
INSCOP-felmérés:
a bejutási küszö-
bön az RMDSZ
Az ötszázalékos bejutási küszöbön
méri az RMDSZ-t az európai parla-
menti (EP-) választásokról készült
legutóbbi, csütörtökön ismertetett fel-
mérésében az INSCOP közvéle-
mény-kutató intézet.
____________3.
Felelősségteljes
község-
gazdálkodást!
Felhívták a figyelmet a felelősségtel-
jes községgazdálkodásra, ugyanis,
ahol megfelelő hozzáállással végzik el
a medertakarítást, ott nem kell meg-
szorító intézkedést hozni.
____________4.
Kossuth Lajos 125
éve halt meg
Százhuszonöt éve, 1894. március 20-
án halt meg torinói száműzetésében
Kossuth Lajos, a „turini remete”, az
1848–49-es szabadságharc vezetője.
____________15.

Kétes dicsőség

Ha statisztikagyártásban egyszer kiírnának egy nem-
zetközi megmérettetést, szép hazánk klasszisokkal verné
a világ nagyhatalmait ebben a műfajban. Mert itt értenek
a szépen csomagolt hazudozáshoz.

A legutóbbi példa erre, hogy a fő kormánypárt egy di-
adalmas hangú közleményben tudatta a világgal, hogy
hazánk bruttó nemzeti összterméke tavaly meghaladta a
Portugáliáét. Szerintük ez hatalmas ok a büszkeségre, és
azt bizonyítja, hogy növekszik a jólétünk.

Az abszolút számokkal nincs értelme vitába szállni,
tényleg megelőztük Európa braziljait, de a többi megál-
lapítás már viccnek is rossz. Eleve nem szép dolog a ki-
sebbet bántani, de ha már összehasonlítjuk a két
országot, a földrész legnyugatibb fekvésű államának a te-
rülete és a lakossága is alig több mint fele hazánkénak.
Magyarra fordítva ez annyit tesz, hogy feleakkora lakos-
sággal termeltek akkora jövedelmet, mint mi. És azt is je-
lenti, hogy az egy lakosra eső összterméket illetően, ami
a statisztikusok egyik kedvenc mutatója a jólét kifejezé-
sére, pont kétszer állnak jobban nálunk. 

A valódi jólétet persze nem ilyen számokból lehet meg-
állapítani, ahhoz legalább egy, a reáljövedelmeket és fo-
gyasztási kosarat is figyelembe vevő adathalmaz kéne,

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Miközben Marosvásárhely utcáin hétfő-
től gyűlt és bűzlött a szemét, és egyre
nagyobb volt az elégedetlenség a lako-
sokban, akik a havi hulladékelszállítási
díjat, és az adóval együtt a tavaszi
nagytakarításért járó összeget is kifi-
zették, csütörtökön délelőtt még tartott
a Salubriserv cég alkalmazottainak
munkabeszüntetése.

A vállalat udvarán elégedetlenkedő alkalma-
zottak elpanaszolták, hogy azért függesztették
fel a munkát, mert a csődeljárás alatt álló cég
vezetői csökkentették a veszélyességi pótlékot,
és nem kapták meg az étkezési jegyeket. A hét
minden napján kell dolgozniuk, szombaton és
vasárnap is, s hogy ezért ne kapjanak nagyobb
összeget, hétközben napi négy órát teljesítenek
szolgálatot. Elmondták, hogy nem tudnak or-
voshoz menni, mert a cég a bérükből levonja
ugyan az egészségbiztosítási járulékot, de nem
utalja át a pénztárnak. A panaszosok közül töb-

ben is tudni vélték, hogy a nyudíjjárulékkal is
hasonló a helyzet. Ezenkívül a felvett hitelek
törlesztésére is havonta levonják a megszabott
összeget, amit nem utalnak át a hitelezőnek.
Nem kapnak munkaruhát és védőkesztyűt, emi-
att pédául az elhullt állattetemeket is szabad
kézzel kell összeszedjék, a felfüggesztett sze-
métládákból pedig csupasz kézzel kell kive-
gyék a szemetet. E munka közben egyik
munkatársuk a napokban megsérült, a sebe be-
fertőződött, és kórházba került.

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Benedek István

Bodolai Gyöngyi

Csütörtökön délben ideiglenes megoldás született

Sztrájkoltak a szemétszállítók



Húszéves a Szászrégen és Vidéke
Március 26-án, kedden 18 órától a radnótfáji református
kistemplomban kerül sor a Szászrégen és Vidéke havilap
20. születésnapi rendezvényére. Ez alkalommal a szerve-
zők megemlékeznek a lap alapítóiról, szerkesztőiről, mun-
katársairól, vendégeik lesznek a Népújság szerkesztői.
Billentyűs hangszeren Géczi Jancsi, a Titán együttes zon-
goristája játszik, énekel Bodor Anna-Renáta. Közreműkö-
dik a Népszínház Kemény János Társulata. Szervezők: a
Szászrégen és Vidéke szerkesztősége és a Humana
Regun Egyesület.

Tanácsadási képzés
Március 25-én, hétfőn 17 órai kezdettel a St. Georgius Ma-
nager Club szervezésében az épületek utáni adózás új
rendszeréről, valamint a pályázási lehetőségekről zajlik
kétblokkos tanácsadási képzés a marosvásárhelyi, Forra-
dalom utca 1. szám alatti Köpeczi–Teleki-ház előadóter-
mében. Az épületek új adózási rendszeréről, az ingatlanok,
cégek és javak becsléséről Szép István ingatlanfelértékelő,
a pályázási lehetőségekről Szilágyi Nándor közgazdász
tart előadást. A részvétel ingyenes. 

Nyereményjáték az erdők világnapja
alkalmából

Az ENSZ döntése alapján március 21-e az erdők világ-
napja. Ez alkalomból a Marosvásárhelyi Állatkert interne-
tes nyereményjátékot hirdet. A résztvevőknek az állatkert
Facebook-oldalán (Targu-Mures Zoo/ Marosvásárhelyi Ál-
latkert) megadott kép alapján az alábbi kérdésre kell vála-
szolniuk: Melyik állatfajt fogadja ez a látvány minden
reggel? A választ hozzászólásban kell a kép alá írni. A he-
lyes választ megadók közül a nyertest március 25-én déli
12 órakor a random.org segítségével választják ki. A nye-
remény egy 2019-re érvényes állatkerti gyermekbérlet.

Beagle-találkozó Marosvásárhelyen
Marosvásárhelyi beagle-kutyatartók hívják találkozóra a
gazdikat és kedvenceiket szombaton déli 12 órára a
Maros-parti gokartpálya mögötti füves területre. A szerve-
zők minden beagle kutyás gazdát és az érdeklődőket is
várják. 

Félelemszelídítés a Meselánccal
A marosvásárhelyi, Győzelem tér 18. szám alatti Kobak
könyvesbolt Meselánc című rendezvénysorozata e heti té-
mája a félelem megszelídítése. A gyermekeket és felnőtt
kísérőiket március 23-án, szombaton délelőtt 11 órára vár-
ják a könyvesboltba, foglalkozásvezető: Brassai Eszter. A
részvételhez előzetesen be kell jelentkezni a 0756-332-
608-as telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma BEÁTA és IZOLDA,
holnap EMŐKE napja.

EMŐKE: régi magyar sze-
mélynév, jelentése: anyatejjel
táplált újszülött. 

22., péntek
A Nap kel 

6 óra 22 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 38 perckor. 
Az év 81. napja, 

hátravan 284 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. március 21.

1 EUR 4,7558
1 USD 4,1758

100 HUF 1,5131
1 g ARANY 176,6628

IDŐJÁRÁS
Változó idő
várható

Hőmérséklet:
max. 150C
min. 20C

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

A sas visszatér 
Március 28-án 18 órakor Szovátán, a polgármesteri hi-
vatal tanácstermében Székely Ferenc legújabb, A sas
visszatér című interjúkötetét mutatják be. A kötetben tíz
jeles személyiség – Baricz Lajos, Beder Tibor, Böjte
Lídia, Ferencz Imre, Fülöp Kálmán, Garda Dezső,
Koszta Gabriella, Kozma Mária, Molnos Ferenc és Sz.
Kovács Géza – vall életéről, pályájáról, szülőföldszere-
tetéről. A bemutatón jelen lesz Baricz Lajos, Böjte Lídia,
Fülöp Kálmán és Molnos Ferenc. A kötetet Mester Zol-
tán, a Bernády Egylet elnöke ismerteti. Székely Szabó
Zoltán részleteket ad elő Székely Ferenc Tegye szer-
dára! című, népi humort és irodalmi anekdotákat tartal-
mazó kötetéből. 

9. Marosvásárhelyi Magyar Filmnapok
A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet és a ma-
rosvásárhelyi K’ARTE egyesület újra megszervezi a

népszerű filmes rendezvénysorozatot. A március 27. és
31. között sorra kerülő események öt helyszínen zajla-
nak. A program március 27-én, szerdán 18 órakor Fe-
kete Zsolt (Lét)állapotok című kiállításának
megnyitójával kezdődik a K’ARTE egyesület kiállítóteré-
ben, 20 órától kisjátékfilmek vetítésével folytatódik a G.
Caféban. 28-án, csütörtökön este 7-től lesz az első ve-
títés a Művész moziban: Simonyi Balázs rendező is
jelen lesz Ultra című dokumentumfilmjének marosvásár-
helyi bemutatóján. Péntektől vasárnapig 16 órakor kez-
dődnek a vetítések, műsoron lesz az Örök tél (péntek,
20 óra), a Salamon király kalandjai (szombat, 16 óra), A
püspök reggelije. Márton Áron első ötven éve (szombat,
18 óra) – a dokumentumfilmet rendezője, Zágoni Balázs
jelenlétében vetítik –, a Hajnali láz (szombat, 20.30 óra),
a Havanna, csak oda (vasárnap, 16 óra), A sárga csikó
nyomában, az Egy szerelem gasztronómiája (vasárnap,
18 óra) és a Napszállta (vasárnap, 20 óra). A vetítéseket
az Infinitezimal folyóirat lapszámbemutatója (péntek, 19
óra) és kamarazeneest (vasárnap, 17 óra) egészíti ki. A
dokumentumfilmek és a kisjátékfilmek ingyenesen meg-
tekinthetők, a nagyjátékfilmekre 5 lej a belépő. 

RENDEZVÉNYEK

Novák Csaba Zoltán és Császár
Károly Zsolt szenátori irodája, il-
letve az RMDSZ Maros megyei
szervezete ingyenes felkészítőt szer-
vez a nyolcadikos képességvizsgára
román és magyar nyelvből, valamint
matematikából a következő települé-
seken: Dicsőszentmárton, Nyárád-

szereda, Erdőszentgyörgy, Szászré-
gen, Szováta. Jelentkezni a követ-
kező elérhetőségeken lehet:
Dicsőszentmárton – Magó Attila, tel.
0726-340-631; Nyárádszereda –
Fancsali Ferenc, tel. 0741-052-523;
Erdőszentgyörgy – Léta Áron And-
rás, tel. 0728-235-941; Szászrégen –

Dénes József, tel. 0745-938-305;
Szováta – Kovács István, tel. 0756-
839-119. A felkészítőkre április 6-
ától a tanév végéig, hétvégeken,
szombaton délelőttönként kerül sor a
felsorolt városokban, a jelentkezése-
ket követő egyeztetések alapján, a
megbeszélt helyen. 

Ingyenes felkészítő
a nyolcadikos képességvizsgára 

Marosvásárhelyen
Novák Csaba Zoltán szenátori irodája és az RMDSZ marosvásár-

helyi szervezete ingyenes felkészítőt szervez a nyolcadikos képesség-
vizsgára román és magyar nyelvből, valamint matematikából.
Jelentkezni lehet a következő e-mail-címen:
szászkinga06@yahoo.com vagy a 0760-357-470-es telefonszámon.
A felkészítőkre április 6-ától a tanév végéig hétvégeken, szombaton
délelőttönként kerül sor Marosvásárhelyen, az RMDSZ székházában
(Dózsa György u. 9. sz.), a jelentkezéseket követő egyeztetések alap-
ján. 

Dr. Pongrácz Antal-
emlékverseny

A Dr. Pongrácz Antal Alapítvány  támoga-
tásával, Szabó Zoltán edző szervezésében ver-
sennyel emlékeznek a 2008-ban elhunyt DR.
PONGRÁCZ ANTAL neves fogorvosra, egye-
temi oktatóra, kimagasló eredményeket elért
sportolóra. 

Az emlékverseny  március 22-én, ma du. 5
órakor kezdődik a marosvásárhelyi orvosi
egyetem vívótermében. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak.  

Maros megyében ingyenes felkészítő a nyolcadikos képességvizsgára

A labdarúgó-Európa-bajnoki 
selejtezősorozat hétvégi programja

Március 22., péntek:
* 19.00 óra: Bulgária – Montenegró (A csoport)
* 21.45 óra: Anglia – Csehország (A csoport), Portugália –

Ukrajna és Luxemburg – Litvánia (B csoport), Moldova –
Franciaország, Andorra – Izland és Albánia – Törökország (H
csoport)

Március 23., szombat:
* 16.00 óra: Georgia – Svájc (D csoport)
* 19.00 óra: Gibraltár – Írország (D csoport), Svédország

– ROMÁNIA (Pro TV) és Málta – Feröer-szigetek (F csoport)
* 21.45 óra: Spanyolország – Norvégia (F csoport), Liech-

tenstein – Görögország, Olaszország – Finnország és Bosz-
nia-Hercegovina – Örményország (J csoport)

Március 24., vasárnap:
* 16.00 óra: Wales – Szlovákia (E csoport), Kazahsztán –

Oroszország (I csoport)
* 19.00 óra: MAGYARORSZÁG – Horvátország (M4

Sport TV, E csoport), San Marino – Skócia (I csoport), Izrael
– Ausztria (G csoport)

* 21.45 óra: Észak-Írország – Fehéroroszország és Hollan-
dia – Németország (C csoport), Szlovénia – Észak-Macedónia
és Lengyelország – Lettország (G csoport), Ciprus – Belgium
(I csoport)

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 19. fordu-

lójában, pénteken 15 órától: Marosvásárhelyi MSE –
Tasnádi Unirea (Nyárádszereda), Kolozsvári Sănătatea –
Szászrégeni Avântul; szombaton 15 órától: Radnót –
Csíkszereda.

A 4. ligás bajnokság elitcsoportjában a 16. forduló
mérkőzéseit rendezik, a következő program szerint:
Ákosfalva – Marosoroszfalu, Marosvásárhelyi CSM –
Szováta (Trans-Sil stadion), Nyárádszereda – Nyárádtői
Unirea, Marosvásárhelyi Atletic – Marosszentkirály-
Náznánfalva (meggyesfalvi pálya), Nagysármás – Kuty-
falva, Nyárádtői Viitorul – Segesvár, Marosludas –
Dános. Valamennyi mérkőzés szombaton 11 órától kez-
dődik.

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga középszaka-
sza Kék csoportjának 8. fordulójában, szombaton 19 órai
kezdettel, a ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi
CSM – Zsilvásárhelyi ACS. 

A női Nemzeti Liga középszakasza Sárga csoportjának
10. fordulójában, szombaton 16.30 órai kezdettel, a ligeti
sportcsarnokban: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Ag-
ronomia.

KÉZILABDA. A férfi A osztály D csoportjának 17.
fordulójában, szombaton: Nagyszebeni HC – Segesvári
HCM.

Hegedűs Bálint, a Kincsem című si-
kerfilm forgatókönyvírója a Mozaik
műsor vendége pénteken 18.20-kor.
Szombaton 18 órakor ismét Baliról je-
lentkezik a Föld körüli utazás, amely-
ben Bezsnei Andor folytatja

motorkerékpáros túráját Indonéziá-
ban. A vasárnap 13.30-kor kezdődő
Üzenet szeretettel műsor a boldogság
világnapja és a költészet világnapja
köré épül. Kurta Kinga és Barabási Ti-
vadar műsorvezetők meghívottai B.

Fülöp Erzsébet színművész és Purosz
Leonidasz költő. Szintén vasárnap,
17.30-kor egy gyergyószentmiklósi
programajánlóval készül a Hitélet: a
Feltöltő Keresztény Zenefesztiválról
beszélnek a műsorban a szervezők.

Hegedűs Bálint forgatókönyvíró, B. Fülöp Erzsébet 
színművész és Purosz Leonidasz költő az Erdély TV-ben

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
35, 29, 11, 14, 4 + 6 NOROC PLUS:  2 1 8 6 9 0

29, 2, 11, 26, 18, 23 SUPER NOROC: 3 7 1 5 7 5

30, 10, 5, 27, 8, 28 NOROC: 1 5 7 5 2 0 9



Lehet, hogy a Fidesz az európai parlamenti (EP-)választá-
sok után az EU-realista frakcióhoz, az Európai Konzervatívok
és Reformerekhez csatlakozik, a néppárti tagság kompromisz-
szumos felfüggesztése csak átmeneti megoldás – vélekedett
csütörtökön az EP lengyel alelnöke.

Zdzislaw Krasnodebski a lengyel kormánypárt, a Jog és
Igazságosság (PiS) jelöltjeként került be az Európai Parla-
mentbe (EP). A PiS pedig a magát EU-realistának meghatá-
rozó Európai Konzervatívok és Reformerek (EKR) tagja.

„A Fidesz végül kilép az Európai Néppártból (EPP) vagy
kizárják” – kommentálta Krasnodebski a PAP hírügynökség-
nek az előző napi néppárti fejleményeket. Az alelnök szerint
a Fidesz tagságának kompromisszumos felfüggesztése „bizo-
nyos ítéletelnapolás, taktikai okokból történt”.

Krasnodebski úgy látta: az EPP „egyfajta válságon fog át-
menni”, a pártcsalád jobb szárnya le fog válni, mert az európai
jobboldal politikailag egyre vonzóbb lesz.

Orbán Viktor „beleegyezett abba, hogy elhalasztják a végső
döntést”, az EPP „védőszárnya egyre szaggatottabb” – fogal-
mazott a lengyel politikus, aki szerint minden az EP-választás
után dől el, az új erőviszonyoktól függően.

Krasnodebski szerint nem lehet kizárni, hogy a Fidesz az
EP-választás után az EKR-hez csatlakozik. „Ez valahogy ter-
mészetes lenne, ha nem az EKR-hez, akkor mihez?” – kérde-

zett. „Biztosan nem a szocialistákhoz, a liberálisokhoz vagy
a zöldekhez. Az EKR valószínűleg a legjobb alternatíva” –
tette hozzá az EP-alelnök.

Az EPP brüsszeli tanácskozásán a fő lengyel ellenzéki erő,
a Polgári Platform (PO) nevében részt vevő varsói főpolgár-
mester, Rafal Trzaskowski újságíróknak csütörtökön elmondta:
Orbán „mint mindig, összekalkulálta a helyzetet”, kész a pár-
beszédre, és „inkább az EPP-ben marad (…), tárgyal, mintsem
a PiS-hez hasonlóan az európai integráció peremére szorul-
jon”.

Trzaskowski szerint a Fidesz is úgy látja, hogy „elsősorban
az erős EPP-re van szükség”. „Másnak nem adunk okot elé-
gedettségre, különösen az EU-szkeptikusoknak nem” – 
jegyezte meg a lengyel ellenzéki politikus, aki szerint a Fidesz
kész politikai engedményeket tenni, és egyes kérdésekben,
például a plakátkampányban már tett is.

A Trzaskowskival közös sajtóértekezleten fellépő Grzegorz
Schetyna, a PO elnöke szerint „kimerült a bizalom és a tole-
rancia” a Fidesz iránt, a szerdai EPP-vita mutatja, hogy a ma-
gyar kormánypártnak változtatnia kell politikáján, és elfogadni
a kereszténydemokraták számára fontos elveket.

A tagság felfüggesztése „reményt ad arra, hogy a közeli hó-
napokban a helyzet rendeződik, a Fidesz normális, európai po-
litikát folytat” – vélekedett Schetyna. (MTI)

Az ötszázalékos bejutási küszöbön
méri az RMDSZ-t az európai parla-
menti (EP-) választásokról készült leg-
utóbbi, csütörtökön ismertetett
felmérésében az INSCOP közvéle-
mény-kutató intézet.

A kormány vezető erejét képező Szo-
ciáldemokrata Pártra (PSD) szavaznának
a legnagyobb, 26,9 százalékos arányban,
míg a Klaus Iohannis jobboldali állam-
főhöz közel álló ellenzéki Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL) támogatottságát 26,3
százalékon mérték.

A szintén ellenzéki, Dacian Cioloş
volt kormányfő által létrehozott USR-
PLUS pártszövetségre a megkérdezettek

15,3 százaléka, a kormánykoalíció ki-
sebbik, liberális pártjára, az ALDE-ra 9,3
százalékuk voksolna.

Rajtuk kívül a PSD-ből kizárt Victor
Ponta volt miniszterelnök által alapított
Pro Romania pártnak jósolnak biztos
EP-képviseletet, 9,1 százalékkal.

A március 5-13. időszakban megkér-
dezett, a május 26-i EP-választásokon
biztosan vagy valószínűleg részt vevő
romániai választók öt százaléka mondta
azt, hogy a magyar érdekképviselet je-
löltlistájára voksolna. Az INSCOP fel-
mérésének hibahatára három százalék.

Alapvetően azon múlik a magyar je-
löltlista támogatottsága, hogy van-e el-

térés a román és magyar választók rész-
vételi aránya között. Mivel 2007-ben és
2009-ben is a magyarok választási haj-
landósága és az EU-hoz fűzött reményei
messze meghaladták az országos átlagot,
az ország lakosságának 6,5 százalékát
kitevő magyarság a leadott voksok csak-
nem 9 százalékával három képviselőt
küldhetett az EP-be.

Elemzők szerint a romániai belpoliti-
kai feszültségek, amelyek a jogállami-
sághoz és az EU-hoz viszonyulás
törésvonala mentén osztják meg a kor-
mányon lévő és ellenzéki pártokat, moz-
gósító hatást gyakorolhatnak a
románságra. (MTI)

hogy a képet árnyalni lehessen. De maradjunk az egyszerű
megközelítésnél. A lakosság lélekszámát illetően a még
nem tudni mennyi ideig 28 tagú unióban az élmezőny
végén, a hetedik helyen állunk. A bruttó nemzeti összter-
méket illetően viszont tíz évvel az integráció után kezdjük
beérni a nálunk a válság idején sokkal komolyabb krízisen
átment országokat – 2017-ben a görögöket előztük meg,
tavaly pedig a portugálokat –, de így is nehezen értünk el
az uniós rangsor közepére. Csak statisztikailag nézve,
akkor beszélhetnénk itt jólétről, ha az unió hetedik legna-
gyobb gazdaságaként a mostani bruttó nemzeti össztermék
duplájával rendelkeznénk. És akkor még nem is beszéltünk
arról, hogy ezeket a mutatókat egy olyan szerkezetű gaz-
dasággal kellene elérni, amelyik nem a lakossági fogyasz-
tás alapján, hanem legalább a kontinens szintjén
versenyképes termelő- és szolgáltatóágazatok teljesítmé-
nyére alapozza a növekedését, hogy a relatív jólét ne csak
máról holnapra, hanem hosszabb távon is biztosítva le-
gyen. No, ez mindaddig csak álom lesz e szép hazában,
ameddig ilyen statisztikai adatokból ilyen dicshimnuszokat
költő, és az „alkotó” hajlammal ellentétesen arányos hoz-
záértésű politikusok fogják a kormányrudat.
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A román GDP meghaladta 
a portugált

A kormány fő erejét képező Szociáldemokrata Párt
(PSD) az alakulat Facebook-oldalán közzétett be-
jegyzésben mutatott rá csütörtökön, hogy az Európai
Unió statisztikai hivatala, az Eurostat hivatalosan is
megerősítette, hogy a román GDP meghaladta a
portugált. „Az Eurostat hivatalosan is megerősítette,
hogy a román GDP meghaladta a portugált, miután
egy évvel ezelőtt meghaladta a görögöt! Büszkék
vagyunk hazánk és a románok teljesítményére, akik
értéket adtak a PSD befektetésösztönző intézkedé-
seinek, és lehetővé tették ezt a kitűnő eredményt” –
áll az idézett bejegyzésben. A PSD szerint ugyanak-
kor mindez azt bizonyítja, hogy „nőtt az ország és a
románok általános jóléte”. „Ez világos bizonyíték
arra, hogy nőtt az ország és a románok általános jó-
léte, túl a számokon és a legitim büszkeségen. Gaz-
daságunk ma erősebb, és folytatja a növekedést,
ami jótékony hatással lesz a románokra, és nagyobb
befolyást hoz Romániának többek között az EU-
döntések estében is! A PSD folytatja a kormányprog-
ram gyakorlatba ültetését, hogy konszolidálja a
nemzetgazdaság növekedését a románok és az
egész ország javára” – fogalmaznak a szociálde-
mokraták. (Mediafax)

Diszkriminált a polgármester
A legfelsőbb bíróság szerdán kimondott ítéletében
jogerősen megerősítette: hátrányosan különböztette
meg Ráduly Róbert, Csíkszereda polgármestere a
város román lakosságát azzal, hogy a magyar nyelv
ismeretét is megkövetelte bizonyos önkormányzati
állások betöltésekor. A legfelsőbb bíróság a honlap-
ján közzétett ítéletkivonatban elutasította a polgár-
mester fellebbezését, és megerősítette az Országos
Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 2015 decem-
berében kimondott elmarasztaló döntését. A CNCD
a magyar szimbólumok és feliratok ellen pereskedő
Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC)
keresetére vizsgálta meg, hogy indokolt volt-e a ma-
gyar nyelv ismeretének megkövetelése egy humán
erőforrással és egy urbanisztikával foglalkozó hiva-
talnok alkalmazásánál. (MTI)

Nőttek a bankközi kamatlábak
A szerdai évi 3,13%-ról 3,14%-ra emelkedett csütör-
tökön a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyá-
soló három hónapos bankközi hitelkamatláb
(ROBOR) – közölte a Román Nemzeti Bank (BNR).
2019 elején évi 2,99%-os szinten állt a mutató. A jel-
záloghitelesek esetében alkalmazott hat hónapos
bankközi hitelkamatláb a szerdán jegyzett 3,30%-ról
csütörtökön 3,31%-ra nőtt, míg a kereskedelmi ban-
kok egymás közötti hitelezésekor használt kilenc hó-
napos ROBOR évi 3,44%-ról 3,45%-ra emelkedett.
A 12 hónapos ROBOR évi 3,50%-on stagnált.
(Agerpres)

Terrorista gyilkossággal 
gyanúsítják az utrechti merénylőt

Terrorizmus szándékával elkövetett gyilkossággal
gyanúsítják az utrechti villamoson végrehajtott,
három halottal járó hétfői lövöldözés elkövetőjét, de
más lehetséges motivációt sem zárnak ki, azok to-
vábbra is nyomozás tárgyát képezik – közölte a hol-
land illetékes ügyészség csütörtökön. Az ügyészség
arra keresi a választ, hogy a gyanúsított kizárólag
terrorista indítékból támadott-e, vagy cselekedeté-
nek személyes problémákból származó motívumai
is vannak radikalizált ideológiával kombinálva – nyi-
latkozták. Az eddigi vizsgálati eredmények azt való-
színűsítik, hogy a 37 éves, török származású
elkövető egyedül tervelte ki és hajtotta végre a tá-
madást – tették hozzá. A hollandiai városban hétfő
délelőtt elkövetett támadásnak a három halott mel-
lett öt sebesültje is van. A támadót, Gökmen Tanist
őrizetbe vették. (MTI)

Ország – világ

Az Európai Tanács kétnapos ülésére érkező uniós tagor-
szági vezetők Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnése
(Brexit) március 29-én esedékes határidejének meghosszab-
bításának lehetősége mellett foglaltak állást Brüsszelben csü-
törtökön. Theresa May brit miniszterelnök reményét fejezte
ki, hogy Nagy-Britannia rendezett módon, az Európai Unióval
kötött kilépési megállapodás elfogadásával hagyja el az EU-
t.

Angela Merkel német kancellár nyilatkozata szerint a brit
parlament alsóházának komolyan kell vennie a brit uniós tag-
ság megállapodás nélküli megszűnésének veszélyeit, és el kell
fogadnia a brit kormány és az Európai Unió megállapodását a
Brexit feltételeiről.

Merkel újságíróknak nyilatkozva aláhúzta, az unióban ma-
radó tagországok vezetőinek az unió jövőjére kell gondolniuk,
ezért az utolsó pillanatig azon fognak dolgozni, hogy rendezett
kiválást érjenek el. Fel kell készülni azonban arra is, hogy a
megállapodást továbbra sem fogadja el a brit parlament alsó-
háza, a határidő ugyanis nagyon rövid – tette hozzá.

Emmanuel Macron francia államfő kijelentette, nyitott a
Brexit határidejének technikai meghosszabbítására, ugyanak-
kor nem lehet a végtelenségig nyújtani a fennálló helyzetet.

Aláhúzta, egyértelművé kell tenni London számára, hogy a
Brexit a brit nép döntésének eredménye. Azt is, hogy a meg-
állapodás kétéves, alapos munka eredménye, amely a lehető
legjobb egyezség mind Nagy-Britannia, mind az unió szá-
mára. Azt újratárgyalni nem lehet. Elutasítása esetén megál-
lapodás nélkül lép ki az unióból Nagy-Britannia, az unió erre
is fel van készülve – közölte.

„Nem tehetünk úgy három év leforgása után, minthogyha
a brit emberek nem a kilépés mellett foglaltak volna állást” –
tette hozzá a francia államfő.

Sebastian Kurz osztrák kancellár nyilatkozatában abszurd-
nak nevezte, ha az Egyesült Királyság részt venne a májusi
európai parlamenti választáson. Rövid sajtótájékoztatóján el-
mondta, hogy támogatja a brit európai uniós kiválás elhalasz-
tását, amennyiben „sikerül választ adni bizonyos fontos
kérdésekre”.

„Fontos, hogy az Egyesült Királyság ne vegyen részt a vá-
lasztáson. Érthetetlen lenne egy olyan országnak a részvétele,
amely el akarja hagyni az Európai Uniót” – tette hozzá.

A kilépés jövő heti határidejének meghosszabbításával kap-
csolatban ugyanakkor leszögezte, az még mindig jobb, mint
az úgynevezett kemény, megállapodás nélküli Brexit.

Leo Varadkar ír kormányfő szerint rugalmasságot kell mu-
tatni az Egyesült Királysággal szemben a brit belpolitikai
káosz miatt, és megfelelő indoklás esetén lehetővé kell tenni

az európai uniós kiválás határidejének rövid kiterjesztését. Azt
hangsúlyozta, hogy a bennmaradó tagállamok egyike sem sze-
retné, ha a szigetország megállapodás nélkül, rendezetlen
módon kényszerülne kilépni az EU-ból, ezért nyitottak a hosz-
szabbításra. Ehhez azonban az kell, hogy London indokolni
tudja a kérelmét, mivel el kellene kerülni egy olyan helyzetet,
amelyben párhavonta újra és újra el kell halasztani a döntése-
ket és a határidőket – mondta.

„A Brexit néhány rendkívül nehéz döntést követel az Egye-
sült Királyság részéről” – fogalmazott.

Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök Samuel Beckett
abszurd drámájára utalva úgy fogalmazott, „néha olyan érzés,
mint ha Godot-ra várnánk az Egyesült Királyság európai uniós
kiválási folyamatának ügyében, aki azonban ez esetben remél-
hetőleg végül meg fog érkezni”.

Véleménye szerint kizárólag akkor hosszabbíthatják meg a
szigetország kilépésének határidejét a május 26-ai európai par-
lamenti választáson túlra, amennyiben azon részt vesznek a
britek is, de London ettől egyelőre elzárkózik. Jelenleg úgy
tűnik, minden lehetőséget kizártak, márpedig így nehéz elő-
relépni a folyamatban – mondta.

Theresa May brit miniszterelnök „őszintén reméli”, hogy
Nagy-Britannia rendezett módon, az Európai Unióval kötött
kilépési megállapodás elfogadásával hagyja el az EU-t; erre
lehetőséget biztosítana az uniós szerződések alapján március
29-én esedékes jelenlegi határidő rövid idővel való meghosz-
szabbítása – erről May maga beszélt újságíróknak Brüsszelben
csütörtökön, az Európai Tanács ülését megelőzően.

Rövid nyilatkozatában a miniszterelnök aláhúzta: a határidő
június végéig való meghosszabbításához szükséges az unió-
ban maradó 27 tagország jóváhagyása, de ezáltal elkerülhető
lenne a megállapodás nélküli brit kiválás. Fontos elfogadni,
hogy Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnése (Brexit)
a brit emberek döntése. Immáron három éve a szavazásnak,
eljött az ideje, hogy a brit parlament ezt szentesítse – húzta
alá.

A brit miniszterelnök hozzátette, az Egyesült Királyság
uniós kiválása esetén továbbra is kiveszi részét az Európát fe-
nyegető kihívások megoldásában a béke, a biztonság és a jólét
megőrzése érdekében.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke nyilat-
kozata szerint újabb európai uniós csúcstalálkozó lehet a jövő
héten, amennyiben a brit parlament ismét elutasítja az EU-tag-
ság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő szerződést.

„Egy harmadik sikertelen brit alsóházi szavazás azt jelenti,
hogy újra vissza kell jönnünk, és egy második EU-csúcsot is
kell tartanunk” – fogalmazott. (MTI)

Uniós vezetők a Brexit határidejének 
meghosszabbítási lehetősége mellett foglaltak állást

Lengyel EP-alelnök: lehet, hogy a Fidesz végül 
az EP EU-realista frakciójához csatlakozik

INSCOP-felmérés: a bejutási küszöbön az RMDSZ

Kétes dicsőség
(Folytatás az 1. oldalról)



Március 20-án Mircea Duşa
prefektus részt vett a víz vi-
lágnapja alkalmából a Maros
Vízügyi Hatóság székhelyén
megtartott vízmedence-bi-
zottsági ülésen, ahol megvizs-
gálták a Maros
vízmedencéjében – a Joint
Tisza közös magyar–román
program keretében – folya-
matban levő hidrotechnikai
program állapotát. 

Tekintettel arra, hogy a Maros a
Tiszába torkollik, nagyon fontos
mindkét folyón összehangolt víz-
gazdálkodást folytatni, hiszen a part
menti településeket ellátó tiszta,
egészséges vízkészlet biztosítása
létfontosságú mindkét fél számára,
és ugyanennyire szükség van közös
árvízvédelmi intézkedésekre is –
hangsúlyozta Mihail Costache, a
minisztérium képviselője a vízme-
dence-bizottság ülésén. Ezután Ro-
dica Colceriu, a Maros Vízügyi

Hatóság beruházási igazgatója be-
mutatta azokat a hidrotechnikai
munkálatokat, amelyeket az idén
valósítanak meg a Maros vízme-
dencéjében, így megyénkben is.
Stela Moldovan, az előrejelzési osz-
tály vezetője a medencében levő
vízkészlet helyzetéről tartott elő-
adást. A gyűlés után a vízügyi igaz-
gatóság Köteles Sámuel utcai
székházának előcsarnokában meg-
nyitották az intézmény támogatásá-
val létrejött képzőművészeti,
plakát- és installációkiállítást. Az
előbbieket a Kálmán Enikő és Petre
Caprita tanárok által irányított ma-
rosvásárhelyi művészeti líceumos
diákok készítették, míg a környe-
zetvédelmi jellegű installációkat a
búzásbesenyői Dósa István általá-
nos iskola diákjai, és Simon István
polgármester mutatta be. 

Az ülésen elhangzott az is, hogy
a tavaszi áradások megelőzéséért a
Vízügyi és Erdőgazdálkodási Mi-
nisztérium március 18. és április 30.

között országosan ellenőrzi, miként
takarították ki a településeken az ár-
kokat, lefolyókat, szabadították fel
a medret ott, ahol a lerakódás miatt
árvízveszély állhat fenn. A prefek-
tus március 8-án kibocsátott 123-as
rendeletével megalakult a Maros
megyei ellenőrző bizottság, amely-
nek tagjai a vízügyi igazgatóság, a
környezetvédelmi őrség, a kataszt-
rófavédelmi felügyelőség és az er-
dészeti őrség megyei
kirendeltségének tagjaiból áll. A bi-
zottság azt vizsgálja, hogy a köz-
igazgatási egységeknél miként
végezték el 2018-ban a medertaka-
rítást. Továbbá ellenőrzik a patak-,
folyó- és tópartokon levő illegális
hulladéklerakókat, a települések ha-
tárában, mezőn elhelyezett fahulla-
dék- és/vagy forgácslerakókat, hogy
kitakarították-e a településeken az
árkokat, lefolyókat, különös figye-
lemmel azokra a helyekre, ahol az
előző években áradást okozott a fel-
gyűlt hulladék. 

A tapasztaltakat jegyzőkönyvbe
foglalják, és megszabják az intéz-
kedés határidejét, ha azt nem tart-
ják be, megbírságolják az
érintetteket. 

A hatóságok képviselői remélik,
hogy ezáltal idén tavasszal csökken

az áradások száma. Ugyanakkor
felhívták a figyelmet a felelősség-
teljes községgazdálkodásra,
ugyanis, ahol megfelelő hozzáállás-
sal végzik el a medertakarítást, ott
nem kell megszorító intézkedést
hozni. (v.gy.) 

Ellenőrzik a vízpartok tisztaságát 
Felelősségteljes községgazdálkodást!
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Fotó: Maros Vízügyi Hatóság

Sztrájkoltak a szemétszállítók
Bár szerettem volna a sérelmei-

ket tisztázni, erre nem nyílt lehető-
ség, mivel délelőtt a cégnél nem
volt senki, aki nyilatkozott volna.
Miután a polgármesteri hivatalban
is „kikosaraztak”, azaz a polgár-
mesternek a szemétszállítással kap-
csolatos elégedetlenségéről, az
uniós előírásokkal való egyet nem
értéséről szóló közleményét olvas-
hattam, ami nem adott választ arra,
hogy mikor szállítják el a szemetet.
Időközben kiderült, hogy az alpol-
gármesterek és a polgármester taná-
csosa a cég vezetőivel tárgyal. Ezt
követően valóban a Salubriservhez
érkezett Claudiu Maior tanácsos,
Sergiu Papuc és Makkai Gergely al-
polgármesterek, valamint a romák
képviselője, és megoldásokat aján-
lottak az alkalmazottaknak. Végül
abban maradtak, hogy áprilistól na-
ponta nyolc órát fognak dolgozni,
és aki pluszkeresetet akar, annak a
szombati és a vasárnapi munkáért
külön fizetnek. Az étkezési jegyeket
kiosztják, és a visszavágott veszé-
lyességi pótlékot növelik, ami nem
fogja elérni a korábbi összeget, de
tíz százalékkal magasabb lesz a je-
lenleginél. Minderről írott doku-
mentum született. Hogy az
egészségbiztosítási járulékkal és
egyebekkel mi lesz, arról nem esett

szó. Az egyezkedés eredményéről a
cégvezetők és a polgármesteri hiva-
tal képviselői nem voltak hajlandók
hivatalosan is nyilatkozni. Arra hi-
vatkoztak, hogy felbujtók szándé-
kosan biztatták fel az
alkalmazottakat, hogy függesszék
fel a munkát.

Mivel a polgármester nyilatko-
zatában az áll, hogy öt éve folyik a
bürokratikus eljárás, hogy az integ-
rált hulladékgazdálkodás keretében
kijelöljék azt a céget, amely Ma-
rosvásárhelyen össze fogja gyűj-
teni a hulladékot, a késedelem

okáról érdeklődtünk. Tóth Andrea,
az Ecolect Maros Közösségi Fej-
lesztési Társulás igazgatója arról
tájékoztatott, hogy Marosvásárhely
tanácsa 2018 októberében hagyta
jóvá a közbeszerzési dokumentá-
ciót, és az elbírálás folyamatban
van. 

Hogy mikor szállítják el a kapuk
elé kitett háztartási hulladékot és a
tavaszi nagytakarítás keretében az
utcákra hordott szemetet, hogy mi-
korra sikerül pótolni a háromnapi
lemaradást, az a következő napok-
ban derül ki. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Tűzoltógyakorlat irodaházban 

Az E.ON Románia marosvásár-
helyi székhelyén, a Pandúrok útja
42. szám alatt tartott mentési és
tűzoltógyakorlatot a marosvásár-
helyi tűzoltóalakulat március 20-
án, a délelőtti órákban.

A forgatókönyv szerint a tűzol-
tóegység négy kilométernyi távol-
ságra volt a helyszíntől, ami a
számítások szerint 6–8 percet je-
lent, a forgalom függvényében.

A kétszintes alagsor mellett –
ahol járművek parkolnak – a föld-
szinten és kilenc emeleten irodák,
konferenciatermek, étterem, mű-
szaki részleg működik.

A gázszolgáltató vállalat iroda-
helyiségeinek ötödik emeletén rö-
vidzárlatot követően gyúlt ki egy
felügyelet nélkül hagyott kávé-
főző, a tűz átterjedt az egész he-
lyiségre és a szomszédos irodákra.
A gyúlékony anyagoknak és be-
rendezéseknek tudható be, hogy a
tűz gyorsan terjedni kezdett. Az
irodaház saját riasztórendszere be-

indult, ezt követően az egység
tűzoltói, majd a 112-es egységes
hívószámon riasztott megyei tűz-
oltóalakulat is a helyszínre érke-
zett.

A gyakorlattal a beavatkozások
gyorsaságát ellenőrizték az egy-
ség saját tűzoltói esetében, illetve
a riasztott tűzoltók reakcióidejét
egy többemeletes épületben kelet-
kező tűz esetén.

A riasztási terv gyakorlatba ül-
tetése mellett a megyei tűzoltó-
alakulat és az intézmény
tűzoltóegységének az eredmé-
nyes együttműködését is figye-
lemmel követték. Ugyanakkor
ellenőrizték a sürgősségi ese-
tekre, a tűzoltáshoz alkalmazott
felszereltség működését és haté-
konyságát, illetve az alegység
személyzetének a hozzáértését és
a csapatmunka eredményességét.
Az „oltási” akciót követően a
helyszínre érkező és a részt vevő
csapatok a sürgősségi helyzet kö-
vetkezményeinek az elhárításá-
ban is segédkeztek.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Adela Botan

Kortárstánc-előadás a Brăila utcában
Az András Lóránt Társulat március 24-

én, vasárnap este 7 órától játssza évad ele-
jén bemutatott, Introspectio című
táncszínházi produkcióját, amelyet a tár-
sulat marosvásárhelyi székhelyén, a Bră-
ila utca 10. szám alatti régi ortodox
zsinagóga épületében lehet megtekinteni.

Az előadás rendező-koreográfusa a tár-
sulatvezető, András Lóránt. „Désiré és
Melankólia a lélek katonái. Modern ama-
zonok vagy inkább nimfák, akik a Test
Házában húzódtak meg a Napi Harmónia
zaklatásai elől. Bujdosó idegenek, meg-
unt feleségek, szeretők és kettős életű
szentek letagadott lányai, akik nappal a
Szép Élet Báljában nyomják az unalmas
valcert, éjjel meg a test romjai közt tapo-
gatózva keresik az illatot, az érzést, a bol-
dog megsemmisülés reményét – hiába.”
(András Lóránt)

Szereplők: Macaveiu Blanka, Szabó
Franciska.

Az előadásra jegyet a helyszínen lehet
vásárolni, előzetes jegyfoglalás a 0754-
782-216-os telefonszámon. 
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Nagy érdeklődés közepette mu-
tatták be Ákosfalva község egyik
legéleterősebb települése, Haraszt-
kerék falumonográfiáját múlt vasár-
nap délután. A véletlen műve, hogy
a nemzeti ünnepre készültek el a ki-
adással.

Megtelt a nagyobb települések
sorába tartozó Harasztkerék jókora
kultúrotthona, sokan fogadták el a
meghívást, így telt ház előtt mutat-
ták be a Múlt és jelen a jövő nemze-
dékének című falumonográfiát. A
szervezők rendkívüli eseményként
könyvelik el ezt a bemutatót, és úgy
érzik, a sok harasztkeréki jelenléte
a tisztelet és köszönet kifejezésének
a jele is az egykori tanító házaspár,
Inczefi András és Gizella iránt, akik
huszonnyolc évig voltak igazi neve-
lői a falubelieknek, olyan időben,
amikor a tanító érték volt egy kö-
zösségben, amikor az emberek fel-
néztek rá. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével az egykori
tanítónő és leszármazottai.
Vizsgadolgozatként indult

A borítón két név is olvasható:

Inczefi András és Nagy Anna.
Egyesek ez utóbbit tartják a kötet
szerzőjének, de érdeklésünkre a
mindenki által Anikónak becézett
óvónő felvilágosít: a monográfiát a
néhai tanító kezdte írni még az
1960-as években, hiszen ebből ké-
szítette egyik vizsgadolgozatát. Ak-
koriban nagy kihívásnak számított
egy falumonográfia elkészítése. A
pedagógus munkája nem fejeződött
be, de bekerült a megyei levéltárba.
Nagy Anna 1979-ben került a fa-
luba, fiatalon, s tanító kollegája
többször is hajtogatta, hogy az
óvónő feladata lesz egyszer befe-
jezni a művet. A magyarkirályfalvi
születésű lány végül a faluban ma-
radt, itt alapított családot, szíve
csücskévé vált a település, és ma
büszkén vallja magát harasztkeréki-
nek. A félbemaradt munkáról nem
feledkezett meg, és mivel többen je-
lezték, hogy szeretnék nyomtatás-
ban látni a monográfiát, bő két
évvel ezelőtt elővették a meglévő
kéziratokat és fényképgyűjteményt,
az óvónő pedig azóta kisebb-na-
gyobb megszakításokkal dolgozva
kibővítette azt a közelmúltról és je-
lenről szóló résszel. A 320 oldalas

kötetet Marosvásárhelyen nyomtat-
ták 300 példányban, a kiadás anyagi
részét Farkas Elek helyi vállalkozó
és családja állta. A könyvet a vélet-
lennek köszönhetően a nemzeti ün-
nephez kapcsolódó alkalomkor
sikerült a nagyközönség elé letenni,
így a szerző azt kívánja, hogy ez a
munka legyen egy darabja nemze-
tünk történelme nagy kirakós játé-
kának.

Ami a bemutatást és a fogadtatást
illeti, az óvónő a jelenlétre utal: ez
is mutatja, milyen érdeklődéssel
várták a harasztkerékiek a róluk
szóló könyvet. Az anyaggyűjtést
messzemenően segítette a lakosság
és az önkormányzat, Nagy Annná-
nak hasznos segítője volt a „közös-
ség menedzsere”, Farkas Irma,
szívén viselte az ügyet Osváth
Csaba polgármester is, aki maga is
harasztkeréki.
Közösségi emlékidézés

A kötetet Antal András nyugal-
mazott ákosfalvi történelemtanár
méltatta, majd Nagy Anna mutatta
be részleteiben: ez a munka a múlt
tükre, és Harasztkerék esetében sem
lehet más, mint számvetés a léttel.
A kötet közreadja az Inczefi tanító
által feldolgozott múltat, ehhez az
óvónő hozzátette a közelmúltat és a
jelent, a faluban 1990 után és ma-
napság történt változásokat. Ezt az
időszakot a helyiek megélték, így
sokaknak más-más képe van róla,
de az elszármazottaknak és a fiata-
loknak meg kell mutatni azt a dina-
mikus fejlődést, amit a falu

megtapasztalt az elmúlt tizenöt-
húsz évben. Így a kötet a természet-
földrajzi adottságok mellett
Harasztkerék történelmébe is visz-
szapillantani enged az 1332. évi fel-
jegyzésektől a feudalizmus,
kapitalizmus, kommunizmus és
szocializmus korán át a máig, de a
helyi református egyházközség tör-
ténelmével és gyülekezete életével,
a helyi oktatásüggyel, a népszoká-
sokkal, a kultúrával is szembesül az
olvasó, és nem hiányzik a gazdasági
fejezet sem, hiszen a harasztkeréki
emberek szorgalma és kézműipara,
a gyékényszövés és székfonás
anyagi gyarapodást is hozott. Az
idő elmúlik, de a megőrzött fény-
képanyag hiteles tanú marad, ezért
ennek is helyet biztosítottak a kötet-
ben, és arra is figyeltek, hogy né-
hány itt szolgált értelmiségi és
közösségi vezető is elmondhassa
véleményét a helyiekről. Ez is azt
erősíti meg, hogy a harasztkeréki
ember mindig hitt bizonyos érté-
kekben, s ma is vendégszerető, tisz-
taság- és pompakedvelő, vállalkozó
és szorgos ember, jó gazdája meg-
szerzett vagyonának, ugyanakkor
jellemző rá az összefogás, az önzet-
len segítségnyújtás is. 

Nagy Anna bevallotta: nem ki-
mondott adatközlést, hanem inkább
közösségi emlékidézést végzett, és
ennek alapján mutatott fel egy
képet, amely egyeseknek kedves
emlékeket jelent, másoknak – főleg
a kívülállóknak és elszármazottak-
nak – azt mutatja meg, mit jelent a

valahová tartozás Harasztkerék ese-
tében, és hogyan lehet szeretni ezt a
települést.

A kötetből már a bemutatón és a
következő napokban sok elfogyott,
de még mindig kapható és megvá-
sárolható a faluban, a szerző reméli,
hogy minél több család könyves-
polcára eljut a monográfia.
Nem feledik az emlékőrzőket

Amúgy Ákosfalva községben ez
az ötödik monográfia: elsőként a
községközpontról jelent meg könyv
1997-ben Antal András tanár tollá-
ból Ákosfalva 500 éve címmel,
majd 2010-ben Nám Móréh Mária
Emese tanítónő publikálta a Nyá-
rádszentbenedek 700 éve című kö-
tetet, 2011-ben Lengyelné Dósa
Izabella mutatta be Szülőföldem,
Szövérd című néprajzi jellegű mun-
káját, míg 2015-ben Szabó Emília
tanítónő adta közre Székelyvaja
monográfiáját.

Kérdésünkre Osváth Csaba pol-
gármester elmondta: jó érzés volt
részt venni a könyvbemutatón,
büszke arra, hogy naprakész ada-
tokkal sikerült a két szerző révén
Harasztkerék szorgos embereinek is
monográfiát kiadni. Példaértékű a
hozzáállás, és a könyvbemutató
nemcsak elégtételt jelent a haraszt-
kerékieknek, sokaknak könnyeket
csalt a szemébe. Az önkormányzat
nem feledkezik meg azokról az em-
berekről, akik ilyen munkát végez-
nek, és az auguszutus 20-i
rendezvényen jutalmazni fogja fá-
radozásukat.
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Gyékényszövés, összefogás, életerő
Bemutatták Harasztkerék monográfiáját

Telt (kultúr)ház fogadta a falumonográfia múlt vasárnapi bemutatását

Az első napokban sok elfogyott a 300 példányban kinyomtatott kötetből 
Fotó: Osváth Csaba

Gligor Róbert László



Melly minap ősz gyapját halmozva kirázta mezőkre,
Eszterhát megjégcsapozott s erdőkre fejérlő
Sátorokot vont, a vad tél oszlatja haragját.
A vizeken jég-hídat emelt, s hó-halmokot hányott
Eurusnak végtére megáll lélekzete. Délről
Felkel az olvasztó Notus és két szárnyait egybe-
Csapdosván, vizesen kirepűl; feketéllik az égnek
Tág kebelén: mint hólyagokot, felfújja pofájit,
S rút felhőköt emel. Mély gyászba borúlnak az égi
G'lyóbisok. Három nap s több éjtszaka, mintha csatornán
Tőltetnék, szakad a zápor; domboknak, hegyeknek
Óldalok elfeketűl: az havak patyolatja megolvad,
S a kebeles vőlgyekbe sebes futamodva legördűl.
Tágúl a főldön az erős fagy-övedzet: az hónak
Kiterjedt levitől a jég márványja kilágyúl;
Öszvetolyong a víz: szűk öble nem állja dagályját;
Gátjának leszakad tőltése; kitépetik a fa
Partja körűl töviből: hömpölygenek a kövek, és nyíl
Módja szerént a nagy folyamokba sietnek az apróbb,
És tege majd száraz patakok s kebelekbe szorúlni
Nem győzvén, szabadon csapnak rétekre, mezőkre.
S így a nagy s kissebbke folyók mind eggybeszakadván,
S rettentő zuhogást tévén, közelítnek: elhányják
A gerebet pozdorja gyanánt, amíg le nem húllnak
A Duna partjairól s szágúldani kezdenek annak
Síkos bóltja felett. S mivel a felnyílt erek által
A főld is segedelmet adott, olly dugva, tetézve
Tőltetnek (bátor jó tágasok) óldali, hogy már
A Duna jég-derekán más új Duna folyna, s az öblös
Ároknak nem-birta miatt torlódva kidőlne.

Írta volt 1775-ben Baróti Szabó Dávid A Dunának nagy
áradásáról című költeményében. A Baróton, 1739. április 10-
én született költő és nyelvújító 1777-ben az Új mértékre vett
versek közrebocsátásával a magyar időmértékes verselés elő-
futára lett. 1784-ben Kisded szótárában ritka régi és tájsza-
vakat szedett hexameterbe. 1788-ban Kazinczy Ferenccel és
Batsányi Jánossal megalapította a magas színvonalú, de
rövid életű Kassai Magyar Museumot. 1803-ban a Magyar-
ság virágiban összegyűjtötte „nyelvünk tőrül metszett kife-
jezéseit”. Verseiben sok új, maga készítette szót használ,
egypár része ma is a magyar nyelvkincsnek: ábra, erény,
inger, kacsó, napló, ötlet…

(…) Másod özönvíz ez! jaj, vég óránkra jutottunk!
Jaj kivesz eggy lábig, kezed alkotmányja, nagy Isten!
Barmok s emberek elvesznek. – Napkelte, lenyugta,
Éjszak, dél eggy tenger: alig lehet érzeni főldet.
Már a fák hegyinél egyebet nem látni. Hajóval
Járhatsz ott, az hol állt az imént biradalma Ceresnek,

Vagy sűrű gyöngyöt fűzött venyikéjire Bacchus;
Vagy kergette minap vadait s nyílazta Diána.
Felfordúlt a természet: már a tokok erdőt
Szállanak; a borzok s más apróbb állatok hűlnek,
Bámúlnak magokon, hogy posványságba merűltek.
Látok nyúlat emitt a dombra futamni, nyomában
Űzvén a rohanó folyam és leveréssel ijesztvén. –
Eggy nagy farkas amott sűrű fán üldögel, ordít. –

(…) Mintha valósággal végső nap jőne világra. –
Már levegő, tűz, víz, ég, főld vesztedre feleskűdt,
Árva hazám! egyebet várhatsz-e halálos ütésnél –?

Bizony a víz nem csak jótétemény lehet. A tavaszi hirtelen
olvadás a Kárpát-medencében egyre inkább fenyegető lehet
– a hegyvidéki erdők tarvágásai is okai az egyre hevesebben
lezúduló tavaszi vizeknek.

A víz világnapján erre is figyeljünk. A víz planetáris ün-
nepét több mint negyed évszázada, az 1992. évi Rio de Jane-
iró-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Az
ENSZ március 22-ét nyilvánította a víz ünnepévé, felhíva a
kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz
védelmének fontosságára. Nincs messze az idő, amikor a
tiszta víz lesz legnagyobb kincsünk. A Kárpát-medence
ilyen szempontból is kivételesen jó helyzetben lenne…

Fél évszázada már sejtettük fontosságát.
Fél évezrede? Mással volt elfoglalva a tudósvilág.
Közel félezer éve, 1494. március 24-én született Georgius

Agricola német tudós, az ásványtan atyja. Legjelentősebb
munkája a halálát követő évben, 1556-ban jelent meg. A Ti-
zenkét könyv a bányászatról és kohászatról (De re metalica
libri XII) a földtudományok első alapműve. Mai napig ha-
szonnal forgatják.

503 éve, 1516. március 26-án született Konrad Gessner
természettudós, botanikus. Ötkötetes főműve, a Historiae
animalium a modern zoológia kezdetének számít, bár szá-
mos képzeletbeli, mondabeli állatot tárgyalt. Botanikai kéz-
iratait csak jóval halála után adták ki. Elsőként ismerte fel a
virágok és a termés szerepét a rokonsági fokok megállapítá-
sában. Botanikusként volt nagyobb hatással a természettudo-
mányok fejlődésére.

Kedves Olvasóm, végül vessük szemünket az év geológiai
képződményeire.

A Magyarhoni Földtani Társulat negyedik éve szavaztat
az év ősmaradványáról. A győztes, a Komlosaurus carbonis
nyomait a Mecsekből írták le. A Tympanotonos csiga és a
Hippurites kagyló elől vitte el a pálmát. A Komlosaurus egy
1,5-2 méter magasra növő ragadozó dinoszaurusz volt. Mint-
egy 200 millió évvel ezelőtt élt. A múlt század közepétől is-
mertek lábnyomai. Először 1983-ban jelent meg leírás róla.
Ez idáig megkövesedett lábnyomain kívül még egyetlen por-
cikáját sem találták meg.

Az év ásványa 2019-ben a galenit (PbS). A másik két ver-
sengő a kősó és az olivin vol-
tak. A galenit szulfidásvány.
Gyakori és fontos ólomtar-
talmú ércásvány, de az ólom
mellett gyakran nyernek ki be-
lőle ezüstöt is. Főleg akkor ke-
letkezik, amikor a
földkéregben a forró oldatok
magasabb szintre emelked-
nek. Puha és súlyos anyag.
Keménysége a Mohs-féle ke-
ménységi skálán 2,5. Sűrű-
sége 7,6 g/cm3.
Rácsszerkezete jellemzően
kocka. Könnyen hasad. Már
kisebb kalapácsütésre is apró
téglatestekre esik szét. Színe
szürke és eredetileg csillogó,
de levegővel érintkezve gyor-
san elveszti fényét.

Végül az év ásványi nyers-
anyaga a mészkő. Ipari fel-
használása miatt nagy
jelentőségű kőzet. Vegyi üle-

dék, amely elsősorban az elhalt tengeri állatok mészvázainak
felhalmozódásából és tömörödéséből alakul ki. Fő felépítő
ásványa a kalcium-karbonát (CaCO3), amely a kőzettest leg-
alább 90%-át teszi ki, más néven kalcit, vagy annak rokon
ásványa, az aragonit. A kalcit és az aragonit közti különbség
csupán a kristályalakban van, amelyet a kristályosodás felté-
telei szabnak meg. A mészkő kísérőásványa a dolomit. A do-
lomit kizárólag mészkőből képes kialakulni.
Dolomitosodáskor a mésziszap lerakódása után a tengervíz
vagy a kőzetté válás után magas magnéziumtartalmú oldatok
hatására dolomitra cserélődik a kalcit. Kialakulását tekintve
a mészkő két főbb csoportra osztható: tengeri és édesvízi
mészkövek. Utóbbi főként nagy mésztartalmú, leginkább hé-
vizek üledékeként alakul ki. Likacsos, csöves szövetű. Sok-
szor állati és növényi maradványokat tartalmaz. Színe
leginkább barnás. A mészkő karbonáttartalmának köszönhe-
tően oldódik már gyenge savakban is. Ezt jelzi az a jellegze-
tes pezsgés, amely létrejön már a 10%-os ecettel való
érintkezés során is. Ennek a mechanizmusnak köszönhetően
könnyen alakulnak ki barlangok a mészkő összletekben. A
barlangképződéshez legalkalmasabb mészkövek a triász és
az eocén idején lerakódott kőzetek, amelyek az átlagosnál
tisztábbak és magasabb mésztartalommal rendelkeznek. A ki-
váló oldhatósága mellett fontos szerepet játszik a barlang-
képződésben az, hogy a kőzet kifejezetten merev s rideg,
ennek köszönhetően repedezetten törik. Ezek a repedések
pedig kiválóan alkalmasak az esővíz el-, illetve bevezetésére
a kőzettest belseje felé. Az esővíz enyhén savas, amely így
képes oldani a mészkövet. Az idő múlásával a repedésből kis
hasadék, barlang, később barlangrendszerek alakulnak ki. A
cseppkőbarlangok jellegzetes képződményei a sztalaktitok,
a sztalagmitok, a sztalagnátok és a drapériák. Lám, itt is fon-
tos szerep jut a víznek.

De térjünk meg heti sétánkból most, csendesedett folyóvi-
zekhez. Áprily Lajos Tavaszi vizek című verse vezet:

Zsong a szigetcsúcs barna berke,
a harkály részegen nevet.
Az ifjú nap: Dávid, leverte
a lomha Góliát-telet.

Állok a vadvizes tavaszban,
bódít a szagja, mint a bor,
kedvemben egy füttyös kamasz van,
aki voltam valamikor.

Vizek futnak, jegek ropognak,
dudorászom, kurjongatok – 
Lelkemben patakok zuhognak,
patakok, patakok, patakok.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, a víz világnapján

A márciusi napnyugta szeles holnapot ígér
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Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyja-
ira emlékezünk, akikről talán nem tu-
dunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tete-
mes részt vállaltak az egyetemes ma-
gyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar élet-
rajzi lexikon, 1000-1990. Főszerkesztő: 
Kenyeres Ágnes) 

Fónagy József (Nagyszalonta, 1859 – Bp.,
1913. márc. 26.): vadászati író. Fiatal kora
óta sikerrel foglalkozott vadászebek idomítá-
sával. Utóbb tenyészetet is berendezett, vizs-

láival számos díjat nyert külföldi kiállításo-
kon. Az Újság c. napilap állandó munkatársa
és a vadászati rovat vezetője. – F. m.: A vizsla
idomítása (Bp., 1887).

Dienes László (Tokaj, 1889. márc. 27. –
Bp., 1953. ápr. 5.): szociológus, író, ~ Pál fi-
vére. Szabó Ervin tanítványa és munkatársa,
a KMP egyik alapító tagja, könyvtárigazgató,
egyetemi tanár. A Tanácsköztársaság idején
népbiztos, a bp.-i munkástanács intézőbizott-
ságának tagja, a könyvtárügyek országos ve-
zetője. Kőhalmi Bélával megszervezte a
Könyvtárügyi Tanácsot, kidolgozta a tudo-
mányos könyvtárak centralizációjának, a
közművelődési könyvtárhálózatnak, az Or-
szágos Bibliográfiai Intézet felállításának és
a könyvtári szakoktatásnak tervezetét. 1919-

től emigrációban élt Bécsben, majd Románi-
ában, ahol 1926–29 között elindította a Ko-
lozsvárott megjelenő Korunkat, a romániai
haladó magyar értelmiség lapját. Romániából
1928-ban Berlinbe, végül 1931-ben Moszk-
vába ment. Az SZU-ban a Marx–Engels–
Lenin Intézetben, a Vörös Tanárképző
Főiskoláján és az Idegen nyelvek Pedagógiai
Főiskoláján dolgozott. 1945. dec.-ben tért
haza. 1946. jan.-tól a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár igazgatója, 1948 végétől a bp.-i
egyetem jogi karán tanszékvezető tanár. – 
M.: Walter Hofmann könyvtári törekvései
(Bp., 1916); Előtanulmány Marx Tőke c. mű-
véhez. Bevezetés a közgazdaságtanba (Bp.,
1948). 

Fekete László (Marosnémeti, 1889 – Ko-
lozsvár, 1947): romániai magyar operatőr. Is-
kolai tanulmányait követően kitanulta a
fényképészmesterséget. Janovics Jenő küldte

operatőri ismereteket tanulni Bécsbe. Haza-
térése után 1914-től a Corvin és a Proja cég-
nél felvételező, majd a laboratóriumi munkák
irányítója volt, itt Janovics Jenő munkatársa,
de együtt dolgozott Kertész Mihállyal, Garas
Mártonnal is. A legjelentősebb erdélyi mester
a tízes évekből, aki a gyakorlati munkában
kamatoztatta fényképészmesteri képességeit.
A húszas évek végén Fotófilm néven céget
alapított, és mint fényképész és keskeny ok-
tatófilmek készítője tevékenykedett. – I. f.:
Bánk bán (1914); Liliomfi (1916); A dolovai
nábob leánya (1916); Csaplárné a betyárt sze-
rette (1917, rövid játék); A tanítónő (1917);
A Gyurkovics lányok (1917); A vén bakan-
csos és fia a huszár (1917); Hotel Imperial
(1917); Palika (1918); A medikus (1918); Vi-
lágrém (1920, román); A szakállas ember
(1923, román); Halló, Amerika! (1926,
román).

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Kiss Székely Zoltán

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCL.)

Dunakanyar, kénsárga somvirág és fehér odvas keltike



Százhuszonöt éve, 1894. március 20-
án halt meg torinói száműzetésében
Kossuth Lajos, a „turini remete”, az
1848–49-es szabadságharc vezetője.

1802. szeptember 19-én a Zemplén várme-
gyei Monokon született kisnemesi családban.
Jogi oklevelének megszerzése után, 1824-ben
ügyvédi pályára lépett. Az 1832–1836. évi
pozsonyi országgyűlésen a távollévő főren-
dek képviselőjeként volt jelen, és kéziratosan
másolt, levélformában terjesztett lapjában, az
Országgyűlési Tudósításokban a beszédeket
kivonatosan közölte és kommentálta, így
népszerűsítve a reformellenzéket.

A diéta berekesztése után az országos is-
mertségre szert tett Kossuth Pestre költözött,
és megindította a hasonló szellemben szer-
kesztett Törvényhatósági Tudósításokat,
melyben a vármegyék és városok közéletéről,
gyűléseiről közölt beszámolókat. A lapot
1837-ben „lázító” hangvétele miatt betiltot-
ták, Kossuthot perbe fogták, és négyévi fog-
ságra ítélték. 1840 májusában amnesztiával
szabadult, és a következő évben megindította
a liberális szellemű Pesti Hírlapot, amely a
feudális kiváltságok ellen, az ország alkotmá-
nyos függetlenségéért, a polgári szabadság-
jogok megteremtéséért lépett fel.

Az újságtól 1844-ben meg kellett válnia,
ezután megszervezte az első hazai Iparmű ki-
állítást, kezdeményezte a Magyar Kereske-
delmi Társaság, a Gyáralapító Társaság
megalakítását, a magyar áruk védelmére a
Védegyletet. A reformkorban legnagyobb po-
litikai ellenfele Széchenyi István gróf volt
(akit Kossuth nevezett „a legnagyobb ma-
gyarnak”), a mindkettejük által áhított polgári
átalakulás mikéntjéről folytatott vitájuk egé-
szen a szabadságharcig tartott. Kossuthot
1847-ben az Ellenzéki Párt programjával Pest
vármegye követévé választották, az utolsó
rendi országgyűlésen az ellenzék vezéralak-
jaként döntő része volt abban, hogy 1848-ban
az országgyűlés az átalakulás élére állt.

Az 1848. március 15-i forradalom után a
Batthyány Lajos gróf vezette első magyar fe-
lelős kormány pénzügyminisztere lett. A for-
radalom fegyveres védelme érdekében 1848
júliusában az első magyar népképviseleti or-
szággyűlésen betegen elmondott, rendkívüli
hatású szónoklatával 200 ezer újoncot és 42
millió forintot szavaztatott meg. 1848 au-

gusztusában elrendelte az önálló magyar
bankjegyek, a Kossuth-bankók forgalomba
hozatalát, szeptemberben az ő javaslatára ál-
lították fel a honvédelem megszervezése cél-
jából az Országos Honvédelmi Bizottmányt.

Miután Batthyány 1848. október 2-án le-

mondott a miniszterelnöki tisztségről, a hata-
lom az Országos Honvédelmi Bizottmányra
szállt, amely elnökévé választotta, így Kos-
suth a forradalom első számú politikai veze-
tője lett. Az országgyűlés a dicsőséges tavaszi
hadjárat során, 1849. április 14-én az ő kez-

deményezésére mondta ki Debrecenben a
Habsburg-ház trónfosztását, őt magát pedig
ideiglenes államfővé, kormányzó-elnökké
választották. A szabadságharc az osztrák és
orosz túlerő miatt elbukott, Kossuth a vesztes
temesvári csata után, augusztus 11-én Aradon
lemondott, és Görgey Artúrra ruházta a telj-
hatalmat.

Az augusztus 13-i világosi fegyverletétel
után emigrációba kényszerült. Szeptember-
ben Vidinből írott levelében – igaztalanul –
árulással vádolta meg Görgeyt (személyes és
politikai vitáik végigkísérték a szabadsághar-
cot). Másfél éves törökországi tartózkodás
után bejárta Európát és az Egyesült Államo-
kat, hogy támogatókat szerezzen Magyaror-
szág felszabadításához. Amerikai útja
diadalmenetté vált, a washingtoni Kongresz-
szus épületében ma mellszobra áll. 1852-től
Londonban, 1861-től Olaszországban, utolsó
éveiben Torinóban (Turin) élt, ahol megírta
emlékiratait. Élesen ellenezte a kiegyezést,
1867-ben Deák Ferenchez küldött nyílt leve-
lében, a Kasszandra-levélben bírálta azt a po-
litikai megoldást, amely Magyarország sorsát
a Habsburg Birodalomhoz kötötte. 1890-ben
megfosztották magyar állampolgárságától,
amire válaszképpen számos város és várme-
gye díszpolgári címmel tüntette ki.

1894. március 20-án bekövetkezett halála
után holttestét vonattal hozták haza. Április
1-jén – a Budapest székesfőváros által rende-
zett – díszpompás temetésen félmillió ember
kísérte utolsó útjára, a Kerepesi úti temetőbe,
ahol sírja fölé néhány év múlva az ország leg-
nagyobb mauzóleumát építették. Kossuth
megítélése politikai pályafutása során ellent-
mondásos volt, parázs vitákat folytatott Szé-
chenyivel, Görgeyvel, Deákkal, de még
emigrációbeli társaival is. Száműzetésében
aztán a magyar nemzeti függetlenségért foly-
tatott harc jelképévé vált, alakja köré, amely
halála után az emlékezetben egyre nagyobbra
nőtt, kultusz szövődött. Nevét utcák és köz-
intézmények, a legmagasabb állami kulturális
díj és a fő közszolgálati rádióadó viseli,
csaknem minden magyar településen áll

szobra, a forint bevezetése után arcképe a
legmagasabb címletű, 100 forintos bank-
jegyre került. Hangját 1890-ben fonográfra
rögzítették, ez a legrégibb fennmaradt ma-
gyar hangfelvétel. (MTI)

Kossuth Lajos 125 éve halt meg
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A jeruzsálemi bíróság bezáratta 
a Templom-hegy vitatott Aranykapu-mecsetét

A jeruzsálemi bíróság bezáratta
a Templom-hegy vitatott Arany-
kapu-mecsetét.

A jeruzsálemi bíróság elrendelte
a Jeruzsálem óvárosában, a Temp-
lom-hegyen, az Aranykapu épüle-
tében található, mecsetnek használt
terem ideiglenes bezárását – jelen-
tette a The Times of Israel című
angol nyelvű izraeli honlap vasár-
nap.

A jeruzsálemi bíróság szerint az
épületet zárva kell tartani mindad-
dig, amíg a további sorsáról döntő
eljárás folyik. Pénteken a paleszti-
nok feltörték, majd kiemelték a
helyéről és megrongálták a terem
kapuját.

Magas rangú izraeli és jordániai
bizottság tárgyal egymással a kér-
dés megoldásának reményében.
Március elején izraeliek utaztak
Jordániába, és onnan is érkeztek je-
ruzsálemi megbeszélésekre az izra-
eli média értesülései szerint.

A 2003-ban bírósági határozattal
lezárt, imateremnek berendezett
helyiséget az utóbbi hetekben az
iszlám szent helyeket felügyelő
jordániai-palesztin muszlim fel-
ügyelő bizottság, a Vakf, az izraeli
rendőrség tiltakozása ellenére
többször megnyitotta, és mivel a
rendőrség ezt megpróbálta meg-
akadályozni, újabb zavargássoro-
zat kezdődött a Templom-hegyen.

A középkorban befalazták az
épületnek a városból kifelé vezető
kapuit, és azóta az Aranykaput
(arabul Bab al-Rahma-t, vagyis
Kegyelem kapuját) csak a Temp-
lomhegy, vagy arab nevén a Haram
al-Sarif felől lehet megközelíteni.
A muzulmán hagyomány szerint a
Haram al-Sarif teljes területe, min-
den kapuja és mecsete szentnek
számít, és része az al-Akszának.

A nagyobb, oszlopos helyiséget
rejtő kapu-épület a bizánci és korai
muzulmán időkben kifelé vezetett
az óvárosból és a Templom-hegy-
ről: az egyik oldalán lévő kapukon
a város felől, másik oldalán pedig
kívülről lehetett áthaladni.

Az izraeli hatóságok szerint a
második intifáda idején, 2000 után
a Gázai övezetet uraló iszlamista
Hamász vezetői ebben a teremben
működtették szervezetüket, s ezért
zárták le 2003-ban bírósági végzés-
sel a helyiséget.

Jeruzsálem azzal is vádolja a pa-
lesztinokat, hogy illegálisan ásatá-
sokat és építkezéseket végeztek a
Mecsetek terén, s a városi hatósá-
gok ennek folytatását is megpró-
bálták megakadályozni a terület
lezárásával. Izrael a státus quo
megsértésével vádolja a palesztino-
kat, mert egyeztetés nélkül, egyol-
dalúan és önhatalmúlag hatoltak be
a hatóságilag lezárt épületbe.

A Vakf katonai rádióban meg-
szólaltatott vezetője viszont úgy
vélte, hogy nem sértették meg a
státus quót, vagyis a korábbi hely-
zetet, mert ez a terület korábban,
2003 előtt a Haram al-Sarif me-
csetegyüttesének része volt.

A zsidók által Templom-hegy-

nek nevezett Mecsetek terén áll az
iszlám harmadik legszentebb ima-
helye, az al-Aksza mecset, de a tér
a zsidó vallás számára is kiemelke-
dően fontos, mert az ókorban itt állt
az ő legszentebb helyük, a jeruzsá-
lemi Szentély.

Izrael az 1967-es háborúban el-

foglalta Kelet-Jeruzsálemet –
benne az óvárost –, az al-Aksza
mecset környéke azonban a törté-
nelmi megállapodások értelmében
a Vakf gondnoksága alá került, és
a szent hely körüli békét a kényes
status quo megőrzésével igyekez-
nek biztosítani. (MTI)
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket április 4-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Siegfried Lenz német
regényíró egyik művének címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Ármány, cselszövés – Aukció. 7. Skálahang – Mosni kezd! 8. Fo-
gadalom – Történelmi éra. 9. Belül tágas! – A szén, a nitrogén és a foszfor vegyjele. 11.
Az a tárgy – Kecskehang. 12. Számszerű tény – Babtámasz. 14. Szintén – Zenedarab! 15.
Kikelet – Verdikt, döntés. 18. Ünnepélyesen átad – Formátlan, idomtalan. 19. Csökkenti
a sebességet, lassít – Varázslat. 22. Orvosi csont – Mutató névmás. 23. Vérszérum – Sémi
nép. 25. Ajtót szélesre nyit – Norvég, zambiai és osztrák gépkocsijelzés. 27. A végén moc-
can! – Ladik része! 28. Amerikai egyetem – Hegycsúcs. 30. Az oxigén és a kén vegyjele
– Páratlan liga! 31. Torlasz, gát – Dicsfény.  

FÜGGŐLEGES: 1. Jelmez, maszk – Ízek, ..., szerelmek! (Elizabeth Gilbert). 2. Un-
szol, ösztökél – Találka. 3. Fába vés – Azonos betűk. 4. Csernátoni várrom – RSM. 5.
Rakoncátlan, csintalan – Írásjel. 6. Népi hosszmérték – Halláskárosult. 10. Vízfolyás –
Mezei munkás. 13. Dedó – Hibás, helytelen. 16. Ízletes húsú tengeri hal – Papagájfaj. 17.
Erdei gyümölcs – Szerves oldószer. 20. Indiai női viselet – Egyik égtáj. 21. Szövetdarab,
cafat – Egyiptomi szent madár. 24. Gyón – Tartozása van. 26. Épületszárny – Vármarad-
vány. 29. Edward beceneve – Máltai és belga autójelzés. 

Koncz Erzsébet

A MÁRCIUSI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

TÖRÖK ADALBERT, Marosvásárhely, 
1918. Dec. 1. u.

BOÉR LORÁND-CSABA, Marosvásárhely, 
Koós Ferenc u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
KOSSUTH; GYURITS; KÁRMÁN; CHAMBERLAIN;

VIDA; KOTZEBUE; TEHEL
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot Borbély ernővel 
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a március 15-i számból:

Klasszikus (ikrek):
A legyek ura

Skandi:
Ha elmondod, mennyi jutalmat
kapok, én is elmondom, hogy
kivel csal meg a férjed.
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Szerkeszti: Kiss Éva 841.

VÍZSZINTES: 1. Magyar király (II.), német-római császár, 400 éve hunyt el. 6.
Mérnök, egyetemi tanár, MTA-tag, 150 éve született (Kornél). 9. Mind (angol). 10.
Bolgár író. 11. Politikus,  reformer, 150 éve halt meg (Lajos, gróf). 16. … Delon (film-
sztár). 18. Római 51. 19. Almafajta. 20. Várpalota része. 21. A berillium és a szén vegyjele.
22. Pénzzé tesz. 23. A Túr partjai! 24. Zeusz egyik kedvese. 25. Költő (Árpád).  26. Vi-
szonylagos (röv.). 27. Apa (latin). 29. Sereg. 31. Indokgyártás. 33. Rostnövény. 34. A réz
vegyjele. 35. Latin és. 37. Parancsolva felszólító. 39. Színésznő, 150 éve született (Irén).
41. Folyó (spanyol). 43. Vércsoport. 44. … Szamgin élete (Gorkij). 46. Vízgáz. 47.
Kedvező lehetőség. 50. Tullia d’ …, olasz írónő. 53. Költő, idén 150 éve hunyt el
(Alphonse Marie Louis Prat). 54. Jogász, egyetemi tanár, MTA lev. tag, 200 éve született
(Áron).

FÜGGŐLEGES: 1. Német író (Karl). 2. Hamis. 3. Fosztóképző. 4. Régészt dolgoztató.
5. Fiatalos köszönés. 6. Páros szótan! 7. … ipso (önmagától). 8. Régész öröme. 12. USA-
beli egyetem. 13. Hivatkozó. 14. Liba. 15. … Pacino (színész). 17. A Loire mellékfolyója.
19. Testőr, író, 400 éve született (Cyrano de). 20. Tisztás az erdőn. 21. Pap, iro-
dalomtörténész, 250 éve halt meg (Péter). 23. Kárpátalji folyó. 25. Harckocsi. 27. Tibeti
palota. 28. Hull. 29. Fél hegy! 30. Zeneszerző, 200 éve halt meg (János). 32. Q. 33. Fran-
cia folyó. 34. Hangtalanság (nép.) 36. … Eulenspiegel. 38. Fosztóképző. 40. Orosz
férfinév. 42.  Kaluga folyója. 45. … királynő (Shelley). 48. Annyi mint (röv.). 49. Némán
műt! 51. Gerlefej! 52. Latin kettős betű.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 
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www.bookyard.ro
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Pénzügyminisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek  kényszervégrehajtási osztálya
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/262-546; 
fax: 0265/261-093, e-mail: ajfp.ms@anaf.ro

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György
utca 1–3. szám) 2019. április 10-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen
értékesíti az alábbi ingóságokat: 
– Fiat Punto 176 AA63F berlina személygépkocsi, alvázszáma
ZFA17600002080146, rendszáma MS- 11-BRH, piros, 1994-es, benzines, nincs
akkumulátora, műszaki vizsgája és útadómatricája sem, kikiáltási ára 790 lej + 19%
héa
– kék, 2007-es gyártású Renault Megane, 63 kW-os,        azonosítószám
VF1BMSF0537557159, dízel, első meghajtású, 1461 köbcentis, 291.250 km-ben,
kikiáltási ár 5.500 lej + 19% héa
– homlokrakodó, Toxoda Automatic FBE15 típus, 11.291 lej + 19% héa
– Rimoldi TC típusú varrógép, kikiáltási ár 206 lej + 19% héa
– Rimoldi 327 típusú varrógép, kikiáltási ár 160 lej + 19% héa
–  Rimoldi 627 típusú varrógép, kikiáltási ár 274 lej + 19% héa
–  Rimoldi 527 típusú varrógép, 4 db,  kikiáltási ár 274 lej/db + 19% héa
– Rimoldi kéttűs varrógép, kikiáltási ár 662 lej + 19% héa
– Rimoldi kéttűs varrógép, kikiáltási ár 685  lej + 19% héa
– Pfaff gombvarró gép, kikiáltási ár 206 lej + 19% héa
– Pfaff varrógép, kikiáltási ár 206 lej + 19% héa
– Rimoldi varrógép, kikiáltási ár 320 lej + 19% héa
– Pfaff varrógép, 2 db, kikiáltási ár 274 lej/db + 19% héa
– Rimoldi TC típusú varrógép, kikiáltási ár 342 lej + 19% héa
– Jack vágógép, kikiáltási ár 297 lej + 19% héa
– Wolf Pacer vágógép, kikiáltási ár 274 lej + 19% héa
– Garudan típusú vágógép, kikiáltási ár 228 lej + 19% héa
– Rimoldi TC varrógép, kikiáltási ár 228 lej + 19% héa
– Sunstar varrógép, kikiáltási ár 342 lej + 19% héa
– Dürkopp cikcakkoló gép, kikiáltási ár 821 lej + 19% héa
– Dürkopp cikcakkoló gép, kikiáltási ár 730 lej + 19% héa
– 70 mm Modena feszítő, kikiáltási ár 137 lej + 19% héa
–  70 mm Modena feszítő, kikiáltási ár 114 lej + 19% héa
– Ayang szabógép, kikiáltási ár 411 lej + 19% héa
– szalagvágó gép, kikiáltási ár 1.255 lej + 19% héa
– Pfaff lineáris varrógép, kikiáltási ár 149 lej + 19% héa
– Mauser TC varrógép, kikiáltási ár 377 lej + 19% héa
– Attaccapizzo Rimoldi gép, kikiáltási ár 730 lej + 19% héa
– Pfaff lineáris varrógép, kikiáltási ár 434 lej + 19% héa
– Rimoldi TC varrógép, kikiáltási ár 274 lej + 19% héa
– Pfaff lineáris varrógép, kikiáltási ár 320 lej + 19% héa
– Sewmaq lineáris varrógép, 2 db, kikiáltási ár 479 lej/db + 19% héa
– Singer lineáris varrógép, kikiáltási ár 91 lej + 19% héa
– Rimoldi lineáris varrógép, 3 db, kikiáltási ár 91 lej/db + 19% héa
– Rimoldi fedőző varrógép, kikiáltási ár 570 lej + 19% héa
– gőzkazán Riello égővel, kikiáltási ár 1.209 lej + 19% héa
– kéttűs, karos Rimoldi varrógép, kikiáltási ár 890 lej + 19% héa
– Pfaff gomblyukvarró gép, kikiáltási ár 91 lej + 19% héa
– Wimex kézi szalagvágó, 2 db, kikiáltási ár 91 lej/db + 19% héa
– Sewmaq lineáris varrógép, kikiáltási ár 456 lej + 19% héa
– Rimoldi 263 varrógép, kikiáltási ár 91 lej + 19% héa
– Rimoldi gallérvarró gép, kikiáltási ár 274 lej + 19% héa
– Mauser TC varrógép, kikiáltási ár 206 lej + 19% héa
– Mauser négytűs varrógép, kikiáltási ár 228 lej + 19% héa
– Sewmaq lineáris varrógép, kikiáltási ár 342 lej + 19% héa
– 70 mm Modena feszítő, 2 db, kikiáltási ár 91 lej/db + 19% héa
– Brother lineáris varrógép, kikiáltási ár 57 lej + 19% héa
– Yuki lineáris varrógép,  kikiáltási ár 228 lej + 19% héa
– Brother lineáris varrógép, kikiáltási ár 114 lej + 19% héa
– Croquette Union Special varrógép, kikiáltási ár 240 lej + 19% héa
– Necchi lineáris varrógép, kikiáltási ár 80 lej + 19% héa
– S4M Zebra nyomtató, kikiáltási ár 365 lej + 19% héa
– cérnatekercselő, kikiáltási ár 1460 lej + 19% héa
– szabógép asztallal, kikiáltási ár 3057 lej + 19% héa
– automata szalagvágó, kikiáltási ár 251 lej + 19% héa
– légsűrítő, kikiáltási ár 913 lej + 19% héa
– Rimoldi fedőző varrógép, kikiáltási ár 685 lej + 19% héa
– ötfunkciós asztalossági gép: gyalugép, vastagságológép, cirkula, marógép,
lyukasztófelület, kb. 1988-1990-es, három háromfázisos motorral (7 kW, 7 kW, 1,5
kW)  felszerelve, jó állapotban; kikiáltási ár 6428 lej + 19% héa 
– Scania N3 haszonjármű, R420LA típus, 2007-es, kék, 1.003.344 km-ben,
hiánytalan,  jó állapotban, rozsdafoltokkal, kopott üléshuzatokkal, a bal alsó maszk
sérült. Kikiáltási ár 44.500 lej + 19% héa 
– Volvo M V50 személygépkocsi, azonosítószáma ZV1MW75416223304, 2006-os,
1997 köbcentis, rendszáma MS–12–NPZ, kék, hátsó fele baloldalt sérült. Kikiáltási
ár 19.500 lej + 19% héa
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságokra, hogy
értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig  mutassák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz
kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám
4322637), ha szükséges, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,
román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat
másolatát, külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását,
román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát. 
Jelen okirat a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül
megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi 207-es újraközölt, módosított
és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 260. és 261.
cikkelye értelmében. 
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási
törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja értelmében a
végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén,  vagy a 0265/250-982-es
telefonszámon, 166, 179-es mellék. 

A közlemény kifüggesztésének időpontja: 2019. március 22. 

Zogorean Florin,  
a Közpénzügyi Hivatal jogi személyek 

kényszervégrehajtási osztályának  helyettes vezetője 

Cîmpeanu Carolina osztályvezető 

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, auto-
matizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875)

ALKALMAZUNK RECEPCIÓST, SEGÉDSZAKÁCSOT és FELSZOLGÁLÓT. Magas kereseti lehe-
tőség, tapasztalat nem szükséges! Tel. 0744-624-976. (21078-I)

ZUHANYKABINOK GYÁRTÁSA egyedi és normál méretben 25 éve. Ingyenes felmérés. Tel. 0744-238-
765. (sz.)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat és ultrahangos kivizsgálás. Kedvezményes árak. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (63211-I)

CUKRÁSZATHOZ ÉRTŐ SZEMÉLYT alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (7/1591-I)

A marosvásárhelyi THREEPHARM KFT. ELEKTRONISTÁT alkalmaz orvosi gépek karbantartására.
Önéletrajzukat várjuk április 30-ig a következő e-mail-címre: office.medicale@threepharm.ro (21060)

GYÓGYSZERÉSZT és GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENST alkalmazunk Marosvásárhelytől 12 km-re
levő GYÓGYSZERTÁRBA. Tel. 0748-151-949. (21051-I)

MAGÁNVÁLLALKOZÁS ELADÓT, illetve PÉNZTÁROST alkalmaz teljes vagy részmunkaidőre. Akár
egyetemisták vagy nyugdíjasok  jelentkezését is várjuk. Dinamikus, kommunikatív, pontos, komoly, meg-
bízható, románnyelv-tudással, illetve B kategóriás hajtási jogosítvánnyal rendelkező személyek jelentkezését
várjuk. Fényképes önéletrajzukat az inghetata.ildiko@yahoo.com e-mail-címre várjuk április 28-ig. További
információért a 0758-291-244-es telefonszámon érdeklődhet munkanapokon 10–18 óra között. (21069)

A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT alkal-
maz. Előnyben részesülnek az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villanyszerelők.
Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197.
szám alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További infor-
máció a 0742-147-717-es telefonszámon. (63316-I)

RECEPCIÓS MUNKATÁRSAT keresünk szuper csapatunkba, jó munkakörülmények közé, FOGÁSZATI
KLINIKÁNKRA. Önálló és pontos munkára képes emberek jelentkezését várjuk, akik egyszerre legalább
három dologra tudnak figyelni, tucatnyi tennivalójukból semmit nem felejtenek el, hatékony és kedves kom-
munikációt tudnak folytatni – magas szinten – románul, magyarul és angolul, és mindezek mellett empátiával
is rendelkeznek, szeretik megoldani az emberek problémáit. Önéletrajzukat a pomadentclinic@gmail.com
e-mail-címre várjuk április 3-ig. (63421-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hollandiai munkapontra ÁCSOKAT, KŐMŰVEST alkalmaz. Kitűnő bére-
zés. Tel. 0762-986-532. (21080)

HOLLANDIAI munkapontra HEGESZTŐKET alkalmazunk. Tel. 0762-986-532. (21080)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSHEZ VILLANYSZERELŐT, BIZTONSÁGI BE-
RENDEZÉSEKHEZ TECHNIKUST és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Amit ajánluk: vonzó jövedelem.
Tel.: 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. A román nyelvű önéletrajzot az alábbi e-mail-címre vár-
juk: office@consuselectric.ro (63431-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Mun-
kaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon.
(sz.-I)

ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása: feldolgozza a vizuális információkat
számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése; a nyom-
tatás előkészítése és lebonyolítása; a nyomtatott anyagok tárolása, csomagolása és előkészítése szállításra;
információs támogatást nyújt az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése. Követel-
mények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), kö-
zépfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a szakmában
fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég honlapjának álláshirdető oldalára:
https://www.renania.ro/cariere/, vagy a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (sz.-I)
A MELINDA FUNERAR TELJES KÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁST ÉS ÜGYINTÉZÉST BIZ-
TOSÍT (nonstop): szállítás bel- és külföldön; komplex szolgáltatás a temetés formájától függetlenül; rava-
talozás a család kérésének megfelelően, a helyi szokásokat, lehetőségeket figyelembe véve; temetéshez
szükséges kellékek biztosítása; koszorú-, sírcsokor-megrendelések felvétele, exhumálás. Forduljon bizalom-
mal munkatársainkhoz, akik az Ön igényeinek és anyagi helyzetének megfelelően ajánlat összeállításával
segíthetnek a döntésben. Marosvásárhely, Oneşti tér 12. sz., tel.: 0752-068-772, 0740-263-907.
„Akik lakoznak csendben valahol,/ Szomorú fűz akikre ráhajol,/ Akiknek sírján halvány mécs lobog,/ A gyöt-
rődést azok már rég feledték:/ Mi sírva élünk, ők meg boldogok…” (Ady Endre) (-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez az alábbi állások be-
töltésére: SZAKFELÜGYELŐ a pénzügy-könyvelés részlegre – COR-kód 331309 –, egy állás meghatáro-
zatlan időre; REFERENS a pénzügy-könyvelés részlegre – COR-kód 215312 –, egy állás meghatározatlan
időre. A versenyvizsgák időpontja: április 2., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy
a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe, MUNKÁSOKAT a pékségbe és 3. fokozatú BE-
TEGNYUGDÍJASOKAT (gradul 3). Érdeklődni  hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám
alatt. (sz.-I)

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679.
(21085-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (21087-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (21087-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

VÁSÁROLOK régi, működőképes
személyautót (pl. Daciát). Tel. 0774-559-
754. (sz.)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0752-578-
568. (1762)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707-
713. (1762)

ELADÓ bútorozott kertes ház. Tel. 0747-
539-055. (1817)

ELADÓK szénabálák. Tel. 0744-707-934.
(1827)

ELADÓ tűzifa (bükk), 150 lej métere. Tel.
0740-570-753. (1785)

KEMÉNY tűzifa eladó, 150 lej. Tel.
0740-919-662. (sz.-I)

ELADÓ tűzifa (bükk), 150 lej métere. Tel.
0745-793-465. (1785)

GYERTYÁNFA és akácfa eladó. Tel.
0746-981-288. (sz.-I)

ELADÓK: hámok, borona, kukoricavető,
kapálóeke, krumplitöltő, két disznó. Tel.
0732-586-648, 0365/420-368. (2/1835)

ELADÓ a Bözödi-tó partján 14 ár
(1400 m2) hétvégi ház építésére al-
kalmas telek. Tel. 0741-394-699.
(5/1643-I)

VESZEK vagy BEVESZEK festmé-
nyeket, ezüstöt, antik tárgyakat. Ber-
nády tér  4. szám, nyitvatartás:
csütörtök, péntek 10-17 óra között.
Tel. 0740-147-380. (10/1171-I)

ELADÓ vadonatúj egyszemélyes, ki-
húzható fotel típusú ágy. Tel. 0751-
294-769. (1772-I)

ELADÓ lucernamag. Tel. 0740-872-743.
(1770)

ELADÓK előnevelt csirkék a csere-
falvi Soós-farmnál, kizárólag beoltott
szárnyasok kaphatók. Házhoz szállí-
tást is vállalunk. Tel. 0754-365-811,
0756-543-388. (2/1343)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-
107. (4/1718-I)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (23/1110)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel. 0743-595-124, 0749-761-147.
(3/1274-I)

ELADÓ olcsón 1 ha terület Jedden
(Livezeni). Tel. 0765-192-707.
(3/1659-I)

ELADÓ kemény erdei tűzifa. Tel.
0754-899-512. (16/1849-I)

ELADÓ szobabútor-garnitúra jó
állapotban, olcsón és színes televíziók.
Tel. 0365/413-874. (6/1861)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1/1867-I)

ELADÓK malacok. Tel. 0728-971-
777. (9/1875-I)

JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka eladó.
Ára: 25 lej/liter. Tel. 0740-334-468.
(4/1870)

ELADÓ tűzifa: gyertyán. Tel. 0747-
620-424. (11/1877-I)

ELADÓ lánynak való új szőttes székely
ruha. Tel. 0726-574-794. (12/1879)

ELADÓ váltóeke, tárcsás kasza,
krumplikidobó. Tel. 0745-404-666.
(13/1880)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-206-683.
(14/1881-I)

ELADÓ 100 véka búza. Tel. 0733-
542-695. (25/1893-I)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (25/1893-I)

LAKÁS

VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdő-
övezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Inter-
neten megtekinthető: http://alexan-
dervendeghaz.hu (-I)

A HUNEDOARA utcában sürgősen
eladó  I. osztályú, 50 m2-es,  két külön
nyíló szobás, II. emeleti téglalakás.
Ára: 42.000 euró. Érdeklődni:
0365/413-874, vasárnaptól, e-mail-
cím: menik@citromail.hu (4/1859-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a Vic-
tor Babeşben igényesnek. Tel. 0771-
392-144. (3/1836-I)

ELADÓ 3 szobás, 2 vécés, saját pin-
cés, magasföldszinti lakás a Diamant
zöldségpiac mellett. Érdeklődni a
0755-505-301-es, 0740-157-066-os
telefonszámon. (sz.-I)

ELADÓ háromszobás tömbházlakás és
garázs a Rozmaring utcában. Érdeklődni
a 0742-802-545-ös telefonszámon.
(1778)

ELADÓ I. osztályú, 36 m2-es garzon a
Kárpátok sétányon. Tel. 0749-425-152.
(14/1529)

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott
kétszobás apartman a November 7.
negyedben nem dohányzó személy
részére. Ára 200 euró. Tel. 0752-836-
269. (1774-I)

ELADÓ téglaépítésű, 3 szobás
tömbházlakás a Tudor lakónegyedben.
Érdeklődni a 0770-271-404-es
telefonszámon. (1828)

ELADÓ Nyárádköszvényesen családi
ház kerttel, mellékhelyiségekkel. Eladó
Yamaha Jog robogó. Tel. 0365/804-092,
0740-196-315. (1811)

KIADÓ egyszobás, teljesen felújított,
bebútorozott, első osztályú, I. emeleti
tömbházlakás a Kövesdombon. Bére:
200 euró, alkudható. Tel. 0365/806-036,
0770-383-403, 0748-224-888. (7/1862)

SÜRGŐSEN eladó kertes ház a Bulevárd
környékén. Tel. 0744-644-173. (7/1873)

ELADÓ családi ház a központban,
440 m2 a telek, lakott felület 110 m2.
Tel. 0743-825-497. (23/1891)

TÁRSKERESÉS

EGYEDÜLÁLLÓ 61 éves nő, keresek
egy optimista, káros szenvedélyektől
mentes egyedülálló férfit 62 éves korig,
aki kertes házzal rendelkezik
Marosvásárhely területén, barátság
végett. Tel. 0770-383-551. (1815)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20923)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8/1722)

OLCSÓ NYARALÁST kínálunk
Hajdúszoboszlón házias ízekkel,
félpanziós ellátással. 3 éjszaka 250 lej, 7
éjszaka 450 lej. Tel. 00-36-52-271-848,
00-36-30-055-7227. Szabó Antalné,
Hajdúszoboszló, Damjanich utca 100.
szám. (4/1642)

A LEGOLCSÓBBAN: tetőjavítás,
csatornatisztítás, kéményjavítás, tető-
fedés, bármilyen típusú terasz és
kapu készítése. Kérésre mindenféle
ácsmunkát és javításokat végzünk,
szennyvízelvezetés és lefolyó készí-
tése. 15% kedvezmény nyugdíjasok-
nak. Bárhová elmegyünk. Ingyenes
szállítás. Tel: 0770-759-705, 0757-
899-654. (sz.-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-
104. (7/636-I)

TETŐSZIGETELÉS részletre,
garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722-
693-866. (21031)

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost. Tel.
0744-572-889. (21056)

SÍRKERETET, kriptát készítünk gránitból,
mozaikból előnyös áron. Tel. 0753-924-
431. (6/1662)

LAKÁSTAKARÍTÁST vállalok. Tel.
0747-991-981. (7/1663-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (1760-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-
takarítást, festést és bádogosmunkát.
Tel. 0743-799-833. (11/1707-I)

ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogosmunka,
tetőfelújítás, javítás, cserépforgatás, új
tető Lindab-lemezzel, bármilyen
munkálatok. Tel. 0740-651-354. (1740) 

TETŐFEDŐ bádogosmester vállalja
bádogtető készítését, szerelését és
javítását, csatorna készítését és
szerelését különféle anyagokból,
cserépátforgatást. Tel. 0743-903-910,
0756-525-549. (1749)

VÁLLALUNK: tetőkészítést (Lindab
lemez, cserép), szigetelést, ácsmun-
kát és bármilyen munkát. Tel. 0748-
669-239. (4/1837-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, tetőszigetelést, cse-
répforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-
pukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-
747, 0755-291-137. (22/1889-I)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0752-462-
242. (18/1885)

KERTÉSZMÉRNÖK SZAKOS
HALLGATÓ sírgondozást vállal Ma-
rosvásárhelyen és környékén. Sírok
beültetését, tisztán tartását, valamint
évfordulók alkalmával csokrok és ko-
szorúk kihelyezését vállalom. Tel.
0745-318-396. (20/1887-I)
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KILYÉN IDÁNAK születésnapja
alkalmából kívánunk Istentől
megáldott, hosszú életet, egészséget!

Szerettei. (1814)

SZENTFÖLDI KÖRUTAZÁS
2019. május 6-12. között Gy. Tibor plébános vezetésével 

szentföldi körutazás lesz. 
Főbb helyszínek: Jeruzsálem, Betlehem, Tiberias, Holt-tenger, Jordán folyó,

Maszada hegye és Yad Vashem. 
Még van négy hely.

Bővebb információ a 0744-909-601-es telefonszámon. (sz.-I)

GYüMÖLCSFATERMESZTŐ elad: 
gyümölcsfa-, rózsa-, málna-, ribizli-, szőlő-, egres-, orgonatöveket, 

díszcserjéket, tujákat, krizantémot 
Marosszentgyörgyön, a Gemini mellett, 

Koronkán, a Koronka Panzió mellett, 
Maroskeresztúron, a kijáratnál jobb oldalon. 

Ár: 6-13 lej között. Tel. 0741-763-416. (-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ – Igényeljen ezen a héten kanapétisztítást, 
és jutalmul FÉLÁRON mossuk ki szőnyegeit. További információért hívjon 
bizalommal a 0799-998-899-es telefonszámon. (sz.-I)

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, Ghe. Avramescu utca 4. szám –, a
csődbe jutott Com Ardeleana Kft. (Dicsőszentmárton, 1918. December 1. utca 32.
szám) cégfelszámolója, újra nyilvános árverést szervez az alábbi ingó javak
értékesítésére:
– állóeszközök, 15–20 tonna ócskavas. Kikiáltási ár a nehézfém kategória esetén
(berendezések) 0,85 lej/kg, a szállítóeszközökből származó lapok esetén 0,75
lej/kg. A leírt javak teljes listája a www.smdamures.ro weboldalon tanulmányozható; 
– leírt számítógépekből származó műanyag hulladék, kikiáltási ár 0,35 lej/kg. A
licitre március 29-én 13 órától kerül sor a felszámoló székhelyén, és hetente
megismétlik, ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. Az árverésen azok
a jogi/fizikai személyek vehetnek részt, akik/amelyek a kikiáltási ár értékének 10%-
át kitevő részvételi garanciát, valamint az árverésen való részvételi díjat kifizetik, és
megvásárolják a feladatfüzetet legkésőbb az árverés előtti napon 13 óráig. 
Bővebb tájékoztatás a 0265-269-700, 0265-261-019, 0745-146-096
telefonszámokon. 

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

ZARÁNDOKLATOK 2019-ben 
Május 20–25. – MEDJUGORJE (145 euró)

Július 2–6. – SZENTFÖLD (600 euró + 900 lej repülő) 
Október 8–12. – PORTUGÁLIA: Fatima és környéke, Lisszabon

(480 euró + 1000 lej repülő)
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István.

Érdeklődni lehet a 0742-968-166-os telefonszámon  vagy 
a hajlakattilajbi@freemail.hu e-mail-címen. (sz.-I)

Marosvásárhely Polgármesteri 
Hivatala több mint 500 csemetét

ültet a besei erdőbe
A besei erdőből majdnem

100 árnyit ültetnek be facse-
metékkel. Az erdősítési kampány március
21-én, csütörtökön kezdődött, amikor a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
üvegházakat, parkokat és zöldövezeteket
felügyelő szakosztálya a Maros Megyei Er-
dészeti Igazgatóság erdőmérnökeivel a
helyszínre érkezett a csemetékkel. Több-
féle lombhullató fát ültetnek az elkorhad-
tak helyére: bükk, tölgy, nyír. A csemeték
nagy részét a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal biztosította, a többit a Maros
Megyei Erdészeti Igazgatóság.

A bel- és külkapcsolati osztály



MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk 
SZÖVÉRFI IMRÉRE halálának 3.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (6/1210-I)

„Elvesztettem azt, akit annyira
szerettem,
jókedvem, nyugalmam vele el-
vesztettem.
Üres már a lakás, nincs kit haza-
várjak,
ezért nem jön éjjel szememre
álom.
Majd, ha elindulok, napjaim be-
telvén,
karjaid kitárva várj az út végén.”
„Tudom, hogy búcsú nélkül oly
messzire mentem,
tudom, hogy megsiratsz nagyon
gyakran engem.
Nyugodj bele, most már nincs
mit tenni,
ahol én vagyok, onnan nem
lehet hazajönni.
Szerettem volna még veled
lenni, 
de a halál legyőzött, el kellett
menni.”
Könnyes az út, mely a sírodhoz
vezet, a Jóisten őrködjön pihe-
nésed felett. Két kezed munkáját
mindenhol látjuk, áldott, szép
emléked, míg élünk, szívünkbe
zárjuk. A fájdalmat leírni nem
lehet, csak letörölni az érted
hulló könnyeket. Könnyes szem-
mel tekintünk az égre, kérjük a
Jóistent, hogy nyugtasson béké-
ben.
Fájó szívvel emlékezünk március
24-én CSATLÓS IRÉNRE szül.
Dósa halálának 2. évfordulóján. 
Szeretett férjed, három fiad,
három menyed. Pihenj békében!
(1794)

Egy szál virág a kezemben, szív-
szorongva kimegyek a temetőbe,
és a könnyeim leperegnek egy
kőre. Nehéz itt, e helyen megállni,
és valakire mindig visszagon-
dolni. Nem vársz, hogyha me-
gyek, nem törlöd le az érted hulló
könnyemet. Szívünkben mindig
ott élsz, lelkünk része vagy. Szo-
morú a távolság, de nem felejt a
gondolat, az élet csendesen
megy tovább, de fájó emléked el-
kísér egy életen át. Végleg elmen-
tél hosszú utadra, hangod nem
halljuk többé már soha.
Szomorú szívvel, de örök hálával
és szép emlékekkel gondolok
szeretett férjemre, a holtmarosi
BAKOS GYŐZŐRE halálának ötö-
dik évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Emlé-
két őrzik szerettei. (13/1669)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk DÁLYAY GABRIELLA
tanítónőre halálának 5. évforduló-
ján. Drága szép emlékét, szerete-
tét szívünkben megőrizzük egy
életen át. Nyugodjon békében!
Szerettei. (14/1671-I)

Fájó szívvel, kegyelettel emléke-
zünk a radnóti születésű SZÁSZ
GYULÁNÉRA szül. KOVÁCS
MÁRIA halálának 30. évforduló-
ján. Nyugodjon békében! Emlé-
két szívünkben őrizzük: fia,
menye és unokái. (10/1724)

Kegyelettel, fájó szívvel emléke-
zünk és emlékeztetjük azokat,
akik ismerték a marosvásárhelyi
születésű BALOGH ZSIGMOND
(Zsiga) marosszentgyörgyi la-
kost, hogy március 25-én van ha-
lálának 4. évfordulója.
Fájdalommal emlékezünk: sze-
rető felesége, lánya családjával
együtt. (1821)

Fájdalommal emlékezünk a nagy-
teremi SZŐCS ANDRÁSNÉRA
szül. TAKÁCS ROZI halálának 4.
évfordulóján. Nyugodjon csende-
sen! Szerettei. (1825-I)

Fájdalommal és kegyelettel emlé-
kezünk március 25-én NAGY
IRMA szül. BERECZKI asszisz-
tensnőre halálának 6. évforduló-
ján. Bánatos férje, Zoli, lánya,
Évike, nővére, Éva. (12/1845-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-
hagyva, 
melyet reménykedve viseltél ma-
gadban.
Kegyetlen volt a sors, hamar el-
vett tőlünk, 
de a te szíved emléke itt marad
közöttünk.
Fájó szívvel emlékezünk március
22-ére, amikor a kegyetlen halál
elrabolta közülünk a mezőmada-
rasi NAGY ANNÁT szül. Katona.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Örökre bánatos férje és
szerettei. (19/1853)

Életed rövid volt, csak egy rövid
álom. Váratlanul jött a halál,
búcsú nélkül vitt el tőlünk.
Szeretettel emlékezünk a bordosi
születésű ORBÁN ENDRE-
ANDRÁS  marosvásárhelyi la-
kosra halálának 26. évfordulóján.
Minden imánkkal és szeretettel
maradunk, amíg élünk. Szeret-
teid: feleséged, lányod és uno-
kád. (1800)

Fájó szívvel emlékezünk 
PÁSZTOR MÁRIA karácsonfalvi
óvónőre halálának 2. évforduló-
ján. Szerettei. (21/1888-I)

Szeretettel emlékezünk 
dr. ERDÉLYI BÉLA fül-orr-gége
szakorvosra halálának 3. évfor-
dulóján. Áldott, szép emlékét őrzi
felesége, Magdolna és fia, Boldi-
zsár. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! (3/1897-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, testvér, ismerős és jó
szomszéd, 

özvegy KOLCSÁR LAJOSNÉ
született KOVÁCS KATALIN 

március 20-án reggel 9 órakor
hosszú betegség után hirtelen el-
távozott szerettei köréből. Teme-
tése március 22-én, pénteken 13
órától lesz a római katolikus te-
mető alsó kápolnájában. 
Búcsúzik három leánya, Magdi,
Éva és Ildikó, vejei és unokái. 
Nyugalma legyen áldott és csen-
des! (10/1876-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
édesanyánktól, nagymamától,
anyóstól, 

özv. SZÁSZ FERENCNÉTŐL 
szül. SÁNDOR EMMA 

aki türelemmel viselt szenvedés
után 2019. március 19-én örökre
itthagyott minket. Végső nyug-
helyére március 22-én 13 órakor
helyezzük a marosvásárhelyi
kórház mögötti új temetőbe.
Számunkra te sosem leszel 
halott, 
örökké élni fogsz, mint a 
csillagok.
Fiaid: Ferenc és Attila, menyeid:
Gyöngyi és Enikő, valamint uno-
kád, Barni. (2/1856-I)

Drága
NAGYMAMÁM,

nem lehettem ott veled, nem fog-
hattam a kezedet, nem mondhat-
tam, hogy ne félj, mert jó lesz
minden. Mindig is vágytam hoz-
zád, nem gondoltam, hogy nem
találkozunk többet. Egy szó sem
tudja elmesélni, mennyire fogsz
nekem hiányozni. Most már csak
bennünk élsz. Szeretlek mind-
örökké. 

Unokád, Barni. (2/1856-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós, rokon,

özv. FODOR JÁNOSNÉ
szül. ELEKES GIZELLA

életének 86., özvegységének 20.
évében visszaadta lelkét Terem-
tőjének.
Búcsúztatása március 23-án 14
órától lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temető ravatalozójából.
Drága szerettünket március 24-
én, vasárnap 13 órától kísérjük
utolsó földi útjára szülőfalujá-
ban, a küsmödi ravatalozóból.
Kérjük, hogy aki részt vesz a bú-
csúztatón, koszorú helyett egy
szál virággal fejezze ki részvétét.
A ravatalozó bejáratánál elhelye-
zett dobozba téve felajánlhatja
adományát a küsmödi reformá-
tus egyházközségnek.

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk, 

KOVÁCS TAMARA 
született IVANOV 

aki főkasszásnőként dolgozott a
TAPL-nél, 77 éves korában már-
cius 18-án hirtelen elhunyt. Te-
metése március 22-én, pénteken
14 órakor lesz a római katolikus
temetőben, katolikus szertartás
szerint. 
Emlékét őrzi két ikerlánya: Éva
és Dianna. (9-1865-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, test-
vér, 

PÁCZAI MÁRIA 
2019. március 21-én, életének 75.
évében elhunyt. Temetése folyó
hó 23-án, szombaton 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. 

A gyászoló család. (24/1892-I)

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték a marosvásár-
helyi születésű 

MARTON SÁNDORT
hogy életének 79. évében rövid
betegség után március 15-én
reggel elhunyt Németországban. 

Gyászoló szerettei. (1823-I)

Szeretettel és örök hálával a szí-
vünkben tudatjuk, hogy a hőn
szeretett édesanya, nagymama,
rokon és szomszéd, 

CSATÓ ANNA 
született VÍZI

életének 88. évében eltávozott
közülünk. 
Földi maradványait március 25-
én, hétfőn 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a református
temetőben. 

A gyászoló család. (2/1896-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk szere-
tett anyatársunktól, özvegy
SZÁSZ EMMÁTÓL, aki rövid
szenvedés után elhunyt.
Őszinte részvétünk a gyá-
szoló családnak. Nyugodjon
békében! A Dávid család.
(3/1869-I)

2019. március 22., péntek ______________________________________________HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG 19

„És ne higgyétek azt,
Hogy elszakadtam volna tőletek,
…
Bizony mondom én, veletek vagyok
Mind e világnak végezetéig.”

(Reményik Sándor)

Szívünkben éltek tovább, drága jó szüleim, s kérjük azokat,
akik emlékezetében ott vagytok, gondoljanak Rátok
szeretetteljes kegyelettel.
Hat éve pihent meg MEZEI (CSIKI) ERZSÉBET, édesanyám,
és huszonhárom éve MEZEI ZSIGMOND (Jóska), édesapám.
Nyugodjatok békében!

Lányotok és családom. (1797-I)

„látom őt lassan ködbe veszni,
belehullani az öröklétbe,
időtlen nagy végtelenségbe…”

Várnai Zseni soraival emlékezünk
édesanyánkra és szüleire. 
PORTIK IBOLYKA – Tatóka – tanító néni
hét éve költözött DARABONT ÁGNES
nagymamánk és PORTIK FERENC
nagytatánk mellé. Akik ismerték őket,
emlékezzenek rájuk szeretettel. 
Szeretteik: Öcsi, Baba és Péter. (-I)

A szomorúságot nem lehet leírni, a gyászt és a bánatot csak
belül lehet érezni. Nem az a gyász, ami könnyet csal a sze-
münkbe, hanem amit a szívünkben hordozunk egy életre. 
Elvesztettem azt, akit annyira szerettem, jókedvem, nyugalmam
vele elvesztettem. Üres már a lakás, nincs ki hazavárjon, ezért
nem jön éjjel a szememre álom. Fájdalmunkat nem enyhítik a
múló évek, a mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek. 
És íme az évek száma újra eggyel gyarapodott, amióta a nemes
lélek közülünk eltávozott. Ez a földi élet csak egy futó kaland,
búcsút venni néha idő nem is marad. 
Így történt ez akkor is, már 4 éve, amikor jóságos szíve utolsót
dobbant, és búcsú nélkül itthagyott bennünket. Azóta nincs
más, csak könny és szívfájdalom, és hogy mennyit kell kibírni,
jó Uram, csak te tudod.
Összetört szívünk mély fájdalmával emlékezünk
LÁSZLÓ ROZÁLIÁRA március 24-én, amikor 4 éve a kegyetlen
halál elragadta közülünk. 
Emlékét őrzi bánatos lánya, Katalin, valamint szerettei. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (8/1864-I)

„A múlt EMLÉK,
A jövő TITOK,
A jelen AJÁNDÉK.”
Emlékezzünk együtt 2019. március 23-án,

BÁLINTH SÁNDOR 
(Öcsi)

elmúlásának 4. évfordulóján.
A legnyomorultabb érzés, mikor hiányzik Valaki. Körülnézel,
nem érted… Minden a helyén van az életedben: a tárgyak, a sze-
mélyek, csak éppen hiányzik Valaki. Keresed, reménykedsz és
várod…
Vannak emberek, akik nem azért küldettek hozzánk, hogy ma-
radjanak, hanem azért, hogy megmutassanak valami fontosat…
Ha pedig eljön a nap, el kell Őket engednünk. Óriási a veszteség
bennünk, pedig kaptunk Tőlük valamit… Megtanultuk értékelni
az ÉLETET.
Nyugodjon békében, örökre velünk marad.
Szerettei: felesége, Erzsike, fia, Csaba, imádott unokája, Erik,
sógornője, Ibi. (6/1872-I)
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Ingyenes autóbuszbérlet-tulajdonos 
iskolások, egyetemisták 

és 55 év fölötti nyugdíjasok figyelmébe! 
Az ingyenes autóbuszbérlet-tulajdonos iskolások, egyetemisták és 55 év fölötti nyugdíjasok bérleteit

2019. április 30-ig bocsátják ki, amikor érvényét vesztik a 2018-as bérletek. 
Tekintettel a diákok és az egyetemisták programjára, kizárólag számukra megnyitottunk két helyi-

séget, ahol szombaton 8–13 óra között átvehetik a bérleteket: a Bega utca 2. szám alatt (a közszállítási
vállalat székháza) és a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban.

Azzal az őszinte meggyőződéssel, hogy a bérletosztásnál felmerülő minden gondot megoldunk, min-
denki rendelkezésére állunk, és köszönjük a megértésüket és türelmüket. 

A közszállítási társulás igazgatótanácsa

Megkezdődött az újságos-
kioszkok elszállítása

Azoknak az újságosbódé-tulajdonosoknak, akiknek
cége felszámolás alatt áll vagy a bérleti szerződésüket nem

újították meg, el kell hagyniuk a város közterületét. Ennek értel-
mében több létesítmény kiürül a városban – vagy a tulajdonosok
jóvoltából, vagy a közterület-felügyelő hivatal munkatársai szál-
lítják  el a kioszkokat.

A mai nap folya-
mán leszerelték
ezeket a kioszkokat
a Pandúrok útján
és a November 7.
lakónegyedben (az
Unic környékén),
március 16-án
pedig elszállították
a létesítményeket a
Mocca, a Rózsák
tere és a Győzelem
tér övezetéből.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 
bel- és külkapcsolati osztálya


