
Tegnap délben újra meglátogatta az erdélyi autópálya Ma-
rosvásárhely és Maroskece, illetve Maroskece és Aranyosgyé-
res közötti szakaszának építőtelepét Alexandru Răzvan Cuc
szállításügyi miniszter, akit személyzetén kívül Cristian 
Terheş európai parlamenti képviselőjelölt is elkísért. Míg az
egyik szakaszon tapasztaltakkal elégedett volt, a másik ki-

vitelezőjét a szerződés felbontásával fenyegette meg. A ven-
dégeket Mircea Duşa prefektus is elkísérte a munkalátoga-
táson. 

Kampánycsata 
zöldségfronton

Állítólag a zöldség- és gyümölcspiacot uraló külföldi maffiának
üzent hadat a fő kormánypárt bajszos elnöke múlt héten egy kam-
pányrendezvényen. Másnap ellenőrök hada lepte el a piac minden
szegmensét, szállítóktól a kereskedőkig mindenkit ellenőriztek, és
száztonnás nagyságrendben foglaltak le terméket, meg persze a
bírságcsekkeken is vastagon fogott a hatósági golyóstoll. Az előt-
tünk álló választási kampányokban még gyakran fognak hada-
kozni a szociáldemokraták az országot uralmuk alá hajtó gonosz
külföldiekkel. Ezeknek a csatáknak csak az adófizetők lesznek a
vesztesei.

A mostani zöldségmaffia elleni hadjáratnak egy logikus követ-
kezménye lesz: kicsit még feljebb lehet majd srófolni az árakat.
Húsvét közeledtével magától is növekszik a kereslet, a vásárló
majd kifizeti a most kirótt bírságok és a lefoglalt termékek költ-
ségét is. Akár többszörösen is. A háborúzó politikus is nyer egy-
két százalékpontnyi pluszbizalmat az ilyen lufikkal megvezethető
választóknál, tehát az üzletkör bevételi oldalán mindenki jól jár.

A vásárló meg fizeti az egész cirkuszt. Neki ennyi jár már lassan
három évtizede. Ezalatt már a nyolcadik választási ciklusban já-
runk, és ezek többségében pont az a szociáldemokrata párt volt
kormányon vagy a hatalom közelében, amelyik most a multikkal
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Benedek István

Vajda György 

Budapesti tér viseli
Szováta nevét
Múlt héten parkot neveztek el a sóvi-
déki fürdővárosról Budapesten. A ma-
gyar főváros XIII. kerülete, Angyalföld
huszonegy évvel ezelőtt fogadta test-
vérvárosai sorába Szovátát, és azóta
is szüntelenül erősíti ezt a kapcsolatot
különféle hivatalos, szakmai és civil
programokkal.
____________2.
Baleset miatt indí-
tottak nyomozást
A párizsi ügyészség baleset miatt indí-
tott nyomozást a Notre-Dame katedrá-
lisban pusztító tűz ügyében, a tűzoltók
pedig kedd reggel bejelentették, hogy
teljesen megfékezték a lángokat.
____________3.
Háza a versnek 
Nyárádszentsimonban van egy titok-
zatos épület. Benne lakik a múlt, a kis
falu minden nemzetségének család-
fája és a hajdani iskolát betöltő gyer-
mekzsivaj emléke. A barátságos,
vendégmarasztaló épületbe minden
tavaszi rügybomláskor újra beköltözik,
otthonra lel a VERS is.
____________5.

Alexandru Răzvan Cuc szállításügyi miniszter (baloldalt) az autópálya egyik munkatelepén Fotó: Nagy Tibor

Elhozza a karácsony az autópályát 

Nem lesz határidő-eltolás! 
Előfizetőink 
figyelmébe!
A húsvéti ünnepek

miatt áprilisban 
kevesebb 

A munkAnAp, 
ne feledjék 

időben megújítani 
az előfizetést! 

Telefon: 
0742-828-647. 



Múlt héten parkot neveztek el a sóvidéki fürdővárosról
Budapesten. A magyar főváros XIII. kerülete, Angyal-
föld huszonegy évvel ezelőtt fogadta testvérvárosai so-
rába Szovátát, és „azóta is szüntelenül erősíti ezt a
kapcsolatot különféle hivatalos, szakmai és civil prog-
ramokkal. Ezt a kapcsolatot erősíti az a megtisztelő
gesztus is, amelyet az elmúlt hét végén tett a kerület ön-
kormányzata fürdővárosunk felé, amelynek nevével ke-
resztelt el egy közteret” – áll a városháza által közreadott
sajóközleményben. 

Az ünnepélyes névadó rendezvényt a szovátai Inter-
mezzo kamarakórus nyitotta meg, és tiszteletét tette Szo-
váta önkormányzatának küldöttsége is. A két elöljáró
köszöntőbeszédei után időkapszulát helyeztek el, lelep-
leztek egy Szovátát röviden ismertető emléktáblát, il-
letve egy ismertető pannót is felállítottak a parkban, ahol
helyi óvodások egy csoportja a maguk készítette, Szováta
címerével díszített zászlócskákkal sorakozott fel.

„Számunkra több területen is példaértékű a kerület ön-
kormányzatának munkássága, és azt a közterületek elneve-
zése terén is követendőnek tekintjük” – mondta beszédében
Szováta polgármestere, Fülöp László Zsolt, kiemelve, hogy
megtisztelőnek érzi ezt a gesztust. „Meghatározó pillanat
a névadás. Gondoljunk csak arra: amikor újszülött gyer-
mekünknek nevet adunk, mindig szívünknek tetsző nevet
választunk, ami kellemes érzéseket ébreszt bennünk, amit
szeretettel mondunk ki, ami jellemzi őt, és egész életén át
kíséri. E teret Szováta kíséri, és ezáltal mi, a szovátai kö-
zösség is. Ez a tér elérhető közelségbe és napi, közvetlen
kontaktusba hoz bennünket a kerület lakosaival. Ez a meg-
tisztelő gesztus kitűnő példája és bizonyítéka a határok nél-
küli testvériségnek” – mutatott rá az elöljáró.

Szovátát 1998-ban fogadta testvérvárosául a magyar fő-
város XIII. kerülete, a fürdőváros mellett a varsói Ochota,
a bécsi Floridsdorf, a kassai Délváros és a délvidéki Eszék
ápol még ilyen kapcsolatokat Angyalfölddel. (gligor)

Ünnepi nyitvatartás a piacokon
A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság értesíti a lakosságot,
hogy a húsvétra való tekintettel április 28-án és 29-én
zárva lesz a Hadsereg téri piac, 28-án pedig az ócskapiac
is. A napipiacok ezeken a napokon rövid programmal, azaz
14 óráig tartanak nyitva. 

Jogi tanácsadás
Április 17-én, ma délután 4 órakor szerkesztőségünk Ma-
rosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám alatti székhe-
lyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Húsvéti vásár
A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros megyei
szervezete (RMGE Maros) április 17-én, szerdán Keresd
a helyit! jelmondattal húsvéti vásárt szervez marosvásár-
helyi, Laposnya utca 23. szám alatti székházában. A vásá-
ron, amelynek célja az ünnepre való hangolódás,
készülődés, továbbá a termelő és vásárló személyes talál-
kozásának lehetővé tétele, a bizalomra épülő vásárlói kör
kialakítása, Maros megyei kistermelők mutatják be és ér-
tékesítik termékeiket. Ajtónyitás délelőtt 10 órakor.

Passió az unitáriusoknál
A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban az
egyházközség kórusa nagypénteken délelőtt 11 órától, a
Bolyai téri egyházközség kórusa – a pedagóguskórus tag-
jaival kiegészülve – a Bolyai téri templomban du. 5 órától
adja elő Jézus szenvedéstörténetét, a hagyományos uni-
tárius passiót. 

Tarolt a Marosvásásárhelyi Rocksuli
A Rocksuli több mint ezer diákja mérhette össze tudását
és szakmai felkészültségét Az év rockzenésze vetélkedőn.
A rendezvény célja a diákok tudásszintjének felmérése, a
kiemelkedő tehetségek támogatása. A Marosvásárhelyi
Rocksuli a tavaly csatlakozott a szakmai vetélkedőhöz, és
a négy kiosztott díjból hármat meg is szerzett. Az idén több
kategóriában és korcsoportban mutatkozhattak be a diá-
kok. Négy független zsűri értékelte a pályamunkákat Bu-
dapesten, Cegléden, Debrecenben és Marosvásárhelyen.
A hat kiosztott díjból négyet a Marosvásárhelyi Rocksuli di-
ákjai szereztek meg: 15-18 évesek korcsoportja, éneke-
sek: Kiss Péter (Marosvásárhely), 11-14 évesek
korcsoportja, dobosok: Drocsa Botond (Marosvásárhely),
6-10 évesek korcsoportja, dobosok: Hints Botond (Maros-
vásárhely), az abszolút kategóriagyőztes (korcsoporttól
független): Hints Botond (Marosvásárhely). 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma RudOLF, 
holnap AndReA és iLmA
napja.
AndReA: az Andreas (ma-
gyarul András, Andor, Endre)
férfinév magyarul és több más
nyelven is használatos női
párja. Az olasz nyelvben férfi-
névként használatos.

17., szerda
A Nap kel 

6 óra 32 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 12 perckor. 
Az év 107. napja, 

hátravan 258 nap.
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IDŐJÁRÁS
Esős idő

Hőmérséklet:
max. 130C
min. 50C

Megyei hírek

Helyi termékek a Petrynél
Több mint harminc termelő várja a vásárlókat április 19-
én, pénteken reggel 8 és este 7 óra között a marosvásár-
helyi Petry Látványműhely és Múzeum udvarán és a
Rákóczi lépcső alatti kis utcában sorra kerülő hagyomá-
nyos termékek vásárán. A helyi termelőktől származó élel-
miszerek és friss zöldségek mellett kézműves termékek
közül is válogathatnak a vásárlók.

Húsvétitojás-írás 
a Védem Egyesülettel
A Védem idén újra közös tojásírásra hívja az édesanyákat
és a gyerekeket. Az együttlétre április 17-én, ma 17.30-tól
kerül sor Marosvásárhelyen, a Gecse utcai református
vendégházban (Ştefan cel Mare utca 26. szám).

Dudás Sándor csongrádi 
szobrászművész kiállítása
Először állít ki Marosvásárhelyen a bácskatopolyai szüle-
tésű jeles szobrászművész, Dudás Sándor, a Csongrádi
Művésztelep vezetője. Az éremművészet kiváló képvise-
lője, jelentős köztéri művek alkotója a Vajdaságban, majd
1992-től Magyarországon teljesítette ki művészetét. A
Bernády Házban április 18-án, csütörtökön 18 órakor
nyíló egyéni kiállításán a magyar irodalom-, zene- és mű-
vészettörténet, a történelem kiemelkedő alakjairól mintá-
zott bronzportréiból és méretesebb plasztikáiból mutat be
válogatást. Dudás Sándor erre az alkalomra Vásárhely
egykori polgármestere, a városépítő Bernády György arc-
mását is elkészítette. A megnyitón köszöntőt mond Bedő
Tamás, Csongrád város polgármestere. A szobrász mun-
kásságát, művészetét Kecskés László, a Csongrád Város
Képzőművészetéért Alapítvány elnöke és Nagy Miklós
Kund művészeti író méltatja. 

RENDEZVÉNYEK

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

Ünnepélyes keretek között vette fel Szováta nevét egy angyalföldi park (fotó: facebook.com/Szováta város önkormányzata)

Budapesti tér viseli Szováta nevét

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke az
Ügy-félóra műsor vendége ma 17 óra 50 perckor.
Hamar Mátyás Ruben műsorvezető a 2019-es évi

költségvetésről kérdezi a megyei önkormányzat ve-
zetőjét. Kövessék ezután is az Erdélyi Magyar Tele-
víziót!

Ügy-félóra Péter Ferenccel 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerész-
tudományi Szakosztálya a Lencsés György Ars Medica díj
megteremtésével emléket állít annak, aki 1577-ben megje-
lent Ars Medica című munkájával kiadta az első tudomá-
nyos rendszerezésű, az emberi test egészére kiterjedő
magyar nyelvű orvosi munkát. A díj 2005 óta évente kerül

kiosztásra a szakosztály évi tudományos ülésszakán. A
Szatmárnémetiben április 11-13. között lezajlott XXIX. tu-
dományos ülésszakon Lencsés György Ars Medica díjban
részesült dr. Ábrám Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár,
aki oktató-, kutató- és szakírói munkája mellett szerteágazó
újságírói, közírói és közéleti tevékenységet folytat.

Lencsés György Ars Medica díj
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A Temesvár Társaság kitüntette
a főügyészt

A fiatal ügyészgenerációnak ajánlotta Augustin
Lazăr a Remény díjat, amelyet a Temesvár Társa-
ságtól kapott hétfőn. Lazăr kifejtette: folytatni kívánja
az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősí-
tését, ezért újabb mandátumra pályázik. A Temesvár
Társaság 2018-as tevékenységéért ítélte Augustin
Lazărnak a Remény díjat, „a társadalom általános
érdekében kifejtett tevékenységéért, a jogrend, va-
lamint a polgári jogok és szabadságok védelméért”.
Lazăr emlékeztetett: ezelőtt három esztendővel,
amikor átvette a legfőbb ügyészség vezetését, me-
nedzsertervében azt vállalta, hogy megoldja az úgy-
nevezett „történelmi dossziékat” – a forradalom, a
bányászjárás, Gheorghe Ursu ügye stb. –, és ör-
vend, hogy fiatal kollégái segítségével sikerült tarta-
nia a szavát. (Agerpres)

EB: komoly aggályokat vetnek fel
a román kormány lépései

Komoly aggályokat vetnek fel a román kormány lé-
pései a jogállamiság helyzetével kapcsolatban, visz-
szalépések figyelhetők meg a reformfolyamatban –
jelentette ki Vera Jourová uniós igazságügyi biztos
az Európai Parlament (EP) hétfői strasbourgi plená-
ris ülésén. Jourová a román jogállamiságról szóló vi-
tában hangsúlyozta: az Európai Bizottság növekvő
aggodalommal, de rendkívül szorosan figyelemmel
követi az eseményeket, s amennyiben Bukarest
nem orvosolja a kifogásolt kérdéseket, fel fog lépni
minden rendelkezésére álló eszközzel. „Sürgősen
pályára kell helyezni ismét a reformfolyamatot, tar-
tózkodni kell az elmúlt évek eredményeit visszafor-
dító intézkedésektől. A beszéd önmagában nem
elég, cselekvésre van szükség” – fogalmazott. (MTI)

Elhunyt Bács Ferenc 
színművész

Életének 83. évében, hosszan tartó, súlyos beteg-
ség után kedden elhunyt Bács Ferenc Kossuth- és
Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész, Buda-
pest díszpolgára – tudatta a művész felesége az
MTI-vel. Mint írják, Bács Ferenc végső búcsúztatá-
sáról később intézkednek. Bács Ferenc Nagysze-
benben született, Kolozsvárott nőtt fel. Családjával
együtt 1977-ben áttelepült Magyarországra, ahol
hamar népszerűvé vált. Ismertebb főszerepei között
van Newton A fizikusokban, Ádám Az ember tragé-
diájában, Higgins professzor a My Fair Ladyben, Tót
Örkény István darabjában. Évekig járta az országot
Színek és évek, majd Színek az életemből című ön-
álló estjeivel. Több nagy sikerű magyar játék- és té-
véfilmben nyújtott emlékezetes alakítást. (MTI)

Ma szavaznak a referendum kiírá-
sára vonatkozó elnöki kérelemről

Együttes ülésen szavaz ma délelőtt a szenátus és a
képviselőház plénuma Klaus Iohannis folyamodvá-
nyáról, amelyben a parlament hozzájárulását kéri a
népszavazás kiírásához. A képviselőház és a sze-
nátus jogi bizottsága kedden délelőtt kedvezően vé-
leményezte az államfő referendum kiírására
vonatkozó kérelmét. A népszavazás keretében az ál-
lamfő egyrészt a korrupciós tettek miatt elítéltek közke-
gyelemben vagy amnesztiában részesítésének
megtiltásával, másrészt a büntetőjog sürgősségi kor-
mányrendelettel való módosításának megtiltásával kap-
csolatban kéri ki a lakosság véleményét. (Agerpres)

háborúzik. Egy olyan politikai réteg, amelynek a hata-
lom nem cél, hanem eszköz a társadalom javára végzett
munkára, az ilyen háborúsdi helyett inkább jó törvénye-
ket alkotott volna. Így a régi szocialista téeszeket fel le-
hetett volna váltani olyan valódi szövetkezeti
rendszerrel, amilyen most is segíti a kontinens fejlettebb
országainak a gazdatársadalmait a boldogulásban. Ha
így jártak volna el, akkor pár százezer ember most nem
az olasz, spanyol, meg ki tudja hány ország farmereinél
dolgozna bérért, hanem itthon tudna tisztesen megélni
a gazdálkodásból, a boltok polcain meg az éghajlati
okok miatt nálunk meg nem honosítható terményeket ki-
véve túlsúlyban lehetnének a hazai termékek. Ehelyett
a földrész egykori gabonaraktárában egy tetszőleges
áruházban a termékek származási országaiból szinte ki-
rakható a világtérkép. Szó se róla, biztos vannak csir-
kefogók ebben az üzletágban is, mint bármelyikben
egyébként, de ők csak kihasználják azokat a kiskapukat
és lehetőségeket, amelyeket a szavazatainkra négyé-
vente vadászó tettestársaiktól kapnak. Utóbbiakat a sza-
vazófülkében lehet bírságolni, csak az a gond, hogy az
kevés a lényegi változáshoz, mert olyanok is kellenének
a képbe, akikkel le lehet, és érdemes is leváltani őket.

Kampánycsata 
zöldségfronton

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A párizsi ügyészség baleset miatt
indított nyomozást a Notre-Dame
katedrálisban pusztító tűz ügyé-
ben, a tűzoltók pedig kedd reggel
bejelentették, hogy teljesen meg-
fékezték a lángokat.

A francia főváros ügyészsége nem ve-
tette fel lehetőségként a gyújtogatást.
Médiaértesülések szerint a hétfőn kelet-
kezett tüzet a tetőszerkezeten zajló épí-
tési munkálatok is kiválthatták.

Laurent Nunez francia belügyi állam-
titkár a BFM francia tévécsatornának el-
mondta: a következő napok legnagyobb
kérdése, hogy mennyire tart ki az épület
szerkezete. A helyzetről szakértők és épí-
tészek tanácskoznak, a tűzoltók az ő ja-
vaslataik alapján folytatják tovább
munkájukat.

Patrick Chauvet, a katedrális igazga-
tója elmondta, hogy a lángok nem érték
el a katedrális kincstárát. Az egyik leg-
fontosabb ereklyét, Jézus Krisztus tövis-
koronáját is sikerült kimenteni, és a
párizsi városházán helyezték el. Sikerült
megmenteni a legjelentősebb műkincse-
ket is. Chauvet szerint minden tűzvé-
delmi óvintézkedést megtettek, volt egy
alkalmazott, aki naponta háromszor el-
lenőrizte a tetőszerkezetet a tűz elkerü-
lése érdekében.

A gótikus székesegyházban, amelyet
A párizsi Notre-Dame című regényében
a híres XIX. századi regényíró, Victor
Hugo is megörökített, a kora esti órák-
ban csaptak fel a lángok, leégett a tető-
szerkezet, leomlott a kúp alakú
huszártorony. A Párizs szívében, az Ile
de la Citén található épület az egyik leg-
nagyobb francia turistalátványosság, és
milliók keresik fel évente.

A tűzoltóság kedd reggel közölte,
hogy a tüzet teljesen eloltották. A hiva-
talos közlések szerint három ember sé-
rült meg könnyebben a tűzben, két
rendőr és egy tűzoltó.

Emmanuel Macron elnök az esemé-
nyek tükrében határozatlan időre felfüg-
gesztette európai parlamenti választási
kampányát.

Anne Hidalgo, Párizs főpolgármestere
a Twitteren azt írta, hogy nemzetközi do-
norkonferencián gyűjtenek pénzt az új-
jáépítésre. A találkozót előreláthatólag a
párizsi városházán rendezik meg. Hi-
dalgo jelezte, hogy Ile-de-France régió

10 millió euróval járul hozzá az újjáépí-
tés költségeihez. Több vagyonos francia
család szintén támogatást ígért. A Pinault
család 100 millió eurós, míg Bernard Ar-
nault francia üzletember 200 millió eurós
adománnyal járul hozzá a munkálatok-
hoz. A katedrális újjáépítésére az Egye-
sült Államokban is gyűjtést kezdtek. A
GoFundMe adománygyűjtő oldalon több
mint 50 kezdeményezést indítottak ezzel
a céllal hétfőn. A francia profifutball-
egyesület is felajánlotta segítségét.

Ferenc pápa kifejezte szolidaritását a
franciákkal, és rámutatott: „lehetetlen fi-
gyelmen kívül hagyni a szent építmény
hatalmas jelentőségét, amely a spiritua-
litás, a kultúra és az egyház erejét jelké-
pezi immár több mint nyolc évszázada”.

Donald Tusk, az Európai Tanács el-
nöke kedden úgy vélte, hogy az Európai
Unió mindegyik tagországának részt kel-
lene vennie a székesegyház újjáépítésé-
ben. „Tudom, hogy Franciaország
egyedül is képes a rekonstrukcióra, de itt
többről van szó, mint csupán anyagi se-
gítségről. A katedrálisban keletkezett tűz
ismételten rávilágított, hogy a szerződé-
seknél fontosabb és mélyebb kötelékek
fűznek össze bennünket. Tisztábban lát-
juk, hogy mennyit veszíthetünk, és tud-
juk, hogy együtt akarjuk megvédeni
mindazt, ami Európát alkotja” – jelen-
tette ki Tusk az Európai Parlament stras-
bourgi plenáris ülésén. A katasztrófa
miatt a világ számos, nem csak katolikus
országa fejezte ki együttérzését, és egész
sor állam jelezte, segíteni akarnak a szé-
kesegyház újjáépítésében is.

A világsajtó nagy terjedelemben fog-
lalkozott kedden a tűzvésszel, az égő ka-
tedrális volt látható az újságok címlapján
szerte a világon.
Az ünnepelt, de időnként elhanyagolt
székesegyház

A heves tűzvészben hétfőn megrongá-
lódott Notre-Dame székesegyházat a
francia történelem során hol ünnepelték,
hol viszont mellőzték és elhanyagolták –
mondta az AFP francia hírügynökségnek
Claude Gauvard történész, a középkor
ismert szakértője, aki könyvet írt a gótika
e remekművéről.

Arra a kérdésre, mit képvisel a párizsi
Notre-Dame Franciaország történelmé-
ben, a történész kifejtette: „Ez Párizs
egyik jelképe, a béke, az egység és az

egyetértés jelképe, amelyben évszázadok
óta hálaadó miséket mutattak be, és
amely különleges helyen áll, a város szí-
vében. A székesegyház előtti téren van a
nullás kilométerkő.”

„Számomra ez talán az egyik legkie-
gyensúlyozottabb székesegyház, amely
egyfelől az őt alkotó művészek és mes-
terek munkáját jelképezi, ugyanakkor az
évek során volt, hogy nagyon szerették,
de olyan is, hogy elhanyagolták, mellőz-
ték” – mondta.

„A Notre-Dame-ot az évente millió-
számra látogató franciák és a külföldiek
nagyok szeretik, de bizonyos vagyok
benne, hogy anélkül járnak ki-be rajta,
hogy értenék, mit jelent számunkra va-
lójában” – fejtette ki Gauvard asszony.

Az épületen a reneszánsz idején és a
18. században számos csonkítást hajtot-
tak végre, nem haboztak a timpanonba
kaput vágni, hogy beférjen a királyi bal-
dachin. A 19. században Prosper Méri-
mée és Victor Hugo íróknak, illetve
Eugene Viollet-le-Duc és Jean-Baptiste
Lassus építészeknek köszönhetően
nyerte vissza eredeti gótikus formáját.

A történész szerint nem tettek elég
erőfeszítést a székesegyház karbantartá-
sára sem. Úgy vélte, hogy a jelenleg
folyó munkáknak éppen idejük volt már,
sőt el is késtek kissé velük. Elmondta,
hogy a tatarozás előtt fent járt a huszár-
torony tövénél, ahol egy háló tartotta a
lehulló köveket, hogy ne zuhanjanak alá.

A székesegyház helyreállításával kap-
csolatban Claude Gauvard megjegyezte,
hogy a ledőlt huszártorony helyreállítása
nem lesz nehéz feladat, hála Viollet-le-
Duc terveinek, aki nélkül a katedrális
már nem állna. Ő állította helyre a – fran-
cia forradalomtól függetlenül – 1792-ben
ledőlt huszártornyot.

Megsemmisült azonban az „erdő”, a
tetőzetet tartó hatalmas faszerkezet.

A Notre-Dame problémája, hogy egy-
szerre több szervezetnek van felette jog-
hatósága: az érsekségnek, a párizsi
városházának és a műemlékvédelmi hi-
vatalnak. Így sokkal nehezebb a karban-
tartása is – emelte ki Gauvard.

„Remélem, hogy lesz országos és
nemzetközi adománygyűjtés a munkála-
tok finanszírozására, mert ez nagyon
sokba fog kerülni” – hangsúlyozta.
(MTI)

Baleset miatt indítottak nyomozást
Tűzvész a párizsi Notre-Dame katedrálisban



A marosvásárhelyi Jazz és
Blues klub és a Partitúra Mű-
velődési Egyesület a Diákház-
zal közösen a 11. alkalommal
szervezte meg az ifjúsági
jazzfesztivált, ami jó alkalom
a fiatal zenei tehetségek be-
mutatására. 

A versenyt megelőzően a maros-
vásárhelyi Művészeti Szaklíceum
zene szakos diákjai, a Népfőiskolán
tanulók, illetve a rocksulisok léptek
fel. A vetélkedőre nyolc zeneművel
kellett benevezni, amiből egyet a
zsűri tagjai (Florian Lungu jazz-
zene-kritikus, producer és műsorve-
zető, Alex Man tanár, gitáros,
Gyárfás István gitáros, jazztanár, dr.
Romeo Cozma jazz-zongorista,
tanár, Mike Nielsen egyetemi elő-
adótanár, jazzgitáros) választottak
ki, egy másikat pedig a benevező
ajánlhatott. A fesztivál mentora a
kezdetektől Sárik Péter ismert zon-
gorista, jazzmuzsikus, a műsort
pedig nagy szaktudással az idén is
Mike Godoroja producer, zene-
szerző, televíziós és rádiós műsor-
vezető vezette. Az ítészek döntése
alapján a legjobbak között 3000
eurót osztottak ki különböző kate-
góriákban. 

A legjobb együttes a hollandiai
Enrico Le Noci Quartet (Enrico Le
Noci, gitár, Jackson Sang Geun,
nagybőgő, Matheus Geerts, zongora
és Egidio Gentile, dob), a legjobb
szólógitáros Pethő Csaba, a maros-
vásárhelyi Művészeti Szaklíceum
egykori diákja volt, aki a budapesti

kőbányai zenei stúdió diákjaként
vett részt a versenyen. A különdíjat
az osztrák Molnár Tamás Quartet
kapta (Molnár Tamás, szaxofon,
Luca Zambito, zongora, Thomas
Milacher, nagybőgő, Stefan Kem-
minger, dob), ugyanakkor dicséretet
kapott Csíki Ágoston gitáros és
Denis Gagiu pánsípos, az előbbi bu-
dapesti, míg az utóbbi a bukaresti
zeneművészeti egyetem diákja. 

A fesztivál alatt délelőtt zenei
műhelymunkákat tartottak, amelyen
a közönség is részt vehetett, délután
léptek fel a versenyzők, míg este
telt házas előadások voltak olyan
neves előadók koncertjein, mint
Szőke Nikoletta, Petra Acker, Sorin
Zlat, Zolbert, a Bari Lacika Trió és
az írországi Mike Nielsen. Az estek
hangulatos örömzenéléssel fejeződ-
tek be, ekkor a zsűri tagjai és a fiatal
zenészek közösen léptek fel. A han-
gulatot fokozta a WineBox borkós-
tolója, amelyen a Kárásztelek és a
Balla Géza pincészetek által fel-
ajánlott borokat mutatták be. 

A fesztivál ideje alatt azok, akik
vért adtak a marosvásárhelyi vér-
központban, ingyen léphettek be,
ugyanis a szervezők kétszemélyes
belépőt ajánlottak fel azoknak, akik
ezt a jótékonysági gesztust április 9-
11. között megtették. Demeter Jó-
zsef, a fesztivál igazgatója jó
kezdeményezésnek tartotta ezt, és
mivel igen sikeres volt, valószínű-
leg a jövő évi fesztiválon is lehető-
séget teremtenek a véradásra a
vérközpont támogatására. 

Először a Strabag cég által épített
Marosvásárhely – Maroskece sza-
kasz több munkapontjánál állt meg
a tárcavezető, akit Dragoş Eugen
Burlan mérnök, a Strabag műszaki
igazgatója tájékoztatott a munkála-
tok helyzetéről. A cég munkatársai
több igen nehéz szakaszon dolgoz-
nak, egyebek mellett Marosbogát
mellett a Maroson és egy helyi úton
átívelő, a környék leghosszabb híd-
ját építik, ugyanakkor több, az au-
tópálya fölött vezető utat is
építettek. Az egyik helyszínen a mi-
niszter érdeklődésére a mérnök el-
mondta, betartják a szerződésben
leszögezett határidőket. A gondok
közül megemlítette a szakmunkás-
hiányt. A cégnek 1400 hazai és 86
külföldi alkalmazottja van, ezek
közül 400-at foglalkoztatnak az au-
tópálya-építésnél, még 500 sze-
mélyt azonnal alkalmaznának.
Ezeket az embereket építőtelepről
építőtelepre kell költöztetniük,
ugyanis nem kapnak szakembert.
Jelenleg a Marosvásárhely – Ma-
roskece szakaszon 154-en dolgoz-
nak, május végén 90 vietnami és
bangladesi vendégmunkást hoznak,
mert nem találtak helyi munkaerőt.
Nemrégiben 20 nagy tehergépko-
csit hoztak Lengyelországból, és
négyet még mindig nem tudnak
használni, mert nincs ki vezesse. A
Népújság kérdésére, hogy kerestek-
e a megyében munkásokat, az épí-
tőtelep vezetője elmondta,
meghirdették az állásokat, de senki
sem maradt egy hónapig, sőt olyan
is volt, hogy a munkavédelmi kép-
zést követően lelépett, a cégtől ka-
pott munkaöltözettel együtt. A
miniszter érdeklődésére megtudtuk,
1400 eurót fizetnek havonta a ven-
dég szakmunkásoknak, ezenkívül
gondoskodnak az étkeztetésükről és
a repülőjegyről a hazájukba és visz-
sza. Az autópálya-szakaszon az em-
lítetteken kívül 155-en dolgoznak
különböző munkagépeken és 68
irodai alkalmazott. A mérnök meg-
ígérte, hogy karácsony előtt átadják
az autópályát. 

Ennél szomorúbb látvány foga-
dott a Straco cég által felvállalt Ma-
roskece – Aranyosgyéres
szakaszon, ahol alig néhányan lé-
zengtek egy-egy munkapontnál, s
volt, ahol kiállították ugyan a mun-

kagépeket, de ember nem volt a
környékükön. Kérdésünkre, hogy
miért nem dolgoznak az előző sza-
kaszon látottakhoz hasonlóan, az
építőtelep vezetője azt mondta,
hogy „nem alkalmaznak külföldie-
ket”, de így is tartják a határidőt. A
lemaradást azzal magyarázták,
hogy később fogtak hozzá a mun-
kálathoz, mint a másik cég. 

A miniszter az Aranyosgyéres
előtti körforgalom melletti vendég-
fogadó udvarán tartott rövid sajtó-
tájékoztatót. Elmondta, a Szilágy
megyei EP-jelölt érdeklődött az er-
délyi autópálya sorsáról, ezért elő-
ször a minisztériumban, majd a
helyszínen is megmutatta annak ál-
lapotát, és arra kérte a jelöltet, hogy
amennyiben mandátumot nyer, se-
gítse a munkájában, hiszen minden
román érdeke, hogy meglegyen az
autópálya. 

Ami a látogatást illeti, Alexandru
Răzvan Cuc elégedetten nyugtázta,
hogy a Marosvásárhely – Maros-
kece közötti szakaszon látványosan
haladnak, és bízik abban, hogy
2019 végéig átadják a felvállalt
részt. A Straco építőtelepein látot-
takkal viszont nem volt megelé-
gedve. Bukarestbe rendelte Narcis
Ştefan Neagát, a Straco cég igazga-
tóját, akit felelősségre von, hogy
nem mozgósította megfelelőképpen
a munkaerőt. Újságírói kérdésre ha-
tározottan jelentette ki, hogy nem
fogadja el a befejezés határidejének
módosítását. Amennyiben nem tart-
ják be a kivitelezési szerződésben
leírtakat – amiben az áll, hogy a le-
fektetett határidőre minőségi mun-
kát végeznek –, felbontják az
egyezséget. Pénz van, a finanszíro-
zás folyamatos, ezt vállalta magára
a haszonélvező, a kormány, illetve
a román állam, így nem tágítanak,
ha a másik fél nem tartja be, amit
megígért. 
Megsürgetik az erdélyi autópálya
folytatását, modernizálják a vasutat 

Újságírói kérdésre megtudtuk,
hogy elkészült mind a marosvásár-
helyi, mind a szászrégeni kerülőút
feladatfüzete, és április végéig meg-
hirdetik az előbbi folytatására és az
utóbbi elkezdésére a kivitelező ki-
választására a versenytárgyalást az
elektronikus felületen (SEAP). Ha-
sonlóképpen, a bürokratikus aka-
dály elhárítását követően folytatják

a kerelőszentpáli híd felújítását. A
moldvai autópálya ügyében első lé-
pésként meghirdették a versenytár-
gyalást a Marosvásárhely –
Gyergyóditró közötti szakasz meg-
valósíthatósági tanulmányának el-
készítésére, ezt követi a többi
szakasz. A Karácsonkő és Jászvásár
közötti részt az állami és magán-
szektor partnerkapcsolatára alapozó
(PPP) rendszerben építik. 

Arról is tájékozódtunk, hogy az
erdélyi autópálya Marosvásárhely
utáni szakaszának elkészítésére már
megvolt a versenytárgyalás, azon-
ban az eljárást megóvta két cég,
ezért az ügy bíróságon van. A mi-
niszter határozottan kijelentette, tár-
gyalnak a pénzügyminisztérium, az
igazságügyi minisztérium és a fej-
lesztésügyi minisztérium szakhatósá-
gaival, hogy sürgősségi kormány-
határozattal vessenek véget a kiala-
kult helyzetnek, és minél előbb újabb
versenytárgyalást írjanak ki. Ha
nem írunk ki újabb licitet, akkor
éveket veszíthetünk, és ezt nem te-
hetjük meg – mondta, kérdésre vá-
laszolva, Alexandru Răzvan Cuc. 

Majd azt is megtudtuk, hogy 
elkészült a Biharkeresztes – Ko-
lozsvár közötti vasútvonal korsze-
rűsítésének megvalósíthatósági
tanulmánya (sz.m.: a Budapestet
Kolozsvárral összekötő közös ma-
gyar-román projekt keretében). Ha-
sonlóképpen, készül az
autópálya-összeköttetés Berettyó-
széplakkal is. S azt is elmondták,
hogy kidolgozás alatt áll egy, a
román vasúti szállítást korszerűsítő
tanulmány (sz.m.: ennek egyik
konkrétuma a Segesvár – Alvinc
közötti szakasz korszerűsítése uniós
támogatással), amelynek köszönhe-
tően egyes részeken a személyszál-
lító szerelvények óránként 160
km-rel is haladhatnak, és ennek a
tanulmánynak a része a Székelyko-
csárd – Déda közötti szakasz villa-
mosítása is. 

A nyilatkozatot követően a mi-
niszter elmondta, személyesen kö-
veti majd a munkálatok menetét,
nemcsak az erdélyi autópályához
látogat el, hanem hamarosan fel-
keresi az A4-es autópályát az erdé-
lyi sztrádával összekötő szakaszt
is, és megsürgeti a máshol abba-
maradt, vagy lassan haladó mun-
kálatokat. 
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Nem lesz határidő-eltolás! 

Hétfőn reggel Nádas község polgármestere, Erhardt
László Iván tájékoztatta Mircea Duşa prefektust, hogy
szombatról vasárnapra virradó éjjel Nádas község te-
rületén, Segesvár irányában, az E60-as országút mel-
letti parkolóba illegálisan nagy mennyiségű
állattetemet raktak le.

A polgármester szerint a környéken elviselhetetlen
a bűz, és fennáll a fertőzésveszély.

Maros megye prefektusa azonnal elrendelte a kör-
nyezetszennyező és a lakosság egészségére káros inci-
dens kivizsgálását.

– Ma reggel jelezte Nádas község polgármestere,
hogy az E60-as út mentén bomlásnak indult állattete-
meket raktak le. Utasítottam a Környezetvédelmi Őr-
séget, a Maros Megyei Rendőrséget és az
Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgató-
ságot, hogy azonnal siessenek a helyszínre, ahol bebi-
zonyosodott, hogy valóban kb. kéttonnányi rothadó
állattetemet hagytak az út szélén. A tettest azonosítot-
ták, megteszik a törvényes intézkedéseket az elkövető
ellen – nyilatkozta Mircea Duşa prefektus, olvasható
a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben. 

Rothadó állattetemek Nádas határában

Zimme-zum, zimme-zum, rece-
fice, bum-bum-bum! Nehéz idők
járnak a békákra. Ezt eddig is tud-
tuk, csak nemigen figyeltünk oda.
Most egy fénykép békaügyben
eléggé felborzolta a közvéleményt.
Nem akármilyen felvétel, és nem
akárki készítette. A világ egyik leg-
jobb természetfotósának tartott
Máté Bence tette közzé. Aki az el-
múlt hetekben járt Budapesten a
Bazilika előtti téren, a legmoder-
nebb technikai megoldásokat fel-
használó kivitelezésben, hatalmas
kollázsokon és egyedi printeken
csodálhatta meg a fiatal művész kü-
lönleges fotóit, az állatok varázsla-
tos világát, a természet csodáit.
Rengeteg turista is ámult-bámult a
szabadtéri tárlaton, fotózták a fotó-
kat, az embereket, az egész nyüzsgő
forgatagot. Kis és nagy ragadozók
egyaránt nemesedtek főszereplővé,
büszkén feszítettek az erdők, mezők,
mocsarak, vizek s a levegő élőlé-
nyei. A békák is. Utóbbiak anélkül,
hogy különösebb feltűnést keltettek
volna. Kevés ember vallja őket a
kedvencének. Aztán a napokban
Amszterdamban robbant a bomba:
bejelentették, hogy a sajtófotók
nagy tekintélyű rendezvénye, a
World Press Photo egyik idei díja-
zottja, a természetfotó kategória
nyertese a magyarországi Máté
Bence Túlélési ösztön című képé-
vel. Telített, zaklatott, összetetten
mozgalmas, színeiben is lenyűgöző
fotóval érdemelte ki az elismerést.
Nehéz lenne leírni, nem is próbá-
lom. A lényege, hogy olyan infor-
mációkat mutat fel valóságosan és
jelképesen, látványosan és felkava-
rón, amelyek felháborítanak. Arról
tudósít a fotós, hogy a párzásra
összegyűlt védett egyedeket, sze-

relmi mámortól bódult békákat bi-
zonyos egyének összefogdossák, a
lábukat levágják, gyakran úgy,
hogy a szerencsétlen állat még él,
majd visszadobják a békapetékkel
teli vízbe. Máté Bence felmutatja,
milyen az, amikor a levágott lábú
békák megpróbálnak a felszínre
törni. Emberek nincsenek a képen,
embertelen a jelenet, azt viszont
tudjuk, nyereséges, amit tesznek,
keresett áru a békacomb, jól jöve-
delmez. Békaölőknek, vendéglősök-
nek is. Lehet, hogy olyanok is
próbálkoznak békavadászattal,
akik máskülönben éheznének. De
az is nyilvánvaló, milyen kicsi lett a
világ. Egykettőre elterjedt a hír,
hogy felvételét a fotós az erdélyi
Kommandón rögzítette. Szenzációt
szaglászva, az egyik élelmes fővá-
rosi tévécsatorna hamar ki is küldte
munkatársát a Kovászna megyei te-
lepülésre. Egy kocsmároshoz jutott
el a riporter, az ízes székely akcen-
tussal románul nyilatkozó vendég-
látós pedig elismerte, virágzik a
békacombforgalom, az ínyencek –
és nem csak – keresik a béka zsenge
húsát. Nem mai dolog ez, régóta
így van, lásd Virágék példáját, akik
dalban is sütögetik a rántott békát.
Semmi sem marad titokban, kide-
rült az is, kik az elvetemült béká-
szók. Meglepő gyorsasággal lépett
a hatóság, Kommandóra komman-
dósok szálltak ki, begyűjtötték a
bűnös(öke)t. A lábuk még megvan.
Ily módon lett pár napra újra szó-
beszéd tárgya a jobb napokat is lá-
tott, elszegényedett székelyföldi
hegyi település. Jut eszembe: Vajon
Puskás Gábor most is későn futott?
Bezzeg Bíró Marcsa! Zimme-zum!
Zimme-zum. Elmarad a bum-bum-
bum! (N.M.K.)

Erről jut eszembe

Ifjúsági jazzfesztivál 

(Folytatás az 1. oldalról)



Kicsi, barna asszony virágos házi-
ruhában, fején vastag kendő,
azon szalmakalap. Lényéből a

sokat tudók bölcs derűje árad. Csintalan tré-
fáival, hetykeségével olyan, mint egy varázs-
latos világból érkezett mesehős, akinek
kilenc évtized nem több kilenc esztendőnél.
Örök fiatalságának forrását valahol maros-
felfalusi portáján rejthette el. Talán a hagy-
mapalánták, talán az apró kerti virágok
között. Amikor kapájával föléjük hajol, min-
dig kortyol egy jót abból a forrásból.

– Januárban töltöttem el a kilencvenet –
hessenti el Ibi néni maga elől, mint szemte-
len legyet, az időt. – A 93 éves Ágnessel mi
ketten vagyunk a legöregebbek a faluban.

– Meséljen a gyermekkoráról – kérem a
váratlan vendég rámenősségével. Látszik,
hogy lenne jobb dolga is ennél, várja az
udvar, a kert, de azért hellyel kínál a takaros
konyhában, és elém szór pár életszilánkot a
legrégebbiek közül. 

– Hárman voltunk testvérek a nővéremmel
és az öcsémmel. Mostanra már csak én, a
közbülső maradtam meg. A háború idején

apánk katonaként szolgált, mi, gyermekek
anyámmal Szilágycseh felé menekültünk.
Aztán hazajöttünk. Én akkoriban konfirmál-
tam. Nagy szegénységben éltünk. Hamar
megszoktam a munkát, tizenegy évesen már
jártam kapálni Régenbe egy kertészhez. 

– Mikor következett a családalapítás?
– 1954-ben, 25 éve-

sen mentem férjhez.
Egy szép, nagy házból
költöztem anyósomék-
hoz, nyolcan laktunk egy akkora szobában,
mint ez a konyha. Aztán felépítettük a saját
házunkat. Egy fiunk született. A férjem a ha-
vason dolgozott, én a téglagyárban, a Gos-
tatnál. Minden adódó munkába
belekapaszkodtam. Amikor megszülettek az
unokáim – a fiú és a lány –, kicsi szekéren
vittem őket az óvodába. Most már ők is fel-
nőttek. A fiú nemrég házasodott. A lányuno-
kámtól egy 12 éves dédunokám is van.

– Hogyan telnek a napjai? 

– Huszonnégy éve hunyt el a férjem, azóta
egyedül élek. De a család jön folyton, a fia-
mék, az unokáim mindenben segíteni akar-
nak. Én azonban olyan hitvány vagyok,
hogy egyedül szeretek csinálni mindent.
Ezért azt sem árulom el nekik, hogy mikor
készülök vetni, ültetni. Kiismertek már, így

másképp támogatnak.
Ellátnak mindennel,
még mobiltelefont is
kaptam tőlük, hogy hív-

jam őket, mikor akarom. Az unokám ma is
süteményt hozott. Aztán vesznek nekem
egy-egy új szalmakalapot is, azt felteszem
a fejemre, és megyek a dolgomra. Volt
olyan év, hogy négy és fél ár hagymát ül-
tettem. De van a kertemben más is: murok,
petrezselyem, uborka, borsó. A dughagy-
mát már megkapáltam. A hagymamagot
máskülönben Sándor napjáig kell elvetni,
a palántát májusban ültetik.

– Árulni is szokta a hagymát?

– Miért ne? – vonja meg kislányosan a
vállát. – Sokan már nem termelnek, hanem
megveszik mástól a zöldséget. Én kiteszek
egy széket a kapu elé, rá a portékát, és
várom, hogy megtetszik-e valakinek. Estén-
ként mindig előveszem az énekeskönyvet és
a Bibliát, addig nem fekszem le, amíg el nem
olvastam belőle valamit. A Jóisten segítsé-
gét kérem szüntelen, és ő el is rendezi min-
dig a dolgokat. Kértem, hogy adja vissza a
karomba az erőt, és amikor kimentem ka-
pálni a kertbe, nem éreztem többé a fájdal-
mat. A szemem és az eszem még jó, az is
nagy ajándék. Este, amikor bezárom az
ajtót, tudom, hogy van, aki vigyázzon az ud-
varra, a kertre. De ezt nem elég tudni, meg
is kell köszönni.

– Hogy készül a húsvétra?
– Két tyúkot vágtam le – hozza, mutatja

is a tálat a szárnyasokkal –, adok belőle a
fiaméknak, az unokáknak. A tojást hagy-
mahéjjal festem, abból is visz a család, és
persze piros hagymát is kapnak. Mindeni-
kükre kell legyen gondom, mert az enyé-
mek mind.

Nyárádszentsimonban van
egy titokzatos épület. Benne
lakik a múlt, a kis falu minden
nemzetségének családfája és
a hajdani iskolát betöltő gyer-
mekzsivaj emléke. A barát-
ságos, vendégmarasztaló
épületbe minden tavaszi
rügybomláskor újra beköltö-
zik, otthonra lel a VERS is. A
hatodik ünnepségen a száz
éve elhunyt Ady Endre emléke
előtt tisztelegtünk, de meg-
szólalt klasszikus költőink né-
hány szép verse is. 

A magyar költészet napján Buksa
Ferenc református lelkész, genealó-
gus, vendéglátó házigazda és 
Balogh Irma tanárnő, műsorvezető
meghívására ezúttal is a környék
verskedvelő lakói hozták el legked-
vesebb költeményüket a nyá-
rádszentsimoni református egyház-
község gyülekezeti termébe. Min-
denki más-más verssel érkezett,
hogy megossza a számára kedves
élményt a termet megtöltő közön-
séggel. A visszajáró és az új vendé-
geket az idén is egy kiállítás is
várta, ami bizonyította, hogy való-
ságosan és képletesen is jó társa-
ságba érkeztünk. Az asztalokon a
magyar irodalom jeles alkotóinak
berámázott képe fogadott, nem a hi-
vatalos, a tankönyvekben megtalál-
ható, hanem egy kedvesükkel,
társukkal, családjukkal készült fotó
vagy kevésbé ismert portré. Mind-
annyiuk születésének vagy halálá-
nak kerek évfordulója van az idén,
ahogy az a kiállítást komoly mun-
kával összeállító Buksa Ferenc re-
formátus lelkész hasznos és
tanulságos ismertetőjéből kiderült.
Az alkalomhoz igazodva az igei kö-
szöntő is a költészet nyelvén hang-
zott el, Weöres Sándor
Zsoltár-részletek Szenczi Molnár
Albert versformáiban című költe-
ményéből A 37. zsoltárból című
részletet hallottuk a hit fontosságá-
ról. A 23 költő, szépíró, kultúrtörté-
neti író közül április 11-e kapcsán
említsük meg a költők, a 175 éve
született Arany László, a 90 éve
született Székely János és Kányádi
Sándor, a 75 éve elhunyt Radnóti

Miklós, a 30 éve eltávozott Weöres
Sándor és tíz éve elhunyt Lászlóffy
Aladár nevét. 

„...Van, aki imával húzza ki
magát a sötétből – de a vers is ilyen
ima; amíg beszélni bírunk, van re-
mény. Amikor már csak ordítunk:
nagy a baj. Amikor pedig már csak
hallgatni tudunk, akkor el fogunk
veszni” – idézte Szabó T. Anna köl-
tőnő gondolatait köszöntőjében 
Balogh Irma műsorvezető. 

Weöres Sándor emlékét idézte
Buksa Júlia-Izabella rigmányi
óvónő, aki a költő Ki minek gondol,
az vagyok annak... című versét éne-
kelte el. A zenei bevezetőt követően
az ifjúságot hallottuk, kis- és na-
gyobb iskolások, név szerint Tőkés
Mátyás, Buksa Áron, Buksa Lídia,
Siklódi Péter, Nagy Imre, Szekeres
Koppány, akik Szabó Lőrinc-, Ká-
nyádi Sándor-, Horváth István-ver-
seket és Arany János-balladát adtak
elő értő, szép szövegmondással,
hanglejtéssel. A ráadást a Réka és
BIP-Band hangulatosan muzsikáló
általános iskolás zenészei jelentet-
ték, akik a környező településekről
gyűlnek össze időnként együtt ze-
nélni, és ezúttal Radnóti Miklós 
Bájoló című versét adták elő. 

A gyermekek után a felnőttek kö-
vetkeztek, jobbára aktív és nyugal-
mazott pedagógusok, de
háziasszonyok és egyéb foglalkozá-
súak is. Különleges élményt jelen-
tett egy Gegesben házat építő
holland asszony fellépése, aki most
ismerkedik a magyar nyelvvel, és
máris egy nehéz nyelvgyakorlat-
ként megtanult Kosztolányi Dezső-

verssel (A játék) ajándékozta meg a
közönséget. Csipán Ilona nyugal-
mazott matematikatanárnő a rigmá-
nyi huszártalálkozón hallott ének
szövegét tolmácsolta. Minden
évben távoli vidékekről is odacsöp-
pennek olyan vendégek, akik meg-
lepetést tartogatnak, idén a
Kőrispatakról érkezett Antal Ilka a
medvetámadásokról szóló, kicsit
humoros, de mégis komoly verssel
hívta fel a figyelmet az időszerű ve-
szedelemre. 

A magyar költészetben való ba-
rangolás után László János nyugal-
mazott magyartanár mondott
tartalmas felvezető szöveget az idei

év ünnepeltje, Ady Endre jelentősé-
géről.

„Ady mindannyiunk szívében
ott van. Költészete a mélyből dübö-
rög fel, és a magasságig hat. Nem
lehet keretbe összefogni, olyan
nagy a regisztere. Szinte hihetetlen
nyomon követni, felfogni azt a szé-
les skálát, amelyen megszólal a ver-
sekben. Nagyon komoly, nagyon
mély mondanivalójú verseiben mi-
tológia, filozófia, magyarságtudat,
a magyarsághoz való ragaszkodás”
az újért való küzdelem, az istenhit
mind benne van – hangzott el töb-
bek között a költőről, akit vonzott
ugyan Párizs, a Nyugat, de mindvé-
gig a „magyar ugar” költője maradt.
A mondottak érzékeltetésére László
János Ady szimbolista költészeté-
nek nagy válságversét, Az ős Kajánt
szavalta, mély átéléssel érzékeltetve
a hiábavaló küzdelem tragikussá-
gát. 

Az őt követő versmondóknak kö-
szönhetően Ady költészetének sok
jellegzetessége megszólalt. A vers-
mondásban a Csiszér család jeles-
kedett, Csiszér Zalán előadásában
nehezen felejthető élményt jelentett
A Duna vallomása című költemény.
Bíró Mária tolmácsolásában Ady
forradalmi költészetéből hallottunk
ízelítőt, Szekeres Levente a meg
nem értett költő szeretetvágyáról
szóló verssel jelentkezett, hallot-
tunk szerelmes verset, majd Balogh

Irma tolmácsolásában Ady talán
legszebb istenes verse, a Köszönöm,
köszönöm, köszönöm felejthetetlen
sorai hangzottak el. 

A versünnep hűséges vendége
Tőkés Attila gegesi református lel-
kész Ajándék zenekara, amelyben a
Tőkés fiúk különleges hangszere-
ken keltettek érdekes hanghatáso-
kat, egy-egy megzenésített Ady- és
Kányádi-verset adva elő. Az egyik
nyertes szavaló CD-lemezüket
kapta ajándékba. 

Üres kézzel egyetlen versmondó
sem távozott, a Válogatott versek
(Talentum Diákkönyvtár) című
Ady-kötettel minden részvevőt
megajándékoztak. A sorshúzás
nyomán a boldog nyertes a Csám-
borgó vendéglőben vacsorázhat,
egy másik Ady összes verseiből, a
harmadik egy szép kivitelezésű
háromkötetes Weöres-verseskötet-
ből készülhet a jövő évi találko-
zóra. 

A 2019-es versünnepet a hűséges
szponzorok, Biró Mária, Biró Réka
és László, Szabó Márta, Csípán
Csaba és a házigazda, Buksa Ferenc
támogatta. A rendezvény szeretet-
vendégséggel zárult a már említett
Csípán Csaba helyi vállalkozó és a
Genesis pékség jóvoltából. 

A résztvevők az idei versünnep
emlékére egy virágos magnóliabok-
rot ültettek a gyülekezeti ház elé,
majd a csoportkép is elkészült. 

Háza a versnek 
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Bodolai Gyöngyi 

A láthatatlan forrás

Fotó: Kerekes Péter Pál



   6 nÉpÚJsÁG ___________________________________________________________ JÓkÍvÁnsÁG ______________________________________ 2019. április 17., szerda



2019. április 17., szerda ______________________________________________ JÓkÍvÁnsÁG _________________________________________________ nÉpÚJsÁG 7



A Maros megyei prefektúra
közleményében arról tájékoz-
tat, hogy április 15–28. között
ideiglenes engedélyeket bo-
csátanak ki vágópontok léte-
sítésére azoknak a polgár-
mesteri hivataloknak, ame-
lyek ezt igénylik, írásban jel-
zik és erre a célra megfelelő
helyiséggel rendelkeznek. Az
állatok levágása naponta 7–
17 óra között, állatorvos fel-
ügyelete alatt történik.

Április 16. – május 5. között a
napipiacokon kiterjedt ellenőrzése-
ket végeznek, melyek célja az élel-
miszerek okozta megbetegedések
megelőzése. Maros megye prefek-
tusa, Mircea Duşa arról tájékoztatta
a sajtót, hogy ellenőrző bizottság
megalakítását rendelte el, amelynek
feladata a közegészségügyi és a hi-
giéniai előírások betartatása, a hús-
véti ünnepekre való felkészülés és a
május elsejei szabadtéri szolgáltatá-
sok során a Maros megyei lakosság
egészségügyi felügyelete. Az állat-
egészségügyi felügyelőség munka-
társaiból, fogyasztóvédőkből és a
közegészségügyi igazgatóság fel-
ügyelőiből álló ellenőrző csapat
mindenekelőtt a higiéniai előírások
betartását, a bárányvágás során a
betartandó szabályokat, a kereske-
delemben forgalmazott élelmi-
szertermékek felcímkézését, meg-
nevezését, szavatossági idejét ellen-
őrzi. Az ellenőrző akció során
termelő- és feldolgozóegységeket,
raktárhelyiségeket, élelmiszer- és
nemélelmiszer-szállítmányokat el-
lenőriznek, nagyáruházakat, cuk-
rászdákat, péksüteményt készítő,
valamint turisztikai irodákat, ünnepi
rendezvényeket szervező egysége-

ket, valamint állatpiacokat és zöld-
ség-, illetve élelmiszertermékeket
árusító piacokat keresnek fel. Az el-
lenőrző akciókat a Maros Megyei
Állategészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Felügyelőség vezérigaz-
gatója irányítja, az eredményekről
és a kirótt bírságokról május 8-áig
tájékoztatják a Maros Megyei Pre-
fektúrát. 
Két engedélyezett vágóhíd 
bárányvágásra

Eddig Maros megyében két en-
gedélyezett helyiségben lehet ál-
latot levágni: a marosvásárhelyi
Cuza Vodă utcai és a segesvári zöld-
ségpiacon. A Maros Megyei Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Igazgatóság tájékozta-
tása szerint a húsvéti ünnepeket
megelőző időszakban: április 15–
28. között a megyében csupán két
helyen engedélyezték ideiglenesen
az élő bárány árusítását és helyben
való levágását. Az egyik a marosvá-
sárhelyi Cuza Vodă utcai napipiac,
a másik a segesvári piac, csak ez a
két vágópont rendelkezik ideigle-
nes engedéllyel. Az élő állat vásár-
lásának egyik feltétele, hogy az
említett helyszíneken vásárolt bir-
kákat helyben vágják le – állator-
vos felügyelete alatt –, és úgy
szállítsák el a helyszínről azok,
akik ezzel a lehetőséggel élnének.
Az említett időszakban az állat-
egészségügyi igazgatóság szigo-
rúan ellenőrzi az állati eredetű
termékek – bárányhús, tojás, tej,
tejtermékek stb. –, illetve a nem ál-
lati eredetű termékek élelmiszer-
biztonsági előírásainak betartását
annak érdekében, hogy az ünnepek
előtti élelmiszer-mérgezéseket meg-
előzzék. (pálosy)

Az ifjúság közéleti tevékenységének
támogatására hirdet pályázatot az
RMDSZ, a pályázatok lebonyolításával
a Communitas Alapítványt bízták
meg, a pályázatok leadásának határ-
ideje április 23.

A támogatásra jogi személyiséggel rendel-
kező civil szervezetek és diákszervezetek,
valamint azok tagszervezetei és diáktaná-
csok pályázhatnak 2019. február – decem-
ber időszakban sorra kerülő programok
megvalósítására. A Communitas Alapít-
vány résztámogatást nyújt, minden pályá-
zatnak tartalmaznia kell legalább 10%
önrészt. Egy civil szervezet maximum
három pályázatot, egy diáktanács maxi-
mum két pályázatot nyújthat be. Megpá-
lyázható támogatási összegek: minimum
500, maximum 2000 lej. 

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
Vidéki és városi/megyei civil szervezetek

vidéki fiatalokat foglalkoztató pályázatai,
mindazon programok, amelyek célcsoportja
a vidéki fiatalság. Románnyelv-oktatás és
kommunikációskészség-fejlesztés fiatal fel-
nőtteknek, anyanyelv- és kommunikációfej-
lesztés a szórványban élő magyar fiatalok
számára; ifjúsági szervezetek erősítése és az
ifjúsági vezetők készségeinek fejlesztését
célzó képzések; fiatal gazdák, vállalkozók és
fiatal pedagógusok szakmai képzése, vala-
mint szakmai kiállításokon való részvétele;
országos szintű rendezvények, amelyek ser-
kentik a szülőföldön maradást; ifjúsági kö-
zösségformáló tevékenységek; a magyar
anyanyelvvel és kulturális örökséggel kap-
csolatos programok, hagyományápoló prog-
ramok, amelyek az ott élő magyar

közösségek megerősítését célozzák; diákta-
nácsok szervezésében a diákokat összetartó
szakmai és szabadidős tevékenységek.
Pályázási feltételek:

Az Ifjúsági Szaktestület csak online bekül-
dött pályázatokat fogad el, papíralapon pá-
lyázni ehhez a szaktestülethez nem lehet.
Online pályázáskor a pályázónak be kell kül-
denie a regisztrációt követően kitöltött, lepe-
csételt és aláírt nyilatkozatot, amely a
beküldött pályázatait hivatott hitelesíteni.
Azok a pályázók, akik az előző években re-
gisztráltak és nyilatkozatot küldtek be, ezt
2019-ben nem kell megismételniük. A nyilat-
kozatok beküldése ajánlott levél vagy vala-
mely gyorspostaszolgálat révén történhet. A
titkárság a személyesen behozott nyilatko-
zatokat a határidő napján 16 óráig fogadja
el. A pályázat feltöltésének és a nyilatkoza-
tok leadásának határideje 2019. április 23.,
és a következő címre kell eljuttatni: Funda-
ţia Communitas (Ifjúsági Szaktestület),
400489 Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 60,
jud. Cluj.

Általános tudnivalók: pályázatot sem
faxon, sem e-mailben nem fogadnak el. A
Communitas Alapítvány résztámogatást
nyújt, minden pályázatnak tartalmaznia kell
legalább 10% önrészt is. A részletes költség-
vetésben a pályázónak fel kell tüntetnie a
saját hozzájárulás, illetve a más forrásból ka-
pott támogatások értékét is. Az alapítvány
nem nyújt anyagi támogatást honoráriumok
és tiszteletdíjak kifizetésére, valamint szemé-
lyes jellegű felszerelésekre, ruházatra. A
program lefutásától számított 30 napon belül
a pályázónak kötelező elszámolnia a támoga-
tás felhasználásáról. Minden pályázót elekt-
ronikus levél formájában értesítenek a
támogatási kérelemre vonatkozó döntésről, a
megítélt összegről, a felhasználás és az elszá-
molás módjáról. 

A pályázatról bővebben a: https://commu-
nitas.ro/main/palyazas/current/0-0-0/Palya-
zati-felhivas-az-ifjusag-kozeleti-tevekenysege
nek-tamogatasara-12  oldalon lehet tájéko-
zódni. Telefon: 0723 – 250-324, 0736 – 444-
437. E-mail: communitas@rmdsz.ro. (sz.)

Az orvosi hálapénz, „boríték”
kérdése mindig is állandó és aktuá-
lis téma lesz a román egészség-
ügyben, egészen addig, ameddig az
állami és magán orvosi szektort
nem választják el teljesen, vagy
nem privatizálják teljes egészében.

Addig is ennek a kérdésnek a
büntetőjogi vetületeit taglaljuk, túl-
menve esetleges etikai vonatkozá-
sain. A kérdéssel kapcsolatosan a
Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék
jogegységi tanácsa (Completul
pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept în materie penală) által ki-
mondott két jogegységi döntés is
született, amely vízválasztó volt az
orvosi paraszolvencia („hálapénz”)
büntetőjogi vetületeinek tisztázásá-
ban (2014. december 3-án, illetve
2015. június 4-én hozott, és később
közzétett döntésekről van szó). 

A kérdés helyi aktualitását az is
adja – azon túl, hogy Marosvásár-
helyen a közelmúltban több orvos
ellen is eljárás indult hálapénz elfo-
gadása címen, sőt el is ítélték őket
–, hogy az első határozatot éppen-
séggel a Marosvásárhelyi Ítélőtábla
(Curtea de Apel Tg. Mureş) bünte-
tőjogi kollégiuma kezdeményezte
egy marosvásárhelyi – időközben
jogerősen felfüggesztett börtönbün-
tetésre ítélt – orvos büntetőügyé-
ben, melyben bizonyos vitatott jogi
kérdések tisztázását kérte a Legfel-
sőbb Bíróságtól és Semmítőszéktől. 

A kérdés állandó aktualitást
élvez, hiszen a paraszolvencia je-
lensége pont annyira állandó és
köztudott, mint az egészségügyi
közintézmények alulfinanszírozása.
Az utóbbi időben több jel is arra
utal, hogy az egészségügyi rendszer
ha nem is radikális változás elé néz,
de mindenképpen a politikum és a
közérdeklődés középpontjába ke-
rült annak minden jó és rossz vele-
járójával. 

Az eddigi változásokat kommen-
tálni nincs szándékunkban, de meg-
jegyzendő, hogy a látványos
korrupciós büntetőeljárások (pél-
dául az onkológiai kezelésekkel
kapcsolatosan kirobbant országos
szintű botrány, vagy a fentebb em-
lített hálapénzügy, vagy az orvosi
egyetemeken és klinikákon tapasz-
talható „uram-bátyám rendszerrel”
kapcsolatos ügyek, Hexipharma-
ügy) mind csak tüneti kezelései egy

olyan problémának, amelyet egy
alapvető, az egészségügyre, az
egészségügyi oktatásra, illetve az
egészségügyi egységek mene-
dzsmentjére vonatkozó – hatékony
– törvényi reform nélkül nem lehet
megoldani.

Visszatérve a konkrét témára, az
ügy a következőképpen kezdődött:
a fentebb hivatkozott ügyben az
ügyészség vádat emelt egy bizo-
nyos orvos ellen vesztegetés elfo-
gadásának bűncselekménye miatt,
amelynek értelmében az orvos hi-
vatali kötelezettségeit bizonyos jog-
talan haszonért, pénzért végezte el. 

Ezt a bűncselekményt a 2000.
évi 78. számú, a korrupciós bűncse-
lekményekről szóló törvény értel-
mében a Btk. 254. paragrafusa
alapján büntetik, alapesetben 3-tól
12 évig terjedő börtönbüntetéssel.
Ennek a paragrafusnak az értelmé-
ben vesztegetésnek minősül annak
a tisztviselőnek a cselekedete, aki
hivatali kötelezettségeinek teljesí-
tése, nem teljesítése, késői teljesí-
tése vagy ezekkel ellentétes
magatartás tanúsítása érdekében,
közvetlenül vagy közvetve, pénzt
vagy egyéb jogtalan előnyöket kér
vagy kap, vagy ezek ígéretét elfo-
gadja vagy nem utasítja vissza. Az
orvost elsőfokon elítélték, a kérdés
tisztázására a büntetés esetleges
enyhítésére volt szükség.

Ennek a bűncselekménynek a 
tényállási megfogalmazásából az
orvosokra nézve két kardinális jel-
legű kérdés következik, mindkettőt
megválaszolta a Legfelsőbb Bíró-
ság és Semmítőszék a fent hivatko-
zott jogegységi döntésekben: az
első kérdés, hogy az orvos köztiszt-
viselő-e, és ha igen, akkor a bünte-
tőtörvény értelmében úgynevezett
rendes köztisztviselő, vagy csak a
törvény értelmében asszimilált köz-
tisztviselő? Ennek a másodlagos
különbségtételnek a jelentősége
abban áll, hogy az asszimilált köz-
tisztviselők által elkövetett korrup-
ciós bűncselekményeket a román
Btk. 308. paragrafusa értelmében
enyhébben büntetik, a büntetési té-
teleket egyharmaddal csökkentve. 

Ezt a kérdést, mint említettük, a
Marosvásárhelyi Ítélőtábla intézte a
Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék-
hez. A második fő kérdést az, hogy
az orvos által kapott pénz vagy
egyéb juttatás jogtalan haszon-e, hi-
szen csak ebben az esetben bünte-
tendő a cselekedet. Ezt a kérdést a

Bukaresti Katonai Táblabíróság ve-
tette fel. A kérdésre egyáltalán nem
olyan egyértelmű és magától érte-
tődő a válasz, ugyanis a 2003. évi
46-os törvény értelmében, amely a
betegek jogairól szól (34. paragra-
fus, 2. bekezdés), a betegnek jogá-
ban áll a törvény betartása mellett
az őt kezelő orvosi egységnek vagy
kezelőorvosnak pluszfizetséget
vagy adományt juttatni. Amennyi-
ben ez a juttatás törvényes, a Btk.
21. paragrafusában megjelölt igazo-
lási okot kell alkalmazni, a bűncse-
lekményt pedig nem büntetik.

Az első kérdésre a Legfelsőbb
Ítélő- és Semmítőszék 2014. de-
cember 3-án válaszolt, a döntést
pedig 2015. január 13-án tették
közzé a Román Hivatalos Közlöny-
ben. A válasz és értelmezés szerint
az állami kórházzal munkaszerző-
déses viszonyban álló orvos a bün-
tető törvénykönyv 175/1/b pontja
szerinti rendes köztisztviselő a bün-
tetőjogi felelősség tekintetében.
Ennek értelmében büntetőjogi fele-
lősségét pont úgy állapítják meg,
mint bármelyik más köztisztvise-
lőét. Ennek a döntésnek az alapján
a Marosvásárhelyi Ítélőtábla nem
változtatta meg és nem is enyhítette
a Maros Megyei Törvényszék első-
fokú döntését, amellyel az orvost
elítélték.

A második kérdésre a Legfel-
sőbb Ítélő- és Semmítőszék 2015.
június 4-én adott választ és értelme-
zést, amelyet 2015. augusztus 5-én
közöltek a Hivatalos Közlönyben.
Ennek értelmében az állami kór-
házzal munkaszerződéses viszony-
ban álló orvos, aki az előbb
hivatkozott döntés alapján rendes
köztisztviselő (büntetőjogi felelős-
sége tekintetében), nem kaphat a ke-
zelt betegtől pluszfizetséget vagy
adományt. Ez az utóbbi értelmezés
azért is érdekes, mert alapfokon a
Bukaresti Katonai Törvényszék
pont ennek az álláspontnak az ellen-
kezőjére hivatkozva felmentett egy
vád alá helyezett orvost, viszont a
döntés nem jogerős, és várható
annak táblabírósági megváltozta-
tása az értelmezési döntés alapján.

Végkövetkeztetésként megálla-
píthatjuk, kissé ismételve önma-
gunkat, hogy a kérdés jogi
vetületein túl ezt a problémát nem
a törvénykezés kell megoldja,
hanem törvényhozási szinten, jog-
szabály-módosítással kell rendezni;
ugyanúgy, mint sok más esetet. 
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Az orvosi hálapénzről

Két ideiglenes piaci vágóhíd a megyében
Élelmiszertermékeket 

ellenőriznek 

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 

A Communitas Alapítvány pályázati felhívása 
Ifjúsági tevékenységek támogatása
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A feje tetejére állt a papírforma
Ha a férfivízilabda-szuperliga

alapszakasza talán az összes sportág
közül a legkiszámíthatóbban ala-
kult, azaz az esélyesebb csapatok –
egy-két kivételtől eltekintve – érvé-
nyesítették favorit státusukat, az al-
sóházi rájátszásban a feje tetejére
állt a papírforma. Ez a Marosvásár-
helyi CSM számára semmi jót nem
jelentett, hiszen Eduard Andrei ta-
nítványai, akiket az alapszakaszbéli
teljesítmény alapján a második
helyre lehetett volna várni ebben a
csoportban, a nagyváradi tornát az
utolsó helyen zárták. Ráadásul úgy,
hogy megverték azt a Rapidot,
amelytől négy esetben háromszor
kikaptak az alapszakaszban.
Ugyanakkor alulmaradtak Kolozs-
várral és Araddal szemben is, ame-
lyeket ők vertek négyből háromszor
a bajnokság során, sőt a Nagyváradi
Crişultól is, amelyet négyszer is le-
győztek idén.

A nagyváradi tornára pótkapus
nélkül érkező marosvásárhelyi ala-
kulat a Crişul ellen indította a tor-
nát, és noha kétgólos előnyre tett
szert az első negyedben, a folytatás-
ban az ellenfél egyenlített, és a har-
madik negyedtől folyamatosan
lépeselőnyben volt. A Crişultól el-
szenvedett meglepő vereség a foly-
tatásban is nagyon megfogta a
csapatot, és noha a Kolozsvári Poli
ellen vezettek az utolsó negyed
előtt, a végén ismét egygólos vere-
séggel hagyták el a medencét. Innen
szinte logikusan következett az
Aradi AMEFA elleni vereség mint
a torna mélypontja. Az utolsó mecs-
csen a Bukaresti Rapid volt az el-
lenfél, amely addig menetelt a

tornán, ezért úgy tűnt, szinte semmi
esélyük a marosvásárhelyieknek,
akik azonban az esélytelenség tuda-
tában felszabadultan pólóztak, és
megnyerték a találkozót. Ami
egyértelműen azt mutatja, hogy a
torna tulajdonképpen fejben dőlt el.

Mivel az alapszakasz eredmé-
nyeit törölték, a CSM egyelőre az

utolsó helyen áll a rájátszásban, de
ez még megváltozhat, hiszen több
mérkőzés döntetlenre végződött,
így a marosvásárhelyi csapat csu-
pán két pontra van a csoport máso-
dik helyétől. A bajnoki idényt lezáró
tornát, ha tartják magukat az eredeti
programhoz, május 10-12-e között
Bukarestben rendezik.

Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor

eredményjelző
A férfivízilabda-szuperliga alsóházi rájátszása 1. körének ered-

ményei:
* 1. forduló: marosvásárhelyi Csm – nagyváradi Crişul 8-9, ko-

lozsvári poli – bukaresti Rapid 4-12. Az Aradi AmeFA állt.
* 2. forduló: Aradi AmeFA – bukaresti Rapid 4-10, kolozsvári

poli – nagyváradi Crişul 9-9. A marosvásárhelyi Csm állt.
* 3. forduló: nagyváradi Crişul – Aradi AmeFA 9-9, marosvá-

sárhelyi Csm – kolozsvári poli 8-9. A bukaresti Rapid állt.
* 4. forduló: nagyváradi Crişul – bukaresti Rapid 6-8, Aradi

AmeFA – marosvásárhelyi Csm 8-4. A kolozsvári poli állt.
* 5. forduló: kolozsvári poli – Aradi AmeFA 6-6, marosvásár-

helyi Csm – bukaresti Rapid 8-7. A nagyváradi Crişul állt.

Jegyzőkönyv
Férfivízilabda-szuperliga, alsóházi rájátszás, 1. kör, 5. forduló:

Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Rapid 8-7 (0-2, 2-1, 2-1, 4-2)
nagyvárad, ioan Alexandrescu uszoda. vezette: Cosmin baidoc

(nagyvárad), mihai Alexandrescu (nagyvárad). 
CSM: dochian – bindea paul 1, bindea Raul 2, Filimon, buda 1,

domracev, itul, Cristian Róbert 1, Alexandrescu 1, magyari dávid,
iudean 1, Jiganea 1, stoian, szathmáry. 

Rapid: sganţă, nagy – Giuclea, i. vlad 1, Gorea 1, Rath 1, bordea,
dumitru, v. vasile 1, Rujan 1, pandelea 1, stan 1, Gavriş, Crăini-
ceanu, Ghiţă.

Jegyzőkönyv
Férfivízilabda-szuperliga, alsóházi rájátszás, 1. kör, 3. forduló:

Marosvásárhelyi CSM – Kolozsvári Poli 8-9 (1-1, 2-1, 3-3, 2-4)
nagyvárad, Crişul-uszoda. vezette: petre Gepian (nagyvárad),

Cosmin baidoc (nagyvárad). 
CSM: dochian – bindea paul, bindea Raul 2, Filimon, buda,

domracev, itul 3, Cristian Róbert, Alexandrescu 1, magyari dávid,
iudean 2, Jiganea, stoian, szathmáry. 

Poli: Culacichin, Terean – silav, Codilă, seichei 1, birinyi 2, mun-
tean, Tanţău 3, Câmpean, Cristescu, paleacu, Cobilean 3, vesa, mu-
reşan.

Jegyzőkönyv
Férfivízilabda-szuperliga, alsóházi rájátszás, 1. kör, 1. forduló:

Marosvásárhelyi CSM – Nagyváradi Crişul 8-9 (3-1, 1-3, 3-3, 1-2)
nagyvárad, Crişul-uszoda. vezette: mihnea Alexandrescu (nagy-

várad), petre Gepian (nagyvárad). 
CSM: dochian – bindea paul 2 gól, bindea Raul 2, Filimon, buda,

domracev, itul, Cristian Róbert, Alexandrescu 1, magyari dávid,
iudean 2, Jiganea 1, stoian, szathmáry. 

Crişul: danciu – Şerban 2, ihos, sava, klutsch, stoica, schill 3,
Ţifrea, bodea, Freundlich 4, majoros, Fărăgău, Luncan, ilisie.

Jegyzőkönyv
Férfivízilabda-szuperliga, alsóházi rájátszás, 1. kör, 4. forduló:

Marosvásárhelyi CSM – Aradi AMEFA 8-4 (1-2, 2-0, 3-2, 2-0)
nagyvárad, ioan Alexandrescu uszoda. vezette: petre Gepian

(nagyvárad), vekerdy László (nagyvárad). 
CSM: dochian – bindea paul, bindea Raul 1, Filimon, buda,

domracev, itul 1, Cristian Róbert, Alexandrescu 1, magyari dávid,
iudean 1, Jiganea, stoian, szathmáry. 

AMEFA: Hodăcean, Laboncz – mircia 1, baltea 1, maier 1, ma-
rinescu, palotás 1, Grama, nagy 1, iscenco 1, drăghici 1, samuilă
1, pîrîianu.

Valóban az ezredik Forma–1-es futam
volt a Kínai Nagydíj?

Ismét otthon szenvedett vereséget 
a Sepsi OSK

Ezredik versenyét ünnepelte az elmúlt hét
végén Sanghajban a Forma–1, amely logójába is
beemelte az 1000-es számot, weboldalán pedig
sorra idézte föl a sportág legemlékezetesebb ver-
senyeit az addigi 999-ből.

Nem egyértelmű azonban, hogy ez valóban az
ezredik verseny volt-e, mutatott rá összeállításá-
ban a száguldó cirkusz versenyeit közvetítő M4
Sport. Az F1-es versenyeket szokás a francia
Grand Prix, azaz „nagydíj” kifejezéssel illetni,
ám a kettő nem ugyanaz. Egyértelműnek tűnik,
hogy az 1000. Grand Prix-ként nem lehet emle-
getni a kínait, hiszen nagydíjakat már a Forma–
1-es bajnokság 1950-es hivatalos megszületése
előtt is rendeztek, az elsőt éppen a magyar Szisz
Ferenc nyerte 1906-ban Le Mans-ban.

Gondot okoz az indianapolisi 500 mérföldes
verseny is, hiszen 1950 és 1960 között a híres
amerikai viadal is az F1-es bajnokságba tarto-
zott, pontjait beleszámították az összetett ered-
ményébe. Csakhogy a Forma–1-es bajnokság
keretét az 1950-es megalakuláskor egy technikai
szabályrendszer biztosította, ám e szabályrend-
szer az említett indianapolisi versenyeken nem
volt érvényben. Ez azt jelenti, hogy a Brickyar-
don valójában nem F1-es autók köröztek egy
nem F1-es, mégis annak bajnokságába tartozó
versenyen (sok F1-es szereplő nem is utazott el

Indianapolisba a hosszú út és magas költségek
miatt).

Az 1952-es és az 1953-as bajnokságok is ka-
kukktojásnak számítanak. Az 1951-es szezon
végén az olasz Alfa Romeo úgy döntött, leállítja
F1-es programját, és mivel a szervezők attól tar-
tottak, hogy ezzel megcsappan a mezőny lét-
száma, a következő két évre a Forma–2-es
szabályok szerint épített autókkal engedték ver-
senyezni a csapatokat. Csak az 1954-es kiírásban
változtattak, s újították meg az F1-es regulákat,
addig viszont rendeztek két szezont és 17 futa-
mot (két Indy 500-assal...), amelyeket F1-es baj-
noki versenynek ugyan lehet nevezni, F1-es
szabályok szerinti versenynek viszont nem.

Az indianapolisi probléma 11 versenyt húz le
a listáról, az 1952-es és 1953-as F2-es szabály-
rendszer pedig további 15-öt. Vagyis ha ilyen
szigorú szemmel vizsgáljuk a számokat, valójá-
ban még 26 versenyre vagyunk a valódi 1000.
F1-es futamtól.

De még ez sem egyértelmű. Az első évtize-
dekben ti. rendszeresen rendeztek bajnokságon
kívüli Forma–1-es versenyeket is, az F1 szabály-
rendszere szerint, F1-es autókkal zajlottak, de
nem számítottak bele a szezon végeredményébe.
Kérdés, hogy a futamok összesített számába
most igen-e...

A rájátszás feléhez érve is nyeretlen az
1. liga felsőházában szereplő Sepsi OSK,
amely ezúttal a táblázaton közvetlenül
előtte álló Gyurgyevói Astrától kapott ki
hazai pályán. A székelyföldi csapat csa-
tárhiánya (Marko Szimonovszki sérült,
Hadnagy Attilát pedig nem
nevezte a mérkőzésre
Eugen Neagoe edző) rá-
nyomta a bélyegét a haza-
iak támadójátékára, a
hamis kilencest játszó Bira-
hima Tandiának ugyanis a
beadásoknál nem sok esé-
lye volt a vendégek jóval
magasabb védői ellen, írja
beszámolójában az NSO.

A nyílt sisakos focit
hozó találkozón egy kiug-
rás után éppen Tandia
hagyta ki az első helyzetet,
de nagyobb lehetőségek a
Sepsi kapuja előtt adódtak. Niczuly
Roland kapus két bravúros védést
követően egy felesleges kifutás után
nagy bajba került, ám Romario
Moise hiába emelte át fölötte a lab-
dát, Igor Jovanovic ollózással men-
tett a kapu torkából. Az Astra
kapusa, David Lazăr pedig Alek-
szandr Karnickij magas ívű távoli
lövése után védte látványosan a léc
alá tartó labdát.

A második félidőben is a Sepsi
birtokolta többet a labdát, de Kar-
nickij sem fejjel, sem kapáslövéssel
nem találta telibe a labdát, Gabriel
Vaşvari, Fülöp István és Tandia ti-
zenhatoson kívüli lövései pedig
mellémentek. Egyedül Florin Ştefan
lecsapódó kapáslövése adott munkát
Lazărnak, miközben a szokottnál ki-
sebb számú, mintegy 2000 fős
szentgyörgyi közönség soraiból
egyre többször hallatszott az elége-
detlen morgás egy-egy rossz megol-
dás vagy éppen támadást lassító
hátrapassz után.

A legvégén pedig az egy pont is
kicsúszott a Sepsi kezéből, Niczuly
újabb felesleges kirohanása után
Azdren Llullaku emelésénél a léc
még elodázta a vendégek gólját, az
esetet követő szöglet nyomán vi-

szont a középen szabadon becsúszó Mike
Cestor két méterről, zavartalanul lőtt a
hálóba. Ez volt a Sepsi 17. pontrúgásból,
és hatodik szöglet után kapott gólja az
idényben, mindkét kategóriában „listave-
zető” a szentgyörgyi csapat.

Az 1. liga alsóházi tabellája

1. Medgyes       5     5    0     0    10-3   31
2. Dinamo         5     4    0     1    9-4     28
3. Jászvásár       5     2    0     3    4-6     23
4. Botoşani        5     1    1     3    3-6     22
5. Voluntari       5     3    1     1    8-5     21
6. Nagyszeben   5     0    1     4    2-8     17
7. Călăraşi         5     1    1     3    4-9     16
8. Chiajna          5     1    2     2    8-7     14

Az 1. liga felsőházi ranglistája

1. Kolozsvári CFR  5    3     2    0    5-1    38
2. FCSB                 5    3     1    1    8-4    35
3. Craiova              5    2     1    2    5-5    30
4. Viitorul               5    3     1    1    8-4    29
5. Astra                  5    1     0    4    2-8    24
6. Sepsi OSK         5    0     1    4    1-7    20

eredményjelző
* 1. liga, rájátszás, 5. forduló: felsőház:

sepsiszentgyörgyi sepsi Osk – Gyurgyevói
Astra 0-1.

* 2. liga, 30. forduló (hétfői eredmény):
FC Argeş piteşti – Cs mioveni 2-0. Az él-
csoport: 1. Academica Clinceni 70 pont, 2.
Chindia Târgovişte 66, 3. kolozsvári uni-
versitatea 63.

eredményjelző
* Kínai Nagydíj, Sanghaj (56 kör, 305,066 km,

a pontszerzők): 1. Lewis Hamilton (brit, merce-
des) 1:32:06.350 óra, 2. valtteri bottas (finn,
mercedes) 6.552 másodperc hátrány, 3. sebas-
tian vettel (német, Ferrari) 13.744 mp h., 4. max
verstappen (holland, Red bull) 27.627 mp h., 5.
Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 31.276 mp
h., 6. pierre Gasly (francia, Red bull) 1:29.307
perc h., 7. daniel Ricciardo (ausztrál, Renault)
1 kör h., 8. sergio pérez (mexikói, Racing point)
1 kör h., 9. kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo)
1 kör h., 10. Alexander Albon (thaiföldi, Toro
Rosso) 1 kör h.

* leggyorsabb kör: Gasly, 1:34.742 perc
* pole pozíció: bottas

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Hamilton 68 pont, 2. Bottas

62, 3. Verstappen 39, 4. Vettel 37, 5. Leclerc
36, 6. Gasly 13, 7. Räikkönen 12, 8. Lando
Norris (brit, McLaren) 8, 9. Kevin Magnus-
sen (dán, Haas) 8, 10. Nico Hülkenberg
(német, Renault) 6, 11. Ricciardo 6, 12.
Pérez 5, 13. Albon 3, 14. Lance Stroll (ka-
nadai, Racing Point) 2, 15. Danyiil Kvjat
(orosz, Toro Rosso) 1;

* csapatok: 1. Mercedes 130 pont, 2.
Ferrari 73, 3. Red Bull 52, 4. Renault 12, 5.
Alfa Romeo 12, 6. Haas 8, 7. McLaren 8,
8. Racing Point 7, 9. Toro Rosso 4, 10. Wil-
liams 0.

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Az FC Porto a tavalyi döntős Liverpoolt, a
Manchester City pedig az angol házirangadó
visszavágóján a Tottenham Hotspurt látja vendé-
gül a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntő-
jének mai visszavágóján.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók:
FC Porto (portugál) – FC Liverpool (angol) (az
első mérkőzésen: 0-2, TV: DigiSport 2, Telekom
Sport 2, Look Sport), Manchester City (angol)
– Tottenham Hotspur (angol) (0-1, TV: M4
Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look
Plus).

Bajnokok Ligája: a mai program
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Színek, mosoly és hagyomány 
a várban

marosvásárhely polgármesteri
Hivatala hétfőn, április 15-én, a kö-
zelgő húsvét alkalmából tojásfestő
versenyt szervezett a  várban. Az
eseményen az unirea Főgimnázium,
a művészeti Líceum és az Alexandru
ioan Cuza általános iskola diákjai
vettek részt. Tojásdíszítésben verse-
nyezve  megtanulták, hogy sok szín-
ből mennyi szépet lehet alkotni. 

„A katolikusok számára nagyhét
van, a város gyermekeivel és gyer-
mekeinek szervezett esemény pedig
örömet jelent, mindannyiunkat kö-
zelebb visz a hagyományokhoz, és
ráhangol az ünnepekre. ma itt akar-
tam lenni a kicsikkel és oktatóikkal,
gratulálok a rendezvény megszerve-
zéséhez, és minden marosvásárhelyinek nyugodt, békés ünnepeket kívánok. Legyen örömteli számukra
krisztus feltámadása” – mondta Claudiu maior, a polgármester tanácsadója, aki a gyerekek körében
volt ezen az eseményen.

A gyermekeknek örömet jelentett, hogy néhány órára elmerülhettek a színek világában, félretéve a
technika eszközeit, majd részvételi oklevelet vehettek át.

A bel- és külkapcsolati osztály

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

255. számú RENDELET
a Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének összehívásáról 

2019. április 17-én 13.30 órára 
Kelt 2019. április 15-én 

A Maros Megyei Tanács elnöke, 
az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vo-
natkozó 215/2001. sz. törvény 94. cikkelye (1), (3), (5), (7), (8) bekezdéseinek és a
106. cikkely (1) bekezdésének előírásai alapján a Maros Megyei Tanácsot nyilvános,
rendkívüli ülésre hívja össze 2019. április 17-én 13.30 órára a Közigazgatási Palota
nagytermébe, a következő napirenddel:

1. A megye éves költségvetésének és egyes költségvetési intézkedések jóváhagyására
vonatkozó határozattervezet.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Az Ipari Park Részvénytársaság 2019-es költségvetésének jóváhagyására vonatkozó
határozattervezet.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. A Transilvania Repülőtér éves költségvetésének jóváhagyására vonatkozó határo-
zattervezet.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a megye általános költségvetéséből az ez évre vonatkozó vissza
nem térítendő támogatások jóváhagyására a következő területeken: kultúra, egyházi,
sport, ifjúsági támogatások és szociális szolgáltatások.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács részvételéről egyes közérdekű kulturális
és társadalmi tevékenységek szervezésében, fejlesztésében és finanszírozásában.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
6. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Láttamozta
Péter Ferenc                                        Paul Cosma

ELNÖK                                                                JEGYZŐ

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá
fordulók problémáját. Köszönetnyilvánítások: Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete
és vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól
és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és
András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból
és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;  Erzsébet hálás, mert újra együtt
van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából és az
étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270- 381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

Lőgyakorlat éles lőszerrel 
a marosszentgyörgyi lőtéren

A 2019. április 16–19. közötti időszakban 8-tól 18 óráig a maros-
szentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatot tartanak, amikor éles lőszert
használnak a honvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági rendszer
intézményeinek maros megyei egységei.

Felkérjük a térség lakosságát, hogy ilyen körülmények között
kerülje el a lőtér környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár
az elhalálozás veszélye. ellenkező esetben a Honvédelmi miniszté-
rium nem vállal semmilyen felelősséget.

A 2019.04.12-i 337-es számú átirat kivonata, kibocsátó: 
marosvásárhelyi 01010 katonai egység 

sürgősségi esetekért felelős önkéntes szolgálat, marosvásárhely

Javítják a Testvériség utcát
marosvásárhely polgármesteri Hivatala tájékoztatja a

Testvériség utca lakóit, hogy az április 17–19. közötti na-
pokban az utcában felújítási és karbantartási munkálatokat végez-
nek (az ortodox templom irányában). 

Azzal a kéréssel fordulunk a gépkocsivezetőkhöz, hogy a mun-
kálatok idején a környéken közlekedjenek óvatosan, figyeljék az
övezetben kihelyezett jelzőtáblákat, és ne parkoljanak ott, hogy ne
akadályozzák a munkagépeket a működésükben.

köszönjük a megértést,  elnézést kérünk az okozott kellemetlen-
ségekért.

Racz Lucian ügyvezető igazgató

A városlakók 
figyelmébe!

Felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a marosvásárhelyi mircea
birău fedett uszoda órarendje április 19–22. között  a következő-
képpen változik: csütörtökön 14 órától, valamint pénteken, szom-
baton, vasárnap és hétfőn egész nap zárva lesz.

Boldog húsvéti ünnepeket kíván
az uszoda vezetősége!

Szünetel a vízszolgáltatás 
Marosvásárhelyen

Az AQuAseRv RT. értesíti a fogyasztókat, hogy a hálózaton végzendő beüte-
mezett bővítési-felújítási munkálatok miatt 

április 18-án 9-17 óra között (hozzávetőleges időpont) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhelyen,
a Ion Buteanu utca 1-16., 19-28., 30., 32., 34., 36., 38., 51., 53. szám alatt, a Petru Dobra utcában az 1-
14., 15-27. számok között, a Şurianu utcában a 20., 22. szám alatt, a Suceava utcában a 39-45. számok
között, és a Kishegyszőlőben.

ezek a beruházási munkálatok az európai unió kohéziós Alapjából társfinanszírozott Az ivóvíz-
és szennyvíz-infrastruktúra kibővítése és felújítása maros megyében című projekt részét képező, a
marosvásárhelyi ivóvíz-, szennyvíz- és csatornahálózat, szivattyúállomások, vezetékek felújítására és
kibővítésére vonatkozó kivitelezési szerződésbe vannak foglalva.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével a rendszerben a víz elszíneződhet
és lerakódásokat tartalmazhat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas.

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. köszönjük a megértésüket. 
A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

SÜRGŐSEN eladó 3 szobás tömb-
házlakás a Rozmarinului utcában.
Bővebb információ a 0751-684-604-
es telefonszámon. (11/2287-I)

KIADÓ kétszobás, felszerelt
tömbházlakás a Kövesdombon, az 1848.
úton igényesnek. Tel. 0744-525-093.
(26/2304)

ELADÓ a Bözödi-tó partján 14 ár
(1400 m2) telek. Tel. 0741-394-699.
(9/2221-I)

ELADÓ tűzifa – komoly hozzáállás. Tel.
0747-566-430, 0758-206-683. (9/2172)

ELADÓK eperfa hordóban tárolt pá-
linkák: alma-, szilva-, meggy-, körte-,
törköly-, borpárlat, valamint minőségi
fehér- és vörösbor. Tel. 0740-808-
298. (29/2308-I)

ELADÓ 50 fokos borpárlat, házi fehérbor,
vegyes virágméz. Tel. 0740-279-786.
(12/2289)

MINDENFÉLE

FéMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)

KIADÓ 43 m2-es kereskedelmi helyi-
ség központi helyen, az Apicola üzlet
mellett. Érdeklődni a 0740-435-788-
as telefonszámon. (sz.)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (8/2189-I)

TETŐFEDŐ BÁDOGOS vállal tető-
készítést Lindab lemezből, cserépből,
szigetelést, ácsmunkát és bármilyen
munkát 15% kedvezménnyel. Tel.
0748-669-239. (1/2212-I)

TETŐJAVÍTÁST, külső-belső munkát és
bármilyen kisebb javítást vállalunk. Tel.
0748-828-239. (7/2321)

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. (12/2327-I)

VÁLLALOK vakolást, padlócsempe-
lerakást, tetőjavítást (régi cseréppel). Tel.
0747-816-052, János. (4/2332)

KéSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (2/2330)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezünk április
17-én a temesvári születésű 
ZELINKA KONRÁD kibédi lakosra
halálának évfordulóján. Fia, Ernő,
szerettei és ismerősei. Nyugodj
békében! (11/2192)

Lelked, reméljük, békére talált,
S te már a mennyből
Vigyázol majd ránk!
Soha nem feledünk,
Szívünkben szeretünk,
Rád örökkön örökké emlékezünk:
SZéKELY GERGELYRE halálának
20. évfordulóján. 
Emlékét őrzi fia, Attila és csa-
ládja, lánya, Hajnalka és családja.
(5/2318/)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
Bolyai Farkas Líceum 1951-52–
es végzős évfolyamának diákja, 

dr. SZÖVéRFFI ATTILA
a szatmárnémeti kórház volt se-
bész főorvosa 85 éves korában
ez év április 14-én váratlanul el-
hunyt Debrecenben. 
Búcsúznak tőle még életben lévő
volt osztálytársai. (2324-I)

Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk, hogy a nagyon szere-
tett édesanya, nagymama és
dédnagymama, 

FÜLPESI ANNA 
életének 93. évében eltávozott
közülünk az örökkévalóságba.
A virrasztás 2019. április 17-én,
szerdán 18 órától lesz az udvar-
falvi kápolnában. Örök nyuga-
lomra helyezzük április 18-án,
csütörtökön 14 órakor az udvar-
falvi temetőben. 
Isten nyugtasson békében,
drága Mamuci!
Lányai: Erzsébet és Jolán csa-
ládjukkal, unokái: Józsi, Cristian,
Mircea és Cristina, családjukkal,
valamint dédunokái. 
Mindig szeretni fogunk, sohasem
feledünk el! (1-2329-I)

Fájdalommal búcsúzunk a volt
évfolyamtárstól és jó baráttól, 

SEPSI JENŐ 
röntgen-főasszisztenstől.

Szép emlékedet örökre megőriz-
zük. Nyugodjál békében! 

Benke Ernő és családja. 
(8/2322-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, anyatárs,
testvér, rokon, szomszéd, isme-
rős, a székelyabodi születésű 

özv. BENEDEKFI ETELKA 
szül. Ferenczi Etelka 

a konzervgyár volt dolgozója 
életének 77. évében türelemmel
viselt szenvedés után április 16-
án eltávozott szerettei köréből.
Temetése április 18-án, csütörtö-
kön 13 órától lesz a meggyesfalvi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (7/2337-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, após, test-
vér, nagytata, dédtata, rokon,
szomszéd, ismerős, 

BéRCZI ANTAL 
életének 85. évében csendesen
megpihent. Temetése április 18-
án, csütörtökön 12 órától lesz a
vármezői családi háztól. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (6/2335-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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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 telefonszá-
mon. (63445-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 elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása, csomagolása és előkészítése szállításra; in-
formációs támogatást nyújt az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt je-
lent), középfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a szak-
mában 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. (63445-I)
női És FÉRFi eLAdÓkAT keresünk marosvásárhelyi hentesboltjainkba. Szakmai tapasztalat nem szük-
séges, mindenki betanításban részesül.  Miből állna a munkád? Kiszolgálnád a vevőinket, informálnád a ter-
mékeinkről, segítenél a csapatnak az áru rendezésében. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro (sz.-I)
Az imATeX RT. sürgősen alkalmaz tapasztalattal rendelkező személyeket a következő szakmákra: PROG-
RAMOZÓMÉRNÖKÖT számvezérlésű (CNC) gépekre, MARÓS OPERÁTOROKAT számvezérlésű
(CNC) marógépekre; ESZTERGÁLYOS OPERÁTOROKAT számvezérlésű (CNC) gépekre. Amit ajánlunk:
versenyképes bérezés. Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük leadni: Marosszentanna (Sântana de
Mureş), Morii utca 49J szám alatt (ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van); vagy
e-mailben a resurseumane@imatex.ro e-mail-címre; vagy faxon: 0265/269-302. Bővebb felvilágosítás a
0265/260-805-ös telefonszámon. (sz.)
Az imATeX RT. alkalmaz a következő szakmákba tapasztalattal rendelkező személyeket (nyugdíjasokat
is): UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT; ESZTERGÁLYOST; MARÓST BOHRWERKRE; GÉPKARBAN-
TARTÓ LAKATOST; SZERELŐLAKATOSOKAT; LAKATOSOKAT; MINŐSÉGELLENŐRZŐ TECH-
NIKUSOKAT; MIG/MAG HEGESZTŐKET; IPARI FESTŐKET; TARGONCÁST; BÁDOGOST.  Amit
ajánlunk: versenyképes bérezés. Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük leadni: Marosszentanna (Sântana
de Mureş), Morii utca 49J szám alatt (ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van);
vagy e-mailben a resurseumane@imatex.ro e-mail-címre; vagy faxon: 0265/269-302. Bővebb felvilágosítás
a 0265/260-805-ös telefonszámon. (sz.)
A kOvÁCs pÉksÉG PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és CSOMAGOLÓT alkalmaz. Tel.
0744-403-114. (21194)
sZendviCskÉsZÍTőT ALKALMAZUNK. Tel. 0741-215-738. (21194)
A miALev buiLdinG-seRviCes kFT. alkalmaz hosszú távra, azonnali kezdéssel SZAKEMBERE-
KET BELSŐ ÉPÍTŐMUNKÁLATOKRA Marosvásárhelyre és környékére. Tel. 0740-044-709. (21191-I)
mAROsvÁsÁRHeLYi pÉksÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Tel. 0741-
406-028. (4/2166)
A TimkO pÉksÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe  –program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), vagy csak középen, 6-14 illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés
2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés 1800 lej), 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT
(gradul 3) és SOFŐRÖKET (fizetés 2400 lej). Érdeklődni  hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca
85. szám alatt. (63533-I)
keResÜnk VÍZ-GÁZ SZERELŐKET Németországba azonnali kezdéssel. Kezdő havi bérezés 2000 euró,
szállás biztosítva Münchenben. Érdeklődni a 0747-986-398-as telefonszámon. (21192)
mAROsvÁsÁRHeLYi CÉG KŐMŰVESEKET, SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0745-
439-433-as telefonszámon. (63575-I)
sZAkkÉpZeTLen munkÁsOkAT alkalmazunk: KŐMŰVEST, VASBETONSZERELŐT és ÁCSOT.
Tel. 0722-728-117, 0743-085-185. E-mail-cím: dixiflorsrl@yahoo.com (21200-I)

szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Fájó szívvel emlékezünk április 17-
én szeretett nővérünkre, VARGA 
ERZSéBET ny. tanárnőre halálának
5. évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá szeretet-
tel. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Feri és családja. (10/2286)

„Itt, fölöttem tűnhetnek az évek,

Én túlnézek tűnő éveken,

Szívem árad át e békességbe

És e békesség a szívemen.”

(Juhász Gyula)
Már hosszú tizenkét éve talált örök nyugalomra egyetlen drága
gyermekünk, TIMÁR ZSOLT ANDRÁS.
Rövid életében mindvégig a békességet, megértést és nyugal-
mat kereste.
Mindennél többre értékelte személyes baráti kapcsolataiban
az őszinteséget és a becsületet, munkahelyén a segítőkészsé-
get és az elismerést, minden közösségben, amelyben egy volt
Ő is, mindennél fontosabbnak tartotta a szerénységet és
mások tiszteletét.
Ezért nem értette egyesek emberi gyarlóságait: a hazugságot,
képmutatást és modortalanságot.
Kérjük a Jóistent, adjon neki továbbra is békességet és nyu-
godalmas pihenést.
Kérjük azokat, akik ismerték, tisztelték és szerették, emlékez-
zenek szerénységének alázatára, intelligens derűjére, szere-
tetre méltó egyéniségére.
Fájdalmas szeretettel emlékező szülei és kislánya, Lilla 
Katinka. (-)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI éS GYERMEKVéDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet egy megüresedett

HELYETTES FŐIGAZGATÓI állás betöltésére a felnőttellátásért
felelős szociális igazgatóságon.

Az írásbeli vizsga 2019. május 21-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő legtöbb öt munkanapon belül.

A versenyvizsgára a dossziékat április 17-től május 6-án 16 óráig kell
benyújtani.

érdeklődni a humánerőforrás-osztályon: Marosvásárhely, Trébely
utca 7. szám, A épület, 9-es iroda. Tel. 0265/211-699, 27-es mellék,

faxszám: 0265/211-561, www.dgaspcmures.ro (sz.-I) 
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