
Közel félszáz termelő van jelen portéká-
ival vasárnapig a Vár sétányon a Vásár
a várban elnevezésű rendezvényen,
amit első alkalommal szerveznek
meg Marosvásárhelyen. A helyszínen
lehet kóstolni és vásárolni is a termé-
kekből. 

A kínálat igen gazdag és változatos, a házi ke-
nyértől a rebarbaráig és a zöldségekig, a kézmű-
ves csokoládétól a különféle ízesítésű
halkrémekig, a spárgától a szörpökig, a mézig,
a kézműves kozmetikumokig és a levendulaké-
szítményekig számtalan termék között lehet vá-
logatni. 

Cristina Manoilă főszervező elmondta, az
első alkalommal megszervezett vásárral az a
cél, hogy támogassák a helyi termelőket, lehe-

tőséget biztosítsanak számukra, hogy eladják
termékeiket, a vásárhelyieknek pedig arra, hogy
helyi, hagyományos élelmiszerekhez jussanak
hozzá. 

– Helyi, illetve a környező megyékből érkező
termelők kínálják az általuk előállított termékeket.
Ebből hagyományt szeretnénk teremteni, úgy ter-
vezzük, hogy ezután tavasszal és ősszel is megszer-
vezzük majd a vásárt – jegyezte meg a szervező. 

Szellemvadászat
szocdem módra

Ha a választók megtévesztését célzó félrebeszélésre
adót vetnének ki, menten lenne pénz az új törvényben
szabályozott állami bérek kifizetésére, sőt talán még
egy-két kilométer sztrádára is futná belőle. Így viszont
azt látjuk, hogy a bértörvény kapcsán már előre ma-
gyarázzák a bizonyítványt.

A szociáldemokraták bajszos bárója szerint jól fi-
zetett kampány zajlik azért, hogy a kormányprogra-
mot, benne az állami béremelésekkel ne lehessen
megvalósítani. A kijelentés egy megyei pártszervezeti
konferencián hangzott el, ahol a pénzüket az ország-
ból kivivő multik és a magánnyugdíjalapok is megkap-
ták a magukét. Hogy ki állja ezt az állítólagos
kampányt, azt a nyilatkozó nem leplezte le, de nem le-
pődnénk meg, ha az épp aktuális magyar minta szerint
itt is egy milliárdos és az általa pénzelt civilek lenné-
nek majd a hibásak azért, ha a kormány nem tudja be-
váltani az ígéreteit.

Arra is várhatunk, hogy a pénzügyminiszter párt-
vezéri ukázra megnevezze azokat a nagyvállalkozókat,
akik állítólag százmilliókat visznek ki az országból.

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Benedek István

Menyhárt Borbála

Határidő előtti 
törvénymódosítás
Az utolsó száz méteren hozott intéz-
kedésekkel próbálják az idei évre
szóló mezőgazdasági támogatási igé-
nyek beadását megkönnyíteni a köz-
birtokosságok, az állattartó
egyesületek számára, illetve a meleg-
házakban és fóliasátrakban zöldséget
termesztőknek.
____________3.
Nőkről 
nemcsak nőknek 
A fent idézett cím mellett a Női szere-
pek az alcíme annak az érdekes, lát-
ványos időszakos kiállításnak, amely
anyák napjára nyílt a Teleki–Bolyai
Könyvtárban. Kurátora Márton Krisz-
tina, a könyvtár restaurátora. 
____________4.
Bolyai Farkas,
Gauss és a pipa
De Gausst megbabonázhatta Bolyai
Farkas szelleme, annyira, hogy élete
végéig megőrizte azon véleményét,
miszerint a legkiválóbbak közül való,
akikkel élete folyamán megismerked-
hetett. 
____________5.
Baross Gábor, 
„a vasminiszter”
125 éve halt meg
Tevékenységének és reformjainak kö-
szönhetően ezután a vasút többé nem
„ürítette” a kincstárat, ugrásszerűen
megnőttek az állam innen származó
bevételei. A vasúti hálózatot továbbfej-
lesztette, a vagon- és mozdonyparkot
jelentősen megnövelte. Nevéhez fűző-
dik a vasúti zónadíjszabás kialakítása,
amely lényegesen csökkentette a sze-
mélyszállítás viteldíjait, egyben a leg-
távolabbi vidékeket is Budapesthez
fűzte. 
____________15.

Fotó: Nagy Tibor 

Első alkalommal Marosvásárhelyen

Vásár a várban



A só útja – X. alkalommal
A Fókusz Öko Központ jubileumi eseményre várja diákok,
csoportok, túrázni és kikapcsolódni vágyók jelentkezését.
A X. alkalommal megszervezett A só útja rendezvényre
május 13-án 10 órától kerül sor. Jelentkezni a focuseco-
center@gmail.com e-mail-címen vagy a 0748-472-200 és
0744-774-897-es telefonszámokon lehet. Aki biciklivel
szeretné végigjárni a túrát, előre jelezze ebbéli szándékát.

Fotókiállítás
A Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceumban
működő fotó szakkör diákjai fotókiállítást szerveznek az év
során készített munkáikból. Tárlatuk május 14-én, vasár-
nap déli 12 órakor a Marosvásárhelyi unitárius templom
Dersi János kiállítótermében (Bolyai tér) nyílik, az alkotá-
sokat Bálint Zsigmond fotóművész méltatja. 

Cserkészvetélkedő Segesváron 
A Romániai Magyar Cserkészszövetség május 20-án Se-
gesváron szervezi meg a MaKCseV szövetségi vetélkedő
országos döntőjét. A vetélkedőre Erdély több településéről
közel 250 fiatal érkezik, hogy felfedezzék a népmesék vi-
lágát és a középkori vár varázslatos helyeit, apró részle-
teit. A program 10 órakor a Mircea Eliade Főgimnázium
tornaterme előtt kezdődik és 18 óráig tart. A vetélkedő a
vár területén zajlik. A versenyről az alábbi oldalon tájéko-

zódhatnak: https://makcsev.wordpress.com/ illetve a 0746-
799-057-es telefonszámon. 

Kastélytúra a NagyiNettel
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működ-
tetett NagyiNet program keretében június 3-án kastélytúrát
szerveznek. A résztvevők a miklósvári Kálnoky-kastélyt,
az olthévízi Haller–Kálnoky-, az alsórákosi Sükösd–Beth-
len-kastélyt, illetve a felsőrákosi bazaltoszlopokat látogat-
ják meg. Bővebb tájékoztatás és feliratkozás a
kövesdombi könyvtárban, illetve Illyés Claudia könyvtáros-
nál a 0748-741507-es telefonszámon.

Áloméj az állatkertben
Áloméj az állatkertben címmel fogyatékkal élő gyermekek
és családjaik számára szervez különleges tevékenységet
a marosvásárhelyi állatkert. A program június 2-án este
zajlik. A tevékenységet 1996-ban a rotterdami állatkert
kezdeményezte, azóta 228 állatkert csatlakozott hozzá.
Jelentkezni május 31-ig lehet. Kapcsolattartó: Halmágyi Il-
dikó, telefonszám: 0746-799-057, 0732-440-093.

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.

Civil szervezetek vására
Május 11-én megkezdődött és 13-áig tart Marosvásárhe-
lyen a civil szervezetek Együtt a közösségért vására. Az
idei rendezvény központi témája: a Maros megyei civil
szervezetek 15 éves közösségi részvétele – elvárások,
eredmények, kilátások. Szombaton a Rózsák terén zajlik
a civil szervezetek seregszemléje, ahol a szervezetek stan-
doknál mutatják be tevékenységüket. A hagyományos fel-
vonulásra szombaton 12 órától, a Civil Cross futóversenyre
13 órától kerül sor. Idén újdonság, hogy a mozgássérültek
is kipróbálhatják magukat, természetesen ők jóval rövidebb
távon versenyeznek. Ugyanaznap a virágóra mellett szer-
vezik meg a II. marosvásárhelyi utcazene-fesztivált. 

Brenyó Mihály pontszerző 
matematikaverseny 

Május 12–14. között a Bolyai Farkas Líceumban tartják a
16. Brenyó Mihály pontszerző matematikaverseny orszá-
gos döntőjét, amelyen 14 megye képviseletében 36 diák
vesz részt. A megnyitóünnepség május 12-én, ma délután 6
órától lesz. A vetélkedő tiszteletbeli elnöke dr. Oláh-Gál Ró-
bert egyetemi adjunktus, matematikus, Bolyai-kutató. A díj-
kiosztó ünnepség május 14-én, vasárnap fél tízkor kezdődik.

XVII. virágszemle Udvarfalván
Május 13-a és 14-e eseménydús napnak ígérkezik a Ma-
rosszentanna községhez tartozó Udvarfalván. Május 13-
án, szombaton 16 órakor felvonulással kezdődik a Májusfa
néptánctalálkozó, amelyre kilenc néptáncegyüttest várnak,
a hazaiak mellett fellép az anyaországi testvértelepülés,
Györköny német táncegyüttese is. Május 14-én, vasárnap 10
órától XVII. alkalommal kerül sor a hagyományos udvarfalvi
virágkiállításra. Koncertek is lesznek. A szabadtéri színpadon
fellépnek a helyi fiatalok, a várhegyi adventista gyülekezet if-
júsági kórusa, a Vecker, a Gentiana és Vastag Tamás. 

Diakóniai szolgálat indul 
Mezőpanitban 

Május 13-án, szombaton 11 órától ünnepélyes keretek kö-
zött indítják el Mezőpanit községben az otthoni beteggon-
dozói szolgálatot. A szolgálat és az iroda a mezőpaniti
református egyházközség gyülekezeti házában kap he-
lyet. Közös összefogás eredménye ez, hiszen az önkor-
mányzat, a Diakónia Keresztény Alapítvány és a
református egyházak közös összefogással valósítják meg
ezt a fontos szolgáltatást. 

Ballagás a Művészeti Egyetemen
Május 19-én, jövő pénteken délelőtt 11 órakor tartják a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatóinak bal-
lagási ünnepségét a Köteles utcai Stúdió Színházban.
Idén az egyetem hallgatói csatlakoznak a Kézen Fogva
Ballagunk mozgalomhoz, melynek szellemében arra kérik
az ünnepségen résztvevőket, hogy a végzősöknek szánt
ajándékáradat helyett néhány szál virág árával támogas-
sanak egy rászorulókat segítő alapítványt.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma PONGRÁC, 
holnap SZERVÁC, IMOLA
napja. 
SZERVÁC: a második fagyos-
szent, a latin Servatius német
rövidüléséből jött létre, jelen-
tése: megszabadított. 
IMOLA: növénynév, a régi
magyar nyelvben mocsár, vizes
terület megjelölése is volt.

12., péntek
A Nap kel 

5 óra 52 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 45 perckor. 
Az év 132. napja, 

hátravan 233 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. május 11.

1 EUR 4,5505
1 USD 4,1865

100 HUF 1,4649
1 g ARANY 164,4324

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 230C
min. 120C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
22, 21, 14, 12, 3 +13 NOROC PLUS: 0 7 4 2 7 4

15, 23, 18, 40, 35, 29 SUPER NOROC:  4 4 9 0 6 2

1, 32, 34, 49, 24, 17 NOROC: 6 7 4 7 1 6 4

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. ligás labdarúgó-

bajnokság V. csoportjának 28. fordulójában,
ma 18 órától: Kolozsvári Sănătatea – Maros-
vásárhelyi ASA II; szombaton 18 órától: Dés
– Radnót, Sülelmed – Szászrégeni Avântul.

A Maros megyei 4. ligában a 26. forduló
mérkőzéseit jásszák szombaton 11 órától. A
műsor: Marosludas – Marosvásárhelyi Atle-
tic, Marosvásárhelyi Gaz Metan – Maros-
oroszfalu (meggyesfalvi pálya), Kutyfalva –
Szováta, Náznánfalva – Marosvásárhelyi Ju-
venes, Erdőszentgyörgy – Marosvásárhelyi
MSE, Nyárádtő – Dános, Ákosfalva – Nyá-
rádszereda. Nagysármás szabadnapos.

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

Május 12., péntek:
* 20.30 óra: Medgyesi Gaz Metan – Voluntari FC (alsóház)
Május 13., szombat:
* 20.00 óra: Konstancai Viitorul – Kolozsvári CFR (felsőház)
* 20.00 óra: Bukaresti FCSB – USK Craiova (felsőház)
* 20.00 óra: Bukaresti Dinamo – Astra Giurgiu (felsőház)
Május 14., vasárnap:
* 18.00 óra: Temesvári Poli ACS – Jászvásári CSM Politehnica (alsó-

ház)
Május 15., hétfő:
* 18.00 óra: Marosvásárhelyi ASA – Botoşani FC (alsóház)
* 20.30 óra: Zsilvásárhelyi Pandurii – Concordia Chiajna (alsóház)

Spárga frissen és savanyúságként
Demeter Ferenc és felesége Szász-

régentől nem messze, Kisfülpösön ter-
meszt spárgát több mint 20 ár
területen. A családfőnek több mint egy
évtizedes tapasztalata van ezen a téren,
ugyanis több mint tíz évig Németor-
szágban dolgozott, spárgaszedéssel
foglalkozott, és miután hazatért, gon-
dolta, hogy itthon is megpróbálkozik
a termesztésével. Jelenleg a kolozs-
vári, Marosvásárhelyen a November
7. negyedbeli, a Cuza Vodă utcai, va-
lamint időnként a kövesdombi piacon
kínálják eladásra a spárgát, és ezután
a nagyszebeni piacon is megtalálható
lesz az általuk termesztett növény. A
családfő szerint elsősorban vesetisz-
tító hatása van a spárgának, nagyon
sok vitamin van benne, és bár úgy
gondolta, felénk nem sokan ismerik,
meglepődve tapasztalta, hogy szezon-
ban nagyon sokan keresik. Április-
májusban van a spárgaszezon, ekkor
400 kg terem a földjükön – árulja el a
gazda, akitől azt is megtudjuk, hogy
egyre bővítik a termőfelületet, rövide-
sen már egy hektár lesz beültetve spár-
gával. 

A Demeter család vásárlói egy új és
különleges terméket, a spárgából ké-
szült savanyúságot is megkóstolhatják,
amely ugyanúgy készül, mint az
uborka, ugyanazokkal a fűszerekkel.
Miközben megkóstoljuk a savanyúsá-
got, a háziasszony recepttel is szolgál,
elmagyarázza, miként lesz a kötés nö-
vényből ízletes krémleves.
Tökmagolaj Mezőpanitból

Tökmagot, ebből készült olajat, va-
lamint lisztet kínál a vásárlóknak a

mezőpaniti Bodó Zoltán. Mint 
mondta, lassan tíz éve tökmagtermesz-
téssel foglalkozik, ebből készít olajat,
illetve lisztet. Tavaly kezdtek el ter-
jeszkedni, jelenleg nyolc-kilenc hektá-
ron termesztenek tökmagot. A termelő
megjegyzi, a tökmagliszt úgymond
egy „szegényesebb” termék, mert a
tökmag java az olajban marad, de így
is sok benne a vitamin, és gluténérzé-
kenyeknek, cukorbetegeknek kimon-
dottan ajánlott. A termékmennyiség
nagy részét nagybani vásárlóknak
adják át, közel egy tonnából olajat ké-
szítenek. 

A dobostorta bizonyára sokak
kedvence, de ilyen ízesítésű csoko-
ládéval nem mindennap találko-
zunk. A székelyudvarhelyi Puskás
Tibor kézműves csokoládéi között
viszont ez is megtalálható, többek
között a narancs-földieper, erdei
gyümölcs ízesítésűek mellett. Az íz-
lésesen csomagolt ínyencségek elő-

állításában használt kakaóbab töb-
bek között Ghánából, Madagaszkár-
ról, a Jáva-szigetekről, valamint
Kolumbiából származik – árulja el
a termelő. 

Egy suceavai termelő asztalánál kü-
lönféle halhúsokból készült krémeket
lehet megkóstolni, többféle ízesítés-
ben, például pisztrángkrémet fokhagy-
más vagy éppen céklás változatban.
Bár a halhús kedvelői számára ínyenc-
ségnek számítanak a termékek, elég
mélyre be kell nyúlniuk a zsebükbe, ha
haza szeretnének vinni egy picike
üveg halkrémet. 

A termékvásárral párhuzamosan, a
vár bejárata mellett street-food (utcai
étkezés) fesztivál várja a látogatókat,
ahol az amerikai, ázsiai és európai
konyha helyszínen készült különleges-
ségeit lehet megkóstolni: hamburgert,
sushit, salátákat, paprikást, gulyást,
kürtőskalácsot. A vásár vasárnap dél-
utánig látogatható. 

Vásár a várban
(Folytatás az 1. oldalról)
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Áprilisban gyorsult az infláció
Áprilisban gyorsult az éves infláció, amely 0,6 szá-
zalék volt a tavalyi negyedik hónaphoz mérten – kö-
zölte csütörtökön az országos statisztikai intézet. Az
előző hónapban 0,2 százalék volt az éves infláció.
Áprilisban az élelmiszerek fogyasztói árindexe 2,24
százalék volt, a nem élelmiszerek 0,25 százalékkal
drágultak, ugyanakkor a szolgáltatások 1,35 százalék-
kal lettek olcsóbbak. Tavaly decemberhez képest a fo-
gyasztói árindex 0,1 százalékponttal emelkedett.
Márciushoz képest az infláció 0,3 százalékkal emelke-
dett áprilisban, miután az élelmiszerek 0,2 százalék-
kal drágultak, a nem élelmiszerek 0,4 százalékkal, a
szolgáltatások 0,15 százalékkal kerültek többe. A
nemzeti bank az idén 1,7 százalékos, jövőre 3,4 szá-
zalékos fogyasztói árnövekedésre számít. (MTI)

Parlamenti különbizottság vizsgálja
a 2009-es elnökválasztást

Különbizottságot alakított a parlament csütörtökön
azoknak a sajtóban megjelent információknak a ki-
vizsgálására, amelyek szerint egyes állami tisztség-
viselők törvénytelenül befolyásolni próbálták a
2009-es elnökválasztás kimenetelét, hogy újabb
mandátumhoz juttassák (sikerrel) Traian Băsescu hi-
vatalban lévő államfőt. A korrupcióellenes ügyész-
ség (DNA) és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI)
állítólagos összefonódását rendszeresen bíráló Eve-
nimentul Zilei című lap április elején arról cikkezett,
hogy 2009-ben az erőszakszervezetek vezetői döntő
módon befolyásolták a választás kimenetelét. A kü-
lönbizottság létrehozásáról szóló, a szociálliberális
többség szavazataival elfogadott parlamenti határo-
zat büntetőeljárást helyez kilátásba azon beidézett
tisztségviselők számára, akik nem hajlandók segí-
teni a bizottság munkáját. (MTI)

Emberekre zuhant egy teherautó
Szalontán

Két személy, egy felnőtt és egy kiskorú életét vesz-
tette csütörtökön, amikor felborult egy kavicsot szál-
lító, billenőplatós teherautó a Bihar megyei
Nagyszalontán – nyilatkozták a Mediafaxnak a Bihar
megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) kép-
viselői. A baleset helyszínére egy elsősegélynyújtó
egység, egy tűzoltóautó, egy műszaki mentő, a me-
gyei mentőszolgálat két mentőautója és egy
SMURD-helikopter érkezett. A hír közlésének idején
a tűzoltók még a helyszínen dolgoztak, a sérültek
pontos számát nem tudni. (Mediafax)

Kanyaróban meghalt 
egy kétéves kisfiú

Meghalt egy élesdi beoltatlan kétéves kisfiú, és ezzel
25-re emelkedett a kanyaróban elhunyt személyek
száma – jelentette be csütörtökön Florian Bodog
egészségügyi miniszter. „A gyerek sokat szenvedett,
az anyja külföldön dolgozik, beutalták a kórházba,
majd saját felelősségre kiadták, kapcsolatba került
kanyarós személyekkel, kétéves volt, és nem volt
beoltva” – mondta a miniszter az Országos Egész-
ségügyi Intézetben. Bodog szerint a gyerek vérered-
ményei egyértelműen kanyaróra utalnak. (Agerpres)

Mert egy pártrendezvényen ilyen szólamokkal lehet
etetni a tagságot, de felelősségre aligha lehet vonni egy
külföldi céget azért, hogy a hasznával saját belátása
szerint jár el. A kormány eddigi ténykedéseit elnézve
nem kell csodálkozni azon, ha a kockázatokat kerülő be-
ruházók elkerülik majd szép hazánkat, vagy a pénzüket
elkezdik menekíteni innen.

A józan választók szemében nem is a külföldi vállal-
kozókat kellene mumusjelmezbe öltöztetni, hanem szá-
monkérni a rendszerváltás utáni kormányok
gazdaságpolitikáján a jelenlegi helyzetet, vagyis azt,
hogy a nagyvállalatok között mutatóban alig találni bel-
földi tőkéjűt. A gazdaság oroszlánrésze külföldi cégek
kezében van, akik azt tesznek a hasznukkal, amit éppen
jónak látnak, sőt, ha akarják, egyszerűen továbbállnak
az országból, mint ahogy nem is oly rég meg is tette egy
nagy cécóval idecsábított telefongyártó, és jelezte már
a „nemzeti” márkát gyártó francia autókonszern is,
hogy ha nem épül meg a számukra fontos autópálya-
szakasz, akkor fontolgatják az olténiai üzem áttelepíté-
sét Marokkóba. Ha a hozzáértés és a szószátyárkodás
aránya fordított lenne a regáti politikumban, akkor egy
ilyen adottságokkal rendelkező országban a régió leg-
jobb életszínvonalát nyújtani képes gazdaságot lehetett
volna fejleszteni az utóbbi szűk három évtizedben. Ehe-
lyett nemzetközi krízis nélkül is igyekszik csődbe vinni
az államkasszát a kormány, és már a bűnbakokat is el-
kezdte keresni hozzá.

Szellemvadászat 
szocdem módra

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
Iránymutató kongresszust tart az
RMDSZ szombaton Zilahon. A
kongresszuson módosítják a szö-
vetség alapszabályát, programját,
és egy stratégiai dokumentumot
fogadnak el, amely a következő
két évre határozza meg a szövet-
ség cselekvési prioritásait.

Tisztújításra nem kerül sor a kong-
resszuson. Amint az RMDSZ vezetői ko-
rábban közölték, a kongresszus és az azt
megelőző szakmai rendezvények hely-
színének a kiválasztásával a hagyomá-
nyosan RMDSZ-szavazónak számító
szilágysági magyarságra kívánják ráirá-
nyítani a figyelmet.

A kongresszust már csütörtöktől beve-
zető programok előzik meg. Csütörtök
este Zilahon tartották azt a Wesselényi-
gálát, amelyen a Szilágy megyei magyar
kulturális és közélet 65 szervezőjét dí-
jazza az RMDSZ. A szervezők a kong-

resszus arculatát is a reformkor szilágy-
sági származású kiemelkedő személyisé-
géhez, Wesselényi Miklóshoz
igazították. Az ő arcképe jelenik meg a
kongresszus logójában, és tőle idézik a
rendezvény jelszavaként használt Nem
hátrálunk meg! kijelentést is.

Pénteken több Szilágy megyei telepü-
lésen tartanak szakmai rendezvényeket.
Krasznán az RMDSZ-szel együttműködő
ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar If-
júsági Értekezlet (Miért) fiatal önkor-
mányzati képviselők számára tart fórumot,
melyen Kelemen Hunor RMDSZ-elnök,
George Scripcaru, Brassó független pol-
gármestere és Oláh Emese, Kolozsvár al-
polgármestere is előadást tart. Ugyancsak
pénteken Kémeren innovatív vállalkozá-
sokról, Szilágyperecsenben az RMDSZ új
mezőgazdasági és vidékfejlesztési prog-
ramjáról, Zilahon pedig az oktatás kihívá-
sairól tartanak tanácskozást.

Amint Porcsalmi Bálint, az RMDSZ
ügyvezető elnöke korábban elmondta: a
zilahi sportcsarnokban tartandó szombati
kongresszusra várják többek között a
magyar kormány üzenetét közvetítő
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest,
Gulyás Gergelyt, a Fidesz alelnökét,
Molnár Gyulát, az MSZP elnökét és
Széll Bernadettet, az LMP társelnökét.

A tervezett alapszabály-módosítások
közül a női képviseletre vonatkozó a leg-
jelentősebb. A Szövetségi Képviselők
Tanácsa (SZKT) által beterjesztett javas-
lat szerint a szövetség helyi döntéshozó
testületeiben egyharmados arányt kell
biztosítani a nők számára. Ahol ez nem
lehetséges, ott a felettes testület adhat
felmentést az arányossági kritérium tel-
jesítése alól. A területi és országos testü-
letekben pedig 15 százalékos kvótát kell
biztosítani az RMDSZ nőszervezete je-
löltjeinek. (MTI)

Kongresszusra készül az RMDSZ

Sohasem voltak másodrangú tag-
államok az Európai Unióban, sem
olyanok, amelyeket „hátrahagy-
tak” – jelentette ki Jean-Claude
Juncker, az Európai Bizottság
(EB) elnöke csütörtökön Buka-
restben, a román törvényhozók-
hoz intézett beszédében.

A bizottság elnöke méltatta Románia
uniós elkötelezettségét, ám határozottan
elhárította a Brexit utáni EU lehetséges
forgatókönyveiről felvázolt elképzelé-
sekkel szembeni, a többsebességes Eu-
rópa gondolatát ellenző román
kifogásokat. „Együtt kell haladnunk, de
különböző ritmusban. A többsebességes
Európa már létezik, belekódolták az
(uniós) alapszerződésbe” – mutatott rá.

Franciául elmondott beszédében
Juncker úgy vélte, hogy a többsebessé-
ges Európáról folyó vita álvita, a valódi

vitának az együttműködés szükségessé-
géről kell szólnia. Úgy vélekedett: az
európai nemzeteknek közös a jövőjük,
erősíteniük kell együttműködésüket,
nem kell elfelejteniük, hogy az EU la-
kossága az emberiség alig 7 százalékát
teszi ki, és hogy Európa a legkisebb kon-
tinens.

Juncker elismeréssel beszélt arról,
hogy Románia tevékenyen részt vesz a
„polgárok Európájának” létrehozásában,
egyike azon tagállamoknak, amelyek jó-
váhagyták egy európai ügyészség létesí-
tését, egy közös európai szabadalmi
hivatal létrehozását, részt vesz a legtöbb
közös misszióban. Románia megérdemli
a schengeni tagságot, nem szabad nehe-
zíteni csatlakozásának feltételeit, mie-
lőbb fel kell venni a belső
határellenőrzés nélküli övezetbe –
mondta Juncker Bukarestben.

Az EB elnöke Románia uniós csatla-
kozásának tizedik évfordulója alkalmá-
ból érkezett munkalátogatásra
Bukarestbe, ahol a román vezetőkkel tár-
gyal, és lakossági fórumon mutatja be el-
képzeléseit az unió jövőjéről.

Juncker először látogatott Romániába,
amióta az Európai Bizottság elnökévé
megválasztották. Érkezésekor a jelenlegi
és volt román döntéshozók barátságos
fogadtatásában részesült, a maga részé-
ről a legszívélyesebben Traian Băsescu
volt államfőt üdvözölte, akit homlokon
csókolt. Románia luxemburgi soros EU-
elnökség idején, 2005-ben írta alá csat-
lakozási szerződését az EU-val, amikor
Juncker volt Luxemburg miniszterel-
nöke, Băsescu Románia államfője, Călin
Popescu Tăriceanu mostani szenátusi
elnök pedig az ország miniszterelnöke.
(MTI)

Juncker Bukarestben: sohasem voltak 
másodrangú tagállamok az EU-ban

Az utolsó száz méteren hozott in-
tézkedésekkel próbálják az idei
évre szóló mezőgazdasági támo-
gatási igények beadását meg-
könnyíteni a közbirtokosságok, az
állattartó egyesületek számára,
illetve a melegházakban és fólia-
sátrakban zöldséget termesztők-
nek. A kérvények leadási
határideje május 15-e, a törvény
értelmében pedig a leadott kérvé-
nyeket a gazdák módosíthatják,
az esetleges tévedéseket kijavít-
hatják késedelmi levonások nél-
kül a hónap végéig, május 31-éig.

Maros megyében szerdáig a 26.634
előjegyzett gazda közül 23.156 tette le
támogatási kérelmét, ez 86,94%-ot teszi
ki. Idén 191.559,76 hektárra tettek le
kérvényt, de a nagyobb területek tulaj-
donosai utolsó percekre hagyják, így ez
a szám is nőni fog, tavaly 251.398 ha te-
rületre igényeltek támogatást. Az idő-
szűkéről kérdezve a szakember
elmondta, hogy azokat az ügyfeleket,
akik előjegyeztették magukat, szomba-
ton és vasárnap is fogadják.
Közbirtokosságok birtoklevél 
helyett bizonylattal is

A május 8-i 334-es sz. Hivatalos Köz-
lönyben megjelent 97-es sz. törvény sze-

rint a közbirtokosságok birtoklevél hiá-
nyában is beadhatják a támogatási kérel-
met. Amint a Maros Megyei
Mezőgazdasági Intervenciós és Kifize-
tési Ügynökség igazgatóhelyettese,
Bordi Kacsó Zsolt kérdésünkre kifej-
tette, a közbirtokosságok birtoklevél hi-
ányában, amennyiben nincs érvényes
bírósági határozat, a polgármesteri hiva-
tal által kiállított bizonylat birtokában is
beadhatják a támogatási kérelmet. Ez
esetben csatolni kell a közbirtokossági
tagok/az állattartó tulajdonosok név-
jegyzékét is, amelyen aláírásukkal bele-
egyezésüket adják a közbirtokossági
kérelem leadásához. Tavaly Maros me-
gyében hozzávetőleg tíz közbirtokos-
sági kérést tettek le – tudtuk meg a
szakembertől.
Állattartó egyesületek számára

Az állattartó egyesületek számára a
régi rendelkezések mellett lehetővé
válik, hogy az egyesület saját nevében
tegyen le támogatási kérelmet anélkül,
hogy a legeltetési időszakra ideiglenesen
az egyesület nevére írják át az állatokat
azért, hogy lefedjék a legelőket az előírt
számosállat-mennyiséggel. Az új tör-
vény lehetővé teszi, hogy három változat
szerint tehessék le a kérést: lehet nyári
tábort létesíteni, amikor átteszik az egye-
sület kódjára az állatokat, nyári táboro-
kat létesítenek, ez esetben az egyesület
kéri a támogatást. Leteszi az egyesület

az állattartó gazda nevében, nem kell az
állatokat áttenni az egyesület nevére, de
kell egy táblázat az egyesületi tagok
névjegyzékével, hogy egyetértenek
azzal, hogy az egyesület a nevükben
tegye le a támogatási kérelmet. Ezzel az
újítással lényegében visszatértek a 2015
előtt alkalmazott eljárásokhoz. A harma-
dik lehetőség szerint az egyesület szét-
osztja a területeket a tagok között, akik
le tudják fedni 0,3 UMV/számos állattal
a területeket, és a gazdák a maguk nevé-
ben adják be a támogatási kérelmet,
ehhez az önkormányzatok által kiállított
bizonylatot is csatolni kell. Ez elég sok
állattartó egyesületet érint a megyében.
Egy hektárból tíz ár melegház

Eddig csak azok a melegházakban ter-
melők kaphattak támogatást, akik legke-
vesebb 30 ár területen termesztettek
zöldségféléket. A törvénymódosítás
révén lecsökkent a terület nagysága, így
10 áras területen lévő melegházakban és
fóliasátrakban termelők is kérhetnek te-
rület alapú támogatást. Amint a szakre-
ferens hangsúlyozta, a támogatható
összterület nem változott, az továbbra is
egy hektár kell legyen. 

Az ügynökség felhívja az érintettek
figyelmét arra is, hogy a május 15-éig le-
adott kérvényeket a törvény értelmében
a gazdák módosíthatják késedelmi levo-
nások nélkül a hónap végéig, május 
31-éig.

APIA-támogatási változtatások
Határidő előtti törvénymódosítás

Szer Pálosy Piroska



A fent idézett cím mellett a
Női szerepek az alcíme annak
az érdekes, látványos idősza-
kos kiállításnak, amely anyák
napjára nyílt a Teleki–
Bolyai Könyvtárban. Kurátora 
Márton Krisztina, a könyvtár
restaurátora. A bemutatót kö-
vetően az ötlet megszüle-
téséről, kivitelezéséről be-
szélgettünk.

– Régóta babusgatom ezt a gon-
dolatot, mivel gyermekkorom óta
szívesen foglalkoztam az olyan
könyvekkel, információs anyaggal,
ami a női szerepeket tárgyalja. A
családban jó példák álltak előttem,
édesanyám, nagymamán, később a
húgom és házasságom során még
sorolhatnám tovább, akik nem a lát-
ványos karrierre összpontosítottak,
hanem arra, hogy jól megállják a
helyüket a szakmájukban is. Ez
nem a külső szemeknek szólt, hi-
szen a nagyobb egész jó működésé-
hez járultak hozzá, otthon pedig
szülőként, nagy- és dédszülőként
olyan példát mutattak, amit én is
követni szeretnék. Családra vágyva
azt kerestem, hogy ezeket a szere-
peket hogyan lehet jól teljesíteni és
helytállni a szakmában, társadalom-
ban is. Amikor a Téka lett a munka-
helyem, mély benyomást tett rám
iktári Bethlen Zsuzsanna könyvtára. 

– Az érdeklődőknek mondjunk
néhány szót róla. 

– Bethlen Zsuzsanna (1754–
1797) iktári gróf Bethlen Domokos
és Wesselényi Mária leánya volt,
aki 16 évesen ment feleségül a
könyvtáralapító Teleki Sámuelhez.
Kilenc gyermekük közül három érte
meg a felnőttkort. Bethlen Zsu-
zsánna korán, 43 éves korában el-
hunyt. Több mint ezer darabból álló
könyvtárát, ami az egyetlen majd-
nem teljes egészében fennmaradt
18. századi asszonykönyvtár Er-
délyben, jórészt magyar nyelvű
könyvek alkotják. A nagyterem elő-
szobájában elhelyezett könyveket
három nemzedék asszonyai gyűjtöt-
ték. Bethlen Zsuzsánna ugyanis
örökölte nagyanyja, Rhédei Zsu-
zsanna és anyai nagynénje, Wesse-
lényi Kata könyveinek a többségét.
Az asszonykönyvtár több értékes
unikumot is tartalmaz. 

– Régen szerettem volna egy be-
mutatót hallani ezekről a könyvek-
ről, amire a kiállítás jó alkalom, így
hát nagyon örülök, hogy a drótos
tárlókban őrzött könyvek egy része
láthatóvá vált. Gondolom, válo-
gatni is érdekes volt közülük.

– Sajnos restaurátorként nem is-
merem annyira, mint a könyvtáros
kollégák, de megragadott a három-
generációs gyűjtemény sokszínű-
sége, valamint az is, hogy a 18.
században mennyi feladatot kellett
ellátnia egy nőnek, amíg a férje pél-
dául külföldön tartózkodott.

A kiállítással üzenni szeretnék,
hogy példaképekként állhatnak
előttünk azok a nők, akik a történe-
lem során értékes életművet mutat-
tak fel. A kiállított anyag három
szálon kötődik a témához. Egyrészt
olyan könyvek láthatók a tárlókban,
amelyben a nőkről mesélnek, vagy
illusztrációként szerepelnek ben-
nük. A másik szálat a nők által ol-
vasott könyvek jelentik, ami széles
skálát jelent, végül pedig azok a
könyvek láthatók, amelyekben
szerzőként, fordítóként, szerkesztő-
ként, illusztrátorként vagy nyom-
dászként szerepelnek.

– Feltételezem, hogy ezt az anya-
got nem volt könnyű a Téka gazdag
könyvállományából kiválogatni.
Mennyi időt vett igénybe?

– Az előkészítés egy fél év alatt
történt, de a téma gondolatban
régen érlelődik. Nagyon sokat je-
lentett a kollégák segítsége, több-
ször csak elmondtam az
elképzelésem, hogy mit szeretnék
megmutatni, és a kollégáim rögtön
tudták, hogy milyen könyvet hozza-
nak, és a kivitelezéshez is nagymér-
tékben hozzájárultak. 

– A szép színes pannókat ki készí-
tette?

– Én állítottam össze nemcsak a
helyi példákra összepontosítva,
hanem kicsit tágabbra, szélesebb
körben a nyugati társadalom híres
asszonyait is bemutatva.

– Megkérem, ismertesse a tárlók-
ban kiállított anyagot!

– Az első tárlóban Ádámtól és
Évától indulva mitológiai, bibliai,
az antikvitás korát idéző illusztrá-
ciók láthatók a nő különböző meg-
testesüléseiről. A következő
tárlóban olyan életfordulókhoz, ün-
nepekhez kapcsolódó dokumentu-
mok, könyvek láthatók, amelyeken
a nők is részt vettek. Három tárló a
legfontosabb női szerephez, a csa-
ládhoz kötődik. Ez a legszerteága-
zóbb, hiszen a családban a nőnek
minden szerepet el kell látnia, időn-
ként orvosként, tanárként, lelki
gondozóként… A sokféle témájú
könyv Bethlen Zsuzsanna könyvtá-
rából azt tükrözi, hogy mennyire

igyekezett ezeket a szerepeket
jól teljesíteni. Vannak orvosi,
gyógynövényeket bemutató
kiadványok, szakácskönyvek,
vallásos vonatkozású, a neve-
léshez kötődők, folyóiratok,
családi lapok. A továbbiakban
kiállítottunk a női egyenjogú-
ságért folyó törekvésekről
szóló kiadványokat. Fontos-
nak tartom, hogy ezekből ki-
derül: a magyarországi
megnyilvánulások nem az
egyén érvényesülését céloz-
ták, mint több más társada-
lomban, hanem a neveléshez,
oktatáshoz és kultúrához való
jog elismertetését. A politiká-
ban is azért akartak helyet
kapni, hogy a nőket foglal-
koztató problémákat a törvé-

nyekbe is be tudják vinni. Továbbá
láthatunk olyan könyveket, amelye-
ket a szerző, az adományozó a
nőnek, fejedelemasszonynak, ne-
mesasszonynak mint mecénásnak
vagy patrónusnak dedikált. Az
utolsó tárlóban a különböző hivatá-
sok gyakorlóiként jelennek meg a
nők. 

– Mi volt a legérdekesebb az ösz-
szegyűjtött anyagból?

– Rengeteg mindenre felfigyel-
tem. Érdekes volt látni, hogy már a
középkorban is volt olyan nő, aki
egyetemen tanított. A kolostorok-
ban a kódexmásolás mellett önálló
alkotásokat hoztak létre, zenét is
szereztek. 

Bár nem vagyok történész, iroda-
lomtörténész, arra szeretném a kiál-
lítás által felhívni a figyelmet, hogy
mennyi értéket teremtettek, terem-
tenek a nők, akik számunkra is ih-
letőek lehetnek. 

A kiállításon nyitottunk egy fü-
zetet (díszes borítását a már jól is-
mert Krón Ernő könyvkötővel
közreműködve készítettük el),
amelybe a látogatók felírhatják
olyan személyek nevét, akik szá-
mukra fontosak, családjukból, is-
merőseik köréből egy szép női
élet, pálya leírásával gazdagíthat-
ják adatainkat – tett pontot be-
szélgetésünk végére Márton
Krisztina. 

Befejezésképpen a kiállítás mot-
tóját idézzük: „Az asszonyi nemben
is miért kellene csak Kleopátrák és
Aspasiák emlékezetét fenntartani?
– Azok a szeretetreméltók, akik el-
felejtetnek, mert nem ültek királyi
székben, vagy – nem szerettettek
olyanoktul, akik trónusban ültek…
mert jó szíveket nem bizonyíthatták
meg királyi ajándékokkal… és nagy
elméjeket nem trombitálták a világ
előtt, de híven tűrtek, híven szeret-
tek, férjeket és háznépeket bol-
doggá tették, szüleik örömei voltak,
jó anyák, jó feleségek, jó leányok:
miért nem érdemelnének ezek em-
lékezetoszlopot?” (Kármán József:
Fanni hagyományai – Egy szó az
olvasóhoz)

A székely-mezőségi falvakban a
földművelés, az állattartás az a ha-
gyományos ágazat, ami megélhe-
tést biztosított a gazdáknak.
Szénáságyban jártunk már tejter-
melő és juhtenyésztő gazdánál,
most bikaborjút nevelő gazdát ke-
restünk fel, aki nő létére vállalko-
zott arra, hogy megbirkózzék a
korántsem könnyű feladattal. Szom-
bat Emese örömmel, büszkén mu-
tatta be a portát és az állományt. 

Az udvaron félkész állapotban
áll az új szénaszín, olyan nagyra
méretezték, hogy beleférjen az ál-
lomány takarmánya. Az építőanyag
ott áll a deszkaépület mellett, rövi-
desen befejezik az építkezést. A
gazda jelenleg tíz hektár kaszálót
művel, amit zömében lucernával
vetettek be, hogy bőven legyen ta-
karmány az állatoknak. A tízhektá-
ros területből 2,5 hektár saját, a
többit bérlik. 

– Jelenleg 21 bikaborjút nevelek,
három generációt, amit vágásra
adunk el. Ahogy egy-egy széria
eléri a 300 kg-os súlyt, eladjuk
őket. A felvásárlók – három cég is
– házhoz jönnek, nem kell nekünk
keresgélni, hogy hol értékesítsük az
állatokat. A 300-350 kilogrammos
egyedek a legértékesebbek, de volt,

amikor 600 kilón felüli állatot haj-
tottunk ki az udvarról. Vásárkor
Madarason elektronikus mérlegen
mérik le az állatokat. Az ideális
testsúlyú 300 kilogrammos egyede-
kért 11 lejt fizetnek élősúlyban.
Egy-egy széria általában hat-hét
hónap alatt éri el a vágósúlyt –
mondja a vállalkozó szellemű fia-
talasszony, aki mosolygósan, jó
kedvvel mutatta be az állományt. S
bevallotta, nem is olyan nehéz
munka, könnyen megbirkózik a fel-
adattal, az etetéssel, az itatással, az
istálló tisztán tartásával. – Sokkal
könnyebb és kifizetődőbb itthon
dolgozni, mint minimálbérért a vá-
rosban dolgozni, s vállalni az ingá-
zást.

– Így saját magam ura lehetek, én
alakítom a programom, végzem a
házimunkát, nevelem a két lányo-
mat, s intézem a család ügyeit.
Persze, a férjem is támogat, így
itthon sokkal jobban boldogulok –
vélekedett Szombat Emese, aki
meggyőzött mindarról, amit állí-
tott.

Amikor Szénáságyat elhagytuk,
a határban utolértünk egy szekeret,
Szombat Emese ült rajta, ismerős-
ként integetett, s megkérdezte:
Mikor jelenik meg a tudósítás?
Mert a család rendszeres olvasója
az újságnak. – Hát, ma. 
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Bodolai Gyöngyi 

Nőkről nemcsak nőknek 
Femina semper– tárlat a Teleki Tékában 

Jobb otthon farmernek lenni,
mint ingázni

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Mezey Sarolta

Székelyföld három napra újra
Budapestre költözik, immár har-
madjára, hogy bemutathassa termé-
szeti és kulturális értékeit,
hagyományait. A Maros Művész-
együttes részt vesz a május második
hétvégéjén megrendezett Székely
Fesztiválon, a Millenáris Parkban.
Táncház, bál és bábszínház, vala-
mint gasztronómiai bemutatók és
vásár is várja az érdeklődőket.
Május 14-én, vasárnap Maros me-
gyét a Maros Művészegyüttes kép-
viseli, a programok között található
gyermektáncház, népviseleti kiállí-
tás Barabási Attila Csaba, valamint
dr. Barabás László közreműködésé-
vel, a Marx József-fotóklub fotóki-
állítása. Népdalok hallhatók majd
Kásler Magdától és Vetési Orsolyá-
tól a Maros Művészegyüttes zene-
karának közreműködésével, és a
táncoktatás sem marad el. Este a
szabadtéri színpadon a Maros Mű-

vészegyüttes a Ha te tudnád, amit
én című előadásával lép fel, a napot
táncházzal zárják.

A hónap másik nagy eseménye a
május 16. és 18. között tartandó Ha-
tártalan Táncfőváros elnevezésű
fesztivál lesz, ahol a határon túli hi-
vatásos néptáncegyüttesek bemutat-
ják a legfrissebb színpadi
eredményeiket Budapesten, a Nem-
zeti Táncszínház és a Hagyomá-
nyok Háza szervezésében. A Maros
Művészegyüttes május 17-én lép fel
a Nemzeti Színházban az Imádság
háború után című táncjátékával. A
koreográfiák bemutatása után a kö-
zönségnek lehetősége lesz beszél-
getni az alkotókkal. Az
érdeklődőket ezenkívül a részt vevő
együtteseket bemutató fotókiállítás,
valamint táncház is várja.

Barabási Attila Csaba 
igazgató 

Budapesten 
a Maros Művészegyüttes
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240 éve született Gauss c. cikkemben igye-
keztem bemutatni néhány kevésbé közismert
dolgot Gaussról. Most arról a mély és meg-
ható barátságról írok, amely Gauss és Bolyai
Farkas között szövődött. Az emberiség kul-
túrtörténetében is érdemes feljegyezni ennek
a barátságnak néhány aspektusát.

Bolyai Farkast 1796. október 11-én iktat-
ják be Göttingenben az egyetemi hallgatók
közé, és Seyffer csillagásznál ismerkedett
meg Gausszal. Mély benyomást tehettek egy-
másra, mert Gauss hallgatag, magába húzódó
ember volt, és csak nagyon keveseknek nyílt
meg. De Gausst megbabonázhatta Bolyai
Farkas szelleme, annyira, hogy élete végéig
megőrizte azon véleményét, miszerint a leg-
kiválóbbak közül való, akikkel élete folya-
mán megismerkedhetett. Bolyai Farkas akkor
még nem kötelezte el magát, hogy a matema-
tikának szenteli az életét, és Gaussról is tud-
juk, hogy mikor Göttingenbe ment, akkor
még nem volt biztos abban, hogy a matema-
tikánál fog lehorgonyozni. Mindketten, Bo-
lyai Farkas és Gauss is, kiváló filológusok
voltak. Németh László szerint1 lehet, hogy
Gausst Bolyai Farkas a filológiai tudásával
kápráztatta el (percek alatt tudott görög és
latin nyelvű verseket gyártani, igen mély fi-
lozófiai tartalommal). Tény, hogy a két ifjú
között sírig tartó barátság szövődött, még ha
ezt az élet nehézségei és viharai ki is kezdték.
Gausst háromévi göttingai tartózkodása meg-
erősítette abban, hogy végül is a matematiká-
nak szenteli életét, és személyesen nekem az
a véleményem, hogy ez erősítette meg Bolyai
Farkasban azt az elhatározást, hogy ő is a ma-
tematikának lesz a napszámosa. Gauss há-
romévi tanulmány után hazament
szülőföldjére, Braunschweigba. Bolyai Far-
kasnak még egy évet ott kellett maradnia,
mert mind elköltötte a pénzét. Kemény
Simon tanulótársa és barátja ígérte meg, hogy
miután hazakerül, pénzt fog küldeni Farkas
hazautazásához! Sajnos, itt is igaz lett az a
közmondás, hogy „ember tervez, és Isten
végez”, mert ifj. báró Kemény Simon haza-
térésekor Kolozsváron ágyban, halálos bete-
gen találta Alsó-Fehér vármegye és
Kolozsvár főispánját, tulajdon apját. Abban
az időben a szülői tekintély nem engedte meg
egy mai ifjú könnyelmű, amolyan „Öreg, adj
pénzt, mert mi Göttingenben mind elköltöt-

tük, amit adtál!” típusú követelőzését, hanem
Kemény Simon kezet csókolt az apjának, és
beállt az ápolók közé. Különben is, id. báró
Kemény Simon rendíthetetlen és szigorú úr
volt, akitől rettegett a fél vármegye. (Horea,
Cloşca és Crişan kivégzésekor is ő volt a fő-
ispán. Horeáék egyik legfőbb vágya volt,
hogy a főispánt, báró id. Kemény Simont ele-
venen megnyúzzák. De Horeáék sok ártatlan
embert is lemészároltak, terhes anyákból ele-
venen vágták ki a gyerekeket, és hasonló
szörnyűségeket és bűncselekményeket követ-
tek el úgy, hogy az akkori feudális világ bár-
mely szegletén ugyanazt az ítéletet kapták
volna, mint Alsó-Fehér vármegyében.) Szó-
val, szó sem lehetett arról, hogy ifj. Kemény
Simon pénzt vegyen el a halálos ágyán szen-
vedő apjától, de miután apja meghalt, azonnal
pénzt küldött Göttingenbe Bolyai Farkasnak!
Így tehát, Bolyai Farkasnak még egy évet
kellett Göttingenben töltenie. Bolyai Farkas
erre az egy esztendőre úgy emlékszik vissza,
mint élete egyik legszebb évére. Csak a tudo-
mánynak élt, minden testi és lelki szennytől
megőrizte magát, önmegtartóztató életet élt
és elkerült mindenféle diákcsínyt és kicsa-
pongást! És ami a legfontosabb, hogy Gauss
meghívta magához Braunschweigba, hogy
látogassa meg otthonában és nézze meg a
braunschweigi emberfajt!2

És itt jön be az életük főszerepébe a pipa.
Ugyanis még Gauss göttingeni távozásakor
megajándékozták egymást egy-egy pipával.
Gauss Bolyai Farkast és Bolyai Farkas Ga-
usst, azzal a meghagyással, hogy minden
hónap utolsó estéjén, lehetőleg este 7 és 10
óra között szívjanak el egy pipa dohányt egy-
másra gondolva, egymás szellemének felidé-
zésével, és egymáson meditálva. Nem tudom,
hogy az emberiség történetében volt-e ehhez
hasonló egymásra való figyelés. De ha volt
is, igen szép és megható! Mind Gauss, mind
Bolyai Farkas nagy műveltségű és olvasott
volt, lehet, hogy ők is olvasták valahol ezt a
szép emberbaráti gesztust, én mindenesetre
meghatónak tartom. Persze a mai dohányzás-
ellenes világban lehet helyettesíteni egy tea,
kávé elfogyasztásával is, de nem hallottam
hasonló fogadkozásokat sem kultúremberek,
sem közszereplők között. 

Ide iktatnám ennek a fogadalomnak aztán
a megvalósulásait, amit a Gauss–Bolyai le-
velezésből egyértelmű bizonyítékokkal lehet
igazolni.

Bolyai Gaussnak, Göttinga,
1798. okt. 29.

„Szeptember utolsó estéjén 8 és
10 között, de kiváltképpen 9-kor
dohányoztál-e? Sírig szent marad
számomra az az idő, mintha áldo-
zati nap volna.”3

Gauss – Bolyainak, Braunsch-
weig, 1798. nov. 29.

„…Leveledet éppen a múlt hó
utolsó napjának estéjén hozták el
nekem, amikor leültem, hogy ba-
rátságunk ünnepnapját megüljem.
Itt ülök karosszékemben, meg-
tömve odateszem a Te pipádat és
ideálmodlak Téged zekécskéddel
és fekete sapkáddal, és elmúlt idők-
ről társalgok veled, és éppen ekkor
adja meg a leveledben feltett kér-
dés a bizonyosságot, hogy Te is
éppen így gondolsz rám, mondhat-
nám úgy, hogy az álmom nem is
álom.”

Bolyai – Gaussnak, Göttinga,
1799. április 7.

„Március utolsó napjának esté-
jén (először) elfelejtettem pipázni,
megzavart az általános ki- és be-
költözés házunkban, ami éppen
azokra a napokra esett.”4

Bolyai – Gaussnak, Göttinga,
1799. május 20.

„Hozd magaddal a pipádat is, melyet
tőlem kaptál, én is elviszem a fából valót, –
szeretném, ha ez a nap valamely hónap utolsó
napja lenne, – nagyon valószínű. Hogy ez lesz
az utolsó este, melyet együtt töltünk.”5

Nem szeretném felidézni a gazdag Bolyai–
Gauss-levelezésből a pipázásukra vonatkozó
összes részt, csak annyit említek meg, hogy
az idő haladtával a pipázás és az egymásra
gondolás is veszített az intenzitásából. Elő-
ször is egészségi okokból. A két jó barát is
érezte, hogy árt az egészségüknek a pipázás.
Másfelől a távolság és az élet terhei egy kicsit
elhalványították barátságuk havi megünnep-
lését. De az érdeklődő olvasóknak csak aján-
lani tudom a 2015-ben megjelent, eddig
ismert összes Gauss–Bolyai-levél magyar ki-
adásának elolvasását, melyekből megismer-
hetik e két rendkívüli ember igazi szellemi
portréját. Lásd: A Bolyai–Gauss levelezés.
Szerkesztette: Nagy Ferenc, Bolyai Kiadó
Better MTA KIK, Budapest, 2015.

Végezetül még egy kedves dolgot szeret-
nék erről a pipázásról megemlíteni. A maros-
vásárhelyi Bolyai-múzeumban magam is
érdeklődtem, hogy vajon nincs-e meg Bolyai
Farkas Gausstól kapott pipája? Erre a Bolyai-
múzeum kiváló muzeológusai és könyvtáro-
sai nem tudtak egyértelmű feleletet adni, de
már vagy öt esztendeje Kovács G. György el-
küldött nekem egy szakszerű fényképet, hogy
van a gyűjteményükben egy pipa (lásd a mel-
lékelt fényképet). Azt nem tudják megmon-
dani, hogy ez a pipa lehetett-e Gauss
ajándéka, de nagyon megörvendtem, és leve-
lezésbe kezdtem (ahogy Bolyai János meg-
dorgálta Atyját: Nem szégyelltem a világot
teleszórni a leveleimmel, hogy megtudjam, a
fényképen látható pipa lehetett-e Bolyai Far-
kasnak Gausstól kapott pipája). Először is
Göttingenbe írtam, ahol van egy szerény
Gauss-archívum, de nem is válaszoltak. Írtam
az Göttingai Egyetemre is, onnan kitérő vá-
laszt kaptam. Véleményem szerint Göttin-
genben nincs az a Gauss-kultusz, mint
amilyen nálunk van Erdélyben, jelesül Ma-
rosvásárhelyen. Ennek a magyarázata igen
logikus: mi nagyon büszkék vagyunk a két

Bolyaira, és amíg ők a mi kisebbségi életünk
igazi világítótornyai, addig Németország igen
gazdag tudósokban, és nem alakult ki az a
Gauss- kultusz, mint ahogy nálunk kialakult
a Bolyai-kultusz. Vekerdi László (Hódmező-
vásárhely, 1924. július 21. – Budapest,
2009. december 27.), a XX. század legkivá-
lóbb magyar tudománytörténésze szerint
mára a Bolyai-kultusz egy szakmává neme-
sedett. Így nem maradt más hátra, mint
hogy a Magyar Nemzeti Múzeum pipasza-
kértőjéhez, dr. Ridovics Annához forduljak
segítségért és szakmai tanácsért: vajon a
képen látható pipát ajándékozhatta-e Gauss
Bolyai Farkasnak? Ez azt jelentette volna,
hogy a pipa a XVIII. század utolsó éveiben
kellett hogy készüljön. Dr. Ridovics Anna
pipaszakértő véleménye negatív, a képen
látható pipa a XIX. század közepén készül-
hetett, így ez a pipa nem lehetett azonos
azzal, amit Bolyai Farkas ajándékba kapott
Gausstól. Egészen pontosan ez volt a szakvé-
lemény:

„Vagyis a képen látható pipát a XVIII. szá-
zad végén nem ajándékozhatta Gauss Bolya-
inak Göttingenben, mert a pipa Martiny
Henrik műhelyében készült Budapesten a
XIX. sz. közepén.“6

Természetesen ez a tény mit sem változat
azon, hogy a két barát az örökkévalóság
füstje mellett szemlélheti a mi kicsinyes vi-
lágunkat és pipáik utáni hajszánkat!

1 Németh László: A Bolyaiak a matemati-
katörténet világában. In: Németh László: Saj-
kódi esték. Bp., 1974. pp. 172-175.

2 Gauss nevezte így földijeit.
3 A Bolyai–Gauss-levelezés, Szerkesztette:

Nagy Ferenc, Bolyai Kiadó, Better MTA
KIK, Budapest, 2015. p. 8.

4 i.m., p. 17.
5 i.m., p. 24.
6 Itt mondok köszönetet Apor Eszternek,

az MNM muzeológus művészettörténészé-
nek és dr. Ridovics Annának, az MNM Tör-
téneti Tár vonatkozó gyűjteménye
muzeológus-művészettörténészének szakvé-
leményéért.

Bolyai Farkas, Gauss és a pipa
Oláh-Gál Róbert

A Teleki–Bolyai Könyvtár gyűjteményében található pipa fényképe.
Fotó: Kovács G. György



Szirom borzong a fán, lehull;
fehérlő illatokkal alkonyul.
A hegyről hűvös éj csorog, 
lépkednek benne lombos fasorok.
Megbú a fázós kis meleg,
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.

Radnóti Miklós 1941-ben írt Májusával
indulunk a hónap közepének.

A hónap régmúltjába pillantva, a május
mindenütt a nyár aggodalmas adventjének
tűnik, aminek a jövendő termés féltése az
alapja. Május az ókorban Európa-szerte en-
gesztelő és tisztító szertartások böjtös idő-
szaka volt. Rómában tilos volt ekkor új ruhát
ölteni, házasságot kötni, sőt házaséletet élni.
Ekkor takarították ki a templomokat, mosták
le az istenszobrokat. Mintha a hónap előké-
szület lenne a nyárközépi nagy ünnepekhez.
A zsidóknak is hasonló tilalmaik voltak. A
legjellegzetesebb római ünnep a 9-én, 11-én
és 13-án tartott Lemuria: a „holt lelkek” (le-
mures) engesztelőnapjai. Illő folytatása volt
az Argei ünnep. A név az ógörög argeó =
„szántóföldről való” szóból eredeztethető.
Március idusát követően a Róma területén
felállított alkalmi szentélyekben szalmából és
kákából font bábukat helyeztek el. Május 15.
után ezeket a Vesta-szüzek főpapi segédlettel
ünnepélyesen a Tiberisbe vetették jelképes
emberáldozatul.

Vessünk egy pillantást a középkori méhé-
szet történetére.

A római birodalom hanyatlása és bukása
hosszú időre visszavetette a méhészkedés to-
vábbfejlődését. A birodalmat megdöntő bar-
bár népek a klasszikus görög és római tudást
nem ismerték. A méhanyát királynak gondol-

ták. A méheket mind szüzeknek tar-
tották. 

Edmund Herold pap és méhész
feljegyezte, hogy a korai keresztény
legenda szerint a méh a paradicsom-
ból való kiűzetéskor különleges ke-
gyelemben részesült, mint „az Úr
leánya”. A méhekről szóló dicsérő
ének helyet kapott a diakonisszák
nagyszombati örömdalában, az ún.
Exultetben is. Mindez azonban a
méhészeti gyakorlatra semmilyen
hatást nem gyakorolt.

Európában megint a méhvadászat
lett a fő formája a mézgyűjtésnek. A
felkutatott családokat jó, ha nem
fosztották ki teljesen, úgy talán ké-
pesek lehettek áttelelni. Ebben
bízva a méhvadászok megbélyegez-
ték a fájukat, hogy ahhoz többet
senki más ne nyúljon. Ez a gyűjtö-
getés nem elégítette ki a kastélyok
és templomok hatalmas igényeit.
Ezért történt, hogy Nagy Károly
földbirtok-rendeletében 800 körül
előírta, hogy minden birtokon kell
lennie egy méhésznek és egy mézborerjesz-
tőnek. Nemcsak a hivatásos méhészeknek
kellett mézből tizedet leadni, hanem minden
parasztgazdaságnak is.

A kereszténység általánossá válásával az
ismeretek ismét fejlődésnek indultak.

A kas és a méh gyakran szerepelt címerek-
ben, pecséteken, céhjelzésekben, s mind-
emellett a méheket szigorúan védelmezték.
Szászországban az idegen méhek megmérge-
zését vagy a mézhamisítást a tettes kezének
levágásával, olykor pedig halállal büntették.

A propoliszról és a virágporról azonban
megfeledkeztek. A méhészkedés fő célja a vi-

asztermelés, amiből vallási és luxuscélból
rengeteg fogyott. A céhek viaszban fizették a
hálapénzt a tanoncok felszabadításáért. Vi-
asszal lehetett bírságot, kártérítést, büntetést
kiegyenlíteni. Az inkvizíció eljárása szerint a
gyanúsított ingét viaszba mártották és úgy
gyújtották meg, ez is az istenítélet egy for-
mája volt. Olykor a máglyahalálra ítéltet vi-
aszos ingbe öltöztették, hogy jobban égjen.
Kegyetlen visszaélés volt ez a tűz feletti ha-
talommal.

Az istenektől ellopott prométheuszi örök
tűz évezredeken keresztül a Vesta-templo-
mokig figyelmeztetően óvta az emberi haj-
lék melegét. S a vele történt túlkapások,
gonoszságok, égetések nem középkori ere-
detűek.

Úgy tűnik, hogy a 20 ezer évvel ezelőtti
jégkorszak leghidegebb időszakában a vadá-
szó-gyűjtögető ember szándékosan gyújtoga-
tott.

Sokáig úgy gondoltuk, hogy az első antro-
pogén tájváltozás mindössze ötezer évvel ez-
előtt történt, amikor a Kárpát-medencében az
ember irtani kezdte az akkori lombhullató ős-
erdőket.

Emberősünk még az írásbeliség előtti
időkben ilyen nagy léptékű rombolást vég-
zett. Európa-szerte, a mai Spanyolországtól
az Urálig képes volt megváltoztatni a tájat.
Ez az első nagyméretű beavatkozás, melyet
az emberiség a tájon és a növényzeten vég-
rehajtott. A jégkorszakot gyakran a szélsősé-
ges hideg és nagy tömegű hó időszakaként
mutatják be, holott inkább a lombhullató és
tűlevelű eredők elterjedésének kedvezett az
éghajlat. Ez idő tájt Európának nyílt sztyepp-
növényzete volt, ezt mutatják a vegetációnak
a tavakból és tőzeglápokból, mocsarakból
származó, pollenen és növényi maradványo-
kon alapuló rekonstrukciói. Csakhogy – a
számítógépes szimulációk alapján, melyeket
nyolc különböző éghajlatváltozattal futtattak

le – akkor földrészünk nagy részén természe-
tes sűrű erdőségeknek kellett volna elterül-
niük. A paleobotanikusok arra a
következtetésre jutottak, hogy valószínűleg
az ember tehető felelőssé a különbségekért.
Legelőket hozott létre, hogy odacsalja a le-
gelésző állatokat, vagy saját hordamozgásait
könnyítette ezáltal. De az sem kizárható,
hogy a száraz időszakban kialakuló hatal-
mas erdő- és sztyepptüzek – melyek marad-
ványai szintén fellelhetőek a tőzeglápok
mélyén – a vadászó ember hanyagsága miatt
pattantak ki. Az új kutatás megerősíti azt a
feltételezést, hogy az egyik legkorábbi, az
egész Európát átfogó, nagyméretű emberi be-
avatkozás volt ez az erdőpusztítás – tűzzel,
felégetéssel.

Tűz, tűzgyújtás. Ma már csak svéd gyufa
kell hozzá. A biztonsági gyufa előfutárát az
albisi születésű Irinyi János találta fel. 1836-
ban szabadalmaztatta a zajtalan és robbanás-
mentes gyufát: a gyufa fejében a foszfort nem
kálium-kloráttal, hanem ólom-dioxiddal ke-
verte. Ő alapította az első magyar gyújtófák
gyárát 1839-ben Pesten. A ‘48-as szabadság-
harc idején Kossuth ezt a hazaszeretetéről és
hazájáért tenni is akaró vegyészt bízta meg
az ágyúöntés és puskaporgyártás irányításá-
val. Őrnagyként a nagyváradi lőporgyár ve-
zetője volt. A szabadságharc bukása után
börtönre ítélték. Ma a köztudatban csak a
gyufáról jut eszünkbe neve, holott az új
szemléletű kémia egyik legelső hazai terjesz-
tője volt, s jelentős szerepet játszott a magyar
kémiai szaknyelv kialakításában is.

A hegyről lecsorgó, hűvös májusi éjt meg-
előző nyugovó napfény eső utáni szivárványt
rajzol borzongó vadgesztenyegyertyák alko-
nyi illatára.

Magam maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2017-ben, május 12-én, 200 évvel Iri-
nyi János születése után.

Bóbitás erdei szövőmadár 
(Malimbus malimbicus)

Bóbitája és a torka selymes kárminpiros,
ami eléggé elüt a tollazat többi részének kissé
csillogó fekete színétől. A tojónak nincsen
bóbitája. Ez a fajta is kijavítja az idegen hím
által okozott fészekbeli károkat. Ezek a kar-
csú csőrű madarak is keresgélnek rovarokat,
mint a cinegék, az ágakon, az aljnövényzet-
ben és az erdei páfrányok között; nem vetik
meg a bogyókat sem. A bóbitás erdei szövő-
madár a verébnél nagyobb, Nyugat- és
Közép-Afrika őserdeiben él. 
Vöröscsőrű szövőmadár (Quelea quelea)

Esti alvóhelyeiken, a nádasban milliók
gyűlnek össze. Ha nappal rácsapnak valame-
lyik bevetett földtáblára, annak növényeit tel-
jesen learatják. Esténként a vízpartra szállnak
inni; ilyenkor éhesen várnak rájuk a krokodi-
lok, és egyetlen gyors mozdulattal egyszerre
többet is befalnak. Különben golyó alakú
fészket építenek a nádasban, a magas fűben
vagy a fákon. Minden esetben szűk felületen
zsúfolódnak össze. A Szaharától délre a
sztyeppéken és a szavannákon élnek. A szülői
gondoskodást mind a két fél végzi. A hátuk
barna-fekete mintás, a testaljuk rozsdabarna,
gyakran leheletfinom kárminrózsaszínnel,
pofájuk és álluk fekete, a csőrük élénkpiros. 

Orix szövőmadár (Euplectes orix)
Kisebb társaságokban költ; fészkeit magas

füvek száraira erősíti. 12 centiméteres, egész
Afrikában elterjedt. A költési idő után a hím
a tojókéhoz hasonló tollazatot ölt. Tavaszon
újra tollruhát vált. Ez akkor történik, mihelyt
az eső utáni friss zöldben helyet keres a fész-
kének. A szárazság lényeges eltolódást jelent
a vedlésben. Fekete színű szövőmadárfaj a
vidapinty. 

Kakasfarkú vidapinty (Diatropura progne/
Coliuspasser progne)

Kelet- és Dél-Afrika mocsaras füves ré-
szeit lakja. Nagy, befedett fészkét a fűbe építi.
Csapatai egy vagy két hímből és számos to-
jóból állnak. A költési idő után nagy csapa-
tokban gyülekeznek. A hím vállai vörösek,
szárnycsíkja fehér. Valóságos dísze lépcsős
farka, mellyel együtt 70 centit is elérhet. 
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Megbú a fázós kis meleg, vadgesztenyék gyertyái fénylenek

Kiss Székely Zoltán

Szövőmadárfélék családja
Összeállította: Márton Béla

A természet kalendáriuma (CCLV.)

A hegyről hűvös éj csorog, lépkednek benne lombos fasorok

Bóbitás erdei szövőmadár (Malimbus malimbicus Orix szövőmadár (Euplectes orix)
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A Mureş Insolvency SPRL –  Marosvásárhely, G-ral Avramescu
utca 4. szám –,  a PArcon  Kft. cégfelszámolója,  nyilvános ár-
verésen eladja a Marosvásárhely, Raktár utca 22. szám alatt szé-
kelő  eladósodott cég következő javait: 

– kapusfülke, kikiáltási ár 3.500 lej;
– tűzvédelmi szekrény, 1.100 lej;
– Sony Vaio laptop, 650 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverés május 19-én 13 órakor lesz a felszámoló székhelyén

– Marosvásárhely, Gen. Avramescu utca 4. szám –,  és hetente pén-
tekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, a javak érté-
kesítéséig.  Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy
magánszemélyek, akik/amelyek az árverés előtti napon 13 óráig
garanciaként kifizetik a megvásárolandó javak kikiáltási árának
10%-át, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a
0745-146-096-os telefonszámon. 

Böjte Csaba ferences szerzetes lesz az Aranycsapat idén kez-
dődő és 2018 végéig tartó emlékévének fővédnöke – mondta az
emlékévet kezdeményező Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság
Tanácsának elnöke szerdán Budapesten.

Lomnici Zoltán elmondta, az Aranycsapat emléke nemcsak a
sportot kedvelők, hanem az egész nemzet, a nemzeti önbecsülés
és önértékelés számára is szimbolikus jelentőségű. Éppen ezért
fontosnak tartotta, hogy olyan embert kérjen a fővédnökségre, akit
vallási hovatartozástól, politikai beállítottságtól független tisztelet
és szeretet vesz körül.

Böjte Csaba úgy fogalmazott: „ezt a világot fenntarthatóvá kéne
tenni, ehhez pedig fenntartható vágyakat kéne a felnövekvő fia-
talság szívébe ültetni”. Félelmetesnek nevezte, hogy ma mindenki
a hatalommal és pénzzel tartja elérhetőnek a boldogságot, hozzá-
téve, hogy ha mindenki arra vágyik, örökösen „egymásnak fogunk
esni”. 

Rámutatott: olyan vágyakat kellene a fiataloknak adni, amilye-
nek Puskásék szívében is éltek. A sport, a művészetek szeretete, a
természet, a világ megértésének vágya is lehet a kibontakozás útja
– tette hozzá.

Lomnici Zoltán elmondása szerint az emlékév során nem gran-
diózus eseményeket szeretne, hanem minél több helyen megtartott
megemlékezéssel „eljutni a szívekhez”.

Hozzátette: 2014-ben magánemberként kezdeményezte a meg-
emlékezés-sorozatot, és Szabó Tünde sportért felelős államtitkár
április elsején jelentette be az emlékévet.

Mint mondta, a 2018 végéig tartó időszakban az évszázad mér-
kőzésének tartott, a londoni Wembley Stadionban megvívott 6:3-
as mérkőzés 65. évfordulója mellett még tucatnyi, az
Aranycsapathoz köthető évforduló lesz. Példaként említette Bo-
zsik József halálának 40., Lantos Mihály és Budai László születé-
sének 90. évfordulóját.

Lomnici Zoltán kitért az erdélyi magyar egyházi ingatlanok
visszaadásának ügyére is. Mint mondta, a közelmúltban Brüsszel-
ben jelezte, hogy Románia a mai napig nem teljesítette az Európai
Unióba lépésekor vállalt kötelezettségét, hogy visszaszolgáltassa
a jogtalanul elkobzott egyházi ingatlanokat. Hozzátette: a 2500 in-
gatlan egyharmadát szolgáltatták vissza, és a visszaadott ingatla-
nokat is megpróbálják újra elvenni az egyházaktól.

Elmondta: egyetért a gyulafehérvári főegyházmegyével, amely
egy esetleges 2018-as romániai pápalátogatás feltételéül szabná a
kommunista rezsim által államosított egyházi javak visszaszolgál-
tatását. (MTI)

Böjte Csaba lesz az Aranycsapat
emlékévének fővédnöke Százhuszonöt éve, 1892. május 9-

én halt meg Baross Gábor, a magyar
államvasúti rendszer megteremtője, a
dualizmus korszakának egyik legkie-
melkedőbb gazdaságpolitikusa.

1848. július 6-án született Pruzsi-
nán (később Barossháza, ma Pruzina,
Szlovákia). Középiskoláit Léván a pi-
aristáknál, Győrben és Esztergomban
a bencéseknél végezte, majd Pesten
szerzett jogi diplomát. Ezután hazatért
Trencsénbe, ahol a határozott maga-
tartású, felkészült fiatalember fő-
jegyző lett, majd 1875-ben a puhói
kerületben szabadelvű képviselővé
választották, három év múlva az or-
szággyűlés jegyzője lett. Tisza Kál-
mán miniszterelnök felfigyelt a
tehetséges fiatalemberre, és 1882-ben
nyugat-európai tanulmányútra küldte.

Barosst egyre jobban vonzotta köz-
gazdaság, és tanulmányozni kezdte az
ország kereskedelmi szerződéseit, kü-
lönös tekintettel az Olaszországgal
fenntartott kereskedelmi kapcsola-
tokra és a szállítás kérdéseire. A fővá-
rosból kiinduló vasútvonalak utolsó
métereit építették már, amikor 1883-
ban közlekedési államtitkárrá nevez-
ték ki, 1886-ban közmunka- és
közlekedésügyi miniszter lett.

Hatalmas lendülettel és akaraterő-
vel kezdte meg munkáját. Első mi-
niszteri ténykedéseként részletes
kimutatásban számokkal bizonyította
és győzte meg a képviselőket a vasút
további államosításának szükségessé-
géről. Célja az volt, hogy a határok
felé vezető útvonalakat és ezzel együtt
a külkereskedelmet az állam ellenőr-
zése alá vonja. Baross úgy vélte, hogy
a vasút minden körülmények között
gazdasági húzóerő. Tevékenységének
és reformjainak köszönhetően ezután
a vasút többé nem „ürítette” a kincs-
tárat, ugrásszerűen megnőttek az
állam innen származó bevételei. A

vasúti hálózatot továbbfejlesztette, a
vagon- és mozdonyparkot jelentősen
megnövelte. Nevéhez fűződik a vasúti
zónadíjszabás kialakítása, amely lé-
nyegesen csökkentette a személyszál-
lítás viteldíjait, egyben a legtávolabbi
vidékeket is Budapesthez fűzte. A te-
heráru-díjszabás kialakításával a me-
zőgazdasági termékek versenyképes-
ségét, a kereskedelem és az iparfej-
lesztés érdekeit szolgálta. 

A magyar tapasztalatokat több eu-
rópai államban is hasznosították, majd
a kontinens vasúti vezetői 1890-ben
berni tanácskozásukon egységes elve-
ket léptettek életbe az árufuvarozás-
ban. Az egyezmény pontjai közé
bekerültek a magyarországi gyakorlat
legfontosabb elemei.

Baross minisztersége idején vezet-
ték be az egységes időszámítást, 1891.
augusztus 1-jétől egész Magyarország
a közép-európai időzónába tartozott,
ami megkönnyítette a menetrend ösz-
szeállítását. Megalkotta az első mo-
dern úttörvényt, megváltoztatva a
közutak addigi osztályozását, rendet
teremtett az út- és hídvámok évszáza-
dos káoszában. Megalapította a Posta-
takarékpénztárat, egyesítette a postát
és távírdát, az államvasútnál a német

helyett a magyar nyelvű levele-
zést, a vasúti tisztviselőknél a
magyar nyelvtudást tette kötele-
zővé.

Trefort Ágoston halála után
egy hónapig vallás- és közokta-
tásügyi miniszter, 1889-ben
három hónapig belügyminiszter
is volt. Az ipari szakoktatást 63
tanonciskola és több ipari szak-
iskola létesítésével támogatta. A
vízi közlekedés korszerűsítésé-
nek kérdései is foglalkoztatták.
Kiépítette Fiume kikötőjét, fej-
lesztette a dunai hajózást, a ma-
gyar tengerhajózást, rendkívül

nagy erőfeszítéseket tett a Vaskapu
szabályozására. 1892-ben személye-
sen ellenőrizte a munkálatokat, útja
alatt meghűlt és már betegen tért haza.
Egészségi állapotával nem törődött,
nem változtatott munkatempóján. A
betegség rövid idő alatt aláásta egész-
ségét, pályájának, népszerűségének
csúcsán, 44 éves korában érte a halál
1892. május 9-én.

Baross Gábor korszerű magyar ke-
reskedelmet és közlekedési hálózatot
teremtett. A hazai érdekeket szem
előtt tartva megvalósította a fél évszá-
zada kidolgozott államvasúti elképze-
léseket és egységes magyar
közlekedési rendszert alakított ki.
Tette mindezt egyéni érdek nélkül és
mások egyéni érdeke ellenére. A kö-
vetkezetességéről és határozottságáról
híres Baross Gábor a vasútügy terén
elért eredményei miatt joggal kapta a
„vasminiszter” jelzőt.

Számos oktatási intézményt, utcát
és teret neveztek el róla. Egyik leg-
szebb szobrát, Szécsi Antal alkotását,
már 1898-ban felállították Budapes-
ten, a róla elnevezett téren, a Keleti
pályaudvar előtt. (MTI)

(Szerk. megj.: Marosvásárhelyen a
Horea utca egykor az ő nevét viselte.)

Baross Gábor, „a vasminiszter” 125 éve halt meg

Forrás: Jarmuipar.hu
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 25-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 Mihail Jurjevics Lermontov
orosz író egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Mindent helyettesítő kártyalap – „ Az utolsó ...” (J. F. Cooper). 7.
Indok – Boka egynemű hangzói. 8. „ … bíró” (Móricz) – Virághagyma. 9. M. M. F. –
Zambiai, osztrák és máltai gépkocsijelzés. 11. Halkan mond – Zavartan rak! 12. Nemzet-
gazdaság ága – Indonéziai sziget. 14. Skálahang – Kissé édes! 15. Jegyzetelget – Diák.
18. Tanít – Szülőkre nézve fiú felesége. 19. Létrehoz, teremt – Testedzés. 22. Netán – Zer-
gefej! 23. Házasságkötés – Scarlett O’Hara birtoka. 25. Magyar popegyüttes – Móka vége!
27. Zúz – Román és svéd autójelzés. 28. Vadászkutya – Mózes első öt könyve. 30. Igen
ám – E nap. 31. Lehetőség, mód – Eredet, keletkezés.

FÜGGŐLEGES: 1. Filmszínház – Hegyecske, kiemelkedés. 2. Aroma, íz – Afrikai
kérődző állat. 3. Orvosi csont – Határidőrag. 4. Veszteség – Kusza rész! 5. Terasz, balkon
– Csodálat, elképedés. 6. Alarm – Unszol. 10. Behajlított tenyér – Éhség, argóban. 13.
Retyerutya – Kémiai reakcióba nem lépő anyag. 16. Pengetős hangszer – Terhére van. 17.
Hangos nevetés, kacaj – Kévehalmaz. 20. Borotvaél – Bűnhődik. 21. Lekvár – Régi apró-
pénz volt. 24. Édes mártás – Kirakós társasjáték. 26. Angyalrang – Esetleg, meglehet. 29.
Helyhatározórag – Azonos betűk.

Koncz Erzsébet

AZ ÁPRILISI ÉVFORDULÓK (4.)
című pályázat nyertesei:

KECSKÉS LAJOS, Marosvásárhely, 
Jeddi út 13/1. sz.

TÖRÖK ILONA Marosvásárhely,
Vihar u. 24. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
CHERUBINI; DOBOZY; PESCHKO; 

CARLONE; PAGET; VESZELEI; SMIRKE
Kérjük a nyerteseket, 

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

telefonszámon.

Megfejtések 
a május 5-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Úton
Skandi: Vendéglőben segédpincér,

Ételhordó, kutyasintér.
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31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49

Ê
VÍZSZINTES: 1. A kérdés első része. 9. … Pound, író (USA). 10. (Nagy)…, Maros

megyei helység. 12. A válasz. 16. Keserű anyagok orvosi neve. 18. Dátumrag. 
19. Über…, mindenekfelett (német). 20. Ruhakészítő iparos. 21. Angol kar. 22. Magyaros
dal. 23. Névelő. 24. Feltéve. 25. Az öt tó egyike. 26. Nyári páros! 27. Észak-amerikai in-
dián törzs. 30. A fluor és a nátrium vegyjele. 31. Német angolna. 33. Az Elba cseh neve.
34. Ilyen dísz a zsabó. 36. Pell…, fogkrémmárka. 38. Tűt és cérnát használ. 40. Angol sör-
féle. 41. Kolónia. 43. Kockás mintázatú. 45. Kezdődik a dáridó! 46. Olasz autómárka. 47.
Élénk szín. 48. Madridi sportklub. 

FÜGGŐLEGES: 1. Minőségellenőrző osztály (röv.). 2. Az itteni. 3. Osztrák város. 4.
Japán motormárka. 5. Olasz színész (Franco). 6. Kamra része! 7. Fenn bent! 8. Üzemben
készült. 11. A kérdés második része. 12. Növényvilág. 13. Fogaras folyója. 14. Alányújt.
15. … királya (E. Lalo operája). 17. … Sámuel, magyar király. 20. Magyar határváros. 21.
Nagy testű papagáj. 23. Szándékozik. 25. Vég (angol). 28. Fundamentum. 29. Róma
folyója. 30. Erőd (angol). 32. USA-futballista (Alexi). 34. Most szedett gyümölcs jelzője.
35. Laterális rész. 37. Lotharingiai város. 39. Csókol (nép.). 42. Részben beiktat! 43. Fran-
cia rajz- és rajzfilmhős. 44. Angol kar. 47. A foszfor és a kálium vegyjele. 49. Páratlan
elán! 

L. N. J. 
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10 éve az EU-ban (17.)
2007. január 1-jén lépett be Románia az

Európai Unióba. A rejtvény-
sorozat fősoraiban egy akkoriban erre az ese-
ményre íródott humoros vers sorai találhatók.
A vers címe, szerzője és annak lakhelye is a
rejtvénysorozatban van elrejtve. Ezúttal a
vers 31. és 32. sora alakul ki. 

A cím betűi a felül számozott kockákból
gyűjthetők össze.

1. u
q q Ð

2.
NÉMET 

FILOZÓFUS
(IMMANUEL)

u

HIVATAL
RÉSZE!

...LOUBENS
(BARLANGÁSZ)

Ð
u

ENNEK 
ELLENÉRE
MACSKA 
KICSINYE

u

Ê q

KÖZÉPEN
HALAD!
CSATA

u OR. MOTOR-
MÁRKA

OLASZO. 
KIKÖTŐ

u
ALKONY HÁROMSZÉKI

TELEPüLÉS
JELET

KARCOL

Ï
EXPLODÁL
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SPORT-
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q q q Ð
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u q LAKÁS
RÉSZE

JAPÁN PÉNZ

u

Ê ASZTALOS-
TERMÉK
ZSIGULI

u q ABLAK-
SZEMEK!
USA-BELI
EGYETEM

u

MICIMACKÓ
íRÓJA

GYŰJTŐÉR

u q TESTRÉSZ

VER

u q

Ê GÖRÖG
BETŰ

ÉPüLET-
SZÁRNY

u q ÖRMÉNY
ROMVÁROS

ATTÓL
KEZDVE

u

ZERGE
KICSINYE
BIZONY

u q CSúSZTAT
MOTOR-

KERÉKPÁR-
MÁRKA

u q NEUTRON

...XEROX

u

Ê VILÁGOS
BARNA SÖR

PENNA

u q HÁRMAS 
A RÖMIBEN

...MANYI
(SZíN.NŐ)

u q

FILMBELI 
ŰRMANÓ u

q SERKE
TÖRÖK 

FÉRFINÉV

u q ...MILAN 
(FOCIKLUB)

BORUL

u

INDIAI FÖLD-
SZOROS 

EVŐESZKÖZ

u q DUPLÁN:
ÉDESSÉG

OLASZ POL.
PÁRT

u GENETIKAI
MOLEKULA

KŐZET-
DARAB!

uq

Ê q ARANYHAJú

CENTI

u q
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LEVENTE

Ê

q
EGYEL! u

Szerkeszti: Kiss Éva 749.
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JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ ház Koronkán. Tel. 0752-
233-859. (1046)

ELADÓ ház Mezőcsáváson, a 9.
szám alatt, a Fő úton, 21 ár telekkel:
2 szoba, konyha, 2 kamra, nagy elő-
szoba + istálló csűrrel. Tiszta telek-
könyvvel; a villany, gáz, víz
bevezetve. Érdeklődni a 0749-224-
608-as telefonszámon. (1052-I)

ELADÓ 21 ár telek parasztházzal
Nyomáton. Tel. 0742-557-214.
(18882-I)

ELADÓ Backamadarason 40 ár bel-
telek 774 m2 masszív (tégla) gazda-
sági épülettel, központi zónában,
aszfaltút mellett, villany-, gázlehető-
séggel. Vállalkozóknak többféle tevé-
kenységre alkalmas. Utcafront: 29 m
beépíthető üres rész. Tel. 0775-352-
793. (1056-I)

BUDAPESTEN a VII. kerületben, a
Keleti pályaudvar közelében eladó
egy 55 m2-es lakás: két szoba, nagy
kamra, fürdőszoba, előtér, hall ameri-
kai konyhával, csendes utcában, jó
közlekedés mellett, szinte minden
könnyen megközelíthető. Irányár:
23.500.000 Ft. Tel.  00-36-30-365-
7738. (v.-I)

ELADÓ kertes ház építési lehetőség-
gel, a városközponthoz közel. Érdek-
lődni a 0770-546-155-ös telefonszá-
mon 10-12 és 17-20 óra között.
(1021-I)

ELADÓ összkomfortos ház Kerelőben
(Chirileu). Ára: 25.000 euró, alkudható.
Tel. 0751-057-088. (972)

SÜRGŐSEN eladó ház Galambodon. Tel.
0265/261-023. (970)

ELADÓ 3 szobás, kétteraszos, 75
m2-es, földszinti, felújított tömbházla-
kás a Braşovului utcában – 66.000
euró. Tel. 0722-202-371. (948-I)

AZONNAL eladom/elcserélem 2 szobás
kövesdombi tömbházlakásom. Tel. 0751-
368-172. (951)

ELADÓ magánház kerttel a Radnóti
(Iernutului) utcában. Érdeklődni 9-18
óra között a 0744-336-950-es telefon-
számon. (855-I)

ELADÓ ház telekkel Deményházán.
Tel. 0745-616-157. (837-I)

ELADÓ előnyös áron ház
Székelycsókában, a 36. szám alatt, 18
km-re a várostól: 3 szoba, pince,
mellékhelyiségek 30 ár területtel,
gyümölcsössel. Tel. 0365/431-785, 0770-
467-404. (801)

ÉLETJÁRADÉKKAL lakást vásárolok.
Tel. 0749-154-647. (284)

KIADÓ hosszú távra, előnyös áron 3
szobás lakás igényesnek a
Kövesdombon (házaspárnak vagy
cégnek csendes tevékenységre). Tel.
0740-196-315. (802)

VÁRMEZŐN eladó 10 ár terület szép,
csendes helyen: 10.000 lej. Eladó
Peugeot 206 HDI 1,4, frissen beíratva,
2005-ös, 2.990 euró. Tel. 0749-157-022,
0744-620-809. (841)

ELADÓ négyégős Zanussi aragázkályha
kitűnő állapotban. Ára: 300 lej. Tel. 0743-
165-771. (1054)

ELADÓK: új, lábbal hajtható Monika
varrógép, ruhásszekrény, konyha-
szekrény, 2 darab nagy tükör, két 50
literes boroskorsó a Hídvég (Podeni) utca
99. szám alatt. Tel. 0721-672-838. (1055)

ELADÓ 45 ár beltelek Backamadarason:
gáz, villany, víz és a főútról bejárat. Tel.
0758-329-346. (853)

ELADÓ garázs a Galenus mellett. Tel.
0745-616-157. (837-I)

ELADÓK: tárcsás kaszák, 400-600 literes
vegyszerező, kombinátor, váltóeke,
gabonaőrlő (malom), kockakőprés. Tel.
0743-860-354, 0745-404-666. (862)

ELADÓK: ötsoros kapagép, kukoricafejtő
gép, elektromos kályha, faragott csillár,
régi cserép bontásból, új rongyszőnyeg,
színes tévé. Tel. 0265/588-131. (935)

ELADÓK alkudható áron a helyszí-
nen: bontásból tégla, nagy, közepes,
kicsi, letakarítva; kb. 50 m2 (2x1 m2-
es) cinlemezek. Tel. 0746-364-027.
(989-I)

ELADÓK kicsi és nagy koporsók, székek
és asztalok, komplett ajtó és ablak,
körteborhot, asztalosgépek, különböző
asztalosszerszámok. KIADÓ egy külön
bejáratú szoba csak nyugdíjasnak. Tel.
0265/213-678, 10-18 óra között. (998)

JAKAB SÁNDORNAK
és JAKAB ÉVÁNAK,

a Ceahlău utca 16. szám alá:
A nap az égen is nektek ragyog,

hisz most van az 50 éves házassági
évfordulótok.

Rövid ez a pár sor, de benne van a
lényeg, senki sem szeret és tisztel
úgy, ahogy szeretlek és tisztellek

titeket.
Kívánok számotokra sok-sok

egészséget, örömöt, boldogságot
és még sok-sok évet

megértésben és szeretetben.
Szomszédasszonyotok,

Magdi. (1048-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

TAVASZI KERÍTÉSAKCIÓ!!!
• vadháló: 1,45 lej/méter
• betonoszlop: 11,15 lej/darab
• fém kerítésoszlop: 15,90 lej/darab
• hegesztett drótháló: 2,49 lej/méter
• táblásított kerítéspanel: 37 lej/tábla
• drótfonat: 2,49 lej/méter
• komplett kerítésépítés 15,75 lej/méter!
(anyaggal és munkadíjjal együtt!)
A megadott árak a héát nem
tartalmazzák.

Hívjon minket az alábbi
telefonszámokon:

07 61 360-300/07 61 482-030
E-mail: garduri.brasov@gmail.com
web: www.gard.hupont.hu (Hsz-I)

A Mureş Insolvency SPRL, a csődbe jutott socor Kft. (szék-
hely: Marosvásárhely, Raktár utca 30. szám, C161-es iroda) cég-
felszámolója, nyilvános árverést  szervez az adós tulajdonában levő
alábbi javak értékesítésére:

I. Ingóságok
– hegesztőkészülék – 2.560 lej, plazma-hegesztőkészülék – 9.600

lej, Hilti ütvefúró – 552 lej,  2000 eV-os vibrátor – 268 lej, görgős
körfűrész – 1.880 lej, áramfejlesztő – 4.000 lej, görgős hegesztőké-
szülék –3.200 lej, kétmotoros pantográf – 4.000 lej, csiszoló – 60
lej,  multifunkcionális WCM15 – 120 lej, vízadagoló – 35,20 lej,
Opel Combo Tour 1,4 személygépkocsi – 920 lej. 

Az árak nem tartalmazzák a héát. 
A javak megvásárlásában érdekeltek vételi ajánlatot nyújthat-

nak be. 
Az árverés a cégfelszámoló székhelyén (Marosvásárhely, G-ral

Ghe. Avramescu utca 4. szám) május 19-én 12 órakor lesz, és he-
tente péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, a
javak értékesítéséig. 

Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási
ár 10 százalékát kitevő részvételi garanciát, valamint a részvételi
díjat 24 órával az árverést megelőzően. A részvételi garanciát a
Socor Kft. (RO 2527948) MKB Romexterra Banknál nyitott szám-
lájára kell átutalni, számlaszám: RO62CRDZ002A000340476001. 

Bővebb tájékoztatást a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-
096-os telefonszámokon nyújtanak. 

1A Mureş Insolvency SPRL
– Marosvásárhely, Ghe. Avra-
mescu utca 4. szám –, a csődbe
jutott coM ArdELEAnA
Kft. (Dicsőszentmárton, 1918.
December 1. utca 32. szám)
cégfelszámolója, újra 

nyilvános árverést  szervez
az alábbi ingó és ingatlan
javak értékesítésére:

– fafeldolgozó gépek  és szál-
lítóeszközök,  kikiáltási ár
155.444 lej; bunker, kikiáltási
ár 741,76 lej.  

A licitre május 19-én 12 órá-
tól kerül sor, és hetente megis-
métlik, ugyanabban az
időpontban, a javak értékesíté-
séig. Az árverésen azok a
jogi/fizikai személyek vehetnek
részt, akik/amelyek a kikiáltási
ár értékének 10%-át kitevő
részvételi garanciát, valamint
az árverésen való részvételi
díjat kifizetik, és megvásárol-
ják a feladatfüzetet  legkésőbb
az árverés előtti napon 12
óráig. 

Bővebb tájékoztatás a
0265/269-700, 0265/261-019,
0745-146-096 telefonszámo-
kon. 

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhe-
lyű Mureş Insolvency SPRL, az ANCRI KFT. cégfelszámolójaként
újra nyilvános árverést szervez az adós árukészletének termékcso-
portonkénti  értékesítésére:

– irodai felszerelés –  kikiáltási ár 413,25 lej
– építőanyag – kikiáltási ár 361,40 lej
– dísztárgyak –  kikiáltási ár  706,80 lej
– elektromos cikkek – kikiáltási ár 884,90 lej
– ruhanemű – kikiáltási ár 3.833,85 lej
– szerelési anyagok – kikiáltási ár  3.391,40 lej
– higiéniai cikkek – kikiáltási ár  64,40 lej
– tisztítószerek – kikiáltási ár  86,95 lej
– Dacia furgon, 2+1 ajtós, kikiáltási ár  3.000 lej; két légkondi-

cionáló berendezés, kikiáltási ár  333 lej/db; 15 kg-ig mérő mérleg,
kikiáltási ár  178 lej; fóliázógép, kikiáltási ár  34 lej. 

Az árverést 2017. május 19-én 12 órától tartják a felszámoló
székhelyén, és azonos időpontban megismétlik  minden pénteken,
a javak értékesítéséig.  Az árverésen azok a magán- és jogi szemé-
lyek vehetnek részt, akik kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának meg-
felelő részvételi garanciát és a részvételi díjat. Bővebb tájékoztatás
a 0265/269-700, 0265/261-019  vagy a 0745-146-096-os telefonszá-
mon.

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhe-
lyű Mureş Insolvency SPRL, a csődbe ment  noVocoM con-
suLt  Kft. cégfelszámolójaként újra nyilvános árverést szervez
az adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére:

– bútorzat, irodai felszerelés –  kikiáltási ár 1.742,50 lej + héa
– leltári tárgyak – kikiáltási ár 9.984,95 lej + héa
– műszaki berendezés, hőközpont –  kikiáltási ár  1.508.56 lej + héa
– 7 db szállítóeszköz – kikiáltási ár 26.750 lej + héa
– az  árukészletet termékcsaládonként egy-egy tömbben értéke-

sítik,  legalább 15.000 lej (héa nélkül) értékben: fémvasalások, vas-
áru, PVC- és fémtartozékok, fogantyúk és csuklóspántok,
különféle  zárak, reteszek, tolózárak, csavarok stb.  – kikiáltási ár
91.107,88 lej + héa.

A teljes lista,  az árak a felszámoló székhelyén tanulmányozha-
tók.  

Az árverést május 19-én 13 órától tartják a felszámoló székhe-
lyén, és azonos időpontban megismétlik péntekenként, a javak ér-
tékesítéséig.  

Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvé-
teli garanciát,  a részvételi díjat, és megvásárolják  a feladatfüzetet
24 órával az árverés kezdete előtt.

Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019, 0265/269-700 vagy a 0745-
146-096-os telefonszámon.

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhe-
lyű Mureş Insolvency SPRL, a csődbe ment MAGnific coM
Kft. (Marosvásárhely, Bánát utca 13/9.) cégfelszámolójaként nyil-
vános árverést szervez az adós cég következő vagyontárgyainak
egyenkénti értékesítésére:

– műszaki felszerelés,  kikiáltási ár 1.137,50 lej
– szállítóeszközök, kikiáltási ár 3.100 lej
– mérőműszerek, valamint ellenőrző és beállító berendezések,

kikiáltási ár 2.073,34 lej
– bútorzat, irodai berendezés, védőfelszerelés,  egyéb aktívák,

kikiáltási ár 1.773,50 lej
A teljes lista az árakkal a felszámoló székhelyén tanulmányoz-

ható.  Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Ezenkívül termékcsaládonként egy-egy tömbben értékesítik a

cég árumintákból álló árukészletét  – gépkocsi-alkatrészek és -tar-
tozékok, csavarok stb. – minimum 5.000 lej (héa nélkül) értékben.
Kikiáltási ár: 19.304,19 lej + héa. Az árukészlet részletes jegyzéke
és az ár a felszámoló székhelyén tanulmányozható. 

Az árverést május 19-én 13 órától tartják a felszámoló székhe-
lyén, és azonos időpontban megismétlik péntekenként, a javak ér-
tékesítéséig.  

Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvé-
teli garanciát, a  részvételi díjat, megvásárolják a feladatfüzetet 24
órával az árverés kezdete előtt. Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-
019, 0265/269-700 vagy 0745-146-096-os telefonszámon.

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhe-
lyű MUREŞ INSOLVENCY SPRL, a KHriss ProdcoM  Kft.
– Marosludas, Republicii utca 28–30. szám –  cégfelszámolója, újra
nyilvános árverést szervez az adós cég  javainak értékesítésére:

a) szállítóeszköz: Dacia 1304T haszonjármű  – 1.071,44 lej;
b) felszerelések: Carat Colibri kasszagép – 175 lej; Fram kom-

binált hűtőszekrény – 75 lej; kávéfőző – 20 lej; irodai számológép
– 5 lej; PC III GZ számítógép – 45 lej; mérlegsúlyok – 90 lej; mér-
leg (50 kg) – 125 lej; HPSC 1410 multifunkcionális nyomtató –
22,50 lej, Samsung nyomtató – 62,50 lej; fax – 67,50 lej; wite lapos
képernyő –  50 lej; TET képernyő – 5 lej; hármas elosztó hosszab-
bítóval – 2,50 lej; gázkonvektor – 160 lej;

c) leltári tárgyak: asztal –  10 lej; PAL-lemezzel borított íróasztal
– 10 lej; cégtáblafémváz – 5 lej; kalapács – 5 lej; fémszekrény –
22,50 lej; fotel (2 db) – 10 lej, veder nyomóráccsal – 2,50 lej; lapát
–  7,50 lej; asztal – 110 lej; asztal – 125 lej; fémpolc –  45 lej; szék
– 10 lej; szék (4 db)  15 lej;  szék (4 db) – 22,50 lej; szemétkosár  –
5 lej; oltókészülékek (3 db) –  40 lej;  oltókészülékek (2 db) – 25
lej; oltókészülék – 15 lej; feliratos tábla – 5 lej; pult – 10 lej; ke-
rékkulcsok – 10 lej; 

d) építőanyagok (tégla, csőperemek, díszkő, fémprofilok, flexvá-
gók stb.) egyben – 556,50 lej. 

Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverésre május 19-én 12 órától kerül sor a cégfelszámoló

székhelyén (Marosvásárhely, G-ral Avramescu u. 4. sz.), és hetente
pénteki napokon, ugyanabban az időpontban megismétlik, a javak
értékesítéséig. 

Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek
részt, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik  a
részvételi díjat és  a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garan-
ciát  24 órával az árverés kezdete előtt. A garanciát a
RO44BUCU1651212805089RON számlaszámra  kell átutalni,
amelyet az Alpha Banknál nyitott a Khriss Prodcom Kft. (RO
3800130). Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700, 0265/261-019,
0745-146-096-os telefonszámokon.   

A marosvásárhelyi G-ral Av-
ramescu utca 4. szám alatti
székhelyű Mureş Insolvency
SPRL, a csődbe ment Euro
LEAsinG cons  Kft. cég-
felszámolója,  újra nyilvános
árverést szervez az adós tulaj-
donában levő ingóság, 

egy  Iveco ML N 80 E ka-
mion értékesítésére. Kikiáltási
ár 10.800 lej.  Az ár nem tartal-
mazza a héát. 

Az árverésre május 19-én 12
órától kerül sor a felszámoló
székhelyén, és hetente, pénteki
napokon  megismétlik, az ingó-
ság értékesítéséig. 

Az árverésen azok a magán-
és/vagy jogi személyek vehet-
nek részt, akik/amelyek  kifize-
tik a kikiáltási ár 10%-át
képező részvételi garanciát, a
részvételi díjat, és megvásárol-
ják a feladatfüzetet az árverés
előtti napon 13 óráig.  

Bővebb felvilágosítás a
0265/261-019,  0745-146-096-os
telefonszámokon.



ELADÓ 1984-ben gyártott 1310-es
Dacia. Tel. 0765-322-399. (537)

ELADÓ kombinált ruhásszekrény. Tel.
0365/736-410. (386)

ELADÓ bimbós oltott rózsa. Tel.
0730-040-257. (967-I)

ELADÓ 50 méhcsalád. Ár megegye-
zés szerint. Tel. 0746-211-557. (825-I)

ELADÓ 80 literes Ariston villanybojler. Tel.
0365/407-258. (1015)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501. (597)

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

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-278-920.
(888-I)

ELADÓ törzskönyvezett kuvasz kan
kiskutya. Tel. 0749-126-185. (1062-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(888-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-946-913. (956)

ELADÓ tűzifa: bükk, gyertyán, csere. Tel.
0749-556-815. (956)

TŰZIFA eladó: bükk, gyertyán. Tel. 0747-
594-011. (956)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0747-563-
062. (981)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-919-
662. (978)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-383-071.
(978)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Csiszér Mária névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (1049)

MINDENFÉLE

SZERETETTEL ÉRTESÍTJÜK a
Bolyai Líceum Farkas Líceum  1977-
es végzőseit, hogy a 40 éves találko-
zót május 27-én tartjuk. A szervezők.
(1050-I)

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

HŰTŐK javítását vállalom lakásán és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanci-
ával. Tel. 0722-846-011. (1017)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből
vagy Lindab-cserépből, készítünk te-
raszokat fából és vállalunk bármilyen
kis javítást. A nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0758-639-258.
(943-I)

SÍRKERETEK, kripták készítése, ja-
vítása. Tel. 0753-924-431. (570)

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)

OLCSÓ üdülést kínálunk Hajdúszo-
boszlón, 7 éjszaka (8 nap): június 1-
jéig 400 lej/fő; június 1-jétől
szeptember 1-jéig 450 lej/fő, félpan-
ziós ellátással, házias ízekkel. Tel. 00-
36-52-271-848, 00-36-30-455-7227.
Szabó Antalné, Hajdúszoboszló,
Damjanich utca 100. szám. (831)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT. Tel.
0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  karbantartó SZE-
MÉLYZETET medencéhez, SZERELŐT, FESTŐT, FŰTŐT, TAKA-
RÍTÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  tapasztalattal ren-
delkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-
ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A PC HOUSE fiatal MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a
számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, akkor jelentkezz
most! Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá
várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59778-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSO-
GATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (18818-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)
NINCS szakmai tapasztalatod? Pályakezdő vagy? Akkor jelentkezz
NÉMETORSZÁGI SZÁLLODÁK TAKARÍTÁSÁRA! Ingyen beta-
nítunk, ingyenes kiutazást és szállást biztosítunk neked! Tel. 0740-223-
377. (sz.)
A nyárádtői székhelyű GRANGE EE KFT. bútorfényező, készre dol-
gozó műhelyébe MUNKATÁRSAKAT alkalmaz csiszolásra és pati-
názásra. Juttatásaink: szállítás a munkahelyre, kialkudott bér és
étkezési jegyek. Tel. 0748-111-797, 0748-111-796. (18852)
ÁPOLÓNŐT ALKALMAZUNK a búzásbesenyői IDŐSOTT-
HONBA. Feladatkör: az otthonban lakók teljes körű gondozása, ápo-
lásukat követő jelentések kitöltése és nyilvántartása. Munkaprogram:
12/24. Követelmények: szorgosság, igényesség, felelősségvállalás, csa-
patszellem, barátságos, kliensközpontú és optimista jellem. Mit aján-
lunk: szakképzés, előnyös bérezés, ebéd az otthonban, szállítás
oda-vissza Marosvásárhelyről és Radnótról. Részletek a 0745-481-
364-es telefonszámon és az info@valeaizvoarelor.com e-mail-címen.
(sz.) 
B+D KATEGÓRIÁJÚ JOGOSÍTVÁNNYAL rendelkező GÉPKO-
CSIVEZETŐT alkalmazok. Tel. 0733-013-166. (sz.)
VARRODA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (18817-I)
ASZTALOSMŰHELY rendelésre készít AJTÓT, ABLAKOT, BÚ-
TOROKAT, LÉPCSŐT. Tel. 0762-986-532. (846)
KFT. CUKRÁSZT alkalmaz előnyös fizetéssel. Az önéletrajzokat
küldjék az ertyk777@yahoo.com e-mail-címre. (963-I)
TEXTIL-SZITAMŰHELYBE MUNKÁST keresünk. Munkaköri le-
írás: matricák, sziták előkészítése számítógépen és ezek nyomtatása
papírra, műanyagra vagy szövetre; nyomtatás előkészítése és elvég-
zése; a nyomtatott anyagok csomagolása és szállításának előkészítése;
információs támogatás az ügyfeleknek és az eladási osztálynak; meg-
rendelések befejezésének a követése. Az ideális jelölt: szakmai tapasz-
talat legalább 1 év; számítógépes ismeretek (előny Corel Draw);
középfokú végzettség; felelős személy, rendezett, figyel a részletekre
és kreatív. Az önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: 
cariere@renania.ro vagy személyesen a következő címre: Bodoni (Bu-
diului) utca  68. szám, Marosvásárhely. Tel: 0265/264-656, fax:
0265/260 906. (sz.)
A KREATÍV KIADÓ ILLUSZTRÁTORT keres. Grafikai programok
(Adobe Illustrator, Photoshop) ismerete előnyt jelent. Jelentkezni az
office@editurakreativ.ro címen lehet. (59798)
ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUN-
KAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon: 0745-113-979. (sz.-I)
KIADÓ raktárhelyiség a Dózsa György utcában (Diego): egy 150 +
40 m2-es és egy 100 m2-es vagy egyben 290 m2. Tel. 0722-383-216.
(18859-I)
IRODAI MUNKATÁRS – Szívesen és jól kommunikálsz magyar és
román nyelven? Szeretsz kapcsolatot teremteni új emberekkel? Akkor
ez az állás neked való! Telefonos és online ügyintézésre, valamint ál-
talános irodai adminisztrációra keresünk MUNKATÁRSAT. Jelentkezz
önéletrajzoddal: cv@westjobs.eu (sz.-I)
AUTÓSZERVIZ alkalmaz AUTÓSZERELŐT. Tel. 0723-650-004.
(832-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBERT alkalmaz. Tel. 0740-490-325.
(860)
Az ALIAT AUTO KFT. AUTÓSZERELŐT, VILLAMOSSÁGI
SZAKEMBERT, BÁDOGOST alkalmaz a kamionműhelyébe. Vonzó
bérezés (3.000 lej). A jelentkezők önéletrajzát e-mailben várjuk a rec-
rutari@mbo.ro e-mail-címre, illetve személyesen is leadható a Dózsa
György utca 304. szám alatt. Érdeklődni a 0265/252-098-as telefon-
számon lehet. (18863)
MUNKATÁRSAT keresünk ELŐKÖNYVELŐI MUNKAKÖRBE.
Az önéletrajzokat kérjük a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá.
Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A B&B Insolvency Solutions IPURL –  székhelye: Csíkszereda,
Márton Áron utca 18. szám, P4, Hargita megye –, a csődbe jutott
sintEcH Kft. cégfelszámolójaként nyilvános árverést szervez a
következő javak  eladására:

1) Hétvégi ház – Gödemesterháza községben, Mesterháza falu
19/C szám, Maros megye –, amihez egy 477 négyzetméteres telek
tartozik. A víkendház téglából épült földszinti és fából épült emeleti
részbõl áll, azbesztcement tetõvel fedve. Az épület (4 szoba, 2
elõszoba, terasz) 1992-ben épült, tartozik hozzá egy filagória is,
nincs telekelve. A javak együttes kikiáltási ára: 59.500 lej.

2) Volkswagen Passat Highline 2.0 TDI 4 Motion, 2008-as évjá-
ratú gépkocsi 450 ezer km-ben.  Kikiáltási ár: 13.230 lej.

Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverésen részt vehetnek fizikai és/vagy jogi személyek, akik

igazolják, hogy letétbe helyezték a kikiáltási ár 10 százalékát és ki-
fizették a feladatfüzet árát, továbbá  a részvételi díjat az árverés
elõtt 24 órával. 

Az árverésre a felszámoló székhelyén kerül sor 2017. május  19-
én 13 órakor. Ha a javak nem kelnek el, az árverést minden pén-
teken megismétlik, ugyanabbanaz időpontban,  a javak eladásáig. 

Bővebb felvilágosítás  a  0366/100-551 és a 0748-836-713-as te-
lefonszámon.

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhe-
lyű Mureş Insolvency SPRL, a TALiMur ExiM Kft. cégfelszá-
molója, újra   nyilvános árverést  szervez az adós Talimur Exim
Kft. alábbi javainak értékesítésére:

1. A jobbágyfalvi, Fő út 108/A szám alatti ingatlan egyben: hús-
feldolgozó részleg a hozzá tartozó 945 négyzetméteres területtel és
ingó javakkal:  húsfeldolgozásban és -konzerválásban használatos
műszaki felszerelések (gépek, berendezések); irodabútorok, irodai
eszközök,  munkavédelmi felszerelések, négy szállítóeszköz – kiki-
áltási ár 165.000 euró.

2. 5.750 négyzetméteres kaszáló (kültelek) Jobbágyfalván, szám
nélkül – kikiáltási ár: 18.500 euró. 

3. 11.480 négyzetméteres kaszáló (kültelek) Jobbágyfalván, szám
nélkül – kikiáltási ár: 37.000 euró. 

4. 2.111 négyzetméteres beltelek Jobbágyfalván, szám nélkül –
6.500 euró. 

A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát. 
Az árverésre május 19-én 10 órától kerül sor a cégfelszámoló

székhelyén, és hetente, péntekenként, ugyanabban az időpontban
megismétlik, a javak értékesítéséig. 

Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek
részt, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező részvé-
teli garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet
az árverést megelőző napon 14 óráig. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/261-019, 0265/269-700, 0745-146-
096-os telefonszámokon.

A Mureş Insolvency SPRL, a Mezőméhes községi Kendeffyta-
nya, Ady Endre utca 29. szám alatti székhelyű, csődeljárás alatt
álló intErnAţionAL Bujor Kft.  cégfelszámolójaként
újabb nyilvános árverést szervez  az adós vagyonát képező alábbi
javak értékesítésére:

– ingatlan Mezőméhesen  1.000 négyzetméter beltelekkel, telek-
könyvszáma 50032/Mezőméhes, kataszterszáma 92/1, rajta téglá-
ból épült, szuterénes, földszintes épülettel, melynek az alagsorában
egy hőközpont, a földszinten üzlet, két raktár, egy elosztókabin,
két folyosó, három illemhely, egy helyiség a kapcsolótáblának, egy
fémoszlopokra helyezett, fémlemezekkel burkolt födém és három
üzemanyagtöltő szivattyú található. Kikiáltási ár 79.500 lej.

A nyilvános árverést május 19-én 13 órától a  felszámoló Maros-
vásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén tartják,
és  péntekenként azonos időpontban megismétlik, a javak értéke-
sítéséig.

A nyilvános árverésen részt vehetnek magán- és/vagy jogi sze-
mélyek, akik beszerzik a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár
10%-át kitevő részvételi garanciát és az árverésen való részvételi
díjat legkésőbb 24 órával az árverés meghirdetett időpontja előtt.
A részvételi garancia átutalható az Internaţional Bujor Kft.-nek
(RO 21906091) a BRD GSG RT. Maros kirendeltségénél nyitott
bankszámlájára: RO68BRDE0270SV31758772700. 

Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-
096-os telefonszámokon.

A  Mures Insolvency SPRL, a temesvári Gh. Lazăr utca 42. szám
alatti székhelyű, csődbe jutott  P. s.  intEx rt. csődbiztosaként nyil-
vános árverésen értékesíti a cég alábbi ingatlanjait és ingóságait: 

I. Vidrátszeg és Nyárádtő külterületén, a marosvásárhelyi repü-
lőtér közelében telekelt megművelhető földek: 

– kültelek: 8051 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám:
1037/N, 4750 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám: 1028/N,
2296 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám 2427/N, 1641
négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám 1043/N, 903 négyzet-
méter szántóföld – telekkönyvszám 1031/N, 903 m2 szántóföld –
telekkönyvszám 1040/N. Az említett területek összfelülete 18.544
négyzetméter. Kikiáltási ár: 63.246,50 euró. Az ár nem tartalmazza
a héát. 

II. Ingóságok
– Daewoo mikrohullámú sütő – kikiáltási ár 50 lej
– S7500 számítógép (LG számítógépház + színes képernyő) – ki-

kiáltási ár: 150 lej 
– Sony Vaio notebook: 337,5 lej
– Nokia telefon töltővel: 25 lej. 
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverés a csődbiztos G-ral Avramescu utca 4. szám alatti

székhelyén lesz május 19-én 13 órától, és megismétlik hetente, pén-
tekenként, ugyanazon a helyszínen és időpontban, a javak értéke-
sítéséig. 

Részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/ame-
lyek megvásárolják a feladatfüzetet és garanciaként kifizetik a ki-
kiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat az árverést megelőző
napon 13 óráig. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as  és a 0745-146-096-os te-
lefonszámon.



KÖNYVELÉST VÁLLALOK. Mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18824-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (549-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (771)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847-
346. (621)

ALKALMAZOK munkást szerelési
munkálatokra. Tel. 0744-504-536. (sz.)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321,
0365/416-454. (635)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (717-I)

TALPMASSZÁZS a kliens otthonában.
Tel. 0753-601-766. (1011)

NEM ÁGYBAN fekvő idős nő mellé 24
órára gondozónőt keresünk ottlakással,
egy nap szabad. Tel. 0365/414-789, 11-18
óra között. (1023)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzs-
mirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűség-
mérés. Előjegyzés telefonon:
0740-158-526, 0265/311-771. (1024-I)

SZÉKELY KAPU készítését vállalom. Tel.
0753-407-238. (1025)

KÚTÁSÁST, pucolást vállalunk és

kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.

(1065)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628-

139. (1071)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk a drága férjre, édes-
apára, nagytatára, apósra, a
nagyernyei id. SZŐCS DÉNESRE
halálának első évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (977-I)

Nem vagy feledve, szívünkben
örökké megmaradsz.
Kegyelettel emlékezünk édes-
apára, nagytatára, GYÖRGY
JENŐ Parângului utcai lakosra
halálának 14. évfordulóján. Nyu-
godj békében! Felesége, Rózsika,
fia, Jenő, leánya, Éva, unokái:
Kinga és Tamás. (971)

Szemünkben könnyel, szívünk-
ben fájdalommal emlékezünk
május 13-án IMRE ÁRPÁDRA ha-
lálának első évfordulóján. Nyu-
godjék békében! Bánatos
családja. (988-I)

A megemlékezési szentmisét a
két éve elhunyt DOBOS 
MARGITÉRT a kövesdombi Szent
Miklós-plébániatemplomban tart-
juk május 13-án 18 órakor. (678)

Megállt egy szív, mely élni vá-
gyott, pihen az áldott kéz, mely
dolgozni imádott. Csak egy van,
ami a sírig vezet, szívünkben az
örök emlékezet.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk május 12-re, amikor
már négy éve örökre eltávozott
közülünk KISS KLÁRA. Emléke
legyen áldott, nyugodalma csen-
des! Örökké bánatos fia, Róbert,
férje, Gyuri, húgai: Pila és Marcsi
családjukkal együtt. (990-I)

Egy pillanat alatt elszállt az
életed, itt hagytál minket, akik
téged nagyon szerettek. Panasz-
szó nélkül befele könnyeztél, bú-
csúzás nélkül csendesen
elmentél.
Fájó szívvel emlékezem MARTON
JÓZSEF CSABÁRA halálának
első évfordulóján. Szerető fele-
sége, Erika. (991)

Fájdalommal emlékezünk május
13-ára, amikor már egy éve, hogy
hosszú szenvedés után elhunyt a
jó édesanya, nagymama, anyós
és rokon, a berekeresztúri
CSERGŐ JULIANNA szül. Nagy.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Akik ismerék és szeret-
ték, gondoljanak rá kegyelettel! A
gyászoló család. (1014)

A múltat felidézni szívünk nagyon
fáj, valaki hiányzik, nincs közöt-
tünk már. Örök az arcod, nem
száll el a szavad, minden moso-
lyod a lelkünkben marad.
Kegyelettel emlékezünk id.
TANKÓ BALÁZSRA, a húsipar
volt dolgozójára halálának 13. év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerető fele-
sége, lánya, fia, veje, menye és
unokái. (1036)

Kegyelettel emlékezünk a szé-
kelykakasdi születésű KIS 
ANDRÁSRA halálának első évfor-
dulóján. Apatársa, Kocsis Albert
és felesége, menye és fia, unokái:
Jázmin és Petra. (1061)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
anyós, nagymama, testvér, 

ILARIE IRÉN 
életének 75. évében csendesen
megpihent. Temetése május 13-
án, szombaton 13 órakor lesz a
marosszentgyörgyi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (934-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy 
KAFFAI RÁKHEL 

volt marosszentgyörgyi lakos 
életének 79. évében Nagykőrö-
sön elhunyt. Temetése május 13-
án, szombaton 16 órakor lesz a
marosszentgyörgyi református
temetőben. Nyugodjék békében! 

A gyászoló család. (975-I)

Megtört szívvel veszünk búcsút a
szeretett nővértől, keresztanyától
és drága jó rokontól, 

FEHÉR IBOLYÁTÓL 
akinek fájó szíve életének 73.
évében május 11-én örökre meg-
pihent. Temetése május 13-án,
szombaton 13 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református teme-
tőben. Örökké emlékezni fogunk
rád, drága Ibolya! 
Éva, Évike, Zsóka és családja. (-I)
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Gyászol az ég, ha nincs fénylő csillaga, 
gyászol a szív, ha a remény elhagyja. 
Reményünk csillagát fedi a sírhalom, 
s emlékét őrzi a családi fájdalom. 
Négy éve, hogy rászállt szívünkre a
bánat,
Nincs semmi, ami ennél jobban fájhat. 
Veled együtt volt teljes az életünk,
hogy elmentél, elvitted minden örömünk.
Múlnak az évek, te nem vagy már velünk,
de tovább élsz szívünkben, soha el nem
feledünk.
Hirtelen halállal távoztál el tőlünk,
örökké fájni fog, amíg csak élünk.
Némán megállunk a sírod mellett,
könnyes szemmel áldjuk emlékedet.

Szemünkben könnyel, szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk május 14-én a csittszentiváni BORDI SZILÁRDRA, a
drága gyermekre, testvérre és édesapára halálának negyedik
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzik bánatos szülei, testvérei és azok családja,
valamint kisfia, Roland.

*

Keressük, de nincsen már sehol, mégis itt van mindig valahol.
Talán egy napsugárban, vagy egy csillagon fenn az égen,
mi most is várjuk, mint valamikor régen.
Örök az arcod, nem száll el a szavad,
minden mosolyod a lelkünkben marad.
Szívünkben a helyed nem pótolja semmi,
őrizzük emléked, soha nem fogunk feledni.
Szemünkben könnyel, szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk május 14-én a csittszentiváni BORDI SZILÁRDRA, a
drága unokára, aki már négy éve búcsú nélkül itt hagyott örökre.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Emlékét őrzik bánatos nagyszülei, Csaba bátyja és a fintaházi
rokonok. (996)

Szívünk soha el nem múló fájdalmával
emlékezünk a szeretett férjre, édesapára,
nagytatára, SZILÁGYI ISTVÁNRA, a
fotógyár volt mesterére halálának 14.
évfordulóján.
Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, 
kit lelkünkben látunk, nem megy el soha. 
Legyen áldott örök pihenésed, drága apja!
Szerettei. (817)

„Azoknak, akik Istent szeretik, minden a
javukra van.”
„Közel van az Úr a megtört szívekhez és
megsegíti a sebzett lelkeket.”
Szomorúan, bánatos szívvel emlékezünk
halálának első évfordulóján a mosoni
születésű SZÁNTHÓ ALBERT
gépészmérnökre, a szerető férjre,
édesapára, nagytatára, testvérre, barátra, jó
szomszédra.

Ha egy könnycsepp gördül végig az
arcunkon, az azért van, mert hiányzol nagyon. Úgy mentél el,
ahogy éltél, csendesen, szerényen, szeretve, drága lelked
pihenjen békében! Érezzük, az édesapák, nagytaták sose halnak
meg, csak megpihen a szívük örökre, de a lelkük mindig ott
ragyog az égen, felettünk a fényben.

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel!
Lelkünket melengető szép emléke megmarad mindörökké.
Bánatos szerettei. (950-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz PADLÓ- ÉS FALICSEMPE-BURKO-
LÓKAT, GISZKARTONFAL- ÉS MENNYEZETSZERELŐKET és
FESTŐKET. A B kategóriás hajtásival rendelkezők előnyben részesül-
nek. Érdeklődni lehet hétköznap 10-18 óra között a következő telefon-
számon: 0720-069-064. (18871-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz az üzleteibe ELADÓKAT, a pékségbe
pedig MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat a Bodoni út 85. szám alatti
üzletbe lehet benyújtani. (18872-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT és MÉSZÁROST. Tel. 0744-
644-026. (18875)
A marosvásárhelyi COMODEX Kisipari Szövetkezet (Bodoni utca
70. szám) alkalmaz ASZTALOSOKAT gépi és kézi megmunkálásra,
CSISZOLÓT, LAKKOZÓT és FÉNYEZŐT. Érdeklődni a 0745-512-
994-es és a 0265/232-387-es telefonszámon. (18873)
ALKALMAZUNK PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET,
SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT és SOFŐRÖKET kenyérszál-
lításra. Tel. 0735-394-471. (18874)
ALKALMAZUNK KAMIONSOFŐRÖKET 7,5 tonnás és 3,5 tonnás
TIR gépjárművekre. Tel. 0735-394-471, 0736-500-622. (18874)
PROFESSZIONÁLIS WEBOLDALAK KÉSZÍTÉSE. Tel. 0743-
172-372, pebamag.ro. (18876)
FESTŐ mellé SEGÉDMUNKÁST vagy SZAKEMBERT alkalmazok.
Tel. 0755-924-147. (1035-I)
FÉMBILINCS ÖSSZESZERELÉSÉVEL FOGLALKOZÓ MA-
GÁNCÉG 25-55 év közötti személyeket alkalmaz 8 órás munkaprog-
ramra a Marosvásárhely, Szabadi út 147. szám alatt levő műhelyébe.
Érdeklődni a 0745-599-501, 0760-257-349-es telefonszámon 8-17 óra
között. Az önéletrajzokat az erivan_ro@hotmail.com e-mail címre
küldjék. (18879)
KFT. alkalmaz SZAKEMBERT (BURKOLÓT, KŐMŰVEST,
ÁCSOT) kiemelt bérezéssel. Tel. 0742-557-214. (18882)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz és szerződéssel betanít
DARUKEZELŐT, AUTÓSZERELŐT és AUTÓVILLAMOSSÁG-
SZERELŐT. Tel. 0741-676-919. (18883)
ALKALMAZOK 20 tonnás kamionra SOFŐRT Románia–Németor-
szág útvonalra, oda-vissza. Tel. 0744-572-796. (1060)
ALKALMAZOK C+E kategóriás hajtásival rendelkező SOFŐRÖ-
KET uniós munkára vonzó fizetéssel. Érdeklődni a 0748-335-863-as
telefonszámon. (1063-I)
NÉMETORSZÁGBA IDŐSGONDOZÓKAT keres OTTHONI
IDŐSGONDOZÁSRA megbízható német cég. Feltétel az alapszintű
német nyelvtudás. Biztosítunk ingyenes németnyelv-tanfolyamot,
amelyet havonta indítunk Marosvásárhelyen, Régenben és kérésre más
városban is. A szállást és az étkezést a német család, a szállítást és elő-
nyös fizetést a cég biztosítja. Tel. 0748-122-242. (18884)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MUREŞ INSOLVENCY SPRL (székhely: Marosvásárhely,
Gh. Avramescu utca 4. szám) az EnErGoMur rt. cégfelszámo-
lójaként nyilvános árverést szervez az adós cég következő vagyon-
tárgyainak értékesítésére: 

1. 1-es számú Szabadság utcai hőközpont (Marosvásárhely, Sza-
badság utca 105. szám), hasznos felület: 273,65 négyzetméter. Ki-
kiáltási ár: 47.468,46 euró.

2. Ingatlan (manzárd) (Marosvásárhely, Kós Károly utca 1/B
szám). Kikiáltási ár: 278.198,64 euró. 

3. Dacia SPM, kikiáltási  ár 3.392 lej + héa.
Az árverést május 19-én 12 órától tartják a felszámoló székhe-

lyén, és azonos időpontban megismétlik  minden pénteken, a javak
értékesítéséig.  Az árverésen azok a magán- és jogi személyek ve-
hetnek részt, akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának meg-
felelő részvételi garanciát, a feladatfüzetet és a részvételi díjat,
valamint jelzik a részvételi szándékot az árverés előtti napon 12
óráig. 

A részvételi garanciát a RO28RNCB0193015967210036-os, a
marosvásárhelyi BCR Central bankfióknál nyitott számlaszámra
kell átutalni, vagy készpénzzel is lehet fizetni a felszámoló székhe-
lyén. 

Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019  vagy a 0745-146-096-os te-
lefonszámon.



A Maros Vízügyi Hatóság – 
a vízgazdálkodási vállalat 

versenyvizsgát tart 2017. június 7-én
megüresedett állások betöltésére 

meghatározatlan időre
Az állás megnevezése: 
1. Hidrotechnikai dolgozó a gyergyói hidrológiai állomáshoz tartozó ma-
roshévízi 2-es egységhez
Követelmények: 
– középfokú végzettség
Előnyt jelent az asztalos, ács, parkettes szakképesítés
2. Gépszerelő a marosvásárhelyi 3-as egységhez
Követelmények: 
– középfokú végzettség, gépszerelői képesítés
3. szerelőlakatos a marosvásárhelyi 3-as hidrológiai egységhez
Követelmény: 
– középfokú végzettség
Előnyt jelent az esztergályos szakképesítés. 
4. Autófestő – 3 órás normával a 3-as egységnél levő autószerelő-műhely-
hez
Követelmény: 
– középfokú végzettség
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány 61. szám
alatt lesz.
Írásbeli vizsga: 2017. június 7-én 9 órakor.
Állásinterjú: 2017. június 12-én 9 órakor.
A pályázati dossziét a vízgazdálkodási vállalat székhelyén lehet benyúj-
tani hétfőtől péntekig a humánerőforrás-osztályon május 29-én 15 óráig. 
Bővebb felvilágosítás:
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a Posturi disponibile cím-
szó alatt 
• a 0265/214-610, 0365/424-446-os telefonszámon, 142-es mellék 
• a personal@sgams.dam.rowater.ro e-mail-címen.
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A CFR Önsegélyző Pénztára 
– Marosvásárhely,  Horea utca 3. szám – 

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

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

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

Sucursala Mures

A Maros Vízügyi Hatóság – 
a vízgazdálkodási vállalat 

versenyvizsgát tart 2017. június 8-án
megüresedett állások betöltésére 

meghatározatlan időre
Az állás megnevezése: 
1. csoportvezető a gyergyói hidrológiai állomáshoz tartozó maroshévízi egy-
séghez
Követelmények: 
– műszaki egyetemi tanulmányok 
– legkevesebb négy év tapasztalat vízgazdálkodásban
– hidrotechnikai, energetikai, civil és ipari építkezés, út és hídépítési, ge-
odéziai, vasúti, mechanikai, talajjavítási szakterületen szakképesítés
2. Hidrológus a segesvári hidrológiai állomáshoz 
Követelmények: 
– felsőfokú végzettség
– hidrológiai, geológiai, földrajz szakterületen szakképesítés
3. Közgazdász a humánerőforrás-osztályra
Követelmények: 
– felsőfokú végzettség
– az akkreditált humánerőforrás-tanfolyamot végzettek előnyben
4. Mérnök a dicsőszentmártoni hidrológiai állomásra
Követelmények: 
– eyetemi végzettség
– hidrotechnikai építészeti, vegyészmérnöki szakképesítés
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány 61. szám
alatt lesz.
Írásbeli vizsga: 2017. június 8-án 9 órakor.
Állásinterjú: 2017. június 13-án 9 órakor.
A pályázati dossziét a vízgazdálkodási vállalat székhelyén lehet benyúj-
tani hétfőtől péntekig a humánerőforrás-osztályon május 29-én 15 óráig. 
Bővebb felvilágosítás:
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a Posturi disponibile cím-
szó alatt 
• a 0265/214-610, 0365/424-446-os telefonszámon, 142-es mellék 
• a personal@sgams.dam.rowater.ro e-mail-címen.

Hamarosan megnyílik új marosvásárhelyi
bisztrónk, egy igazi borbár-étterem!

Jelentkezz az alábbi állásokra:
• PULTOS
• PINCÉR

• SZAKÁCS
• KONYHAI KISEGÍTŐ

Ha nincs tapasztalatod, de nyitott vagy a tanulásra 
– MI BETANÍTUNK! 

Ha tapasztalatod van a vendéglátásban – KIVÁLÓ
BÉREZÉST ÉS JÓ CSAPATOT AJÁNLUNK!

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

Marosszentgyörgyi irodánkba 
alkalmazunk 

MENEDZSERASSZISZTENST
részidős (4 órás) foglalkoztatással. 

Célzott tevékenységi kör: ügyfélszolgálat, kapcsolattartás, számlázás, előkönyvelés,
közbeszerzési, munkaügyi és adminisztrációs teendők.

Alapvető elvárások: középfokú vagy felsőfokú közgazdasági vagy jogi végzettség,  tár-
salgási szintű angolnyelv-tudás, gépkocsivezetői jogosítvány és számítógép-kezelési is-
meretek. 

Önéletrajz küldhető az 
office@katalin-nohse.ro címre. Érdeklődni a 0758-040-034-es telefonszámon.

A marosvásárhelyi G-ral Av-
ramescu utca 4. szám alatti
székhelyű Mureş Insolvency
SPRL, az adós noVAPrint
MAnAGEMEnt  Kft. cég-
felszámolójaként nyilvános ár-
verést szervez az adós cég
következő vagyontárgyainak
értékesítésére:

–  homlokrakodó, 7.560 lej,
kazán, 720 lej, bútorzat, 480
lej.

Az árak nem tartalmazzák
a héát.

Az árverést május 19-én 13
órától tartják a felszámoló
székhelyén, és azonos időpont-
ban megismétlik pénteken-
ként, a javak értékesítéséig.  

Az árverésen azok a magán-
és jogi személyek vehetnek
részt, akik kifizetik  a kikiál-
tási ár 10%-ának megfelelő
részvételi garanciát,  a részvé-
teli díjat, és megvásárolják  a
feladatfüzetet az árverés előtti
napon 13 óráig.

íBővebb tájékoztatás  a
0265/261-019, 0265/269-700
vagy a 0745-146-096, 0745-
653-430-as telefonszámon.

A Cris Consult SPRL és a  Mureş Insolvency SPRL felszámoló-
konzorcium, a  TEXTIL ITECO KFT. cégfelszámolója nyilvános
árverést hirdet az adós cég javainak egyben történő értékesítésére: 

– kötő- és varrógépek, mérő-, ellenőrző és állítóműszerek és be-
rendezések, szállítóeszközök, bútorzat, irodai felszerelés, védőfel-
szerelések, valamint  más tárgyi aktívák és leltári tárgyak.
Kikiáltási ár 1.057.918 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. A javak
teljes jegyzéke megtekinthető a felszámoló székhelyén és a
www.smdamures.ro  weboldalon. 

Az árverést május 19-én 13 órától a felszámoló székhelyén – Ma-
rosvásárhely, Gen. Avramescu utca 4. szám – tartják és pénteken-
ként azonos időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig. 

Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi szemé-
lyek, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező részvé-
teli garanciát, a részvételi díjat és a feladatfüzet ellenértékét
legkésőbb 24 órával az árverés meghirdetett időpontja előtt. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-
096, 0744-708-080 telefonszámokon. 

A marosvásárhelyi Gral Av-
ramescu utca 4. szám alatti
székhelyű Mures Insolvency
SPRL, a tHEsA GrouP
distriBution Kft. cég-
felszámolója, újra nyilvános
árverést szervez az adós cég
következő vagyontárgyainak
értékesítésére:

– Citroen furgon, 2.400 lej +
héa. 

– egy tömbben adnak el
gyógyszernek nem minősülő,
gyógyhatású termékeket, teá-
kat, kozmetikumokat, ruhane-
műt magába foglaló
árukészletet, minimum 700 lej
+ héa értékben. 

A termékek teljes listája és
az árak tanulmányozhatók a
felszámoló székhelyén. Az árak
nem tartalmazzák  a héát. 

Az árverést  május 19-én 13
órától tartják a felszámoló
székhelyén, és azonos időpont-
ban megismétlik minden pén-
teken, a javak értékesítéséig. 

Az árverésen azok a magán-
és jogi személyek vehetnek
részt, akik/amelyek kifizetik  a
kikiáltási ár 10%-ának megfe-
lelő részvételi garanciát és a
részvételi díjat az árverés előtti
napon 13 óráig, valamint meg-
vásárolják a feladatfüzetet. Bő-
vebb tájékoztatás  a
0265/269-700  vagy a 0745-146-
096-os telefonszámon.


