
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: 
Mogyi pörkölt, sós földimogyoró (170 g) 3,95 lej

Mogyi pörkölt, sótlan földimogyoró (170 g) 3,95 lej
Mogyi sózott, pirított tökmag (150 g) 6,95 lej 

Mogyi sózott, pirított napraforgómag (60 g) 1,29 lej 
Mogyi hántolt, sós, pörkölt napraforgómag (100 g) 2,95 lej

Mogyi hántolt, pirított, sózott tökmag (70 g) 3,59 lej
Mogyi pörkölt, sós pisztácia (60 g) 6,19 lej 

Tuc barbeque-ízű keksz (100 g) 3,79 lej
Tuc sajtos ízű keksz (100 g) 3,79 lej

OLYS chips – többféle ízű (65 g) 1,95 lej

Intershop, 
megéri nálunk vásárolni!

Tegnap délben a csendőrség képviselői
adták meg az alaphangot a városi ta-
nács soros üléséhez. A megfélemlítéssel
való próbálkozás ezúttal sem maradt el.
A polgármesteri hivatal előtt megjelenő
csendőrök a magyar újságírók csoport-
jába kötöttek bele, felszólítottak, hogy
ne álljunk a hivatal előtt, hanem közle-
kedjünk, és lapunk főszerkesztőjét iga-
zoltatták. 

A csendőr magyarázata, miszerint azért vo-
nultak ki, mert a Facebook-oldalon egy be nem
jelentett kerékpáros tüntetést hirdettek meg,
nem változtat a helyzeten. A csendőrök ezúttal
is túllépték hatáskörüket, ugyanis a polgármes-
teri hivatal előtt bárki megállhat, főleg ha egy-
mással békésen beszélgető néhány személyről
van szó. Akik történetesen azért álltunk a hivatal
előtt, mert az RDMSZ-tanácsosok bejelentésére
vártunk. A frakció hamarosan meg is jelent a hi-
vatal lépcsőin, és vezetőjük, Csíky Zsolt felol-
vasta a tiltakozó nyilatkozatot, miszerint a

frakció számára a Római Katolikus Teológiai
Líceum sorsa egy olyan ügy, amelynek megol-
dása minden egyéb politikai és adminisztratív
döntést fölülír. Mivel a tanfelügyelőség dönté-
sét, amelyben a katolikus iskolát törölték a
város iskolahálózatából, a tegnap iktatták a pol-
gármesteri hivatalban, az RMDSZ-frakciónak
nem volt ideje, hogy sürgősségi tanácsülést kez-
deményezzen, ezért ezt a jövő hétre halasztották
– hangzott el a nyilatkozatban. 

Rosszban élmenők
Van olyan statisztika, amelyikben hazánk az euró-

pai élmezőnyben tanyázik, csak déli szomszédaink
előznek meg: ez a közúti balesetek áldozatainak egy-
millió lakoshoz viszonyított száma. Évente egy nem is
túl kis település lélekszámát kitevő embertársunk
életét követelik a balesetek, és akkor még nem esett
szó a sérültekről, akiknek az élete megmarad, de so-
kukból aligha lesz többé egészséges ember.

Az európai szintű statisztika ellenpólusán a svédek
és a britek helyezkednek el. Meg lehet nézni az említett
országok úthálózatai közötti különbséget, és elgondol-
kodni közben azon is, hogy vajon a skandinávoknál
vagy a brit szigeteken mit eredményezne az, ha egy
2004-ben beígért négyszáz és néhány kilométeres
sztrádából 13 év alatt 52 kilométert sikerült volna
megépíteni, mint itt, Észak-Erdélyben. Vagy ha egy va-
donatúj pályát el kéne bontani, mert omladozna rög-
tön a megépítés után. Tüntetéseket nem biztos, mert
jobb helyeken az ilyen szintű szakik nem ragadnak
meg a közéletben, nemhogy négyévente újraválasztá-
sért tolakodnának.

Ám nem csak az úthálózat sűrűsége és állapota
teszi a különbséget ennek a statisztikának az élmenői

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Benedek István

Bodolai Gyöngyi

Roncsautókat 
szállítottak el 
Három, a közterületet évek óta fog-
laló, roncsnak számító gépkocsit szál-
líttatott el tegnap a marosvásárhelyi
helyi rendőrség.
____________2.
Ha van akarat,
lehet megoldás is
A tanácsülés előtt egy órával néhány
kerékpáros gyülekezett a hivatal előtt,
azzal a szándékkal, hogy amíg tart a
költségvetésről szóló tanácsülés, kör-
bekarikázzák a hivatal épületét. 
____________4.
Bernády György
amerikai 
tapasztalatai
Utazásai beszámolóiból kiderül, hogy
nem csupán a száraz technikai adato-
kat rögzítette, hanem az amerikai fo-
gyasztói társadalom működését is
megfigyelte. 
____________p5.

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: Nagy Tibor

Az RMDSZ-tanácsosok tiltakozásképpen kivonultak a tanácsülésről

Megszavazták az idei költségvetést



Tavaszi nagytakarítás 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal április 25-ig tavaszi nagytakarítást tart. Felkérik a lakosokat, hogy a kijelölt

helyekre tegyék ki háztáji gazdaságukból, a zöldövezetekből származó hulladékot egy nappal a beütemezett időpont
előtt. 

Április 3-án, hétfőn a Takács, Fűzfa, Tavasz, Kenyér, Mező, Szeret, Levendula, Azúr, Săvineşti, Maniu, Vihar, Borona,
Tündér, Zsil, Hegyi Lajos, Gólya, F. J. Curie, Ialomiţa, Bodor Péter, Ojtuz utcákból, a Săvineşti sétányról, április 4-én,
kedden, a Hadsereg térről, a Pasteur, Pacsirta, Levél, Caragiale, Békási, Haşdeu, Szamos, Madách, Tatros, Darabont,
Delavrancea, Olt utcákból, április 5-én, szerdán pedig a Romulus Guga, Mioriţa, Rovinari, Hattyú, Bethlen Gábor,
Akác, Szitás,  Milcov, Bălcescu, Kőműves és az Újgát utcákból valamint az Oneşti térről szállítják el a hulladékot. 

Három, a közterületet évek óta
foglaló, roncsnak számító gép-
kocsit szállíttatott el tegnap a
marosvásárhelyi helyi rendőr-
ség. Általában gazdátlan jármű-
vekről van szó, vagy éppen
ismert a tulajdonos kiléte, de az
évekig nem mozdítja el autóját,
és az önkormányzat többszöri
felszólítására sem reagál. 

Egy emelőszerkezettel ellátott
jármű kíséretében érkeztek meg tegnap
reggel a helyi rendőrök a marosvásár-
helyi Ágacska utcába, ahonnan az első
gazdátlan járművet elszállították. A
szóban forgó gépkocsi évek óta állt a
tömbházak melletti parkolóban, kere-
kek nélkül. A rendőrök szereltek rá ke-
rekeket, hogy el tudják szállítani.
Valentin Bretfelean, a helyi rendőrség
igazgatója a helyszínen elmondta, az
esetek zömében a lakosságtól érkez-
nek hozzájuk a bejelentések, amelyben
az emberek jelzik, hogy adott helyszí-
nen olyan járművek vannak, amelye-
ket évek óta nem mozdított el senki. 

– Természetes, hogy az embereket
zavarja, hogy a lakónegyedekben, ahol
amúgy is kevés a parkolóhely, ezek a
járművek foglalják a helyet. Az is elő-
fordult, hogy hajléktalanok költöztek be
ezekbe az elhagyatott járművekbe, és
ezáltal valóságos fertő alakult ki a kör-
nyéken – fogalmazott a rendőrfőnök. 

Évente két alkalommal, tavasszal és
ősszel kerül sor hasonló akcióra, ami-
kor a közterületen elhagyott vagy tu-
lajdonos nélküli járműveket
elszállítják, hogy felszabadítsák a köz-
területet. Az igazgató hangsúlyozta, a
2002. évi 241-es törvény alapján jár-
nak el, amely különbséget tesz két ka-
tegória, a gazdátlan járművek,
valamint azok között, amelyek tulajdo-
nosának a kiléte ismert, viszont az il-
lető a helyi önkormányzat többszöri

felszólítására sem reagál. Ha nem gaz-
dátlan a jármű, akkor bonyolultabb az
eljárás, ugyanis a törvény értelmében
egy évnek kell eltelnie az első felszó-
lítástól, ez idő alatt a tulajdonosnak le-
hetősége van elvinni a járművét a
közterületről. Amennyiben a helyi
rendőrök egy, a közterületet jogtalanul
foglaló járműről értesülnek, első lépés-
ben felszólítást helyeznek a szélvé-
dőre, egy újabbat küldenek a
tulajdonos lakcímére – ha ez ismert –,
továbbá az írott sajtóban nyilvános-
ságra hozzák a szóban forgó járművek
jegyzékét, és ezúton is felkérik a tulaj-
donosokat, hogy mozdítsák el jármű-
veiket. A jegyzéket ugyanakkor a
polgármesteri hivatalban is kifüggesz-
tik. Ennél többre a törvény nem köte-
lezi a helyhatóságot. Amennyiben
mindezekre nem reagál a tulajdonos,
akkor kerülhet sor a gépkocsi elvonta-
tására. Ezt követően harminc nap áll a
tulajdonos rendelkezésére, hogy visz-
szaszerezze járművét, viszont ez nem
olcsó mulatság, ki kell fizetnie egy két-
ezer lejes bírságot. A rendőrfőnök sze-

rint eddig még nem volt rá példa, hogy
az elszállítást követően a tulajdonos
kiváltotta volna járművét. Szinte min-
den esetben roncsautókról van szó,
amelyek általában nem is érnek két-
ezer lejt. 

Évente Marosvásárhelyen több mint
kétszáz, a közterületen elhagyott gép-
kocsit azonosítanak, ezek tulajdonosa-
inak felszólítást küldenek. A többség
reagál is, átlagban 190 járművet az ér-
tesítés nyomán rövidesen elvisznek a
helyszínről. Így évente átlagban 8-14
gépkocsit kell csak elvontatniuk a
helyi rendőröknek. 

A tegnapi akción jelen volt László
Szabolcs, a székelyudvarhelyi helyi
rendőrség igazgatója, amely intéz-
ménnyel a marosvásárhelyiek kiváló
kapcsolatot ápolnak. Mint mondta,
Székelyudvarhelyen is hasonló az el-
járás ezen a téren, jelenleg 59 közterü-
leten „felejtett” járművet azono-
sítottak, ezek közül a felszólítások
nyomán 53-at elvittek a tulajdonosaik,
a többi esetében pedig meg kell várni,
hogy lejárjon a törvényben előírt egy
év ahhoz, hogy elszállíthassák.  

Húsvéti zsongás 
A marosvásárhelyi Női Akadémia a Divers Egyesülettel és
a Maros Megyei Múzeummal közösen a Húsvéti zsongás
rendezvényre várja a gyerekeket és a szülőket április 7-
én 10-17 és 8-án 10-14 óra között a Történelmi Múze-
umba (a várban lévő sárga épületbe).
Kézműves-kiállítással egybekötött kézműves-tevékenysé-
gekre kerül sor. Az esemény fénypontja a tojásfestés lesz,
de lehet faragni, mézeskalácsot sütni, nemezeléssel és
papírból húsvéti figurákat és díszeket készíteni. Emellett
locsolóverseket és mondókákat tanulhatnak a gyerekek,
akik a húsvéti nyuszival is találkozhatnak. A kézműves-
foglalkozásokhoz egy lej a hozzájárulás, a tojásfestéshez
mindenki vigye magával a főtt tojást. További információ-
kért hívják a 0724-292-999 telefonszámot. A gyerekcso-
portokat előre be kell jelenteni a torlódás elkerülése
végett.  A belépés díjtalan.

Áprilisban háromszor lesz 
Madame de Sade
Az Ariel színház április 12-én, 18-án és 20-án este 7 órá-
tól játssza a Madame de Sade című, felnőtteknek (16

éven felülieknek) szóló stúdióelőadását. A helyek száma
korlátozott, jegyet foglalni hétköznap 11-17 óra között a
0747-942-181 telefonszámon lehet (sms-ben is).

Könyvbemutató – 
Szász Hargita: 365 
A Marosvásárhelyi Nőszervezet vendégeként április 6-án,
csütörtökön 17 órától a Bernády Házban első könyvével
mutatkozik be Szász Hargita csíkszeredai szerző, volt saj-
tószóvivő. A kötet címe: 365. A könyv mai tinédzser lány
érdekes és izgalmas, fordulatokkal teletűzdelt életét mu-
tatja be egy év leforgása alatt. A szerzővel Csata Éva
pszichológus, blogger beszélget.  

Gombavilágok – CD-bemutató 
A természetjárók, gombászók számára – és nem csak –
nyílik érdekes fotókiállítás április 4-én, kedden 18 órától a
Bernády Ház emeleti kiállítótermében. Belfenyéri Gábor
Gombavilágok címmel fotókkal illusztrált CD-t adott ki,
amelyben nagyrészt a Marosvásárhely környékén, a Nyá-
rádmentén és a Nagymezőhavason található gombákat
mutatja be. Ezekből válogatott a szerző a kiállításra,
ugyanakkor a CD-t is bemutatják. A szerzővel Vajda
György újságíró beszélget,  míg a CD-t Téglás Zoltán
ajánlja az érdeklődők figyelmébe. 

Regemondó vetélkedő 
Április 7-én és 8-án a marosvásárhelyi Ariel Gyermek- és
Ifjúsági Színházban (Nyomda utca) szervezik meg a IX.
regemondó vetélkedő országos szakaszát. Április 7-én,
pénteken a megnyitó-ünnepségre kerül sor, 8-án, szom-
baton 9 órától zajlik a vetélkedő. A rendezvény a 16.30
órakor kezdődő záróünnepséggel és a díjkiosztással zárul. 

Protestáns iskolatörténeti mozaik
A Református Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma,
a Marosvásárhelyi Református Kollégium és a Maros Me-
gyei Múzeum közös szervezésében április 7-én 15 órakor
megnyitják a Protestáns iskolatörténeti mozaik című ván-
dorkiállítást a marosvásárhelyi várbeli múzeumban. A ren-
dezvény Jakab István református és Kecskés Csaba
unitárius esperes igei köszöntésével kezdődik, majd Péter
Ferenc megyei tanácselnök, dr. Novák Zoltán szenátor és
dr. Papp Kornél, a Református Tehetséggondozó Alapít-
vány kuratóriumi titkára köszönti a résztvevőket. A kiállítás
anyagát Benedek Zsolt, a Marosvásárhelyi Református
Kollégium igazgatója méltatja. 

Húsvéti kézcsodák 
A Kézcsodák kézműveskör húsvéti kiállítása és vására te-
kinthető meg április 2–9. között a Deus Providebit Tanul-
mányi Ház előterében naponta 8.30 és 20 óra között. 

Operettest Segesváron
A segesvári Gaudeamus Alapítvány szervezésében április
5-én 18 órakor operettestre kerül sor a polgármesteri hi-
vatal dísztermében. Fellépnek marosvásárhelyi művészek:
Trozner Kincső – szoprán, Buta Árpád – bariton, közremű-
ködik Ávéd Éva zongorán. Műsoron: áriák és duettek Kál-
mán Imre, Lehár Ferenc és Jacobi Viktor, valamint
operaáriák G. Puccini ismert műveiből. A belépés ingye-
nes. 

Az élő bárány piaci forgalmazásáról 
A marosvásárhelyi Cuza Vodă utcai piacon élő bárányt és
gidát április 7. és 15. között forgalmazhatnak a gazdák, és
engedélyezett vágópont is működik majd. Azoknak a gazd-
áknak, akik húsvét előtt a piacon élő bárány vagy kecske-
gida értékesítésére készülnek, a következő iratokkal kell
rendelkezniük: a gazda személyazonossági igazolványa,
termelői tanúsítvány, a település állatorvosa által kibocsá-
tott, az élő állat szállítását engedélyező állategészségügyi
tanúsítvány, az élő állat mozgását igazoló okmány, élelmi-
szer-biztonsági nyomonkövethetőségi igazolvány. Az ál-
latok fülszámmal kell rendelkezzenek. 

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

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma ÁRPÁD, holnap HUGÓ
napja. 

HUGÓ: germán eredetű fér-
finév, amely a Hug- kezdetű
nevek rövidüléséből keletkezett
(Hugubert, Hugwin, Hugbald).
Jelentése: értelem, más véle-
mény szerint a „hugh” jelentése
germán nyelvekben szív, lélek.

31., péntek
A Nap kel 

7 óra 4 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 49 perckor. 
Az év 90. napja, 

hátravan 275 nap.

A lakosságtól érkező panaszok nyomán
Roncsautókat szállítottak el 
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. március 30.

1 EUR 4,5446
1 USD 4,2325

100 HUF 1,4671
1 g ARANY 170,0900

IDŐJÁRÁS
Tiszta égbolt 

Hőmérséklet:
max. 180C
min. 20C

Menyhárt Borbála

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
40, 28, 24, 42, 39+8 NOROC PLUS: 100658 

6, 20, 22, 7, 12, 5 SUPER NOROC: 966132

23, 31, 20, 19, 38, 7 NOROC: 5404715

Fotó: Nagy Tibor



Romániai karitatív tevékenysége
elismeréseként és az ország nép-
szerűsítéséért Románia Csillagá-
nak nagykeresztjével tüntette ki
Klaus Johannis államfő Károly 
walesi herceget, aki szerdán
kezdte meg háromnapos hivatalos
látogatását Romániában.

A brit trónörökös rendszeres vendég-
nek számít az országban, Erdélyben több
házat is vásárolt, amelyeket évente fel-
keres, de 1998 óta most másodszor tesz
hivatalos látogatást az országban.

A herceg négyszemközti megbeszé-
lést folytatott Klaus Johannis államfővel,
megbeszélésük központi témája – a bu-
karesti elnöki hivatal előzetes tájékozta-
tása szerint – a két ország közti stratégiai
partnerség elmélyítése volt, a közös biz-
tonsági erőfeszítéseket is beleértve. A
megbeszélés tervezett témái között kie-
melték a Brexit után várható fejlemé-
nyek áttekintését, különös tekintettel a
Nagy-Britanniában élő román közösség
helyzetére.

Károly herceg csütörtökön a minisz-
terelnökkel és a román ortodox egyház
pátriárkájával is találkozott, pénteken
pedig kulturális intézményeket keres fel
Bukarestben.

A walesi hercegnek Zalánpatakon és
Szászfehéregyházán van háza, ez utóbbi-
ban Prince of Wales képzési központot lé-
tesített. Többször is lelkesen nyilatkozott
az ember és a környezet sajátos erdélyi vi-
szonyáról, amelyet szerinte Európa más

tájain már alig lehet megtalálni. A brit ki-
rályi család erdélyi magyar gyökerekkel
is rendelkezik: II. Erzsébet királynő
ükanyja, Rhédey Klaudia Erdőszentgyör-
gyön született 1812-ben, és az ottani Rhé-
dey-kastélyban nevelkedett. (MTI)
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Hat évre ítélték a bukaresti 
operaház volt igazgatóját

Első fokon hat év börtönbüntetésre ítélték a buka-
resti operaház és operettszínház volt igazgatóját,
Răzvan Ioan Dincát, akit többrendbeli hivatali vissza-
élés elkövetése miatt talált vétkesnek a bukaresti I.
kerületi bíróság. Az ítéletről csütörtökön számolt be
a Hotnews.ro hírportál. A bíróság honlapján olvas-
ható ítélet szerint Dincát négyrendbeli hivatali visz-
szaélés elkövetése miatt ítélték el, és halmazati
büntetésként szabtak ki rá hat év szabadságvesz-
tést. Az ügyben Demeter András színművész is vád-
lott volt, aki korábban a közszolgálati rádió
elnök-vezérigazgatói tisztségét töltötte be. Demetert
érdek-összefonódással vádolták amiatt, hogy vezér-
igazgatósága idején tanácsadói tisztségben alkal-
mazta a rádiónál Dincát. Az ügyészek azt kifogásol-
ták, hogy ezt az időszakot megelőzően és utána is
Demeter szerződéses viszonyban volt a bukaresti
operettszínházzal, amelynek igazgatója Dinca volt. A
bíróság felmentette a vád alól Demeter Andrást. (MTI)

Putyin kész lenne Finnországban
találkozni Trumppal

Vlagyimir Putyin orosz elnök kész lenne találkozni
amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal az
északi sarkköri országok finnországi csúcstalálkozó-
ján. Putyin ezt a finn államfő felvetésére jelentette ki
csütörtökön Arhangelszkben, a sarkvidéki területek
fejlesztéséről megrendezett nemzetközi tanácsko-
záson. Sauli Niinistö a fórumon kérdésre válaszolva
azt mondta, hogy megtiszteltetés lenne számára az
első orosz-amerikai csúcs házigazdájának lenni,
amire az orosz vezető azt válaszolta, hogy kész
lenne részt venni egy ilyen találkozón. Korábbi jelen-
tések szerint Putyin és Trump a G20-csoport július
7-8-án megrendezendő hamburgi csúcsán is talál-
kozhat. (MTI)

Dzsihadista csoportot számoltak
fel Velencében

Három embert őrizetbe vettek a terrorizmusellenes
olasz hatóság (Digos) csütörtökre virradóan végre-
hajtott akciójában Velence történelmi központjában.
A közeli Mestrében és Trevisóban is házkutatásokat
tartottak. Az olasz hatóságok információi szerint dzsi-
hadista csoportot számoltak fel. A három őrizetbe vett
férfi koszovói, évek óta Olaszországban élnek, tar-
tózkodási engedéllyel. Egy negyedik, szintén koszo-
vói személyt is előállítottak, ő azonban nem került
börtönbe, mivel fiatalkorú. Az eddig közölt adatok
szerint a csoportot régóta megfigyelés alatt tartották:
ismeretségi körüket éppúgy, mint internetes közös-
ségi oldalaikat, és az általuk látogatott iszlamista köz-
pontokat, imahelyeket is.  (MTI)

Öngyilkos merénylet Bagdadban
Legalább tizenöten meghaltak és harmincan meg-
sebesültek egy öngyilkos merényletben csütörtökön
Bagdadban pár órával azelőtt, hogy az országba ér-
kezett António Guterres ENSZ-főtitkár – közölte egy
rendőrségi forrás. A támadás Bagdad egyik déli ne-
gyedében történt. Az öngyilkos merénylő robbanó-
szerrel megpakolt teherautóval a biztonsági erők
ottani ellenőrzőpontjának hajtott. A detonáció a kö-
zelben lévő autókban is kárt tett. A kórházba szállított
sebesültek közül többen súlyos állapotban vannak –
tájékoztatott a rendőri forrás. Nem sokkal később ér-
kezett meg Bagdadba António Guterres ENSZ-főtit-
kár, aki találkozik Fuád Maszúm iraki államfővel és
Haidar al-Abádi miniszterelnökkel is. (MTI)

és sereghajtói között. A jó utakhoz hasonlóan fontos a
közlekedés résztvevőinek képzése és nevelése is, nem
csak a járművezetőkre gondolva itt. Dicséretes, hogy
újabban a rendőrség kisdiákoknak is egyre gyakrabban
tart fejtágítót a szabályos közlekedésről, de még jobb
lenne már az elemi iskola szintjétől rendszeresen oktatni
a közlekedési ismereteket. Mert ez szó szerint életbe-
vágó kérdés, azt is tekintve, hogy ugyanez a statisztika
nem tér ki rá külön, de jól ismert jelenség, hogy az ál-
dozatok jelentős része gyalogos. Szó se róla, a jármű-
vezetői képzésen is bőven lenne mit javítani, ha a
hatóságok is megértenék, hogy egy pár tucat órás tan-
folyam elvégzése, amely alatt a jármű alapszintű keze-
lését jó, ha sikerül leoktatni, még nem jelenti azt, hogy
a végzős közlekedni is megtanult az adott járművel.
Ezen a téren mifelénk igencsak érdekes lehetőségeket
hordoz magában a közelben épülő motorsportpark,
amely egyben kiváló oktatóközpont is lehetne, amilyen-
hez hasonló számtalan működik a motorsportos közve-
títésekből ismert legendás aszfaltcsíkokon is szerte a
világon. Sok hatóságnak lenne bőven dolga azon, hogy
ebben a szomorú statisztikában elinduljunk az élről leg-
alább a középmezőny felé, de mindehhez közlekedőként
magunk is hozzátehetjük a részünket a szabályok és a
közlekedőtársak tiszteletével.

Rosszban élmenők
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Nem kezdeményezi az ügyészségi
vezetők leváltását Tudorel Toader
igazságügyi miniszter, annak elle-
nére, hogy szerdán közzétett érté-
kelő jelentése szerint a
vádhatóság vezetői megsértették
a hatalmi ágak szétválasztásának
alkotmányos követelményét.

Laura Codruţa Kövesi korrupcióelle-
nes főügyész és Augustin Lazăr legfőbb
ügyész leváltását a szociálliberális kor-
mánytöbbség több vezető politikusa sür-
gette, miután az alkotmánybíróság
megállapította, hogy a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) túllépte hatáskörét,
amikor február elején vizsgálatot indított
a büntető törvénykönyvet sürgősségi el-
járással módosító kormánytagok ellen.

A miniszter szerint „nem időszerű” az
ügyészségi vezetők elmozdítása, miköz-
ben a korrupcióellenes harcot bátorító
Európai Bizottság továbbra is megfigye-
lés alatt tartja a román igazságszolgálta-
tást.

A tárcavezető két hete, a DNA-t elma-
rasztaló alkotmánybírósági döntés után

jelentette be, hogy „kiértékeli” Toader és
Kövesi tevékenységét, megjegyezve:
nem tartja kizártnak, hogy az ügyészségi
vezetők önként távoznak posztjukról.
Miután mindketten egyértelművé tették,
hogy nem áll szándékukban lemondani,
az igazságügyi miniszter által ígért érté-
kelő jelentésnek azt volt a tétje, hogy
hadat üzen-e a kormánytöbbség az
ügyészségi vezetők mellett kiálló jobb-
közép irányultságú Klaus Johannis ál-
lamfőnek, szembeszegül-e az Európai
Unió és az Egyesült Államok egyértelmű
elvárásával.

Toader szerdai sajtóértekezletén csak-
nem háromnegyed órán keresztül ecse-
telte, milyen súlyos alkotmánysértést,
hatásköri túllépést követett el a vádható-
ság, de aztán arra a következtetésre ju-
tott: maga az alkotmánybírósági döntés
a garancia arra, hogy ilyesmi a jövőben
nem történhet meg, és az „adott körülmé-
nyek között” nincs szükség egyéb intéz-
kedésre. A miniszter azt is bejelentette,
hogy folyamatosan figyelni fogja az

ügyészség munkáját. Hozzátette azon-
ban: ez nem jelenti azt, hogy beavat-
kozna a vádhatóság által vizsgált konkrét
ügyekbe.

A legfőbb ügyészség, illetve a szerve-
zetileg hozzá tartozó, de nagyfokú auto-
nómiát élvező DNA vezetőit az
igazságügyi miniszter javaslatára az ál-
lamfő nevezi ki, így leváltásukat is leg-
feljebb kezdeményezheti a tárcavezető,
elmozdításukhoz az államfő hozzájáru-
lására is szükség van.

Utolsó januári ülésén a kormány sür-
gősségi rendelettel enyhített a büntető
törvénykönyv korrupcióellenes szigorán,
majd a százezreket megmozgató orszá-
gos tiltakozás hatására hatálytalanította
az intézkedést. A DNA több minisztert
beidézve büntetőjogi vizsgálatot indított
annak kiderítésére, vajon valóban egyes
korrupt politikusok „tisztára mosása” ér-
dekében akarta-e módosítani a kormány
a büntetőjogot, az alkotmánybíróság
azonban megállapította: ezzel túllépte
hatáskörét. (MTI)

Az igazságügy-miniszter szerint „nem időszerű” 
az ügyészségi vezetők leváltása

Románia népszerűsítéséért kapott kitüntetést 
a brit trónörökös

Uniós vezetőket tájékoztatott te-
lefonon Theresa May brit minisz-
terelnök a brit EU-tagság
megszűnéséhez vezető folyamat
elindításáról – közölte csütörtö-
kön a Downing Street.

A londoni kormányfői hivatal szóvi-
vőjének tájékoztatása szerint a minisz-
terelnök Antonio Tajanival, az Európai
Parlament (EP) elnökével, Enda Kenny
ír, Beata Szydlo lengyel és Mariano
Rajoy spanyol miniszterelnökkel, vala-
mint Francois Hollande francia elnökkel
beszélt azóta, hogy előző nap bejelen-
tette a Lisszaboni Szerződés 50. cikke-
lyének aktiválását.

Az 50. cikkely szabályozza – és szer-
dai aktiválása hivatalosan elindította – a
brit EU-tagság megszűnéséhez vezető
folyamatot, kétévi időtávlatot meghatá-
rozva a kilépés feltételeiről szóló tárgya-
lásokra.

A Downing Street szóvivőjének csü-
törtöki beszámolója szerint „meleg,
konstruktív hangvételű” beszélgetések
zajlottak May és a többi EU-vezető kö-
zött, és az 50. cikkely aktiválását beje-
lentő levélről is olyan visszajelzések

érkeztek az uniós partnerek részéről,
hogy az értesítésben foglaltak „építő jel-
legűek”.

A levelet szerdán adta át Sir Tim Bar-
row brit EU-nagykövet Donald Tusknak,
az Európai Tanács elnökének.

Theresa May nem sokkal a levél kéz-
besítése előtt telefonon beszélt Donald
Tuskkal, valamint Jean-Claude Juncker-
rel, az Európai Bizottság elnökével és
Angela Merkel német kancellárral is.

Az 50. cikkely aktiválását bejelentő
hatoldalas levél főbb pontjai között sze-
repel, hogy a brit kormány „merész és
nagyratörő” szabadkereskedelmi egyez-
mény megkötését javasolja az Európai
Uniónak.

A levél szerint e szabadkereskedelmi
megállapodásnak átfogóbbnak kellene
lennie minden korábbi hasonló egyez-
ménynél, hogy magában foglalhassa
egyebek mellett a pénzügyi szolgáltatási
szektort is.

A levélben a brit kormány megerősíti
ugyanakkor, hogy nem törekszik a brit
tagság fenntartására az EU egységes
belső piacán az uniós tagság megszűnése

után. Az értesítés szerint London megérti
és tiszteletben tartja azt az uniós állás-
pontot, hogy az egységes belső piaci tag-
sághoz kötődő négy szabadságjog – a
munkaerő, a tőke, a javak és a szolgálta-
tások szabad áramlásához fűződő jog –
egymástól nem szétválasztható, és nem
lehet közülük „külön kicsemegézni”
egyiket sem.

Theresa May már korábban bejelen-
tette, hogy az Egyesült Királyság az EU-
tagság megszűnése után nem kívánja
fenntartani tagságát az Európai Unió
egységes belső piacán sem, mivel e tag-
sághoz olyan feltételeket kellene teljesí-
teni, mintha a brit EU-tagság meg sem
szűnne.

Az értesítésben hangsúlyosan szerepel
az a londoni törekvés is, hogy a brit kor-
mány a kilépési tárgyalások korai szaka-
szában megállapodást szeretne elérni az
Egyesült Királyságban élő külföldi EU-
állampolgárok jogainak garantálásáról,
de ezzel egy időben, viszonossági alapon
egyezségre akar jutni az EU-tagállamok-
ban élő britek jogosultságainak garantá-
lásáról is. (MTI)

Uniós vezetőkkel beszélt Theresa May 
a kilépési folyamat elindításáról

Fotó:www.presidency.roI



Rendkívül fontos ülést tar-
tott tegnap a Maros Megyei
Tanács, lévén, hogy a megye,
az ipari park, az Erdély repü-
lőtér idei költségvetését fo-
gadták el. A Péter Ferenc
által elnökölt ülésen vala-
mennyi napirendre tűzött ha-
tározattervezetet elfogadták. 

540 millió bevétel, 677 millió kiadás
– A március 30-i megyei 

tanácsülés egyik fontos pontja az
évi megyei költségvetés jóváha-
gyása volt. A megye idei költség-
vetése 28 százalékkal növekedett a
tavalyihoz képest. Az idénre terve-
zett bevétel 540 millió lej lesz, vi-
szont a kiadások értéke 677 millió
lejt tesz ki – nyilatkozta Péter 
Ferenc tanácselnök. 

A tanács bevétele a következők-
ből tevődik össze: a közigazgatási
egység bevétele 315 millió lej, a ta-
nács alárendeltségébe tartozó in-
tézmények bevétele 3,9 millió lejt
tesz ki, a megyei tanácshoz tartozó
két kórház bevétele pedig 221,4
millió lej.

A Maros Megyei Tanács költ-
ségvetési alapjai kiegészülnek az
előző évről megmaradt költségve-
tési többlettel, melynek értéke
137,2 millió lej. A tavalyi költség-
vetéshez képest a Maros Megyei
Tanács bevétele idén 116 millió
lejjel több. 

Ami a kiadásokat illeti, ezek
összértéke 677,5 millió lej, amely
magába foglalja a megyei önkor-
mányzat minden tevékenységének
költségét, azaz a törvény által előírt
egészségügyi, szállítási, kulturális,
sport, egyházi és szociális szolgál-
tatások költségeit.
130 millió lej beruházásokra

A megyei tanács idén 129,7 mil-
lió lejt fordít beruházásra, ebből 77
millió lejt tesz ki a repülőtér kifu-
tópályájának felújítása. 

A 2017-es év további fontosabb
beruházásai közé tartozik a Maros
Megyei Klinikai Kórház, illetve a
Dicsőszentmártoni Városi Kórház
orvosi eszközökkel való felszere-
lése. A Maros Megyei Klinikai
Kórház 3 millió lejt kap beruházá-
sokra, ebből 600 ezer lejt egy digi-
tális röntgenkészülék beszerzésére
fordítanak a gyermekgyógyászati
klinika számára. A Dicsőszentmár-
toni Városi Kórház 1,6 millió lejt
kap, amelyből 1 millió lejt kompu-
tertomográf vásárlására költenek.
A Maros Megyei Szociális Ellátási

és Gyermekvédelmi Igazgatóság
idén 1,79 millió lejt fordíthat beru-
házásokra, ebből 1,28 millió lejből
a Szászrégeni Neuropszichiátriai
Központ számára alakítanak ki
konyhát. A Teleki-Bolyai Könyv-
tárnak 245 ezer lejt utal át a me-
gyei tanács a freskós terem
restaurálására. A többéves projek-
tek finanszírozását is biztosítja a
tanács, ezek közül a motorsport-
park építésére idén 21 millió lejt
irányzott elő az önkormányzat –
szögezte le a tanácselnök. 
63,4 millió lej útjavításra

A Maros megyei úthálózatra
összesen 63,4 millió lejt különítet-
tek el, ebből 35 millió lejt beruhá-
zásokra fordítanak, 28 milliót
pedig javításra.

A megyei tanács 32,7 millió lejt
szán javítási munkálatokra, ezen
osztoznak a megyei intézmények.
Az Apolló-palota 1,1 lejt kap javí-
tásra, ebből 93 ezer lejt egy új
iroda kialakítására fordítanak,
amelyet a földszinten alakítanak ki
mozgáskorlátozott személyek szá-
mára.

Szociális szolgáltatásokra 84,9
millió lejt különített el a megyei ta-
nács. Ebből 67,3 millió lejt a fo-
gyatékkal élő személyek juttatása
tesz ki. 

A 2017-es költségvetésben 14,8
millió lej szerepel a nem klerikális
személyzet (összesen 771 fő) béré-
nek kifizetésére, ezt az összeget az
állami költségvetésből utalják át a
megyének.
2,2 millió lej a civilek projektjeire

– A Maros Megyei Tanács idén
is 2,2 millió lejt fordít vissza nem
térítendő támogatásként a civil
szféra projektjeinek finanszírozá-
sára. A támogatást pályázati úton
lehet lehívni a következő szakterü-
leteken: kulturális, egyházi és szo-
ciális projektekre 600 ezer lejt és
sportprojektekre 400 ezer lejt. A
szociális projektek keretét 200 ezer

lejjel növeltük, hogy ezzel segítsük
a szociális szolgáltatást nyújtó
egyesületeket és alapítványokat.
Emellett létrehoztunk egy 100 ezer
lejes ifjúsági alapot is. A megyei
tanács további 2 millió lejt fordít
több megyei jelentőségű kulturális
és szociális projekt finanszírozá-
sára, amelyek egy része az önkor-
mányzat saját projektje, a többi
esetében pedig a megyei tanács
partnerségi szerződést kötött a kez-
deményezőkkel – hangzott el az
elnök tájékoztatójában. 
Elkészült 
a repülőtérről szóló jelentés

A megyei tanács számára to-
vábbra is elsőrendű a repülőtér
ügye. A kifutópálya felújítására 77
millió lejt irányoztak elő. A tavaly
decemberi tanácsülésen született a
döntés, hogy bizottságot hoznak
létre, amely megvizsgálja, hogy
miért jutott a jelenlegi helyzetbe a
repülőtér. A jelentés március 29-ére
készült el, amelyet most elemez a
tanács jogi igazgatósága abból a
szempontból, hogy vannak-e olyan
elemek, amelyek polgári vagy bűn-
ügyi eljárást követelnek a megyei
tanács részéről. Ha igen, akkor
megteszik a szükséges lépéseket.
Tekintettel arra, hogy repülőtérről
van szó, a jelentésnek csak azon
elemeit teszik közhírré, amelyek
nyilvánosságra hozhatók. Ami a
munkálatok elkezdését illeti, a ta-
nácselnök elmondta, hogy jövő
héten befejezik a feladatfüzetet, és
feltöltik az elektronikus rend-
szerbe, hogy pályázni lehessen. 

– Remélhetőleg rövid időn belül
szerződést köthetünk az építő cég-
gel. A tervező a kivitelezésre 8-9
hónapos határidőt szabott meg, de
a gyakorlat azt mutatja, hogy 3-4
hónap alatt be lehet fejezni, ha ko-
moly vállalkozó nyeri meg a ver-
senytárgyalást – nyilatkozta az ülés
után az elnök. 

Tegnap délben a marosvásár-
helyi tanács soros ülése előtt
újabb mozzanata zajlott a né-
hány napja Kádár Balázs által
kezdeményezett figyelemfel-
keltő megmozdulásnak,
amellyel a polgármesteri hi-
vatalt ösztönzik a városi ke-
rékpárútvonalak kiépítésére.
Korábban a polgármesteri hi-
vatalhoz és a tanácshoz nyúj-
tottak be kérvényt, majd
ezután néhányan a központ-
ban kerékpároztak – jelezve,
hogy akár a sétány két olda-
lán amúgy sem használt jár-
dát is át lehetne alakítani
kerékpársávvá. 

A tanácsülés előtt egy órával né-
hány kerékpáros gyülekezett a hiva-
tal előtt, azzal a szándékkal, hogy
amíg tart a költségvetésről szóló ta-
nácsülés, körbekarikázzák a hivatal
épületét. Miután a csendőrök néhá-
nyukat igazoltatták, felszólították
őket, hogy csak ötösével bicikliz-
hetnek, ugyanis be nem jelentett til-
takozásról van szó, és ha ötnél
többen vannak, akkor „illegálisnak”
nyilváníthatják. Jó szokás szerint
mindenkit le is filmeztek. 

A tanácsülésen felszólaltak a til-
takozók is, akik kifejtették állás-
pontjukat a kerékpárút-hálózat
kiépítésének szükségességéről. Míg
jelenleg Marosvásárhelyen a város
szélén összesen alig 4 km, alig
használt bicikliút van, addig Csík-
szeredában 20, Aradon 134, Gyula-
fehérváron 30, Nagyszebenben 63,
Brassóban 32, Jászvásáron 34, Vas-
luiban 15 km. Mindez annak elle-
nére, hogy 2010-ben a tanács
elfogadta a kerékpárút kiépítéséről
szóló stratégiát. Az Arhitecton Kft.

által készített megvalósíthatósági
tanulmányban pedig 40 km-es utat
jelöltek ki. 2014 óta azonban nem
sok valósult meg, annak ellenére,
hogy több, a városi „mobilitást” tá-
mogató projekt is született. 

Kádár Balázs a tanácsülésen való
részvételt követően a következőket
nyilatkozta a Népújságnak: 

– A beadványunkra mindeddig
nem jött válasz. Azért vonultunk ki,
hogy megerősítsük kérésünket, azt
az igényt, hogy a polgármesteri hi-
vatal foglalja be a költségvetésbe,
illetve a tanács fogadja el a kerék-
párútvonalak kiépítéséhez szükséges
összeget. Nem vagyok közlekedési
szakértő, de annyit tudok, hogy egy
méter útsáv megfestése fehér fény-
visszaverő anyaggal 1,3 lejbe kerül
héával együtt. Mivel gyakorlatilag
három párhuzamos sávot kellene
húzni, 1 km kerékpárút felfestése
3900 lejbe kerülne. 

A kerékpáros civil akciót kezde-
ményező hozzátette, nemcsak a
saját, de a kerékpárosok tapaszta-
lata, hogy ma Marosvásárhelyen
veszélyes a közlekedés. Nem a
város szélén kell kijelölni a sávokat,
hanem a központ felé vezető főut-
cákon és a központban, mivel a
város szerkezete olyan, hogy nem
lehet kikerülni a Rózsák terét. Az
lenne a legjobb, ha ezekkel a sávok-
kal biztonságossá tennék a kerék-
párforgalmat, így talán többen
járnának munkába is bringával. Az
elfogadott költségvetésben többek
között van egy olyan tétel is, amely-
ben pénzt szánnak arra, hogy a be-
fedett Poklos-patak fölé
kerékpárutat is kijelölnének. Hisz-
szük, ha látjuk! – tehetnék hozzá a
bringások. (vajda)

Az ülésen, amelyet dr. Benedek
Theodora tanácsos vezetett, ezúttal
sem vett részt Dorin Florea polgár-
mester. A különböző pártokat kép-
viselő tanácsosok, nem sokat
törődve az RMDSZ-frakció tiltako-
zásával, az ülésen megszavazták a
város 2017. évre szóló költségveté-
sét. A szavazás egyöntetű volt, a ki-
jelzőtáblán 13 igen szerepelt.
Hermann Mark, a Szabad Emberek
Pártjának képviselője felszólalásá-
ban elmondta, hogy a katolikus is-
kola ügyében a diákok, szülők és
tanárok pártján állnak. Véleményük
szerint közösen, a POL képviselői-
vel együtt kellett volna igazságos,
méltányos és törvényes megoldást
találni arra, hogy az iskola tovább
működhessen. 

A történtek ellenére nem kellett
volna összetéveszteni a szezont a
fazonnal – jelentette ki. A szakbi-
zottságokban ugyanis napi öt-hat
órán át vitatkoztak a költségvetés-
ről, amihez az RMDSZ-tanácsosok
is építő módon hozzájárultak, és így
– véleménye szerint – a legalapo-
sabb és legkidolgozottabb költség-
vetés jött létre, amit nem kellene
politikai zsarolás tárgyává tenni –
nyilatkozta. Erről a jelek szerint szó
sem volt, hisz egyszerű többséggel
az RMDSZ-tanácsosok hiányában
is probléma nélkül szavaztak a je-
lenlevők. Radu Bălaş, a POL kép-

viselője szerint a Szabad Emberek
Pártjának tagjai azért döntöttek a
költségvetés megszavazása mellett,
mivel a javaslataik szinte kivétel
nélkül bekerültek a különböző téte-
lek közé. Kivételt csupán a sporttá-
mogatások jelentenek, a Maros
Kosárlabdaklub, az egyetemi röp-
labdacsapat, a City’us teremfo-
cicsapat és az ASA támogatására
szánt milliós összegekről szóló ta-
nácsi határozat törvényességét
ugyanis már korábban megtámadta
a POL, és reményeik szerint a pre-
fektúra helyet ad kifogásuknak. 

A napirend előtti hozzászólások-
ban Emil Steţca tette szóvá a terem-
bérek emelkedését, ami meg-
nehezíti az általa edzett kosárlab-
dacsapatok helyzetét. Kádár Balázs
a hiányzó kerékpárutak miatt apel-
lált, Simon Judit, a HIFA vezetője,
a nemkormányzati szervezetek hat-
hatósabb támogatását szorgalmazta,
dr. Lupşa Alexandru idegsebész fő-
orvos a fogyatékos gyermekek gon-
dozását vállaló, és már hitelekből
működtetett Alpha Transilvana nap-
pali központ érdekében kérte, hogy
tűzzék napirendre az épület alatti te-
rület bérbeadásának a meghosszab-
bítását, ami egy éve húzódik,
megnehezítve az alapítvány helyze-
tét.

Az ülésen néhány fontosnak vélt
napirendi pontban még döntött a 13
jelen levő tanácsos. 
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Mezey Sarolta

(Folytatás az 1. oldalról)

Huszonnyolc százalékkal nőtt a megye költségvetése
Több pénz jut beruházásokra

Megszavazták 
az idei költségvetést

Kerékpárutakért karikáztak 
Ha van akarat, lehet megoldás is

A Maros Megyei Tanfelügyelő-
ség vezetőtanácsa kedden, március
28-án döntött az önkormányzat
által korábban elküldött iskolahá-
lózatról, amelynek eredményeként
nyolc tanintézet – köztük a Római
Katolikus Teológiai Líceum és a
Református Kollégium – nem
kapta meg az úgynevezett „aviz
conform”-ot – jóváhagyási nyilat-
kozat. Az iskolahálózat véglegesí-
téséről szóló döntést a helyi
tanácsnak kell meghoznia, ezért az
RMDSZ álláspontja szerint ez nem
tűr további halasztást, hiszen a gye-
rekeink oktatását és jövőjét min-
dennél fontosabbnak tartjuk.
Véleményünk szerint Marosvásár-
helyen minden jelenleg működő
oktatási intézményre szükség van,
azaz mindeniknek szerepelnie kell
a végleges iskolahálózatban.

Lévén, hogy a tanfelügyelőségi
döntést írásos formában csak a teg-

napi nap folyamán, azaz március
29-én véglegesítették, és csak a
mai nap iktatták a polgármesteri hi-
vatalnál, így procedurális szem-
pontból a frakciónak nem maradt
elég ideje sürgősségi határozatter-
vezet benyújtására. Ezért kezdemé-
nyezzük, hogy a következő hétre
hívjunk össze sürgősségi tanácsü-
lést, melynek első napirendi pontja
az iskolahálózatról szóló határozat-
tervezet.

A magyar közösség számára a
katolikus iskola sorsa egy olyan
ügy, amelynek megoldása minden
egyéb politikai és adminisztratív
döntést felülír. Éppen ezért hatá-
roztunk úgy, hogy a marosvásárhe-
lyi RMDSZ-frakció nem vesz részt
a mai tanácsülésen. Hangsúlyozni
szeretnénk, hogy ez nem valami
ellen, hanem valami mellett szól,
konkrétan a magyar közösség
jogos igénye mellett.

Mind a tanfelügyelőség, mind az
önkormányzat egymásra mutogat,
és csak nyilatkozatok szintjén sze-
retnék megoldani a több hónapja
húzódó bizonytalan helyzetet. Úgy
gondoljuk, hogy elsősorban a ma-
gyar közösség türelmét teszik pró-
bára, és visszaélnek akaratával.
Nem vagyunk hajlandóak több ad-
minisztrációs kifogást meghall-
gatni! Felkérjük a helyi tanács
összes politikai pártját, hogy
amennyiben igaz, hogy mindenki
megoldást keres erre a helyzetre, és
mindannyiunk számára fontos
gyermekeink jövője, akkor a tanács
egyöntetűen szavazzon az iskola-
hálózat elfogadásáról, és ezzel biz-
tosítsuk, hogy az a több ezer fiatal,
akinek most bizonytalan a hely-
zete, zavartalanul folytathassa ta-
nulmányait. 

A marosvásárhelyi városi 
tanács RMDSZ-frakciója

A marosvásárhelyi városi tanács RMDSZ-frakciója
kezdeményezi, hogy sürgősségi tanácsülésen
döntsenek az iskolahálózat véglegesítéséről 

Fotó: Vajda György

Fotó: Nagy Tibor



XIII. évf. 13. (559.) szám, 2017. március 31., péntek Szerkesztette: Antalfi Imola

A marosvásárhelyiek körében többnyire
köztudott tény, hogy a város egykori polgár-
mestere, Bernády György 1911-ben utazást
tett az Amerikai Egyesült Államokban. Uta-
zásáról számos adoma maradt fenn, mint pl.
a Kultúrpalota harmadik emeletének törté-

nete. Írásomban nem ezzel szeretnék foglal-
kozni, hanem arra világítanék rá, hogy
milyen benyomással volt az amerikai út a vá-
rosvezetőre, illetve milyen tapasztalatokat
szerzett.

Bernády György amerikai útja az erdélyi
földgázmezők felfedezésével hozható össze-
függésbe. 1908-ban a pénzügyminisztérium
megbízásából geológusok mélyfúrásokat vé-
geztek. A Marosvásárhelytől nem messze el-
helyezkedő Kissármáson próbálkoztak, ahol
nagy mennyiségű földgázra bukkantak, és ez
új kutatásokat és élénk országos érdeklődést
váltott ki. A hasznosításhoz szükséges előta-
nulmányokhoz a minisztérium több szakem-
bert küldött külföldre, Amerikába
tanulmányutakra. Így került a képbe Bernády
György személye is, akit a felfedezést követő
időszakban élénken érdekelt a földgáz fel-
használása, és végül ebből a célból utazott az
óceánon túlra. Tanulmányútja célját tekintve
nem nevezhető különösen sikeresnek,
ugyanis hazatértét követően nem sikerült –
legalább másfél évtizedig – a tervezett föld-
gáz magáncélra való felhasználásának a be-
vezetését elérnie. Azonban útja sok
szempontból rendkívülinek számított, megfi-
gyelései és tapasztalatai (a földgázkérdéstől
eltekintve) meghatározónak bizonyultak,
akár a további életpályája és felfogása szem-
pontjából.

Bernády amerikai utazásáról naplót veze-
tett. Kis füzetecskékbe jegyezte fel a látotta-
kat és hallottakat. Üzemi látogatásai alatt
készített jegyzeteit már Marosvásárhelyen
gépeltette le, későbbi felhasználás céljából,
ami végül elmaradt. Az utazási naplója több-
nyire nem személyes hangvételű, száraz stí-
lusú, jóformán csak a műszaki adatok
közlésére szorítkozott. 

Útját 1911 májusában kezdte meg, első-
ként Budapesten, ahol több elintéznivalója is
akadt. Május 25-én ismét vonatra szállva
Drezda felé vette az irányt, ahol meglátogatta
örökbe fogadott kislányát. Ezt követően Bré-
mába utazott, ahol május 30-án a Kaiser Wil-
helm II. óceánjáróra költözött. A
Norddeutscher Lloyd hajótársaság menetrend
szerint közlekedő óceánjárójának első osz-
tályán Bernády elfoglalta 62-es számú kabin-
ját. Az angliai southamptoni kitérőt követően
elkezdődött a valamivel több mint egy hetet

tartó utazás a nyílt óceánon. Bernády nem vi-
selte túl jól az utazást, naplójában többnyire
az időjárási viszonyokról rögzített informá-
ciókat. Június 4-én levelet írt feleségének, va-
lamint a város polgármester-helyettesének.
Előbbi tartalmát nem ismerjük, utóbbiból vi-
szont több információ is kiderült az utazás
körülményeiről. Vélhetően ezekből feleségé-

vel is megosztott néhányat. „Lehet, hogy ké-
sőbb én is szépnek fogom mondani ezt az utat,
de ma bizony nagyon kellemetlen. Különösen
ma, pünkösd első napján, amikor óriási kö-
dünk van, s a hajó vésztülke úgyszólván ál-
landóan szól” – panaszolta Bernády. Az út
során a gőzös köddel és viharral is megbirkó-

zott, mígnem június 7-én New York kikötő-
jébe ért. Bernády leveléből az is kiderült,
hogy a polgármesternek volt ideje gondol-
kodni a városi építkezéseken. Ekkor üzente
meg, hogy a Kultúrpalotát, akár többletkölt-
ségen is, de háromemeletesre kell építeni.1 A
levél csak június 14-én érkezett Marosvásár-
helyre, viszont annál nagyobb szenzációt kel-
tett. Sűrű éljenzések közepette olvasták fel,
az elöljáróság ekkor még önfeledten és mu-
latozva gondolt arra, hogy a polgármestere
nehéz útjának viszontagságai közepette is a
városra gondolt.

Bernády az Újvilágban is elemében érez-
hette magát, hamar alkalmazkodott a viszo-
nyokhoz, és megpróbálta kialakítani az
otthonihoz hasonló munkarutint. Mivel hajó-
val utazott, elmaradt az ún. „jetlag”, vagyis a
gyors időzónaváltás-szindróma, a hajóút fá-
radalmait pedig gyorsan kipihente. A keleti
és nyugati partvidék fontos ipartelepeit láto-
gatta meg. Ezek mellett az utazása során né-
hány látványosság megtekintésére is maradt
ideje. Ilyen volt a Niagara-vízesés (melyről
fényképet is hazahozott), vagy a Grand Ca-
nyon. Reggel 6 órakor kelt, és az előre meg-
beszélt személyek társaságában
(gyárigazgatók, ipari mágnások) vasúton
vagy automobilon utazott, és gyűjtötte az in-

formációkat a különböző gyár- és ipari tele-
pek működési viszonyairól. Éjjel 12-1 körül
vonult vissza, alvásról csak akkor lehetett
szó, miután elkészült az aznapi feljegyzései-
vel.2

Utazásai beszámolóiból kiderül, hogy nem
csupán a száraz technikai adatokat rögzítette,
hanem az amerikai fogyasztói társadalom
működését is megfigyelte. A naplójában nem
rögzítette, hogy július 4-én, a függetlenség
ünnepén éppen Chicagóban tartózkodott. Itt
figyelte meg elsősorban, hogy a különböző
népcsoportok hogy kezdték meg az integrá-
ciót a kontinensen: „Régebben egész csomó
ember pusztult el ezeken az ünnepségeken
[július 4-én], volt tánc, bor, meg verekedés.
A nagy emberpusztulásnak az élét ünnepi fel-
vonulással vették el, melyben különböző nem-
zetiségű, foglalkozású, esetleg politikai
pártállású emberek vesznek csoportonként,
szép rendben részt. Elöl a hivatalos szemé-
lyek mentek, utánuk sok ezer főből álló német
birodalmi ember, a német egységet dicsőítő
díszkocsival. Az oroszországi lengyelek dísz-
kocsija a független Lengyelországot, a hor-
vátoké pedig a független horvát, szlavón és
dalmát királyságot jelképezte. Díszkocsijuk
tömegekben következett, azután a görögök,
olaszok, csehek (az önálló cseh királyságot
jelképező kocsin) [...]. Valamennyi az ameri-
kai egységet, az amerikai állameszmét éltette.
S a magyarok? Azok nem voltak sehol” –
jegyezte meg Bernády, azt a tanulságot le-
vonva, hogy a vendégmunkások közül legszi-
lárdabban mégiscsak a magyarok
ragaszkodtak identitásuk megőrzéséhez, s
ezzel mintegy állást foglalt a kivándorlás

ellen.3 Chicago valóban
egyik fontos célpontja
volt a Monarchia ki-
vándorló kolóniáinak.
Ebből Bernády 1911-
ben azt tapasztalta,
hogy „Chicagóban
igen sok horvát és erdé-
lyi román kivándorló él,
aki azonban zugügynö-
keivel intézteti el a dol-
gát.”4 Utóbbi
megjegyzés arra vonat-
kozott, hogy léteztek

bizonyos informális há-
lózatok, melyeken keresztül a Monarchia ki-
vándorolt nemzetiségei el tudták intézni
mindennapos gondjaikat, anélkül, hogy a
konzulátushoz fordultak volna segítségért
ezen ügyekben. Ezzel Bernády a kivándorlás
problematikájára is rávilágított „A magyar
munkásnak kint [vagyis az USA-ban] nem a
legrózsásabb a helyzete. A legnehezebb mun-
kát végeztetik vele, a gyárak és a bányák gyil-
kos levegőjében él.
Ami kis pénzt megta-
karít, – ha ugyan meg-
takarít – arra
egészsége és munkae-
reje megy rá. Az intel-
ligens, a képzett, a
diplomás embernek
sincs, még ha műszaki
pályára való is, kü-
lönb sorsa a munkás-
nál. Állandó
foglalkozást nem kap,
heti tíz-huszonöt dol-
lárral kell beérnie,
ami bizony sanyarú
életre kényszeríti. A
magyar munkást kü-
lönben nagyon szere-
tik odaát, mert nagy

munkabírású, értelmes és szorgalmas. Csak
egy a kifogás ellene: hogy lobbanékony ter-
mészetű és torzsalkodó. A rendőrhatóságnak
sok baja van vele. Meggazdagodott magyar
természetesen Amerikában is akad, de szá-
muk százalékban kifejezve elenyészően cse-
kély” 5 – számolt be tapasztalatairól Bernády
a budapesti sajtónak. 

Bernády utazásai során emléktárgyakat is
gyűjtött. Választása valamiért éppen a dísz-
kanalakra esett. A hajófedélzettől kezdve a
Colorado-völgyig emblémákkal ellátott ka-
nálgyűjteményt vásárolt össze, melyek nagy
része megtekinthető ma is a Kultúrpalotában
berendezett Bernády-emlékszobában. 
A kanalakat őrző kazettának a rézlapocskája
is megmaradt, amelyre rávésette, hogy „Ma-
rosvásárhely érdemes és nemes közönségének
megbízásából tett Észak-Amerikai tanul-
mányútja emlékére Dr. Bernády György gyűj-
tötte össze”. A szöveg fölött a város címere,
a magyar és amerikai zászlóval, valamint két-
oldalt a mintegy 40 helyszínt megemlítő ta-
nulmányútjának főbb állomásai olvashatóak,
többé-kevésbé sorrendbe állítva. Emellett
számos képeslapot, hotelbrosúrát, étlapot és
az ipartelepeken készített fényképet őriz az
amerikai útjának gyűjteménye. Utazásának
egyik utolsó állomása az amerikai főváros
volt. Ott leginkább a dokumentációkhoz
szükséges szakirodalmat és statisztikákat te-
kintette át. Ám fennmaradt egy érdekes anek-
dota a washingtoni útról: állítólag mérgében
összetörte a sétabotját a Fehér Ház márvány-
ból készült lábazatkövén. Hirtelen felindulása
a városi szájhagyomány szerint azért követ-
kezhetett be, mivel azt gondolta, hogy az el-
nöki székházként szolgáló épület a
„kivándorolt magyarok verejtékén épült”.6 A
humoros anekdota átvitt értelemben egy ko-
rabeli jelenséget is igen hűen tükrözött: a
nagymértékű kivándorlás és az ebből kelet-
kező munkaerőhiány problematikáját a szá-
zad eleji erdélyi viszonylatban.

Bernády a mintegy három hónapot tartó ta-
nulmányútját 1911. augusztus 19-én fejezte
be. Marosvásárhelyen hatalmas tömeg és ün-
nepély fogadta a világot járt polgármestert.
Utazásának hatását az elkövetkező évtizedek-
ben is érezni lehetett, erről ő maga többször
is megemlékezett. 

1 Oniga Erika szerk.: A marosvásárhelyi Kul-
túrpalota 1908-1913. Maros Megyei Múzeum,
2013. 23-24.o.

2 Marosvásárhely, 1911. július 15.
3 Budapesti Hírlap, 1911. augusztus 13.
4 Budapesti Hírlap, 1911. augusztus 13.
5 Budapesti Hírlap, 1911. augusztus 13.
6 MTA Kézirattára, MS 10.292. Csiszár Lajos

emlékiratai II. Marosvásárhelyi emlékek (Maros-
vásárhely tréfái).77. f.

A Grand Canyontól Washingtonig: Bernády György amerikai tapasztalatai
Fodor János

Chicagói képeslap Bernádyval

Emlékplakett

Bernády a hajó fedélzetén



A Magyarhoni Földtani Társulat (MFT)
2015 második felében útjára indította az „Év
ősmaradványa” szavazást. A 2017. év nyer-
tese a Kárpátok sárkánya, a barlangi medve.

Ma már csak mosolyt fakaszt az eperjesi
seborvos, Johann Patersonius Hain büszke
kijelentése – két tudományos tudósításában
(De draconibus Carpathicus és De draco-
num carpathicus cavernis), melyek a tekin-
télyes lipcsei Miscellanea curiosa, sive,
Ephemeridum medico-physicarum Germani-
carum Academiae Naturae Curiosarumban
jelentek meg 1671-ben és 1672-ben – misze-
rint: sikerült sok mindent megvilágítanom és
a sárkányok történetét érthetőbbé tennem.

Petrus Ransanus itáliai szerzetes, aki
maga is egy „sárkánykoponya” boldog tulaj-
donosa lehetett, a XV. század második felé-
ben részletesen beszámolt Erdély
barlangjairól, amelyekben sok érintetlenül
maradt sárkánykoponya és csont található,
megjegyezvén, hogy azon vidéken ilyenfajta
állatok nem élnek, bár néhányan úgy tartják,
hogy az özönvíz idején Afrikából vagy más-
honnan, ahol sárkányok élnek, a kiáradó víz
sodrával kerültek ide ezek a testek.

Johann Friedrich Esper már 1774-ben
jegesmedve-maradványokként értelmezte a
sárkánycsontokat, húsz évvel később a lipcsei
Johann Cristian Rosemüller nevet is adott
a barlangi medvének. Azóta Ursus spelaeus
néven tiszteljük. A sárkánymesének a nagy
tekintélyű Georges Cuvier, az összehason-
lító anatómia atyja adta meg a kegyelemdö-
fést. Bizonyítékul éppen a Hain-féle
koponyaábrázolás szolgált.

A barlangi medve a maga 300-700 kg sú-
lyával, karmainak nyomával a barlangok
falán páni félelmet kelthetett emberősünkben.
Azonban a fogazata inkább a vaddisznók
mindenevő voltát idézi. Anglia déli részétől
a Kaszpi-tengerig mindenütt előfordult. A
pleisztocén végi megafauna jellegzetes tagja
volt. A legtöbb maradvány a késő pleisztocén
második feléből, 70-15 ezer évvel ezelőttről
ismert. A barlangi medvék a jégkorszak
utolsó glaciálisában tűntek el. A kőkorszak
embere vadászott rá. Húsa fontos táplálék
volt, gereznája értékes prém. De talán a med-
véktől elfoglalt, jól védhető barlangok lehet-
tek kipusztításának legfőbb indokai.
Találtak olyan medvekoponyát, amibe
a belefúródott dárdahegy máig meg-
maradt.

A Homo sapiens és az Ursus spela-
eus küzdelme alighanem az emberiség
leghosszabb hadviselése lehetett. S
ebben a küzdelemben mindkét fél ko-
moly veszteségeket szenvedett. Talán
ennek késői tudatalatti lenyomata is
felsejlik a sárkányon győztes ember
mítoszában s a sárkánymotívumos ne-
mesi címerekben.

Azóta az ember csak az embertől

akarta elvenni barlangját, lakhelyét, életterét,
hazáját.

A középkor embere már nem láthatta az
élő állatot, de rábukkant hatalmas csontjaira.
A koponyája akár fél méteres is lehetett – két-
szer akkora, mint a barnamedvéé. Tetején
hátul a hatalmas rágóizmok tapadási helyéül
szolgáló otromba taréj és a méretes szemfo-
gak összehalmozódó tömege az akkor újra
felfedezett barlangokban alakíthatta ki a
mesék sárkányképét.

A régóta ismert erdélyi sárkánybarlangok-
ban mára már nem sok csont maradt. A Bihari
Oncsásza- és Igric-barlangok sok medve-
csontot őriztek. Az oncsászai barlangból Pri-
mics György 1890-ben teljesen ép csontvázat
is leírt. Az Igric-barlangból pedig 300 kopo-
nya került elő. Szegyesd határában, a Sár-
kánylyuk-barlangban magam is kerestem
diákjaimmal csontjait három évtizednyi ideje,
kicsiny sikerrel. De a kiskohi Medvék bar-
langját csak 1983-ban fedezték fel; 140 bar-
langi medve maradványát tárták itt fel. A
közel tízezer évvel ezelőtt beomlott bejárat
őrizte meg érintetlenül e gazdag leletegyüt-
test a mának.

Nem láttalak egy hétig, kis rügyek,
és közben milyen nagyra nőttetek!
hüvelyknyire! ... Kilombosodtatok
és ezer könnyű és friss fodrotok
halványzöld lángként repdesi körül
a gallyakat és táncol és örül.

De szépek vagytok, tavaszi rügyek,
de bátrak vagytok! Nem kérdezitek,
mi vár rátok – ha itt az ideje,
mint a barna földből a rét füve,
a barna ágból kicsaptok ti is,
akármilyen hideg az április.

– ilyen szózatot intéz az 1900. március utolsó
napján született Szabó Lőrinc Az áprilisi rü-
gyekhez –

Bölcsek vagytok ti, szárnybontó rügyek,
bölcsebbek, mint én, egészségesek ...
Egy hónapja nem láttuk a napot,
mégis hittetek és kibújtatok,
hajtott a szent önzés, küzdöttetek,
győzni akartatok és győztetek!(...)

Győzedelmes április. Már az ókori görö-
gök is egymás megtréfálásával köszöntötték
a téltemető hónapot. Április bolondja az, akit
április elsején rászednek: a bolondját járatják
vele. Több országban elterjedt szokás, ere-
dete nem tisztázott. Egyik magyarázat szerint
kelta népszokás volt, ilyenkor bohókás tava-
szi ünnepeket ültek. Más magyarázat szerint
IX. Károly francia király egyik rendeleté-
ből ered: 1564-ben az új esztendőt április 1-
jéről január 1-jére tétette. Az akkor szokásban
lévő újévi ajándékozás megmaradt, de a ren-
delet után április elsején már csak bolondos
ajándékot adtak egymásnak az emberek.

A hagyomány szerint e hónapnak Romu-
lus adott nevet, isteni anyja, Venus etruszk
neve után (Apru, az ógörögben Aphrodité).
Terentius Varro a név eredetét az aperire
(kinyílni, feltörni) igére vezeti vissza.

1784 márciusának végén született Kőrösi
Csoma Sándor Csomakőrösön, de csak áp-
rilis elején anyakönyvezték. 58 évre rá, 1842.
április 11-én fejezte be földi életét Dardzsi-
lingben.

„Ázsiai utazásom tárgya: kikutatni a ma-
gyarok első településhelyeit. Összegyűjteni

történelmi tetteinket, megfigyelni a
hasonlóságát, ami több keleti nyelv
és a mi anyanyelvünk között van”
– írta volt. Hogy felkutassa a ma-
gyarok őshazáját, ujgur területre
akart eljutni, feltételezve a magyar–
ujgur rokonságot. S lám, ma gene-
tikai kutatás (is) bizonyítja
feltételezése helyességét. Széles
körű nemzetközi mitokondriális
DNS-kutatás eredménye a megál-
lapítás, miszerint „a magyarok...
igen közeli genetikai kapcsolatban

állnak a belső-ázsiai korábbi és ma ott élő török
népekkel, így a belső-ázsiai ujgurokkal...”

A népességgenetikai kutatásaink Közép-
Ázsia irányába kell forduljanak. A genetikai
vérvonalak oda vezetnek, ahova Kőrösi nyel-
vészként nem jutott el...

Székely hegyekből messzi Ázsiába,
Az őshazába vándorolt ki ő,
Feje felett a vén, szent Himalája,
Tán öregebb, mint maga az Idő.
Ott rótta a betűket és kereste
Puszták homokján vérei nyomát,
Meglátogatta ínség, balszerencse,
De ő csak várt és vándorolt tovább (...)

– Juhász Gyula írta volt az Ének Kőrösi
Csomáról című versében –

Az őshazát nem lelte és az újat
Nem látta többé, nincs már vigasza.
Öreg magyar, örök magyar, ki tudja,
Nem egy hazánk van-e: örök haza?

Juhász Gyula is áprilisi: 1883. április 4-
én született.

Benned születtem, édesbús, szeszélyes
Tavaszi hónap, felleges derűs,
Mikor a rétek lelke már fölérez
S brekeg a vízben száz bús hegedűs (...)

– így ír erről az Április bolondjában: Aztán
ötven év elmúltával, szinte napra pontosan,
1937. április 6-án megtért ő is az örök ha-
zába.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2017-ben, bolondok napja előtt egy

Föld-fordulásnyira

Vörösmellű nektármadár 
(Chalcomitra senegalensis)

Szenegáltól Fokföldig a szavannákon és
kertekben élő madár. A tollazata bársonyos
barnásfekete, a szárnyain bronzos fény csil-
log. Homloka és álla élénk érceszöld színben
szikrázik. A torokpajzsa valóságos ékítmény,
a hasa felől nézve erőteljes kárminvörös, de
ha derékszögből nézzük, akkor előtűnik
finom harántcsíkossága, amely égszínkék
színű, fényű. 

A csőre hosz-
szabb, mint a feje;
mégis előfordul,
hogy a virágokat a
tövükön szúrja
meg. Nemcsak a
nektárt kedveli,
hanem a rovarokat
is. Ezeket a levegő-
ben repülve fogja
meg. Fészkét a tojó
építi magas fákra, a
körte alakú építmény lefelé csüng a magasan
feszülő ágról.

Kékszalagos 
nektármadár 
(Cinnyris chalybeus)

Fokföldtől északra
Tanzániáig, Kongóig
gyakori a 12 cm-es
kékszalagos nektárma-
dár. Fokvárosi homok-
dűnék alacsony
bokrain is fészkel. Ott
a téli esős évszakban
költ, amikor a legtöbb
növény virágzik. A fi-
ókákat nagyrészt a tojó
gondozza. Kirepülésük

után is a fiókákkal
együtt alszik a fészek-
ben. A hím fényeszöld
tollazatú, a begyörve
kék színben ragyog, a
melle közepe fényes
narancsvörös, szélein
citromsárga.
Kékmellű nektármadár
(Cinnyris superbus)

A 16 cm hosszú
madár Nyugat-Afriká-
ban él, erőteljes alkatú.
A hasa mély sötétvö-
rös; a tollazatának
többi része élénk érces

fényben csillog, hátoldala bronzoszöld, a feje
teteje kékeszöld, torka és melle a ráeső fény
szöge szerint acélkéktől bíborszínűig válto-
zik.
Lép-nektármadár (Cinnyris osea)

Szíriában és Izraelben végez hasznos mun-
kát. Ő az egyetlen beporzója a Laranthus aca-
ciae fagyöngyféle virágainak. A növénynek
és a madárnak is az elterjedési területe észak
felé kanyarodik. Különben a madár Arábia
délnyugati részén a Csád-tóig a száraz fenn-
síkokon él. Nagyrészt fekete, a hátoldala ké-
keszöld, farcsíkja, homloka és torka kéktől
ibolyaszínig terjedő fényű; a mellének olda-
lain narancsvörös tollpamatot visel.
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Barlangi medve csontok a szigethegységbeli Sárkány-lyuk barlangból 

Kiss Székely Zoltán

Trópusi madarak 
Nektármadárfélék családja

Összeállította: Márton Béla

A természet kalendáriuma (CCXLIX.)

Ezer könnyű és friss fodrotok halványzöld lángként repdesi körül a gallyakat és táncol és örül

Vörösmellű nektármadár (Chalcomitra senegalensis)    Forrás: Biodiversity Explorer

Kékszalagos nektármadár (Cinnyris chalybeus)
Forrás: Trek Nature

Kékmellű nektármadár (Cinnyris superbus)
Forrás: Oiseaux.net

Lép-nektármadár (Cinnyris osea) Commons
Forrás: Wikimedia



Harmadszor is újra akarják temetni
James Polkot, az Egyesült Államok
11. elnökét, amiért biztosan kijár
majd neki „a legtöbb temetést kapott
amerikai elnök” címe.

Polk 168 éve hunyt el, és az utóbbi száz
esztendőben nyugton hagyták. Tennessee
állam törvényhozói azonban ismét ki akarják
hantoltatni, hogy negyedszerre megint más-
hova temessék. Polk jelenleg Nashville
város Capitoliumában nyugszik, ahonnan át-
vinnék legújabb sírhelyére, Columbia váro-
sába. Ott áll a néhai elnök egykori háza,
amely ma múzeum, és Polk annak kertjében
találna – talán már tényleg – örök nyuga-
lomra.

A hely azonban még korántsem biztos,
mivel hétfőn ugyan megszavazták a helyi
képviselők Polk újratemetését, de a szenátus
e héten várható döntéséig a vita változatlan
hevességgel dúl arról, hogy hova kerüljön,
ráadásul a néhai elnök leszármazottai ellen-
zik az újratemetést. Teresa Elam, a 11. elnök
7. nemzedékbeli unokahúga a CBS amerikai
televíziónak azt mondta, hogy „rémisztő-
nek” találja az ötletet. „Felháborít, hogy az

elnök és felesége, e
két csodálatos
ember földi marad-
ványait elszállítják
ide Columbiába,
csak azért, hogy
pénzt csináljanak
belőle” – fogalma-
zott Teresa Elam.

A columbiai mú-
zeum kurátora,
Thomas Price szin-
tén a CBS televízi-
óban azzal érvelt,
hogy Polk sok időt
töltött Columbiá-
ban, és a helybé-
liek, valamint a
turisták is reklamál-
ják, vajon miért
nem ott nyugszik.

James Polk 1795-ben Észak-Karolinában
született, de élete nagy részét Tennessee ál-
lamban élte le. Az állam kormányzója volt,
majd a szövetségi törvényhozás tagja, ké-
sőbb házelnöke, 1845-ben pedig őt válasz-
tották az Egyesült Államok 11. elnökévé.
1836-ban háborúval elérte, hogy az addig
független Texas az Unió része legyen. Kor-
mányzása idején csatolták az Unióhoz az
oregoni területet, amelyből később Oregon,
Idaho és Washington szövetségi állam lett.
Polk győztes háborút vívott Kaliforniáért
Mexikóval is, amely 1848-ban több mint
egymillió négyzetkilométernyi területet en-
gedett át az Egyesült Államoknak.

1849-ben hunyt el kolerában. Akkor
Nashville városi sírkertjében temették el.
1850-ben újratemették, és végakarata szerint
nashville-i házának kertjébe került. Hitvese
halála után, 1891-ben azonban megint kihan-
tolták, és azóta a Tennessee Capitoliumának
(törvényhozásának) épülete előtt emelt ma-
uzóleumban nyugszik, feleségével együtt.
(MTI)

Wynne-Hughes Veronika első ma-
gyarként szeretne egyedül elsíelni az
Antarktisz peremétől a Déli-sarkig.

Expedíciója november közepén indul, s a
tervek szerint 2018. január közepén ér véget.
Hozzávetőleg 1140 kilométert tesz majd meg,
szánt húzva maga után, és bár egyedül megy,
lesz háttércsapata, orvosokkal – mondta el az
M1 aktuális csatorna keddi műsorában. Két
bázisuk lesz az Antarktiszon, az út során min-
dennap be kell jelentkeznie, meg kell adnia
koordinátáit. Saját sátrában alszik majd.

Wynne-Hughes Veronika túl van már egy
norvégiai felkészülésen. Hangsúlyozta, hogy
mennyire fontos a felszerelések ismerete,
hogy „mi miért jó, és miért nem”, folyama-
tosan figyelni kell a fejlesztéseket, tudni kell
össze- és szétszerelni dolgokat, „például egy
tűzhelyet a mínusz 40 fokban”. Következő

tréningje az Északnyugati-átjáróban, Kana-
dában lesz, ahol „lábon” még szintén nem járt
– csak hajón – magyar, így ez is egy kisebb
rekord lesz.

Az antarktiszi expedíción fényképeket és
videókat készít majd, és tárgyal egy könyvről
is. Elmondta, hogy a túra engedélyeztetése
rendkívül bonyolult volt, jogilag azért, mert
olyan kontinensről van szó, ahol sok ország-
nak van fennhatósága, és környezetvédelmi-
leg is. Az expedíció 30 millió forintból,
szponzorok támogatásával valósul meg.

Wynne-Hughes Veronika, akinek édesapja
angol, édesanyja magyar, nem először vállal-
kozik hasonló extrém kalandra: tavaly de-
cemberben tért vissza egy többéves útról,
amelynek során hajóstoppal jutott el a világ
legkülönbözőbb pontjaira. Túráját az antark-
tiszi kaland után akarja folytatni. (MTI)
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James Polk Forrás: Emaze

Wynne-Hughes Veronik Forrás: Rockbook

Magyar expedíció 
az Antarktisz pereméről a Déli-sarkig 

Harmadszor is újratemetik 
az Egyesült Államok 11. elnökét
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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. Német–római császár és magyar király, 225 éve halt meg (má-
sodik). 5. Ideggyógyász, egyetemi tanár, kutató, 150 éve született (Artúr). 9. Felső tár-
sadalmi réteg. 10. Sárga virágú cserje. 12. Kamaragróf, 550 éve született (György). 17.
Táncos mulató. 19. Arrafele! 20. Francia festő. 21. Tasli. 22. Fekete István rókája. 23. Al-
gériai város. 24. Versenymotortípus. 25. Végtelen talány! 26. Rossz (francia). 27. Hím
juh. 28. ... oldal (Karácsony B.). 30. Eszessé tesz. 33. Katolikus (röv.). 34. Himfy névjele.
35. Tiltószó. 37. Após. 38. Papiruszhajó. 40. Mezőgazdász, botanikus, 150 éve született
(Lajos). 43. Várpalota része. 45. Szép vitéz. 47. Keverve van! 48. Egyesülés. 49. Rá vár-
nak Beckettnél. 50. A Rába német neve. 51. Ügyvéd, 48-as politikus, 200 éve született
(Gábor). 52. Jezsuita történetíró, kartográfus, 300 éve halt meg (Gábor).

FÜGGŐLEGES: 1. Oroszlánnév. 2. Olasz névelő. 3. Vasalt cölöp. 4. Hallócső. 5.
Csúszó jármű. 6. Német angolna. 7. A radon vegyjele. 8. Dől. 11. Könyvkiadó, írók tá-
mogatója, 250 éve született (Péteri... József). 13. Balkáni körtánc. 14. Hatalmában tartó.
15. Az új román lej. 16. A teszt vége! 18. Belgrádi palota. 20. A 425 éve született cseh
pedagógus, Jan Amos Komensky írói neve. 21. Férfi (becézve). 22. Fontos fém. 24. Író,
költő (Lajos). 25. Költő (Árpád). 27. Francia focisztár (Raymond). 29. Lóköröm. 31. A
szabadba taszít. 32. ... Mark, védjegy. 34. Peking lakója. 36. ..., inni jól tudok (Petőfi).
39. Orosz rendező. 41. Máramarosi hegység. 42. Plébános, gabonanemesítő, 275 éve
született (József). 44. Olaj (angol). 45. Pinceszag. 46. Menjetek! (latin). 49. A germánium
vegyjele. 50. Skálahang.

L.N.J.

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket április 13-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

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

VÍZSZINTES: 1. Hullámvevő, vételérzékelő – Értékes drágakő. 7. Kettős betű –
Végtelen rúd! 8. Görög tenger – Korai gyümölcs. 9. Amerikai színész (Gibson) – Az urán,
kálium és bór vegyjele. 11. Kocsma része – Olasz, máltai és portugál gépkocsijelzés. 12.
Rideg, mogorva – Gabonát levág. 14. Alá – Ante meridiem. 15. Skandináv nép –
Fúróeszköz. 18. Igyekszik, iparkodik – Egyik szülő. 19. Piac – Tevékenység, cselekvés.
22. Német személyes névmás – Keservesen sír. 23. Jókedv, vidámság – Nagy család. 25.
Klinika része! – Kín betűi. 27. Sporttrikó – Kubai, kambodzsai és thaiföldi autójel. 28.
Dohányzóeszköz – Mózes öt könyve. 30. Beidéz! – Bohém egynemű hangzói. 31. Revizor,
felügyelő – Trópusi gyümölcs.      

FÜGGŐLEGES: 1. Kaukázusi nyelv – Kedvelt gyümölcs. 2. Főtlen, sületlen –
Alaszkai folyó. 3. Azonos betűk – Mérni kezd! 4. Becézett Ágnes – Nitrogén, foszfor és
jód vegyjele. 5. USA-tagállam – Nihil, megsemmisülés. 6. Lépeget, totyog – Zamat, íz.
10. Melltű – Ízletes húsú tengeri hal. 13. Élénkítő, keserű ital – Erdei nimfa a görög mi-
tológiában. 16. Akna, gödör – Számnév. 17. Esztendőnként – Hátasló. 20. Malária ellen-
szere – Barázdál, kanalizál. 21. Girland – Lebonyolít, igazgat. 24. Ránc – Magyar
popénekes (Kovács). 26. Párosan vibrál! – Házastárs apja, népiesen, 29. Banándarab! –
Latin kettős betű.

Koncz Erzsébet

A MÁRCIUSI ÉVFORDULóK (1.)
című pályázat nyertesei:

GOMBOS ZOLTÁN, Marosvásárhely, 
Szabadság u. 60. sz.

SZEKERNYÉS TüNDE, Marosvásárhely,
Széchenyi u. 48. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
FERENCZY; KODÁLY; WESSELÉNYI;
VEÉR; SCHOBER; KRACNER; VASS.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot 

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

Megfejtések 
a március 24-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Kapcsolat
Skandi: Lehet nálunk epret szedni,

Meszet, maltert kevergetni.

Szerkeszti: Kiss Éva 743.
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Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek  kényszervégrehajtási osztálya

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2017. április 19-én 11 órai
kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cégek javait, az állami adósságok behajtása érdekében: 
ANTREPRIZA MONTAJ PODURI KFT., CUI 32975313, Marosvásárhely, Régi Kórház utca 4. szám, Maros megye –
végrehajtási dosszié A5028
– Liebherr 900 gumiabroncsos exkavátor, gyártási év 1991, kikiáltási ár 52.250 lej +19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 256.404 lej, a cég héát
fizet.
IMETON COM KFT. CUI 2527300, Marosvásárhely, Ionel Giurchi utca 53/2. szám, Maros megye – végrehajtási dosszié
I125
– emelődaru, 3500 kg 2.635 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva.
Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 35.178 lej. A cég héát fizet. 
ZA DRINK KFT. CUI 32975267, Marosvásárhely, Gh. Pop de Basesti utca 21/7. szám, Maros megye – végrehajtási
dosszié Z224
– faszék – 12 db, 69 lej + héa       (19%)
– faasztal – 6 db, 157 lej + héa 
– fémszékek – 40 db, 98 lej + héa 
– állvány – 1 db, 380 lej + héa  
– állvány – 1 db, 370 lej + héa 
– Horeca 1,4 m inoxasztal – 1 db, 630 lej + héa 
– inoxasztal szekrénnyel – 1 db, 640 lej + héa 
– bárszékek – 4 db, 97 lej + héa 
– Horeca hűtőszekrény – 1 db, 860 lej + héa 
– Dell számítógép – 1 db,  225 lej + héa 
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 21.139 lej, a cég héát
fizet.
MASPORT DESIGN KFT. CUI 20464323,  Marosvásárhely, 1918. December 1. út 200/22. szám, Maros megye –
végrehajtási dosszié M1669
– RIMOLDI szegélyezőgép: Rimoldi varrógéppel, szegélyezőgép-fej talppal, Quik rendszerű háromfázisos motorral, 1.590 lej +héa
– BROTHER varrógép: lineáris varrófejjel, E40 elektronikus kijelző berendezéssel, Brother varrógéppel, elektronikus
vezérlőrendszerrel, háromfázisos motorhoz kapcsolható, 2000 lej+19%héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 11.780 lej.
TOP ENERGO INSTAL KFT. CUI 17631863, Marosvásárhely, 1918. December 1. út 188/31. szám, Maros megye –
végrehajtási dosszié T1400
– LAND ROVER – FREELANDER 2.0 TD4, hitelesítési sz. ADLR141712I13E3/2002, alváz szériaszáma
SALLNABE82A362444, 1951 köbcentis, üzemanyag: gázolaj, színe szürke, rendszám CJ – 58 – TOP, 4.210 lej + héa
– VOLKSWAGEN 1HX0-GOLF, hitelesítési sz. AC112U1211J68E2/1994, alváz szériaszáma WVWZZZ1HZRW259380, 1781
köbcentis, üzemanyag: benzin, színe lila, rendszám MS – 08 – WHW, 2.910 lej + héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 1.151.516 lej.
MANSARDA INVESTMENT GROUP KFT., CUI18357570, Marosvásárhely, Liviu Rebreanu utca 1. szám, Maros megye –
végrehajtási dosszié M1516
– N1 BB DACIA FURGON , SD/USD1F/Logan típusú HASZONJÁRMŰ, hitelesítési szám BFDB1J1C11UA7E4/2008,
azonosítási szám UU1USD1F539373946, 1958 köbcentis, üzemanyag: benzin, szín: metallizált szürke, széria G324111, 11.617
lej + héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 18.497 lej
A cég héát fizet.
PROTOPCON KFT. CUI 21236633,  Marosvásárhely, Kárpátok sétány 37/90. szám, Maros megye – végrehajtási dosszié
P 1803
– Trimble 3305 márkájú topográfiai mérőszerkezet, 3.365 lej + héa. A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, a 207/2015-ös
számú, pénzügyi végrehajtási törvény 250. cikkelyének 11. és 14. bekezdése értelmében a legmagasabb árajánlaton adható el,
akkor is, ha ez alacsonyabb a kikiáltási árnál.
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, IV. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 44.430 lej
INTIMA MISS Kft. CUI 34155522, Marosvásárhely, Remeteszeg utca 180 szám, Maros megye – végrehajtási dosszié
I1183
– A9535933 lineáris varrógép, 400 lej + héa        (19%)
– BT183/KH30005 szegélyezőgép, 1.000 lej + héa
– 385949 cikcakkozó varrógép 650 lej + héa
– 327-135-91 típusú szegélyezőgép, 500 lej + héa
– 3 tűs varrógép, 1.800 lej + héa 
– T634074 típusú 5 szálas szegélyezőgép, 900 lej + héa
–  1023583 típusú 3 szálas szegélyezőgép, 500 lej + héa
– Kansai Special szegélyvarró gép, 1.100 lej + héa
– 2 671200 típusú szegélyvarró gép, 600 lej + héa
– 2035 típusú szegélyvágó gép, 2.300 lej + héa 
– 3 713177 típusú szegélyvarró gép, 600 lej + héa
– Weit 2305 elektromos gőzgenerátor, 700 lej + héa
– 1049555 típusú szegélyezőgép, 500 lej + héa
– Ramtip 1000 gumiszegő elektronikus készülék – 3 db, 500 lej + héa
– Folttisztító elektronikus készülék, 200 lej + héa
– DB2-B755-1034 típusú lineáris varrógép, 450 lej + héa
– 819413 típusú gumiragasztó gép, 1350 lej + héa 
– 2 20701911 típusú lineáris varrógép, 450 lej + héa
– 268-Se-2-LAD-31/83-80 típusú hegesztőgép, 1350 lej + héa 
– 171-11-2MD-021-563-10 típusú szegőgép, 900 lej + héa
– 1 Alba vasaló (asztal), 500 lej + héa
– 2 Weit 4413 vasaló (asztal), 500 lej + héa
– Y-28004 típusú szegélyezőgép, 1000 lej + héa
– 1058759 típusú szegélyezőgép, 1000 lej + héa
– 100736 típusú ragasztógép, 900 lej + héa
– cikcakkozó varrógép, 1700 lej + héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit.
A fent említett ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 206.355 lej.
*A héát illető szabályokat és arányokat, amelyeket az ingatlanok/ingóságok esetében alkalmaznak, a 2015. évi 227-es,
adótörvénykönyvre vonatkozó törvény tartalmazza.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett ingatlanra, hogy értesítse erről a végrehajtót a licit
időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási
ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni,
számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,
román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát,  külföldi jogi személyek esetében a
cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, az
adóhivatal igazolását, hogy nincsenek tartozásaik, és jelenjenek meg az árverés megszabott időpontjában és helyszínén. 
Jelen okirat a közléstől vagy tudomásulvételtől számított 15 napon belül megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi
207-es újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 260. és 261. cikkelye
értelmében. 
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2.
bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 179-es mellék. 
Jelen közlemény kifüggesztésének dátuma: 2017. március 31. 

Dénes Irén,  a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője                           Cîmpeanu Carolina  osztályvezető

Marosvásárhely, 
Dózsa György utca 1-3. szám, 
tel.: 0265/250-982, fax: 0265/261-093, 
e-mail: dan.tatar.ms@anaf.ro

Törlesztene a Maros Kosár-
labdaklub a közönségével
szemben: a férfi Nemzeti Liga
középszakaszában az alsó-
házban szereplő csapat ed-
zője, Szászgáspár Barnabás
mondta ezt a sportszervezet
tegnapi sajtótájékoztatóján.

Úgy fogalmazott: a craiovai győ-
zelemmel megmutatták, hogy a csa-
pat minőségi kosárlabdát játszik,
egyben teljesítették első számú cél-
kitűzésüket, amelyet az idény előtt
maguk számára elvárásként megfo-
galmaztak. A ma esti, Galaci Phoe-
nix elleni találkozón már a hetedik
helyért játszanak, ugyanis ha a
Maros KK nyer, az alsóházi első

helyről kvalifikál az egyenes kiesé-
ses szakaszba.

„Nehéz meccs vár ránk, kényel-
metlen ellenféllel, amelyet jól isme-
rünk. Be akarjuk bizonyítani a
közönségünknek, amelynek a Dina-
mótól elszenvedett vereség óta adó-
sai vagyunk, hogy felkészültünk,
nem azt a helyet érdemeljük a tabel-
lán, amelyet az ismert okok miatt
elfoglalunk, és igyekszünk jó játék-
kal és ennek megfelelő eredmény-
nyel megörvendeztetni mindenkit”
– mondta Szászgáspár Barnabás.

A Maros Kosárlabdaklub – Ga-
laci Phoenix mérkőzést ma este 7
órától, a ligeti sportcsarnokban ren-
dezik. (F.A.)

Adósnak érzi magát közönségével 
szemben a Maros KK

A labdarúgó 1. ligás rájátszás 
3. fordulójának televíziós közvetítési rendje

Március 31., péntek:
* 18.00 óra: Concordia Chiajna – Zsilvásárhelyi Pandurii
* 20.30 óra: Botoşani FC – Marosvásárhelyi ASA
Április 1., szombat:
* 18.00 óra: Jászvásári Politehnica CSM – Temesvári Poli ACS
* 20.30 óra: USK Craiova – Kolozsvári CFR
Április 2., vasárnap:
* 15.00 óra: Voluntari FC – Medgyesi Gaz Metan
* 20.30 óra: Bukaresti FCSB – Bukaresti Dinamo
Április 3., hétfő:
* 20.30 óra: Astra Giurgiu – Konstancai Viitorul
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a DolceSport és a

Look TV/Plus.

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. Az 1. ligás labdarúgó-bajnokság alsóházi rájátszá-

sának 3. fordulójában, pénteken 20.30 órai kezdettel: Botoşani FC – Ma-
rosvásárhelyi ASA.

A 3. liga V. csoportjának 20. fordulójában: ma 15 órától: Marosvásár-
helyi ASA II – Fugyivásárhely (Trans-Sil stadion, 2-es pálya), Nemeszsuk
– Radnót; szombaton 17 órától: Lénárdfalva – Szászrégeni Avântul.

A 4. ligás bajnokságban a 19. forduló mérkőzéseit rendezik a hét végén.
A műsor: ma 19.30 órai kezdettel: Marosvásárhelyi MSE – Dános (Sziget
utcai műfüves pálya); szombaton 11 órától: Marosvásárhelyi Atletic –
Nagysármás (Marosszentgyörgyön), Marosoroszfalu – Nyárádszereda,
Szováta – Náznánfalva, Kutyfalva – Ákosfalva, Marosludas – Nyárádtő,
Marosvásárhelyi Juvenes – Erdőszentgyörgy (Marosszentkirályon).

A női Szuperliga 12. fordulójában, vasárnap délelőtt 11-től: Marosvá-
sárhelyi ASA – Real Craiova (Sziget utcai műfüves pálya).

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga 31. fordulójában, ma 19 órától,
a ligeti sportcsarnokban: Maros KK – Galaci Phoenix (bajnoki középsza-
kasz, alsóház).

RÖPLABDA. A női A1 osztályú bajnokság alsóházi rájátszásának 5.
fordulójában, a Pongrácz Antal sportcsarnokban: Marosvásárhelyi Medi-
cina CSU – SCM U Craiova.

Az elmúlt hét folyamán meg-
jelentek a Communitas Ala-
pítvány idei pályázati kiírásai,
néhány újdonsággal az Ifjú-
sági Szaktestület kiírásait ille-
tően. A MIÉRT eligazítót
szervez a pályázni vágyóknak.

Az Ifjúsági Szaktestület pályázati
felhívására, a korábbi évekhez ha-
sonlóan, jogi személyiséggel ren-
delkező civil szervezetek és
diákszervezetek, valamint azok tag-
szervezetei és diáktanácsok pályáz-
hatnak. A kiírás keretében csak
2017. február – szeptember idő-
szakban sorra kerülő programok
megvalósítására lehet pályázni. A
Communitas Alapítvány Ifjúsági
Szaktestülete továbbra is támogatja
ifjúsági programok megvalósítását
szórványban és a tömbmagyar terü-
leteken egyaránt.

„Az RMDSZ idei prioritása a
vállalkozó, kreatív, okos fiatalok
helyzetbe hozása és támogatása. A
Communitas Alapítvány idei pályá-
zati kiírásainak újításait ennek az
elvnek rendeli alá” – hangsúlyozta
Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök,
hozzátéve: ami a mostani kiírás új-
donságait illeti, idén nagyobb hang-
súlyt kapnak a fiatal pedagógusok,

fiatal gazdák és fiatal vállalkozók
képzésére vonatkozó programok,
ezeket részesíti előnyben a kurató-
rium. Ugyanakkor újdonság az is,
hogy a fiatal gazdák és vállalkozók
a kiállításokon való részvétel során
a kiszállás költségeit is elszámol-
hatják. 

Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke
elmondta: „ez az újdonság nagy se-
gítség a fiatal gazdák és vállalkozók
számára, hiszen a külföldi kiállítá-
sok alkalmával számos olyan tech-
nológiát, illetve rendszert
ismerhetnek meg a fiatalok, amely
által lépéselőnyre tehetnek szert
szakmájukban.” 

Mindemellett, a Magyar Ifjúsági
Értekezlet pályázati eligazítót szer-
vez április 5-én, szerdán 16 órától
Kolozsváron, a Minerva-házban,
ahol első kézből kaphatnak infor-
mációkat a civil és ifjúsági szerve-
zetek képviselői a Communitas
Alapítvány 2017-es, aktuális kiírá-
sáról. „Fontosnak tartjuk, hogy tá-
jékoztassuk a pályázni vágyókat az
aktuális kiírás újdonságairól és pá-
lyázati feltételekről, ezáltal is meg-
könnyítve a pályázás folyamatát” –
fejtette ki a MIÉRT elnöke.
(közlemény)

Fiatal gazdákat, pedagógusokat
és vállalkozókat támogatnak



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ két ruhásszekrény (háromaj-
tós, kétajtós) Mezőbergenyében. Tel.
0740-187-800. (74-I)

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

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj,
valamint nagy kapacitású fejtőgép. Tel.
0747-480-255, 0746-090-353. (19)

ELADÓK: kanapé, ajtók, hűtő,
kályhacsövek, többféle bútordarab,
konvektor, rádiók, lemezek, órák, korsók,
tégla, szövetek, csergeterítő, porszívó,
többféle edény, 15 db báránybőr, sok
baba, régi székek, kicsiágy, mosógép és
sok egyéb, minden olcsón. Csere is
érdekel.  Tel. 0265/242-342. (59788)

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

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

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

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

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

ELADÓK: Whirlpool mosógép, Whirlpool
négyfiókos fagyasztó, Arctic
hűtőszekrény, fenyő konyhabútor, 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)

TERMOPÁN ABLAK eladó. Tel. 0742-
977-535. (1448)

ELADÓ cserép bontásból – 0,40
lej/darab. Tel. 0753-419-394, 0744-
496-038. (15-I)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748-977-
768. (1479)

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

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

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

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

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

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

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

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837-
290. (17)

ELADÓ ház 33 ár telekkel és gazdasági
épületekkel Székelysárdon. Tel. 0747-
586-170. (20)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0740-910-651. (16)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182. (29)

ELADÓ tűzifa (bükk). Tel. 0747-933-367.
(29)

ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0745-
386-089. (48-I)

ELADÓ négyégős aragázkályha ki-
tűnő állapotban. Irányár: 250 lej. Tel.
0771-293-928. (39-I)

BIO CABERNET vörösbor eladó. Tel.
0365/881-922. (40)

ELADÓ 3 szobás ház a Remeteszeg
utcában, vagy elcserélem tömbházla-
kással az Uniriiban + különbözet. Tel.
0746-685-057. (64-I)

SÜRGŐSEN garzont vagy lakást
vásárolok. Tel. 0737-797-975. (83)

MAROSSZENTGYÖRGYÖN vásárolnék
sürgősen új házat. Tel. 0737-797-975.
(83)

ELADÓ családi ház Vadadban, köz-
ponti zónában, a főút mellett, 8,3 ár
telekkel: 3 szoba, konyha, kamra, sü-
tőkemence, 50 m szőlőlugas + mel-
léképületek. Irányár: 13.000 euró.
Ugyanitt eladó 4,5 ha mezőgazdasági
külterület. Tel. 0744-399-160. (-I)

ELADÓ 5 ár beltelek Udvarfalván, 19
ár Nyomáton. Tel. 0747-105-425. (93-
I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-919-662.
(98)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0740-530-
278. (97)

ELADÓ ház Nyárádmagyaróson, a
176. szám alatt, 43 ár kert, 30 ár
szántó és 13 ár az udvar, gyümölcs-
fákkal, szőlővel. Van jó vizű kút,  2
szoba, konyha, kamra, tároló, terasz
és pince, csűr, pajták, kas, fa- és szé-
natároló. Az iratok rendben vannak.
Beköltözhető. Ára: 71.000 lej. Tel.
0365/739-936, 0265/587-177. (96-I)

ELADÓK üvegtáblák, kutyaól, falétra,
rámás fűrészek, köszörűkövek,
képrámák, régi függőlámpa, kávédaráló,
csákány, szalagfűrész. Tel. 0742-424-
045. (103)

ELADÓ víkendház 10 ár területtel
Nyomáton, 10 km-re Marosvásárhely-
től. Az iratok rendben. Tel. 0742-818-
586. (115)

ELADÓ 7 ár építkezésre alkalmas te-
rület kúttal. Két kisebb, jó házőrző ku-
tyát ajándékba adok. Tel.
0771-554-316. (125-I)

MINDENFÉLE

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

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

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

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

OLCSÓ üdülést kínálunk Hajdú-
szoboszlón 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)

FIGYELEM! Felújítok ajtó- és ablak-
zárakat vagy kicserélem újjal. Javítok
faszékeket is. Tel. 0743-211-281.
(586)

SÍRGONDOZÁS. Tel. 0742-977-455.
(1442-I)

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

ÉRTELMISÉGI FÉRFI háztartásban
jártas, szenvedélyektől mentes, ma-
gyar anyanyelvű, független, 60 év kö-
rüli házvezetőnőt keres vidéki
nagyközségbe, Maros megyébe, ál-
landó jelleggel, hosszú távra. Lakás
és civilizált körülmények biztosítva.
Tel. 0771-566-446, 20-21 óra között.
(1468-I)

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

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

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

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)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (59461)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
MAGÁNVÁLLALKOZÁS munkaerőt alkalmaz SOFŐRI, illetve
PÉNZTÁROSI munkakörbe Marosvásárhely körüli munkavégzésre.
Dinamikus, kommunikatív, pontos, komoly, megbízható, románnyelv-
tudással, illetve B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, akár fiatal
nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. A fényképes önéletrajzukat az 
inghetata.ildiko@yahoo.com e-mail-címre várjuk április 28-ig vagy
személyesen. További információk a 0758-291-244-es telefonszámon
hétköznap 10-18 óra között. (18730)
ALKALMAZUNK ASZTALOST, LAKATOST, HEGESZTŐT és
SEGÉDMUNKÁST. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet dél-
előtt 9-16 óra között: 0752-069-079. (18733-I)
A PRESIDENT IMPEX KFT. alkalmaz FŰTÉS- és VÍZSZERELŐ-
KET vagy technikai végzettséggel rendelkező FIATALOKAT, akik
ebben a szakmában szeretnének dolgozni. Tel. 0265/254-044. E-mail-
cím: president.impex@gmail.com (18720)
VARRODA alkalmaz VARRÓNŐT, CTC-s CÉRNATAKARÍTÓ
SZEMÉLYT, TŰZŐGÉPKEZELŐT és MESTER(NŐ)T. Tel. 0742-
298-872, 0740-592-229. (18719-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZA-
KÁCSOT. Tel. 0722-268-866. (59483)
FŐTÉRI VENDÉGLŐ Marosvásárhelyen alkalmaz FŐSZAKÁ-
CSOT kiemelkedően magas kereseti lehetőséggel. Tel. 0723-003-110.
(18744-I)
NYÁRÁDSZEREDAI ASZTALOSMŰHELY alkalmaz ASZTA-
LOST, ELŐKÉSZÍTŐT és KÉZI CSISZOLÓT. Tel. 0743-030-161,
0757-099-966. (18740-I)
MANIKŰRÖS KOLLÉGANŐT keresünk a VOGUE SZALONBA.
Tel. 0745-968-589. (59921)
A MEZŐKAPUSI ÖREGOTTHONBAN IDŐSGONDOZÁST vál-
lalunk. Tel. 0787-575-788, 0768-410-862. (59884)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18701-I)
EXKAVÁLÁS (FÖLDKOTRÁS), BONTÁS, VÍZVEZETÉK- ÉS
CSATORNAÉPÍTÉS, GÉPKÖLCSÖNZÉS. Tel. 0743-311-505.
(18724)
CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű SZEMÉLYEKET alkalmazunk.
Tel. 0745-668-883, e-mail-cím: jutkams@yahoo.com (18729-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható höl-
gyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍTOTT
MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv
nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes
fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyaror-
szágra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába
járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as tele-
fonszámon. (59584)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország terüle-
tére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és uta-
zás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni, jelentkezni a 0741-014-380-as telefon-
számon vagy a www.soforallas.eu címen. (59584)
A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz. Az önéletraj-
zokat a Bodoni utca 83. szám alatt lehet benyújtani. Fizetés 1400-1800
lej között + étkezési jegyek. (18736-I)
MAGÁNCÉG fiatal, jól képzett FINOMMECHANIKUST  vagy
érettségivel rendelkező, jó kézügyességű FÉRFIMUNKAERŐT alkal-
maz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8–16 óra között:
0265/211-127. (sz.)
TAPASZTALATTAL rendelkező AUTÓSZERELŐT keresünk ma-
rosvásárhelyi SZERVIZBE. Tel. 0744-164-340. (-)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSO-
GATÓT. Tel. 0758-674-329. (18754-I)
A STEAKHOUSE ÉTTEREM alkalmaz PINCÉRT, PULTOST és
KONYHAI KISEGÍTŐT. Tel. 0756-977-900, 11-17 óra között. (70)
FŐTÉRI VENDÉGLŐ Marosvásárhelyen alkalmaz PINCÉRT, PIN-
CÉRNŐT. Tel. 0723-003-110. (18755-I)
KUTAT ÁSUNK és TAKARÍTUNK. Tel. 0743-597-787. (80-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



BORT SZERETŐ egyént keresek, akinek
kiadnám gondozásra nemes szőlőt termő
kertemet. Tel. 0365/881-922. (40)

DRUZSBÁVAL rendelkező nyugdíjas
férfit keresek ház körüli munkára. Tel.
0771-446-350. (46-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (71-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcse-
répből, bármilyen tetőjavítást, csa-
torna, lefolyó és fateraszok
készítését, szigetelést. A nyugdíja-
soknak 15% kedvezmény. Tel. 0758-
639-258. (104-I)

PARKETTCSISZOLÁST vállalunk.
Tel. 0747-346-252. (109-I)

FÖLDMŰVELÉSSEL FOGLAL-
KOZÓ FIATAL HÁZASPÁRT kere-
sek, akik letelepednének
Marosvásárhelytől 10 km-re, és szán-
dékukban van 6-7 ha földet árendá-
ban megdolgozni, hosszú távon.
Idővel a föld megvásárolható. Jelent-
kezni a 0265/250-323-as telefonszá-
mon, 10-20 óra között. (101-I)

NAGYBAN KERTÉSZKEDŐK, FI-
GYELEM! Ha be akarsz törni Maros-
vásárhely piacára virág-, zöldség-
palántáiddal, gyümölcsfáiddal, vásá-
rolj olcsón kertészkedésed céljára vá-
roshoz közeli (10 km, aszfaltos út)
verőfényes, elég nagy (84 ár) jó mi-
nőségű, könnyen megközelíthető te-
rületet. Hívj a 0265/250-323-as
telefonszámon, 10-20 óra között.
(101-I)

JUHÁSZT alkalmazok. Tel. 0757-
700-345. (120-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Velünk sírnak a templomi
harangok, mert akit szeret-
tünk, az minket elhagyott.
Elköltözött tőlünk az örök
hazába, csendes temetőbe,
holtak otthonába.
Szomorú szívvel emlékezem
március 31-én szeretett
férjemre, SZÁSZ ZOLTÁNRA,
aki már két éve itt hagyott
engem. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szép
emléked megőrzi feleséged,
Anikó, komád, Tibi és
Erzsébet. (59704)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 31-én a drága jó
édesanyára, FEKETE
JULIÁNNÁRA halálának 2.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Fia, Béla, menye, Marika.
(1482-I)

Megállt a szív, amely élni
vágyott, pihen a kéz, mely
dolgozni szokott.
Nagy szeretettel emlékezünk
április 4-én, halálának 10.
évfordulóján az alsóbölkényi
SIKLÓDI ÁGNESRE szül.
Fábián. Emlékét őrzik
gyermekei: Zoltán, lánya,
Ágnes, két unokája, férje,
Dénes, testvére, András,
valamint családjuk. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (33-I)

Kegyelettel emlékezünk a
szeretett szülőkre és
nagyszülőkre, id. FÜZESI
IMRÉRE és nejére, FÜZESI
ANNÁRA haláluk 15., illetve
13. évfordulóján. Emléküket
örökre őrzi leányuk, két
unokájuk: Ágota és Betty
családjukkal együtt. (60-I)

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Soha el nem múló fájda-
lommal emlékezünk április
2-án a pótolhatatlan, leg-
drágább férjre, édesapára,
apósra, nagyapára, az ehedi
születésű BARABÁSI
LUKÁCSRA halálának 7.
évfordulóján. Szép emlékét
örökre szívében őrzi felesége,
Rozália, fia, László, menye,
Rodika és két unokája: Loránd
és Robert. (66)

„Minden időn s téren át
Szívem esdeklő szavát halld
meg, Istenem,
Örök vizek nagy hajósa –
vezess engem
Égi tóra szent ösvényeden.”
(Sz.B.)
Szomorúan emlékezünk az
ákosfalvi DÓSA MARGITRA
szül. Suka halálának 5.
évfordulóján. Szülei, testvére
családjával és fia. (mp.-I)

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek,
Ők itt maradnak bennünk,
csendesen még.”
Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel gondolunk
drága édesapámra, nagy-
tatánkra, ORBÁN SÁNDORRA
halálának első évfordulóján. A
gyászoló család. (108)

Istenem, súgd meg neki
halkan, lágyan szólj hozzá,
hogy ne zavarjam! Álmomban
keressen meg engem, még
egyszer hadd lássam, hadd
öleljem, hadd legyen nekem
ez a legszebb álmom. Nem
szólnék róla, mélyen gyötör a
bánat, csak hadd lássam még
egyszer gyermekem! Súgd
meg neki halkan: én
mindennap várom.
Elmentél tőlünk, s szívünkben
nem maradt más, mint űr és
néma gyász. Hiába telnek
hónapok, évek, mindig
hazavárlak Téged. Hajtanám
az időt, arra gondolva, hogy
minden egyes óra, ami eltelik,
közelebb visz hozzád, és
találkozhatunk  újra. Akkor
végre magamhoz ölelhetlek, s
elmondhatom, mennyire
szeretlek, és szeretni foglak
végtelen időkig. Nem feledlek
Téged egyetlen percre sem, Te
maradsz nekem mindig
örökké szeretett, imádott
gyermekem.
Fájó szívvel emlékezünk
március 31-én a kerelő-
szentpáli KORODI MÁRIÁRA
(Panni) halálának harmadik
évfordulóján. Emlékét őrzi
szerető édesanyja, Szakács
Mária. (100)

Nagy kérés volt tőled, hogy őt
hagyd meg nekünk?
Könyörögni, szenvedni kell
azért, hogy boldogok
legyünk? Nem sokat kértem,
csak hogy gyógyuljon meg, s
élje azt át velünk, amit ő már
nem élhet meg. Gyönyörű
szemében a fény még
csillogott. Még az utolsó
napokban is csak mosolygott.
Mosolygott, mert hitt,
mosolygott, mert élt, semmi
mást nem akart ő, csak élni
még. Küzdött, míg tudott, míg
volt ereje, de a végzet őt is
utolérte. Hosszú útra ment, és
a csillagok vezetik, vezetik
útját, amíg csak álmodik.
Álmodjon egy öregkort, mely
csodás és szép, álmodja meg
azt, hogy még mindig velünk
él. Súgják meg a csillagok
üzenetünk… hogy szeretünk,
mondják meg azt neki, hogy
sohasem feledünk!
Fájó szívvel emlékezünk a
kerelőszentpáli KORODI
MÁRIÁRA (Panni) március 31-
én, halálának harmadik
évfordulóján. Emlékét őrizzük
egy életen át. Férje, Elemér,
gyermekei: Babu, Kinga,
Jancsi, Attila és ezek családja,
unokái és dédunokája, Maya.
(107)

Tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték néhai TORDAI
SÁNDOR műbútorasztalos-
mestert, az Augusztus 23.
Bútorgyár volt alkalmazottját,
hogy ma van halálának 40.
évfordulója. Kegyelettel
gondolnak rá gyermekei: Kati,
Eszter, Berci és családjuk.
(118-I)

Szívem örök fájdalmával
emlékezem április 3-án az
immár 8 éve elhunyt drága jó
férjemre, a deményházi szü-
letésű BALOGH JÓZSEFRE. 
Jóságos szíved pihen a föld
alatt, minden könnycseppünk
nyugtassa álmodat. Nehéz az
életet élni nélküled, felejteni
téged soha nem lehet. Áldott,
szép emlékedet örökre
szívembe zárva őrzöm.
Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes! Bánatos
özvegyed, Magda. (124-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal, megtört szívvel tu-
datom, hogy szeretett testvérem, 

TRUŢA ÁGNES 
született Puskás 

folyó hó 29-én örökre megpihent.
Földi maradványait katolikus
szertartás szerint folyó hó 31-én
15 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a Jeddi úti temetőbe. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Bánatos testvére, Bözsi. (114-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett testvér,
nagybácsi, rokon, 

FÜLÖP ANTAL 
2017. március 30-án, 65 éves ko-
rában hirtelen eltávozott az élők
sorából. Temetése április 1-jén
13 órakor lesz a cserefalvi te-
mető ravatalozójából. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (110-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, 

özv. SÁROSI JUSZTINA 
szül. Bőr 

életének 94. évében hosszas be-
tegség után megpihent. Temeté-
sére március 31-én, pénteken 13
órakor kerül sor a szentgericei
gyászháztól, unitárius szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (111-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk
egykori osztálytársunktól, ifj.
KOSZORUS KÁLMÁNTÓL.
Emléked, az együtt töltött kel-
lemes perceket örökre meg-
őrizzük. Isten nyugtasson,
Koszi! Részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. A volt
osztálytársak a Művészeti 
Líceumból. (99)

Megrendülten értesültünk
arról a szomorú hírről, hogy
barátunk és volt munkatár-
sunk, ifj. KOSZORUS 
KÁLMÁN eltávozott közülünk.
Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Nyugodj
békében, Kálmika! A Maros
Művészegyüttes vezetősége
és munkaközössége. (sz.-I)

A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társu-
lata megrendülten vesz bú-
csút KOSZORUS KÁLMÁN
JÓZSEF ütőhangszeres zene-
művésztől, aki túlságosan
korán távozott az öröklétbe.
Sokoldalú muzsikusként – a
családi hagyományt követve –
a Tompa Miklós Társulat több
előadásában (Hogyne, drá-
gám, My Fair Lady, Csárdáski-
rálynő) is közreműködött mint
zenei munkatárs. 
Tehetsége, professzionaliz-
musa és szeretetre méltó sze-
mélyisége miatt a színház
művészei örökre szívükben
őrzik emlékét.
Gyászoló szeretteinek vigasz-
talódást kívánunk. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik részt vettek drága
halottunk, HORVÁTH BOLDIZSÁR
temetésén, sírjára virágot
helyeztek és fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(119)
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Lehunytad a szemed, csendesen
elmentél, 
Szívedben csak az volt, hogy
minket szerettél.
Szorgalom és munka volt életed,
Örökre megpihent dolgos két
kezed.
Nélküled szomorú, üres az
életünk,
Mint egy fénysugár, védtél s
ragyogtál felettünk.
Elmentél és veled együtt eltűnt a
remény,
De szívünk, lelkünk utadon
elkísér.
Veled vagyunk mindég, s Te pedig
velünk vagy,
Mert szeretetünk irántad oly
végtelenül nagy!
Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. 
Bennünk él a múlt és a végtelen szeretet. 
Könnyes szemmel nézünk fel az égre, 
Kérjük a Jóistent, nyugtasson békében! 
Minden könnycseppünk nyugtassa álmodat, 
Érted hulló könnyeink soha el nem fogynak.
Szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset, 
Mert már egy éve itt hagytál minket.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre és drága jó édesapánkra,
SZÉKELY ISTVÁNRA (Pista bácsi) halálának első évfordulóján.
Gyászoló felesége és gyermekei. (69)

Szomorú szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk a
nyolc éve elhunyt
nyárádszentbenedeki KIRIZSÁN
MÁRTONRA,  a szeretett férjre,
drága édesapára és nagyapára.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke legyen áldott és nyugalma
csendes! 
Drága emlékét őrzi bánatos
felesége, fia, Zsolt és két lánya,
Erika és Margit családjukkal
együtt. (121)

Egy perc volt, elszállt  életed, 
Itt hagytál minket, akik szerettek. 
Könnyes az út, mely sírodhoz
vezet,
A Jóisten őrködjön pihenésed
felett.
Fájó szívvel emlékezünk március
31-én  a küküllődombói születésű
COSTIN PÉTERRE  halálának 10.
évforduloján. 
Felesége, Erzsébet, fia, Szabolcs,
leánya, Matild és imádott unokái:
Anna és László, valamint anyósa,
apósa, anyatársa, apatársa,
testvére, sógorai, sógornői  és
családjuk. (123-I)  
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Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály

A Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály árverési hirdetése

A 2015. évi 207-es,  a pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény 250. cikkelye 2. bekezdése értelmében a Segesvári
Adó- és Pénzügyi Osztály nyilvános árverést szervez 2017. április 13-án 10.30 órai kezdettel az intézmény 1918. December 1.
út 37–39. szám alatti székhelyén az adós BIOGAS MEDGYES KFT.  következő ingatlanának értékesítésére:
– 5000 négyzetméteres külterület Nádason. Kikiáltási ár 14.451 lej (héa nélkül). Az ingatlan nincs megterhelve. 
A 2015. évi 207-es,  a pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő
előírások értelmében állapítják meg a héa értékét.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti ingatlanra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés
időpontja előtt. 
A fent említett jogszabály értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően
nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt a Segesvári Kincstárba az IBAN RO59TREZ4785067XXX001812 számlára kell átutalni, címzett a Brassói
Regionális Közpénzügyi Igazgatóság,  Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, 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,
külföldi magánszemélyek a személyi igazolvány/útlevél  másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy nem közvetítő,
ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.  
A vásárló köteles betartani a sajátos törvényes előírásokat (mint például a környezetvédelemről szóló, a közvagyon védelmét
célzó stb).
Bővebb felvilágosítás a Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén vagy a 0265/774-690-es telefonszámon. Jelen hirdetés
kifüggesztésének időpontja: 2017. március 31. 

Monica Bontea 

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 

Eladási közlemény 

Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének (2) bekezdése értelmében nyilvános
árverésen értékesítik az alábbi adós ingó javait: 
1.– RAZVAN ACTIV KFT.-D , CUI 30770460, Görgényhodák község, Toka falu 229. sz., Maros megye, végrehajtási dosszié
száma Hodák 133/8067
Az árverésre 2017. április 20-án 11 órától a szászrégeni adóhatóság Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén kerül sor, a
Hodák 133/8067 számú végrehajtási dosszié alapján. 
A RAZVAN ACTIV KFT. eladásra szánt javai:
– KD 300 típusú vágó/daraboló berendezés – kikiáltási ár 855 lej
– ragasztógép – automata letisztító  berendezés – kikiáltási ár 7.245 lej
– KM 212 típusú  szögmarógép – kikiáltási ár 920 lej
A kikiáltási árak a becsült érték 50%-át képezik (harmadik árverés), amihez hozzáadódik a héa.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fent említett 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 31. 

Zogorean Florin hivatalvezető

545300 Szászrégen, 
Petru Maior utca 33. szám 
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Segesvár, 
1918. December 1. u. 37-39 sz.
Tel.: 0265/774-690
e-mail: Admin.SGMSAFMX01.MS@mfinante.ro

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

nyilvános árverést  szervez  
a következő ingó és ingatlan javak
értékesítésére: 
1. 1881 négyzetméteres beltelek, rajta
vegyes rendeltetésű épületek (ipari
csarnokok, raktárhelyiségek, irodák)
Marosvásárhely ipari övezetében, az
ISECO volt rakfelületén, a Bodoni utca
68. szám alatt, C9/4 épület,  bejárat a
Ludasi utcából, az ingóságokkal
(műszaki felszerelés és bútorzat)
együtt.  A javak egybeni kikiáltási ára
1.003.793 lej.
2. 600 négyzetméteres beltelek
Marosszentgyörgyön, a Sóskút
utcában.  Kikiáltási ár 45.010 lej.
3. 2055 négyzetméteres beltelek
Nagyernyében, a Domos környékén.
Kikiáltási ár 83.040 lej.
4. Műszaki felszerelés. Kikiáltási ár
1.121.666 lej.
5. Bútorzat és irodai felszerelés.
Kikiáltási ár 5.220 lej.  
A javak teljes listája a felszámoló
székhelyén tanulmányozható. Az árak
nem tartalmazzák a héát. 
Az árverésen azon magán/jogi
személyek vehetnek részt,
akik/amelyek igazolják a kikiáltási ár
10 százalékát kitevő garancia, a
részvételi díj és a feladatfüzet árának
kifizetését az árverés előtt 24 órával.
Az árverés a cégfelszámoló
székhelyén lesz április 7-én 12
órakor, és megismétlik péntekenként,
ugyanabban  az időpontban, a javak
értékesítéséig. A részvételi
feltételekről bővebb tájékoztatást a
0366/100-551, 0748-836-713-as
telefonszámokon nyújtanak. 

Maroskeresztúri 
Polgármesteri Hivatal

Álláshirdetés
Maroskeresztúr község – Maros megye – versenyvizsgát szervez egy

megüresedett I. besorolású jogtanácsosi állás betöltésére meghatáro-
zatlan időre, szerződéssel  Maroskeresztúr község polgármesteri hiva-
talának állandó apparátusába 

A versenyvizsgára a hivatal maroskeresztúri székhelyén kerül sor
(Fő út 678. szám, Maros megye), három egymást követő szakaszban:
a dossziék kiválasztása, írásbeli próba 2017. április 25-én 9 órakor, in-
terjú május 2-án 9 órakor. A dossziék leadási határidejének lejárta után
maximum két munkanappal a vizsgabizottság dossziéválogatást tart, a
feltételek teljesítését vizsgálva. A következő szakaszra csak az előző
szakaszon átmenők jelentkezhetnek.

A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek eleget kell ten-
niük a 2011. évi 286.  számú, utólag módosított és kiegészített kor-
mányhatározattal elfogadott keretszabályzat 3. cikkelyében szereplő
általános feltételeknek, valamint a következő sajátos követelmények-
nek:

• oklevéllel igazolt jogi egyetemi végzettség
• minimum 5 év szakmai gyakorlat
A dossziékat a versenyvizsgára a hirdetésnek Románia Hivatalos

Közlönye III. részében való megjelenését követő 10 napon belül kell
benyújtani a hivatal székhelyén a vizsgabizottság titkárának.

A beiratkozási dossziénak kötelező módon tartalmaznia kell a
611/2008-as (aktualizált) kormányhatározat 6. cikkelyében előírt do-
kumentumokat.

A versenyvizsga megszervezésére, a beiratkozási iratokra és a bib-
liográfiára vonatkozó információkat hétfőtől péntekig 8-12 óra között
az intézmény székhelyén, a 0265-326-112 (17-es mellék) telefonszá-
mon vagy a község  honlapján kaphatnak.

Kovács Edit, Maroskeresztúr polgármestere


