió
és fekvő beteg ápolásához szüksé-
ges dolgok. Tel. 0742-790-580.
(59649-I)

ELADÓ két darab kéményes gázkon-
vektor és egy  pelenkamosó gép. Tel.
0740-138-349, 8-21 óra között.
(59496-I)

ELADÓ lucernamag. Tel. 0740-872-
743. (59651-I)

MINDENFÉLE
ENGEDÉLYEZETT, CECCAR-tag
könyvelőnő, kft.-k, egyéni és családi
vállalkozások teljes körű könyvelését
vállalom reális áron. Tel. 0745-397-
763, 8-22 óra között. (58353-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy válasz-
tékban. 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 el-
látást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés).
Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
CUKRÁSZDÁBA ELADÓT alkalmazunk. Tel. 0745-668-883, e-
mail-cím: jutkams@yahoo.com (18538-I)
ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és SEGÉD-
MUNKÁST. Tel. 0745-832-391. (18633-I)
A THEREZIA KFT. minimum 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező
KÖNYVELŐT alkalmaz. A felsőfokú gazdasági végzettség előnyt je-
lent. Az önéletrajzát, kérjük, juttassa el a 0265/322-443-as faxszámra
vagy a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a
0265/322-441-es és a 0749-228-435-ös telefonszámon. (sz.-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén,
a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)
A PC HOUSE számítástechnika iránt érdeklődő FIATALOKAT alkal-
maz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen
a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)
AUTÓ- és SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ERDÉLYBŐL NÉMETOR-
SZÁGBA Bayern, Baden-Württemberg tartományba és vissza. Min-
den héten induló járat, kedvező árral, tapasztalt sofőrrel. Tel.
0755-476-144, 00-49/151 459-41020. (59505)
NÉMETORSZÁGI MUNKA: B kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kező munkatársat keresünk hosszú távra, minimum 6 hónapra. Bővebb
felvilágosítás a 00-49-15-736368521-es telefonszámon. (59118-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZA-
KÁCSOT. Tel. 0722-268-866. (59483)
B KATEGÓRIÁS jogosítvánnyal rendelkező RAKTÁROST alkal-
mazunk. Tel. 0728-169-805. (59571-I)
A IOAN PERECÁRUDÁBA alkalmazunk PÉKÁRUKÉSZÍTŐ NŐT,
valamint FÉRFIT a kemencéhez. Tel. 0755-504-516. (18643-I)
ELADÓ IPARI PELLETGYÁRTÓ gépsor. Teljesítménye: 1000
kg/h. Felhasználható: puha- és keményfa, mezőgazdasági hulladék,
energianövény stb. A gépsor a következőkből áll: 1 db pelletprés gyű-
rűsmatricával, 1000 kg/h; 1 db kalapácsos daráló, 22 kW-os dupla cik-
lonnal, szállítócsigákkal; 1-1 db 2 és 4 méteres szállítószalag; 1 db
hűtő- és porleválasztó henger; 1 db automata csomagoló gépsor mér-
leggel és  zsákforrasztóval.  Ára: 75.000 euró + héa; ezenkívül  1 db
LÉGKONDICIONÁLÓ GÉP (GOMBATERMESZTÉSBEN hasz-
nált)  nagy teljesítményű, 380 kW-os 2 csavarkompresszoros CHIL-
LER, Mcquay Ecoplus 100.2 XE ST márka. Működési fokozata
25%-100% tartományban, vízhűtéses kondenzációs torony. Biztosítja
5000 négyzetméternyi terület (háromszintes) gombatermelés hűtését.
Ára: 19.900 euró + héa. Tel. 0040-723-924-896. (sz.-I)
A ROHID CONSTRUCT KFT. alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES, VAS-
BETONSZERELŐ munkásokat budapesti munkákra. A szállás, utazás
ingyenes, magas kereseti lehetőség. Csak szakemberek jelentkezését
várjuk. Tel.: 0773-391-682. (59594-I)
NÉMETORSZÁGBA keresünk RAKTÁRI DOLGOZÓKAT,  TAR-
GONCÁST, VILLANYSZERELŐT, ÉPÍTŐIPARI MUNKÁST mini-
mális németnyelv-tudással. Más lehetőségek is vannak. Tel.
0741-388-605, info@realjobs.eu (59519-I)
REKLÁMGRAFIKUS – Fiatal, dinamikus, gyors munkavégzésre
képes reklámgrafikust alkalmazunk. Elvárások: grafikai tervezőprog-
ramok ismerete, kreativitás. Feladatkör: offline és online anyagok szer-
kesztése, kreatív reklámgrafika: logók, prospektusok, szórólapok,
plakátok tervezése. Fényképes önéletrajzával és portfóliójával jelent-
kezzen a cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.-I)
SOFŐR – GÉPJÁRMŰVEL VALÓ ÁRUSZÁLLÍTÁSRA alkalma-
zunk tapasztalt SOFŐRT. Felelősségek: hús- és hentesáru szállítmá-
nyozása. Követelmények: sofőrként szerzett tapasztalat, B kategóriás
jogosítvány, magyar- és románnyelv-tudás. Önéletrajzával a
cv@petry.ro e-mail-címen jelentkezhet. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ SÍRÁSÓT
alkalmaz. Érdeklődni a temető irodájában, a következő telefonszámo-
kon: 0265/215-875, 0365/448-734. (18658)
AUTÓSZERVIZ alkalmaz tapasztalattal rendelkező AUTÓSZERE-
LŐT. Tel. 0722-577-240. (18644)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország terüle-
tére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és uta-
zás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-
290 telefonszámon. (59508-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KLARA gyógyító és javasasszonynak
márciusban van a legerősebb
kötésfeloldó és gyógyító ereje.
Bármilyen egészségi, szerelmi és
egyéb problémát megold.
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara
asszonynak, mert segített epilepsziás
fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről
köszöni, hogy ismét együtt lehet
feleségével, hosszú és szomorú
távollét után; Márton Ákosfalván az
alkoholizmusból, az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Elena
Régenből hálás, hogy ismét sikeres
az üzleti élete, a gazdasági válság
ellenére is.
Hívják bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés:
mp.)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!



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)

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

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

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

OLCSÓ üdülést kínálunk
Hajdúszoboszlón 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)

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL épít-
kezési munkát vállal: háztetők készí-
tését, bádogosmunkát, cserépfor-
gatást, belső munkálatokat, kapuk,
kerítések készítését. A szállítás ingye-
nes. Tel. 0747-634-747. (59401-I)

FIGYELEM! Felújítok ajtó- és
ablakzárakat vagy kicserélem újjal.
Javítok faszekrényeket is. Tel. 0743-211-
281. (586)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (59589-I)

TERMOPÁN ablakok, redőnyök, sza-
lagfüggönyök szerelése és javítása.
Tel. 0744-504-536. (18645)

IDŐS, de nem ágyban fekvő hölgy
sürgősen alkalmaz gondozónőt ottla-
kással. Tel. 0365/414-789, 0757-298-
152, 11-17 óra között. (1432-I)

VÁLLALUNK háztetőjavítást, szere-
lünk bármilyen típusú tetőlemezt, ké-
szítünk teraszt fából, csatornát,
lefolyót. Nyugdíjasoknak 15% kedvez-
mény. Tel. 0758-639-258. (59453-I)

JÓL SZITUÁLT idős férfi heti kétszer 2
vagy 3 órára intelligens, 65 év alatti,
igényes és becsületes házvezetőnőt
keres. A központi zóna a közelség miatt
előny lehet. Tel. 0748-952-771. (59609)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (59631-I)

TAKARÍTÁST vállalok heti 1-2 alka-
lommal. Tel. 0754-981-756. (59644)

ELADÓK hússertések vágási
lehetőséggel, malacok, vemhes kocák és
kan. Tel. 0744-505-727. (59660)

VESZEK hibás színes tévét. Tel. 0742-
863-116. (59657)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk 
SZÖVÉRFI ENDRÉRE halálának
11. évfordulóján. Felesége, két
gyermeke és négy unokája.
(59500)
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A KIBÉDI ERDŐTULAJDONOSOK TÁRSULÁSÁNAK vezetőtanácsa
értesíti a tagokat, hogy március 19-én, vasárnap 16 órára összehívja

az évi nagygyűlést. (59523)

Összehívó
A polgármester 2017. március 9-i 1006-os számú rendelete értelmében rendkívüli ülésre hívjuk
össze a marosvásárhelyi tanácsot március 15-én, szerdán 14 órára a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a következő 

napirenddel:
1. Határozattervezet A Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskola felújítása elnevezésű projekt munkálatai en-
gedélyeztetésére vonatkozó dokumentáció, illetve a műszaki-gazdasági mutatók elfogadásáról.
2. Határozattervezet a Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskola felújítására vonatkozó beruházás helyi költ-
ségvetésből való finanszírozásáról, mely finanszírozás olyan kiadási kategóriákra vonatkozik, amelyeket nem fe-
deznek a helyi fejlesztést célzó országos program révén az állami költségvetésből.
3. Határozattervezet A marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskola manzárdosítása és homlokzatának
felújítása elnevezésű projekt munkálatai engedélyeztetésére vonatkozó dokumentáció, illetve a műszaki–gazdasági
mutatók elfogadásáról.
4. Határozattervezet a marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskola manzárdosítására és homlokzatának
felújítására vonatkozó beruházás helyi költségvetésből való finanszírozásáról, mely finanszírozás olyan kiadási ka-
tegóriákra vonatkozik, amelyeket nem fedeznek a helyi fejlesztést célzó országos program révén az állami költség-
vetésből.
5. Határozattervezet a marosvásárhelyi Avram Iancu szakközépiskola új oktató jellegű és szaktermi eszközökkel
és bútorzattal való felszereléséről, mely beruházást a helyi fejlesztést célzó országos programból finanszíroznak.
6. Határozattervezet a marosvásárhelyi Avram Iancu szakközépiskola új oktató jellegű és szaktermi eszközökkel
és bútorzattal való felszerelésének finanszírozásáról a helyi költségvetésből, mely finanszírozás a helyi fejlesztést
célzó országos program keretében az állami költségvetésből nem finanszírozott kiadási kategóriákra vonatkozik.
7. Határozattervezet a marosvásárhelyi Elektromaros szakközépiskola új oktató jellegű és szaktermi eszközökkel
és bútorzattal való felszereléséről, mely beruházást a helyi fejlesztést célzó országos programból finanszíroznak.
8. Határozattervezet a marosvásárhelyi Elektromaros szakközépiskola új oktató jellegű és szaktermi eszközökkel
és bútorzattal való felszerelésének finanszírozásáról a helyi költségvetésből, mely finanszírozás a helyi fejlesztést
célzó országos program keretében az állami költségvetésből nem finanszírozott kiadási kategóriákra vonatkozik.
9. Határozattervezet a marosvásárhelyi Gheorghe Şincai szakközépiskola új oktató jellegű és szaktermi eszközökkel
és bútorzattal való felszereléséről, mely beruházást a helyi fejlesztést célzó országos programból finanszíroznak.
10. Határozattervezet a marosvásárhelyi Gheorghe Şincai szakközépiskola új oktató jellegű és szaktermi eszközök-
kel és bútorzattal való felszerelésének finanszírozásáról a helyi költségvetésből, mely finanszírozás a helyi fejlesztést
célzó országos program keretében az állami költségvetésből nem finanszírozott kiadási kategóriákra vonatkozik.
11. Határozattervezet a marosvásárhelyi Aurel Persu szakközépiskola új, oktató jellegű és szaktermi eszközökkel
és bútorzattal való felszereléséről, mely beruházást a helyi fejlesztést célzó országos programból finanszírozzák.
12. Határozattervezet a marosvásárhelyi Aurel Persu szakközépiskola új, oktató jellegű és szaktermi eszközökkel
és bútorzattal való felszerelésének finanszírozásáról a helyi költségvetésből – a finanszírozás a helyi fejlesztést célzó
országos program keretében az állami költségvetésből nem finanszírozott kiadási kategóriákra vonatkozik.
13. Határozattervezet a marosvásárhelyi Ion Vlasiu szakközépiskola új, oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és
bútorzattal való felszereléséről, mely beruházást a helyi fejlesztést célzó országos programból finanszírozzák.
14. Határozattervezet a marosvásárhelyi Ion Vlasiu szakközépiskola új, oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és
bútorzattal való felszerelésének finanszírozásáról a helyi költségvetésből – a finanszírozás a helyi fejlesztést célzó
országos program keretében az állami költségvetésből nem finanszírozott kiadási kategóriákra vonatkozik.
15. Határozattervezet a marosvásárhelyi Traian Săvulescu mezőgazdasági szakközépiskola új, oktató jellegű és
szaktermi eszközökkel és bútorzattal való felszereléséről, mely beruházást a helyi fejlesztést célzó országos prog-
ramból finanszírozzák.
16. Határozattervezet a marosvásárhelyi Traian Săvulescu mezőgazdasági szakközépiskola új, oktató jellegű és
szaktermi eszközökkel és bútorzattal való felszerelésének finanszírozásáról a helyi költségvetésből – a finanszírozás
a helyi fejlesztési országos program keretében az állami költségvetésből nem finanszírozott kiadási kategóriákra
vonatkozik.
17. Határozattervezet a marosvásárhelyi Traian Vuia szakközépiskola új, oktató jellegű és szaktermi eszközökkel
és bútorzattal való felszereléséről, mely beruházást a helyi fejlesztést célzó országos programból finanszírozzák.
18. Határozattervezet a marosvásárhelyi Traian Vuia szakközépiskola új, oktató jellegű és szaktermi eszközökkel
és bútorzattal való felszerelésének finanszírozásáról a helyi költségvetésből – a finanszírozás az állami költségvetésből
a helyi fejlesztést célzó országos program keretében nem finanszírozott kiadási kategóriákra vonatkozik.
19. Határozattervezet a marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum új, oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és bú-
torzattal való felszereléséről, mely beruházást a helyi fejlesztést célzó országos programból finanszírozzák.
20. Határozattervezet a marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum új, oktató jellegű és szaktermi eszközökkel és bú-
torzattal való felszerelésének finanszírozásáról a helyi költségvetésből – a finanszírozás az állami költségvetésből a
helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszírozott kiadási kategóriákra vonatkozik.
21. Határozattervezet a 2017. február 23-i 48-as számú tanácsi határozat módosításáról „Az 1918. December 1. út
korszerűsítése Marosvásárhely municípium bejáratától a Tulipán utcáig, illetve a Ştefan cel Mare utcától a Rózsák
teréig” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóira vonatkozóan.
22. Határozattervezet „Az 1918. December 1. út korszerűsítése Marosvásárhely municípium bejáratától a Tulipán
utcáig, illetve a Ştefan cel Mare utcától a Rózsák teréig” elnevezésű beruházás helyi költségvetésből való finanszí-
rozásáról, mely finanszírozás az állami költségvetésből a helyi fejlesztést célzó országos program keretében nem fi-
nanszírozott kiadási kategóriákra vonatkozik.
23. Határozattervezet a 2016. november 24-i, 98-as számú tanácsi határozat módosításáról „A Déda–Marosvásárhely
vasútvonal fölött átívelő Maros-híd főjavítása, Călăraşilor utca” elnevezésű projekt műszaki-gazdasági mutatóinak
jóváhagyásáról.
24. Határozattervezet „A Déda–Marosvásárhely vasútvonal fölött átívelő Maros-híd főjavítása, Călăraşilor utca”
elnevezésű beruházás helyi költségvetésből való finanszírozásáról, mely finanszírozás az állami költségvetésből a
helyi fejlesztést célzó országos program keretében nem támogatott kiadási kategóriákra vonatkozik.
25. Határozattervezet a 2017. február 23-i 50-es számú tanácsi határozat módosításáról, A Dózsa György utca kor-
szerűsítése a Termés utcától a Rózsák teréig elnevezésű projekt műszaki–gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
26. Határozattervezet A Dózsa György utca korszerűsítése a Termés utcától a Rózsák teréig elnevezésű beruházás
helyi költségvetésből való finanszírozásáról, mely finanszírozás az állami költségvetésből a helyi fejlesztést célzó or-
szágos program keretében nem támogatott kiadási kategóriákra vonatkozik.
27. Határozattervezet a 2017. február 23-i 49-es számú tanácsi határozat módosításáról, A Forradalom utca – Köz-
társaság tér – 1989. December 22. út korszerűsítése elnevezésű projekt műszaki–gazdasági mutatóinak elfogadásá-
ról.
28. Határozattervezet A Forradalom utca – Köztársaság tér – 1989. December 22. út korszerűsítése elnevezésű be-
ruházás helyi költségvetésből való finanszírozásáról, mely finanszírozás az állami költségvetésből a helyi fejlesztési
országos program keretében nem támogatott kiadási kategóriákra vonatkozik.
29. Határozattervezet a marosvásárhelyi Városi Hatóság megalakításának jóváhagyásáról.

Dr. Dorin Florea polgármester

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható höl-
gyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍTOTT
MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv
nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes
fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyaror-
szágra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába
járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as tele-
fonszámon. (59508-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz GIPSZKARTON-SZERELŐKET,
ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET. Tel. 0723-102-044. Az öné-
letrajzokat várjuk az office@bcons.ro e-mail-címre. (18635)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-666-544. (18701-I)
A csíkszeredai RITAB TECHNIK&SUPPORT KFT. munkatársakat
keres a következő állások betöltésére: 1. SZERELŐ. Feltétel: alapfokú
német- vagy jó angolnyelv-tudás, hajtási jogosítvány, hajlandóság kül-
földi kiszállásokra, a targoncás-hegesztő engedély előnyt jelent. Felada-
tok: gépek, gyártósorok szét-, illetve összeszerelése, telepítése Európa
területén. 2. ENGEDÉLYEZETT VILLANYSZERELŐ. Feltétel: alap-
fokú német- vagy jó angolnyelv-tudás, szakmai tapasztalat, hajlandóság
külföldi kiszállásokra. Feladatok: gépek, gyártósorok elektromos be-
rendezéseinek ki- és bekötése. A fényképes önéletrajzokat a 
toroksandor79@gmail.com vagy a sandor.torok@ritab.ro  e-mail-címre
várjuk. Csak a kiválasztott személyeket értesítjük. (59490-I)
Az OLIGRAF dekorációs műhelyébe DEKORATŐRT és KÉPZET-
LEN MUNKAERŐT alkalmaz. A fényképes önéletrajzokat várjuk na-
ponta 8-18 óra között a Cuza Vodă u. 53. szám alá vagy az
office@oligraf.ro e-mail-címre. (18703-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPTÉR REKLÁM-
FELÜLETET ad bérbe – kétoldalú  reklámpannó –  versenytárgyalá-
son, 2017. március 28-án, melyre ajánlatokat vár. Bővebb felvilágosítás
a www.transylvaniaairport.ro weblapon, tel.  0265/328-888. (sz.-I)
A SZOVÁTAI HALÁSZCSÁRDÁBA SZAKÁCSOT és PINCÉRT
alkalmazunk. Tel. 0753-171-036, 11-17 óra között. (-I)
FRANCIA, BÚTORFÉNYEZÉSSEL (KÉSZRE DOLGOZÁS)
FOGLALKOZÓ CÉG alkalmaz SZAKKÉPZETT SZEMÉLYEKET.
Ingyenes szállítást, étkezési jegyeket és kedvező fizetést ajánlunk. Tel.
0748-111-797, 0748-111-796. (18707-I)
BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT ke-
resünk, házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (18706-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSO-
GATÓT. Tel. 0745-696-055. (18706-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



Kegyelettel és szeretettel emléke-
zünk BARTÓK TIBORRA halálá-
nak 17. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (59544)

Elvitted a derűt, a fényt, a mele-
get, csak egy sugarat hagytál itt:
az emlékedet. Bennünk él egy arc
és a végtelen szeretet, amit tő-
lünk soha, de soha senki el nem
vehet. Hiányodat feldolgozni nem
lehet, csak próbálkozunk élni nél-
küled. Abban bízunk, hogy bol-
dog vagy ott, ahová mentél, mert
te a jónál is jobbat érdemeltél. 
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk CSERNY
LÁSZLÓRA halálának 2. évfordu-
lóján. Feleséged, Babi, fiaid: Szi-
lárd és Csaba és azok családja.
(584-I)

Nagy szeretettel, hálával és tisz-
telettel emlékezünk halálának
első évfordulóján férjemre, 
IONESCU NICOLAERA (Toto).
Egy pillanat, és mindennek vége,
maradt szerető szívünkben az
örök fájdalom. Szép emlékét szí-
vünkben mindörökké megőriz-
zük. Felesége és két lánya. (588-I)

Fájó szívvel emlékezünk március
11-én MÁTHÉ MÁRTÁRA szül.
Fábián halálának első évforduló-
ján.  Drága édesanyánk, szívünk-
ben örökre élni fogsz.  Nyugodjál
békében! Bánatos lányaid, vejeid,
unokáid és szeretteid. Elvira Van-
couverből. (v.-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a legdrágább édes-
apára, nagytatára, apósra, RITZ
LÁSZLÓ kelmefestőre március
10-én, halálának 12. évfordulóján.
Szép emlékét örökre szívünkben
őrizzük. Gondoljanak rá kegyelet-
tel. Szerettei. (59634)

Itt hagytál, pedig sok dolgod lett
volna még, megtölteni szépség-
gel a családod életét. Jóságos
szíved pihen a föld alatt, minden
érted hulló könnycsepp nyug-
tassa álmodat. 
Szomorú az út, mely sírodhoz
vezet, Isten őrködjön pihenésed
felett. Mert téged elfeledni soha
nem lehet.
Fájó szívvel, könnyes szemmel
emlékezünk március 12-én id.
MARTON MIHÁLY marosvásárhe-
lyi lakosra halálának 3. évfordu-
lóján. Bánatos felesége, Irma, két
gyermeke és unokája, Ervin.
(59645-I)

Volt vidám gyermekkor, bolondos
ifjúság, volt öröm, boldogság,
sok felhőtlen, szép nyár, volt hit,
volt remény és volt szeretet, de a
sír lassan mindent eltemetett. 
Kegyelettel és szeretettel emléke-
zünk március 12-én ifj. VARGA
KÁLMÁNRA halálának 3. évfordu-
lóján. Áldott, szép emléke szí-
vünkben örökre megmarad.
Öleljen át a csend és szeretet. El-
felejteni téged soha nem lehet.
Pihenésed legyen csendes! A
gyászoló család. (mp.-I)

Minden évben eljön az a nap,
amely szívünkben fájó emlék
marad.
Szomorú szívvel emlékezünk a
székelykakasdi GIDÓFALVI 
LAJOSRA halálának 6. évforduló-
ján. Emlékeznek rá azok, akik őt
szerették. Nyugodjon békében!
Szerettei. (59650)

ELHALÁLOZÁS

Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki soha nem kértél, csak
adtál,
örökre elmentél.
Szereteted a szívünkben örökké
élni fog, drága jó édesanya,
nagymama, dédnagymama, test-
vér, sógornő, nagynéni, rokon,
szomszéd, volt kolléganő és ked-
ves ismerős.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 

OPRIS MAGDOLNA 
az OCL Alimentara 

volt dolgozója 
2017. március 7-én életének 87.
évében visszaadta lelkét Terem-
tőjének. Temetése március 14-én
14 órakor lesz a katolikus temető
felső kápolnájából, unitárius
szertartás szerint. 

A gyászoló család. (59639-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett testvér, rokon, szom-
széd, 

SIMON MAGDOLNA 
életének 91. évében 2017. már-
cius 7-én megpihent. Temetése
március 10-én 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 

A gyászoló család. (59646-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak ORBÁN
ATTILA elhunyta alkalmából.
A marosszentgyörgyi Bambi
Napközi Otthon szülői és
munkaközössége. (59632)

Mély együttérzésünket fejez-
zük ki drága kolléganőnk,
KIMPIÁN EDIT elhunyta alkal-
mából. A marosvásárhelyi
posta közössége. (59635)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Gál Enikő kolléganőnknek
ÉDESAPJA halála miatt érzett
fájdalmában. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! A
Surub Trade Kft. és a Geruki
Therm Kft. munkaközössége.
(59648)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak volt kollé-
ganőnk, KÂMPIAN EDITH el-
hunyta alkalmából. A
marosvásárhelyi OZP munka-
közössége. (59659)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik a drága
PAKUTS ERZSÉBET temetésén
részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak, sírjára koszorút és
virágot helyeztek. A gyászoló
család. (59628)
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Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály

Marosludas, Köztársaság utca 25. szám
Telefon/fax: 0265/411-321
E-mail: Admin.LDMSCFNX01.MS@mfinante.ro

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról
A 2015. évi 207-es, újraközölt és utólagosan kiegészített törvény 250. cikkelyének
1. bekezdése értelmében, amely a  pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozik,
nyilvános árverésen értékesítenek 2017. március 23-án 10 órakor a Marosludasi
Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén egyes, az alábbi adósok tulajdonát képező
ingó és  ingatlan javakat:
1. MANOILA SZAKMAI KÖZJEGYZŐI TÁRSASÁG, Marosludas, Március 8. utca
1. szám, adószám 25382178, végrehajtási dosszié száma 109-PF
– lakóház (földszint + manzárd): két szoba, folyosó, a hozzá tartozó 259
négyzetméteres területtel Marosludas, Március 8. utca 1. szám alatt,
telekkönyvszám 54588 Marosludas, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 123.320 lej.
Az ár tartalmazza a héát. 
2. ORMENIŞAN MARIUS IULIU   MAGÁNVÁLLALKOZÁS, Marosludas, Fő út
36D, adószám 28060053,  végrehajtási dosszié száma 908
– Opel Astra Caravan, 1997-es évjáratú, benzines, 1598 köbcentis
személygépkocsi, rendszáma MS-09-DJT, működőképes. Kikiáltási ára (50%-kal
csökkentve) 1950 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
3. RG STAHL UND MASCHINENBAU KFT., Marosvásárhely, Pandúrok sétány
43/6., Maros megye, CUI 33462626 
– Eladásra kerül egy istálló (C20) az A zónában és a hozzá tartozó 4000
négyzetméteres terület (A zóna) Nagysármáson, a Köztársaság utca 1A szám alatt,
Maros megyében, telekkönyvszáma 50004 Nagysármás,  kikiáltási ár (50%-kal
csökkentve) 54.624 lej.  Az ár nem tartalmazza a héát. 
4. LUCANDRA SERVOEX KFT., Marosludas, Maros utca 6. szám,  adószám
4869848, végrehajtási dosszié száma 161
Nyilvános árverésen eladásra kerülnek az alábbi javak: 
– kereskedelmi helyiség: bár és nyári kert  telek nélkül  Marosludason, a Maros utca
6. szám alatt,  telekkönyvszáma  51463 Marosludas, kataszterszáma C2, helyrajzi
száma 117/1/2, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 39.767 lej. Az ár nem tartalmazza
a héát. 
5. DANOLIS PRODCOM KFT., Marosludas, Avram Iancu utca 19A, adószám
7042070, végrehajtási dosszié száma 217 Nyilvános árverésen eladásra kerül: 
– N2 Iveco 65C17/Daily haszonjármű, 2006-os gyártás, fehér, 2998 köbcentis,
törölve a forgalomból, hibás.
Kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 6.326 lej, az ár nem tartalmazza a héát. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés elõtti napig mutassák be a
következő iratokat: 
– vásárlási ajánlat 
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél
–  az ajánlattevõt képviselõ személy meghatalmazása
–  román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési
okirat másolata
–  külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása 
–  román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél  másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy nem az adós cég  közvetítője.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, hogy
értesítse erről a végrehajtót legkésőbb egy nappal a licit időpontja előtt. 
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást a
közzétételtől vagy a tudomásulvételtől számítva 15 napon belül, a 2015. évi 207-es
törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai alapján. 
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a
Köztársaság utca 25. szám alatt, vagy a 0265/411-321, 0265/413-222, 0265/413-
224-es telefonszámon. 

Pop Daniela osztályvezető

Március 11-én múlt egy
éve, hogy  szeretett gyer-
mekünk, SZÁSZ RÓBERT 
SZABOLCS (kicsi Szabi)
lelke, mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes
szemünk már soha nem
talál.
De tudjuk, hogy a csilla-
gok közt a legfényesebb te
vagy, utat mutatsz nekünk,
mert szívünkben örökre itt
maradsz.
Ha fejfád mellett ég egy
gyertya,
Látjuk benne arcod,
Odaföntről, messzeségből,
Karod felénk nyújtod.
Vigyázol ránk most is, tudjuk,
Ugyanúgy mint régen.
Drága jó SZABIKÁNK, sosem feledünk téged. Úgy mentél el
tőlünk, hogy búcsút sem mondtál, szeretnénk, ha itt lennél,
mert a miénk voltál. Egy váratlan percben életed véget ért, a
halál tépte szét, búcsút sem intettél. Örök az arcod, nem száll
el a szavad, szereteted, mosolyod a szívünkben marad. 
Hisszük, hogy ami nekünk voltál, még mindig vagy, csak mi
itt és te az út túloldalán haladsz.
Emlékét fájdalommal őrzi szeretett édesanyja, édesapja, test-
vérei: Réka és családja, Hunor és Mădălina. (59606)

Szomorú szívvel emlékezünk március
10-én id. SZENTE JÓZSEFRE
halálának ötödik évfordulóján.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Felesége, két fia, unokája, menye,
testvérei, rokonai és azok családja.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (59550)

Ma kilenc éve, hogy drága édesapám,
a székelykakasdi id. ÖTVÖS JÓZSEF
megszűnt élni. Emlékét megőrzöm,
amíg élek. 
Leánya, Irma Annamária. (59619)

Egy perc volt, elszállt életed, itt hagytál
minket, akik szerettek téged. Imádtad
családod, mindenkit szerettél, akkor vol-
tál boldog, ha örömöt szereztél. Meghalt
egy lélek, mely élni vágyott, egy áldott
kéz, mely dolgozni imádott. Könnyes az
út, mely sírodhoz vezet, a Jóisten őrköd-
jön pihenésed felett.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett
édesanyára, anyósra és nagymamára,
MÁTHÉ MÁRTÁRA március 11-én, halálának első évforduló-
ján.  Áldott, szép emlékét szívünkben mindörökké megőriz-
zük. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Lányai, vejei és unokái. (59658)



A Népújsághirdetési irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, a csíksze-
redai HARGITA NÉPÉBE, a sepsiszent-

györgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI  JELENBE.
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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 CFR Önsegélyző Pénztára 
– Marosvásárhely,  Horea utca 3. szám – 

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

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

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

Sucursala Mures


