
Mi marad az egykori tóból
és faluból?

Bözödújfalu
– ábránd 

és valóság között
Műszaki okok miatt elkezdődött a 
bözödújfalusi tó vizének lecsapolása.
Sokan csodát remélnek, azt, hogy ismét
láthatóvá válik az egykor elárasztott Bö-
zödújfalu. Mások szerint ez hiú ábránd,
a víz leeresztése után csupán iszap és az
élővilág pusztulása marad.

Mintegy tíz napja kezdték el leengedni a vizet
a bözödújfalusi mesterséges tóból, hogy megja-
víthassák azt a hidat, amely a víztározó gátat a
vízben álló toronnyal összeköti, és amely február
közepén rongálódott meg, egy része leszakadt és
a vízbe zuhant. A javítás érdekében a helyszínt
meg kell közelíteni, ez pedig a vízszint csökken-
tését követeli meg. Erdőszentgyörgy polgármes-
tere szerint mintegy másfél hónapra van szükség
ahhoz, hogy a vízszintet fokozatosan 

Szándékos hazugságok, félrevezetések, átejtések szövevé-
nye hozza ki egyre jobban a sodrából a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum szülői közösségének tag-
jait. Mint tegnap kiderült, fölösleges volt a keddi többórás ta-
nácskozás, amelyen megegyeztek, hogy a polgármesteri
hivatal csütörtök délig egy átiratban közli a tanfelügyelőség-
gel, hogy érvényben tartja a 2015. évi 33-as helyi tanácsi ha-
tározatot a város iskolahálózatáról, amelyben önálló jogi
személyiségként szerepel a Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum is. 

Ezt várták a szülők tegnap a tanfelügyelőség előtt, de az intézmény
vezetőségének egyes tagjai egymás után elsiettek. Hasonlóképpen akart
eljárni Macarie Ioan főtanfelügyelő is, aki látva a bejárat előtt gyülekező
szülőket, beült a hivatali autóba, hogy távozzék. Egy édesanya azonban
arra kérte, hogy maradjon, ezt követően visszatért. Később kinyitották a
hátsó kaput, hogy egérutat nyerjen, de a szülők egy része ott várakozott.
Az épületben bezárták a főtanfelügyelő irodáját, és a vezetőség jelen levő
tagjai visszavonultak egy másik irodába. Később megfutamodási kísér-
letét Macarie Ioan azzal a valótlan állítással próbálta menteni, hogy ki-
hívta a helyi rendőrséget és a csendőrséget, a főügyészt, azt állítva, hogy

Konklúzió
Heves vita színhelye volt csütörtökön az Európai Par-

lament, tárgya a romániai jogállamiság és az igazságügy
helyzete volt. A vita egyik hangadója a volt kommunista
ügyész, jelenleg EP-képviselő Monica Macovei volt, aki
kritizálta a Btk. módosítását, kiemelte a rendeletet ellenző
tüntetők nagy számát, arra is figyelmeztetett, hogy az omi-
nózus sürgősségi kormányrendeletet az éj leple alatt fo-
gadták el és jelentették meg az ország hivatalos
közlönyében. 

A kormányt maffiakormánynak, rablóbandának nevezte,
és azt mondta, hogy a módosítások csupán arra lettek
volna jók, hogy megmentsék úgymond a kormánypártok
hivatali visszaéléssel vádolt vezetőinek a bőrét. Akik meg
akarják szüntetni a korrupcióellenes ügyészséget (DNA),
hogy ne tudja az ügyleteiket kivizsgálni. „Azért léptünk be
az Európai Unióba, hogy a tolvajokat elítéljék” – jelen-
tette ki.

Ugyanilyen hangnemben szólalt fel a civil szféra kép-
viseletében Gabriel Liiceanu író, aki ugyancsak azt állí-
totta, hogy a kormány első számú célpontja a DNA és a
főügyészség, és hogy a korrupciót már 2000 óta gyakorol-
ják „profi szinten” a „szocialisták”. Úgy állította be,
mintha kizárólag a jelenleg hatalmon lévők, főleg 
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Mózes Edith

Bodolai Gyöngyi

Gligor Róbert László

Oláh György 
elmaradt 
kilencvenedik 
születésnapjára
Bár az 1956-os forradalom idején, 29
évesen már a szerves kémia tanszék
vezetője és az MTA újonnan létreho-
zott Központi Kémiai Kutatóintézeté-
nek társigazgatója volt, tudósi
szabadságvágya által fűtött belső
kényszerből mégis a távozás mellett
döntött. 
____________5.

TAVASZI    SZŐNYEGVÁSÁR
NAGY   ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

március 29 – április 2.
(szerda–vasárnap)

között
nagy választékban, 

minden színben 
futó- 

és perzsaszőnyegek
– a gyulafehérvári gyár 
és a Basarabia Grup 
termékei – a Bartók
Béla utca 1–3. szám

alatti 

SAMIRA üzletben.
Minden órában tombola 

és ajándék minden vásárlónak!
Tel.: 0265/269-295, 0740-187-603.

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Vasárnaptól 
nyári időszámítás

Európában március utolsó vasárnapján
kezdődik és október utolsó vasárnapjáig
tart a nyári időszámítás. Eszerint vasár-
nap, március 26-án kell majd hajnali
három órakor négy órára állítani az órá-
kat.

A főtanfelügyelő a rendőrséget hívta a szülők ellen 

Párbeszéd helyett időhúzás



Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjá-
nak 19. fordulójában, pénteken 15 órától:
Medgyesi Gaz Metan II – Marosvásárhelyi
ASA II; szombaton 15 órától: Szászrégeni
Avântul – Nemeszsuk. A Radnót SK áll.
A 4. liga 17. fordulójában, szombaton 11
órától: Szováta – Nagysármás, Marosvá-
sárhelyi Gaz Metan – Náznánfalva (megy-
gyesfalvi pálya), Marosvásárhelyi Atletic
– Marosvásárhelyi MSE (Marosszent-
györgy), Marosoroszfalu – Dános, Kuty-
falva – Nyárádszereda, Marosludas –
Ákosfalva, Nyárádtő – Marosvásárhelyi
Juvenes. Erdőszentgyörgy áll.
KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga
29. fordulójában (bajnoki középszakasz,
alsóház): SCM U Craiova – Maros KK
(hétfő, 18 óra, TV: DigiSport 4).
A női Nemzeti Liga 29. fordulójában (baj-
noki középszakasz, alsóház), vasárnap
19.30 órai kezdettel: Marosvásárhelyi Si-
rius – Jászvásári Politehnica Naţional.
RÖPLABDA. A női A1 osztályú bajnok-
ság alsóházi 3. fordulójában, szombaton
18 órától, a MOGYE Pongrácz Antal
csarnokában: Marosvásárhelyi Medicina
CSU – Karácsonkői Unic.
KÉZILABDA. A női A osztályú bajnok-
ság B csoportjának 20. fordulójában:
Maros SK – Brassói Naţional.

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) Saj-
tóklubja és a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudomány-
egyetem közös programjaként március 28-án, kedden du.
6 órától a Művész (Arta) moziban megtekinthető a Bodor
Pálról készült portréfilm, amelyet a 75. születésnapja al-
kalmából forgatott Simonffy Katalin szerkesztő és Kötő
Zsolt operatőr.

A nemrég Budapesten elhunyt Bodor Pál író, költő, pub-
licista, műfordító Temesváron, a piarista középiskolában
érettségizett, a bukaresti egyetem filozófia-lélektan karán,
majd a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen tanult. Az
Utunknak volt belső munkatársa, 1967-től 1970-ig az Iro-
dalmi Könyvkiadó nemzetiségi részlegét vezette, majd a

Kriterion Könyvkiadó magyar főszerkesztője volt. 1970-
től 1979-ig a Román Rádió és Televízió nemzetiségi mű-
sorainak élére nevezték ki. Ő volt az, akinek
köszönhetően kialakulhatott az RTV magyar adásának
igazi küldetését teljesítő műsorstruktúra. Főszerkesztő-
sége alatt a védőszárnyai alá vett csapat történelmet írha-
tott képben és hangban. Politikai éleslátása, hatalmas
tárgyi tudása, műveltsége, igényessége életre szólóan
meghatározta sokak jövőjét. Bodor úr, vagy Pali, ahogy
többen szólították, a világra nyitott volt, bölcs és igaz
barát. 1983-ban Budapestre költözött, ahol 1984-től a Ma-
gyar Nemzet, 1991-től a Népszabadság vezérpublicistája
volt. 

Ügyes kezű nők
Ügyes kezű nők címmel hétfő délutánonként 17 órától
19.30-ig kézműves-tevékenységre kerül sor a Női Akadé-
mia szervezésében. A foglalkozásokra 16 és 65 év közötti
lányokat, asszonyokat várnak. Helyszín: Marosvásárhely,
Forradalom utca 45. szám. Március 27-én a résztvevők
húsvéti asztali díszeket és kopogtatókat készítenek Be-
reczki Enikő irányításával, Jánosi Mária és Hajdó Jolán
segítségével pedig tűvel nemezelt, illetve horgolt díszítőe-
lemeket készítenek. Bogyókat, szalagokat, csipkét, gom-
bokat, tojáshéjat, illetve más díszítőelemeket is lehet vinni
otthonról a tevékenységre. A díszekhez szükséges alapot,
forrasztópisztolyokat a szervezők biztosítják, és arra kérik
a résztvevőket, hogy adományaikkal járuljanak hozzá az
alapanyagokhoz. A helyek száma egyelőre korlátozott, je-
lentkezni március 27-én, hétfőn déli 12 óráig lehet sms-
ben a 0722-318605-ös telefonszámon, illetve a
noszervezet@rmdszmarosvasarhely.ro e-mail-címen. 

Nyílt napok a Sapientián 
Március 27-étől, hétfőtől 30-áig, csütörtökig megnyílnak a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásár-
helyi karának kapui a középiskolás diákok előtt. A nyílt na-
pokra főként az érettségi előtt álló diákokat várják, akiknek
lehetőségük lesz betekinteni az egyetem működésébe, a
képzési kínálatba és a diákélet rejtelmeibe. Mind a négy
napon délelőtt 10 óráig kell jelentkezni, regisztrálni, 

13 óráig a köszöntőre és campustúrára kerül sor, illetve a
tanszékbemutatók zajlanak, 13 órától pedig a Hallgatói
Önkormányzatot képviselő diákok bemutatják a bentla-
kást, a könyvtárat és csoportos foglalkozásokat szervez-
nek az érdeklődőknek.

Vizi Imre a Kotta meghívottja
Március 26-án, vasárnap 18 órakor Vizi Imre és csapata a
Marosvásárhelyi Rádió Kotta című műsorának meghí-
vottja. Ezúttal a The chaos in my mind című zenei produk-
ció kerül bemutatásra a rádió stúdiótermében. A belépés
ingyenes.

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.

Hit és Fény Marosszentgyörgyön
Március 25-én, szombaton délután 3 órától találkozót tart
a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia tanácster-
mében a marosvásárhelyi, marosszentgyörgyi és nagyer-
nyei Hit és Fény közösség.

A Föld órája
Március utolsó szombatján világszerte megszervezik a
Föld órája nevű környezetvédelmi akciót, amelynek célja
felhívni a figyelmet a túlzott energiafogyasztás káros kö-
vetkezményeire, a szén-dioxid-kibocsátás problémájára.
A kezdeményezéshez a Maros Megyei Tanács is csatla-
kozik, március 25-én 20.30-tól 21.30-ig lekapcsolják a régi
Városháza és a Kultúrpalota díszkivilágítását. Ezúton fel-
hívják a lakosság és az intézmények figyelmét, hogy csat-
lakozzanak az akcióhoz.

Fogadóóra
Szigyártó Zsombor megyei tanácsos és Kárpátok sétányi
körzeti  RMDSZ-elnök  a felsővárosi református egyház-
község gyűléstermében fogadóórát tart hétfőn délután 17
és 18 óra között. 

Tavaszi nagytakarítás
Marosvásárhelyen március 20 – április 24-e között zajlik a
tavaszi nagytakarítás. 25-én, holnap az Eminescu, Brăila
utca, a Csillag köz, a Beszterce, Kossuth, Kinizsi Pál és
Sinaia utcából viszik el a szemetet. A magánházak és a
tömbházak lakói a hulladékot (az építkezési, bontási hul-
ladék kivételével) egy nappal a beütemezett időpont előtt he-
lyezzék ki a járdára. A száraz faágakat külön kell gyűjteni.

Művészettörténeti vetélkedő 
általános iskolásoknak

Az Iskola a Dombon Egyesület Portik Kinga némettanárnő
és Kerekes Szilárd történelemtanár közreműködésével
májusban vetélkedőt szervez Bajorországi keresztény mű-
vészet címmel. A verseny magyar és német nyelven zajlik.
A szervezők diákok és tanárok jelentkezését várják az 
iskoladombon@yahoo.com e-mail-címen vagy az egyesü-
let Facebook-oldalán. A vetélkedő anyagának internetes
változata a http://ide-bajor.blogspot.ro honlapon érhető el.

Főzőtanfolyam
A marosvásárhelyi Hetednapi Adventista Egyház az
egészséges életmóddal és étrenddel kapcsolatos főzőtan-
folyamot szervez március 27-én, hétfőn este 7 órai kez-
dettel a Kövesdombon, a Maros Művészegyüttes
termében. A gyakorlati bemutató után kóstolás lesz.

Vitaest a digitális ipari forradalomról
Digitális gazdaság – az új ipari forradalom címmel vitaestet
tart a Bethlen Gábor Kulturális Egyesület március 28-án,
kedden 18 órától a Jazz&Blues Klubban (Sörház/Sinaia
utca 3.). Az igazi nagy társadalmi robbanást nem a digitális
infokommunikáció okozza, hanem az ipar digitális forra-
dalmi átalakulása, és ez a digitális gazdaság nem egy jö-
vőkép, hanem maga a jelen. Hogyan tudunk majd
alkalmazkodni? Ki fogja megoldani a digitális gépesítés
okozta társadalmi feszültségeket, az új szociális helyzetet?
Kibírjuk-e egyáltalán az egyre gyorsuló változást? Ezekre
a kérdésekre próbálnak válaszolni egy csésze tea mellett. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma GÁBOR, KARINA, 
holnap IRÉN, ÍRISZ napja. 
IRÉN: Görög eredetű, a mitoló-
gia szerint Eiréné Zeusz és The-
misz leánya, a Hórák egyike, a
béke istennője. 
ÍRISZ: görög mitológiai eredetű
női név, eredeti jelentése: szivár-
vány.

24., péntek
A Nap kel 

6 óra 18 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 39 perckor. 
Az év 83. napja, 

hátravan 282 nap.

Sajtóklub – Bodor Pál emlékére
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. március 23.

1 EUR 4,5555
1 USD 4,2229

100 HUF 1,4737
1 g ARANY 169,4441

IDŐJÁRÁS
Változó idő 

Hőmérséklet:
max. 110C
min. 20C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
21, 6, 4, 35, 30+ 11 NOROC PLUS: 2 3 0 8 3 9 

39, 4, 37, 18, 13, 19 SUPER NOROC: 0 9 2 5 4 1

11, 35, 39, 4, 2, 1 NOROC: 2 3 0 7 5 9 1

Bemutatkozott a Maros Kosárlabdaklub új elnöke, Béres
Lóránt. A tegnap délben rendezett sajtótájékoztatón a sport-
vezető azt mondta, derűlátó a jövőt illetően, és meggyőző-
dése, hogy rendbe jönnek a dolgok a szervezet háza táján.

Elsőként Cornel Lungu korábbi elnök, jelenleg alelnök
beszélt a rendezvényen. Kérdésünkre azt mondta: nyugodt
a lelkiismerete, úgy véli, hogy amit tisztsége révén megte-
hetett a klubért, azt megtette. A Nemzeti Ligában szereplő
csapat kapitánya, Lázár László megértést kért azoktól a
szurkolóktól, akik szemükre vetették gyenge szereplésüket
a Dinamo elleni, vesztes mérkőzésen. „Mi, játékosok nem
vagyunk robotok. Nem vezetünk vállalkozásokat, nincs
egyéb bevételi forrásunk, mint az a pénz, amelyet a kosár-

labdázással keresünk, ezért fontos, hogy kifizessék nekünk,
amire leszerződtünk” – magyarázta. Hozzátette, megálla-
podásra jutottak a klubvezetéssel, így ha az teljesíti a vál-
lalását, ők ott lesznek a pályán, és tudásuk legjavát nyújtva
játszanak majd a továbbiakban. Ezzel a vállalással kapcso-
latosan Béres Lóránt kijelentette: két hónap elmaradás van
a fizetések folyósításában (a januárit és a februárit mulasz-
totta el kifizetni a klub), és az volt a játékosok kérése, hogy
a hónap végéig rendezzenek egyhavi adósságot. Az elnök
bízik benne, hogy miután tisztázódott a helyzet a klub ve-
zetésében, megkapják az elmaradt összegeket is. Az önkor-
mányzattól 1,1 millió lejt várnak, hangoztatta Béres Lóránt,
aki azt mondta, azért vállalta a feladatot, mert sok ember-
nek szívügye a kosárlabdasport Marosvásárhelyen, és meg-
győződése, hogy közös erővel tudnak majd tenni érte.

Látszik a jövő a Maros KK-nál, de várjuk a konkrétumokat

Csoportos 
tevékenységek

a Creactivity Kids
Clubban  

Az Iskola másként program ke-
retében csoportos tevékenységeket
szervezünk a Creactivity Kids
Clubban. 

Tevékenységünk programelemei:
• Akadálypálya: csoportosan

vagy egyénileg; 
• Személyiségfejlesztő játékok; 
•Társasjátékok;
• Moderntánc-tanítás; 
• Kézművesműhelyek. 
A 2,5-3 órás interaktív tevékeny-

ség ára 15-20 lej.  Minimális lét-
szám: 10 gyerek. 

Részletesebb információk 
és regisztrálás 

a 0749-154-849-es 
telefonszámon. 

A Creactivity Kids Club 
csapata szeretettel várja Önöket!

Farczádi Attila

A labdarúgó-vb selejtező
mérkőzéseinek televíziós

közvetítési rendje
Március 24., péntek:
19.00 óra, DigiSport 1: Törökország – Finnor-
szág (I csoport)
19.00 óra, DigiSport 3: Grúzia – Szerbia (D)
21.45 óra, DigiSport 1: Spanyolország – Izrael (G)
21.45 óra, DigiSport 3: Olaszország – Albánia (G)
21.45 óra, DigiSport 4: Horvátország – Ukrajna (I)
Március 25., szombat:
19.00 óra, DigiSport 1: Svájc – Lettország (B)
19.00 óra, DigiSport 3: Svédország – Fehérorosz-
ország (A)
21.45 óra, M4 Sport, DigiSport 1: Portugália –
MAGYARORSZÁG (B)
21.45 óra, DigiSport 3: Belgium – Görögország (H)
21.45 óra, DigiSport 4: Bulgária – Hollandia (A)
Március 26., vasárnap:
19.00 óra, DigiSport 1: Anglia – Litvánia (F)
19.00 óra, DigiSport 3: Azerbajdzsán – Német-
ország (C)
21.45 óra, TVR 1, TVR HD: ROMÁNIA –
Dánia (E)
21.45 óra, DigiSport 1: Montenegró – Lengyel-
ország (E)



Nagy-Britanniában született a
szerdai londoni merénylet elköve-
tője, aki ellen néhány éve a brit
elhárítás (MI5) vizsgálatot folyta-
tott „a szélsőséges nézeteivel
kapcsolatban felmerült aggályok”
miatt – mondta csütörtökön a lon-
doni alsóház képviselőit tájékoz-
tatva Theresa May brit
miniszterelnök.

May hozzátette ugyanakkor: ez múlt-
beli ügy, a merénylő az utóbbi időszak-
ban nem került a hírszerzés látókörébe,
„perifériára szorult figura” volt, és nem
voltak előzetes hírszerzési értesülések
arról, hogy mire készül. .

A támadásban a jelenlegi adatok sze-
rint négyen vesztették életüket, köztük
egy rendőr, akit a terrorista a parlament
épületénél megkéselt, és maga a támadó,
akit a parlamentet őrző rendőri egység
agyonlőtt. A terrorcselekményben negy-
venen megsérültek.

A brit kormányfő elmondta: a parla-
ment melletti Westminster-hídon elköve-
tett gázolásos merénylet kórházi ápolásra
szoruló sérültjei között – tizenkét brit ál-
lampolgár mellett – három francia gyer-
mek, valamint két román, négy
dél-koreai, két görög és egy-egy német,
lengyel, ír, kínai, olasz és amerikai ál-
lampolgár van. 

Theresa May megerősítette, hogy a
Nagy-Britanniában érvényes terrorké-
szültségi szint nem változik.

A brit miniszterelnök hangsúlyozta: a
rendőrség meggyőződése szerint a tá-
madó egyedül cselekedett, és nincs olyan
hírszerzési értesülés, amely küszöbön-
álló újabb terrortámadás veszélyét je-
lezné, így nem indokolt a legmagasabb
riasztási szint elrendelése.

Nagy-Britanniában ennek értelmében
továbbra is a második legmagasabb ké-
szültségi fokozat van érvényben, amely
a hivatalos meghatározás alapján súlyos
terrorfenyegetettséget jelent, és azt tük-
rözi, hogy a brit biztonsági szolgálatok
megítélése szerint jelentős valószínűség-
gel lehet számítani terrortámadási kísér-
letre brit területen.

Ezt a készültségi fokozatot a brit kor-
mány 2014 augusztusában léptette életbe
azzal az indokkal, hogy az Iszlám Állam

nevű dzsihadista terrorszervezet tevé-
kenysége közvetlen fenyegetést jelent
Nagy-Britannia nemzetbiztonságára.

Az ötfokozatú brit készültségi rend-
szerben ennél már csak egy magasabb ri-
asztási fokozat van, a kritikus, amelyet
akkor rendelnek el, ha a brit kormány
küszöbönálló merénylet terveiről kap
konkrét értesüléseket.

Csütörtöki alsóházi tájékoztatójában
Theresa May elmondta: a Scotland Yard
jelenlegi feltételezése az, hogy a me-
rénylőt iszlamista ideológia vezérelte tet-
tében. A miniszterelnök szerint az
iszlamista terrorizmus fenyegetése na-
gyon is valós, és elővigyázatossági intéz-
kedésként az egész országban
megemelik a járőröző rendőrök – köztük
a fegyveres osztagok – létszámát.

Theresa May elmondta azt is, hogy a
rendőrség, valamint a biztonsági és a hír-
szerző szolgálatok 2013 júniusa óta ti-
zenhárom különböző terrortámadási
tervet hiúsítottak meg Nagy-Britanniá-
ban.

Felidézte, hogy a brit kormány már
korábban jóváhagyott terrorellenes intéz-
kedési programja keretében a következő
öt évben 2,5 milliárd fonttal növelik az
egész világra kiterjedő brit biztonsági és
hírszerzési hálózat fejlesztési költségve-
tését, és 1900 fővel bővítik az MI5, va-
lamint a külső hírszerzés (MI6) és az
elektronikus kommunikáció figyelésére
szakosodott szolgálat (GCHQ) létszá-
mát.

Theresa May kijelentette: a szerdai
merénylet elkövetője egyértelműen a
parlament épületébe akart betörni, és a
bejárattól nem egészen 20 méternyire
lőtték agyon. (MTI)
Nyilvánosságra hozták 
az elkövető személyazonosságát

Nyilvánosságra hozta a szerdai lon-
doni merénylet elkövetőjének kilétét
csütörtök délután a Scotland Yard. A
rendőrségi bejelentés szerint a támadást
az 52 éves Khalid Masood hajtotta
végre, aki a délkelet-angliai Kentben
született, és az utóbbi időben Közép-
Angliában élt. Ebben a térségben van
Birmingham, a második legnagyobb né-
pességű brit város is, ahol a rendőrség
csütörtök hajnalban nagyszabású rajtaü-

téseket hajtott végre, házkutatásokkal és
őrizetbe vételekkel. Londonban is voltak
hasonló rendőrségi akciók, és csütörtök
délutánig a két városban összesen nyolc
személyt vettek őrizetbe. A Scotland
Yard csütörtöki közleménye nem említi,
hogy Masood Birminghamben élt
volna, de a birminghami nyom már a
merénylet után nem sokkal felmerült,
mivel a Westminster hídon végrehajtott
gázolásos merénylethez az elkövető
egy olyan járművet használt, amelyet
Birminghamben bérelt. A Scotland
Yard szerint Masood az elmúlt évtize-
dekben erőszakos bűncselekmények
miatt többször állt bíróság előtt, de ter-
rorizmus vádjával soha nem vonták fe-
lelősségre.(MTI)
Válságos állapotban van 
az egyik román sérült

Megműtötték a londoni merényletben
megsérült, román állampolgárságú nőt,
állapota továbbra is válságos – nyilat-
kozta csütörtökön az AGERPRES hír-
ügynökségnek Románia nagy-britanniai
nagykövete, Dan Mihalache.

A nagykövet elmondta, a nőt az éj-
szaka folyamán műtötték meg, az operá-
ció – amelynek során egy vérrögöt
kellett eltávolítani – jól sikerült, majd át-
szállították a pácienst egy másik kór-
házba. Állapota továbbra is kritikus. A
másik sérült, egy férfi, lábtörést szenve-
dett, ő jól van – mondta a nagykövet,
hozzátéve, hogy a pár a férfi születés-
napja alkalmából látogatott a brit fővá-
rosba, utóbbi ott szerette volna megkérni
a hölgy kezét. (Agerpres)
Antwerpenben is hasonló támadás 
történt

Járókelők közé hajtott egy autós az
észak-belgiumi Antwerpen egyik belvá-
rosi sétálóutcájában, de sikeresen meg-
állították, senki sem sérült meg – közölte
a La Libre Belgique című belga napilap
csütörtökön.

Az antwerpeni rendőrség tájékozta-
tása szerint a flamand város sétálóutcá-
jában minden járókelő el tudott
menekülni a francia rendszámú autó elől,
amelyet rövid üldözés után sikerült meg-
állítani.

Az autóban fegyvereket is találtak, a
sofőrt előállították. (MTI)
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Orbán Viktor fogadta Kelemen
Hunort

Folytatódik a romániai magyarság identitásának
megőrzését és az oktatásfejlesztést segítő progra-
mok megvalósítása – állapodott meg egymással
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és Ke-
lemen Hunor, az RMDSZ elnöke Budapesten, a Fi-
desz székházában folytatott csütörtöki
egyeztetésükön. Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki
Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár az MTI-nek
elmondta: Kelemen Hunor tájékoztatta a Fidesz el-
nökét a marosvásárhelyi római katolikus iskola hely-
zetéről, és megtárgyalták, hogy Magyarország
milyen segítséget tud nyújtani az ügy megnyugtató
rendezéséhez. (MTI)

Magyar állampolgársága miatt
mondattak le egy kárpátaljai 
alpolgármestert

Lemondatta tisztségéből Balogh Oszkárt, a kárpát-
aljai Csap alpolgármesterét az Ukrán Biztonsági
Szolgálat (SZBU), miután bebizonyosodott, hogy
magyar állampolgársága is van – adták hírül csütör-
tökön kárpátaljai hírportálok. Kárpátalján ez a mos-
tani a második eset, hogy magyar nemzetiségű
köztisztviselőt szólítanak fel lemondásra magyar ál-
lampolgársága miatt. (MTI)

Kisinyov számára országprojekt
a nyugati irányultság

A Moldovai Köztársaság számára országprojekt a
nyugati irányultság, az, hogy csatlakozhasson az
Európai Unióhoz – mondta Pavel Filip moldovai mi-
niszterelnök csütörtökön, Sorin Grindeanu román
kormányfővel közösen tartott sajtóértekezletén. Az
oroszbarát Igor Dodon elnökre utalva Filip leszö-
gezte: az ország alkotmánya a parlamentnek és kor-
mánynak biztosítja a legnagyobb hatalmat, így
Moldova és Románia kapcsolatai a jövőben csak
erősödni fognak, „akkor is, ha egyeseknek ez nem
tetszik”. (MTI)

Bekérették Törökország uniós
nagykövetét

Bekérették az Európai Unió melletti török nagykövet-
ség vezetőjét Recep Tayyip Erdogan török államfő
sokak által fenyegetésként értékelt, előző napi kije-
lentései miatt – közölte az Európai Bizottság illeté-
kes szóvivője csütörtökön. Maja Kocijancic a
brüsszeli testület szokásos napi sajtóértekezletén el-
mondta, hogy magyarázatot várnak Erdogan meg-
jegyzéseire, ezért az EU külügyi szolgálata
bekérette csütörtökre a török állandó képviselet ve-
zetőjét. A török elnök szerdán arról beszélt, hogy
amennyiben Európa továbbra is úgy fog viselkedni
országával szemben, mint most, akkor nem lesz eu-
rópai, aki a világon bárhol is biztonságban sétálhat
majd az utcán. (MTI)

a szociáldemokraták lennének korruptak, kizárólag ők
lopnák évtizedek óta a közpénzeket, gyakorolnák a ne-
potizmust, osztogatnák a tisztségeket. „Senki sem tudja
pontosan megmondani, hány milliárd eurót loptak el 27
év alatt, és jelenleg is két elítélt irányítja a parlamentet,
akik bármire képesek lennének, hogy megszabaduljanak
a börtöntől” – mondta az író „gyakorló állampolgári”
minőségben. Csak azt nem mondta, hogy 27 év alatt
mások is voltak hatalmon, és mások is követtek el kor-
rupciós bűncselekményeket.

Az egyoldalú vitától az az érzésünk erősödött meg,
hogy máig sem nyugodtak bele a veszteségbe azok, akik
a múlt év végi parlamenti választásokon vereséget szen-
vedtek. 

Az egész forgatókönyv ezt mutatta: azt állították,
hogy az országban azért mennek rosszul a dolgok, mert
„Románia kormánya tolvajok gyülekezete”, akik hadat
üzentek az igazság és becsület, a korrupció elleni harc
(liliom)tiszta bajnokának. Mintha eddig jobban mentek
volna... De rossz szájízt hagyott a román politikusok kö-
zött feszülő gyűlölet is.

Pár hónappal ezelőtt egy magyarországi akadémikus
egy beszélgetés során azt mondta, hogy román politiku-
sokkal soha nem történik meg az, hogy például az Eu-
rópai Parlamentben vagy más nemzetközi fórumon
saját országukat vagy politikai ellenfeleiket szidják. Ez
csak amolyan magyar kór. Nos, úgy látszik, valamit ta-
nultunk a magyaroktól. A széthúzást, egymás pocskon-
diázását, vádolását „nemzetközi színtéren” is. Mert
egyébként jót sem tőlük, sem mástól nem vettünk át. 

Most anélkül, hogy azt feszegetnénk, kinek van vagy
nincs igaza, ki a korrupt vagy még korruptabb, vagy azt
próbálnánk megjósolni, hogy mikor lesz – ha lesz egyál-
talán – jogállam Romániában, konklúzióként megfogal-
mazhatnánk: bármekkora az ellentét a különböző
táborok között, egy dologban nagy az egyetértés. Nem
számít sem politikai, sem gazdasági válság, az sem,
hogy a lakosság közel kilencven százaléka tengődik a
létminimum környékén, amikor a magyarokról, ne adj’
isten a székelyekről van szó, kevés kivételtől eltekintve
nincs vita. 

Konklúzió
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Ismert brit radikalista volt a londoni merénylő

a szülők agressziót követtek el ellene, a
visszatérését kérelmező édesanyát pedig
valótlan vádakkal illette. Csakhogy a
megfutamodási jelenetet a helyi sajtó
képviselői filmen rögzítették, és a szü-
lőkkel együtt szemtanúként is pontosan
látták, hogy mi történt valójában. 

A szülőkkel közel egy órán át Illés Il-
dikó főtanfelügyelő-helyettes állt szóba,
aki közölte, hogy a polgármesteri hivatal
nem az ígért formában megszerkesztett
átiratot küldte a tanfelügyelőségre, vala-
mint azt is, hogy a jogtanácsos és a ve-
zetőtanács tagjai nem tartózkodnak az
épületben. A szülők felolvasták azt a me-
móriumot, amelyet a helyi és országos
intézményeken kívül egy sor nemzetközi
szervezethez is eljuttatnak, majd iktatták
az intézmény titkárságán.

Miután kipanaszolta magát a hely-
színre mozgósított rendőröknek, akik
biztosították az épület bejáratait, Maca-
rie Ioan főtanfelügyelő végre megtette,
amit megbízatásánál fogva a szülők kez-
dettől elvártak tőle. Kijött az irodából, és
szóba állt velük. Nem volt egy kedves
párbeszéd, hanem mindkét fél elbeszélt
a másik mellett. A főtanfelügyelő azt haj-
togatta, hogy a polgármesteri hivataltól
kapott átirat nem felel meg a célnak,
ugyanis a hivatal februárban átküldött
egy iskolahálózat-tervezetet, és azt fog-
ják a legkorrektebb módon (?) megtár-
gyalni – valamikor a jövő héten –,
amikorra sikerül a tanfelügyelőség veze-
tőtanácsának rendkívül elfoglalt tagjait
összehívni. 

Átolvasva a polgármesteri hivatal át-
iratát, a főtanfelügyelő kifogása mond-

vacsináltnak tűnik, ami az időhúzást, a
döntés elodázását szolgálja. Macarie
Ioan azt állította, hogy a 33-as tanácsi
határozatot, amelynek elfogadásában a
prefektus és jogászai jelenlétében egyet-
értett, meg kellett volna indokolni. Ezzel
szemben a szülőket képviselő Csíki
Csengele a törvényes előírást idézte, mi-
szerint, ha nem sikerül új iskolahálózat-
tervezetet elfogadni, akkor
automatikusan érvénybe lép a múlt évi,
mindenféle megindoklás nélkül. A szü-
lők számonkérték a főtanfelügyelőtől,
hogy az átirat érkezésére várva miért
nem hívta össze tegnap délre a vezetőta-
nácsot. Macarie Ioan válasza az volt,

hogy ő még csak három napja vette át az
intézmény vezetését, és tájékozódnia
kell a katolikus iskolát érintő ügyekben,
s közben a régi lemezt szajkózta: misze-
rint a Korrupcióellenes Ügyészség által
indított eljárás miatt nem lehet zöld utat
adni az iskolának, majd egy adott pilla-
natban vette magát, és gyorsan elfutott a
szülők között. 

Most már nyilvánvaló, hogy a jogál-
lamiságot bojkottálják Marosvásárhe-
lyen, és azt az álságos csűrés-csavarást,
amit a Korrupcióellenes Ügyészség kez-
deményezése nyomán a tanfelügyelőség
művel, ép ésszel már nem lehet sem el-
tűrni, sem elfogadni. 

Párbeszéd helyett időhúzás
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Bodolai Gyöngyi



tizenöt méterrel csökkentsék, ennek
érdekében másodpercenként négy
köbméteres víztömeg távozik a
tóból a Kis-Küküllőbe. A munkála-
tok befejezése után a tavat az ősztől
töltenék fel újra, ez természetes
úton, csapadék- és folyóvízzel tör-
ténne.

A tavat ideiglenes víztározóként
hozták volna létre, az 1975-ben el-
kezdődött gátépítést 1977-ben leál-
lították, de hogy folytatni lehessen
a beruházást, mesterséges tóvá „mi-
nősítették át” a létesítményt. Az
építkezés 1984-től újraindult, a 625
méter hosszú és 28 méter magas gát
pedig a Küsmöd-patak vizét duz-
zasztotta fel. A végleges vízszint
1992-re állt be, de ez Bözödújfalu
területének elárasztásával járt. A
falu lakosságát az 1980-as évek kö-
zepétől kezdve kitelepítették, a
szomszédos Erdőszentgyörgyre és a
közeli falvakba költöztették, bár
sokan csak az utolsó napokban
hagyták el a falut. A hivatalos állás-
pont szerint a tavat árvízvédelmi
célból hozták létre, ám a vízből ki-
emelkedő katolikus templomtorony
a romániai szocialista falurombolás
jelképévé vált. A torony 2014 júni-
usában omlott le.
Falu vagy iszap marad utána?

A tó vizének leeresztésétől egye-
sek azt várják, hogy láthatóvá válik
az egykor elárasztott falu. Kétség-
telen, hogy a tó ideiglenes eltűnése

mély érzelmi sebeket tépne fel,
egyesek az egykori Bözödújfalut
keresnék szemükkel. Az erdőszent-
györgyi Kovrig Magdolna úgy gon-
dolja, hogy esetleg csupán az
egykori falu romjai válnak látha-
tóvá, és ez nem lesz felemelő lát-
vány, inkább elszomorító. „A
hajdani lakosok emlékezetében élő
falu többé soha nem lesz látható.
Szerintem csak feltépi a sebeket. Ha
Bözödújfaluban születtem-éltem
volna, egészen biztos, nem nézném
meg. De lehet, hogy vannak, akik
másképp gondolják” – mondta el az
idős hölgy. A polgármester szerint
csak a település képe rajzolódhat ki,
maradványok tárulhatnak majd a
szemlélődő elé, már csak azért is,
mert az épületek nagy részét az el-
költözés előtt elbontották és eladták
vagy elszállították a kitelepített la-
kosok. Másrészt a természet átfor-
málta azóta a helyszínt. Az
erdőszentgyörgyi Menyhárt István
szerint igen nagy a hordaléklerakó-
dás, ezért a terület legalább egyne-
gyede iszap alá került, tehát az
egykori falu már nem igazán lesz
látható.

A víz visszahúzódását a tó élővi-
lága is súlyosan megsínyli – vélik
sokan. Kovrig Zoltán erdőszent-
györgyi ökológus szakember szerint
kétségtelen a negatív hatás, a mos-
tanra kialakult élővilág pusztulását
jelenti. A kisebb halak átjutnak a
meglévő hallépcsőn, a nagyobbak

azonban a mederben maradnak, és
a víz visszahúzódása, valamint a
csökkenő oxigénszint miatt elpusz-
tulnak, sőt már az ikrázás is meghi-
úsul. A tóban a víz tisztaságát jelző
folyami kagylók is élnek, de ezekre
is pusztulás vár a növekvő algáso-
dás, eutrofizáció miatt, s az iszaple-
rakódás nyári szúnyoginváziót is
okozhat. A tónál élő madárpopulá-
ció – főleg a halakkal táplálkozó,
védett kormorán – el fog költözni,
de a növényvilág is megsínyli a víz
eltűnését, főleg a Küsmöd-patak be-
ömlésénél kialakult füzes liget. A tó
visszatöltése után öt-hat év alatt az
élővilág visszaállhat, de a halállo-
mány jövőbeli léte az újjátelepítés-
től függ. Ha a munkálatok során
megbolygatják a lerakódott iszapot,
az a Kis-Küküllő élővilágára is ne-
gatív hatással lesz. Magánember-
ként Kovrig Zoltán nem bízik
abban, hogy sok fog látszani az
egykori faluból, szerinte legalább
egy-két méteres iszapréteg borított
be mindent. Azt azonban elismeri:
a mostani lecsapolás nagyon jó al-
kalom lenne a katolikus templom
visszaépítésére, ha pénz és terv is
volna, mert újabb hasonló lehető-
ségre legalább két évtizedet kell
majd várni.
Nemsokára elkezdődhet a gyűjtés

Erdőszentgyörgy önkormányzata
a Bözödújfaluért Egyesülettel közö-
sen célként tűzte ki a leomlott kato-
likus templom mint jelkép

újjápítését a tóban. A lát-
ványtervek már a tavaly
elkészültek, több elképze-
lés is létezik. A város pol-
gármesterét arról
kérdeztük, milyen sza-
kaszban van az elképze-
lés. Csibi Attila Zoltán
elmondta, hirtelen állt elő
ez a helyzet, egyelőre
nem tudják, hogy hasz-
nukra lesz-e. A terveket
véglegesítették, még né-
hány apró részletet kell
kidolgozni a tervezővel,
de nagyon közel állnak
ahhoz, hogy elkezdhessék
a pénzalapok gyűjtését az
újjáépítésre. Ha idén nem
is, de a következő évben
mindenképpen lesz gyűj-
tés, és kis szerencsével az
építkezés is elkezdődhet.
Ennek engedélyeztetése
nehéz feladat, de dolgoz-
nak rajta.

Tegnap délben a marosvásár-
helyi vár volt tiszti szállójá-
ban sajtótájékoztatón
mutatták be azokat a kiállí-
tásra szánt értéktárgyakat,
amelyeket nagyrészt tavaly
decemberben vásárolt a mú-
zeum a megyei tanács támo-
gatásával. Jelen volt Péter
Ferenc, a megyei tanács el-
nöke, Soós Zoltán, a megyei
múzeum igazgatója és Ale-
xandru Bâldea, a bukaresti Art-
mark aukciós ház – ahonnan
sikerült beszerezni a tárgyak
nagy részét – igazgatója. 

Péter Ferenc elmondta, a megyei
önkormányzat fontosnak tartja,
hogy a hatáskörébe tartozó intézmé-
nyeket megfelelően támogassa, így
tettek eleget a múzeum kérésének,
hiszen olyan tárgyakról van szó,
amelyek Erdély gazdag történelmi
múltját idézik. A megyei önkor-
mányzat kiemelt figyelmet szentel
az örökségvédelemnek – tette hozzá
többek között a tanácselnök. 

Alexandru Bâldea nagyra érté-
kelte a megyei önkormányzat és a
múzeum törekvését, hogy igyekszik
gyarapítani a vagyontárgyakat.
Egyre kevesebb az a múzeum,
amely igényt tart ilyen jellegű be-
szerzésre. Örömmel járultak hozzá
ahhoz, hogy a Maros megyei egy
kis múzeumból a régió elismert in-
tézményévé fejlődjön. 

Soós Zoltán a tárgyakról beszélt.
Csak a jelentősebbeket tették köz-
szemlére, de az elmúlt időszakban
több százat sikerült megvásárolni.
Ezek elsősorban egyházi kegytár-
gyak, illetve szász patrícius házak-
ból származó kelyhek, használati
eszközök, az alsóporumbáki üveg-
huták termékei. Több műtárgy Ma-
rosvásárhelyhez, Maros megyéhez,
Erdélyhez köthető, és tükrözik azt,
hogy milyen fejlett volt a középkori
Erdély iparművészete. A különlege-
sebb tárgyak közül kiemelte Teleki
Sámuelnek, a téka alapítójának vá-
sárhelyi palotájából származó kínai
mintás tékáját, illetve a Trozner
András műgyűjtő által felajánlott 76
korabeli fegyvert, amelyek közül

néhányat ki is állítottak. A bukaresti
Artmark aukciós ház mellett kap-
csolatba kerültek a németországi
Fischer műtárgy-értékesítő céggel
is. Tulajdonosa Erdélyből kivándo-
rolt szász, aki különös gonddal
gyűjtötte össze a Németországba
menekült szászok által kivitt, nagy-
részt volt evangélikus egyházi
kegytárgyakat. Ő ajánlotta fel a XV.
század elejéről származó cibóriu-
mot, és innen származnak a brassói

ezüstműves műhelyben készült
kannák is, amelyeket a média kép-
viselőinek is bemutattak. A műtár-
gyak felvásárlására 60.000 eurót
fordítottak a megyei önkormányzat
költségvetéséből. Ez, bár soknak
tűnik, a műtárgypiacon nem nagy
érték. Előnyös feltételekkel segí-
tette a múzeumot a bukaresti auk-
ciós ház is, hiszen kis nyereséggel
továbbította a tárgyakat és volt,
amelynek az árát megelőlegezték. 

A Népújság arra volt kíváncsi,
hogy ismerik-e a tárgyak származási
helyét. Alexandru Bâldea azt vála-
szolta, hogy az aukciós ház bizo-
nyos kutatásokat végez, mielőtt
megvásárlásra felajánlja a tárgyakat.
Soós Zoltán pedig arról biztosított,
hogy nem a „feketepiacról” származ-
nak, hiszen mindkét ház garantálta,
hogy „biztos” tulajdonból kerültek
kalapács alá a megyei tanács által
megvásárolt tárgyak. 

Soós Zoltán megköszönte Lo-
kodi Edit Emőke és Ciprian Dobre
korábbi megyei tanácselnököknek
azt, hogy mindig támogatták a mű-
tárgyvásárlást, és természetesen
Péter Ferenc jelenlegi elnöknek is,
aki, mint mondta, kiemelten felka-
rolja a megyei múzeumot. 

Az érdeklődők május 19-én a
várban berendezett kiállításon cso-
dálhatják meg az új műtárgyakat. A
fegyverekből egy állandó kiállítást
szeretnének nyitni a Kapubástyá-
ban, amennyiben a marosvásárhelyi
tanács és polgármesteri hivatal úgy
dönt, hogy továbbra is a múzeum
használhatja a helyiségeket. 

Értékes tárgyakkal bővült a Maros Megyei Múzeum állománya
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Vajda György

Filmtörténeti vetítéssorozat a Művészeti Egyetemen
A magyar film története 

Az 1990. márciusi véres maros-
vásárhelyi események ügyében kér
vizsgálatot a főügyésztől Biró
Zsolt. 

A Magyar Polgári Párt elnöke
Maros megyei képviselői minősé-
gében fordult Augustin Lazăr fő-
ügyészhez, beadványában pedig
arra kéri, hogy törvényben megha-
tározott hivatali hatásköréből adó-
dóan indítványozza az 1990-es
fekete március néven ismert maros-
vásárhelyi magyarellenes pogrom

esetében a vizsgálat újraindítását.
Biró Zsolt a főügyészhez címzett
levelében üdvözli, hogy az 1989-es
forradalom dossziéjának újbóli
megnyitása mellett napirenden sze-
repel az 1990-es bukaresti bányász-
járás ügyének újbóli kivizsgálása. A
képviselő ugyanakkor megjegyzi,
alapos a gyanú, hogy a két ese-
ményt, azaz a fekete márciust és a
bányászjárást szervezők mögött
ugyanazon sötét erők sejthetőek. 

Az MPP sajtóirodája

A fekete március eseményeinek
kivizsgálását kéri az MPP elnöke

A tó körül kialakult turizmusnak egyelőre befellegzett, az idénre mindenképp Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Fotó: Vajda György

Bözödújfalu – ábránd és valóság között
(Folytatás az 1. oldalról)

A Balassi Intézet – Bukaresti
Magyar Intézet a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetemmel, a Maros
megyei MADISZ-szal, a K’Arte
Kulturális Egyesülettel és a Magyar
Nemzeti Digitális Archívum és
Filmintézettel közösen filmtörté-
neti vetítéssorozatot indított Ma-
rosvásárhelyen 120 éves a magyar
film címmel. A 11 alkotásból álló
sorozat a némafilmes korszakból
indulva egy-egy rendező filmtör-
téneti korszakot meghatározó al-
kotását mutatja be Marosvásár-
helyen is.

Március 26-án, vasárnap 19 órá-
tól a Művészeti Egyetem vetítőter-
mében (Köteles Sámuel utca 6.)
folytatjuk a sorozatot, melynek ke-
rében levetítjük Ráthonyi Ákos
1940-ben rendezett drámáját, a Sa-
rajevó című filmet.

A film az 1945 előtti filmgyártás
egyik kakukktojása, hisz megle-
pően bátran és igényesen nyúl a kor
meglehetősen kényes témájához: az
első világháború előtti Magyaror-
szág rendkívül sokszínű, különböző
népeinek forgatagával, feszültsége-
inek, előítéleteinek, gyanakvásai-
nak bemutatásával. Az első
világháborúhoz kapcsolódó magyar
játékfilmek nem a fronton, hanem a
hátországban küzdenek a nézők fi-
gyelméért. Ezekből a filmekből ke-
veset tudhatunk meg magáról a
történelmi eseményről, ám annál
többet az adott filmtörténeti kor-
szakról. A háború a filmekben in-
kább csak ürügy az érzelmi
bonyodalmakra vagy az emberi
lélek titkainak kifürkészésére. A
korszak vitathatatlanul legjobb első
világháborús témájú filmje Rátho-
nyi Ákos Sarajevója. A téma szem-
pontjából is erős film: a háborús
helyzet érdemi módon befolyásolja

a magyar vőlegénye és a házasság
előtti pillanatban megismert orosz
festőművész szerelme között ver-
gődő magyar nő sorsát. Vőlegénye
előtti lebukását egyenesen az
okozza, hogy szép és emlékezetes
eseményként írja le a trónörökös lá-
togatását. Az ünnepség helyett
ugyanis új szerelmével töltötte a
napot. A háború további eseményei
– bevonulások, sebesülések, hadi-
fogság, szöktetések – mindvégig
irányítják az alapvetően lélektani
történetet.

A film érdekessége, hogy a film-
beli karakterek nemzetköziek, hisz
Európa különböző népeit jelenítik
meg, mégis mindenki magyarul be-
szél, és nyelvileg tökéletesen meg-
értik egymást (a forgatókönyvíró és
a rendező sem érezte szükségét
annak, hogy a jobb jellemábrázolás
érdekében a karakterek saját nyel-
vükön szólaljanak meg). A filmtör-
ténészek tematikájában és
világnézetében a Casablancához
hasonlítják, és annak elődjeként
emlegetik: a szerelmi háromszög-
ben az elhagyott férfi segít a szerel-
mes párnak hazajutni.

A film kiemelkedő fontossága
abban is rejlik, hogy nemcsak az
1940 előtti első világháborút meg-
idéző vagy arról szóló egyik leg-
jobb film, hanem a magyar
filmtörténet egyik legjobb első vi-
lágháborús filmje is. A második vi-
lágháború után olyan nagy volt
annak a szörnyűségnek a friss élmé-
nye és annyira messze meghaladta
az emberi lelkekben hagyott trau-
mát, hogy a filmes közegben többet
nem foglalkoztak az első világhá-
borúval.

A filmet román felirattal vetítjük.
A belépés díjtalan.

Kósa András László igazgató
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A nemzetközi tudósvilág, kiemelten a ma-
gyar közvélemény fájdalommal értesült Oláh
György halálhíréről. Idén május 22-én lett
volna esedékes kilencvenedik születésnapjá-
nak a megünneplése, a Fennvaló azonban
másképp rendelkezett. Személyében az
utolsó még élő magyar származású Nobel-dí-
jastól vehetünk búcsút. (A szintén kémiai
Nobel-díjban részesülő, Berlinben született,
magyarul nem tudó és magyarságát sohasem
vállaló, nemrég 88 évet betöltött Polányi Já-
nost ugyanis nem helyes magyar származású
Nobel-díjasnak tekinteni csupán felmenői
magyarországi származása miatt.)

Oláh György magyarsága vitathatatlan, hi-
szen magyar anyanyelvű magyar állampol-
gárként Budapesten született 1927-ben. Itt
járt iskolába, itt fejezte be a Műszaki Egye-
temet, és 1956. novemberi repatriálásáig hét
éven át itt dolgozott. Magyar eredetét azóta
is vállalta, az anyanyelvét családjában hasz-
nálta, Magyarországra már a nyolcvanas évek
közepétől rendszeresen ellátogatott. Magyar
származása iránti büszkeségét, szülőhazája
iránti megbecsülését, cselekvő pozitív hozzá-
állását mi sem bizonyítja ékesebben, mint az
a tény, hogy a Nobel-díjért járó pénz egy ré-
szével alapítványt hozott létre a fiatal kémi-
kus kutatók támogatására.

Magyar származása ellenére, Oláh György
– tudóstársaihoz hasonlóan – külföldön kapta

meg a politikamentes érvényesüléshez szük-
séges lehetőséget. Bár az 1956-os forradalom
idején, 29 évesen már a szerves kémia tan-
szék vezetője és az MTA újonnan létrehozott
Központi Kémiai Kutatóintézetének társigaz-
gatója volt, tudósi szabadságvágya által fűtött
belső kényszerből mégis a távozás mellett
döntött. Mivel beválasztották intézetének a
forradalmi bizottságába, felfelé ívelő szakmai

karrier helyett inkább megtorlással számol-
hatott. Rövid londoni, majd hétéves kanadai
kitérőt követően 1964-ben családjával az
Egyesült Államokban telepedett le. Amúgy
1949-ben vette feleségül Lengyel Juditot, há-
zasságukból született György még Budapes-
ten és Ronald már disszidálásuk után.
Mindketten sikeresek a szakmájukban,
előbbi közgazdász, utóbbi orvos. Ők és gyer-
mekeik azonban már nem vállalják magyar-
ságukat.

Oláh György Cleveland, majd Los Angeles
egyetemén folytatta Budapesten megkezdett
oktató- és kutatótevékenységét. A Dél-kali-
forniai Egyetem nemcsak professzorának ne-
vezte ki 1977-ben, hanem külön
szénhidrogén-kutató intézetet hozott létre
számára, annak igazgatásával bízta meg. Ne-
véhez fűződik a szupersavak felfedezése és
az 1994-es kémiai Nobel-díj, amelyet „a
szénhidrogén-molekulák reakcióinak és át-
alakításának tanulmányozásáért” kapott.
Gyakorlati jelentőséggel bír, hogy az igen
erős savas rendszerekben a nyersolajat, a
földgázt felépítő szénhidrogének, köztük a
metán kémiai reakciók végrehajtására akti-
válódhat. A fentiek alapján kifejlesztett direkt
metanolos tüzelőanyag-cella az egész világ
érdeklődésének fókuszába került, mivel a ta-
lálmány a hagyományos energiahordozókra
nézve jobb alternatív megoldást jelenthet.
Maga a tudós így vallott felfedezésének le-
hetséges jövőbeni hasznosításáról: „Egy új
üzemanyagcella kidolgozásán fáradozom

munkatársaimmal. Az eljárás lényege, hogy
ne a jelenleg is használatos, bezárt, eldobható
elemek adják az elektromosságot, hanem egy
új, kívülről folyamatosan adagolt üzem-
anyag: a metil-alkohol oxigénnel (levegővel)
való reakciója, amely megállás nélkül akár 
tízezer órán át is képes erre a reakcióra. Ez az
áramfejlesztés a legkisebb akkumulátoros fel-
használástól az ipari berendezések működte-
tése szempontjából is meghatározó lehet”.

Végeredményben hosszú és tartalmas élet
adatott Oláh Györgynek. A világszerte szá-
montartott és nagyra becsült kutató tudomá-
nyos teljesítménye közel másfél ezer
tudományos közleményben és száznál is több
szabadalomban csúcsosodott ki. És ami szá-
mára – számos tudóstársával ellentétben –
lelkileg meghatározó lehetett: a szülőhaza tel-
jes mértékű megbecsülését kivívta magának.
Ennek eredménye, hogy a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia 1990-ben tiszteleti tagjává
választotta, majd 2001-ben Corvin-lánc,
2002-ben Bolyai-díj kitüntetésben részesült,
és 2006-ban megkapta a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend középkeresztje a csillaggal
kitüntetést. Bár amerikai tudóssá vált, szülő-
földjét nem felejtette el. Így vallott kettős kö-
tődéséről: „Családommal együtt új hazára
leltem, s miközben büszke vagyok rá, hogy
magyar vagyok, amerikai lettem. Magyar
származású amerikai vagyok, ahogy itt
mondják, két világból legjobb az enyém”.
Amerika, Magyarország, a világ tudóstársa-
dalma gyászolja.

Oláh György elmaradt kilencvenedik születésnapjára

Bizonyos szakterületeken manapság
nagyon kevés a jó mesterember. A fi-
atalok közül kevesen mennek el szak-
mát tanulni, többségük pedig már
nem olyan foglalkozást céloz meg,
mint szülei, nagyszülei. Minden túlzás
nélkül elmondhatjuk: kihalóban van-
nak a népi mesterségek. Gernyesze-
gen Barabás Mihály a település utolsó
kovácsa, aki a napokban ünnepelte
80. születésnapját. 

Barabás Mihály Gernyeszegen született,
de később családja beköltözött a városba, így
az első osztályt Marosvásárhelyen végezte.
„Arra is emlékszem, amikor Horthy bevonult
Vásárhelyre. A kormányzó fehér lovon vonult
végig a főtéren, a tömeg tapsolt, éljenzett.
Aztán kitört a háború, megváltozott az élet.
Éjszakánként riadót fújtak, a légitámadások
idejére szaladtunk le a pincékbe. Édesapám
behívót kapott, elvitték a háborúba. Nem sok-
kal később hazaköltöztünk Gernyeszegre,
ahonnan tehénszekérrel menekültünk a front
elől Beresztelke irányába. Visszatérésünkkor
tele volt a házunk orosz katonával, így a paj-
tában húztuk meg magunkat. Ketten voltunk
testvérek, mi a jászolban aludtunk. Édesapám
amerikai fogságba esett, nem ment rosszul a
sora. Amikor elengedték, kilenc inget vett
magára és hozott haza” – emlékezett vissza a
háború éveire.
Ötvennégy év együtt

A hét elemi elvégzése után a 13 éves Mi-
hályt szakiskolába íratták szülei. Elmondása
szerint 1.200 tanulót sorakoztattak fel s osz-
tottak szét különbözö szakmák elsajátítására.
Őt a kovácsmesterségre választották ki, két-
éves szakiskolát végzett. „1954 nyarán fejez-
tem be a szakiskolát, s a közüzemekhez

helyeztek ki kovácsnak. Az évek múlásával
kezdtem egyre jobban megszeretni a szak-
mát. 1971-ben Gernyeszegre kerültem, a me-
zőgépészeti állomáshoz (SMA), itt
dolgoztam a nyugdíjazásomig, 1993-ig. Na-
gyon sok kovácsoltvas kaput csináltam, mun-
kaidő előtt és után. Keményen kellett
dolgozni itthon is, mert a fizetés kevés volt.
Rendszerint meg kellett várjam, hogy a két-
órás esti tévéműsor véget érjen, s csak azután
kezdhettem el dolgozni. A hegesztőkészülék
miatt a szomszédok nem tudták volna meg-
nézni, hogy aznap hová látogatott Ceauşescu
elvtárs… Előfordult, hogy átdolgoztam az éj-
szakát, majd másnap dolgozni mentem,
mégis sok volt az irigyem” – emlékezik visz-
sza a kovácsmester.

Aztán Margit néni vette át a szót, aki több
mint fél évszázada hűséges társa Mihály bá-
csinak. Elmondta, hogy sokszor próbálta le-

beszélni férjét az éjszakai munkáról, de nem
lehetett. „Nagyon szerette, amit csinált. A ki-
sebb munkákat ingyen végezte, a nagyobba-
kat kedvezményes áron. A villanyszereléshez
is ért, a szomszédos falvakban is készített ko-
vácsoltvas kapukat. Jól fogott a pluszkereset,
mert a pénzből nagyon sokat kirándulhattunk.
Összejártuk a fél Romániát, de külföldre csak
a rendszerváltás után jutottunk el. Nyugdíjas-
ként kétszer voltunk Görögországban, két lá-
nyunknak és vejeinknek köszönhetően” –
mesélte boldogan Margit néni.
Humor nélkül nem megy

Mihály bácsi nagyon szeret viccelődni, így
látogatásunkkor a humoros történetek sem
maradhattak el. Arra kért, hogy feltétlenül
említsem meg: nagyon jó
munkaközösségük volt a
gernyeszegi SMA-nál.
„Sosem vittük túlzásba
az alkoholfogyasztást, de
szerettünk meginni egy-
két pohárral. Négy óráig
volt a munkaprogram, s
én mindig azt hangoztat-
tam, hogy munkaidőben
lépjünk le kocsmázni,
mert akkor a fogyasztás
egy részét az állam fizeti!
Legtöbbször így is tet-
tünk, s ilyenkor valahogy
jobban esett az ital…” –
mesélte. 

A nyugdíjas kovács-
mestert 2013-ban meg-
műtötték, azóta jó
egészségnek örvend.
Szívesen dolgozgat a
kertben, érkezésünkkor
is metszőollóval a kezé-
ben találtuk. Elmondása
szerint néha a felesége
is megbízza egy-két ten-
nivalóval. „Mikor arra

kér, hogy vigyázzak, ne fusson ki a tej, min-
dig becsukom az ajtót. Ha elküld valahová,
nem sietek vissza!” – teszi hozzá moso-
lyogva. A nyolcvanadik születésnapot sze-
retteikkel és a Rémán családdal ünnepelték,
akikkel 54 éve tartanak fenn szoros kapcso-
latot. 

Végül a jövőbeli terveiről kérdeztük Misi
bácsit. Elmondta, hogy a közelmúltban még
lovat patkolt, s reméli, hogy nem az volt az
utolsó. Egy kis műhelyről álmodik, ahol to-
vábbra is dolgozhat, s dédunokákról, akikben
gyönyörködhet majd. „Persze, a legfontosabb
kívánságom az, hogy még ne haljak meg!” –
tette fel az i-re a pontot Gernyeszeg utolsó
kovácsmestere.

Az utolsó gernyeszegi kovácsmester

Dr. Ábrám Zoltán

Berekméri Edmond

Kémiai Nobel-díjat kapott 1994-ben  Forrás:  huns2huns.com



Füstös házból kiment a sombokorba
s tönk-asztalánál kispadjára ült.
Áradt a fény. A lomha és mogorva,
rabtartó tél havasra menekült.

Odahangzott a patak suhogója,
sok sárga méh cikázott szerteszét,
s ő folytatta, öreg papírra róva
Ptolomeus király történetét.

És nőtt strófákban verse s nőtt a
kedve,
a bokra szellős, szép poéta-vár.
S ha néha deklamált, a versezetbe
belefüttyentett egy merész madár.

S ha olykor szellő libbent át a fáján,
tollára szirmot pergetett az ág.
S túl sárgafényű sombokor-tanyáján
sötét világ volt: zord török világ.

Szereztem ezt sombokros hegyre
hágva,
míg régi verssel kísértett a múlt.
Kinéztem a viharborús világba
s egy-egy szirom a kalapomra hullt.

Áprily Lajos írta Ilosvai Sely-
mes Péterről e sorokat a Régi poé-

tában. Maga Ilosvai jegyzé meg a
Historia Regis Ptolomei Phila-
delphi (…) Az az Ptolomeus Ki-
rálynac Historiayaban, 1570-ben,
magáról, miszerint „Szerzé elben
souány Szilágy orszagban Kusalkő-
ben az egy Havas óldalban, Egy
Cellaban az az egy füstös házban,
El végezte el fen egy Som bokor-
ban”. Vagyis 1570-ben somvirág-
záskor.

Hogy Toldi Miklós históriája
Debrecenben az 1574. esztendő
mely szakában rovódott árkusra,
nem tudhatni. S a régi poéta Arany
Jánosnak köszönheti máig tartó be-
csét: a Toldi trilógia minden éneke
tőle vett idézettel kezdődik.

Március 24. 1844-ben e napon
született Nagyszalontán Arany
János második gyermeke, László. A
szabadságharc, illetve az ezt meg-
előző Petőfi-látogatások is nyomot
hagyhattak az alig legényke Arany
László lelkében. Egy ilyen látoga-
tás emléke Petőfi Sándor Arany
Lacinak című verse is. Az ifjút
apja nagykőrösi tanárkodása ne-
velte. Magyarország történetének
egyik legnehezebb korszaka volt
ez. Ő azonban éppen ennek a tragi-

kus időszaknak köszönhette a ki-
tűnő iskolát, amilyen valaha is osz-
tályrészül juthatott valakinek. A
protestáns értelmiség nagy része a
kőrösi református gimnáziumban
talált menedéket ezekben az
években. Édesapjával együtt
heten a Magyar Tudományos
Akadémia tagjai voltak, s közü-
lük Salamon Ferenc, Szilágyi
Sándor, Szabó Károly, Szász
Károly, akárcsak Mentovich Fe-
renc, erdélyiek.

A jogásznak induló László tizen-
nyolc éves fővel, nénjével, Juliská-
val együtt, népmesekutató útra
indul Székelyföldre. És összeállít-
ják a mindmáig legjobb magyar
népmesegyűjtemények egyikét, az
1862-ben megjelent Eredeti nép-
meséket. Később elméletileg tanul-
mányozza a népmesék világát, s
erről huszonhárom éves korában írt
tanulmánya mindmáig folklóriro-
dalmunk klasszikus műve.

Íróként fő műve A délibábok
hőse, 1873-ban jelent meg. Hőse,
Hűbele Balázs, lelkesedő ember,
nagy eszméket szeretne szolgálni,
érdeklődve fordul a nagyvilág felé.
Amikor aztán a világot látott ember
hazajön nagy tervekkel, itthon sem-
miféle lehetőséget nem talál tervei
megvalósítására. Csődbe jut élete, s
ő belesüpped a céltalanságba.
De most tavasz van. Akár a verses
regény Második énekében:

S ím a tavasz-lég frissessége, bája,
A zöld mező, hol útjok áthalad,
A sík vidéknek végtelen lapálya,
Hol lélek és szem gáttalan, szabad,
A mélaságnak e harmóniája,
Mely úgy kicsalj’ a rejtett vágyakat.
E téli álmából most ébredő
Természet: új előtte s meglepő.

Még egy darabka hó itt-ott kivillan,
De a tavon nem látni már jeget,
Nyílt tükre lágy széltől fodrozva
csillan,
Másolva lenn a bárány-felleget;
Az úton át egy ürge játszva illan,
A gólya andalogva lépeget;
Bíbic, sirály, szalonka ünnepelte,
Hogy szép tavasz a zord telet ki-
verte.

Egy pára nem száll a fényfedte föld-
rül,
Körül az ég azúrja földig ér;
Gyep, rét, vetés, mind más színt
játszva zöldül,
Itt kékesebb, amott sárgába tér;
Rugékony pázsiton suhanva gördül,
Zörej, zaj nélkül a könnyű szekér,
Pihent lovak, vihogva, friss erőben,
Tocsognak a sekélyvizű mezőben.

25. Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony Gabriel örömhíre Máriának:

9 hónap van Jézus születéséig. E
napon, 1881. március 25-én, 136
éve született Bartók Béla.

Rá egy napra, 26-án, 142 éve,
1875-ben halt meg Kriza János.

Ugyane nap ünnepeljük a Kos-
suth-nagydíjjal éppen most kitünte-
tett Kallós Zoltán 91.
születésnapját is.

S e nap hajnali 3 órakor állítjuk
egy órával előre az órákat: áttérünk
a nyári időszámításra. Az időszámí-
tás-váltást az energiatakarékosság
igényével indokolták. Maga a re-
form háborús idők szülötte. 1916-
ban Amerikában vezették be
először az alternatív – nyári – idő-
számítást. A praktikusnak tetsző öt-
letet több európai állam, így
Ausztria-Magyarország is átvette. A
két időszámításos rendszer egészen
1918-ig, a háború végéig hivatalban
maradt. 1919-ben azonban nyugdí-
jazták, s csak 1941-ben vették elő
újra. 1950-től 1953-ig ismét csak
egyféle (téli, azaz normális) időszá-
mítás létezett. 1954-től újra hozzá-
igazították az órákat a Naphoz. Az
óraátállítást újra 1976-ban, három
évvel az első olajárrobbanás után
vezették be Franciaországban. A lé-
pést azzal indokolták, hogy az akci-
óval 300 ezer tonna kőolajnak
megfelelő energiamegtakarítás ér-
hető el Franciaország-szerte. Mife-

lénk egészen 1980-ig a hagyomá-
nyos időszámítás maradt érvény-
ben. 1980 áprilisa óta élvezhetjük
ismét az óraigazítás „örömeit”. A
legutóbbi reformra 1996-ban került
sor: akkor – már az EU-irányvonal-
nak megfelelően – szeptemberről
október végére tolódott a téli idő-
számítás kezdete. Mivel energiafo-
gyasztási szokásaink közben
nagymértékben megváltoztak, már
nem lehet az óraátállítással energiát
megtakarítani. Mások szerint az
óraátállítással a nappalok jobban
egybeesnek az emberek megszokott
ébrenléti idejével, ami átlagosan
reggel héttől este tízig tart. Ez az ál-
lítás sem állja meg a helyét. Divat-
jamúlt, s – amolyan hűbelebalázs
módi – haszontalan ez az óraátállí-
tás.

Az emberi butaság időátállítást
játszhat továbbra is. Kisded játék.
Az idő akaratunktól függetlenül
múlik. Mi csak részei vagyunk a
mindég megújuló természetnek.

Csupán hű krónikásai lehetünk
annak. De azok lehetünk. S lennünk
kell.

Tavasz van. Maradjunk ennyi-
ben. Somvirágos, méhhasznosságú
tavasz.

Maradok kiváló tisztelettel. 
Kelt 2017-ben, Arany László

születése után 173 évvel

A kolibrik óvilági másai a nektár-
madarak. Ezeknek nincs a rovaro-
kéhoz hasonló repülési képességük.
Bár a nektármadarak is képesek
függeni a virágok előtt, ez a tulaj-
donságuk nem tökéletesebb, mint
más énekesmadaraké. A nektárt
rendszerint a virágra ülve szürcsö-
lik. A pompás érces fény, amely
zöld, kék, ibolyaszínben és a bíbor
árnyalataiban ragyog, megvan a
nektármadarakon is, de ezek mellett
színanyagai között fényes, sárga
vagy piros zsírfestékek is vannak,
ami egyetlen kolibrinak sincs. Ezek
a különbségek azzal függnek össze,
hogy a nektármadarak ősei, ame-
lyek már valódi énekesmadarak
voltak, csak jóval később tértek rá
erre az életmódra, mint a kolibrik
ősei. 

Főként Afrikában elterjedtek, de
élnek Madagaszkáron és Izraeltől
Kína középső részéig, valamint
Ausztráliában. A testük karcsú, a
csőrük hosszú, vékony, kissé lefelé
ívelő, testméretük 9-28 cm között
ingadozik. Egyes alfajoknak a kö-
zépső kormánytollai megnyúltak. 

Fészkük zacskószerű, oldalnyílás
van rajta, amely sokszor előreugró
bejárattal épül. A fészket ágakra,
magas fűcsomóra, partszakadások
fölé nyúló gyökerekre, néha levél
aljára erősítik. Pettyes tojásaikat (2-
3) a tojó egymaga költi ki, a hím
részt vesz a fiókák etetésében. 

Kevés fajnak szép a hangja, a
többségük éles, érces hangon szól.
Táplálékuk bogyók, rovarok és
pókok. A nyelvük nem rojtos, mint
a virágjáróké, hanem egyszerű vagy
kettős csővé alakul, melyen keresz-
tül a nektárt torkuk élénk mozgatása
közben felszívják. Az ilyen nedve-

ket fogyasztják más családba tar-
tozó madarak is (bülbülök, levélma-
darak), s egyúttal beporozzák a
virágokat. A magasabb rendű virá-
gos növénycsaládok kb. egyharma-
dában akadnak olyan fajok,

amelyek virága a madarak látogatá-
sára alakult át (ornitofil fajok).
Ausztráliában az eukaliptuszok so-
kasága az, amelyet számtalan
madár látogat. Egy közepes méretű
ilyen fának 650 ezer virágja is lehet,

ezek mind telítve vannak nektárral.
Indiában és az Indonéz-szigeteken
a korallfák (Erythrina) fajainak vi-
rágai sok százezer madárnak kí-
nálnak nektárt. A fák mézdús
virágai csak lombhullatás után fa-
kadnak ki, és ilyenkor piros meg
narancssárga színben pompázó
díszük messzire világít, bőven van
bennük nektár és fehérjedús virág-
por. 
Malachit-nektármadár 
(Nectarinia johnstoni)

Testének oldalán piros tollpamat
van. Légykapó módjára a levegő-
ben fog sok legyet. A nektár a táp-
lálékának csak egyötöd részét
teszi ki. Ezek a madarak kora haj-
nalban a jéghideg hegyi patakban
fürödnek, délutánra alacsonyabb
fekvésű területekre vándorolnak.
Az éjszakát fészkükben vagy az
avar sűrűjében töltik. A tojó olív-
zöldbarnás, sárga árnyalattal, de
válla környékén a tollpamat na-
rancsvörös. A hím a farkával együtt
28 cm. A vele rokon alfajok sokkal
tarkábbak. 
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A mélaságnak e harmóniája, mely úgy kicsalja a rejtett vágyakat

Kiss Székely Zoltán

Trópusi madarak 
Nektármadárfélék családja

Összeállította: Márton Béla

A természet kalendáriuma (CCXLVIII.)

Sárga fényű sombokor tanya

Fotó: Marijn van den Brink



Volt egyszer, hol nem volt, még ha nem is
az üveghegyeken túl, hanem Kolozsvártól
nem messze, a kalotaszegi dombok, völgyek
közt, volt egyszer egy Petra nevű falu. Nem
sokban különbözött a Feketetó és Sztána vi-
dékének ismertebb falvaitól, de mégis meg-
különböztették minden más falutól a lakosai,
furcsa, különös emberek éltek köztük, valami
nagy-nagy érdekközösségben, ma úgy mon-
danánk: régi faluközösségben, a szokások ha-
talmától kötöttségben, vagy éppen
elrugaszkodva attól. Elöregedett a falu, mint
sok más arrafelé, kivéve az országút mellet-
tieket, amelyek házaik előtt kereskedtek, elő-
ször valóban népművészeti tárgyaikkal,
később használati cikkekkel, számtalan gics-
cses vásári portékával. Petrát ez valahogy
nem érintette. Volt ideje a kollektívnek sok
mindent kipusztítani, de a házak megmarad-
tak, tyúkok kapirgálnak még az udvarokon,
sok régi házat hétvégi házzá alakítottak, még
közművesítettek is, a külföldön dolgozók pa-
lotákat építenek, de a mi történetünk nem
erről szól. Lehetett bármilyen nagy változás,
pusztulás, de az öreg emberek, a falu életének
őrizői maradtak, hacsak azzal is, hogy mesé-
ikből, történeteikből feltámad a rendet tartó
falu, a titkok nem derülnek föl, emlékeikben

megszépül, sőt igazságot szolgáltat az élet
azoknak, akik sokat szenvedtek. Valamilyen
felemás világ alakult itt ki, de ami megma-
radt, és érintetlen maradt, az a petrai öregek
emlékezete, azt is egy öregmama tartja ébren,
és hozzá látogató unokája érdeklődő, író fér-
jének reggeltől estig mesél, magyaráz, érvel,
szívderítő történéseket idéz föl, amelyek min-
den hihetetlenségük ellenére itt valóban meg-
történtek. Közben főzőcskéznek, iddogálnak,
jókedvűen falatoznak.

Öregmama történetei izgalmasak, olykor
rémületesek. Ezeket 5 éven keresztül hall-
gatja az író, amikor feleségével meglátogatja,
gyűjti és megőrzi az öregmamával folytatott
beszélgetések szálait, az idős, de szárnyaló
fantázia bölcs megjegyzéseit. Jegyzetelésével
nem szeretné a mesélő kedvét megakasztani.
Azt szeretné, ha bejárnánk ezt a valóságos és
képzeletvilágot, és elhinnénk öregmama tör-
téneteit. 

Az író, aki készségesen jegyzetel, figyel, és
végül kötetbe foglalja, regénnyé ötvözi ennek
a jelenkori, furcsa világnak, egy erdélyi falu-
nak múltbeli eseményeit, faluképét. Radu Ţu-
culescu a kortárs román próza jól ismert
személyisége, újságíróként kezdte pályafutá-
sát, később dramaturg, drámaíró, rádió- és té-
véműsor-szerkesztő, jelenleg a kolozsvári
tévé és rádió vezető munkatársa, Marosvásár-
helyen született, szüleivel Szászrégenben élt,
ahol német iskolába járt, később Vásárhelyen
a Művészeti Líceum magyar tagozatának he-
gedű osztályában tanult, hogy végül a kolozs-
vári Gh. Dima Zeneakadémián fejezze be

tanulmányait. Mondhatnánk, erdélyi sokol-
dalú tehetség, a híres festőművész Ion Ţucu-
lescu unokája és Răzvan Ţuculescu prózaíró
édesapja. Prózája, drámái, novellái a kortárs
román irodalom egyik legrangosabb képvise-
lőjévé avatják sok éve már. Német, magyar,
olasz, cseh nyelvre fordították, jelen van drá-
máival Európa színpadain. Prágában az Or-
feusz Színház mutatta be Grădina de vară –
Nyárikert című darabját. Magyarul a Liften c.
elbeszéléskötete (1996) és A mi kis derék
Miksánk (színművek) a marosvásárhelyi Ga-
rabontzia kiadónál jelent meg. 

Legújabb regénye, amelyet nagy elisme-
réssel fogadott a kritika, a sajtó és olvasói tá-
bora, magyarul a múlt évben jelent meg a
Tarandus kiadónál, az Öregmama történetei
fordítója Szőcs Imre, aki mesterien tolmá-
csolja a történeteket, az író szeretetét érezteti
főhőse iránt, a mesébe illő részleteket, a tár-
salgást, hiszen öregmama magyarul mondja
el hihető és hihetetlen szereplőinek kaland-
jait, elképesztő öntörvényű tetteit. Öregmama
nem tud románul, környezete is alig, ki nem
mozdult a falujából, szóhasználata sokszor
régies, bár olvasmányaira is utal, mert sok
könyvet forgat. Nehezen megfejthető táj-
nyelvi kifejezéseket is használ, de az író fe-
lesége sokszor segít a megfejtésben. 

Öregmama 85 éves, lábai dagadtak (az író
orvoshoz viszi, ez öregmama nagy utazása),
keserves nyögések közepette csoszog le a ház
alsó szintjére, mert férje, Demeter nem akár-
milyen házat épített. Ellátja a tyúkokat, férje
meghalt, de eszébe jutnak a nagy lakodalmak,
ahol Demeter három napig táncolt, ami
ugyancsak nagy időkben, de nagy rendben
történt. A falu élete az eszében, a lelkében
van. A neveket, család- és keresztneveket
egybemondja, úgymint Burdazoli (a postás),
Botpali (a polgármester), Nánapéter (a szom-
széd). Vannak kivételek, Róbert, a méhész,
de a faluszépe Margolili, ugyancsak egybe-
írva. A hadifogságból hozott asszony, akinek
Rudi a férje, csodás orosz tornácos, kék színű
házat épített, csak orosz asszony néven sze-
repel. Különösebbnél különösebb szereplői
közt egy varázsló, füvesasszony is van, ő
Margolili anyja, akit Hudinellának hívnak.
Minden titkok tudója, a falutól távoli házában
szívesen fogadja, aki tanácsért, gyógyfüve-
kért jön, ma természetgyógyász lehetne, de ő
kártyából, üveggömbből, hamuból mondja
meg, hogy a lopásban, kártevésben ki volt a
tettes, de eltanácsolja a féltékenyeket, az ár-
mánykodókat, az átkozódókat. Hudinella

neve a híres indiai mágusra, varázslóra, Hu-
dinira utal.

A regény olvasásakor megáll az ember, ha
egy-egy természeti kép leírása megcsillantja
a falu estéjét, az elillanó fényeket, Róbert mé-
heinek zsongító perceit, amikor a kaptárhoz
gyülekeznek. „Lassan a tücskök és a békák is
rázendítenek, ami által még nagyobb lesz a
falut uraló csend. Időnként egy-egy csengety-
tyű hallik. A Nánapéter lováé. A templom
mögött lilává színeződik az égbolt… A csend
lecsorog a háztetőről a mohával benőtt eresz-
csatornán át… Lassan elnyel bennünket,
engem elzsongít, mint valami mámorító
óbor… Ilyenkor öregmama a fejét leejti,
szemhéja lecsukódik.”

Szinte minden ismertető vagy kritika, in-
ternetes kommentelők a feketetói jelenetet
emelik ki, az asszonyok évente tartott ünne-
pét, fürdésüket a holdfénynél a közeli erdő-
ben, amely különleges készülődés, rituális
mozzanatok szerint zajlik, még a Hold is el-
bújik, titkokra derül fény, csodálatos kaland
és mesevilág, hogy másnap a vásár forgata-
gában ébredjenek, ahol valahai vagy hétköz-
napi tárgyakkal, vidáman tereferélő,
alkudozó tömeggel találkoznak. A legérdeke-
sebb látványosság évente, amelyet, aki arra
jár, el ne mulasszon bejárni. 

Sokszínű, eleven regény született öreg-
mama meséiből az író tolla nyomán. „Ma ro-
hanó világban élünk, és egyszerre csak arra
ébredünk, hogy megöregedtünk. Elosont
mellettünk az élet. Sietve szeretünk, sietve
barátkozunk, sietve álmodunk” – írja Radu
Ţuculescu. A regény öregmama halála után
jelent meg, aki pontosan 90 évig élt. Mi is
történt tulajdonképpen?

Egy színmagyar faluban, az országúttól
távol, egy öregasszony unokája román férjé-
nek mesél magyarul. Egy régi faluról, küz-
delmes életekről, nem félve attól, hogy
titkokról, emberi sorsokról mondja el véleke-
dését, nem ítélkezik, humorát csillogtatja, ér-
telmezi a falu régi törvényeit. Közben a
műúton rohannak az autók, csillog az új pa-
loták teteje, parlagon a határ, de rózsa virít a
halott Demeter sírján. Csak ez történik Radu
Ţuculescu regényében. Szép ebben a regény-
ben az öregség, az öreg ember felé hajló sze-
retet. 

Radu Ţuculescu: Öregmama történetei.
Fordította Szőcs Imre, Tarandus Kiadó, 2016. 

Radu Ţuculescu: Povestirile mameibăt-
rîne, Ed. Cartea Românească, Bucureşti,
2006.
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Rózsa Mária

Radu Ţuculescu

Az emlékezés faluképe
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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. Erdélyi főnemes, diplomata, 375 éve halt meg (Mihály). 9. A
Tadzs Mahal városa. 10. Az antenna feltalálója. 12. Irodalomtörténész, tankönyvíró,
150 éve született (István). 17. Férfinév (márc. 27.). 18. Római 6.  19. Szólamkotta. 20.
A jód és a titán vegyjele. 21. Fiókos szekrény. 23. Áll alatti zsírpárna. 24. Rahmanyinov
operája. 26. Harapó. 27. A máj váladéka. 28. Egy (olasz). 29. Kar (angol). 31. Felhajtás.
32. Mutatószó. 33. A Szávába ömlik. 35. Germán főisten. 38. Pótmama. 40. Nobel-díjas
orosz fizikus (Igor). 42. Várpalota része. 44. Észak-erdélyi folyó. 46. Knock ... (kiütés).
48. Halogén elem. 49. Zamat. 51. Neheztel. 53. Ruhadarab. 54. Erdélyi nyelvtudós, író,
200 éve halt meg (Zágoni … György). 55. Karmester, katonazenész, 150 éve született
(Richárd).

FÜGGŐLEGES: 1. Ősvezér. 2. A higany vegyjele. 3. Imádkozzatok! (latin). 4. Lajos
(gyerek) becézése. 5. … és fiúk (Turgenyev). 6. Gyomnövény. 7. Félcsap! 8. Román
üdülőváros. 11. Építész, a Jugendstil híve, 150 éve született (Emil). 13. Sir Thomas
More műve. 14. Tetszés (angol). 15. … Sumac, perui énekesnő. 16. Azonban. 19. A 175
éve elhunyt Marie Henri Beyle írói neve. 20. Női név (aug. 18.). 22. Keleti díszcserje.
24. … Ekberg (színésznő). 25. Spanyol arany. 28. Parancsoló. 30. Római 1501. 33. Női
név (júl. 12.). 34. Alaktalan. 36. Tinta (angol). 37. Természettudós, szakíró, 250 éve
született (Márton). 39. Párizsi divatcég. 41. E. T. A. Hoffmann kandúrja. 43. … Curtis,
filmsztár. 45. Létezik. 47. … et moi (Géraldy). 50. A rádium vegyjele. 51. Ómega és alfa.
52. Luxemburgi és kubai gépkocsijelzés.

L.N.J.

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket április 6-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 Carl Sagan amerikai csil-
lagász, asztrobiológus egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre
beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Gyógyintézet, kórház – Csillagrendszer. 7. Kutrica – Lepeldarab! 8.
Csodás történet – Sodrony. 9. Helyez, tesz – Paca része! 11. John Lennon özvegye (Yoko)
– Svéd, zambiai és belga gépkocsijelzés. 12. Savanyú folyadék – Fekete színű kalcedon,
drágakő. 14. Kicsinyítő képző – Csendes dal! 15. Feszes, szűk – Műt. 18. Történelmi köz
– Idős kéz jelzője. 19. Egyik égtáj – Rakás. 22. Német személyes névmás – Olasz névelő.
23. Munka, argóban – Filmbéli harcias hercegnő. 25. Ősanya – Lócsemege. 27. Rejtjel –
Borókapálinka. 28. Innivaló – Képkeret. 30. Keleti játék – A vanádium és urán vegyjele.
31. Munkagép – Csavarog, tekereg.  

FÜGGŐLEGES: 1. Amerikai színész (Richard) – Vadászkutya. 2. Dél-amerikai füves
síkság – Indián törzs. 3. Ante meridiem – Nádvégek! 4. Regényszerző – A xenon és kén
vegyjele. 5. Menekül – Disznópásztor. 6. Egyik Kőrös – Korallzátony. 10. Hurcol, szállít
– Manipulál, működtet. 13. Fénymásolat – Indián oszlop. 16. Korai zöldségféleség – Bor-
zong, rázza a hideg. 17. … a harang szól (E. Hemingway) – Nincs mit ennie. 20.
Megkövetel, számít rá – Mezei munkás. 21. Magaviselet, szokás – Iskolába jár. 24. 
Embléma, jelkép – Szint. 26. Az a tárgy – Paszuly. 29. A, a, …! – Patás állat.

Koncz Erzsébet

A KODÁLY-IDÉZET
című pályázat nyertesei:

KIS JUDIT, Marosvásárhely, 
Testvériség u. 21/1. sz.

OROSAN OCTAVIAN ROMEO,
Marosvásárhely, Băneasa u. 27/2. sz

A pályázati rejtvény megfejtése:
MINDEN JÓ ZENE A BÉKÉT HIRDETI 

ÉS KÖVETELI.
Kérjük a nyerteseket, 

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

telefonszámon.

Megfejtések 
a március 17-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Beavatás
Skandi: A durváját ti végzitek,

Ezért John egy kicsit fizet.

Szerkeszti: Kiss Éva 742.
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10 éve az EU-ban (11.)
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mánia az Európai Unióba. A rejt-
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástech-
nikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-
439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel.
0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A PRESIDENT IMPEX KFT. alkalmaz FŰTÉS- és VÍZSZERELŐKET vagy technikai
végzettséggel rendelkező FIATALOKAT, akik ebben a szakmában szeretnének dolgozni.
E-mail-cím: president.impex@gmail.com (18720)
VARRODA alkalmaz VARRÓNŐT, CTC-s CÉRNATAKARÍTÓ SZEMÉLYT és TŰ-
ZŐGÉPKEZELŐT, MESTER(NŐ)T. Tel. 0742-298-872, 0740-592-229. (18719-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT. Tel. 0722-
268-866. (59483)
AUTÓ- és SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ERDÉLYBŐL NÉMETORSZÁGBA, Bayern,
Baden-Württemberg tartományba és vissza. Minden héten induló járat, kedvező áron, ta-
pasztalt sofőrrel. Tel. 0755-476-144, 00-49-151-459-41020. (59505)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a
segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875,
0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-666-544. (18701-I)
SZERETED A  GYEREKEKET? Van türelmed játszani, foglalkozni velük órákon ke-
resztül? Energikus, jókedvű és mosolygós vagy általában? Ha igen, akkor TÉGED kere-
sünk! Egyesületünkhöz GYEREKPROGRAM-KOORDINÁTORT keresünk
(munkakönyvvel). 2-12 év közötti gyerekekkel kell foglalkozni, játékokat levezetni és
adminisztratív feladatokat ellátni. A feladatok elvégzéséhez szükséges a  román és magyar
nyelv ismerete, és előnyt jelent bármilyen pedagógiai képzés. Ha úgy érzed, ez a kiírás
pontosan neked szól, várom jelentkezésed a 0749-154-849-es telefonszámon! (sz.-I)
ALKALMAZUNK ASZTALOST, LAKATOST, HEGESZTŐT és SEGÉDMUNKÁST.
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet délelőtt 9-16 óra között: 0752-069-079.
(18733-I)
EXKAVÁLÁS (FÖLDKOTRÁS), BONTÁS, VÍZ- ÉS CSATORNAÉPÍTÉS, GÉPKÖL-
CSÖNZÉS. Tel. 0743-311-505. (18724)
A THERÉZIA PRODCOM KFT. GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmaz. Önéletrajzát a The-
rezia titkárságán vagy a therezia@therezia.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni 7–15 óra
között a 0755-084-280, 0265/322-440-es telefonszámokon lehet. (59546-I)
CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű SZEMÉLYEKET alkalmazunk. Tel. 0745-668-883,
e-mail-cím: jutkams@yahoo.com (18729-I)
A MEZŐKAPUSI ÖREGOTTHONBAN IDŐSGONDOZÁST vállalunk. Tel. 0787-
575-788, 0768-410-862. (59884)
A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat a Bodoni utca
83. szám alatt lehet benyújtani. Fizetés 1400-1800 lej között + étkezési jegyek.
(18736-I)
ENGEDÉLYEZETT FELÉRTÉKELŐ, SZEMÉLYI BIZTONSÁGI és KOCKÁZATI
FELMÉRÉSEKET, FELÜLVIZSGÁLATOKAT végzek. onacioan2016@gmail.com
(18732-I)
BETONTERMÉKEKET GYÁRTÓ CÉG fizikai munkára MUNKÁST alkalmaz. Tel.
0745-600-645. (59903-I)
NYÁRÁDSZEREDAI ASZTALOSMŰHELY alkalmaz ASZTALOST, ELŐKÉSZÍ-
TŐT és KÉZI CSISZOLÓT. Tel. 0743-030-161, 0757-099-966. (18740-I)
MANIKŰRÖS KOLLÉGANŐT keresünk a VOGUE SZALONBA. Tel. 0745-968-589.
(59921)
NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA keresünk KŐMŰVESEKET, BURKOLÓKAT, FES-
TŐKET és SEGÉDEKET, azonnali kezdéssel. Tel. 0753-837-335. (59929-I)
ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT járdaburkolat-építéshez. Tel.
0746-490-745. (59926-I) 
FŐTÉRI VENDÉGLŐ Marosvásárhelyen alkalmaz FŐSZAKÁCSOT kiemelkedően
magas kereseti lehetőséggel. Tel. 0723-003-110. (18744-I)
VAJDASZENTIVÁNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 2017. április 19-
én 10 órától az intézmény székhelyén NYÍLT, NYILVÁNOS, KIKIÁLTÁSOS ÁRVE-
RÉST szervez a Vajdaszentivány község tulajdonában levő legelők bérbeadására.  Bővebb
felvilágosítás a feladatfüzetben, amely beszerezhető a polgármesteri hivatalban – Vajda-
szentivány, Fő út 160. szám, Maros megye. Oda nem ítélés esetén az árverést 2017. április
26-án 10 órakor megismételik. (sz.-I)
A ROHID CONSTRUCT KFT. alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES, ÁCSSEGÉD munkásokat
hosszú távra. Komplett brigádok is érdekelnek. Tel. 0773-391-682. (59947-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat Marosszentgyörgyi irodánkba 
alkalmazunk 

MENEDZSERASSZISZTENST
részidős (4 órás) foglalkoztatással. 

Célzott tevékenységi kör: ügyfélszolgálat, kapcsolattartás, számlázás, elő-
könyvelés, közbeszerzési, munkaügyi és adminisztrációs teendők.

Alapvető elvárások: középfokú vagy felsőfokú közgazdasági vagy jogi
végzettség,  társalgási szintű angolnyelv-tudás, gépkocsivezetői jogosítvány
és számítógép-kezelési ismeretek. Önéletrajz küldhető az 
office@katalin-nohse.ro címre.

Marosvásárhely municípium 
versenyvizsgát szervez 

egy I. besorolású, fő szakmai fokozatú felügyelői állás betöltésére a Gazda-
sági Igazgatóság keretében a koncesszió, eladás, bérbeadás és a szerződések
betartásának követésével foglalkozó osztályra

Az írásbeli vizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyén tartják 2017. április 25-én 10 órakor.

A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való
megjelenésétől számított 20 napon belül lehet benyújtani a hivatalban, a 87-es irodá-
ban, és tartalmazniuk kell azokat az iratokat, amelyeket a 2008. évi 611-es kormányha-
tározat 49. cikkelyének 1-es bekezdése és a 2013. évi 192-es rendelet 2. cikkelye ír elő. 

A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a
polgármesteri hivatalban, illetve a http://www.tirgumures.ro weboldalon is tanul-
mányozható.

Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330 telefonszám 110-es mellékállomásán, naponta
8–14 óra között.

Dr. Dorin Florea polgármester 

Közpénzügyi Minisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal 
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám 
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Eladási közlemény 
Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének (2) bekezdése
értelmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi adósok ingó javait: 
1. CRISTEA IOAN, CNP 1790521261461, Szászrégen, Radnai utca, 14-es tömbház, 29-es ajtó, Maros
megye, végrehajtási dosszié száma 3000/2008
Az árverésre 2017. április 13-án 11 órától a szászrégeni adóhatóság Petru Maior utca 33. szám alatti
székhelyén kerül sor, a 3000/2008 számú végrehajtási dosszié alapján. 
Az eladandó ingóság:
– Opel Astra F CC, kikiáltási ár 1.500 lej
A kikiáltási ár a becsült érték 100%-át képezi (első árverés, héa nélkül). 
LIRCA DUMITRU, CNP 1481011261453, Ratosnya 96. szám, Maros megye  
Az árverésre 2017. április 13-án 11 órától a szászrégeni adóhatóság Petru Maior utca 33. szám alatti
székhelyén kerül sor, a 1481011261453/2014 számú dosszié alapján
– U650 Universal traktor, első árverés, kikiáltási ár 9.300 lej
CAZAN AUREL, CNP 1741130261461 és CAZAN MANUELA, CNP  2800506046210, Déda 215. szám,
Maros megye
Az árverésre 2017. április 13-án 11 órától a szászrégeni adóhatóság Petru Maior utca 33. szám alatti
székhelyén kerül sor, a 215/Déda és a 215/Déda/6633 számú dossziék alapján:
– 300 négyzetméteres beltelek Dédabisztrán, telekkönyvszáma 50429, kataszterszáma 456, közös
ingatlan
A kikiáltási ár az ingatlan becsült értékének 50%-a, 2221 lej (harmadik árverés, héa nélkül).
MORARIU ILIE MARIN, CNP 1620110261457, Szászrégen, Pandúrok utca 25. szám, Maros megye,
végrehajtási dosszié száma 992857/2013
Az árverésre 2017. április 13-án 11 órától a szászrégeni adóhatóság Petru Maior utca 33. szám alatti
székhelyén kerül sor a 992857/2013 számú dosszié alapján
– Mercedes Benz kamion, kikiáltási ár 16.000 lej, a becsült érték  100%-a (első árverés, héa nélkül).
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a
végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb
egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár
10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az ajánlattevőt képviselő
személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat
másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy nem közvetítő, ahhoz,
hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a
0265/512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. március 24. 

Zogorean Florin hivatalvezető



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓK: 120 literes műanyag
hordó, 200 literes műanyag hordó, vil-
lanymotor, többféle fekete cérna,
40/2-es pamut bobina, bőrvarró
cérna, kesztyűvarró gépek több típus-
ban, antik bútor, komód és egyajtós
szekrény. Tel. 0758-111-984. (58882-I)

MAROSVÁSÁRHELYEN kedvező áron
eladó négyszemélyes lengyel sátor,
egyszemélyes faágy, tévészekrény, 50
literes üvegkorsók, 20-150 literes
műanyag bidonok. Tel. 0749-086-530.
(59851)

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

ELADÓK: Whirlpool mosógép, Whirlpool
négyfiókos fagyasztó, Arctic
hűtőszekrény, konyhabútor fenyőből, két
fotel, könyvespolc, új íróasztal, fenyő
franciaágy, kárpitozott ágy, háromajtós,
magasított szekrény, cipőtartó, Daewoo
színes tévé, szekrénysor, szekrény,
kétkarikás rezsó. Tel. 0751-291-808.
(59749)

ELADÓ gyümölcsös 47 ár belterüle-
ten. Tel. 0740-086-654. (59742-I)

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

ELADÓK hússertések vágási
lehetőséggel, malacok, vemhes kocák és
kan. Tel. 0265/435-899. (59660)

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

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

ELADÓ ház Székelyberében, 2800
m2-es telekkel. Tel. 0730-587-320.
(59838-I)

ELADÓ működőképes 1300-as Dacia
ötsebességű kapcsolószekrénnyel.
Érdeklődni a 0365/883-444-es
telefonszámon, 14-17 óra között és 8-10
óra között. (59849)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(59765-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(59765-I)

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

ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0745-
386-089. (59748-I)

KEMÉNY tűzifa eladó: bükk, gyertyán.
Tel. 0748-977-768. (59793)

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (59818)

ELADÓ gyerekülés autóba – 70 lej.
Tel. 0751-755-605. (59872-I)

ELADÓ Folyfalván ház 14 ár telekkel,
gazdasági épületekkel, 60 méter
nyitással, 6 km-re a várostól. Tel.
0365/446-078. (59873)

ELADÓ karikás, régi villamos varrógép.
Tel. 0365/440-360. (59880)

ELADÓ női székely ruha. Tel. 0265/219-
300. (59871)

SÜRGŐSEN albérletet keresek ma-
gánházban. Tel. 0741-976-741.
(59889-I)

ELADÓ nagyon jó minőségű széna és
lucerna felbálázva Marosjárában
(Gernyeszeg község) a 183. szám alatt.
Tel. 0744-531-878, 9-19 óra között.
(59892)

ELADÓ héjatlan tökmag, tökmagolaj,
tökmagliszt. Tel. 0743-595-124,
0365/432-506. (59891)

ELADÓ lefedett sír a római katolikus
temetőben. Tel. 0729-090-506. (59902)

BÉRBE ADÓ központi kereskedelmi
helyiség. Tel. 0745-824-161. (59916)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(59909-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(59909-I)

ELADÓ kétszemélyes kripta a
marosszentgyörgyi municípiumi
temetőben. Tel. 0365/418-271, délután.
(59936)

ELADÓ váltóeke, szimpla eke,
kombinátor, tárcsás kaszák, gabonaőrlő
(malom), mechanikus gereblye,
autóemelő (elevátor), kockakőprés. Tel.
0743-860-354, 0745-404-666. (59937)

ELADÓ bécsi koncertzongora, több
mint 100 éves, Mataulrhek márkájú,
fekete. Méretei: 1,90x1,45 m, 50 bil-
lentyűs, háromlábú, kétpedálos. Ára
alkudható, olcsó, mert a lakást is el-
adtuk. Tel. 0774-667-307. (59939-I)

ELADÓ lucernamag. Tel. 0740-872-743.
(59942)

VESZEK hibás színés tévét. Tel.
0742-863-116. (59943)

BONTÁS végett eladó háromszobás
téglaház Székelyberében. Tel. 0748-
264-201. (59949-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Jáni Ilona névre szóló
autóbuszbérletem. Semmisnek nyilvá-
nítom. (59946)

MINDENFÉLE

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

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

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

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

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

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)

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

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (59705-I)

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

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722-
846-011. (59698)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL épít-
kezési munkát vállal: háztetők készí-
tését, bádogosmunkát, cserép-
forgatást, belső munkálatokat, kapuk,
kerítések készítését. A szállítás ingye-
nes. Tel. 0764-463-517. (59790-I)

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)

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

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

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőket Lin-
dab cserépből, valamint csatornákat.
Tel. 0752-377-342. (59713-I)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát
és tetőjavítást. Tel. 0751-847-346.
(59835)

NEM ÁGYBAN fekvő nyugdíjas hölgy
sürgősen alkalmaz gondozónőt
ottlakással. Tel. 0365/414-789, 0747-656-
791, 11-17 óra között. (59831)

SZOBAFESTÉST, lépcsőházfestést,
csempeburkolást vállalok előnyös
áron. Tel. 0745-407-840. www.zug-
rav-faiantar.ro (59847-I)

ALKALMAZOK munkást redőny- és
termopánszerelési munkálatokra. Hajtási
előnyt jelent. Tel. 0744-504-536. (59568)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (59904-I)

VESZÉLYES fák vágását vállaljuk
épületek közeléből. Tel. 0742-113-
848. (59918)

ÜZLETTÁRSAT vagy MUNKÁT KE-
RESEK turizmusban (hotel, panzió)
vagy közélelmezésben. Külföldön 20
év gyakorlattal rendelkező 40-es
hölgy vagyok, angol-, román- és ma-
gyarnyelv-ismerettel. Tel. 0744-975-
055. (59940-I)

SÍRGONDOZÁS. Tel. 0742-977-455.
(1442-I)
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Taxiszolgáltatási engedély 
kiváltása Szászrégenben

A helyi tanács 2013. évi 176-os, taxizásra, taxiszolgáltatásokra
vonatkozó határozata alapján Szászrégen Polgármesteri Hivatala
az érdekeltek tudomására hozza, hogy öt taxiszolgáltatási engedély
kiváltását teszi lehetővé a következő 

naptári terv szerint:
2017. 03. 20 – 2017. 05. 18. – a kérvények és az előírt dokumentu-
mok benyújtása.
2017. 05. 19 – 2017. 05. 28. – az engedélyek odaítélése.
2017. 05. 31. – az engedélyezésre vonatkozó döntés kifüggesztése.
2017. 06. 1 – 2017. 06. 15. – az óvások benyújtása Szászrégen pol-
gármesteréhez.
2017. 06. 16 – 2017. 06. 25. – az óvások megoldása és az eredmények
közlése.
2017. 06. 26. – a szükséges illetékek kifizetése. 
2017. 06. 27 – 2017. 06. 30. – a taxiszolgáltatási engedélyek kiadása.

A dossziék benyújtásához 
szükséges dokumentumok: 

Szállítási engedélyért:
a. Taxizási engedély kérvényezése.
b. A Cégbíróság (cégbejegyzési hivatal) által kibocsátott bejegy-

zési bizonylat másolata (esetenként: a szállításra jogosított szállító,
engedélyezett magánszemély, egyéni vállalkozó vagy jogi személy
nevére).

c. A szakmai feltételek teljesítését igazoló bizonylat, vagyis:
– a kijelölt személy szakmai hozzáértését igazoló bizonylat má-

solata a jogi személyek esetében, vagy a taxivezető szakmai tanú-
sítványának másolata (attesztát) engedélyezett magánszemély vagy
egyéni vállalkozás esetében.

d. A megbízhatóságot igazoló bizonylat:
– a kijelölt személy erkölcsi bizonyítványa.
e. Orvosi-pszichológiai igazolás arról, hogy az illető személy al-

kalmas autóvezetésre, biztonságos közlekedésre. Az engedélyezett
szállító, az engedélyezett magánszemély, egyéni vállalkozó esetében
kibocsátott orvosi-pszichológiai igazolás a szállítónak kijelölt gép-
kocsivezető számára érvényes.

f. A szállító adóügyi feddhetetlenségi bizonyítványa, ha az illető
gazdasági szereplő.

g. Saját felelősségre tett nyilatkozat azokra az időszakokra vo-
natkozóan, amikor az illető taxis szolgáltatást végzett, az esetleges
betiltások időszakainak és azok okainak a feltüntetésével.

h. A szállító saját felelősségre tett nyilatkozata arra vonatkozóan,
hogy rendelkezik a szállításhoz felhasznált összes gépjármű par-
kolásához szükséges, saját tulajdonban levő vagy bérelt felületek-
kel.

i. A szállító saját felelősségre tett nyilatkozata arra vonatkozóan,
hogy rendelkezik vagy megvan a pénzügyi lehetősége, hogy fenn-
tartson egy bizonyos számú gépjárművet (típusonként feltüntetve,
saját tulajdonban vagy lízingszerződéssel), amelyeket a szállítási
szolgáltatás során fog felhasználni, pontosítva, hogy melyek a döntő
kritériumok a 2007. évi 265-ös törvénnyel módosított és kiegészített
2003. évi 38-as törvény 14.2 cikkelyei 6-os bekezdésében előírtak-
nak megfelelően, és ezeket képes-e teljesíteni mindegyik gépjármű
és rendszám esetében.

A taxizási engedélyekért:
a. Szállítási engedély.
b. A gépjármű forgalmi engedélye és törzskönyve, amelyből ki-

tűnik, hogy a jármű az engedélyezett szállító tulajdonát képezi vagy
lízingszerződéssel használja.

c. Jármű-jóváhagyási igazolás.
d. Saját felelősségre tett nyilatkozat a 2007. évi 265-ös törvénnyel

módosított és kiegészített 2003. évi 38-as törvény 14.2 cikkelyei 
6-os bekezdésében szereplő döntő kritériumokról, amelyeket a gép-
jármű teljesít. 

e. Saját felelősségre tett nyilatkozat a diszpécserszolgálat bizto-
sításáról és arról, hogy melyik diszpécserszolgálathoz tartozik a jo-
gosított szállító. 

f. A Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Hivatal által kibocsátott, a be-
fizetett adókötelezettségek teljesítését bizonyító irat.

g. A helyi adó kifizetését igazoló irat a Szászrégen Polgármesteri
Hivatal adó- és illetékügyi osztályáról. 

A dokumentumokat a helyi közigazgatási irodába (37-es iroda)
kell benyújtani 9-14 óra között.

Végső határidő: 2017. 05. 18., ezután nem fogadnak el egyetlen
kérvényt, illetve egyetlen dossziét sem.

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

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.)



MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk március
25-én FEKETE BERTÁRA halálá-
nak 16. évfordulóján. Szép em-
léke mindörökre szívünkben él.
Nyugodjon békében! Lánya, veje,
unokája. (59907-I)

A szíved pihen, a miénk vérzik, a
fájdalmat csak az élők érzik. Az
igazi könnycsepp nem az, ami a
szemünkből hull, és végigcsordul
arcunkon, hanem az, ami a szí-
vünkből hull és végigcsorog a lel-
künkön. Vannak könnyek,
amelyeket senki sem lát, az idő
múlhat, mégsem száradnak fel,
és minden évben eljön a nap,
amely számunkra fájó emlék
marad. Hiányodat feldolgozni
nem lehet, csak próbálkozunk
élni nélküled. Kegyetlen volt a
sors hozzánk, elválasztott ben-
nünket, zokogó bánat szaggatja
megsebzett, fájó lelkünket. Örök
álmod őrizze béke és nyugalom,
szívünkben örökké élni fogsz,
mert szeretünk és hiányzol na-
gyon. 
Összetört szívünk mély fájdalmá-
val emlékezünk LÁSZLÓ ROZÁLIÁRA
március 24-én, amikor két éve a
kegyetlen halál elragadta közü-
lünk. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Emlékét őrzi
bánatos lánya, Katalin, valamint
szerettei. (59893-I)

Hozzátok már csak a temetőbe
mehetünk, virágot csak néma sí-
rotokra tehetünk. Jóságos szíve-
tek pihen a föld alatt, minden
értetek hulló könnycsepp nyug-
tassa álmotokat. 
Szívünk mély fájdalmával emlé-
kezünk március 26-án a maros-
szentgyörgyi SZEVERFI
PÉTERRE, aki hat hónapja távo-
zott el szerettei közül, valamint ifj.
SZEVERFI PETIKÉRE, aki már-
cius 3-án 5 éve szintén itt hagyta
szeretteit. Emléküket őrzik: bána-
tos szívű felesége, illetve édes-
anyja, gyerekei, illetve testvérei
családjukkal együtt. Emlékük le-
gyen áldott, nyugalmuk csendes!
(59777-I)

Az igazi könnycsepp nem az, ami
a szemünkből hull és végigcsu-
rog arcunkon, hanem az, ami a
szívünkből jön és végigcsurog a
lelkünkön. Vannak könnyek, ame-
lyeket senki nem lát. Az idő el-
múlhat, mégsem száradnak fel,
és minden évben eljön az a nap,
amely számunkra fájó emlék
marad.
Szomorú szívvel és kegyelettel
emlékezünk március 25-én
BALOG ZSIGMONDRA (Zsiga)
halálának második évfordulóján.
Emlékét fájdalommal őrzi fele-
sége és lánya családjával együtt.
(59821)

Fájdalommal emlékezünk már-
cius 24-én szeretett édes-
anyánkra, BÍRÓ JULIÁNNÁRA
(volt Bukurné) halálának 8. évfor-
dulóján. Nyugodjon békében!
Szerető gyermekei: Jolán, Manyi
és Sanyi, családjukkal együtt.
(59858-I)

A búcsú nélküli elválás örök fáj-
dalmával emlékezünk március
24-én a drága férjre, édesapára,
nagytatára, apósra, apatársra,
MÁRTON ZALÁNRA halálának
évfordulóján. Áldott, szép emlé-
két őrizzük. Szerettei. (59867-I)

Nem az a bánat, amitől könnyes
lesz a szem, hanem amit hordo-
zunk egy életen át némán, csen-
desen.
Fájó szívvel emlékezünk március
25-én, amikor 16 éve a kegyetlen
halál hirtelen elragadta szerettei
közül a marosszentgyörgyi id.
ÁDÁM ISTVÁNT. Emlékét őrzi fe-
lesége, fia, két lánya családjukkal
együtt. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (59313-I)

Megállt egy szív, mely élni vá-
gyott, pihen az áldott kéz, mely
dolgozni imádott. Csak egy van,
ami a sírig vezet, szívünkben az
örök emlékezet.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk március 24-ére, ami-
kor már 11 éve örökre eltávozott
közülünk FOGARASI SÁNDOR
marosvásárhelyi lakos. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Örökké bánatos leánya, Marika,
unokája, Zsolt és ennek családja.
(59869-I)

Szomorú szívvel és mély fájda-
lommal emlékezünk március 25-
én a székelyberei KÓSA
ANDRÁSRA, aki már 7 éve nincs
közöttünk. Akik ismerték és sze-
rették, gondoljanak rá kegyelet-
tel. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét ke-
gyelettel őrizzük. Szerettei. (sz.-I)

Kegyelettel emlékezünk március
25-én a legdrágább édesapára,
PORCZA JÓZSEFRE, aki 11 éve
távozott szerettei köréből. Em-
léke legyen áldott, nyugalma 
fölött őrködjön szeretetünk. Sze-
rettei. (59874-I)

Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a csil-
lag. Jóságos szíved pihen a föld
alatt, minden könnycseppünk
nyugtassa álmodat. Nehéz az
életet élni nélküled, felejteni téged
soha nem lehet.
Fájó szívvel emlékezünk KÁDAS
SÁRÁRA március 26-án, halálá-
nak második évfordulóján. Emlé-
két őrizzük egy életen át.
Nyugodj békében! Leánya, veje
és unokája, Zoltán-András.
(59901)

Kegyelettel emlékezünk 
CSATLÓS GERGELYRE halálá-
nak 15. évfordulóján. Szerettei.
(59915)

Lelked, remélem, békére talált, s
te már a mennyből vigyázol ránk.
Soha nem feledünk, szívünkben
szeretünk, rád, édesapám, örök-
kön-örökké emlékezünk: március
25-én a nyomáti NAGY 
SÁMUELRE halálának 10. évfor-
dulóján. Akik ismerték, gondolja-
nak rá kegyelettel! Isten őrködjön
pihenése felett. Szerettei. (59914)

Bánatosan emlékezem id. 
BREZSÁN VIKTOR kereskedőre,
aki március 23-án tíz éve hagyta
itt családját: feleségét, két fiát,
két menyét, négy unokáját, déd-
unokáját. Soha nem tudjuk elfe-
lejteni szeretetét, jóságát. Isten
nyugtassa csendesen! Fájdalom-
mal, szerettei. (59920)

Szeretettel és soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk március
24-én a drága jó testvérre, özv.
BAKER IRÉNRE szül. MARTON
IRÉN, aki két éve hagyott itt min-
ket.
Fátyolos szemmel révedek a
semmibe, emlékek, képek sora
játszadozik fejemben. Egy moz-
dulat, egy mosoly, egy szó, egy
tekintet, amely a múlté már, de
míg szívünknek lesz dobbanása,
míg virágot tud vinni a kezünk,
míg a szeretet szebb az önző
vágynál, rád emlékezünk. Szeret-
tei. (59917)

Fájdalommal és kegyelettel emlé-
kezünk március 25-én NAGY
IRMÁRA szül. Bereczki halálának
4. évfordulóján. Bánatos férje,
Zoli, lánya, Évike, valamint test-
vérei: Évi, Béni családjukkal.
(59922-I)

Eszembe jutnak az együtt töltött
napok, fülemben újra megcsen-
dül a hangod, szinte látom min-
den mozdulatod. Nem is
tudhatod, mennyire fáj hiányod.
Szomorú szívvel emlékezem a
legdrágább testvérre, az ákos-
falvi születésű JUNGLING 
ILONÁRA halálának 36. évfordu-
lóján.
Gyertyát gyújtok és mécseseket,
ezek a fények világítsanak neked.
Örök világosságban, békesség-
ben nyugodj. Soha el nem feled-
lek, biztosan tudod.
Bánatos nővéred, Zéfi és csa-
ládja. (59934)

Az idő telik, a fájdalom nem
múlik.
Fájdalommal emlékezünk a 
mezőkölpényi születésű 
ifj. SZÉKELY MIKLÓSRA halálá-
nak 8. évfordulóján, 2017. már-
cius 26-án.  Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
megőrzi fájdalmas szívű édes-
anyja, három gyermeke, menye,
unokája, testvére és családja.
(59935)

Március 26-án 17 éve távozott el
az élők sorából a marosvásárhe-
lyi id. JÁNOSI SÁNDOR. Drága
emlékét kegyelettel őrzi szerető
családja. (59944-I)

Nyugodjál csendesen, legyen
békés álmod, találj odafent örök
boldogságot. Megpihenni tértél, a
fájdalmat elhagyva, melyet türe-
lemmel viseltél magadban. De az
emlékeddel a szívünkben marad-
tál. Számunkra te soha meg nem
haltál.
Kegyelettel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a job-
bágyfalvi MÁJAI MIHÁLYRA, aki
egy éve távozott közülünk. Nyu-
godjál békében! Feleséged, két
lányod és vejeid. (mp.-I)

„Nagyon akartam élni még,
érezni szívetek melegét. Nem
adta a sors nekem, elvámolta az
életem. Búcsú nélkül kellett el-
mennem. Őrizzetek szívetekben.”
Fájó szívvel emlékezünk nagyta-
tánkra, a jobbágyfalvi MÁJAI 
MIHÁLYRA, aki egy éve távozott
közülünk. Emléke élni fog, amíg
szívünk dobog. Négy unokád,
unokavejed és dédunokád. 
(mp.-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk sze-
retett osztályfőnökünktől, 

id. CSIKI ZOLTÁN 
főasszisztenstől. 

Emlékét szívünkben őrizzük. 
A Református Egészségügyi Fő-
iskola 1996-ban végzett osztálya.
(59945-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett anya, nagymama, test-
vér, anyatárs, anyós, rokon, 

DEÁK MÁRIA E. 
szül. Mezei 

a Romtelecom volt alkalmazottja 
életének 69. évében 2017. már-
cius 23-án csendesen megpi-
hent. Temetése március 24-én 13
órakor lesz a református temető-
ben. 

A gyászoló család. (1441-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett feleség, édesanya, anyós, 

CSATLOS IRÉN 
csendesen megpihent. Temetése
március 25-én, szombaton 13
órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Férje, István, fiai: István, Le-
vente, Zoltán, menyei: Izabella,
Alina, Erika. (1443-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagytata,

id. MÁTYÁS ISTVÁN 
72 éves korában elhunyt. Teme-
tése március 25-én, szombaton
13 órakor lesz a marosszentgyör-
gyi kápolnai temetőben (megyei
kórház mögött). Nyugodjon bé-
kében! 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és együttér-
zésünket fejezzük ki a gyászoló
családnak dr. JESZENSZKY 
FERENC elvesztése miatt érzett
fájdalmában. Dr. Kikeli Pál és
családja. (18743-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szerettünk,
özv. FARCZÁDI SÁNDORNÉ szül.
SALAT REGINA temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (sz.-I)

Köszönöm mindazoknak, akik
szeretett férjem, DOMO JÓZSEF
temetésén részt vettek, gyá-
szomban osztoztak és sírjára
virágot helyeztek. Gyászoló
felesége. (59861-I)

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik drága szerettünk,
NAGY IMRE temetésén részt
vettek, fájdalmunkban osztoztak,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek.
Külön köszönet az I-es Számú
Belgyógyászat orvosainak, asszisz-
tenseinek, akik mindent meg-
tettek a szenvedés enyhítéséért.
A gyászoló család. (59930-I)
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Szomorú szívvel emlékezünk
március 25-én a drága jó feleségre,
édesanyára, nagymamára, ZÁG
KAROLINÁRA szül. Kacsó halálának
második évfordulóján. Akik ismerték
és szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Emlékét szívünkben
örökre megőrizzük. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (59910)

Ismét eltelt egy év nélküled, mely sokkal nehezebb, mint
képzeled. Hihetetlen, hogy már három éve elmentél, s
szeretteid szívéből egy darabot elvittél. Nem hallhatjuk
hangod, nem foghatjuk kezed, nem lehetünk már soha többé
veled. Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, elváltál tőlünk,
akiket szerettél. Nem tudunk mi neked csak virágot vinni,
nem tudunk mi érted csak imádkozni. Valahol a felhők fölött
van egy másik világ, ahol minden szép, és nem szenved senki
már. Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény, de lelkünk egy
darabja utadon elkísér. A bánat, a fájdalom örökké
megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.
Neved a szél simítja egy táblán, az örök kék ég alatt az örök
magány, de mégis bennünk élsz tovább, mert a szeretet és az
emlék erősebb, mint a halál.
Fájó szívvel, könnyes szemmel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk március 24-én férjemre, a holtmarosi
BAKOS GYŐZŐRE halálának harmadik évfordulóján. Emlékét
fájó szívvel őrizzük egy életen át. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Szerettei. (59761)



Maros Vízügyi Hatóság
A Maros Vízgazdálkodási Vállalat 
versenyvizsgát hirdet megüresedett állások

betöltésére meghatározatlan időre
Az állás megnevezése: 
1. Telephelyvezető a segesvári hidrológiai állomásra
Követelmények: 
– felsőfokú szakvégzettség – hidrotechnikai építkezések, vagy hidrológia, vagy energetika, vagy ge-

ológia, vagy környezetmérnök, vagy földrajz szakirány
– alapos számítógép-kezelési ismeretek (Office, Hidrol, Chelim, Camdar, Hidroexpert, Valmed

programok ismerete)
– legalább 5 év tapasztalat a szakmában, amiből 3 év  vízgazdálkodásban
2. Csoportvezető a marosvásárhelyi hidrológiai állomásra, a gáthoz (baraj, priza 1)
3. Csoportvezető a marosvásárhelyi hidrológiai állomásra, a gáthoz (baraj, priza 2)
4. Csoportvezető a maroshévízi 2-es számú hidrológiai állomásra
Követelmények: 
– felsőfokú tanulmányok a következő szakirányok valamelyikén: hidrotechnika, energetika, civil

és ipari építkezés, vasút, utak és hidak, geodézia, talajjavítás, elektrotechnikai mechanika
– számítógép-ismeretek (Office)
– legkevesebb 4 év tapasztalat vízgazdálkodásban 
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány 61. szám alatt lesz.
Írásbeli vizsga: 2017. április 19-én 9 órakor.
Állásinterjú:  2017. április 24-én 9 órakor.
A pályázati dossziét április 10-én 15 óráig lehet benyújtani. 

Bővebb felvilágosítás:
• az intézmény székhelyén
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a posturi disponibile címszó alatt 
• a 0265/214-610-es és a 0365/424-446-os telefonszámon, 142-es mellék 
• a personal@sgams.dam.rowater.ro e-mail-címen.

Új bisztró nyílik Marosvásárhelyen, egy igazi
belevaló borbár-étterem.

Az alábbi állásokba keresünk munkatársat:

• PULTOS
• PINCÉR

• FŐSZAKÁCS
• SZAKÁCSSEGÉD

• KONYHAI KISEGÍTŐ
Jelentkezz, ha van vendéglátós tapasztalatod, 

és ha nincs, akkor is! 
Segítünk neked az alapoktól a betanulásban.

Fényképes önéletrajzodat 
a cv@petry.ro e-mail-címre várjuk. 

Tüntesd fel jelentkezésedben a megpályázott állást, mi
pedig rövid időn belül felvesszük veled a kapcsolatot.
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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

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!

Tipp: 
Gabi puha törlőkendő babáknak (72 darab) 8,49 lej 

Gabi lanolinos krém babáknak (100 ml) 7,49 lej
Gabi fürdető és sampon 2in1 babáknak (400 ml) 11,95 lej 

Gabi sensitive fürdető és sampon 2in1 babáknak, 0% színezék és alkohol (400 ml) 11,95 lej 
Gabi Édes Álom fürdető, levendulaillatú (400 ml) 11,95 lej 
Gabi naturals fürdető, különleges ápoló (400 ml) 11,95 lej 

Gabi tincsszelídítő sampon (400 ml) 11,95 lej 
Johnsons’s baba hintőpor (200 g) 8,49 lej 

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Az egyetemisták figyelmébe!
A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti

az egyetemistákat, hogy az április 1 – június 30. között érvényes,
a StudentCard alapján kiadandó ingyenes autóbuszbérleteket 
– SZEMÉLYESEN – március 15-étől lehet kiváltani, az alábbi
iratok alapján:

– StudentCard
– a 2016–2017-es tanévre láttamozott/lepecsételt egyetemista-

könyvecske
– a régi bérlet 
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt.

Társulás főtéri, kövesdombi, tudori (Favorit), valamint az Au-
chan üzletkomplexumnál levő buszjegyirodáinál adják ki. 

A vezetőség

A diákok is 
átvehetik 

a buszbérletet
A Siletina Impex Kft. – Helyi

Közszállítási Rt. Társulás érte-
síti a marosvásárhelyi lakhelyű
vagy tartózkodási helyű diáko-
kat, hogy a következő három
hónapra érvényes ingyenes,
minden vonalra érvényes autó-
buszbérleteket március 15-étől
lehet kiváltani, személyesen,
vagy a szülő, gyám által, a kö-
vetkező iratok alapján:

• ellenőrző könyv
• a lejárt bérlet
A bérleteket a Siletina Impex

Kft. – Helyi Közszállítási Rt.
Társulás főtéri, kövesdombi,
tudori (Favorit), valamint az
Auchan üzletkomplexumnál
levő buszjegyirodáinál adják
ki. 

A vezetőség


