
A földalapú támogatás lehívásában

Segítenek a gazdáknak

Március elejétől  május közepéig a nyárádszeredai polgár-
mesteri hivatal munkatársai segítséget nyújtanak a föld-
alapú támogatást igénylő gazdáknak az iratcsomó
előkészítésében, illetve megszervezték, hogy az APIA mun-
katársa heti két alkalommal a helyszínen átveszi a dosszié-
kat, így a gazdáknak nem kell beutazniuk a
megyeközpontba. 

Ottjártunkkor is javában zajlott a jól megszervezett munka, minden
gazda az előre leszögezett időpontban jött, a munkatársak pedig rendkí-
vül operatívan dolgoznak, így nem kell fölöslegesen várakozni. Siklódi
Sándor agrármérnök elmondta, a szeredai önkormányzat mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a gazdáknak, akik be
akarják nyújtani 2018-ra földalapú támogatásra a dossziét az APIA-hoz.
Minden érintett gazdának kiküldtek egy személyre szóló meghívót, ame-
lyen szerepel, hogy melyik napon hány órára menjenek be a hivatalba,

Százak passiója
Az idei virágvasárnapon is sok százan
kívánták látni a marosvásárhelyi Szín-
ház téren évről évre bemutatásra ke-
rülő misztériumjátékot. Jézus
szenvedéstörténetét a megyeszékhe-
lyen élő keresztény fiatalok – egyete-
misták, diákok és dolgozók –
közössége ötödik alkalommal adta
elő.
____________2.
Házkutatás 
a marosvásárhelyi
városházán
Házkutatást tartottak hétfőn a maros-
vásárhelyi városházán az Országos
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA)
ügyészei, akik a város tömegközle-
kedésével kapcsolatos iratokat fog-
laltak le.
____________4.
Közösségi 
trágyatároló 
a város határában
Közösségi trágyatárolót épít a város
határában a nyárádszeredai önkor-
mányzat, hogy segítsen a gazdáknak
eleget tenni a törvényes előírásoknak.
A beruházás vissza nem térítendő tá-
mogatásból készülne el, előrelátható-
lag a jövő évben. 
____________6.
Megszűnik 
a Maros 
Kosárlabdaklub
A Jászvásáron elszenvedett elmúlt hét
végi kudarc volt az utolsó a Maros Ko-
sárlabdaklub történetében. Az idény-
ben a bajnoki középszakasz
következne, a sportszervezet azonban
közleményben tudatta: nem áll módjá-
ban folytatni a küzdelmet.
____________9.(Folytatás a 6. oldalon)
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Illúziók országa
Nemrég írtunk arról, hogy az Európai Bizott-

ság a hónap elején hozta nyilvánosságra a
2017-es országjelentését Romániáról. Akkor
más vetületeit próbáltuk elemezni, most inkább
azt a furcsaságot emelnénk ki, hogy bár a jelen-
tés értékeli a látványos gazdasági növekedést
(ami azonban – tegyük hozzá rögtön – nem az
ipari termelés eredménye, hanem a fogyasz-
tásé), arra is rámutat, hogy ennek ellenére nőtt
a szegénységi küszöb alatt tengődők, vagyis a
szociális szempontból kiszolgáltatottak, társa-
dalmi szempontból a peremre szorultak száma.
Gazdasági elemzők szerint a továbbiakban ne-
hezen lesz tartható a növekedésnek ez a ritmusa,
hiszen nincsenek sem infrastrukturális, sem
másfajta (köz)beruházások, és a korrupció –
amely ellen állítólag tűzzel-vassal harcolnak az
erre szakosodott szervek – még mindig a fejlő-
dés egyik legnagyobb akadálya. A bizottság a
kormány számára ajánlásokat is megfogalma-
zott, amelyek teljesítése vagy nem teljesítése je-
lentősen befolyásolhatja akár a schengeni
csatlakozást is. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Mózes Edith



Páll Lajos-emlékkiállítás
Ma 17 órakor a Bernády Házban nyílik a Korondon
2012-ben elhunyt Páll Lajos érdemes és kiváló művész,
festő kiállítása. Páll Lajos április másodikán lenne 80
éves. A tárlatnyitón drámai életútjáról, emberi értékeiről,
markáns alkotói egyéniségéről az egykori jó barát, Gál-
falvi György író, szerkesztő beszél. Verseiből Sebes-
tyén Aba színművész tolmácsol néhányat. Festészetét
Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja. 

Mozart-est Szászrégenben
Mozart-estre kerül sor ma 19 órai kezdettel a szászré-
geni Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében.
Fellép a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenekara,
valamint Béres Melinda és Lokodi Károly hegedűmű-
vészek. A belépés ingyenes. 

Kamarazene-hangverseny 
Segesváron

Március 28-án, szerdán 18 órakor kamarazene-hang-
versenyre kerül sor a segesvári polgármesteri hivatal
dísztermében. Fellép a Tiberius vonósnégyes, meghí-
vott Sándor Ágnes-Klára fuvolaművész. Műsoron
Haydn-, Mozart- és Schubert-művek. A belépés díjta-
lan. 

Húsvéti hangverseny 
a Kultúrpalotában

Március 28-án, szerdán este 7 órai kezdettel húsvéti
vokálszimfonikus hangversenyre várják a klasszikus
zene kedvelőit a Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel
Mihail Agafiţa, Moldovai Köztársaságból érkező kar-
mester, zongorán játszik Érdi Tamás magyarországi
művész, énekel Diana Ţugui szoprán, Asineta Răducan

alt, Tony Bardon tenor, Cristian Hodrea basszus, köz-
reműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia ve-
gyes kara. A hangversenyre a 23-as bérletek
érvényesek.

Benczédi József filmje 
a KZST-esten

A Kemény Zsigmond Társaság március 28-án, szerdán
18 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban zajló
összejövetelén Benczédi József A mecénás című filmjét
mutatják be. A film Kemény János életéről, munkássá-
gáról, személyiségének kisugárzásáról nyújt hiteles
képet. A kísérő szöveg nagyrészt Gaál György mun-
kája. Mindkét kolozsvári személyiség beszélgetőtárs-
ként lesz jelen a rendezvényen.

Bódi Attila könyvbemutatója
A Látó márciusi meghívottja Bódi Attila író, akivel Lá-
zadni veletek akartam című regénye kapcsán Demény
Péter beszélget március 28-án, szerdán 18 órakor a
marosvásárhelyi várban lévő Yorick Stúdióban. 

A kereszt útja – fotókiállítás
A közelgő húsvét alkalmából Kucsera Jenő bemutatja
A kereszt útja című fotókiállítását a marosvásárhelyi vár
Szűcsök bástyájában. A megnyitóra március 29-én,
csütörtökön 18 órakor kerül sor. 

Húsvéti vásár az RMGE-nél
Március 27-én, ma 14 órától a Romániai Magyar Gaz-
dák Egyesületének Laposnya utca 23. szám alatti
székhelyén húsvéti termékvásárt tartanak. Az érdeklő-
dők elsősorban helyi őstermelők kínálatából – sajtok-
ból, dzsemekből, különféle borokból, pálinkákból –
válogathatnak, és természetesen az alkalomhoz kö-
tődő kézműves alkotásokból is. A vásár 19 órakor
zárul. 

Ma HAJNALKA, 
holnap GEDEON, JOHANNA
napja.
GEDEON: eredete lehet héber,
ekkor jelentése: harcos, vágó,
romboló. 
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II. Rákóczi Ferenc-emléknap 
Mezőpanitban

342 éve született II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem, a
Rákóczi-szabadságharc vezetője. Március 27-ét az Or-
szággyűlés Rákóczi-emléknappá nyilvánította. Ez alka-
lomból Mezőpanit önkormányzata és a helyi Kádár Márton
Általános Iskola ma 14 órakor megemlékezésre és koszo-
rúzásra várja az érdeklődőket a fejedelem szobránál. 
Ezúttal adják át a honismereti vetélkedő díjait is.

Lezárult az első szakasz
Tegnap lezárult az ősztől előkészítő osztályt kezdő gyer-
mekek iskolába íratásának első szakasza. A felvételt nyert
kisdiákok jegyzékét március 30-án teszik közzé az isko-
lákban. A beiratkozás második szakasza áprilisban zajlik.
Az első szakaszból kimaradt gyermekek szülei április 12–
18. között tölthetik ki a beiratkozási űrlapokat, a végső név-
sort április 23-án függesztik ki. 

Megyei mesemondó verseny
Április 14-én, a tavaszi vakáció utáni első szombaton reg-
gel 9 órai kezdettel a nyárádremetei Dr. Nyulas Ferenc Ál-
talános Iskolában tartják a második osztályos kisdiákok
mesemondó versenyének megyei szakaszát. A megmé-
rettetésen 29 gyermek vesz részt.

Az Eufónia pedagóguskórus 
a minorita templomban

Az Eufónia pedagóguskórus szerdán 18 órai kezdettel a
marosvásárhelyi Páduai Szent Antal (minorita) templom-
ban (Köteles Sámuel utca 4. szám) tartja húsvétra hangoló
hangversenyét. Zongorán közreműködik László Cristina,
karnagy dr. Strausz Imre-István, szólót énekel Szederjesi
Teodóra. 

A Musica Humana női kamarakórus
hangversenyei

Antonio Vivaldi és Csíky Csaba húsvéti témákat feldolgozó
kórusműveit mutatja be a nagyhéten Marosvásárhelyen a
Musica Humana női kamarakórus. A Szent Imre ferences
templomban nagyszerdán, a Bolyai téri unitárius templom-
ban nagycsütörtökön, a református Vártemplomban nagy-
pénteken szólalnak meg a művek Vass Tamás
grafikusművész emlékére, aki 30 éve virágvasárnap tért
meg Teremtőjéhez. Mindhárom napon 18 órakor kezdődik
a hangverseny. Közreműködnek: Szigeti Emanuela szop-
rán, Keresztesi Tekla alt, Dósa Noémi szoprán. Karnagy
Csíky Csaba. 

Jézus él! – húsvéti zenefesztivál
Másodszor szervezi meg a Maros-Mezőségi Református
Egyházmegye a Jézus él! húsvéti zenefesztivált. A Kultúr-
palotában április 7-én, szombaton 16 órakor kezdődő fesz-
tiválon a kolozsvári református egyetemi lelkészség
zenekara, a FIKE Band szolgál. Igét hirdet Lakó Jenő lel-
kipásztor. A rendezvényre a belépés ingyenes. Helyjegyek
előzetesen az egyházmegye lelkészi hivatalaiban és es-
peresi hivatalában (Marosvásárhely, Bernády tér 3. szám)
igényelhetők.

Operettgálaest
Április 21-én, szombaton este 8 órai kezdettel operettgá-
laestre kerül sor a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési
ház nagytermében. Fellépnek a Budapesti Operettszínház
előadói: Oszvald Marika, Bódi Barbara és Peller Károly.
Jegyeket elővételben a művelődési ház jegypénztáránál
lehet vásárolni, előzetes helyfoglalás a 0741-024-882-es,
0757-109-450-es telefonszámokon.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

27., kedd
A Nap kel 

7 óra 12 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 43 perckor. 
Az év 86. napja, 

hátravan 279 nap.
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Megyei hírek

Az idei virágvasárnapon is sok szá-
zan kívánták látni a marosvásárhelyi
Színház téren évről évre bemutatásra
kerülő misztériumjátékot. Jézus szen-
vedéstörténetét a megyeszékhelyen
élő keresztény fiatalok – egyetemisták,
diákok és dolgozók – közössége ötö-
dik alkalommal adta elő. A passió fő-
szervezője a Marosvásárhelyi Imádság

Háza volt, a társszervezést a Keresz-
telő Szent János-plébánia és a Mag-
vető közösség vállalta.

A színház jobb oldalán levő amfite-
átrumot a délután 5 órai kezdésre már
minden oldalról körbevették a nézők,
akik között kisgyermekektől idősekig
minden korosztály képviseltetett. Szép
számban érkeztek fiatalok is, és jó volt

látni, hogy a teljes átéléssel tolmácsolt
történet, a Megváltó kereszthalála és fel-
támadása ugyanúgy megérinti őket,
mint a pár nemzedékkel előttük járókat.
Igazi szakrális térré változott arra az egy
órára az amfiteátrum, a jelenből kisza-
kadt hallgatóság pedig a misztériumjá-
ték végén felhangzó harangzúgásig
maga volt a jeruzsálemi tömeg. (nszi)

Százak passiója

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Nagy Tibor

Sorsolás a Bernády Házban  
szerdán 15 órakor!

A Népújság szerdán 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea utca 6. szám)   a Hűséges
előfizető – MÁRCIUS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékiek-
nek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



A szovjet Belügyi Népbiztosság (NKVD) által 1937–
38-ban végrehajtott, több mint 110 ezer lengyel ki-
végzésével járó műveletre vonatkozó, több ezer
oldalnyi irat digitalizációjáról szóló lengyel-ukrán
szerződést írtak alá hétfőn Varsóban.

A szerződést a lengyel partnerrel a dél-ukrajnai Odessza,
valamint a nyugat-ukrajnai Vinnicja és Hmelnickij megye le-
véltárainak vezetői a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete
(IPN) varsói székhelyén írták alá. Ennek alapján a lengyel
szakértők digitalizálják, és az IPN-ben hozzáférhetővé teszik
a Szovjetunió ukrajnai részén élő lengyelek üldözésére vonat-
kozó iratokat, továbbá a felek a témában közművelődési és
kiadói együttműködést is kezdeményeznek.

Az IPN így többek között több ezer olyan dossziéhoz jut,
amelyeket az NKVD a múlt század 30-as éveiben a lengye-
lekről vezetett, és amelyek az áldozatok kihallgatásairól ké-
szített jegyzőkönyveket, vádiratokat, a rájuk kiszabott halálos
ítéleteket tartalmaznak.

Az IPN elnöke, Jaroslaw Szarek a szerződés aláírását meg-
előző sajtóértekezleten érintette a második világháborús uk-
rajnai lengyel tömegsírok ügyét is, amely lengyel–ukrán
diplomáciai vita tárgyává vált, miután a sírok feltárását az IPN
ukrán testvérintézménye tavaly tavasszal leállította. Szarek
leszögezte: a sírfeltárásokkal ellentétben a lengyel–ukrán le-
véltári együttműködés jól alakul.

Az IPN tavaly januárban eljárást indított el az NKVD
úgynevezett lengyel művelete ügyében, amelyet Lengyel-
országban már korábban népirtásnak minősítettek. Az
NKVD levéltáraiból származó adatok szerint 1937-38-ban
Nyikolaj Jezsov akkori szovjet belügyi népbiztos utasítására
a Szovjetunió területén élő, illetve odahurcolt lengyelek
közül 140 ezret bebörtönöztek, akik közül több mint 110
ezret halálra ítéltek és kivégeztek. A méreteiben a hírhedt
katyni (Katiny) vérengzést is meghaladó akció története
Lengyelországban is csak az utóbbi években vált ismer-
tebbé. (MTI)

Mostanáig tizennégy európai uniós tagállam döntött
úgy, hogy orosz diplomatákat utasít ki Szergej
Szkripal volt orosz–brit kettős ügynök és lánya ellen
Nagy-Britanniában elkövetett mérgezés miatt – je-
lentette be Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke
Twitter-üzenetében hétfőn.

Tusk kiemelte, a kiutasításokat várhatóan továbbiak is kö-
vethetik, ahogy az sem zárható ki, hogy egyéb szankciók meg-
hozatalára is sor kerülhet a következő napokban és hetekben.
Az uniós tanács elnöke a szankciós lépések mellett döntött
uniós tagországokat név szerint nem említette. A későbbi hírek
szerint orosz diplomaták kiutasításáról döntött Franciaország,
Olaszország és Dánia, valamint Hollandia és Románia is a
Szkripal-ügyben. Párizsban négy, Rómában két, Koppenhágá-
ban szintén két orosz diplomata kiutasítását jelentették be vá-
laszul a Szergej Szkripal volt orosz–brit kettős ügynök és lánya
elleni március eleji angliai támadásra, amelyet brit álláspont
szerint Oroszországban kifejlesztett idegméreggel hajtottak
végre. Hollandia szintén két, Románia pedig egy diplomatát
utasít ki. Hétfőn többek között az Egyesült Államok, Német-

ország, Lengyelország és a balti államok is hasonló lépést je-
lentettek be a Nagy-Britanniával való szolidaritásuk jeleként.
Moszkva tiltakozik

Határozott tiltakozását fejezi ki Oroszország amiatt, hogy
egy sor EU- és NATO-tagállamból orosz diplomatákat utasí-
tottak ki – közölte hétfőn az orosz diplomáciai tárca.

A külügyminisztériumban az orosz RIA Novosztyi hír-
ügynökséget arról tájékoztatták, hogy az elkövetkező napok-
ban adandó orosz válasz minden ország esetében szimmetrikus
lesz. Konsztanytin Koszacsov, az orosz parlamenti felsőház
külügyi bizottságának elnöke „mocskos és aljas játéknak” ne-
vezte az orosz diplomaták kiutasítását. Anatolij Antonov 
washingtoni orosz nagykövet Wess Mitchellnél, az amerikai
külügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekben illetékes
helyettes államtitkáránál fejezte ki határozott tiltakozását a 60
orosz diplomata kiutasítása miatt. Hangsúlyozta: nincs rá bi-
zonyíték, hogy Oroszország beavatkozott volna a Szkripal-
ügyben folytatott nyomozásba, mint ahogy arra sem, hogy
köze lenne a salisbury-i gyilkossági kísérlethez. (MTI)

Tizennégy ország a MITEM-en
Április 10-én kezdődik az V. Madách Nemzetközi
Színházi Találkozó (MITEM) a budapesti Nemzeti
Színházban; a fesztivál alkalmával 14 országból 27
előadást láthat a közönség Budapesten. Az április
29-ig tartó MITEM-en Magyarország mellett 13 or-
szág – Belgium, Észtország, Horvátország, India, Li-
banon, Németország, Olaszország, Oroszország,
Románia, Szerbia, Szlovénia, Tunézia és Ukrajna –
színházai vesznek részt. A fesztiválról tartott hétfői
sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a MITEM-en
hangsúlyos a német színház jelenléte. Emellett koráb-
ban nem látható színházakat, kultúrákat is bemutatnak:
szerepel a programban előadás Tunéziából, Libanon-
ból, fellép egy németországi szír társulat és látható egy
Belgiumban élő iraki rendező előadása. (MTI)

Temesvárra megy az Ikea
Temesváron nyitná meg harmadik romániai áruházát
az Ikea. A munkálatokkal legtöbb három éven belül
terveznek végezni. Victor Malac, Újszentes polgár-
mestere hétfőn a Mediafax tudósítójának elmondta,
az általa vezetett intézmény nemrég kiadta a terület-
rendezési engedélyt a barkács- és bútoráruház meg-
építésére. Hozzátette, az Ikea a Cora mellett kíván
építkezni. Az Ikeának jelen pillanatban egy áruháza
van Romániában, Bukarestben, a Băneasa kereske-
delmi központban, ám tavaly ősszel elhelyezték az
alapkövét egy második áruháznak, ami szintén Bu-
karestben, a Theodor Pallady sugárúton kap majd
helyet. Várhatóan még idén nyáron megnyitják.

112-en hunytak el influenzában
Legutóbb egy 34 éves, Gorj megyei férfi esett az A tí-
pusú influenzavírus áldozatául. A férfi más betegség-
ben is szenvedett, és nem volt beoltva influenza ellen
– adta hírül az Agerpres. Az Országos Közegészség-
ügyi Intézet közölte, már több mint 1500 esetben di-
agnosztizáltak influenzát. A Mediafax hírügynökség
szerint az elmúlt héten 38 százalékkal több akut lég-
úti megbetegedést regisztráltak (influenzával, légúti
fertőzésekkel, tüdőgyulladással együtt), mint egy
évvel korábban. Március 11-éig több mint 1 millió sze-
mélyt oltottak be influenza ellen a kockázati csopor-
tokból az egészségügyi minisztérium által szétosztott
oltóanyagokkal.

Erdőket vásárolt 
a svéd GreenGold Group

A Schweighofer csoport eladta az alárendeltségébe
tartozó Cascade Empire Kft.-t, valamint az erdészeti
részlegét is, az Ocol Silvic Cascade Empire Kft.-t a
svéd GreenGold Groupnak. A tranzakcióban 14.283
hektár Hunyad, Gorj, Vrancea, Prahova, Buzău,
Neamţ és Suceava megyei erdő érintett. A szerződő
felek nem hozták nyilvánosságra a vételárat, mint
ahogy a szerződés más részleteit sem. (Mediafax)
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Azt gondolhatnánk, hogy ezek után a kormány, a par-
lament meg az ország teljes vezetése kezét-lábát töri
nagy igyekezetében, hogy végre mi is bejuthassunk Eu-
rópa civilizált felébe, és nem utolsósorban élhető életet,
demokratikus jogállamot biztosítson az állampolgárai
számára. Rosszul gondolta, aki ezt gondolta. Mert mit
látunk? A politizálás vad, hisztérikus vagdalkozásban
merül ki: vádaskodásban, hogy ki a korruptabb, ki lo-
pott többet, ki volt szekuskollaboráns, ki kinek a prote-
zsáltja, ki kinek a szeretője, ki mivel zsarolható, ki
adott/fogadott el csúszópénzt, ki hazudik nagyobbat. Ez
a hazai politikai (had)színtér. 

Nemrég mondta valaki, hogy már teljesen ki van ké-
szülve, állandóan fáradt, éjszaka nem alszik, mert a té-
véhisztériát kell néznie csatornáról csatornára. 

Válság van: politikai, erkölcsi, intézményi, bizalmi.
A napi 24 órában szórt reménytelenség, hadakozás az
élettől is elveszi az emberek kedvét. Mert a tévén kívül
ott van az igazi „élet”. Az, hogy az iskolák nagy része
egészségügyi és tűzvédelmi engedély nélkül, tehát ille-
gálisan működik, a vidéki iskolák felében a gyermekek
fagyoskodnak és az iskola mögötti árnyékszék haszná-
latára kényszerülnek. Reggel, gyakran több kilométert
gyalogolva hóban, sárban, üres hassal, az ott rájuk váró
kiflire és tejre gondolva mennek iskolába. Este pedig
korgó gyomorral feküsznek le. Nincsenek autópályáink
és nem is nagyon lesznek. Soroljuk még?

Eközben a politikusok, ahelyett, hogy azt tennék, ami-
ért megválasztották/kinevezték őket, egymás ellehetet-
lenítésével foglalkoznak. Nálunk ezt jelenti a politizálás,
és persze a kampányokat, amikor újra felmelegítik az
ígéreteket. Termelés nincs, az oktatás helyzete siralmas,
az egészségügyről jobb, ha nem beszélünk, a jogállami-
ság egyelőre csak illúzió. Az ország a tévéműsorok
rabja. Illúziók országában élünk.

Halló, illetékesek? Nem kellene változni és változ-
tatni?

Illúziók országa
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

 

A Szkripal-ügy miatt 
Újabb orosz diplomatákat utasítottak ki

Lengyel–ukrán szerződést írtak alá iratdigitalizációról 

Fellángolt Franciaországban a belpolitikai vita a ter-
rorizmus elleni küzdelemről a három nappal korábbi
dzsihadista merényletsorozat miatt: Laurent Wau-
quiez, a jobbközép Köztársaságiak (LR) elnöke a tit-
kosszolgálatok által a biztonságra veszélyesnek
tartott emberek elzárását és a rendkívüli állapot
visszaállítását, Manuel Valls volt szocialista minisz-
terelnök a szalafizmus betiltását, Marine Le Pen, a
radikális jobboldali Nemzeti Front elnöke pedig a
belügyminiszter lemondását követelte hétfőn.

A négy áldozatot követelő pénteki iszlamista támadássoro-
zatot elkövető, marokkói származású francia terrorista barát-
nője is szerepel az állambiztonságra veszélyesnek tartott
emberek nyilvántartásában, az úgynevezett S kartonban – kö-
zölték hétfőn nyomozati források. A 18 éves nőt péntek dél-
után vették őrizetbe. A S kartonban jelenleg mintegy 25 ezer
olyan ember szerepel, akikről a titkosszolgálatok azt gyanít-
ják, hogy veszélyesek lehetnek az állambiztonságra. A gyanús
személyek mintegy fele kötődik az iszlamizmushoz, a többiek
szélsőségesnek tartott politikai nézeteik, külföldi kapcsolataik
vagy egyszerűen huliganizmus miatt kerültek a nyilvántar-
tásba, és nem tekinthetők potenciális terroristáknak.

A 25 éves, marokkói származású elkövető, Redouane Lak-
dim, aki 2004 óta francia állampolgár, 2014-ben került fel a
listára, mert iszlamista, mégpedig szalafista internetes fóru-
mokat látogatott. A barátnőjéről érkezett jelzés hozzá hason-
lóan „nagyon alacsony szintű” volt – közölték a hatóságok,
amelyek 2016-ig időszakosan megfigyelték Lakdimot.

Laurent Wauquiez, a jobbközép ellenzék vezetője hétfőn

„bűnös naivitással” vádolta meg Emmanuel Macron államfőt
a pénteki dzsihadista támadássorozatra adott válaszai miatt.
A rendkívüli állapot visszaállítását kérte a pártvezető. 

Manuel Valls volt szocialista miniszterelnök is az S karton-
ban szereplő, legveszélyesebbnek tartott emberek elzárását és
a szalafista ideológia betiltását javasolja.

Eközben Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti
Front elnöke Gérard Collomb belügyminiszter lemondását kö-
vetelte a kormány „alapvető működési zavarai” miatt a terro-
rizmus elleni küzdelemben.

A nyomozók még mindig azt szeretnék megtudni, hogy a
szalafista elkövető, aki azt állította, hogy az Iszlám Állam ter-
rorszervezethez tartozik, hogyan és mikor lett radikális, kik
segítették, és tényleg kapcsolatban állt-e a dzsihadista szer-
vezettel. A Carcassonne egyik lakótelepén található otthoná-
ban az Iszlám Államra utaló dokumentumokat és
végrendeletet találtak a házkutatás során.

Lakdim péntek délelőtt az otthona előtt először megállított
egy gépkocsit, rálőtt a vezetőjére és portugál utasára, egyikük
meghalt. Ezután a carcassonne-i kaszárnya közelében kocogó
rendőrökre lőtt – egyiküket megsebesítette a vállán –, majd a
közeli kisváros, Trebes szupermarketjéhez hajtott, ahol túszokat
ejtett. Két embert megölt, majd a rendőrök közbelépésére a tú-
szok többségét elengedte. Arnaud Beltrame, a csendőrség 45
éves alezredese önként vállalta, hogy a támadóval marad az
utolsó túsz elengedéséig. Lakdim a hatóságok szerint magányos
elkövető volt, aki kisebb bűncselekmények miatt ismert volt a
rendőrség előtt, kapcsolata miatt 2016-ig megfigyelték, de nem
tudtak radikalizálódásáról. (MTI)

Franciaországban fellángolt a vita 
a terrorizmus elleni küzdelemről

Órák esetében közel-keleti aukciós rekordot jelentő több
mint 912 ezer dollárért cserélt gazdát az utolsó egyiptomi ki-
rály, Faruk (1920–1965) egykori arany karórája a Christie’s
aukciósház hétvégi árverésén Dubajban.

Faruk személyre szabott, hátoldalán királyi jelképpel is
díszített Patek Philippe 1518-as modelljének árát 400 ezer
és 800 ezer dollár közé becsülték a szakértők. A végül 912
ezer 500 dollárért elkelt óra új tulajdonosának kilétét nem
hozták nyilvánosságra – írta a bloomberg.com.

A svájci Patek Philippe óragyártó műhelyből 1944-ben ki-
került öröknaptáras arany karórából mindössze 281 darab
készült.

Faruk királyt 1952-ben vértelen puccsal lemondásra kény-
szerítették, majd nem sokkal később csecsemő fiát is meg-
fosztották a tróntól. Az uralkodó gyűjtötte a ritka órákat.
Kollekciójában Patek Philippe- és Vacheron Constantin-órák
sorakoztak, de lelkesen gyűjtötte az autókat és a ritka pénz-
érméket is.

Rémy Julia, a Christie’s dubaji fiókjának vezető beosztású
munkatársa az aukciót megelőzően elmondta, hogy ehhez a
modellhez annak idején kizárólag előkelő vásárlók és a Patek
Philippe legfontosabb ügyfelei juthattak hozzá. „Ez részben
az árával, részben korlátozott darabszámával magyarázható.
Gondoljunk csak arra, hogy akkoriban már az is luxusnak
számított, ha az embernek karórája volt. Ez pedig egy 
aranyóra, ráadásul a legjobb óragyártótól, öröknaptárral”
– húzta alá Rémy. Az 1518-as széria volt az első a világon,
amelybe öröknaptárt és stoppermechanizmust is beépítettek.

A pénteki aukciót megelőzően Faruk egykori órája utol-
jára négy évvel ezelőtt bukkant fel aukción, akkor 425 ezer
svájci frankért cserélt gazdát a Christie’s genfi árverésén.

A pénteki árverés tételei közé tartozott egy Rasíd Al-Mak-
túm, Dubaj uralkodója számára készített Rolex GMT-Master,
amely az előzetes becslések – 120 ezer-160 ezer dollár – felső
határát súrolva 162 ezer 500 dollárért talált új gazdára.

Az árverés összbevétele 7,1 millió dollár volt. (MTI)

Rekordáron kelt el az utolsó egyiptomi király karórája



Házkutatást tartottak hétfőn
a marosvásárhelyi városhá-
zán az Országos Korrupcióel-
lenes Ügyészség (DNA)
ügyészei, akik a város tömeg-
közlekedésével kapcsolatos
iratokat foglaltak le.

Dorin Florea, Marosvásárhely
polgármestere a Mediafax tudósító-
jának úgy nyilatkozott, nem aggó-
dik a házkutatások miatt.

„A DNA ügyészei tartanak ház-
kutatást a Marosvásárhelyi Polgár-

mesteri Hivatalban, és a helyi tö-
megközlekedéssel kapcsolatos ira-
tokat foglaltak le ellenőrzés
céljából. Olyan dolgokról van szó,
amelyek képezték már vizsgálat tár-
gyát az elmúlt években. Nálunk
nincsenek gondok a helyi tömeg-
közlekedéssel, és nem aggódom a
DNA házkutatásai miatt” – szögezte
le az elöljáró.

Dorin Florea szerint a „politikai
leszámolásokat” újabban az állam
intézményein keresztül végzik.
(Mediafax)

A Gyulafehérvári Caritas
Maros Megyei Családsegítő
Szolgálatának négy nappali
központját érintő projekt in-
dult tavaly, melynek célja a
központokba járó hátrányos
helyzetű gyerekek egészségi
problémáinak a felmérése és
kezelése. A gyerekek fogá-
szati, valamint szemészeti
szűrésen vettek részt, legtöb-
ben először jártak ilyen jel-
legű vizsgálatokon. 

A Gyulafehérvári Caritas a Kü-
küllő mentén Balavásáron, Erdő-
szentgyörgyön, Gyulakután és
Hármasfaluban nappali központot
működtet, ahová iskola után bejár-
nak a gyerekek, ott élelmet biztosí-
tanak számukra, illetve egy
multidiszciplináris szakembercso-

port foglalkozik velük. Az ide járó
gyerekek nehéz körülmények 
között élő családokból származ-
nak, sok esetben a szülők, 

nevelők nem ismerik fel az esetle-
ges tüneteket vagy nem tulajdoníta-
nak kellő jelentőséget az egészségi
problémák megelőzésének, de ezek

kezelésének sem. A gyerekek nagy
része először járt fogorvosi rende-
lőben, szemvizsgálaton pedig még
egyikük sem vett részt. 

Récsei Szilárd, a Maros Megyei
Családsegítő Szolgálat koordinátora
lapunknak elmondta, a Caritas kül-
földi partnerének, a Trieri Caritas-
nak a támogatásával sikerült
elindítani a programot, amelynek
célja lehetőséget biztosítani a szó-
ban forgó központokba járó több
mint hetven gyereknek, hogy részt
vegyenek egy egészségügyi alap-
szűrésen. Sor került már fogászati,
illetve szemészeti szűrésre, de a
projekt keretében hallásvizsgálaton,
illetve dietetikai tanácsadáson is
részt vesznek a gyerekek. A szűré-
sek fő célja a megelőzés, illetve az,
hogy amennyiben rendellenességet
észlelnek a szakemberek, akkor az
érintett gyerekeket behatóbb vizs-
gálatra küldjék, vagy biztosítsák

számukra a szükséges kezelést, hi-
szen ha időben felfedezik, akkor
könnyebben korrigálhatók az egyes
problémák. Récsei Szilárd hozzá-
tette, dr. Jeszenszky Attila optikus
felvállalta, hogy ingyenesen meg-
vizsgálja a gyerekek szemét, ugyan-
akkor ha egyes gyerekeknek
szemüvegre van szükségük, a pro-
jekt keretében támogatni tudják
ennek az elkészítésével járó költsé-
geket. 

Szintén a projekt részeként
egészségprevenciós foglalkozáso-
kat szerveztek a gyerekeknek, vala-
mint szüleiknek, ugyanakkor
higiéniai felszereléseket is biztosí-
tottak számukra. Emellett egy kis
tájékoztató füzetet is kiadtak,
amelyben a gyerekek számára is
érthetően rávilágítanak az alapvető
higiénia fontosságára. 

A koordinátortól megtudtuk,
hogy próbálnak támogatást szerezni
a projekt folytatására, mivel folya-
matosan jönnek új gyerekek a köz-
pontokba, és azt szeretnék, ha ők is
részt vehetnének a különféle egész-
ségügyi szűréseken. 

Fotó: Caritas

         

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Klaus Johannis államfő kihir-
dette hétfőn a 2017/72-es
sürgősségi kormányrendele-
tet jóváhagyó törvényt, amely
által bevezetik a Ro-alert ri-
asztórendszert.

A rendszer veszélyes meteoroló-
giai jelenségek, árvizek esetén
valós időben küld figyelmeztető ri-
asztást a mobiltelefonokra. Hasonló
rendszer hatékonyan működik az
Amerikai Egyesült Államokban,
Hollandiában, Litvániában, Fran-
ciaországban, Németországban és
Belgiumban.

A rendszernek számos előnye
van: a riasztóüzenet egy adott ve-

szélyeztetett területen mindenkihez
elér, még akkor is, ha a mobilháló-
zat túlterhelt; az üzenet külső bea-
vatkozás nélkül megjelenik a
telefon képernyőjén; beállítható
időintervallumok után az üzenet
megismételhető; az üzenetet a roa-
ming üzemmódban működő telefo-
nok is megkapják; az üzenetek
egyértelműek, és csak ellenőrzött
forrásból származó információkon
alapulnak. A rendszert a különle-
ges telekommunikációs szolgálat
támogatásával az országos kataszt-
rófavédelmi felügyelőség fogja
napi 24 órában működtetni.
(Agerpres)

Ro-alert – mobiltelefonos riasztás
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A Maros Megyei Családsegítő Szolgálat projektje
Szűrővizsgálatok hátrányos helyzetű gyerekeknek

Menyhárt Borbála

A telekkönyvezési program harmadik évada
Finanszírozás saját és uniós forrásokból

Házkutatás 
a marosvásárhelyi városházán

A polgármesteri hivatalok
május 7-éig igényelhetik a
2018-as évre szóló finanszí-
rozást az integrált kataszteri
rendszerbe történő beveze-
tés és az országos telekköny-
vezési program keretében.
Többek között erről is beszá-
moltak hétfőn délelőtt Ma-
rosvásárhelyen, a megyei
tanács dísztermében tartott
megbeszélésen. 

A Maros Megyei Kataszteri és
Ingatlan-nyilvántartó Hivatal
(ANCPI) vezetősége a megyei
közigazgatási egységek képviselő-
inek a törvényváltoztatások ismer-
tetése mellett a programot
népszerűsítette. Amint a megbe-
szélésen hangsúlyozták, olyan
egyedi lehetőségről van szó,
amellyel a polgármesteri hivata-
loknak élniük kell, ellenkező eset-
ben a rendelkezésre álló
pénzösszegek más rendeltetést
kapnak. A megye polgármesterei,
alpolgármesterei mellett a megbe-
szélésen jelen volt Nagy Zsigmond
alprefektus is. Lucian Mănişor, a
megyei kataszteri hivatal igazga-
tója hangsúlyozta, Maros megyé-
ben a 102 közigazgatási egység
közül csupán Szászkézden fejezték
be százszázalékosan a katasztere-
zést, 51 egységben pedig zajlik az
ingatlanok országos kataszterezési
programja keretében a felmérés. A
megbeszélésen elhangzott, hogy a
törvény értelmében azokat az öve-
zeteket részesítik előnyben, ahol
országos érdekeltségű infrastruk-
túra-fejlesztési projektek vannak
kilátásban, valamint a Mezőgazda-
sági és Kifizetési Ügynökség
(APIA) támogatásában részesülő
mezőgazdasági területek vannak.

Az országos kataszterezési
program keretében földterületek,
épületek és lakások ingyenes ka-
taszterezését és telekkönyvi be-
jegyzését a Kataszteri és
Ingatlan-nyilvántartó Hivatal saját
bevételeiből négymilliárd lejjel fi-
nanszírozza, ezzel párhuzamosan
pedig külső forrásokból a POR
2014–2020 révén 312 millió eurót
szánnak a programra. Ezek mellett
a helyi költségvetést is egyik lehet-
séges finanszírozási forrásként em-
lítették.

Marius Nemes, a kataszteri hi-
vatal osztályvezetője kifejtette,
hogy idén nyolc Maros megyei
közigazgatási egységben kezdik el
a Regionális Operatív Program ke-
retében a munkálatokat. A vissza
nem térítendő uniós alapokból Ma-

roskecén, Marosbogáton, Szentpá-
lon, Nyárádremetén, Dózsa
György községben, Felsőrépán,
Marosugrán és Kutyfalván indítják
el az országos kataszterezési prog-
ramot. 

Az idén aláírt szerződésekre
közigazgatási egységenként
155.000 lejt utalnak az országos
kataszteri nyilvántartásba való in-
gyenes bejegyzésére. A tavaly
150.000 lejt, 2016-ban, a program
indulásakor erre a célra önkor-
mányzatonként 132.000 lejt szán-
tak. 

Az ismertetőből kiderült, hogy
az első szakaszban, 2016-ban hat
közigazgatási egység 602 ingat-
lana esetében végezték el a katasz-
terezést. Alsóbölkényben 60,
Szásznádason 101, Mezőpanitban
133, Mezőszentpéteren 106, Me-
zőcekeden 64, Zágorban 138 in-
gatlan kataszterezési munkálatait
fejezték be. 2017–2019 között 48
kivitelezési szerződést kötöttek
92.272 ingatlanra. Bátos, Mezőpa-
nit, Mezőrücs, Marosfelfalu felmé-
rési munkálatainak átadási-átvételi
folyamata zajlik, az említett négy
közigazgatási egység 5021 leadott
munkálatából Bátoson és Mezőrü-
csön 955 átvétele megtörtént. Je-
lenleg Oláhkocsárdon végzik a
szisztematikus bejegyzéseket. A
szakemberek szerint a szerződés-
kötés egyik feltétele, hogy a föld-
mérő cégek rendelkezzenek a
Megyei Kataszteri és Ingatlan-
nyilvántartó Hivatal engedélyével,
az önkormányzatok pedig rendel-
kezésükre kell bocsássák a szüksé-
ges információkat a telekhatárokról
és földtulajdonosokról.
„A használati jog nem tulajdonjog”

A kataszteri hivatal szakemberei
elmondták, hogy egy kormányha-
tározatra várnak, melynek elfoga-
dásával a jelenlegi
földterületenkénti 60 lejes értéket
megnövelnék. Megyénkben 2-es,
3-as, 4-es nehézségi kategóriákba
sorolható földterületek vannak,
ezekre 1,18–1,75 közötti együttha-

tóval számolnak majd, így az ed-
digi 60 lejről 70 lejre nőhet a föld-
mérő cégeknek járó juttatás, a
négyes kategóriájú földterületekért
pedig 105 lejt is kaphatnak az el-
végzett szolgáltatásért. 

Amint a kataszteri hivatal szak-
emberei hangsúlyozták, eddig csak
birtoklevelek alapján lehetett beve-
zetni földterületet az országos nyil-
vántartásba, az újabb
rendelkezések nyomán a polgár-
mesteri hivatalok által kibocsátott
birtokba helyezési ív alapján is
megtehetik azt.

– Mi a helyzet a megye közigaz-
gatási egységeiben kiosztott bir-
toklevelek terén? – kérdeztük a
szakembereket.

– 2016 óta szeretné a prefektusi
hivatal összesíteni a megyei helyze-
tet, ezért átiratban kérte a jelenté-
seket az önkormányzatoktól. Sajnos,
ez idáig büntetés terhe alatt sem
küldték el a közigazgatási egységek
azokat az összesítéseket, amelyek-
ből pontos kimutatás készülhetne
arról, hogy miként áll a megye a
birtoklevelek kiosztásával. 

– A jelen lévő polgármesterek
felvetették, hogy vannak olyan
földtulajdonosok, akik zsebszerző-
déssel vásároltak földeket, a ka-
taszterezést viszont a saját nevükre
szeretnék, ami igencsak sok fejtö-
rést okoz az elöljáróknak. Mi a te-
endő abban az esetben?

– A kataszterezési program
rendkívüli segítség. Az országban
a földek adásvételét sok esetben
egymás között oldották meg, fél-
törvényesen, a közjegyzőket meg-
kerülve. A mezőgazdasági
nyilvántartóba bevezetett személy
azonban nem válik egyértelműen
földtulajdonossá, még akkor sem,
ha bizonyítottan használja a föld-
területet és adófizető. Mivel a
használati jog még nem jelent tu-
lajdonjogot, a birtoklevelet annak
a nevére fogják kiállítani, aki le-
tette a kérést, így értelemszerűen a
kataszteri nyilvántartóba is az ere-
deti tulajdonos neve kerül –
mondta az alprefektus. 

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor (archív)



Közzétette idei, 73. évadának áprilisi műsorrendjét
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata. A tavasz második hónapjának kőszínházi kí-
nálatában egyaránt szerepelnek nagy sikerű, nagy- és
kistermi nemrég bemutatott, illetve régebbi produk-
ciók, de lesz költészet napi est, vendégjáték és bemu-
tató is. Az áprilisi repertoárt az alábbiakban
olvashatják. 

Április 6., péntek 19.30 óra – Ivan Viripajev: RÉSZE-
GEK (fotó) / színmű / rendező: Radu Afrim / Kisterem.
Az előadás időtartama 3 óra 15 perc (egy szünettel).

Április 7., szombat 19.30 óra – Pozsgai Zsolt: LI-
SELOTTE ÉS A MÁJUS / tragikomédia / rendező:
Harsányi Zsolt / Kisterem. Az előadás időtartama 1 óra
30 perc (szünet nélkül). 

Április 8., vasárnap 11 és 19.30 óra – Pozsgai Zsolt:
LISELOTTE ÉS A MÁJUS. 

Április 10., kedd 19.30 óra – DOUBLE BIND / Írta
és rendezte: Kincses Réka és Alina Nelega / dokumen-
tarista színház / Kisterem. Az előadás időtartama: 1 óra
40 perc.

Április 11., szerda 11 és 19.30 óra – a magyar köl-
tészet napja – DE SZERETNÉK GAZDAG LENNI! /
vers, ami belefér / rendező: Gáspárik Attila / Kisterem.
Bernády György-mecénásbérlet. 

Április 12., csütörtök 11 és 19.30 óra – DE SZE-
RETNÉK GAZDAG LENNI! 

Április 13., péntek 11 óra és 19.30 óra – DE SZE-
RETNÉK GAZDAG LENNI! 

Április 14., szombat 19 óra – bemutató – William
Golding – Nigel Williams: A LEGYEK URA / túlélő-
játék | ifjúsági előadás / rendező: Vidovszky György /
Nagyterem. Bernády György-mecénás és Kemény
János-bemutatóbérlet. 

Április 15., vasárnap 17 óra – William Golding –
Nigel Williams: A LEGYEK URA / Kántorné-nyugdí-
jasbérlet.

Április 16, hétfő 19 óra – William Golding – Nigel
Williams: A LEGYEK URA / Delly Ferenc-nyugdíjas-
bérlet.

Április 18., szerda 17 óra – Henrik Ibsen: HEDDA

GABLER / dráma / rendező: Keresztes Attila / nagy-
termi stúdiótér. Az előadás időtartama 1 óra 50 perc
(szünet nélkül).

Április 23., hétfő 19.30 óra – AZ ÖRDÖG PRÓ-
BÁJA / rendező: Radu Afrim / színmű / Kisterem. Az
előadás időtartama: 2 óra 10 perc (szünet nélkül).

Április 24., kedd 19.30 óra – F. M. Dosztojevszkij –
R. Crane: KARAMAZOVOK / rendező: Albu István /
dráma / Kisterem. Az előadás időtartama: 1 óra 50 perc
(szünet nélkül).

Április 25., szerda 19.30 óra – Bartis Attila: REN-
DEZÉS / dráma / rendező: Bartis Attila / Kisterem. Az
előadás időtartama 1 óra 50 perc (szünet nélkül).

Április 26., csütörtök 19 óra – Anton Pavlovics Cse-
hov: SIRÁLY / rendező: Keresztes Attila / színjáték /
nagytermi stúdiótér. Az előadás időtartama: 2 óra 40
perc (egy szünettel).

Április 28., szombat 19 óra – vendégjáték – I. L. Ca-
ragiale nyomán: ZŰRZAVAROS ÉCCAKA / rendező:
Albu István / komédia / Nagyterem. A gyergyószent-
miklósi Figura Stúdió Színház vendégelőadása. Ber-
nády György-mecénásbérlet.

Április 29., vasárnap 19.30 óra – Timur Vermes:
NÉZD, KI VAN ITT! / szatíra / rendező: Theodor Cris-
tian Popescu / Kisterem. Az előadás időtartama 2 óra
(szünet nélkül).

Április 30., hétfő 19.30 óra – Timur Vermes: NÉZD,
KI VAN ITT! 

Az előadásokra jegyek és bérletek válthatók a szín-
ház Kultúrpalotában működő jegyirodájában (kedd-
péntek 12.00-17.30 óra között, tel. 0372-951-251) és a
színházban működő jegypénztárban (kedd-péntek 9–
15 óra között és előadás előtt egy órával, tel. 0365-806-
865), valamint online a www.biletmaster.ro honlapon.
Jegyfoglalás kizárólag a színház pénztáraiban lehetsé-
ges. Kérik a nézőket, hogy lefoglalt jegyeiket legké-
sőbb 30 perccel előadás előtt váltsák ki, ellenkező
esetben a foglalások törlődnek és a felszabadult 
jegyeket kiárusítják. A színház fenntartja a műsorvál-
toztatás jogát – áll a Tompa Miklós Társulat közlemé-
nyében. (Knb.)

2014 decembere óta szerepel
a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház műsorán Kincses
Réka & Alina Nelega Double
Bind című előadása, melyben
együtt lépnek színpadra a
Tompa Miklós Társulat és a
Liviu Rebreanu Társulat mű-
vészei.

Az előadás, amely nemzeti öntu-
datról és kisebbségről, nacionaliz-
musról és individualizmusról,
európaiságról és helyi öntudatról
szól, román és magyar színészek,
valamint Kincses Réka író, rendező
és Alina Nelega drámaíró együtt-
működésében valósult meg. A pro-
dukció alkotói úgy mutatják meg a
világot, amilyen, a többségtől a ki-
sebbség felé, és viszont.

Szereposztás: Monica Ristea,
Berekméri Katalin, Elena Purea,
Pál Emőke, Laura Mihalache, Csíki
Szabolcs, Andrei Alexandru Chiran,
Barabási Tivadar, Claudiu Banciu,
Bartha László Zsolt, Cristian Iorga.
Zene: Ada Milea. Szövegek fordí-
tása: Kacsó Judit-Andrea és Floren-
tina Váry. „A darab történetei
megrendítők: a külföldről hazatérő

magyar teljesen más utcaneveket
mond a kezdő román taxisnak, mint
amit a GPS ismer. Egy tévés vita-
műsort feldolgozó jelenetében a
résztvevők egymás torkának esnek
a magyarok autonómiája kapcsán,
csak akkor lesz teljes egyetértés, ha
a nők vagy a melegek politikai sze-

repvállalása kerül szóba – mindket-
tőt mereven elutasítják. És vannak
erős, nagyon erős mondatok is:
„ebben a városban nekünk múltunk
van, nekik jövőjük”, mondja pél-
dául valaki. A külföldről hazatérő
nő, aki visszakéri államosított
házát, megállapítja, hogy „a főtér

átköltözött Marosvásárhelyről
Târgu-Mureşbe”.

És hogy mi a megoldás? Marad-
jon ki-ki a maga előadásával, a
maga nemzetével, a maga Vásárhe-
lyével? Mikor tudjuk valóban elfo-
gadni a másikat? Majd ha már csak
néhány székely marad egy rezervá-

tumban, népviseletben, népdalokat
énekelve-táncolva a fotózó kínai tu-
ristáknak? És mi lesz a magyarok-
kal, ha kihal belőlük a panasz? A
szomorúság, a nyavalygás, a ki-
sebbségi lét felett érzett otthonos,
meleg érzés?

Talán a Marosvásárhelyen vég-
zett anyaországi és székelyföldi szí-
nészek egyszer azt is megmutatják”
– írta Lukács Csaba a
https://mno.hu/grund/a-foter-atkol-
tozott-marosvasarhelyrol-targu-mu-
resbe-2434644 felületen megjelent
kritikájában.

A román és magyar nyelven ját-
szott, kölcsönösen feliratozott elő-
adás április 10-én, kedden 19.30
órától tekinthető meg a Kisterem-
ben.

Jegyek válthatók a színház Kul-
túrpalotában működő jegyirodájá-
ban (keddtől péntekig 12–17.30 óra
között, telefon: 0372-951-251), a
színházban működő jegypénztárban
(keddtől péntekig 9–15 óra között
és előadás előtt egy órával, telefon:
0365-806-865), valamint online, a
www.biletmaster.ro honlapon. 
(pr-titkárság)

Újra szerepel a Double Bind a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház műsorán
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Sok munkát igénylő év volt a
tavalyi Dózsa György község-
ben, de az idei sem lesz köny-
nyebb, mert nem kapták meg
a képlet szerinti pénzleosz-
tást, így 1,7 millió lejes jöve-
delemkieséssel kell számolni.
Ráadásul személyzethiánnyal
is küszködnek.

Tavaly rengeteg energiájukat
emésztette fel a csatornázási projekt
első szakaszának a lezárása, hogy
olyan állapotú rendszert és szenny-
víztisztító állomást vegyenek át a
kivitelezőtől, amelyet át tudnak
majd adni működtetésre az Aqua-
serv szolgáltatónak. Első lépésben
csak a községi gerincvezeték és az
átemelőpumpák épültek meg, most
következik  a bővítés, azaz minden
település minden utcájában, minden
háztartásig eljuttatni a vezetékeket,
továbbá a jelenlegi 1500 főre ele-
gendő derítőállomást kibővítik,
úgy, hogy képes legyen 3500 lakos
utáni szennyvíz befogadására és
tisztítására. A beruházásra 3 millió
eurót kapnak a Fejlesztési Minisz-
tériumtól a Helyi Fejlesztések Or-
szágos Programján keresztül.
Ugyanebből a forrásból egymillió
eurót kapnak, hogy rehabilitálják és
korszerűsítsék azokat az utcákat,
amelyekben a csatornahálózatot
már kiépítették. Mindkét projektre
aláírták a támogatási szerződést, je-
lenleg a közbeszerzési dokumentá-
ció készül.
Rendbe teszik a kultúrotthonokat

Lassan végéhez ér az a folyamat,
amely a község művelődési épüle-
teinek felújítását célozza. Teremiúj-
faluban kultúrotthont építettek, a
lőrincfalvit, a lukafalvit és az ilenc-
falvit már felújították az utóbbi
években. Amikor ez a folyamat el-
kezdődött, a nagyteremi kultúrott-
hon volt a legjobb állapotban, ezért
nem foglalkoztak vele, ám mára az
került olyan állapotba, hogy sürgős
beavatkozást igényel. A tetőzetét
már eredetileg használt anyagokból
építették, de a galambok is bejártak
a tetőtérbe, ezért, attól tartva, hogy
egy nagyobb telet már nem bír ki,
tavalyelőtt ősszel új tetőzetet építet-
tek. Így most az épület teljes reha-
bilitációja következik európai
forrásokból. Ugyanakkor, ezzel
párhuzamosan, a többi épületet is
felszerelik hang- és fénytechnikai
berendezéssel, székekkel, színpadi

függönyökkel, az újfalusi épületben
pedig színpadot építenek. A beruhá-
zások összértéke kevesebb mint
500 ezer euró, hamarosan aláírják a
támogatási szerződést.
Az iskolák sem maradnak ki

Idén igyekeznek a háttérbe szo-
rult fejlesztéseket elővenni, a késést
behozni az iskolafejlesztés területén
is. Erre a Regionális Operatív Prog-
ramon szeretnének pénzalapot sze-
rezni. Lukafalván a Rákossi Lajos
Általános Iskola épületét szeretnék
négy szaklaboratóriummal és egy
tornateremmel bővíteni, illetve a te-
rületet bekeríteni. Lőrincfalván a
református egyház volt kántori la-
kásában folyik az oktatás, ezért az
önkormányzat telket vásárolt, ame-
lyen az elemi és óvodai oktatáshoz
szükséges épületet emelne. Ehhez
is a Regionális Operatív Programon
át nyújtanak be pályázatot. Ugyan-
innen igényelnének pénzt a teremi-
újfalusi óvoda megépítésére is.
Ebben a faluban 2005-ben készült
elemi iskola, az óvoda építése egy
kormányprogram része volt, de
azóta sem utaltak ki rá pénzt.
További apróbb beruházások 
várhatóak

A felsorolt nagyobbak mellett a
helyi költségvetésből számos ki-
sebb beruházásra volna szükség az
elkövetkező időszakban. Így a köz-
ségháza épületének tetőterét kellene
beépíteni, hogy irodákat, protokoll-
és tanácstermet alakítsanak ki. A
sportbázison is beépítenék az öltöző
tetőterét, itt a testvértelepülési kül-
döttségek fogadására és elszálláso-
lására alkalmas infrastruktúrát
alakítanának ki. Újfaluban és Lőrinc-
falván hely és idő hiányában eddig
nem tudtak játszótereket kialakítani,
most megpróbálnak erre alkalmas te-
rületet szerezni és ezt a hiányt is pó-
tolni. Mindezeket természetesen
helyi forrásokból kellene megoldani,
a tavalyi költségvetésbe bele is fog-
lalták, de mivel nem került rá sor,
áthozták az idei évre, és abban re-
ménykednek, hogy valahonnan még
sikerül szerezni mellé finanszírozást.
A községvezetés figyelmét nem ke-
rüli el a halottasházak építésének
kérdése sem. Minden településen
egyeztetnek az egyházakkal, és azo-
nosítani fognak önkormányzati tulaj-
donban álló területeket, és olyan
típustervet szeretnének, amely min-
den faluban használható lesz. A kér-
dést a közeljövőben a helyi tanács
elé terjesztik.

Beosztják a pénzkeretet. és mennek tovább
Behozzák a lemaradást

Gligor Róbert László



Közösségi trágyatárolót épít
a város határában a nyárád-
szeredai önkormányzat, hogy
segítsen a gazdáknak eleget
tenni a törvényes előírások-
nak. A beruházás vissza nem
térítendő támogatásból ké-
szülne el, előreláthatólag a
jövő évben. 

Tóth Sándor polgármester la-
punknak elmondta, a törvény köte-
lezi az állattartókat, hogy a talaj
nitráttal és nitrittel való szennyezé-
sének az elkerülése végett a gazdák
lebetonozott, fallal és medencével

ellátott tárolót építsenek és ott rak-
tározzák a gazdaságukban felgyűlt
trágyamennyiséget. A városvezető
szerint előbb-utóbb a mezőgazda-
sági támogatások megszerzéséhez,
illetve a különféle pályázati pénzek
lehívásakor is feltétel lesz majd,
hogy a gazda rendelkezzen trágya-
tárolóval, ezért igen időszerű, hogy
a város megoldást keressen erre a
kérdésre. A nagyobb farmok több-
ségében ezt már megoldották az
üzemeltetők, viszont a kisebb gaz-
daságok esetében nagy segítséget
jelent majd a közösségi trágyatá-

roló megléte. Az elképzelés szerint
a gazdák ide szállítanák a gazda-
ságból származó mennyiséget,
majd a megért trágyát utólag elvi-
szik a földjeikre. Ugyanakkor a
helyszínen megtörténik majd a trá-
gyalé kezelése is a megfelelő eljá-
rással. 

A polgármester kifejtette, az elő-
írások értelmében le van szögezve
a távolság, aminél közelebb nem
helyezkedhet a tároló az utolsó
háztól, ezt szigorúan be kellett tar-
tani, ezért a létesítmény Nyárád-
szereda Marosvásárhely felőli
kijáratának a környékén épül majd
meg, előreláthatólag jövőben. A
város a Környezetvédelmi Minisz-
tériumtól nyert vissza nem térí-
tendő támogatást erre a célra, a
helyi költségvetésre a tervek, kü-
lönféle tanulmányok elkészítése
hárul. A tervek szerint egy  nyolc-
száz négyzetméteres alapfelületű
és két méter magas fallal bekerí-
tett tároló készül majd, és a beru-
házás részeként a trágyaszállítás-
hoz és -kezeléshez szükséges gép-
park is biztosítva lesz: többek kö-
zött homlokrakodót, szippantó-
berendezést,  trágyaszóró gépet,
valamint utánfutót is beszereznek
majd. Amennyiben a terveket el-
készíti a város, remélhetőleg az év
vége felé sikerül megkötni a szer-
ződést a szaktárcával, majd a köz-
beszerzés lebonyolítása után jövő
év közepe táján elkezdhetnék a ki-
vitelezést. 

Professzionális növényháza-
kat készít az ország külön-
böző részeiben a nyárád-
szentannai Szabó Ernő. A kü-
lönleges technológiával ellá-
tott növényházak iránt nagy a
kereslet, főként a nagyvállal-
kozók, valamint a pályázati
támogatást nyert termelők
részéről. A vállalkozó és fele-
sége, Szabó Márta emellett
dísznövényeket is termeszt,
amelyeket kizárólag nagy té-
telben értékesítenek. 

Jó látni, hogy a Nyárádmentén is
akadnak vállalkozók, akik sikeresen
helyt tudnak állni, egyre fejlődnek,
számos környékbelinek biztosíta-
nak megélhetést, és szakmai tu-
dásuk, illetve minőségi munkájuk
révén országszerte elismerésnek ör-
vendenek. 

– A családi vállalkozásunk 1993-
ban indult. A férjemnek az eredeti
szakmája szabó, így kezdetben bőr-
kabátokat gyártottunk, de sajnos
idővel abba kellett hagyjuk, mert
már nem igazán tudtuk értékesíteni
a termékeinket. Ekkor kezdtünk el
gondolkodni azon, hogy hogyan to-
vább. Mivel volt földünk, arra gon-

doltunk, hogy dísznövény- termesz-
tésbe fogunk. Kezdetben egy kis
üvegházban kezdtünk el termesz-
teni muskátlit és csüngő petúniát.
Láttuk, hogy amit termesztünk, az
mind gazdára talál, és összehason-
lítva a bőrös üzletággal, a befektetés
sokkal hamarabb megtérül. Szép
lassan fejleszteni kezdtünk, és je-
lenleg hat növényházunk van – ele-
venítette fel a kezdeteket Szabó
Márta. 

– A férjem számára mindig szem-
pont volt, hogy ha valamit magunk-
nak elkészítünk, az legyen
performáns, a kor igényeinek meg-
felelő. Kapcsolatba lépett egy ma-
gyarországi növényházépítő céggel,
és tőlük szerezte be a professzioná-
lis növényházat, amit először ma-
gunknak készítettünk el. A
különlegessége abban rejlik, hogy
rendelkezik automata szellőzőbe-
rendezéssel, ami azért fontos, mert

ha be van állítva egy bizonyos
hőfok és afölé ugrik a hőmérséklet,
akkor automatikusan kinyílnak az
ablakok. Emellett  szélérzékelővel
is el van látva, tehát ha nyitva van-
nak az ablakok, és jön egy nagyobb
szél, akkor automatikusan becsu-
kódnak, ami a hagyományos fólia-
házzal szemben óriási előny, hiszen
ennek hiányában mindig résen kell
lenni, és az időjárás szerint folyton
nyitni és csukni kell az ablakokat.
Ami még különlegessé teszi ezeket
a növényházakat, az az, hogy cse-
pegtető öntözőberendezéssel vannak
ellátva, a csüngő dísznövényeket így
öntözzük. A növényházaink egy ré-
szében árasztásos asztal van besze-
relve, azaz a dísznövények egy
olyan asztalon vannak elhelyezve,
ahol alulról jön fel a víz, ha megen-
gedjük a csapot, meghatározott ideig
a növények vízben ülnek, és annyi
vizet szívnak fel, amennyire szüksé-
gük van, a fölösleget pedig le tudjuk
engedni. Ez azért előny, mert nyári
időszakban nagyon gyorsan kiszá-
radnak a növények, nagyon sokat
kell öntözni őket, mire befejezzük,
szinte kezdhetjük is újra. Ezáltal le-
rövidül az öntözésre szánt idő, és
egyszerre nagy felületen jutnak víz-
hez a növények. Nem történik meg,
hogy egyes növények kimaradnak,

mert éppen nem vette észre az, aki
öntöz. Ha már magunknak építet-
tünk ilyen performáns növényházat,
és alaposan elsajátítottuk a techno-
lógiáját, elkezdtük rendelésre is ké-
szíteni. Van egy, a férjem által
vezetett hat-hét fős csapat, akik
ezzel foglalkoznak. Elég sokan
megkeresnek az ország különböző
részeiről, és nemcsak virág, hanem
zöldségtermesztő megrendelőink is
vannak – fejtette ki a vállalkozó.

Mind mondta, a szóban forgó
professzionális növényházak nem
olcsók, pontosan a performáns tech-
nológiai rész miatt, ezért többnyire
olyan megrendelőik vannak, akik
pályázat útján nyernek finanszíro-
zást, vagy nagyvállalkozók. Ottjár-
tunkkor Szabó Ernő éppen
Nagyváradon tartózkodott, egy
uniós projektet elnyerő vállalkozó-
nak, aki paradicsomot fog termesz-
teni, egy több mint kétezer
négyzetméteres növényházat épí-
tett.

A Szabó család természetesen a
virágtermesztéssel sem hagyott fel,
hat fólisátorban szezonnövényeket
termeszt. A virágokat kizárólag
nagy tételben értékesítik az ország
különböző részeiben, illetve egy
nagy, országos üzletlánc is tőlük
szerzi be a növényeket. 

ahol segítenek nekik az iratcsomó
előkészítésében, a földeket beraj-
zolják. Sikerült megszervezni azt is,
hogy a Maros megyei APIA öveze-
tért felelős szakembere hetente két-
szer kimegy és ott helyben átveszi
a gazdáktól az iratokat. Ez óriási
előny számukra, mert nem kell be-
menjenek Vásárhelyre, az idősek-
nek pedig az is sokat számít, hogy
a hivatal munkatársai anyanyelvü-
kön igazítják útba őket. – A polgár-
mester az ügy mellé állt, erre a célra
irodát, személyzetet, illetve felsze-
relést, számítógépeket biztosított, és
gondoskodott a gazdák értesítésé-
ről. A polgármesteri hivatal több al-

kalmazottja be van vonva az akci-
óba ebben az időszakban, és a 407
gazda közül 200-nak az iratcsomó-
ját már el is fogadták. Ha minden
jól megy, április közepéig vagy vé-
géig befejezzük a munkát – fejtette
ki a mezőgazdasági osztály szak-
embere. 

A mérnök hozzátette, Nyárádsze-
redában a gazdák főként szalmásga-
bonát és kukoricát termesztenek, és
bár régebb 450 személy igényelt
földalapú támogatást, sajnos
évente csökken ez a szám, minden
évben 10-15-tel, a gazdák öreged-
nek, de szerencsére a tendencia az,
hogy a fiatal gazdák átveszik a te-
rületeiket. 
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(Folytatás az 1. oldalról)

Amint arról nemrég beszámoltunk, módosult
az iskolai tízóraiprogramra vonatkozó sza-
bályzat, így ezentúl nemcsak a megyei,
hanem a helyi önkormányzatok is lebonyolít-
hatják a diákok asztalára kerülő élelmiszerek
beszerzését.

A nyárádszeredai önkormányzat felvállalja, hogy
lebonyolítja a közbeszerzési eljárást, annak érdeké-
ben, hogy helyi termelőktől származó tej és pékáru
kerüljön ősztől a nyárádszeredai gyerekek asztalára.
Fontosnak tartom, hogy a nyárádmenti gyerekek nyá-
rádmenti tejet igyanak – hangsúlyozta ottjártunkkor

Tóth Sándor polgármester. Mint mondta, megkereste
a Nyárádandrásfalván üzemelő tejfeldolgozó veze-
tőjét, hogy tárgyaljanak ez ügyben, és tudomása sze-
rint több Nyárád-, illetve Küküllő menti
önkormányzat vezetője is hasonló megkereséssel
fordult Csizmadia György vállalkozóhoz, aki a nyá-
rádmenti gazdáktól  naponta közel tizenötezer liter
tejet gyűjt be és dolgoz fel. A polgármester el-
mondta, van helyi pékség is, ahonnan a friss pékáru
beszerezhető, így mindent meg fognak tenni annak
érdekében, hogy helyben készült termékeket bizto-
sítsanak a gyerekeknek. 

Nyárádmenti tejet a helyi gyerekeknek

Rövidesen látványos változá-
son megy át a nyárádszeredai
polgármesteri hivatal előtti
tér, esztétikus, hangulatos pi-
henőhelyet alakítanak itt ki. A
munkálatoknak hamarosan
neki is látnak.

Tóth Sándor polgármester el-
mondta, február közepén kivágták
a városháza előtti térről a magnólia-
és hársfákat, az épület előtti kis
zöldövezetet és a parkolót felszá-
molják, a helyében pedig úgyneve-
zett reprezentatív teret, hangulatos
pihenőhelyet alakítanak ki, amely
az épületnek a főtéren kifejtett sze-
repét is kiemeli. A térátalakítás a
Nagy Keresztesi Tamás egyetemi
hallgató által készített látványtervre
alapozva történik. A városvezető
szerint a teret, valamint a szomszé-
dos Profi üzlet előtti zöldövezetet is
bekerítik az emberek biztonsága és
a fű védelme érdekében, ugyanis
nem mindenki van tekintettel a ta-

valy kialakított gyepes felületre.
Miután a hivatal előtti tér helyi
költségvetésből végzett átalakítása
befejeződik, a Dósa-üzletig tartó
járdát és zöldövezetet is ugyanúgy
átépítik, mint előzőleg a Profi és a
Nyárád közötti részt. A Dósa-üzle-
tig tartó járdaszakasz korszerűsí-
tése valójában a tavaly őszre volt
betervezve, viszont mire sor került
a szerződéskötésre és a kivitelező
elkezdhette volna a munkát, téli-
esre fordult az időjárás, ezért a ha-
lasztás mellett döntöttek.

A hivatal előtti tér átalakítása a
város főterének a korszerűsítését
célzó beruházásoknak csupán egy
szakasza, a tervek között szerepel a
központi park felújítása, valamint egy
új, esztétikus szökőkút kialakítása is. 

A polgármester ugyanakkor el-
mondta, a várost átszelő út mentén,
a vásárhelyi bejárattól az Andrásfal-
ván lévő vasútig hetven juharfát ül-
tetnek el. 



A vár 
Marosvásárhelyi barangolásun-

kat kezdjük a város emblematikus,
legrégebbi épületegyüttesénél, a
várnál. A Somostető lábánál létesült
ferences templom és kolostor körül
épült ki a település első erődítmé-
nye, a 15. század utolsó évtizedeitől
kezdve, Báthory István vajda
(1479–1493) idejében. Egy 1487-
ben keltezett oklevél a vár nyugati
része alatt folyó egykori patakocs-
kát vár árokjának nevezi, ami köz-
vetve utal az említett erődítmény
létezésére. Az 1960-as években zaj-
lott régészeti kutatások során a
templomtól nyugatra, illetve délre
sikerült azonosítani a 15. századi
vár tornyait és kötőgátjait. A Vargák
bástyája belsejében a korábbi to-
rony alapozására találtak rá, ugyan-
akkor a 15. századi erődítmény
részének minősült a Kapubástya és
a Vargák bástyája közötti szakaszon
beépített Kis- vagy Báthory-bástya,
valamint a déli oldalon, a Szűcsök
bástyája előtt, a templom felől
emelkedő Lakatosok bástyája is. A
vizesárokkal övezett korai erődöv
Kapubástyáját a 17. századi új Ka-
pubástya lépcsőházaként hasznosí-
tották egy ideig, utóbb,
valószínűleg már a 19. század fo-
lyamán, lebontották. 

Az egykori ferences kolostor erő-
dített kápolnája képezte az ötödik
tornyot, amely a vár északkeleti sar-
kán, a templom szomszédságában
állt. E korai vár tornyait egykor kb.
60-70 cm szélességű falak kötötték
össze, amelyeket részben felhasz-
náltak a 17. századi vár alapozásá-
nál. Az 1601-1602-es pusztítás
ébresztette rá az akkori városi elöl-
járóságot, hogy veszély esetén nem
képes megfelelő védelmet nyújtani
a lakosság számára. 1602-től Bor-
sos Tamás, a város akkori főbírája
és társai a 15. század végi erődít-
mény javításával és bővítésével
próbálták helyreállítani, bár ideigle-
nesen, a város védelmét. Előbb a
templomot és a kolostorépületet
erődítették: a templom ablakait be-
falaztatták, a kolostorra két kis bás-
tyát és egy felvonókaput építettek,
a reformáció után megüresedett
egykori cellákat pedig a városlakók
védelmére rendezték be. A dúlások-
ban leomlott Vargák bástyája he-
lyére fából egy új tornyot emeltek,
továbbá helyreállították a Kapubás-
tya, a Kisbástya és a Lakatosok bás-
tyájának falait is. A helyreállított és
valamelyest bővített várkastély te-
rülete viszont nem növekedett,
ugyanakkor továbbra is sérülékeny
volt nagyobb támadások esetén.
Hosszas huzavona után Basta
Györgytől, utóbb pedig Bocskai Ist-
ván fejedelemtől is engedélyt nyer-
tek egy nagyobb, új vár létesítésére.
A tulajdonképpeni építkezés 1612
táján kezdődött, és átnyúlt a 17. szá-
zad második felére is. Ennek során
a vár elnyerte mai szabálytalan öt-
szögű alakját, melynek sarkain öt
bástya, illetve a nyugati kurtináján
egy kapubástya emelkedik. Az új
erőd téglából épült, de – főként az

alapozáshoz – Malomfalván bányá-
szott köveket, a Marosból kitermelt
folyami követ, illetve – a Vargák
bástyájának építésekor – a szentki-
rályi pálos kolostor romjaiból szár-
mazó köveket is felhasználtak. A
korabeli írott források rendszeresen
tájékoztatnak az éppen zajló mun-
kálatokról, így meglehetősen rész-
letes képet tudunk alkotni az
építkezések menetéről. 1612-ben
emelik a vár nyugati, a Vargák bás-
tyájától észak felé húzódó szaka-
szán a kettős falat, amely magába
foglalta a korábbi Kisbástyát, vala-
mint az 1613-ban befejezett új Ka-
pubástyát is. A délnyugati sarkon
álló Vargák bástyáját csak 1620-ban
építették, a 17. század eleji fatorony
lebontása után. A vár ellentétes,
északnyugati sarkán álló Szabók
bástyáját a szabók céhe építtette
1638-1640 között. A vár déli kötő-
gátja is követte részben a korábbi,
15. századi erődítmény vonalát. A
nyugati szakaszhoz hasonlóan, itt is
kettős fal húzódott az ún. Szűcsök
bástyájáig, amely 1629-ben épülhe-
tett. A bástya előtt, a belső oldalon
ma is látható az egykori kastély dél-
keleti sarkát képező, jóval kisebb
Lakatosok bástyája, amelyet a 17.
században lépcsőtoronnyá alakítot-
tak. A Szűcsök bástyáján túl egy-
szerű várfal folytatódik kelet felé, a
Kádárok bástyája által megerődített
délkeleti sarokig. Ez utóbbi 1631–
1633 között épült, ötszögű alapra. A
vár keleti és északi szakaszának
megépítése átnyúlt a század máso-
dik felére. A két egyenes kötőgát ta-
lálkozásánál álló Mészárosok
bástyáját 1653-ban kezdték építeni,
majd a munkálatok megszakítása
után 1656-ban folytatták. Még a
bástya alapozása előtt elkészülhetett
a keleti és az északi kötőgát is. Az
1658-as tatár betörés idején az új
vár már menedéket nyújtott a város
lakosságának. Ekkor osztották be
végleg a céheket a vár bástyáinak és
falszakaszainak a védelmére. A vár
első igazi megpróbáltatására azon-
ban, úgy tűnik, csak II. Rákóczi Fe-
renc felkelésekor került sor:
1703-ban a kurucok ostromolták a
várat, amelyet a védők három
hónap múlva adtak át nekik. Ké-
sőbb a labancok vették át az erődít-
ményt, majd az osztrák katonaság
rendezkedett be végleg épületeibe.
1755-ben a várparancsnok kiürít-
tette a vár területén álló polgárháza-
kat, majd részben ezek falainak
újrahasznosításával felépült a pa-
rancsnoki lak az északi részen. A
század végén felújították az erődí-
téseket. 1852-től kezdve épült a
kapu közelében levő katonai lakta-
nya. A 19. század második felében
a bástyák egy részét gabonaraktár-
ként használták, más részében ka-
tonalakot alakítottak ki, de volt itt
börtön és lőportorony is. Az 1989-
es rendszerváltás előtt is katonai cé-
lokra használták a központi
épületet. 

A várfalakon viszonylag kevés
feliratos emléket és építészeti díszí-
tőelemet találunk. A Kapubástya
emeletén reneszánsz ajtókeretbe

vésték az építési évszámot (1613).
A Szabók bástyájának déli oldalán
két emléktáblát helyeztek el. A jobb
oldali tábla mára már részben leko-
pott latin felirata a céh elöljáróinak
a büszkeségét közvetítette, a bástyát
Szabó Péter és Tordai Pál városi bí-
róságának idejében emeltették. Az
eredeti felirat szövege magyar for-
dításban így szól: Előbb írt atyáink
semmit sem építve múltak ki, mi, a
fiaik azonban a pusztaságba fala-
kat, erősséget építettünk, kezdve
Szabó Péter bíróval az 1638. évben
és befejezve Tordai Pál diákkal, aki
1640. október havában bíráskodott
a városban. A bal oldali töredékes
felirat idézet a Vulgata Példabeszé-
dek könyvéből (Példa. 18, 10). 
A Vártemplom 

A Vártemplomot a ferences rend
építtette a 14. század végén, 15. szá-
zad elején. Szinte másfél évszáza-
don át, az Erdélyi Fejedelemség
időszakában Marosvásárhely egyet-
len temploma volt. A Vártemplomot
építtető ferencesek 1228 körül,
német közvetítéssel jelentek meg a
Magyar Királyság területén. A rend
erdélyi megtelepedése 1250 körülre
tehető. A Vártemplom körül az el-
múlt 15 évben végzett régészeti ku-
tatások arra utalnak, hogy a
ferencesek feltehetőleg egy királyi
vagy vajdai udvarházat vehettek át.
A kolostorról szóló első hiteles for-
rás, amelyben a vásárhelyi ference-
sek rendháza is megjelenik,
1332-ből való. Az évszám egybee-
sik a pápai tizedjegyzékben sze-
replő Novum Forum Siculorum
említésével. A legújabb kutatások
szerint a település első említése
1291-re tehető. Az 1400-ban kiadott
pápai bulla arról tudósít, hogy a
Szűz Máriának felszentelt templom
szentélyénél befejeződtek a munká-
latok, és a továbbépítés anyagi tá-
mogatása érdekében a pápa
Gyümölcsoltó Boldogasszony nap-
jára búcsúengedélyt bocsátott ki a
kolostor részére. Elsőként a temp-
lom épült fel a sekrestyével, majd
valamivel később, az 1430-as évek-
ben készült el a káptalanterem, il-
letve a kolostor keleti és északi
szárnya. 1444-ben, Julian Caesarini
pápai küldött és Hunyadi János köz-
reműködésével a kolostort addig
működtető konventuálisok kényte-
lenek voltak átadni az intézményt a
ferences rend obszerváns ágának.
Ebben az időszakban épült a kolos-
tor 55 méter magas tornya. 1487-
ben említik először a kolostort
körülvevő vár árkát (Wararokya),
egy telekhatárolás alkalmával. A
helytörténet-irodalom az 1492-es
évet tekinti a vár első említésének.
Báthory István erdélyi vajda 1492.
december 3-án kiadott oklevelében
azonban Székelyudvarhely szere-
pel, Vásárhelyről nem tesz említést
a forrás. Az 1487-es oklevélben em-
lített várárok a ferences kolostor

köré épült vár tartozéka volt, ez az
egyetlen említése a 15. századból.
Az 1603-as városfalépítésig egyet-
len korabeli dokumentumban sem
szerepel a vár. 1503-ban említik
először a vásárhelyi beginákat (fe-
rences apácák). 1522-ben Hunyadi
Kelemen egy breviáriumot másolt
le megrendelésre, közvetett módon
ez a kolostor könyvmásoló műhe-
lyének (scriptorium) első hiteles
említése. 1525-ben Héderfájai Bar-
labásy Lénárt erdélyi alvajda egy
temetkezési helyet igényelt a vásár-
helyi ferences kolostorban. 1525-
ben 24 barát tartózkodott a
vásárhelyi rendházban. A vásárhelyi
ferences rendházat 1556-ban oszlat-
ták fel, amikor Székelyfalvi Polyák
Boldizsár és Koronkai Mihályfi
Tamás nemesemberek megtámad-
ták a kolostort, elkergették az utolsó
szerzeteseket, és beiktatták Káli Ba-
lázs evangélikus papot. A reformá-
ció alatt az egykori kolostor szerepe
megszűnt, és a szükségtelenné váló
épületeket lassan elbontották. A ke-
leti szárnyban, az egykori sekres-
tyében, a sekrestye feletti emeleten
és a kápolnában kapott helyet az
1557-ben országgyűlési rendeletre
alapított iskola, a református kollé-
gium őse, a Schola Particula. Az er-
délyi országgyűlés által 1556-ban
hozott határozat Kolozsvár és
Nagyenyed mellett Marosvásár-
helyt emeli ki mint olyan várost,
ahol iskolát kell alapítani. Az iskola
az egykori kolostor épületében
kezdte el működését 1557-ben, gya-
korlatilag egy évvel a kolostor fel-
oszlatása után. A kolostor
épületeinek elbontásánál fontos sze-
repet játszott a város 1601. és 1602.
évi ostroma, amikor szinte vala-
mennyi ház megrongálódott, a la-
kosság elbujdosott, a templomok
leégtek. 1604 után elkezdődött a ma
is álló városfalak építése, ami hosz-
szabb-rövidebb megszakításokkal
1658-ig tartott.

A 2006–2009. évi ásatások során
előkerült több olyan faépítmény,
amely a 14. század eleji kolostornak
adhatott otthont. Az egykori rend-
ház legkorábbi azonosított épületei
a fából épült raktár, illetve egy fel-
tehetőleg lakásként szolgáló épít-
mény, amelyet a szerzetesek
adományként szereztek. Az udvar-
ház valószínűleg királyi vagy vajdai
tulajdonban volt. Az ezekkel egy-
korú, a mait megelőző 14. századi
templomot egyelőre nem sikerült
azonosítani. A két téglalap alakú fa-
épület a 14. század első felében
épült: a várdomb nyugati oldalán
azonosított raktárépület a faminták
alapján 1303 után, feltehetőleg egy
időben az alápincézett, kőalapon
álló, többszintes uradalmi épülettel.
A raktár valamikor a 14. század kö-
zepén tűzvészben megsemmisült,
míg az uradalmi házat az 1390-es
években bontották el az új kolostor
építésével párhuzamosan. A feren-

ces missziókkal, amelyeknek Vá-
sárhely lehetett az egyik kiinduló-
pontja, illetve a Szűz Mária
tiszteletére felszentelt templomot
búcsújáróhely joggal ruházták fel.
Erre utal, hogy a 15. század elején
még csak 500 lakossal rendelkező
városban egy körülbelül 1000 férő-
helyes templomot építettek, feltehe-
tőleg a zarándoklatok idején
összegyűlt tömegek befogadására.
Az építkezések harmadik szakasza
az 1440-es évekre keltezhető, és az
obszerváns ferencesek tevékenysé-
géhez köthető. 1442-ben, Hunyadi
János támogatásával épült az impo-
záns torony, illetve több belső átala-
kításra került sor a keleti szárnyban.

A negyedik és egyben utolsó je-
lentős építési szakaszt a kolostor
erődítése képezte. Az erődítési
munkálatok Báthory István erdélyi
vajda támogatásával történtek. A
kolostor épületeit falakkal vették
körbe, az északi és a keleti oldala-
kon viszont magukat az épületeket
használták fel a vár külső falaként.
Az 1480-as években épült védmű-
vekből egy bástya maradt fenn, a
déli fal mentén levő Lakatosok bás-
tyája, amelyhez a 17. századi vá-
rosfalak építésekor hozzátoldották a
Szűcsök bástyáját. A Basta-féle
rombolást követően1602-ben hasz-
nálhatóvá tették a templomot, majd
1616-ban ismét javították a kazettás
mennyezetet. A szentély megőrizte
gótikus jellegét, az egykori kolos-
torépületekből mindössze a torony,
a sekrestye és a káptalanterem szen-
télyrésze maradt fenn, amelyekben
az iskola működött, ezért nem bon-
tották le őket. A templomot legkö-
zelebb 1693-ban Teleki Mihály
gazdag adományából újították fel,
amikor a templomhajó új kazettás
mennyezetet kapott. A 18. század
második felében az egyházfiak úgy
döntöttek, hogy kicserélik a hajó
mennyezetét. 1790-ben Türk Antal
építészt bízták meg az átalakítások
elvégzésével, és az elszámolásokból
kiderül, hogy 1791-re el is készült a
munkálatokkal. A templombelső
ekkor nyerte el mai formáját. Ekkor
épül a nyugati karzat, amelyre az
1788–1791 között készült orgonát
helyezték. Utóbbi Johannes Prause
brassói mester munkája, az orgona-
doboz festését Papp Márton piktor
készítette. A templom bútorzatát
1835-ben újították fel, lecserélve a
tönkrement padokat. A késő barokk,
klasszicista stílusjegyeket mutató
minőségi munkát helyi asztalos-
mesterek végezték. A szószék és a
felette levő korona gróf Teleki Fe-
renc közreműködésével 1841-re ké-
szült el, és Erdélyi József
asztalosmester munkája. Az intar-
ziás díszítésű úrasztalát 1841-ben
készítette Bertók Péter asztalosmes-
ter Zalányi György adományából. A
Vártemplom utolsó jelentős javítása
az 1960-as években történt. 

Fotó: Vajda György

Szerkeszti: Vajda György

Marosvásárhely (2.)
Barangolásunkat a város múltjában a vár és a Vártemplom is-

mertetésével folytatjuk. A legújabb régészeti kutatások lakóházakat,
temetőt és sok érdekes hajdani épület maradványát tárták fel. A
központi épületben (megyei múzeum tulajdona) nemsokára beren-
dezik az egykori városbíró gyűléstermét, így képet kaphatunk arról
is, hogyan nézett ki az egykori polgármesteri hivatal. 
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A Rákossi Lajos Általános Iskola pedagógusai, di-
ákjai koszorúzással, illetve verses-zenés műsorral em-
lékeztek az 1848–1849-es forradalom és
szabadságharc eseményeire, a 170 évvel ezelőtti tör-
ténésekre március 15-én, csütörtökön délelőtt. 

Az ünnepség koszorúzással kezdődött a helyi re-
formátus templom udvarán levő Rákossi Lajos-em-
lékmű körül, ahol az igazgató, a tanárok és diákok
mellett részt vett a község polgármestere, Iszlai Tibor,
valamint a helyi alpolgármester, Dombi Ferenc. Elő-
ször az iskola igazgatója, Airizer László, majd Iszlai
Tibor tartotta meg ünnepi beszédét. Ezután az iskola
három diákja, Mocanu Laura, Dombi Mónika és
Bodó Karola alkalomhoz illő verseket szavalt. A sza-
valatok után a koszorúzásra került sor, amelyben köz-
reműködött Puskás Evelyn és Vetési Annabella.
Végül pedig közösen elénekelték a Himnuszt és a
Székely himnuszt. 

Az ünneplés a helyi kultúrotthonban folytatódott,
ahova a diákok tanári kísérettel vonultak be. Az ün-
nepi műsort jómagam nyitottam meg a jelenlévők kö-
szöntésével, illetve Wass Albert Üzenet haza című
versének elszavalásával. Ezután következett Fábián

Erzsébet tanítónő alsó tagozatos osztályának műsora,
amelyben szebbnél szebb szavalatok és ünnepi dalok
hangzottak el. Mindezt az iskola felső tagozatának
nyolc táncos lábú tanulója folytatta egy mezőségi
tánccal. A következőkben fehér ruhás lányok és öltö-
nyös fiúk varázsolták hangulatosabbá a színpadot
szorgalmas munkával begyakorolt koreográfiájukkal.
A színpadra vitt műsorösszeállításban prózai és lírai
szövegek egyaránt elhangzottak, amelyek közül kie-
melendő Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeménye,
emellett felidézték a 12 pontot is. A lelkesedés tükrö-
ződött a színpadra lépők arcán, akik megjelenítették
az 1848 – ‘49-es eseményeket, forradalmi hangulatot
teremtettek, tenni akarásra biztattak. Kokárdák, piros
– fehér – zöld zászlók, remény és bizalom, egy szebb,
boldogabb jövőbe vetett hit sugárzott a tekintetekből.

Az ünnepi megemlékezés a Himnusz és a Székely
himnusz eléneklésével zárult. A jelenlévők emlékez-
tek a múltra, ünnepeltek a jelenben, és reménykednek,
hogy van jövője e településnek, ahol kicsinyek és na-
gyok közösen ünnepelnek. 

Peti Renáta tanárnő, 
Marosvásárhely

Az izgalomtól kipirosodott arc-
cal veszi elő jegyzetfüzetét Czika
Mária kolléganőnk. Sorolja a teen-
dőket, mindenki számára osztogat
feladatot. Semmi sem kerüli el a fi-
gyelmét, gördülékenyen kell min-
dennek mennie! Akárcsak egy
forgatókönyvben, minden apró
részlet ki van dolgozva. Egyeztet
minden résztvevővel, a ház veze-
tőjével, Bakó Ildikóval, a kis bábo-
sokkal, a gyerekek szüleivel,
velünk, lorántffysokkal. Időpon-
tokról, kellékekről, tojásokról,
ecsetekről, festékekről, fonalakról,
a gyerekeknek szánt meglepeté-
sekről. 

Igaz, már van tapasztalat, hisz
nem először vagyunk együtt Pál
atya kis árváival így virágvasárnap
környékén. Már-már szokássá vált
a húsvéti ünnepekre való ráhango-
lódást együtt a sárpataki Szent Er-
zsébet ház gyerekeivel,
pirostojás-festéssel szebbé vará-
zsolni. 

Az idén nem egyedül mentünk.
Négy kisautónyi gyerek meg fel-
nőtt mondott első szóra igent a
Bartha Júlia vezette Habakuk báb-
csoportból, és sorakozott föl mö-
génk. Hiába, ők a Lorántffy
Zsuzsanna Kulturális Egyesületből
nőttek ki… Elhozták ajándékba a
virágok szépségversenyéről szóló
bábjátékukat. De nem csak ezt
hozták. Megannyi játék meg ruha
került ki ajándékcsomagjaikból, az
itt lakó gyerekek megörvendezte-
tésére. Hamar megtalálták a közös
szót a ház gyerekeivel.

Aztán, míg mi is kicsomagoltuk
a lorántffysok által vitt élelmisze-
reket, olajat, cukrot és egyebeket,
a gyerekek birtokba vették az elő-
adásra előkészített termet. Szín-
padrendezés közben meg-
nevettetett a kis pipacsvirágot

megtestesítő nulladik osztályos
kislány, aki idejekorán szerette
volna nagykabátját levetni, mert
ugye, ahogy anyukájának érvelt,
nagykabátban előnytelen helyzet-
ben lenne a szépségversenyen ...

Tanulságos kis történetet adtak
elő. Nem a külsőre adó rózsa, nem
a margaréta, nem a pipacs nyerte
meg a szépségversenyt. Mindenki-
ben ott a szépség, a jóság, csak raj-
tunk múlik, hogy azt észrevegyük,
mondták a szentjánosbogarak, akik
a szépséget szerényen, rejtve hordó
bogáncsra szavaztak. Közben Pál
atya buzgón fordította a történetet
a házhoz nemrég odakerült román
kisfiúnak.

Nem kis izgalommal láttunk
aztán neki a tojásfestésnek. Nyolc-
van tojást festettek a gyerekek, ki-
ki saját elgondolása szerint, vagy
követve a tojásmintákat, amit lo-
csolóversek társaságában adtunk a
kezükbe. Kis idő alatt a színes fo-
nalakból készült nyuszikkal meg
csibékkel együtt egész kiállításra
való anyag gyűlt össze. Azon
nyomban meg is örökítettük,
előbb, mintsem elmajszoltuk volna
a csokitojáskákat. 

Mosolygott ránk a napsugár is,

amikor végezetül a három évvel
ezelőtt megépült kis kápolnában
mondtunk hálát a Mindenhatónak,
aki megsegített tervünk végrehaj-
tásában.

Gyarapodik a ház, minden
évben hozzátesznek valamit, hogy
jól érezzék magukat benne a gye-
rekek, akiknek ez az otthonuk.
Minden törvényi követelménynek,
minden előírásnak megfelelni, nem
kis munka van benne. De minden-
nél fontosabb a gyerekeket isko-
lába, óvodába járatni, ruhát adni
rájuk, mindennap a szó szoros ér-
telmében ételt varázsolni az asz-
talra. Bizony, itt mindennap csoda
történik, és az asztalra friss kenyér
kerül! Mesél és csak mesél Pál
atya, jóságosan, közben megfáradt
arcán végiggördülnek a könny-
cseppek. A gyerekek meg hozzá-
bújnak, hozzánk bújnak, szeretetre
vágynak.

Észre sem vettük, milyen hamar
eltelt az idő! Adtunk, és sokkal töb-
bet kaptunk! A kis Florinnak, míg-
nem az útkanyar el nem takar,
hosszan integetünk.

A Lorántffy Zsuzsanna 
Kulturális Egyesület nevében

Fogarasiné Bereczki Irma
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Ünnepi megemlékezés Dózsa Györgyben

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Aki komolyabban tanulmá-
nyozza néhai Varga E. Árpád Nép-
számlálások a jelenkori Erdély
területén című könyvét (Erdély et-
nikai és felekezeti statisztikája), az
láthatja, hogy az 1918-as egyesülés-
től napjainkig mennyire megválto-
zott Románia nemzetiségi
összetétele. A Ceauşescu-rezsim el-
románosító politikája, ami napjain-
kig tart, és az 1989-es
rendszerváltás (?) utáni időszak
eseményei, az örömmámor gyors
átváltozása csalódások halmazává,
megtizedelte az erdélyi magyar la-
kosságot. Az 1990-es marosvásár-
helyi pogrom, a securitate (a román
kommunista diktatúra titkosszolgá-
lata) visszaállítása sok fiatalt kész-
tetett kivándorlásra akár az
anyaországba, akár a nyugati orszá-
gokba. Az eltelt közel három évti-
zed bőven elég volt, hogy a tőlünk
nyugatabbra kitelepedett fiatalok
családot alapítsanak, és maguk után
csalogassák itthon maradt szüleiket,
rokonaikat, barátaikat. Érdemes
összehasonlítani a két utolsó nép-
számlálás hivatalos adatait, az erdé-
lyi városok, de a községek, falvak
statisztikái is hűen tükrözik a nem-
zetiségi összetétel drasztikus meg-
változását. Közben az
Ó-Romániából és Moldovából Er-
délybe betelepedettek száma is nőtt,
és az 50, valamint a 29 éve Er-

délybe települtek immár minden
esetben a mérleg nyelvét a maguk
felére billentették, ebből követke-
zik, hogy az 50 évvel ezelőtti tős-
gyökeres erdélyi román érzelmileg
nem azonos a betelepült honfitársa-
ival. Hiányzik belőlük a transzszil-
vanizmus szelleme.

Ami a legszomorúbb a ‘89-es
rendszerváltás után, az a centená-
rium évében az 1918-as gyulafehér-
vári ígéretek be nem tartása 100 év
eltelte után sem. Ehelyett a magyar-
ellenesség szinte napról napra foko-
zódik, az eddig nehezen kiharcolt
jogainkat is gőzerővel igyekeznek
megtépázni. A mi megkérdezésünk
nélkül szajkózzák, hogy példaérté-
kűen megoldották a nemzetiségi
kérdést, miközben legutóbbi példa-
ként Marosvásárhelyen a római ka-
tolikus egyháznak jogerősen
visszaszolgáltatott épületében saját
ingatlanjában, ami eredetileg is is-
kolaként működött, nem indíthat fe-
lekezeti iskolát. Ennyi, nincs miért
tovább ragozni. És elvárnák tőlem,
tőlünk, hogy velük együtt ünnepel-
jük a nagy egyesülést. Nos, kérem,
én ebből az ünneplésből mindaddig
kimaradok, amíg a közel 100 évvel
ezelőtti ígéreteiket, ha egy évszáza-
dos késéssel is, be nem tartják. Biz-
tos vagyok benne, hogy nem
egyedül teszem…

Szász Károly nyugdíjas

Álláspont 

Kis nyelvművelők vetélkedője

A marosvásárhelyi Tudor Vladi-
mirescu Általános Iskola magyar ta-
nítóinak módszertani közössége a
Maros Megyei Tanfelügyelőséggel
közösen szervezte meg a Kis nyelv-
művelők vetélkedőjének megyei
szakaszát. A negyedik osztályosok
megmérettetésére a Deus Providebit
Tanulmányi Házban került sor. 

A versenyre a megye legjobb 14
legjobb csapata érkezett, azok, akik
a körzeti és a városi szakaszon a 
leginkább jeleskedtek. A verseny
írásbeli, olvasási és dramatizálási
próbából állt. 

Az írásbeli próba nyolc nyelvi já-
tékot foglalt magába, és meghatáro-
zott idő alatt kellett megoldani. A
nyelvi játékok között a zsűri érté-
kelte, ismertette a megoldásokat és
az elért eredményeket. Ezalatt a
versenyzők lazító és szórakoztató
játékokban vehettek részt.

Az olvasási próbára szemelvé-
nyeket választottak egy gyermek-
irodalmi műből, ami nem része a
tankönyvnek. 

A dramatizálási próbában egy
mesét vagy történetet kellett alkotni
és bemutatni. A verseny végén meg-
történt az eredmények összegzése.

A verseny folyamatának elenged-
hetetlen feltétele a Napsugár ,,Szólj,
szám!” rovatának rendszeres meg-
fejtése és a gyakorlatok beküldése. 

A vetélkedőt Szabó Lőrinc Szél
hozott, szél visz el című megzenésí-
tett versével nyitották meg, majd
Boczog Szabolcs aligazgató üdvö-
zölte a résztvevőket, és Gábor Lizetta
tanítónő köszöntötte a vendégeket.

– A magyar nyelv – Kányádi
Sándor sokat idézett szavaival élve
– „botunk, batyunk, fegyverünk”.
Őrizzük és ápoljuk drága anyanyel-
vünket, mert Ő is őriz, védelmez
minket! „A nyelv csak élve tündö-
köl” (Horváth István). Tündökölje-
tek együtt a nyelvvel!

Az anyanyelvi próbákat nagy
szakmai hozzáértéssel, játékos, ol-
dott hangulatban dr. Fejes Réka tan-
felügyelőnő vezette.

A zsűri tagjai Makkai Kinga ma-
gyar-pedagógia szakos tanárnő,
Sajgó Melinda magyar szakos ta-
nárnő, Varga Éva tanítónő, Kali
Gabriella tanítónő és Opra Kinga
tanítónő voltak.

Ameddig a zsűri a feladatokat ér-
tékelte, a gyerekek Kelemen Kata-
lin és Hayashi Akio hangszeres
kíséretével lazító foglalkozáson vet-
tek részt. A végén minden kis ver-
senyző gyerek jutalma egy-egy
meséskönyv és emléklap lett.

A legjobb három csapat május
10-12. között Nagybányán az orszá-
gos döntőn fogja képviselni Maros
megyét. Az első három helyezett: I.
díj és „A legjobb dramatizáló” díj –
a Tudor Vladimirescu Általános Is-
kola Angyalkák csapata Pázsint
Györgyi tanítónő felkészítésével, II.
díj és „A legjobb nyelvészek” díj –
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
Jelesek csapata Rupics Zsuzsa taní-
tónő felkészítésével, III. díj: a szo-
vátai S. Illyés Lajos Általános
Iskola Olvasókák csapata, Májai
Mária Magdolna tanítónő felkészí-
tésével. 

Dicséretben részesült és „A leg-
jobb olvasó” díjat is elnyerte a Ma-
rosvásárhelyi 7-es Általános Iskola
Szóművesek csapata Nagy Ilonka
tanítónő felkészítésével. A versenyt
támogatta: a Corvin Kiadó, az Eldi
pékség, a Timko pékség, a Petry
Primacom, a Therézia, az Efendi ét-
terem, az Üvegcentrum, az Apex
Cleaning Solution, a Római Katoli-
kus Egyház, a marosvásárhelyi
Tudor Vladimirescu Általános Is-
kola igazgatósága, magyar tanítói-
nak módszertani közössége és a
Maros Megyei Tanfelügyelőség.

Gábor Lizetta tanítónő

Adtunk és kaptunk



A Curtea Veche Egyesület és az Azomureş folytatja A gyer-
mekkor könyvei című országos olvasási programját egy sor
Narratív műhely keretében, melyekre Mezőrücsön, Balán és
két marosvásárhelyi iskolában került sor. A műhelyeket kü-
lönleges koncepció alapján hozták létre, amelyek ötvözik a
játékos tanulást és az interaktív olvasást. A rendezvények
célja meseolvasásra serkenteni a gyermekeket, javítani az ol-
vasáshoz való hozzáállásukon, egyedi és emlékezetes él-
ményt nyújtani nekik, ami a későbbiekben felkelti az olvasási
kedvet. 

Március 22-én és 23-án a mezőrücsi Gheorghe Şincai Ál-
talános Iskola, a Balai Általános Iskola, a marosvásárhelyi
Serafim Duicu és az Európa Általános Iskola tanulói egy sor
alább felsorolt tevékenységeken vettek részt:
Mesélő újságíró műhely 

A Gulliver utazásai, a Robinson Crusoe vagy az Utazás a
Föld központja felé kedvenc szereplőivel utazva, a tanulók
Némethi Barna rendezőtől és fotóművésztől megtudhatták,

melyek a megfelelő kérdések, amelyek segítségével újság-
cikket írhatnak az utazók kalandjairól. Válaszolva a pedagó-
gus és a műhely többi résztvevői által feltett kulcskérdésekre,
a gyermekek tulajdonképpen megtanulják, hogyan viszonyul-
janak saját kreativitásukhoz és hogyan használják a narratív
eszközöket, amelyek által saját meséiket, de a világirodalom
nagy szerzőinek történeteit is közel hozzák.
Alice Csodaországban műhely – mesélés 

Ez a műhely improvizációs gyakorlatokon, színházi tech-
nikákon és meseötleteken alapszik Keith Johnstone, Viola
Spolin és Gianni Rodari módszereinek alkalmazásával. And-
reea Lupescu művész és újságíró irányításával a tanulók meg-
tanulhatták, hogy empátiával viszonyuljanak egy-egy könyv
szereplőihez, és saját élettapasztalatukból kiindulva saját
mesét alkossanak. A műhely specifikus módszerei a gyer-
mekek olvasási kedvét növelik. A gyerekekben tudatosul,
hogy az olvasás nem egy magányos foglalatosság, hanem el-
lenkezőleg, párbeszédre és szocializálódásra való alkalom. 
Az Ezeregyéjszaka meséi műhely – vizuális mesék

Az Ezeregyéjszaka meséi képkockáit nézve, a tanulók kü-
lönleges technikákat sajátíthattak el, hogy a maguk során az
olvasmányokból inspirálódva képeket fessenek Dana Dîncă
képzőművésszel együtt. A műhely célja az olvasásra szoktatás

és a részletekre való figyelés fejlesztése, valamint az olvasás-
nak szórakoztató tevékenységgé alakítása.
Konferencia pedagógusoknak és szülőknek – szükségünk
van a mesékre, hogy nagy embereket neveljünk

Vajon hány szülőben és tanárban tudatosul, hogy mi, fel-
nőttek, felelősek vagyunk azért, hogy az olvasás szokássá
váljék. Melyek a családi környezetben való olvasás hatásai,
mit jelent a szülői hozzáállás az olvasásra való nevelésben?
Nora Neghină szakpszichológus, a Mindsight-elmélet szak-
értője javaslatokat tett, hogy milyen technikákat és stratégi-
ákat alkalmazzanak a kedvtelés olvasás népszerűsítésére a
kisgyermekek körében. 

Ezen akciók egy széles körű projekt részei, amelyet a Cur-
tea Veche Egyesület kezdeményezett A gyermekkor könyvei
elnevezésű országos program keretében, amit mezőgazdaság-
gal foglalkozó közösségekben folytatnak, amelyek partnerei
az Azomureş kombinátnak, a legnagyobb romániai műtrá-
gyagyártó cégnek. 

Részleteket a Curtea Veche Egyesületről és ennek projekt-
jeiről a www.asociatiacurteaveche.ro honlapon, illetve a 
Facebook.com/AsociatiaCurteaVeche közösségi oldalon ol-
vashatnak. 

(x)
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A magyar női kézilabda-váloga-
tott Győrben 19-18-ra kikapott,
majd Eindhovenben 23-22-re győ-
zött a világbajnoki bronz- és Eu-
rópa-bajnoki ezüstérmes Hollandia
ellen a decemberi kontinenstorna
selejtezősorozatában, ezzel esélyes
a csoportelsőségre, mert neki ked-
veznek az egymás elleni eredmé-
nyek (az idegenben szerzett több
gól előnyt jelent). A két ország nem-
zeti csapata 42. és 43. alkalommal
találkozott, három holland siker
mellett a magyarok negyven alka-
lommal nyertek.

A magyar együttes idei első mér-
kőzését Szöllősi-Zácsik Szandra és
Klivinyi Kinga is kihagyta vállsérü-
lés miatt, a Ferencváros két tapasz-
talt kézilabdázójára, Szekeres
Klárára és Szucsánszki Zitára azért
nem számíthatott Kim Rasmussen
szövetségi kapitány, mert mindket-
ten családalapításra készülnek. A
győri mérkőzésen térdsérülést szen-
vedett Tomori Zsuzsanna, aki emi-
att kihagyta a hollandiai
visszavágót, és Bódi Bernadett sem
játszott. 
Magyarország – Hollandia 18-19

Remekül kezdtek a hazaiak (4-1),
ám később több hibát is elkövettek
támadásban, így az ellenfél fordított
(4-5). A továbbiakban nagy volt a
küzdelem, mindkét oldalon jól mű-
ködött a védekezés, ezért a megszo-
kottnál kevesebb gól született, de a
magyaroknak sikerült minimális
előnyt szerezniük a szünet előtt (11-
10).

Eleinte a második felvonásban
sem változott a helyzet, a sokoldalú
támadójátékukat kihasználó házi-
gazdák vezettek egy-két találattal, a
hollandok pedig leginkább a jobb-
szélső Debbie Bont eredményessé-

gére építettek. Jasmina Jankovic
egyre jobban védett, és kihagyott
magyar lövéseket kihasználva a
hollandok 26 perc elteltével ismét
vezettek (18-19). Már holland
előnynél, két perccel a vége előtt sé-
rült meg Tomori Zsuzsanna. Az
állás ekkor 18-19 volt, ami a lefújá-
sig már nem változott, a magyar
együttes a második félidőben csu-
pán hét gólt dobott, így végül kika-
pott.
Hollandia – Magyarország 22-23

A csütörtöki győri mérkőzés
utolsó kilenc és fél percében nem
tudott betalálni a magyar együttes,
amelynek az eindhoveni találkozón
négy és fél percre volt szüksége az
első gól megszerzéséhez. Ezt köve-
tően Kovacsics Anikó vezérletével,
lendületes, hatékony támadójáték-
kal sikerült fordítani (2-3), a haza-
iak viszont Lois Abbingh távoli
átlövéseivel tartották magukat (6-
6). Mindkét kapusnak, Tess Wester-
nek, illetve Kiss Évának is voltak
bravúros védései, ám magyar rész-

ről támadásban némi hullámvölgy
következett, amikor Rasmussen le-
hetőséget adott a cserejátékosoknak
is. Ennek ellenére a szünetben dön-
tetlen volt az állás (12-12).

Kiss Éva a második felvonás ele-
jén is remekelt, tíz perc alatt csak
két gólt kapott, de csapattársai ezt
nem tudták megfelelően kihasz-
nálni, nem alakítottak ki megnyug-
tató előnyt ebben az időszakban.
Ahogyan csütörtökön, ezúttal is két
találattal vezettek a félidő közepén
a magyarok, de most 65 másodperc-
cel a vége előtt is ez volt a helyzet.

A rendkívül izgalmas hajrában
Hornyák Dóra labdaeladása után
Danick Snelder betalált, majd 
Puhalák Szidónia gólját nem adták
meg. A hazaiak az utolsó másod-
percben ismét gólt dobtak, de ezt a
védekező Snedler szabálytalansága
miatt a játékvezetők érvénytelení-
tették, így alakult ki a 22-23-as vég-
eredmény.

A magyar válogatott legköze-
lebb, május 30-án Koszovóban lép
pályára a selejtezőben.

Magyar–holland: egy vereség, egy győzelem

Visszatért Maros megyébe a Narratív műhely

Románia drámai küzdelemben 
győzött Oroszország ellen

Románia női kézilabdacsapata drámai küzdelemben 26-25 (15-12) ará-
nyú győzelmet aratott vasárnap Kolozsváron Oroszország ellen az Európa-
bajnokság 4. selejtezőcsoportjában.  A román csapat az elejétől irányította
a mérkőzést, az első félidőben folyamatosan 3-4 góllal vezetett, a szünetre
15-12-vel vonultak a csapatok.  A második félidő elején kiváló védekezést
mutattak be az oroszok, és a 40. percben átvették a vezetést (16-17), sőt,
előnyüket további két perc alatt háromgólosra (16-19) növelték. Ezt köve-
tően, Eliza Buceschi nagyszerű játékának és Denisa Dedu parádés védé-
seinek köszönhetően, az 53. percre ismét megfordult az eredmény (24-23),
és ezt az egy gól előnyt, késhegyre menő csatában, a játék végéig tartani
tudta a román csapat.  A román gólokat Eliza Buceschi (6), Cristina Neagu
(4), Laura Chiper (4), Ana Maria Draguţ (4), Crina Pintea (3), Raluca Bă-
căoanu (2), Aneta Udriştoiu, Cristina Florica és Laura Pristăviţa (1) lőtte. 

Az orosz csapatból a legeredményesebbek Polina Kuznyecova (5), Po-
lina Vedekhina (5) és Daria Szamokhina (4) voltak. 

A román csapat ekképp visszavágott a szerdán Oroszországban elszen-
vedett vereségért (25-30), és 6 ponttal átvette a csoport vezetését. Ugyan-
csak 6 pontja van Ausztriának is, amely vasárnap 29-24-re verte
Portugáliát. Oroszország a harmadik 4 ponttal, a tabellát a pont nélküli
Portugália zárja. Romániának még két meccse van hátra: Ausztriával
május 31-én, idegenben, és Portugáliával június 3-án, itthon. A hét selej-
tezőcsoport első két helyezettje és a legjobb harmadik kijut a Franciaor-
szágban november 29-e és december 16-a között sorra kerülő Eb-döntőre. 

Megszűnik 
a Maros Kosárlabdaklub

A Jászvásáron elszenvedett el-
múlt hét végi kudarc volt az utolsó
a Maros Kosárlabdaklub történeté-
ben. Az idényben a bajnoki közép-
szakasz következne, a
sportszervezet azonban közlemény-
ben tudatta: nem áll módjában foly-
tatni a küzdelmet.

A Maros KK ellen csődeljárás
van folyamatban, és támogatás nél-
kül semmi esély arra, hogy elkerülje
a jogi felszámolást. A közlemény
azonban kitér arra is, hogy a maros-
vásárhelyi kosárlabda új formában
tér vissza az ősztől. Ami már most
bizonyosnak tűnik, egy más klubról
van szó, amely az alapoktól kezdi,

azaz a másodosztályban indul a fel-
jutás célkitűzésével. Már csak azért
sem folytathatja a Maros KK rom-
jain, mert a visszalépéssel a klub a
következő idénybeli élvonalbeli
helyéről is lemondott, hogy a tarto-
zások átvállalásáról ne is beszél-
jünk. Az új klubnak azonban
kénytelen-kelletlen cipelnie kell
majd magával az elődje csődjének
terhét, ami miatt komoly erőfeszíté-
sébe kerül majd, hogy visszaépítse
a város kosárlabdájának hitelét a
szövetség és a nemzetközi partnerek
(játékosok, ügynökök) irányában.
Mellékelten a klub közleményét ol-
vashatják, teljes terjedelmében.

Közlemény
Az idei szezon problémái következtében kénytelenek vagyunk bejelen-

teni, hogy a Maros Kosárlabdaklub nemzeti ligás csapata nem folytatja to-
vább a küzdelmet a bajnokság alsóházi rájátszásában.

Az anyagi gondok, sajnos, nem szűntek meg az egyesületnél, ezért nem
áll módunkban folytatni a küzdelmet. Az alapszakaszt még befejeztük, mert
úgy gondoltuk, hogy tartozunk annyival a Román Kosárlabda-szövetségnek
és bajnoki riválisainknak, hogy ne bolygassuk fel a bajnoki menetrendet.
Sajnos, folytatni már nem áll módunkban. Különböző okok vezettek idáig,
ezt most ebben a közleményben nem részletezzük, megtettük már számos
sajtótájékoztatón és beszélgetésen az idény folyamán. Tény, hogy ezzel egy
nagyon szép és a legeredményesebb szakasza zárul le a marosvásárhelyi ko-
sárlabdának, három bajnoki és két kupadöntővel, megannyi nemzetközi
szerepléssel. Sajnos, egyiket sem sikerült megnyernünk, pedig néhányszor
egészen közel álltunk a trófeához.

Ezúton is szeretnénk megköszönni elsősorban mindazoknak az edzőknek
és játékosoknak, akik megfordultak a Maros KK-nál, odaadásukat, küzdeni
akarásukat és teljesítményüket. Ugyanakkor köszönjük azoknak a támo-
gatóknak, partnereknek, akik az évek során kiálltak a marosvásárhelyi fel-
nőttkosárlabdáért. És kiemelten köszönjük a támogatást a szurkolóinknak,
sokszor az ország legjobb szurkolótáborának, hogy jóban-rosszban kitar-
tottak a csapat mellett, együtt örültek velünk a sikereknek, a döntőbe jutá-
soknak, a győzelmeknek, az egyéni teljesítményeknek, és ugyanakkor együtt
könnyeztek velünk az elveszített döntők, mérkőzések után. Ígérjük, a ma-
rosvásárhelyi férfikosárlabda nem tűnik el, hanem már a következő idény-
től visszatér egy új formában, új felfogással, egy új, sikeres jövő
reményében!

A Maros KK vezetősége

A 7. csoport állása
1. Hollandia 6 pont (114-74)
2. Magyarország 6 (103-71)
3. Fehéroroszország 4
4. Koszovó 0 (64-149)

Jegyzőkönyv
Női kézilabda-Európa-bajnoki selejtező, 3. forduló, 7. csoport:

Magyarország – Hollandia 18-19 (11-10)
A magyar gólszerzők: Hornyák 4, Bódi 3, Tomori, Puhalák, Ko-

vacsics, Kovács A. 2-2, Schatzl, Kisfaludy, Lukács 1-1.
Női kézilabda-Európa-bajnoki selejtező, 4. forduló, 7. csoport:

Hollandia – Magyarország 22-23 (12-12)
A magyar gólszerzők: Kovacsics 6, Háfra 5, Lukács V. 4, Kovács

A., Puhalák 2-2, Hornyák, Schatzl, Sirián, Szabó L. 1-1

Az utolsó pillanatig hittek a győzelemben
Kim Rasmussen szövetségi kapitány a magyar válogatott közös-

ségi oldalának azt nyilatkozta: ez a hét bebizonyította számukra, ha
maximálisan küzdenek és bíznak magukban, akkor bárkit képesek
legyőzni. „Nagyon sajnáltam a lányokat éppen ezért Győrben, mert
nem érdemeltünk vereséget” – mondta a szakember. Hozzátette: a
visszavágón az utolsó pillanatig hittek a győzelemben, aminek meg-
lett az eredménye, és ennek köszönhetően elérhető közelségbe került
számukra a csoportelsőség.

„Elfáradtunk a végére, de küzdöttünk, hajtottunk, és sikerült
megnyerni a mérkőzést – mondta Kovacsics Anikó. – Kiss Éva fan-
tasztikusan védett, és végre nekünk jött ki jobban a végjáték!”

A skót labdarúgó-válogatott pénteki kezdőcsapatá-
ból hárman nem utaztak Budapestre. A skót szövetség
honlapjának tájékoztatása szerint Grant Hanley, Matt
Ritchie és Scott McTominay játékára sérülés miatt

nem számíthat Alex McLeish szövetségi kapitány. A
szakember senkit nem hívott a keretbe a kieső futbal-
listák helyére, akik kezdőként léptek pályára pénteken
a Costa Rica elleni barátságos találkozón. Az öt újon-

cot – köztük McTominayt – avató skót együt-
tes Glasgow-ban 1-0-ra kapott ki, míg a
magyar válogatott aznap szintén házigazda-
ként Kazahsztánnal szemben maradt alul 
3-2-re.

A Magyarország – Skócia összecsapást ro-
mániai idő szerint ma 21 órától rendezik a bu-
dapesti Groupama Arénában.

Magyar–skót: Sérülés miatt három skót játékos
nem jöhet Budapestre

Nemzetek közötti felkészülési labdarúgó-mérkőzések 
a televízióban

* 21.00 óra, M4 Sport: MAGYARORSZÁG – Skócia
* 21.30 óra, Pro TV: ROMÁNIA – Svédország
* 21.45 óra, Telekom Sport 2: Németország – Brazília
* 22.00 óra, DigiSport 2: Spanyolország – Argentína
* 22.00 óra, DigiSport 4: Anglia – Olaszország



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ kétszobás, másodosztályú
tömbházlakás. Ára: 40.000 euró. Tel.
0751-368-172. (7541)

SZOBA, fürdőszoba kiadó vagy
eladó a Köcsög (Ulciorului) utcában.
Tel. 00-36-12582583, 00-36-30-
3751108. (sz.-I)

SZERETNÉK bérelni kétszobás
tömbházlakást a Kornisa, Săvineşti,
November 7. környékén. Tel. 0751-368-
172. (7541)

ELADÓ családi ház Székelykálban, a
249. szám alatt: 3 szoba, konyha, 2
kamra, fürdő, melléképületekkel, 30 ár
kerttel. Tel. 0754-971-303. (7544)

ELADÓ Nyárádmagyaróson nyaraló-
nak is alkalmas telek 20 ár kerttel.
Tel. 0749-110-968. (7576-I)

ELADÓ kétszemélyes, kihúzható
kanapé ágyneműtartóval. Tel. 0365/802-
628. (7533)

ELADÓ 4 darab Opel nyári gumi fel-
nivel (175/70 R13). Tel. 0749-073-
641. (sz.-I)

ELADÓ új, összecsukható tolószék. Tel.
0788-288-249. (7561)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (7179)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(7638)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (7640)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (7640)

MINDENFÉLE

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 15% KEDVEZ-
MÉNNYEL bármilyen külső-belső
építkezési munkát, javításokat, bon-
tást, kerítéskészítést vállal. Tel. 0747-
634-747. (7412-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (6901)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (6018-I)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmun-
kát, tetőjavítást és „lindabozást”. Tel.
0751-847-346. (sz.-I)

SÍRKŐ, SÍRKERET, KRIPTA
KÉSZÍTÉSÉT, betűvésést vállalunk az
összes városi temetőben és falun is,
garanciával. Tel. 0746-559-028. (7234)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (7178)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciá-
val. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(19988)

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-
tosokat. Tel. 0766-519-187. (19976-I)

NEM ÁGYBAN FEKVŐ beteg nő mellé
gondozónőt keresünk éjjelre-nappalra.
Tel. 0365/414-789. (7563)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (7356)

ELŐNYÖS ÁRON VÁLLALUNK tetőké-
szítést és javítást (fémcserép, cserép) 15
év garanciával. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0754-594-384. (7635) 

MEGEMLÉKEZÉS

Nehéz az életet élni nélküled, el-
felejteni téged soha nem lehet.
Szívünkben őrzünk, mint drága
kincset, mert már tíz éve itt hagy-
tál minket. Virágot viszünk egy
néma sírra, de ezzel már nem
hozhatunk vissza. Fájó szívvel
emlékezünk a marosvásárhelyi
id. MAKKAI TIBORRA, aki tíz éve
nincs már velünk. Szép emlékét
egy életen át őrizzük. Felesége,
lánya, fia és családjuk. (-I)

Halálának tizedik évfordulóján
kegyelettel emlékezünk drága
testvérünkre, MAKKAI TIBORRA
mindnyájan, akik szerettük és
akiknek fontos volt. Húga, Mari,
bátyja, Jani. (7645–I)

Mély fájdalommal emlékezem és
emlékeztetem mindazokat, akik
ismerték és szerették, hogy ma,
március 27-én egy éve távozott
közülünk FEKETE GYULA 
(Gyuszi), a Metalotechnika egy-
kori alkalmazottja. Kérem, gon-
doljanak rá kegyelettel. Pihenése
legyen csendes, emléke áldott!
Nyugodjon békében! Felesége,
fia és családja. (7565-I)

Kegyelettel emlékezünk ma,
március 27-én BERKESZI 
PIROSKÁRA született Onodi ha-
lálának 5. évfordulóján. Emlékét
őrzi férje, leánya és fia családjuk-
kal együtt. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (7577-I)

ELHALÁLOZÁS

Bánatos szívvel tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a drága jó édesanya,
nagymama, anyós, testvér, só-
gornő, keresztanya, rokon, barát, 

PÉTERFY ERZSÉBET 
született BELLE ERZSÉBET

életének 76. évében, türelemmel
viselt, hosszú betegség után
csendesen elhunyt.
Temetése 2018. március 28-án,
szerdán 13.30-kor lesz Szombat-
helyen, a Jáki úti temetőben.
Egyben köszönetet mondunk
mindazoknak, akik gyászunkban
osztoznak.

A gyászoló család. (v.-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
átment az örök életbe a gyerme-
keiért mindig aggódó édesapa,
férj, nevelőapa, nagytata, após,
apatárs, sógor, rokon, a Metalo-
tehnica volt munkatársa, 

CSIKI CSABA GERGELY 
életének 82. évében, méltósággal
viselt, súlyos betegség után
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunk hamvait 2018. március
29-én, csütörtökön 13 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a ma-
rosvásárhelyi református
temetőben. 

A gyászoló család. (7646-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy 

özv. MÁTÉFI ANNA 
szül. GAGYI ANNA 

marosszentkirályi lakos 
életének 83. évében hosszú, de
türelemmel viselt betegség után
2018. március 25-én hirtelen
megpihent. Temetése folyó hó
27-én 14 órakor lesz a maros-
szentkirályi református temető-
ben, református szertartás
szerint. 
Búcsúznak tőle testvérei és azok
családja. Nyugodj békében,
Annus! (7651-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, após, rokon, jó
barát, 

FELVINCZY ÁRPÁD
76 éves korában hosszú szenve-
dés után Budapesten elhunyt.
Drága halottunk temetése 2018.
március 29-én délben 12 órakor
lesz a református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes. 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Magyari Tünde Alíznak 
és családjának szeretett
NAGYMAMÁJA elvesztése
miatt érzett fájdalmában. Prof.
dr. Kikeli Pál és a Procardia
munkaközössége. (19995-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szívből köszönjük a rokonoknak,
barátoknak, kedves ismerő-
söknek, szomszédoknak, kórus-
társaknak, akik utolsó útjára
elkísérték drága, szeretett
édesanyánkat, KARMAZSIN
MATILDOT, bánatunkban
osztoztak velünk, vigaszukkal
mellettünk álltak, jó szívvel
bátorítottak és segítettek. Fia és
lánya. (7634-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Lengyelországi zarándoklat  2018. június 11–17. között: 
Zakopane–Kalwaria Zebrzydowska –Wadowice– Auschwitz–

Birkenau–Czestochowa– Varsó–Radom–Krakkó
György Tibor plébános lelki vezetésével. Tel. 0744-909-601. 

Szomorú szívvel és el nem múló
fájdalommal emlékezünk március
27-én HORVÁTH BOLDIZSÁRRA
halálának első évfordulóján. Emlé-
két szívünkben őrizzük, mert aki él
szerettei szívében, az nem hal
meg, csak távol van. Nyugodjál
békében, drága gyermekem! 
Szeretett édesanyád és testvéred
családja. (7502)

A viszontlátás reményében, kegyelet-
tel, szeretett emlékét áldva emléke-
zünk egyetlen gyermekünkre, 
ifj. TROZNAI LAJOSRA halálának 20.
évfordulóján.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki
hisz énbennem, ha meghal is, él.”

(János 11:25)
Szerető szülei. (7437-I)

Focioktatás Marosvásárhelyen! 
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja 

az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed! 
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.

Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro. 
Kezdj el focizni még ma!

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

Közlemény
A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében
nyilvános árverésen értékesítik az alábbi eladósodott cég javait:
– MARIS GROUP CONSTRUCT KFT. – adószám 24642806,  Alsóbölkény 33.
szám, Maros megye, végrehajtói dossziészám: Beica_45 
– VIVARIUS IMPEX KFT. – adószám 4399789, Szászrégen, Akác utca 3., Maros
megye, végrehajtói  dossziészám: SC-V-41
Az árverésre 2018. április 16-án 11 órakor kerül sor a Szászrégeni Adó- és
Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén, a Beica_45,   SC-
V-41 és Vatava_12   számú dossziék alapján.
A MARIS GROUP CONSTRUCT KFT. eladásra szánt javai:
– 5114 négyzetméteres beltelek,  be nem jegyzett melléképületekkel,
Alsóbölkényen,  szám nélkül, telekkönyvszáma 50021, kataszterszáma 268,
kikiáltási ár 126.370 lej + héa. 
– betonalapú istálló, telekkönyvszáma 50021-kataszterszáma 268-C1,
Alsóbölkényen, szám nélkül, kikiáltási ár  48.526 lej + héa
– 1700 négyzetméteres terület, Görgénysóakna 288. szám, Maros megye,
telekkönyvszáma 50070, kataszterszáma 102, helyrajzi száma 433/1/2,
433/2/a/2, kikiáltási ár 10.078 lej + héa
– téglaöltöző betonalapon, telekkönyvszáma 50070, kataszterszáma 102-C1,
helyrajzi száma 433/1/2, 433/2/a/2, Görgénysóakna 288. szám, Maros megye,
kikiáltási ár 2.064 lej + héa
– téglaraktár betonalapon, telekkönyvszáma 50070, kataszterszáma 102-C2,
helyrajzi száma 433/1/2, 433/2/a/2,  Görgénysóakna 288. szám, Maros megye,
kikiáltási ár 1.313 lej + héa
– asztalosműhely betonalapon,  telekkönyvszáma 50070, kataszterszáma 102-
C4, helyrajzi száma 433/1/2, 433/2/a/2,  Görgénysóakna 288. szám, Maros
megye, kikiáltási ár 48.206 lej + héa
A  VIVARIUS IMPEX KFT. eladásra szánt javai:
– TIP SP40 típusú csavarkompresszor, kikiáltási ár 18.859 lej
– Wagner típusú öntözőberendezés, kikiáltási ár 1.467 lej
– robbanásbiztos  és csőventilátor, kikiáltási ár 2.363 lej
A MARIS GROUP CONSTRUCT  KFT. és a VIVARIUS IMPEX KFT. javainak
kikiáltási ára   a felértékelési ár 75%-át jelenti (második árverés), amihez
hozzáadódik a héa. A javak nincsenek terhelve. 
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot,
hogy az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz hogy a megszabott helyen és időben
részt vehessenek az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265-512-592-es telefonszámon. 
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2018. március 27. 

Zogorean Florin hivatalvezető



Maros Megyei Tanács

2018. március 23-án kelt
213-as számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, 
soros ülésének összehívásáról
2018. március 29-én 13 órára

a Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólag módosított és kiegészített, majd újraközölt, a helyi közigazgatásra vo-
natkozó 2001. évi 215-ös számú törvény 94. cikkelyének (1), (3), (5), (7), (8) be-
kezdése és a 106. cikkelyének (1) bekezdése értelmében

elrendeli:
a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2018. március 29-én
13 órára a közigazgatási palota nagytermébe, a következő 

napirenddel:
1. Határozattervezet a Maros megye magántulajdonában levő, Marosvásárhely,

Forradalom utca 45. sz. alatti ingatlan nyilvános árverésen való eladásának a
jóváhagyására vonatkozóan.
Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet Maros megye 2018. évi általános költségvetésének a kiiga-
zítására vonatkozóan.
Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet a Maros Megyei ipari Park 2018. évi bevételi és kiadási költ-
ségvetésének a jóváhagyására vonatkozóan.
Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a kerelőszentpáli hulladéklerakó üzemeltetési díjának mó-
dosítására vonatkozóan.
Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet azoknak a tevékenységeknek a jóváhagyásáról, amelyeket
a 2018. évi ifjúsági alapból fognak finanszírozni.
Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2015. május 28-i 62-es határozata
2-es mellékletének a módosításáról, amely a Maros Megyei Tanács szakappará-
tusának szervezésével kapcsolatos intézkedésekre vonatkozik.
Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet a közalapokból fizetett személyzet bérezésére vonatkozó
153/2017-es számú törvény előírásainak a Maros Megyei Tanács szakapparátu-
sának szintjén, valamint a megyei tanácsosok szintjén való alkalmazása érde-
kében hozott 2017. július 27-i 117. számú tanácsi határozatnak a
kiegészítéséről.
Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet a 2018. évre vonatkozó, Maros megye általános költségve-
téséből finanszírozott vissza nem térítendő támogatások elbírálásáról és oda-
ítéléséről döntő bizottságoknak a létrehozásáról.
Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

9. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania repülőtér Önálló Ügyvitelű
Vállalat végrehajtó ügyintézőjének, az igazgatótanács alelnökének a kineve-
zéséről.
Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács által irányított gazdasági-szociális
tevékenységek 2018-as programjának a jóváhagyásáról.
Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

11. Határozattervezet Maros megye és a Maros Megyei rendőr-felügyelőség közötti
együttműködésnek a jóváhagyásáról, amelynek tárgya a marosvásárhelyi călăra-
şilor utca 26–28 sz. alatti ingatlannál tervezett beruházások közös kivitelezése.
Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

12. Határozattervezet „a beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védel-
mében” megyei közérdekű program kivitelezési idejének a meghosszabbítá-
sára vonatkozóan.
Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

13. Határozattervezet a Belügyminisztérium keretében működő Lakosság-nyilván-
tartó és adatbankkezelő igazgatóság, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei
szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködés jóváhagyá-
sáról, amelynek tárgya különböző adatok szolgáltatása a lakosságot nyilván-
tartó országos regiszterből. 
Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

14. Határozattervezet az alpha Transilvană alapítványnak a Marosvásárhely, Budai
nagy antal utca 24/a sz. alatt kezdeményezett projektje Maros Megyei Tanács
általi jóváhagyásáról.
Kezdeményező: alexandru cîmpeanu – a Maros Megyei Tanács alelnöke

15. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2017. március 16-i 28. számú hatá-
rozatának a módosítására vonatkozóan, amely a Helyi Fejlesztések országos
Programja keretében nem finanszírozható költségek műszaki-gazdasági doku-
mentációjának és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatóknak a jóvá-
hagyására/aktualizálására vonatkozik, illetve ezeknek a költségeknek a helyi
költségvetésből való kifizetését hagyja jóvá.
Kezdeményező: ovidiu Dancu – a Maros Megyei Tanács alelnöke

16. Határozattervezet egyes menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei
közszállítási szolgáltatások útvonalengedélyének a jóváhagyására vonatkozóan.
Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

17. Határozattervezet a 2014–2019-es időszakra vonatkozó megyei közszállítási
programba belefoglalt két új útvonal útvonalengedélyének az odaítélésére vo-
natkozóan.
Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

18. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
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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.)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.)

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. (60848)

KÉSZRUHAGYÁR alkalmaz VARRÓNŐKET lineáris varrógépek-
hez. Ösztönző fizetést és étkezési jegyeket ajánlunk. Érdeklődni a
0769-670-858-as telefonszámon. (19987)

KERESKEDELMI ÜGYNÖKÖT és B kategóriával rendelkező SO-
FŐRT alkalmazunk italokat forgalmazó céghez. Tel. 0722-383-216.
(19977-I)

TÁPGYÁRTÁSSAL, valamint SZÁRNYASTENYÉSZTÉSSEL
FOGLALKOZÓ NYÁRÁDTŐI CÉG keres: RAKODÓMUNKÁST,
ELÁRUSÍTÓT, RAKTÁROST, ZSÁKOLÓT, B és C kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. (Szakmai tanúsítvánnyal rendel-
kező sofőrök előnyben.) Tel.  0725-578-030. (sz.-I)

CUKRÁSZLABORBA alkalmazunk személyeket. Tel 0745-668-
883, e-mail-cím: jutkams@yahoo.com (19951-I)

A PLASMATERM RT. alkalmaz előnyös feltételekkel MINŐSÉG-
ELLENŐRZÉSBEN JÁRTAS SZEMÉLYT, TERMELÉSI VEZETŐT
(MÉRNÖK), SZERSZÁMLAKATOST, LAKATOST, ESZTERGÁ-
LYOST, MARÓST. Jelentkezés önéletrajzzal a következő e-mail-
címen: barna.szilagyi@plasmaterm.ro, valamint személyesen a
Bodoni (Budiului) utca 66/A szám alatt (Plasmaterm). További infor-
máció a következő telefonszámon: 0365/809-841. (19985)

A QUALITAS KFT. FÉRFI és NŐI MUNKAERŐT alkalmaz a ma-
rosvásárhelyi és a parajdi kürtőskalács-sütödéjébe betanítással, állandó
munkaszerződéssel. Amit kínálunk: pluszjuttatások, méltányos fizetés,
jó munkakörülmények. Jelentkezni önéletrajzzal a
qualitascom@yahoo.com e-mail-címen. Bővebb felvilágosítás a 0744-
500-554-es telefonszámon. Legyen ön is tagja egy sikeres vállalko-
zásnak! (19972-I)

A THEREZIA KFT. marosvásárhelyi üzleteibe ELADÓKAT alkal-
maz. Érdeklődni és jelentkezni lehet a 0749-228-435-ös telefonszá-
mon. (sz.-I)

A DUDA TRANS KFT. alkalmaz D kategóriás hajtásival SOFŐRÖ-
KET személyszállításra. Tel. 0747-048-444. (19962-I)

A TORDAI ÜZLET alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzle-
tébe. Tel. 0744-681-130. (19989-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz FIATAL SEGÉDMÉSZÁROST. Tel.
0744-644-026. (19989-I)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a kar-
bantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdek-
lődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT. Tel. 0734-123-877.
(19982-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSO-
GATÓT, HÖLGY RECEPCIÓST. Szállást, étkezést, utazást biztosí-
tunk. Tel. 0770-183-799. (19981-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal ren-
delkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, BÁ-
ROST, PINCÉRT, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (61031)

A BIROTECH PRES alkalmaz fiatalabb generációhoz tartozó
NŐKET pénztárgépek és irodai kellékek eladására és tanácsadó
tevékenységre. Elvárások: közép- vagy felsőfokú végzettség, a sze-
mélyi számítógép, Office Word/Office Excel felhasználói szintű isme-
rete. Érdeklődni lehet a 0744-556-585-ös telefonszámon. Az
önéletrajzokat a birotech@mures.rdsmail.ro e-mail-címre küldjék.
Faxszám: 0265/264-072. (sz.-I)

A BIROTECH PRES alkalmaz pénztárgépek és elektronikai ké-
szülékek szervizelésére FIATALABB GENERÁCIÓHOZ TAR-
TOZÓ SZEMÉLYEKET. Elvárások: közép- vagy felsőfokú
végzettség, a személyi számítógép, Office Word/Office Excel felhasz-
nálói szintű  ismerete. Érdeklődni lehet a 0744-556-585-ös telefon-
számon. Az önéletrajzokat a birotech@mures.rdsmail.ro e-mail-címre
küldjék. Faxszám: 0265/264-072. (sz.-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
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Közlemény
A Marosvásárhelyi Polgár-

mesteri Hivatallal kötött 2011.
szeptember 13-i 313-as kon-
cessziós szerződés alapján a
Coral Impex Kft. felhívja a la-
kosság figyelmét, hogy április
2–30. között Marosvásárhe-
lyen, a tanintézményekben
rágcsálóirtásra, rovarirtásra
és fertőtlenítésre kerül sor.

A felhasználandó szer ható-
anyaga rágcsálóirtáshoz a Fa-
corat pasta,  rovartirtáshoz a
Freedom 11 Micro E és a De-
adyna, a fertőtlenítéshez pedig
Preventol CD 601; az Egész-
ségügyi Minisztérium által en-
gedélyezett, mérgezés
szempontjából ártalmasnak
(Xn) és irritálónak (Xi) minő-
sülnek. Baleset esetén mielőbb
jelentkezzenek a Megyei Kór-
ház sürgősségi osztályán. Kér-
jük, fokozottan figyeljenek oda
a gyerekekre és a háziálla-
tokra.    

Az esetleges nézeteltérések
elkerülése végett emlékeztet-
jük az érdekelteket, hogy a
Coral Impex Kft. az egyetlen
engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőt-
lenítést végezhet Marosvásár-
helyen közterületen, lakótársu-
lásoknál, magánházaknál és
gazdasági egységeknél egya-
ránt.

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
Agricultorilor–Mezőgazdászok utca 12.

munkatársat keres
minőségellenőr/felelős

munkakörbe
Elvárásaink: 

– Műszaki rajz ismerete
– Technikai szakértelem
– Mérő- és ellenőrző eszközök használatának ismerete
– Angol és német nyelv ismerete előnyt jelent
– Hajlandóság két műszakban dolgozni
– Jó kommunikációs készség
– Az adatok elemzése, megszervezése és feldolgozása
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat.

Feladatok:
– A gyártássor és gyártási folyamatban levő darabok folyamatos

minőségellenőrzése:  a nyersanyagok, termékgyártás körben,
félkész/késztermékek minőségi követelményeinek ellenőrzése;

– A nem megfelelő termékek, a minőségi követelményektől való
eltérések felismerése, azonosítása, a megfelelőségi jelentés kez-
deményezése;

– A technológiai részleggel együttműködve elkészíti, ellenőrzi és
frissíti a minőségellenőrzési tervet, dokumentációt;

– A gyártási folyamatban használt mérőműszerek ellenőrzése és be-
állítása.

Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés
– Éves teljesítménybónusz
– Képzési programok
– Étkezési jegyek
– Ingyenes szállítás
– Pótszabadság
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy  e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro ,   moldovanm@duerkopp-adler.ro  várunk. 

További információ a 0265/208-307-es telefonon. 

Az élő bárányokat árusítók figyelmébe
A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság közli, hogy azok, akik húsvét előtt levágásra élő állatokat adnak el

a Cuza Vodă utcai napipiacon, az alábbi iratokkal kell rendelkezzenek: 
– a gazda személyazonossági igazolványa 
– termelői engedély
– az illető település állatorvosa által kibocsátott állategészségügyi igazolvány
– a helyi állatorvos által kiállított szállítólevél
– élelmiszerlánc (állatorvostól)
– mindkét fülben fülszámozott bárányok
A vágópont március 26. – április 7. között engedélyezett a Cuza Vodă utcai piacon. 
Ha a vágás nem higiénikus körülmények között történik, megbetegedésekhez vezethet, ennek elkerülése

érdekében, kérjük, vegyék igénybe az állategészségügyi engedéllyel rendelkező vágópontot. 
Ujică Valer ügyvezető

Közlemény
A Marosvásárhelyi Polgár-

mesteri Hivatallal kötött 2011.
szeptember 13-i 313-as kon-
cessziós szerződés alapján a
Coral Impex Kft. felhívja a la-
kosság figyelmét, hogy március
28. – április 5. között Marosvá-
sárhelyen, a tulajdonosi társu-
lásoknál rágcsálóirtásra,
rovarirtásra kerül sor.

A felhasználandó szer ható-
anyaga rágcsálóirtáshoz a Fa-
corat pasta, rovartirtáshoz a
Freedom 11 Micro E és a Dimi-
lin 25, az Egészségügyi Minisz-
térium által engedélyezett,
mérgezés szempontjából ártal-
masnak (Xn) és irritálónak
(Xi) minősül. Baleset esetén
mielőbb jelentkezzenek a Me-
gyei Kórház sürgősségi osz-
tályán. Kérjük, fokozottan
figyeljenek oda a gyerekekre és
a háziállatokra.

Az esetleges nézeteltérések
elkerülése végett emlékeztet-
jük az érdekelteket, hogy a
Coral Impex Kft. az egyetlen
engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőt-
lenítést végezhet Marosvásár-
helyen közterületen,
lakótársulásoknál, magánház-
aknál és gazdasági egységeknél
egyaránt.


