
A Marosvásárhelyi Rádió kezdeményezésére több intézmény
és önkormányzat arra vállalkozott, hogy április 22-én, szom-
baton a Föld napja alkalmával megtisztítja a Maros folyó Ma-
rosvásárhely feletti szakaszának mindkét partját, és a vízből
kihalásszák a szemetet. Az akciót több magyar médiaintéz-
ménnyel együtt a Népújság is támogatja. A kezdeményezés-
ről Szász Attilával, a Marosvásárhelyi Rádió magyar
szerkesztőségének vezetőjével beszélgettünk. 

– Kezdjük az ötlettel. Miért vállal fel a Marosvásárhelyi Rádió egy
ilyen akciót? 

– A Marosvásárhelyi Rádiót mindig foglalkoztatta a környezetvédelem,
a környezeti nevelés és a környezettudatosság erősítése. Az elmúlt évek-
ben következetesen szolgáltuk ezt a célt, azzal is, hogy több ilyen jellegű
reklámot gyártottunk és sugároztunk. Többek között olyanok hangzottak
el, hogy „szeretjük a szülőföldet, ezért nem vágjuk ki az erdőt vagy nem
szemetelünk az utcán, vízparton”. Arra is ösztönöztük a hallgatókat, hogy
az elemeket adják le a begyűjtőpontoknál, és vásárláskor vigyenek 

Örömet vittek 
az idősotthonba
Néhány felnőtt és gyerek látogatta meg
az idősotthont, ahová 27 személy ré-
szére vittek édességet, süteményt a
húsvéti ünnep alkalmából. 

____________2.
Győztek az igenek
a török 
népszavazáson
Az eredményben döntő szerepük lehe-
tett a külföldi voksoknak. A németor-
szági törökök közel kétharmada igennel
szavazott.

____________3.
A megfélemlítés 
ellenére 
A marosvásárhelyi Római Katolikus Te-
ológiai Líceum létét fenyegető támadá-
sok miatt egyetlen szülő sem vette ki
és íratta át más iskolába a gyermekét,
ami magától beszél a hűségről, kitar-
tásról és arról, hogy mit jelent az intéz-
mény számukra.

____________5.
Az ASA 
egyre távolabb 
az 1. ligától
A találkozó felsőházi színvonalú, látvá-
nyos volt, mindkét csapat számos gól-
helyzetet és kapujelenetet alakított ki,
de gólt nem sikerült rúgni, ugyanakkor
sok volt a pontatlan, eladott labda
mindkét részről.

____________7.

Nyugdíjas szél
Úgy tartják, szél fúvatlanul nem indul, és ez igaz a

magánnyugdíjak kapcsán a múlt héten kirobbant cir-
kuszra is. Pontosan a magánbiztosító tájékoztatására
adott hatósági válasz árulkodik arról, hogy valami zaj-
lik a háttérben.

Mint a sajtó részletesen is tálalta, a biztosítási fel-
ügyelet fennállásának eddigi legnagyobb bírságát
szabta ki félretájékoztatás miatt a piacvezető magán-
nyugdíjbiztosítóra, amely belső körben hívta fel rá az
ügyfelei figyelmét, hogy közéleti témává vált a kötelező
magánnyugdíjalapok államosítása. A felügyelet eljá-
rása több mint érdekes. Ugyanis a biztosító nem sajtó-
közleményben, hanem személyes levélben szólt, és csak
azokhoz a klienseihez, akik elektronikus postán való
kapcsolattartást is igényeltek tőle. Ebbe a kapcsolat-
tartásba szólt bele az a felügyelet, amely az utóbbi évek
számos biztosítási botránya során garmadával szórha-
tott volna ki félretájékoztatásért bírságokat, de sosem
tette meg, csak most ébredt fel benne a tettvágy. Pont
azon a napon, amikor a teleormáni országbáró a tévé-
ben is követelte az ügyfeleiért aggodalmaskodó bizto-
sító megbüntetését. Micsoda véletlen…

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Vajda György

(Folytatás a 2. oldalon)
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Tojások a magasban
Húsvéti játék 

az állatkertben 
Húsvéti tojásra „vadászó” családok járták be ke-
resztül-kasul szombat délelőtt és kora délután a
marosvásárhelyi állatkertet. A vadasparkban szer-
vezett játékos kincskeresés során nemcsak reme-
kül szórakoztak, hanem számos érdekes
tudnivalóval is gazdagodtak kicsik és nagyok.

A résztvevőket a halak, hüllők, madarak és egzotikus nö-
vények otthona, az úgynevezett trópusi ház közelében fel-
állított standnál várta Halmágyi Ildikó, az állatkert
biológusa. Papírlapot és írószert adott a játékosoknak, akik
indulhattak is megkeresni a vadaspark területén elrejtett,
fákra akasztott kartontojásokat. Minden tojás rajza mellett
ott volt a kétnyelvű – magyarul és románul megfogalmazott
– kérdés is, amire a számozásnak megfelelően kellett választ
írni a papírra. Hány kis katonaara otthona a marosvásárhelyi
állatkert, milyen kontinensen őshonos az emu, mi volt előbb,
a tyúk vagy a tojás, miből épül a madárfészek, milyen „ven-
dégek” látogatják a téli etetőket, melyik szárnyas visel „sze-
meket” a tollán? – többek között ezekre kellett válaszolniuk
a gyerekeknek, majd miután mind a tíz tojást és kérdést
megtalálták, visszatérhettek a kiindulóponthoz. A célba
érőknek Halmágyi Ildikó számos érdekességet mesélt 

Vajda György

Benedek István

Április 22-e a Föld napja 

Takarítás a Maros-parton

Nagy Székely Ildikó



Kistemplomi esték
A marosvásárhelyi Gecse utcai református egyházköz-
ség a Kistemplomi esték előadás-sorozattal ünnepli a
reformáció 500. évfordulóját, valamint a gyülekezet és
templom több mint 200 éves múltját. A történelmi és mű-
vészettörténeti előadásokra április 20. és május 18. kö-
zött kerül sor az egyházközség gyülekezeti házában
(Ştefan cel Mare u. 26. sz.), csütörtökönként du. 6 órai
kezdettel. Előadások: április 20.: Berekméri Árpád Ró-
bert: Szegénygondozás Marosvásárhelyen a 16–19.
században, április 27.: László Lóránt: Marosvásárhely
a 19. században; május 4.: Orbán János: A Kistemplom
építéstörténete; május 11.: Kovács Mária Márta: A ma-
rosvásárhelyi Kistemplom úrasztali készlete; május 18.:
Berecki Sándor: Biblia és régészet.

Öltözködés és divat
Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány törté-
nelmi előadás-sorozata. A következő előadást Kovács

Kiss Gyöngy PhD, történész, a Korunk főszerkesztője
tartja április 20-án, csütörtökön 17 órakor a marosvá-
sárhelyi Bernády Házban (Horea u. 5. sz.) Öltözködés
és divat címmel. 

X-Faktor-meghallgatás 
Május 5-én, pénteken este 8 órakor az X-Faktor
stábja meghallgatást tart Marosvásárhelyen, a G. Ca-
féban. Nemcsak énekesek, hanem rapperek és ze-
nekarok is jelentkezhetnek. Vinni lehet a zenei
alapokat pendrive-on vagy CD-n, amire énekel, vagy
akusztikus hangszert, hogy kísérje magát a jelölt. Ha
zenekarral neveznének, vigyenek magukkal bemutat-
kozó anyagot. További információk az xfaktor.hu ol-
dalon.

Retroparádé
Április 22-én, szombaton kerül sor a Tavaszi retro-
parádé 2017 – Marosvásárhely veteránautó-kiállításra
a vár előtti parkolóban. Szervező a classiccarclub. 
A kiállításon részt venni szándékozóknak regisztrálniuk
kell. 

Helyi termékek vására Petrynél
Április 21-én, pénteken 8 és 19 óra között lesz a Petry Lát-
ványműhely és Múzeum udvarán a Local Farmers’ Market
nevű, helyi termelőket támogató vásár. A szemle bő felho-
zatalt kínál a különböző hagyományos és helyi termékek-
ből: hústermékek, tejtermékek, sajt, méz, lekvár, szörp,
gyümölcslevek, bor, pálinka, zöldség, gyümölcs, tea, fű-
szerpaprika, olaj, valamint kézművestermékek, házi készí-
tésű kencék, szappanok, táskák, pénztárcák, ékszerek.

Felvételi a Szász Albert
sportlíceumba

A Szász Albert sportlíceum felvételt hirdet a 2017–2018-
as tanévre IX. osztályba. Választható sportágak: ritmikus
torna (lányok), futball (lányok, fiúk), atlétika (lányok, fiúk),
művészi torna (fiúk), kézilabda (lányok, fiúk), kosárlabda (lá-
nyok, fiúk). Érdeklődni a Kinizsi Pál utca 9A sz. alatt, vagy
a Mihai Eminescu utca 30A szám alatti titkárságon, vagy a
0365-882-519, 0365-882-518 telefonszámokon lehet. 

Rejtélyes viszonyok 
Újra Marosvásárhelyen látható Eric-Emmanuel Schmitt
Rejtélyes viszonyok című kétszereplős színdarabja, ame-
lyet a Csűrszínházi Egyesület produkciójaként Nagy István
(Abel Znorko) és Szélyes Ferenc (Erik Larsen) ad elő. For-
dította: Nagy István, rendező: Szélyes Ferenc, díszlet, jel-
mez: Szélyes Andrea-Natália. Az előadás május 4-én,
csütörtökön 19 órától lesz az Ariel Ifjúsági és Gyermek-
színházban. Jegyelővétel az Ariel pénztárában, foglalás a
0740-566-454-es telefonszámon.

Utcazenekar-fesztivál
Zenekarok és énekesek jelentkezését várják a II. utcaze-
nekar-fesztiválra a  civil szervezetek XV. vásárán, május
13-án 10 és 18 óra között. Jelentkezni az
office@divers.org.ro cimen lehet május 8-ig. A résztvevők
három-négy zeneszámmal léphetnek fel.

Castel Classic Rally 2017
Május 26–27-én tartják a klasszikus gépjárművek raliját
Marosvásárhelyen és a megyében. Az esemény során éj-
szakai látogatást szerveznek Marosvásárhelyre, illetve
több Maros megyei turisztikai látványossághoz. Felirat-
kozni a www.msclassicdays.ro honlapon lehet  május 
10-ig.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja egynapos ki-
rándulást szervez nyugdíjasoknak április 29-én a hunyadi
és a gyulafehérvári várhoz. Indulás reggel 7 órakor. Bő-
vebb tájékoztatás és feliratkozás a könyvtár kövesdombi
fiókjánál, illetve a 0748-741-507-es telefonszámon Illyés
Claudia könyvtárosnál.

Hírszerkesztő: Mózes Edith 

Ma EMMA, 
holnap TIVADAR napja. 
EMMA: a germán Erm- és
Irm- kezdetű nevek becéző
alakjából önállósult. 
TIVADAR: a görög Theodo-
roszból latin közvetítéssel ke-
rült a magyar nevek közé.
Jelentése: Isten ajándéka. 

19., szerda
A Nap kel 

6 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 14 perckor. 
Az év 109. napja, 

hátravan 256 nap.

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

RENDEZVÉNYEK
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. április 18.

1 EUR 4,5188
1 USD 4,2404

100 HUF 1,4448
1 g ARANY 175,4318

IDŐJÁRÁS
Eső várható
Hőmérséklet:
max. 110C
min. 20C

Megyei hírek

A hét végén helyi gyerekek és felnőttek keresték
fel a nyárádszeredai idősotthon lakóit, hogy né-
hány percre örömet, mosolyt vigyenek életükbe.

Néhány felnőtt és gyerek látogatta meg az idősotthont,
ahová 27 személy részére vittek édességet, süteményt a
húsvéti ünnep alkalmából. A fennjáró bentlakókat az intéz-
mény ebédlőjében, az ágyhoz kötötteket szobáikban láto-
gatták meg, és nemcsak egy kis finomságot nyújtottak át,
hanem versekkel köszöntötték őket, illetve a nőket meg is
locsolták – mondta el Kémenes László, a látogatás egyik
szervezője. Az ötlet, a kezdeményezés a helyi katolikus

egyházközségben született, majd más felekezetű helyiek-
hez is fordultak segítségért a kis ajándékok elkészítésében.
A legnagyobb támogatást Bíró Lászlótól és Máriától kap-
ták, de Farkas Piroska, Tóth Anna és Fanaragiu-Kuti Ni-
culai is szívesen melléjük állt, így a helyi lakosság és nem
valamely egyház vagy felekezet nevében nyújtották át aján-
dékaikat. A gesztusnak nagyon örültek az idősek, egy ré-
szük el is érzékenyült, jólesett számukra, hogy rájuk is
gondoltak. Nagyon jól sikerült kezdeményezés volt – véli
Kémenes, aki nem a kezdeményezőket, hanem a kezdemé-
nyezés példaértékét emelte ki, hiszen mindig vannak olyan
emberek, akikre gondolni kell, akiknek jólesik egy csekély
ajándék, egy jó szó.

Húsvéti játék az állatkertben 

Örömet vittek az idősotthonba

Április 20–22. között Székelyföld három városában, Ma-
rosvásárhelyen, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön
megszervezik a III. Székelyföldi Tudományos Kongresz-
szust azzal a határozott céllal, hogy Székelyföldet tegyék
működő, modern régióvá. A konferencia szervezői a Sapi-
entia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Székely Nem-
zeti Múzeum Sepsiszentgyörgyről, a Haáz Rezső Múzeum
Székelyudvarhelyről, a Csíki Székely Múzeum Csíkszere-
dából, valamint a Székelyföldi Regionális Tudományi Tár-
saság.

Témakörök: 
• Marosvásárhelyen: Székelyföldi értéktár; Nyelvi jogok

a Székelyföldön; Székelyföld társadalmi állapota.
• Csíkszeredában: A regionalizmus földrajzi és telepü-

léshálózati vetületei a Székelyföldön; A régióépítés sze-
repe a székelyföldi közigazgatásban és önkormányzati
működésben; Vállalkozók és vállalkozások a Székelyföl-
dön; A vidék és az agrárium szerepe a Székelyföld gazda-
ságában. 

• Sepsiszentgyörgyön: Történelem; Az oktatás helyzete
a Székelyföldön; Népegészségügy a Székelyföldön; Az
épített örökség helyzete a Székelyföldön; Közösségi gaz-
dálkodás a Székelyföldön; A falusi kultúrházak helyzete és
funkcióváltása.

A konferencia nyitott minden érdeklődő számára, mun-
kálatainak végeztével az elhangzott előadások alapján
szakmai csoportok fognak dolgozni azok közéletben való
hasznosításán, értékesítésén.

Székely kongresszus

Gligor Róbert László

a válaszok kapcsán, például azt is el-
mondta, hogy a pávakakas tollát két-
száznál is több „szem” ékesíti. A
tojásvadászok a játék végén eredeti –
fából és szalvétából készített – húsvéti
díszeket vihettek haza.

A programban számos család és egy
cserkészcsapat is részt vett. Halmágyi
Ildikótól megtudtuk, hogy pár évvel
ezelőtt, amikor a katolikus és ortodox
húsvét egybeesett, volt még egy ha-

sonló kezdeményezése az állatkert-
nek, akkor azonban az esős idő miatt
csak egy család vállalta be a kalan-
dot. Legközelebb április 22-én,
szombaton, a Föld napján várják a
vadasparkba a játékos kedvű, tudás-
szomjas családokat. A program kez-
dési időpontjáról a napokban hírt
adunk.

(Folytatás az 1. oldalról)
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Havazásra figyelmeztetnek 
a meteorológusok

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden
két figyelmeztetést adott ki: egyet csapadékra és
egyet lehűlésre, egy ciklon halad ugyanis át a na-
pokban Románián. Kedden éjjel 4 órától pénteken
10 óráig sárga figyelmeztetés van érvényben csapa-
dékra, havazásra és erős szélfúvásra. Ebben az idő-
szakban délnyugaton és a hegyekben várható
csapadék. A Bánságban, Olténiában, Havasalföld
nyugati és északnyugati vidékein esni fog, a hegyek-
ben pedig többnyire havazásra kell számítani.
Szerda reggel 9 órától pénteken 6 óráig eközben na-
rancssárga riadó is lesz hatályban erős havazásra
és hóviharokra a hegyvidéken. Előbb a nyugati és
délvidéki hegyekben kell erős havazásra számítani,
főként a Déli-Kárpátokban és a Bánsági-hegyvidé-
ken, a szélsőséges időjárás azonban tovább halad
kelet felé, egészen a Keleti-Kárpátokig. Az Országos
Meteorológiai Szolgálat viszont azt is közölte, hogy
az időjárás a hétvégére helyreáll, jövő héttől pedig
felmelegedés várható. (Mediafax)

Kiegészítették a törvényhozás
költségvetését

Csaknem 14 millió lejjel egészítette ki a kormány a
parlament két házának költségvetését, ugyanis a
képviselőháznak és a szenátusnak kell állnia a
NATO parlamenti közgyűlésének Bukarestben tar-
tandó, 63. ülésszaka szervezési költségeit. Az erről
szóló határozatot múlt héten fogadta el a kormány,
és kedden jelent meg a Hivatalos Közlönyben. Ok-
tóber 6-a és 9-e között a bukaresti parlament épüle-
tében zajlik majd a NATO parlamenti közgyűlésének
63. ülésszaka. Az eseményen több mint 800 sze-
mély vesz részt, a szervezés költségei pedig meg-
oszlanak a parlament két háza között, ahogy ez
1997, illetve 2011 októberében történt, amikor szin-
tén a román főváros adott otthont az éves ülésszak-
nak – áll a határozat indoklásában. (Agerpres)

Vizsgálják, hogy miként 
hagyta el az országot Ghiţă

Vizsgálatot indít a határrendészet annak kideríté-
sére, hogy miként hagyta el az országot Sebastian
Ghiţă volt képviselő – nyilatkozta az Agerpres hír-
ügynökségnek Alexandra Popescu szóvivő. Az el-
lenőrzéseket követően meghozzák a törvényes
intézkedéseket – tette hozzá Popescu. Tudorel Toa-
der igazságügyi miniszter kedden úgy nyilatkozott,
a szaktárca készen áll a Sebastian Ghiţă elleni kia-
datási eljárás elindítására, már csak az ehhez szük-
séges bírósági végzésekre várnak. A nemzetközi
körözés alatt állt volt képviselőt múlt  péntekre vir-
radó éjszaka fogta el és vette őrizetbe a belgrádi
rendőrség, miután hamis iratokkal próbálta igazolni
magát. (Agerpres)

Amúgy félretájékoztatást a biztosító szemére vetni
ugyancsak hazugság, mert a kötelező magánnyugdíjala-
pok államosítása vitatéma lett. Ez tény. Az igaz, hogy a
most a liberálisok első alelnökeként ismert volt tech-
nokrata igazságügyi miniszter szólalt meg a leghango-
sabban a kérdésben, de előtte már egy másik
nyugdíjbiztosító pénzügyi szakértő elnöke is arra kérte
a kormányt egy internetes naplóbejegyzésben, hogy ne
nyúljon a magánnyugdíjalapok pénzéhez. Már azzal az
illetővel szemben is vizsgálódik a felügyelet. 

A kormány persze cáfol, hogy ők nem készülnek ilyes-
mire. A pénzügyminiszter szerint nem is lenne érdemes
államosítani ezeket az alapokat, mert a legtöbbjük ál-
lamkötvényekbe fektette a pénz nagy részét. Világos,
hogy a szocdemek pénzügyére kötnivaló bolondnak nézi
a választóit, hiszen pontosan ezért érné meg az állam-
nak elcsórni a magánnyugdíjalapokat. Az államkötvény
ugyanis a kibocsátó államkasszának fizetési kötelezett-
séget jelent, ha erre valamilyen módon rá tudja tenni
állam bácsi a kezét, akkor sem a kötvényt, sem a kamat-
terheit nem kell kifizetnie. Így lehet egy garas kiadása
nélkül államadósságot csökkenteni, vagy a kötvények
visszafizetése helyett állami bérekre adni a pénzt.
Ugyanezt már eljátszotta a magánnyugdíjalapokkal a
lengyel és a magyar kormány is az évtized elején. Ná-
lunk még csak ott tartunk, hogy a témát felvető szakér-
tők és ellenzékiek – akiknek állítólag szocdem
pártházbeli források súgtak a kormány szándékairól –
hitelességét kérdőjelezik meg, illetve borsos bírsággal
idomítják őket, hogy ha adott esetben jön az államosí-
tás, ne nagyon ugráljanak. De hogy a magánnyugdíj-
alapok 33 milliárd lejt kitevő összegére nem kicsit fájhat
a rengeteg megalapozatlan kiadást felvállaló kormány
foga, az biztos. Csak remélheti az alapok 6,8 millió aktív
betétese, hogy eddigi tízéves megtakarításait nem fújja
az állam üresedő zsebeibe a szél.

Nyugdíjas szél
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A vasárnapi török népszavazáson
– nem végleges adatok szerint –
86 százalékos részvétel mellett a
szavazók 51,34 százaléka igennel,
48,66 százaléka nemmel voksolt
az alkotmánymódosításra, amely-
lyel jóváhagyták Recep Tayyip Er-
dogan elnök jogköreinek jelentős
kiterjesztését. Az ellenzék meg-
kérdőjelezte a szavazás érvényes-
ségét, külföldi megfigyelők szerint
pedig a voksolás nem felelt meg a
nemzetközi normáknak.

Az eredményben döntő szerepük lehe-
tett a külföldi voksoknak. A németor-
szági törökök közel kétharmada igennel
szavazott, Ausztriában ennél is maga-
sabb, 73,5 százalék volt az igenek
aránya, Hollandiában 71 százalék. Euró-
pában a legmagasabb arányban, 75,1
százalékban a belgiumi törökök szavaz-
tak igennel, míg Svájcban 38 százalék-
kal kisebbségben maradt a támogatók
tábora.

A külföldön élő törökök összesen 59,2
százaléka voksolt igennel, míg az ottho-
niaknak csak 51,2 százaléka.

A központi választási testület, az YSK
adatai szerint külföldön 2,9 millió vá-
lasztásra jogosult török regisztráltatta
magát, felük Németországban. A külföl-
dön élő törökök az összes választásra jo-
gosult mintegy 5 százalékát tették ki.

Sadi Güven, az YSK elnöke elmondta,
hogy a beérkezett számos panaszt mér-

legelve a Legfelsőbb Választási Tanács
úgy döntött, érvényesnek tekinti azokat
a voksokat, amelyeket a testület tisztség-
viselői által le nem pecsételt szavazóla-
pon adtak le, hacsak nem bizonyítható a
csalás ténye.

Az ellenzék állítása szerint az urnák
lezárása előtt nem sokkal meghozott
döntés kérdésessé teszi a szavazás érvé-
nyességét. Güven ezzel szemben azt
hozta fel, hogy a testület még azelőtt
hozta meg döntését, hogy a voksok be-
kerültek volna a szavazatszámlálás rend-
szerébe. Emellett a kormányzó Igazság
és Fejlődés Pártjának (AKP) és az ellen-
zék vezető pártjának képviselői szinte
minden szavazóhelyiségben jelen voltak
és kézjegyükkel látták el a szavazat-
számlálást összesítő jelentéseket.

A vasárnapi török népszavazás nem
felelt meg a nemzetközi normáknak –
közölték hétfőn az Európa Tanács és az
Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezet (EBESZ) közös törökországi
megfigyelő küldöttségének vezetői.
Cezar Florin Preda, az Európa Tanács
küldöttségének vezetője Ankarában saj-
tótájékoztatón beszélt, amelyen részt vett
Tana de Zulueta, az EBESZ megfigyelő-
inek vezetője.

A török külügyminisztérium már hét-
főn, szinte azonnal elutasította a megfi-
gyelői bírálatokat, mondván: az
észrevételek nem tárgyilagosak és nem
pártatlanok.

Az Egyesült Államok külügyminisz-
tériumán keresztül csak annyit közölt,
hogy számontartja az európai megfigye-
lők aggodalmait, de megvárja jelentésük
végleges változatát, megértve, hogy az
csak hetek múlva lesz kész.

Törökországnak széles nemzeti kon-
szenzus kialakítására kell törekednie az
alkotmány tervezett módosításairól –
hangoztatta vasárnap az Európai Bizott-
ság.

„Tekintettel a szoros eredményre és az
alkotmánymódosítások nagy hordere-
jére, arra szólítjuk fel a török hatóságo-
kat, hogy a reform megvalósításában a
lehető legszélesebb nemzeti konszenzus
kialakítására törekedjenek” – áll a bizott-
ság nyilatkozatában.
Ankarának ki kell vizsgálnia 
az állítólagos szabálytalanságokat

Ankarának átlátható módon ki kell
vizsgálnia a nemzetközi megfigyelők
által említett, a vasárnapi referendum kö-
rüli állítólagos szabálytalanságokat – je-
lentette ki Margarítisz Szkínász, az
Európai Bizottság (EB) vezető szóvivője
Brüsszelben újságírói kérdésre vála-
szolva keddi brüsszeli sajtótájékoztató-
ján.

Az Európai Unió arra ösztönzi Török-
országot, hogy közeledjen az unióhoz,
nem pedig arra, hogy rövid időn belül
még távolabbra kerüljön tőle – húzta alá
a szóvivő. (MTI)

Félrevezetőnek és károsnak ne-
vezte a nyelvi jogok bővülésének
„ünneplését” az egészségügyi tör-
vények múlt heti módosításával
kapcsolatban az erdélyi Identitás
Szabadságáért Jogvédő Csoport
(AGFI) keddi közleményében, a
csoport szerint ugyanis törvény-
módosítás nem biztosít új nyelvi
jogokat.

Az MTI-hez kedden eljuttatott közle-
ményében az AGFI a törvények áttanul-
mányozása után arra hívta fel a
figyelmet: tévesen tájékoztatták a ma-
gyar közvéleményt arról, hogy a tör-
vénymódosítások következtében a
magyarok által is lakott erdélyi települé-
seken kötelezővé válna az egészségügyi
és szociális szolgáltatásokat nyújtó intéz-
ményekben a magyar nyelv használata.

„Az RMDSZ és a sajtó értékelésével
ellentétben ezek a törvények nem rendel-
keznek a kisebbségekhez tartozó pácien-
sek anyanyelven történő ellátásának
biztosításáról, mindössze a kisebbségek
nyelvét beszélő szakemberek alkalmazá-

sát teszik kötelezővé ezekben az intéz-
ményekben” – pontosította a jogvédő
csoport.

Példaként a kolozsvári gyermekkór-
ház esetét hozta fel, melyben tavaly sú-
lyosan megaláztak egy balesetben
megsérült székelyföldi lányt, mert nem
tudott románul válaszolni az orvos kér-
déseire. Álláspontja szerint a kolozsvári
kórházban „egyetlen magyarul tudó
ápoló alkalmazásával is eleget lehet
tenni” a most módosított törvény előírá-
sainak. „Így továbbra sem lehet ezekre a
jogszabályokra hivatkozva számon-
kérni, hogy a kolozsvári magyar pácien-
seket magyarul lássák el a város
kórházaiban, még akkor sem ha Kolozs-
váron 50.000 magyar él” – állapította
meg az AGFI.

A csoport hozzátette: a hatályos jog-
szabályok értelmében a román nyelv is-
merete hiányában a pácienst egy általa
ismert nyelven kell ellátni. Nyomatéko-
sította: a kisebbségi nyelvi jogok lé-
nyege viszont pontosan az, hogy a
román nyelv ismeretétől függetlenül is

használható legyen a magyar nyelv.
Az AGFI arra hívta fel az erdélyi ma-

gyar politikai elit figyelmét, hogy félre-
vezető „a nyelvi jogok bővülését
ünnepelni” a törvénymódosítás kapcsán,
és ez a megközelítés gyengíti a közösség
jogtudatosságát. A csoport mindezek el-
lenére figyelemre méltónak tartotta a tör-
vénymódosításokat. „A jogalkotó
ugyanis először állapított meg a 20 szá-
zalékos etnikai küszöbön túl egy alterna-
tív, 5000 fős küszöböt is, amire
várhatóan könnyebben lehet majd hivat-
kozni az esetleges további jogszabály-
módosításokkor” – áll a közleményben.

A képviselőház az RMDSZ kezdemé-
nyezésére április 11-én ellenszavazat
nélkül fogadta el az egészségügyi törvé-
nyek módosítását, amely szerint az
egészségügyi és a szociális intézmé-
nyekben is alkalmazni kell olyan dolgo-
zókat, akik beszélik a nemzeti
kisebbségek anyanyelvét. A módosított
jogszabályok akkor válnak hatályossá,
ha Klaus Johannis államfő kihirdeti eze-
ket. (MTI)

Győztek az igenek a török népszavazáson

Előrehozott parlamenti választásokat tartanak jú-
nius 8-án Nagy-Britanniában – közölte kedden The-
resa May brit miniszterelnök. A jelenlegi parlament
mandátuma 2020-ban járt volna le.

Theresa May teljesen váratlanul jelentette be a választások
kiírásának tervét. A választásokról szóló törvényjavaslatot a
kormány szerdán (ma) terjeszti az alsóház elé, amely várha-
tóan még aznap szavaz is az indítványról.

A brit kormányfő, aki tavaly nyáron vette át a miniszterel-
nöki tisztséget David Camerontól, eddig azon az állásponton
volt, hogy nincs szükség soron kívüli parlamenti választásra,
mivel az csak újabb bizonytalanságot teremtene éppen a brit
EU-tagság megszűnéséről folytatandó tárgyalások kritikus
kezdeti szakaszában.

Downing Street-i hivatala előtt tett keddi nyilatkozatában
viszont éppen azzal indokolta az előrehozott választásokról
szóló döntést, hogy csak így garantálható a következő évek
tárgyalássorozatához szükséges biztonságos politikai háttér.

Theresa May hozzátette ugyanakkor, hogy „vonakodva és
csak a közelmúltban” hozta meg döntését az előrehozott vá-
lasztások kiírásáról.

A kormányfő egyenes utalást tett arra, hogy elégedetlen a kor-
mányzati és törvényhozási körökben tapasztalható széthúzással,
mondván: az ország kezd egységesen felsorakozni a Brexit-fo-
lyamat mögött, „a Westminster azonban nem”.

A brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folytatandó
tárgyalásokhoz elengedhetetlen az egység a londoni West-
minster kormányzati negyedben, és ennek megteremtése vé-
gett vált szükségessé az előrehozott választások kiírása –

mondta a brit kormányfő. May a döntés indoklásában alig
burkolt utalást tett arra is, hogy a kormányzó Konzervatív
Párt jelenlegi csekély alsóházi többségének bővülését reméli
a választásoktól. Kijelentette: az ellenzéki pártok abban bíz-
nak, hogy a kis parlamenti kormánytöbbséget kihasználva
irányváltásra kényszeríthetik a kormányt a Brexit-tárgyaláso-
kon.

A kormányfő nem tett említést a választási esélyekről, de a
jelenlegi felmérések egyöntetűen arra vallanak, hogy a Kon-
zervatív Párt megsokszorozhatja 15 fős alsóházi többségét. A
legnagyobb brit közvélemény-kutató cégek legutóbbi vizsgá-
latai szerint a Konzervatív Pártra 43-45 százalék, a legna-
gyobb ellenzéki erőre, a Munkáspártra 23-25 százalék
voksolna.

A brit választási rendszer alapján ha ez a megoszlás érvé-
nyesül a júniusi választásokon is, a Konzervatív Párt földcsu-
szamlásszerű győzelemre számíthat.

A jelenlegi választási törvény öt évben rögzíti a parlament
mandátumát, vagyis a 2015-ben megtartott legutóbbi válasz-
tások után 2020-ban lenne esedékes az újabb választás. A tör-
vény szerint ez azonban felülírható, ha az alsóházi képviselők
kétharmados többséggel megszavazzák a soron kívüli válasz-
tásokat.

Ez valószínűsíthető, mivel az ellenzék folyamatosan azt kö-
vetelte eddig, hogy Theresa May – aki a brit EU-tagságról ta-
valy júniusban tartott, a kilépést pártolók által szűk többséggel
megnyert népszavazás után, választások nélkül vette át a kor-
mányfői tisztséget David Camerontól – választásokon erősítse
meg mandátumát. (MTI)

Előrehozott választásokat tartanak június 8-án 
Nagy-Britanniában

Jogvédők szerint nem bővültek a nyelvi jogok 
az egészségügyi törvények módosításával



otthonról bevásárlószatyrot, ne vegyenek még egy nejlon-
zacskót, ami majd vélhetően a szemétbe kerül. Ezenkívül –
mint ismeretes –, a majdnem húsz éve szervezett Gurul a
Rádió kerékpáros akciónk is a természetbarát közlekedést,
az egészséges életmódot, a sportolást ösztönzi, ami ugyan-
úgy része közszolgálati tevékenységünknek, mint a már em-
lített környezetvédelmi figyelemfelkeltő, nevelő
reklámanyagok szórása az éterbe. A Marosvásárhelyi Rádió
nem először vesz részt szemétgyűjtő akcióban. Két évvel
ezelőtt barátaimmal, sporttársaimmal meg akartuk szervezni
a Bioeel triatlont a bözödi tónál; amikor a szervezőkkel
helyszíni szemlét tartottunk, döbbenten tapasztaltuk, hogy
irdatlanul sok a szemét, nem hívhattunk oda sportolókat
más megyékből. Így a Marosvásárhelyi Rádió összefogott
a szervezőkkel és a hegyimentő-szolgálatosokkal, meghir-
dettük az akciót a rádióban is, jelentkeztek önkéntesek Er-
dőszentgyörgyről is. Mintegy négy óra alatt kb. 50 személy
270 zsák szemetet gyűjtött össze a tó egyik szűk partszaka-
száról. 

– És akkor innen már csak egy „ugrás” volt a Maros-
part?

– Márciusban kajakoztam a Maros komp fölötti szaka-
szán, illetve a Kis-Küküllőn, ahol GoPro kamerával filmez-
tem mindkét folyó partszakaszait. Lesújtó volt a látvány. El
kell mondanom, hogy a Kis-Küküllő szemetesebb volt, mint
a Maros. Sajnos az az érzésem, az emberek még mindig azt
hiszik, hogy a víz levisz minden szemetet. Régebb az volt
a „jó szokás”, hogy a szemetet a kert végébe dobták. Igen
ám, de az lebomlott. A pillepalackok, a nejlonzacskók ott
maradnak a folyó partján. 

– Az évek során több más civil szervezet és intézmény is
kezdeményezett hasonló szemétgyűjtési akciót – eredmény-
telenül –, hiszen valahányszor egy partszakasz megtisztult,
pár nap leforgása mintha nem történt volna semmi. Talán
nem az a megoldás, hogy elszánt önkéntesek „mások sze-
metét” szedik össze. 

– A kampány célja az, hogy felhívjuk a figyelmet, milyen
nagyméretű ez az ügy, és ha lehet, valóban ne szemeteljenek
az emberek. És sem értek egyet azzal, hogy mások szemetét
kell eltakarítani, de szükség van az ilyen figyelemfelkeltő
akciókra. Ha mától kezdve ideális helyzetben nem dob el
senki semmit, akkor is ki össze kell szedni mindazt, amit
eddig eldobtak. Nem csak az a célunk, hogy a Maros emlí-
tett partszakaszát megtakarítsuk, azt szeretnénk, hogy adás-
körzetünkben, Brassótól Kolozsvárig mindenkiben
tudatosítsuk, hogy a folyók szennyezettek, a partok
tele vannak szeméttel, és tegyünk valamit a jelenség
ellen. Mi, marosvásárhelyiek is a Marosból kapjuk
az ivóvizet, ha szennyezett, drágább a tisztítása és
rosszabb a minősége is. Felelősséggel tartozunk
ezért is egymásnak. 

– Ha már itt tartunk, akkor felmerül az a kérdés
is, hogy ki a felelős az illegális szeméttelepekért.
Mert sohasincs gazdája a szemétkupacoknak, és
ezek nagyrészt nem is magán-, hanem az önkor-
mányzatok területein vannak. 

– Valóban, ez nagy kérdés, hiszen általában senki
sem felel ezekért az illegális hulladéklerakó helye-
kért. Jánosi Ferenc, Nagyernye polgármestere el-
mondta, hogy majdnem kétnaponta szedik össze a
szemetet a Maros partjáról a szociális segélyben ré-

szesülőkkel, és máris újabb halmok jelennek meg. Csak úgy
tudunk a jelenség ellen bármit is tenni, ha nagyon korán el-
kezdjük a nevelést. Az április 22-i akciót megelőzte egy
konzultáció a marosvásárhelyi zöldszervezetekkel. Öröm-
mel tudatom, hogy mindenki mellénk állt, mi több, a kör-
nyezetvédelmi őrség, az Aquaserv, a Maros Vízügyi
Hatóság, a hegyimentő-szolgálatosok is támogatnak. A civil
szervezetek és a környezetvédelmi őrség képviselői, akik
teljes mélységében látják a problémát, kifejtették, hogy
akkor a leghatásosabb a nevelés, ha gyerekkorban kezdődik.
Meg kell magyarázni, mutatni a kisiskolásoknak, hogy hány
év múlva bomlik le egy pillepalack, mennyire káros a ter-
mészetre, vagy miként és miért kell szelektíven gyűjteni és
tárolni a szemetet. Nagyon nehéz nevelni a felnőtteket,
megváltoztatni a beidegződött szokásokat. Ezenkívül nagy
gond, hogy országos szinten nincsen megoldva a szelektív
hulladékmenedzsment. Nálunk beindult ugyan a rendszer,
és örömmel közlöm, hogy a kerelőszentpáli hulladéktárolót
működtetők is jelentkeztek, és partnerei lesznek az április
22-i akciónak. 

– Tudomásom szerint sikerült mozgósítani az önkormány-
zatokat és a média képviselőit is. 

– Valóban sikerült bevonni Marosszentgyörgy, Nagyer-
nye, Marosszentanna, Sárpatak községek önkormányzatait.
Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere azt
ígérte, hogy a komptól elszállíttatja az összegyűjtött zsáko-
kat. Ezenkívül magáncégek is jelentkeztek, a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház is jelen lesz. Volt egy tárgyalásunk
a Maros megyei médiaszervezetek képviselőivel, és mel-
lénk állt a Népújság, a Rádió Gaga, az Erdély TV és a Vészi
televízió. Sajnos, a Marosvásárhelyi Rádiónál dolgozó
román kollégáinkon kívül a román médiaintézmények kép-
viselői nem jelentkeztek, annak ellenére, hogy őket is meg-
hívtuk a megbeszélésre. 

– Végül, konkrétan: hova menjenek az érdeklődők, miként
lesz megszervezve az akció? 

– Április 22-én 11 órakor Marosvásárhelyen, a kompnál
találkozunk. Itt a hegyimentő-szolgálatosok gondoskodnak
a csoportok elszállításáról a helyszínekre. A zsákokat és a
védőkesztyűket két cég biztosítja. Valószínű, hogy csónak-
kal átmegyünk a másik partra is. A Facebookon nagyon
sokan érdeklődtek az esemény iránt, folyamatosan népsze-
rűsítjük, így több száz résztvevőre számítunk. Várunk min-
den természetbarátot, vegyen részt az akciónkon! 

Könnyed sétára szottyan kedvem
a politika perifériáján. Talán meg-
lepő, de mindjárt a nemzetinek, li-
berálisnak és pártnak nevezett
gyülekezet esik az utamba. Bizto-
san vannak, akik ezt gondolkodás
nélkül tévedésnek mondják, mert
köztudott, hogy továbbra sem hagy-
tak fel a szándékkal, hogy az állam-
elnök „partidul meu” névvel illetett
segédcsapatává váljanak, s így a
pártot az események fő sodrában
vélik látni. Ott azonban, mondom
én, legfeljebb akkor válnak szembe-
tűnővé, amikor a volt ideiglenes
elnök, Alina Gorghiu és az ideigle-
nességet aktuálisan viselő Raluca
Ţurcan a rájuk jellemző megkapó
spontaneitással mondanak, legyek
kíméletes, szamárságokat. Remé-
lem, könnyen megúszom, de
mintha egyenesen rájuk szabták
volna a Konfuciusznak tulajdonított
mondást, miszerint: „Ha nő beszél
hozzád, mosolyogj, és ne figyelj
oda”. Hogy az előítéletesség bélye-
gét rám ne süssék, mindjárt mon-
dom is, nem a butaság beszél
belőlük. Azért ilyen átszellemültek,
mert le nem veszik a szemüket
mentorukról. Mivel feltehetően

nem tudnak magyarul, így azt a
mondást sem ismerik, hogy „Ha
bogár után mész…”. A PNL-ben
persze vannak eszesebb hölgyek is.
Akit én nagyra tartok, Varga Lucia,
a párt nőszervezetének egykori el-
nöke. Ő fogalmazta meg egyetlen
mondatban a pártot ma jellemző di-
agnózist: „Amikor az elnökségről
lemondott Crin Antonescu, eltűnt a
demokrácia, amikor a helyére ke-
rült Klaus Johannis is távozott a
párt éléről, megszűnt a szigor!”
Innen a mai páratlan káosz. Varga
Lucia nem vagy ritkán tűnik fel,
mert ő meg nem ismer egy másik
mondást, miszerint „Ha helyet
akarsz a madárrajban, megfelelően
kell csicseregned”. Nem az a „csi-
csergős” fajta, hanem meggyőződé-
ses liberális.

Na igen, a liberális jelző. Ideoló-
giájuk, hacsak újra nem fogalmaz-
ták, a „konzervatív liberalizmus”.
Nekem nehezen megfejthető ez az
eszmei irányzat. Mindemellett a
PNL a liberális internacionálé tagja,
ugyanakkor az Európai Parlament
néppárti csoportosulásához csapód-
tak. Ott is a helyük szerintem, mert
ezt a pártcsaládot évek óta az elvte-
lenek társaságának tartom. Milye-
nek lehetnek azok, akik se nem

szocdemek, se liberálisok, még csak
zöldek sem? Az „elvtelent” azonban
még azzal pontosítanám, hogy nem
idegen tőlük a… haszonelv… 

Ennek a besorolásnak egyébként
nálam külön története van, így
megér egy rövid kitérőt. Érdeklődé-
sem akkorra tehető, amikor az
RMDSZ a néppárti „családban” ke-
reste a helyét. Furcsállottam, de

aztán rájöttem a döntés értelmére:
az RMDSZ olyan szervezet volt,
amely a sokféleség egységében élt.
Így szerintem is az ideológiailag
semlegesnek tűnő pálya látszott a
legelfogadhatóbbnak. Azóta,
őszinte sajnálatomra, változott a
helyzet, túlontúl az „ülésponthoz”
hasonult az álláspont. Amivel, a
máig sem változott sokféleség da-
cára, „új fejezetbe” foglalva, tartós-
nak látszó módon, éppen az
egységben is fontos sokféleség jel-
lege kérdőjeleződött meg. Ez akkor
történt, amikor a magyar–magyar
belügyekben „elfelejtették” az
egyes politikai irányzatokhoz való
viszonyban az addig érvényes, az

önállóság tényleges garanciáját je-
lentő „egyforma közelség” elvét!

Visszakanyarodva a nyárára ösz-
szehívott kongresszusra készülő li-
berálisokhoz, a tét a „partidul meu”
megalakítása. Klaus Johannis meg-
lehetősen ingatag helyzetében sem
adja fel, nem enged a náluk nem
tudom hányból, ahogy mi a ’48-ból,
a románok sem az 1918-ból! Szóval
a PNL a nagy fordulatra készül,
mégis alig hallani róluk. Ezért is
csellenghetek erre séta gyanánt. 

A remélt fordulat fontos mozza-
nata az elnökválasztás. A már emlí-
tett kedves hölgyek ebben a
tekintetben nem jöhetnek számí-
tásba. A két „ideiglenes” szórakoz-
tató hajlamuk dacára sem eléggé
népszerű a pártban. Varga Lucia
pedig egyenesen népszerűtlen. Aki,
úgy tűnik, eséllyel pályázik, Ludo-
vic Orban. Érdekes jelenség, igazi
„homo cameleonus”. Ő lehet a
pártjában rendőrségi fogdát is meg-
járt, majd az ellene szóló vád alól
jogerősen felmentett, elnökségre ér-
demesítő „öreg harcos”. Láttam őt
határozottan elvszerűen megnyilvá-
nulni. Igaz, egyfajta kényszerhely-
zetben, az egyik hírtelevízió
egyenes adásában. Az elhíresült
„Rarinca”-ügyben maga is elítélte
Livia Stanciu és a DNA jogsértő
közreműködését. Kijelentette,
hogy az igazságszolgáltatásban

magas tisztséget betöltő hölgytől
meg kell vonni a bizalmat. Ennek
ellenére Ludovic Orban meg se
mukkant, amikor Klaus Johannis
az általa korábban elítélt 
Livia Stanciut, nem vitás, hogy az
elnökválasztásban játszott szerepét
meghálálva, kilenc évre alkot-
mánybíróvá nevezte ki. Aki, 
tegyem hozzá, ún. különvélemény-
nyel máris bizonyította „hasznos-
ságát” a testületben a legutóbbi
AB-döntés során…

Ha a pártelnökségre pályázó lesz
a befutó, akkor a PNL-ben várható
fordulatot akár kaméleoninak is
mondhatjuk majd. Ezen meditálni
azonban már nincs időm, mert beüt
a „bombahír”, elfogták a nemzet-
közi körözéssel keresett Sebastian
Ghiţăt. Így újra a politika sűrűjében
találom magam. Mindjárt akadé-
koskodva, hiszen a bejelentett
„bomba” nem az igazi, mert szóban
forgót nem elfogták, hanem ő tette
magát „láthatóvá”, így csendben
bekísérhették a belgrádi rendőrségi
fogdába. Vagyis csupán a színjáték
aktuális jelenete zajlott, majdhogy-
nem egyenes adásban. A „szenzá-
ció”-tálalásban kissé elhanyagolt
mozzanat: az egyik hírtelevízió, mi-
után az ügyletben illetékesek meg-
súgták, két hete már közreadta,
hogy a körözött/üldözött Belgrád-
ban van…

Vannak, akik ma még a zabolátlan zaba és vedelés követ-
kezményeit sínylik, ahogy ez már lenni szokott a nagy sátoros
ünnepek tájékán, de a többség inkább a jót őrzi meg magában
az idei húsvétról. Persze rossz is történt a napokban itthon és
szerte a nagyvilágban, a pusztítás erői, a terroristák, merény-
lők, jelenlegi és jövendőbeli diktátorok ilyenkor se alszanak.
Sőt ilyenkor vannak igazán elemükben. Amikor befelé fordul,
és nem a politikusokra, hanem másra, talán éppen önmagára
figyel az emberiség, sok olyasmi átvihető, bevezethető, ami
egyébként vehemensebb ellenállást válthatna ki a zsarnoki tö-
rekvések ellenzőiből. Aggasztóan sok ilyen fenyegetésnek va-
gyunk kitéve, s még aggasztóbb, milyen sok ember
megtéveszthető, mennyien képesek sutba dobni józan eszüket
a megtévesztő manőverek, populista szövegáradatok, egyéb
manipulációk hatására. Oldalakat tölthetnék meg, ha konkre-
tizálni akarnám az állítást, ám fölösleges, hiszen szelektáltan
ugyan, de a média folyamatosan világgá kürtöli mindazt, ami
ilyen vonatkozásban bekövetkezik a térségben és jóval távo-
labb. A háború, a világégés veszélye is egyre reálisabban ter-
peszkedik a földgolyóra. Ez különösebben nem izgatja a
népeket. Mindenki úgy van vele, hogy hiszi, tényleg bármi
megtörténhet, de a hozzáállásunk szerint mindennek inkább
az ellenkezőjét véljük valószínűbbnek. Akkor is, ha minket, pa-
rányi földieket, már meghaladnak a dolgok. Annyi virtuális
jelenséggel találkozhatunk a tévében, moziban, világhálón,
könyvben, mindenütt, hogy talán még jól is esik egy kis reális
végveszélyt sugalló borzongás. A mai napra például egy po-
tenciális űrkatasztrófát jósoltak. Korábban jelezték nyilván,
de most már tudjuk, ezúttal is elhalad a Föld mellett a menet-
rendszerű aszteroida, amely a világ végét hozná. A 2014 JO25
jelű aszteroidát, amely megindult felénk, három éve fedezte fel
a NASA. Viszonylag nagy ez a közelgő kisbolygó, szélessége
1,4 kilométer. Nagyon közel merészkedik a Földhöz, de, mint
kiderült, mégis biztonságos távolságra, 1,8 millió km-re halad
el mellettünk. Nem tudom, hova megy és miért, mint olvasom,
legközelebb tíz év múlva jöhet ismét, és riaszthat meg újra.
Most megúsztuk. Ha meg. A nap még nem telt el. Akármikor
bekövetkezhet más egyéb. Kamion például. Az mostanában
gyilkosabb a fegyvereknél. De ne legyünk vészmadarak! Kú-
ráljuk csak a magunk kisded bajait, most éppen azokat, amik
a jegyzetet indították, a húsvéti evő-ivó kicsapongások utórez-
géseit. A közérzetet az ilyesmi alaposan elronthatja. Gyógy-
szer nem kell rá, általános a meggyőződés, hogy hatásosabb
a természetes gyógymód. Egyesek szerint például a fokhagy-
makúra. Nem tudom, én magam nem szeretem ezt az ősi fű-
szernövényt. Miközben mások esküsznek rá. Nekik lehet
igazuk, elvégre április 19-ét a fokhagyma világnapjává lép-
tették elő. Állítólag a fokhagyma már a sumerok és az ókori
egyiptomiak mindennapi étrendjéhez tartozott. Akkoriban
olyan értéke volt a fokhagymának, hogy öt kilóért már egy
férfi rabszolgát lehetett vásárolni. Azt nem olvastam, hogy egy
rabszolganő hány fokhagymát ért. De vámpírok ellen kitűnő,
hangsúlyozzák bizonyos írások. Az ilyen híresztelésekkel azonban
óvatosan kell bánnunk. Ha olyan egészséges a fokhagyma, a su-
merok vajon miért haltak ki? És az ókori egyiptomiak? Ők némi-
leg jobban jártak, bár az se túlságosan hízelgő, amit a
szomszédaik terjesztettek róluk, vagyis hogy büdös emberek. De
vannak utódaik! Stop! Annyira elkalandoztam a kezdeti gondo-
lattól, hogy Tutanhamon is foroghat a sírjában. Legalább rá-
talál a fokhagymára, amit vele temettek. Vámpírok, bárhol
lennétek is, sipirc! (N.M.K.)
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Takarítás a Maros-parton
(Folytatás az 1. oldalról)

Erről jut eszembe

Csapongó portya
Makkai János



Almakarikás fülbevalójával, diógyű-
rűjével, hosszú, színes ruháiban a
legnagyobb tömegből is kitűnt. A

születésnapja fölött mégis átsiklottak a kö-
zelebbi barátai is. 

– Látod, akinek nincs facebookja –
jegyeztem meg a megkésett köszöntés után.

– Nincs, és nem is lesz – zárta le a témát
könnyed mozdulattal. – Számomra egyéb-
ként sem különlegesebb nap ez a többinél.
Az idei húsvét viszont annál inkább az volt
– tette hozzá sejtelmes mosollyal. Aztán me-
sélni kezdett.

– Azt hiszem, valamikor tizenéves korom-
ban ejtettek rabul a hatvanas évek. De már
korábban, gyerekként magamba szívtam a
szüleim szabadságérzetét, a hippikorszak
minden színét, hangulatát. Jim Morrisont
hallgattam, anyum trapéznadrágjait, bő, vi-
rágos szoknyáit hordtam. Az osztálytársaim-
nak és a testvérem ismerőseinek a szülei is
nekem ajándékozták a félretett ruhadarab-
jaikat. Mai napig viselem őket, ahogy azt a
piros gyöngyöt is, ami szintén a flowerpo-
wer, azaz virágerő nemzedék ajándéka.
Arról azonban csak titokban álmodoztam,
hogy egyszer egy hatvanas évekbeli autóm
is lesz. Egy évvel ezelőtt azonban megláttam
Bogárkát. 

Pár másodpercig derűsen szemlélte meg-
döbbenésemet, aztán újra megszólalt.

– Tudom, senki sem gondolta volna
rólam, hogy egyszer volán mögé ülök. A leg-
több ismerősöm azt sem sejtette, hogy meg-
van a sofőrvizsgám. Imádok gyalogolni,
számomra egyféle meditáció, feltöltődés az,
amikor a munkahe-
lyem és az otthonom
közötti távon elmerül-
hetek a saját világom-
ban... Azon az
emlékezetes estén éppen a varrónőmhöz tar-
tottam. A lakása előtti közös udvaron aztán
egyszer csak földbe gyökerezett a lábam.
Nem győztem betelni a halványzöld bogár-
hátú látványával, és amikor a varrónő meg-
jegyezte, hogy eladó, azonnal leírtam a
tulajdonos telefonszámát. Legszívesebben
reggelig ott maradtam volna, mert attól fél-
tem, hogy a talált kincs másnapra eltűnik az
udvarról. Persze, nem így történt.

– Milyen érzés volt először beleülni, ve-
zetni?

– Egy pillanat alatt mintha fél évszázadot
zuhantam volna vissza az időben. A kor-
mánykerék, a műszerfal, minden apró részlet
a múltról mesélt. Amikor pedig felzúgott a
motor, leírhatatlan érzés kerített hatalmába.
Az autóval bónuszként a szerelő telefonszá-

mát is megkaptam. Már aznap felvettem vele
a kapcsolatot. Rögtön azt tudakolta, hogy
nem szeretnék-e ezt-azt kicserélni a jármű-
vön, de én hevesen tiltakoztam. Értésére
adtam, hogy minden úgy tetszik, ahogy van,

sőt, az ülésekre utó-
lag került bőrhuza-
tot is levenném, és
az eredeti széles ke-
rekeket is visszate-

tetném az autóra. Meg is jegyezte a szerelő,
hogy jól megtaláltuk egymást az autóval, én
ugyanis egy igazi „bogaras” hölgy vagyok. 

– A színén sem változtattál?
– Ami azt illeti, elképzeltem rajta egy

vidám színkavalkádot, virágokat, katicabo-
garakat. De elég költséges a fóliáztatás, és
talán nem is találnák úgy el a mintát, ahogy
én szeretném. A narancssárgára festést is
fontolgattam, de aztán inkább lemondtam
minden változtatásról. Igaz, hogy a régi fes-
ték itt-ott már lepattogzott, de ez külön va-
rázst ad a kis Bogaramnak.

– Hogy tudtad egy évig eltitkolni?
– Lehet, hogy önzőségnek véled, de azt

akartam, hogy egy ideig csak én tudjak róla,
csak az én örömöm legyen. Nem jártam vele,
így nem volt nehéz elhallgatni. Édesanyám

egy küküllőmenti faluban él, hétvégente és
ünnepek alkalmával mindig hazamegyek
hozzá. Gyakran mondogatta, hogy jó lenne
nekem egy autó, akkor nem függnék többé a
buszjáratoktól. Már jó ideje elterveztem,
hogy húsvétkor a Bogarammal érkezem meg
hozzá. Úgy is tettem.

– Mit szólt, amikor meglátott?
– Jó ideig szóhoz sem jutott. Aztán elka-

cagta magát. Azt mondta, érezte, hogy ké-
szülök valamire, de erre álmában sem
gondolt. 

– Tervezel hosszabb utakat Bogárral?
– Születésnapokon és más vásárhelyi

gyermekrendezvényeken is szoktam arcot
festeni. Most kitágítanám a kört, szívesen
járnám nyáron a városokat, falvakat, sza-
badtéri rendezvények kínálatát színesíteném.
Nemcsak a megyén belül mozognék, hanem
például Besztercére is el-elmennék. Nagyon
szeretek ott lenni, talán a helybéliek kedves-
sége fogott meg… Azt is elképzeltem, hogy
egyszer a nyakamba veszem a világot, minél
több országot bejárok, minél több kultúrát
megismerek. Ahol otthon érzem magam,
ideig-óráig letelepszem, alkalmi munkákat
vállalok, aztán továbbmegyek. Nem a nagy-
városok vonzanak, hanem a mai civilizáció-
tól még meg nem érintett vidékek. Azok a
vadnak, elmaradottnak számító helyek, ahol
még egyszerűt, tisztát álmodnak az emberek.
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A marosvásárhelyi Római Ka-
tolikus Teológiai Líceum létét
fenyegető támadások miatt
egyetlen szülő sem vette ki és
íratta át más iskolába a gyer-
mekét, ami magától beszél a
hűségről, kitartásról és arról,
hogy mit jelent az intézmény
számukra. A diákok pedig a
különböző versenyeken, ve-
télkedőkön elért eredmé-
nyekkel bizonyították, hogy
már a kezdetektől színvona-
las oktató és nevelő munka
folyik a 2015-ben indult isko-
lában.

Ezeket is ismerni kell ahhoz,
hogy ne csak az elvtelen támadá-
sok, az időhúzás, a felettes intézmé-
nyek packázása, az iskola
megszüntetésére irányuló rossz
szándék, a tehetetlenség kapcsán
emlegessük a Római Katolikus Te-
ológiai Líceumot. Diákjaik közül
sokan jutottak el a tantárgyverse-
nyek megyei szakaszára például
matematikából, magyar és német
nyelvből, logikából és sorolhatnánk
a többi tantárgyat, illetve az elemi
osztályosoknak szervezett vetélke-
dőket is.

György Boglárka részt vett a
Fürkész helyesírási és nyelvhelyes-
ségi verseny országos szakaszán. A
nemzetközi könyvvásár csapatver-
senyében az ötödikesek Aranyma-
dár csapata (György Boglárka,
Brandner Botond, Somodi Tamás)
első helyen végzett.

A Mikes Kelemen magyar nyelv
és irodalom tantárgyverseny orszá-

gos szakászáról Brandner Emőke
tanítványai két első díjjal tértek
haza a hetedik osztályos Giliga Or-
solya és a nyolcadik osztályos Lakó
Anna révén. A humán tantárgyak
mellett a diákok fizikából is igazol-
ták, hogy az élen járnak. Kozma
Tamás tanítványai a Kolozsváron
megtartott Erdély-szintű fizikave-
télkedőn egy első (VIII. osztály csa-
pata) és két második (VII. o., X. o.
csapata) helyezést értek el. Külön
írásban szóltunk a Debrecenben
megtartott Kárpát-medencei dispu-
tavetélkedőről, ahol a hatodik osz-
tályosok Anonymus csapata
(György Kata, Tamási András,
Nagy Kincső) első díjat nyert.
Egyéniben Tamási András és
György Kata harmadik helyezéssel
zárta a vetélkedőt, Jitianu Rosema-
rie úgyszintén. Az Erdélyi Főegy-
házmegye nemrégiben zajlott
kreativitási versenyén is bőven

gyűjtöttek díjakat mind a kisebb,
mind a nagyobb osztályosok, akik
nyolc első helyezést (tánc, dramati-
zálás, film, szavalat, irodalom, sport
és két korcsoport rajzból), nyolc
második, két harmadik díjat és 12
dicsérő oklevelet nyertek. 

– Az első félévi eredmények ön-
magukért beszélnek – erősíti meg
Székely Szilárd, az iskola ideigle-
nesen kinevezett igazgatója. – A ta-
nári kar igyekszik a lehető
legjobban végezni a dolgát. Fontos
szempont számunkra, hogy az is-
kola körül kialakult bizonytalan
helyzet ne befolyásolja – amennyi-
ben lehet – az oktatás minőségét. Is-
kolánk mind szellemiségében, mind
módszertanában fel tud mutatni egy
olyan alternatívát, amire a jelek sze-
rint nagy szükség van. Az értékori-
entált nevelésre törekszünk,
diákjaink megfelelő szellemi felké-
szítése mellett hasonlóan fontosnak
tartjuk az egyetemes lelki értékek
továbbadását, nyilvánvalóan ke-
resztény evangéliumi olvasatban.
Bár az iskola a katolikus nevet vi-
seli, ügyelünk arra, hogy mindenki
a saját felekezetének és vallási meg-
győződésének megfelelően ismer-
kedhessen meg ezekkel az
értékekkel. Ennek egy gyakorlati
megnyilvánulása volt például a
nagypéntek is, amikor a Református
Kollégiummal és a Bolyai Farkas
középiskolával közösen és az egy-
házakkal egyeztetve a diákok a fe-
lekezetüknek megfelelő templom-
ban vettek részt a húsvétra hangoló
istentiszteleten. 

– Úgy tudom, hogy Székely Szi-
lárd ideiglenes megbízatása nagy-
pénteken lejár. Hogyan lesz tovább?

– Abban reménykedem, hogy
nem kapok hosszabbítást, és isko-
lánk igazgatója végre elfoglalhatja
a helyét, és mindenki számára meg-
nyugtató módon oldódik meg az in-
tézmény körüli zűrzavar.
Reményeink szerint a bíróság is
kedvező döntést hoz a 70-es tanfel-
ügyelőségi határozat ügyében,
amellyel megtiltották az előkészítő
osztályokba való beiratkozást. Bár
ma zárul (április 13-án, beszélgeté-
sünk időpontjában) a második kör,
amikor a problémás eseteket tár-
gyalja a tanfelügyelőség, ha a bíró-
ság a javunkra dönt, reményeink
szerint egy újabb beiratkozási idő-
szak kijelölésével hátha az előké-
szítő osztályról sem kell
lemondanunk. 

– A másik érzékeny pontot a ki-
lencedik osztályok jelentik. Az is-
kola által javasolt szakokat
belefoglalták-e a tervezett kilence-
dik osztályokról szóló kiadványba?

– Három osztályt szeretnénk in-
dítani, egy természettudományok –
intenzív angol–német, egy társada-
lomtudományok – intenzív angol–
német és egy római katolikus
teológia szakos kilencediket. Május
2-án kell kifüggesszék az iskolák
ajánlatait, és május 5-én kell ki-
küldjék a nyomtatott füzeteket az
ajánlatokkal a tanintézményekbe.
Ha addig nem rendeződik az iskola
helyzete, ebbe a füzetbe nem fo-
gunk bekerülni. A képességvizsgát
ugyanis május 22–23-án kell meg-
tartsuk a katolikus osztályba felvé-
teliző diákoknak általános vallási
ismeretekből. Június 14-én kell be-
küldjük a nyolcadik osztályt végző
diákok jegyeit a tanfelügyelőségre,
és reményeink szerint a képesség-

vizsgán is bizonyítani fognak diák-
jaink. Középiskolai osztályaink
pedig továbbra is népszerűek lesz-
nek – mondta Székely Szilárd. 

Majd hozzátette: az iskolának
törvény szerint kötelessége lenne a
diákok utazását támogatni, ám ezt
az eredmények ellenére sem tudták
megtenni, ugyanis a fenntartó intéz-
mény, Marosvásárhely Polgármes-
teri Hivatala kizárólag csak a
tanárok bérét biztosítja. Az egyéb
kiadások terén novembertől el van
adósodva az iskola az őrző-védő
szolgálatnak, a személyszállító cé-
geknek. Nem tudták kifizetni a
könyvelőprogramot, és az okleve-
lekre sincsen pénz.

Remélhetőleg a mai tanácsülésen
sikerül végre kedvező határozatot
hozni, és Székely Szilárd ideiglenes
megbízatásának lejártával dr. Ta-
mási Zsolt Józsefnek nem hosszab-
bítják meg a május elsején lejáró
felügyeletét, és immár a sikeres ver-

senyvizsgával is megerősítve pozí-
cióját, újra átveheti az iskola
vezetését.

Aki egy érvényes tanácsi határo-
zat és minisztériumi elfogadás elle-
nére törvénytelennek nevez egy
tanintézményt, ahol rövid másfél év
alatt ilyen kiváló eredmények szü-
lettek, egy iskolát, amelyhez kivé-
teles hűséggel ragaszkodnak
diákok, szülők és pedagógusok, azt
elsősorban a gyűlölet vezérli. Az in-
dulatoktól elvakulva ő követi el a
bűnt több mint 400 gyermekkel
szemben, nem az iskola alapítói,
akik rövid másfél év alatt akartak és
tudtak építkezni. Ezért egy normá-
lisan működő országban elismerést,
sőt támogatást érdemelnének a le-
tiltás és meghurcolás helyett.

Kiváló eredmények a katolikus iskolában
A megfélemlítés ellenére 

Bogár a múltból

Bodolai Gyöngyi 
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Köztudott dolog, hogy a nyugati
keresztyénségben, a római katolikus
egyházban a középkorban végig s
bizonyos mértékben a huszadik szá-
zad közepéig az istentisztelet, a mise
nyelve latin volt. Alkalmi szolgála-
tokban, a prédikációban – főleg te-
metésen – példa erre az 1195-ből
fennmaradt Halotti beszéd is – nyil-
ván elhangzott a magyar nyelvű ma-
gyarázat, de a kötelező igei
olvasmányok, a Breviárium, az
imádságok latin nyelvűek voltak. A
keresztyénség hivatalos felvétele
után több mint négyszáz esztendőnek
kellett eltelni ahhoz, hogy népünk
szívéből elemi erővel törjön fel a
vágy, hallani akarta az egész Szent-
írást a naponta beszélt nyelven, azaz
magyarul.

A következőkben a teljesség igé-
nye nélkül járjuk végig azt az utat,
amely az első próbálkozásoktól, si-
kerektől elvezet az első fennmaradt
teljes magyar nyelvű Szentírásig.
Az első próbálkozások, ill. az első
bibliafordításunk az előreformáció-
nak nevezett egyházi ébredési moz-
galomhoz kötődik. Az
előreformáció mozgalmát, mely az
egész európai keresztyénségre nagy
hatással volt, három kiemelkedő
egyéniség határozta meg. Francia-
országban Vald Péter (valdensek),
Angliában Wiclif János, Csehor-
szágban a Prágai Egyetem tanára,
Husz János. Mindhárman a Szent-
íráshoz való visszatérésben és az
egyház szeretetszolgálatában látták
a feszítő egyházi kérdések megol-
dását. Népünkre legnagyobb hatás-
sal Husz János csehországi
mozgalma volt, ugyanis követői kö-
zött szép számmal voltak magyarok
is. Husz Jánosnak máglyán történő
megégetése után (1415. július 7.),
illetve a mozgalom leverését köve-
tően (1434) a husziták közül többen
menekültek Erdélybe, majd később
a Kárpátokon túlra, Moldvába.

Szalkai Balázs Ferenc-rendi szer-
zetes, rendfőnök Krónikájából tud-
juk, hogy 1436-ban két szerémségi
huszita szerzetes, Tamás és Bálint a
Biblia fordításán dolgozott, amit
1439-ben Moldvában, Tatros váro-
sában be is fejeztek. Ezt a fordítást
a fordítók után Huszita Bibliaként
említik az egyháztörténészek, illetve
a bibliakutatók. A fent nevezett Kró-
nikában erről így ír Szalkai Balázs:
„Akkoron Tamás és Bálint, némely
eszelős emberekkel és asszonyálla-
tokkal összebeszélvén, éjnek idején
megszöktek és Moldvába mentek,
hol ama két pap a mondott eretnek-
séget tovább terjesztvén, mind a két
szövetség írásait magyar nyelvre
fordították… Mennyi és mekkora
eretnekség vagyon pedig ebben,
amit én is olvastam (kiemelések
tőlem), evilági ember el sem szám-
lálhatja”. Hogy ez a fordítás való-
ban tartalmazta-e az egész
Szentírást, arról a bibliakutatók,
egyháztörténészek vitatkoznak.
Szalkai mester szükségesnek tar-
totta megjegyezni, hogy a fordítást
ő maga is olvasta, s hogy az mind a
két szövetség írásait tartalmazta.
Sajnos ez az első bibliafordításunk
elveszett, de jó, hogy legalább
három kódexben részletek maradtak
fenn belőle. E kódexek a követke-
zők: a Bécsi kódex, amely ószövet-
ségi könyveket tartalmaz, a
Müncheni kódex másolata 1466-
ból, amely a négy evangéliumot tar-
talmazza és a legrégebbi magyar
nyelvű Miatyánk szövegét, vala-
mint a sepsiszentgyörgyi Apor-
kódex a 15. századból, benne a zsol-
tárfordítások. 

A 15–16. század fordulójáról, a
reformációt megelőző évtizedekből
az első nyomtatott bibliai könyv

megjelenéséig tizenkét olyan pró-
bálkozásról tudunk, melyek külön-
böző kódexekben maradtak fenn. A
próbálkozások, fordítási kísérletek
gyarapodását az is indokolta, hogy
a sokasodó apácák, ill. beginák nem
ismerték a latin nyelvet, de a napon-
kénti olvasmány számukra is köte-
lező volt. Ez a szükség valósággal
kényszerítette a középkori írástudó-
kat fordítások végzésére. Nyelvé-
szek szerint ezek között
legsikerültebb a minket is érintő
gyulafehérvári Döbrentei-kódex,
amely 1508-ban készült, és zsoltá-
rokat, az Énekek énekét, Jób köny-
vét, valamint nagyobb evangéliumi
részleteket is tartalmaz.

Titok fedi Báthori László biblia-
fordítását is. Művelt pálos rendi
szerzetes volt, aki 1437–1457 kö-
zött elhagyván a budaszentlőrinci
híres kolostort, a Nyárshegyen lévő
kis barlangba vonult el, és ott fordí-
totta magyarra a Bibliát. Gyengyesi
Gergely pálos főperjel az 1525-ben
készült krónikájában erről így ír:
„Báthori László testvér, akiről tud-
juk, hogy a teljes Bibliát lefordította
a mi nyelvünkre és azt Mátyás ki-
rály saját könyvtárában (kiemelé-
sek tőlem) helyezte el”. A Krónika
hitelességét és megbízhatóságát sok
adat alátámasztja, s ezért csak saj-
náljuk, hogy a Corvinák jelentős ré-
szének pusztulásával ennek a
Bibliának is, mai ismereteink sze-
rint, nyoma veszett.

Igazi lendületet a bibliafordítá-
soknak a reformáció és az azt meg-
előzően felfedezett könyvnyomtatás
hozott. A reformátorok vallották,
hogy az egyetlen igazi zsinórmérték
a Szentírás, amit minden embernek
ismernie kell. Egyháztörténeti érde-
kesség, hogy az első nyomtatásban
megjelent magyar nyelvű bibliai
könyv fordítója nem papi ember,
hanem tanító volt. A Mohácsnál
1526-ban elesett Perényi Gábor öz-
vegye, Frangepán Katalin Nyalábvá-
rába fia nevelőjének fogad egy, a
bécsi egyetemről a török elől mene-
külő tanítót, Komjáti Benedeket. A
képzett tanító úrnője kérésére és biz-
tatására kezd Pál apostol leveleinek
fordításához. A
reformációhoz
még nem csatla-
kozott, de azzal
kétségtelenül ro-
konszenvező ta-
nító még a római
katolikus egyház
által használt és
egyedül hiteles-
nek tekintett latin
nyelvű Bibliát, a
Vulgatát fordí-
totta magyarra,
azonban már
használta Eras-
mus szövegét. Az
átmeneti időszak
r o k o n s z e n v e s
alakja ő. A Szent-
írás legtömörebb,

teológiai fogalmakban bővelkedő
részét, Pál apostol leveleinek fordí-
tását 1532-ben fejezi be, s 1533-ban
a lengyelországi Krakkóban, a Vie-
torisz nyomdában ki is nyomtatták.
A borítón előbb latin, majd alatta
magyar nyelven tüntették fel a
címet. Magyarul: Az Zenth Paal le-
velei magyar nyelven Krakkó 1533.

Alig három esztendővel Komjáti
Benedek fordítása után, 1536-ban
Bécsben kinyomtatták a négy evan-
géliumot. A fordító Pesti Gábor
volt, aki Bécsben római katolikus te-
ológiát tanult. Képzett teológus és
jó nyelvész volt, aki kiadott egy
hatnyelvű szótárt (latin, olasz, fran-
cia, cseh, német, magyar), melyet
német és cseh iskolák hosszú ideig
használtak. Nyelvészek egybe-
hangzó véleménye szerint friss 
és választékos nyelvezete különö-
sen művelt emberre utal, aki a kö-
zépkori latin nyelv szerkezetétől
szabadon használja a magyar nyel-
vet.

Bibliafordítóink sorában az a
Sylvester János következik, akinek
először sikerült lefordítani és ki-
nyomtatni a teljes Újszövetséget. A
Szatmár megyei Szinérváralján szü-
letett, s 1525–1532 között előbb a
krakkói, majd a wittenbergi, s ismét
a krakkói egyetemen tanult. Haza-
térve, 1534-től a magyar reformáció
egyik legjelesebb támogatójánál,
Nádasdy Tamásnál volt nevelő.
Annál a Nádasdy Tamásnál, aki
megvédte a kor leghíresebb magyar
reformátorát, Dévai Bíró Mátyást (a
„magyar Luthert”), s akinél egy
ideig Tinódi Lantos Sebestyén is
menedéket talált. Nádasdy birtokán,
Sárváron előbb iskolát, majd 1537-
ben nyomdát állít fel. Sylvester
János itt kezd a bibliafordításhoz, s
1541-ben ki is nyomtatják az első
teljes magyar Újszövetséget, mely
egyben gazdag metszetanyaggal dí-
szített könyv. Megtalálható benne
Jézus családfájának a rajza s az ide-
gen kifejezések, mértékek magya-
rázata, s így ezzel az első kísérlet a
magyar tudományos műnyelv hasz-
nálatára. Bemutatkozó, ajánló verse
az első antik időmértékes magyar

vers, amely olyan jól sikerült, hogy
a következő két évszázadban alig
találunk hozzá hasonlót. Jellegze-
tessége még a nagyon erős í-ző
nyelvjárás.

A nagyon képzett Sylveszter
János 1542–1546 között a Bécsi
Egyetemen a héber és görög nyelv
tanára volt, s l552-ben a történelem
tanáraként említik. Élete további
szakaszáról nincs adatunk.

Külön érdekessége a fordítások
történetének, hogy e korban többen
foglalkoznak csak a zsoltárok tol-
mácsolásával. Van, aki prózai fordí-
tásra és van, aki versesre
vállalkozik. A verses fordítások
közül legismertebb Kecskeméti Vég
Mihály munkája. Ő 1521-ben a
Krakkói Egyetem diákja, s fordítása
1535-ben készült. Ötvenötödik
zsoltárát Kodály Zoltán a Psalmus
Hungaricusszal tette világhírűvé.
Benczédi Székely István fordítása
prózai, és 1548-ban Krakkóban je-
lent meg. Benczédi is erős í-ző
nyelvjárásban fordít (erőssígem, tí-
gedet, reminsígöm stb.). Még a Vul-
gata rendjét követi, de a fordítás
alapja a fellelhető eredeti görög
szöveg.

A soron következő fordítási kí-
sérlet szorosan kapcsolódik Erdély-
hez, és ezért ezzel kissé
részletesebben foglalkozunk. A Ko-
lozsváron 1544-74 között munkál-
kodó jeles reformátor, Heltai
Gáspár 1550-ben kezd a Biblia for-
dításához. Munkatársi közösséget
szervez, az ügynek megnyer több
tudós lelkészt és oskolamestert. Mai
ismereteink szerint ezek Gyulai Ist-
ván, Ozorai István, Vízaknai Ger-
gely, Egri Lukács, Szegedi Lajos ill.
Eszéki Imre és Tövisi Mátyás vol-
tak. Bod Péter feljegyzéséből tud-
juk, hogy a jó munkabeosztás
céljából a teljes Szentírást öt sza-
kaszra osztották. Alapos munkát vé-
geztek, a fellelhető eredeti héber és
görög szövegek mellett felhasznál-
ták a latin, ill. a már elkészült ma-
gyar és más nyelvű fordításokat,
fordításrészleteket. „Úgy követtük
a zsidó Bibliát, hogy elöttünk volt a
közdeák Biblia is, elöttünk voltak
több deák Bibliák is, elöttünk az
egyéb nyelven valók is. Megolvas-
ván ezokáért együnk egyiket, má-
sunk másikat, harmadunk
harmadikat, negyedünk negyediket,
követtük az igaz és írás szerinti ér-
telmet.” 1551-ben így elkészült az
első szakasz, amely Mózes öt köny-
vét tartalmazta, s amelyet már
ugyanabban az esztendőben ki is
nyomtattak. Egy következő szakasz
1552-ben készült el. Az Újszövet-
ség 1561-ben került ki a nyomdá-
ból. Sajnos az Ószövetség egyik
szakasza, amely a Krónikák, Ezsd-
rás, Nehémiás, Eszter, Jób könyveit
tartalmazta, nem készült el, s így ez
a próbálkozás sem járt sikerrel. Teo-
lógusok, nyelvészek egybehangzó
véleménye, hogy ez a fordítás jól si-
került munka, de a kimaradt rész

miatt, és mert Heltai ez idő alatt
többször is felekezetet váltott, nem
terjedt el, s nem lett rangjához mél-
tóan igazán népszerű. Az ügynek
ártott az is, hogy az egyes külön ki-
nyomtatott szakaszok könnyen el-
kallódtak. Heltaiék igyekezete
mégis nagy áldás volt, mert egyfe-
lől az elkészült rész beépült a ké-
sőbbi fordításokba, másfelől, mert
nagyon szép, találó fogalmakat, ki-
fejezéseket alkotott. Szabályozta,
véglegesítette a kétjegyű mással-
hangzók használatát is.

A tizenhatodik század közepén
volt még egy olyan próbálkozás,
amelyet feltétlenül meg kell említe-
nünk. Ez a próbálkozás Méliusz
Juhász Péter nevéhez fűződik. Ő a
magyar reformáció egyik meghatá-
rozó egyénisége. Gyermek- és ifjú-
koráról szinte semmit nem tudunk.
Húszéves volt, amikor 1556-ban be-
iratkozott a Wittenbergi Egyetemre.
Kiemelkedő nyelvtehetség, már di-
ákkorában anyanyelvén kívül hat
nyelven beszélt. Az akkor kötelező
latin mellett héberül, görögül, sőt tö-
rökül is. Diáktársai szeniornak vá-
lasztják. Alig másfél évi kint
tartózkodás után hazahívják és a
debreceni gyülekezet lelkészévé vá-
lasztják, huszonhét évesen már püs-
pök. Mint felelős egyházi elöljáró
rendkívül sokat tett egyháza meg-
erősödéséért és a hitbeli alapok tisz-
tázásáért. Zsinatokat hív össze,
hitvitákat szervez, hitvallást ír. Sze-
mélyéhez kapcsolódik a nagy jelen-
tőségű Debreceni Zsinat, melyen
1567-ben a magyar reformátusok el-
fogadják a Második Helvét Hitval-
lást, ill. a Heidelbergi Kátét. Ez idő
tájban foglalkozik a Biblia fordítá-
sával is. Az Újszövetséget 1567-ben
fordítja, s Szegeden már ugyanab-
ban az évben ki is nyomtatták. Az
Ószövetség több könyvével is elké-
szült, de 1572-ben bekövetkezett ha-
lála – 36 éves volt – megakadályozta
abban, hogy befejezhesse. Hogy
mekkora energiával, hittel, bölcses-
séggel megáldott ember volt, az a
tény is szemlélteti, hogy negyvenkét
nyomtatásban megjelent könyvéről
tudunk. Herbáriumát, mely az első
magyar orvosi könyv, a Kriterion
Könyvkiadó nálunk is megjelen-
tette.

Méliusz méltó utóda, Félegyházi
Tamás 1586-ban fordította s írta az
első magyarázatos Újszövetséget. E
kiadás költségét Debrecen városa
vállalta magára, s később a címla-
pon lévő zászlós bárány lett a ma-
gyar református egyház címere.
Félegyházi Tamás nem érhette meg
művének megjelenését, sőt a Jele-
nések könyvét már egyik lelkész-
társa, Gönczi Fabricius György
fordította, befejezve ezzel elődje
munkáját.

A fentiekből láthattuk, hogy a
Huszita Biblia óta eltelt közel száz-
ötven esztendő alatt milyen sokféle
próbálkozás, igyekezet volt, de a
teljes Szentírást lefordítani és azt ki
is nyomtatni senkinek sem sikerült.
Méliusz halála után közel húsz esz-
tendőt kellett még várni, míg a nagy
álom valóra válhatott.

Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József lelkipásztor

A húsvét evangéliuma Félegyházi Tamás bibliafordításában

Illusztrációk az 1519-ben kiadott latin nyelvű bibliából Fotók: Vajda György

   6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ REFORMÁCIÓ _____________________________________________ 2017. április 19., szerda

Zöld György

500 éves a reformáció
A magyar nyelvű bibliafordítások kezdetei

„Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg,
hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen.” (Róma 15,14)



Újabb fontos pontokat vesztett
hazai pályán a Marosvásárhelyi
ASA, miután szombaton 0-0-s
döntetlent ért el a Temesvári Poli
ACS együttese ellen a labdarúgó 1.
liga alsóházi rájátszásának 6. for-
dulójában. A találkozó felsőházi
színvonalú, látványos volt, mindkét
csapat számos gólhelyzetet és ka-
pujelenetet alakított ki, de gólt nem
sikerült rúgni, ugyanakkor sok volt
a pontatlan, eladott labda mindkét
részről. A távozó Ionuţ Chirilát ide-
iglenesen helyettesítő Lucian Popa
az alapszakasz során végig használt
Rugalasz–M. Constantin belső hát-
véd páros helyett a Candrea–Mure-
şan duót küldte pályára, így az
eddig csak epizódszerepet kapott
Ferfelea és Sin is kezdő lehetett.

A találkozó 6. percében a temes-
vári csatár, Henrique a büntetőterü-
leten belülről a hálóba talált, de
leshelyzete miatt a gólt nem adta
meg a játékvezető. A 11. percben
egy ellentámadás során Pappal fut
ki a labdára, Bărbuţ előtte kilépett,
majd ballal, mintegy 12 méterről a
kapufát találta el. Az első félidőben
jegyezhető helyzete volt Ciolacu-
nak (24.), C. Rusznak (25.) és Ni-
coliţának (38.), illetve Henriqének
(36.) és Cînunak (42.) is, utóbbi egy
szöglet után mintegy 5 méterről fölé-
durrantott. A második játékrészben
folytatódott a látványos játék, a ki-
hagyott gólhelyzetek, a legtöbb
talán Ciolacu nevéhez főződik.

Az egy pont csak a bánságiak
számára hasznos, akiket az alap-
szakaszban 14 büntetőponttal súj-
tottak, mára pedig sikerült
felzárkózniuk az alsóház 5., nem
kieső helyére. Ezzel szemben a
marosvásárhelyi alakulat helyzete
kezd kilátástalanná válni. Igaz,
még hátravan nyolc forduló, vi-
szont az eddigi hat találkozó során
mindössze egy győzelmet ért el
(mindössze 11 pontot teljesített),
ami, tegyük hozzá, nagyon kevés.
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Szerkeszti: Farczádi Attila

Az ASA egyre távolabb az 1. ligától

Páriából csodacsatár
(a labdarúgó 1. ligás rájátszás 5. fordulójának

összefoglalója)

Czimbalmos Ferenc Attila

A bánságiak örülhetnek a pontosztozkodásnak, a marosvásárhelyieken érdemben nem segít. Fotó: GSP

Ionel Ganea az új edző
Kijelölték a múlt héten menesz-

tett Ionuţ Chirilă utódját: az ASA
vezetősége a korábbi válogatott
labdarúgót, Ionel Ganeát kérte fel
a feladatra. A szakvezető a helyszí-
nen tekintette meg a temesváriak
elleni mérkőzést, értesült a Di-
giSport. A hírt a klub hivatalosan
egyelőre nem erősítette meg.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 6. forduló: Marosvásár-

helyi ASA – Temesvári Poli ACS 0-0
Marosvásárhely, Trans-Sil-stadion. Vezette: Lucian Ruşandu

(Kovászna) – középen; Bogdan Velicu (Bukarest), Radu Timar
(Margitta) – partjelzők; Florin Marcu (Nagyvárad) – tartalék.
Ellenőr: Cristian Nica (Ploieşti), Cătălin Cursaru (Ploieşti).

ASA: Papp – Velayos, Candrea (76. Bucur), Mureşan (83. Lem-
naru), Mendy (63. E. Dică) – Nicoliţă, Gorobsov, Ferfelea, Sin –
Ciolacu, C. Rus.

Poli ACS: Straton – Străuţ, Scutaru (46. Bocşan), Cînu, Novak
– Soljici, Artean, Popovici (77. Mailat) – Croitoru, Bărbuţ – Hen-
rique (63. Drăghici).

Sárga lap: Nicoliţă (54.), Sin (81.), illetve Bărbuţ és Artean
(mindkettő 90+3.).

További eredmények a 6. fordulóból:
* felsőház: USK Craiova – Astra Giurgiu 1-3, Bukaresti Di-

namo – Konstancai Viitorul 2-1, Kolozsvári CFR – Bukaresti
FCSB 0-0;

* alsóház: Botoşani FC – Concordia Chiajna 1-1, Medgyesi
Gaz Metan – Zsilvásárhelyi Pandurii 3-1, Voluntari FC – Jász-
vásári Politehnica CSM 0-0.

A labdarúgó 1. ligás rájátszás 7. fordulójának 
televíziós közvetítési rendje

Április 20., csütörtök:
* 17.30 óra: Temesvári Poli ACS – Medgyesi Gaz Metan (alsó-

ház)
Április 21., péntek:
* 18.00 óra: Concordia Chiajna – Voluntari FC (alsóház)
* 20.30 óra: Zsilvásárhelyi Pandurii – Botoşani FC (alsóház)
Április 22., szombat:
* 17.30 óra: Astra Giurgiu – Kolozsvári CFR (felsőház)
* 20.30 óra: USK Craiova – Bukaresti Dinamo (felsőház)
Április 24., hétfő:
* 18.00 óra: Jászvásári Politehnica CSM – Marosvásárhelyi

ASA (alsóház)
* 20.30 óra: Bukaresti FCSB – Konstancai Viitorul (felsőház)

Ranglista
Felsőház

1. FCSB 6 4 1 1 9-4 37
2. Viitorul 6 2 2 2 6-5 34
3. Dinamo 6 3 2 1 7-4 32
4. CFR 6 2 2 2 7-7 30
5. Craiova 6 1 2 3 3-8 27
6. Astra 6 1 1 4 7-11 26

Alsóház
1. Jászvásár 6 4 2 0 8-2 29
2. Medgyes 6 2 3 1 8-6 29
3. Botoşani 6 2 2 2 8-5 24
4. Voluntari 6 1 3 2 5-8 21
5. Poli ACS 6 3 2 1 6-3 18
6. Pandurii 6 1 3 2 4-7 16
7. Chiajna 6 0 3 3 4-8 16
8. ASA 6 1 2 3 3-7 11

Zsilvásárhelyi Pandurii – Temes-
vári Poli ACS 1-3 (1-0) (alsóház)

Gólszerzők: Cătălin Hlistei
(25.), illetve Pedro Henrique
(69.), Cristian Bărbuţ (71.), 

Gabriel Cânu (86.)
Kiállítva: Samson Nwabueze

(49 – Pandurii), Cornel Ene
(84 – Pandurii)

Hármas emberhátrányban, mind-
össze hét mezőnyjátékossal fejezte
be a mérkőzést a zsilvásárhelyi csa-
pat, miután Nwabueze és Ene kiál-
lítását követően Sîrghi sérülés miatt
nem folytathatta a játékot, és mivel
a Pandurii edzője, Flavius Stoican
valamennyi cserelehetőségével élt
addig, senkit nem tudott beállítani a
helyére. Pedig a meccs nagyon jól
indult a házigazdák szempontjából,
akik a vezetést is megszerezték az
első félidő derekán. Szünet után
azonban gyökeresen megváltozott a
helyzet, az első kiállítás szárnyukat
szegte a zsilvásárhelyieknek, majd
a frissen beállt Pedro Henrique
egyenlített egy olyan góllal, amely-
ben a házigazdák kapusa, Stanca is
bőven benne volt. Az elkerülhetet-
len bekövetkezett, a vendéglátók
teljesen összeestek, a vendégek
pedig mindhárom pontot elvitték.

Voluntari FC – Marosvásár-
helyi ASA 2-1 (1-0) (alsóház)

Gólszerzők: Adrian Bălan
(12.), Mihai Căpătână (51.), 

illetve Nicolas Martin Gorobsov
(66. – büntetőből)

Végállomás Ionuţ Chirilă szá-
mára: a kevesebb mint három hete
szerződtetett ASA-edzőt menesztet-
ték a voluntari-i vereséget köve-
tően. Nem is annyira az eredmény
tette be az ajtót számára, sokkal in-
kább az, hogy nem találta meg a
közös hangot a marosvásárhelyi
csapat játékosaival – ha hinni lehet
az azóta elhangzott nyilatkozatok-
nak. Ennek hiányában pedig aligha
várható eredmény az alakulattól,
amely nem is igen adta jelét annak,
hogy képes lenne megszorongatni
házigazdáját. A Sziget utcaiak ez
után a mérkőzés után egyetlen győ-
zelmet számláltak a rájátszás addigi
öt fordulójában, ez pedig édeske-
vésnek látszik a bennmaradáshoz,
amelyben nyilatkozatok szintjén
még mindig bízik a klub.

Jászvásári CSM Politehnica –
Botoşani FC 2-1 (2-0) (alsóház)

Gólszerzők: Cătălin Ştefă-
nescu (4.), Gabriel Boşoi (25.), il-

letve Cătălin Golofca (57.)
A Botoşani edzőjét, Leo Groza-

vut kétfordulós eltiltással és 7500
lejes pénzbírsággal büntette múlt
héten a Román Labdarúgó-szövet-
ség fegyelmi bizottsága, amiért az
alapszakasz utolsó fordulójában, az
Astra elleni mérkőzésen bántal-
mazta játékosát, Cătălin Golofcát. A
labdarúgó a történtek után értésre
adta, hogy nem kíván többé a szak-
vezetővel dolgozni, aki egyébiránt
magába szállt, és jelezte, hogy vál-
lalja a felelősséget, és távozik. A
klubvezetés azonban csodát művelt
a konfliktus kezelésében: az edzőt
nem engedte el, a játékost pedig oly-
annyira sikerült kibékítenie, hogy
azóta valósággal megtáltosodott, és
nemhogy panasz nincs a teljesítmé-
nyére, de valóságos húzóemberré
vált, és sorra lövi a gólokat. Így tett
Jászvásáron is – sovány vigasz, hogy
egyetlen találatra futotta, ami ke-
vésnek bizonyult a pontrabláshoz.

Kolozsvári CFR – Konstancai
Viitorul 0-0 (felsőház)

Továbbra is Ciprian Deac körül
forog minden a CFR-nél: a koráb-

ban a FCSB-vel hírbe hozott ko-
lozsvári játékos állt a legközelebb
a gólhoz a Hagi-csapat elleni mér-
kőzésen, a kapufa azonban meg-
álljt parancsolt a labdának a 83.
percben. Azt megelőzően a Viito-
rulnak is volt három kiváló gól-
szerzési lehetősége, de azok
rendre kimaradtak. Igazságos vég-
eredmény, amelynek következté-
ben a tengerpartiak ideiglenesen
visszavették az első helyet a tabel-
lán.

USK Craiova – Bukaresti
FCSB 0-1 (0-0) (felsőház)

Gólszerző: Harlem-Eddy
Gnohere (73.)

A két klub közötti rivalizálásból
kiveszett a sportszerűség, az ilyen-
kor már megszokott, mérkőzés
előtti üzengetésen túl a házigazda
klub sokak által kifogásolt tartalmú
kiadvánnyal is mérgezte a levegőt,
amelyet a szörényvári lelátók kö-
zönségének osztottak ki a meccs
előtt. A pályán is izzott a levegő, és
sokakban megfagyott a vér, amikor
Bălaşa lekönyökölte Andrei Ivant,
aki tehetetlenül összecsuklott, és el-
terült a földön. A bukarestiek ka-
pusa, Florin Niţă azonban szép
példáját adta a sportolói szolidari-
tásnak, és elsőként sietett a craiovai
játékos segítségére, aki végül magá-
hoz tért, és a játékot is vállalta. A
végén viszont már a FCSB hálóőre
került bajba, amikor önfeláldozóan
vetődött a labda után Băluţă fejesét
követően, és a kapufának ütközött.
Áldozata azonban nem volt hiába-
való, az akkor regisztrált 
egygólos előny megmaradt az
eredményjelzőn, ez pedig végső
soron a tabella első helyét jelentette
a számukra.

Concordia Chiajna – Med-
gyesi Gaz Metan 1-1 (0-0) 

(alsóház)
Gólszerzők: Alin Dobrosavlevici

(56.), illetve Jasmin Trtovac (52.)
Nem bírt egymással a két csapat,

de míg a medgyesieknek jó az egy
pont is, a Chiajnának már nagyon
kellett volna egy győzelem. A Con-
cordia két hónapja nem nyert a baj-
nokságban, a télen az ASA-tól több
játékos kíséretében érkezett Dan
Alexát a jelek szerint teljesen el-
hagyta az ihlet. A gólok négy per-
cen belül születtek, a hajrában pedig
mindkét félnek lett volna lehetősége
a három pont megszerzésére. A 
házigazdák kapusa, Bălgrădean
azonban kétszer is mentett, a másik
oldalon pedig Bejan a kapufát ta-
lálta el.

Astra Giurgiu – Bukaresti 
Dinamo 1-2 (0-0) (felsőház)

Gólszerzők: Cristian 
Săpunaru (90.), illetve Rival-
dinho (83.), Claudiu Bumba

(85.)
Egyértelműen vége az Astra si-

kerszériájának: a giurgiui gárda ki-
futotta magát az alapszakasz
hajrájában, az akkori győzelemso-
rozat a jelek szerint mindent kivett
a csapatból, amely képtelen vissza-
térni a siker útjára. Az edző már
most távozna az együttestől, a
klubvezetés azonban nem engedi,
de így is hiába: múlt héten már
csak tizenhárom játékos edzett a
szakvezető irányítása alatt, többen
sérültet jelentettek. „Vettem a jel-
zést” – kommentált rezignáltan a
kolerikus Marius Şumudică. A Di-
namo elleni meccs ilyen tekintet-
ben semmiben nem tért el attól,
amit korábban láthattunk: a végére
megadta magát az Astra, az újra
zörgető Rivaldo-fiú, majd Bumba
három perc alatt eldöntötte a mér-
kőzést.

Farczádi Attila
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Nem kezdte jól a rájátszást Nagyszebenben
a Marosvásárhelyi Maros KK férfikosárlabda-
csapata, egészen másként festett azonban a
dolog a második mérkőzésen a Transilvania
csarnokban.

Azt is mondhatnók, hogy megtanulta a lec-
két Szászgáspár Barnabás csapata az első ta-
lálkozó után, és azokban a játékelemekben
javított, amelyek nem működtek a sorozat első
találkozóján. Elsősorban Martinićot már nem
érte meglepetésként a félpályáig kimozduló
agresszív letámadás, gyorsan mozgásba len-
dült a labda, és ez sokszor hozta helyzetbe a
társait. Másrészt látványosan megváltozott a
lepattanók aránya. Ha az első meccsen a sze-
beniek rengeteg labdát szedtek le a támadópa-
lánk alatt, és szinte ebből élve tudták megnyerni
a meccset, másodjára Williamset remek kizárásokkal
távol tudták tartani a lepotyogó labdáktól. Ebben orosz-
lánrésze volt a parkettre visszatérő Đapának is, aki az
első meccsen húzódás miatt nem vállalta a játékot.

A Maros KK sikere a dobószázalékban is megmu-
tatkozik, de az aligha fog még egyszer előfordulni,
hogy a nagyszebeni csapat ennyire rossz hatásfokkal
dobjon. Azonban ez a marosvásárhelyiek fojtogató
védekezésének is betudható. Bármennyire is azt pró-
bálta elhitetni a sajtóval Goran Martinić indulás előtt,
hogy a kiváló nagyszebeni védelemnek a még jobb
marosvásárhelyi támadójáték lehet az ellenszere, ezt
a meccset védelemben nyerte meg a vendégcsapat, a
támadás ugyanis legfeljebb átlagosan működött. Arra
azonban kínosan vigyáztak a marosvásárhelyi játéko-
sok, hogy ha nem is tudják pontokkal befejezni a tá-
madást, ne adjanak lehetőséget a nagyszebenieknek a
gyors ellentámadásokra, amelyekben utóbbiak verhe-
tetlenek.

1-1-es állásnál a sorozat a ligeti sportcsarnokban
folytatódik a következő két mérkőzéssel: csütörtökön
17.30 és szombaton 20 órai kezdettel. A marosvásár-
helyi szurkolók reményei szerint több meccsre már
nem is lesz szükség, hiszen bíznak a kedvenceik két
sikerében. Az első két mérkőzés azonban azt mutatta,
hogy ez nem lesz egyszerű. Továbbra is létfontosságú
lesz csírájában elfojtani az ellenfél gyors tranzícióját,
és lezárni minden utat a saját palánk alatt, hogy a ven-
dégek ne szerezhessenek támadó lepattanókat. Ha

pedig Marković látványosan gyors ráfordulásból el-
engedett triplái is beakadnak, ismét lehet elődöntős a
Maros KK. Ami – valljuk be – elég valószínűtlennek
tűnt egy adott pillanatban.

Pályaelőnyt rabolt a Maros KK

A címvédő Real Madrid 2-1-re
győzött a Bayern München vendé-
geként a Bajnokok Ligája negyed-
döntőjében, a párharc első
mérkőzésén, múlt héten, míg a
másik szerda esti összecsapáson a
tavaly döntős Atlético Madrid
hazai pályán 1-0-ra múlta felül a
Leicester Cityt. Ugyancsak szerdán
az AS Monaco 3-2-re győzött a
Borussia Dortmund vendégeként.
Mint ismert, az eredetileg keddre
kiírt találkozót azért halasztották
szerdára, mert a hazaiak csapatbu-
sza ellen kedden 19.15-kor robban-
tásos merényletet követtek el a
csapat dortmundi szállásának kö-
zelében, a városi stadiontól mint-
egy 10 kilométerre.

Az Európa-ligában a francia
Olympique Lyon hazai pályán 2-
1-re legyőzte a török Besiktas csa-
patát a negyeddöntő csütörtöki,
első mérkőzésén. A mérkőzés há-
romnegyedórás késéssel kezdő-
dött, mert több tucat hazai
szurkoló berohant a pályára, mi-
után a Besiktas drukkerei a lelátón

pirotechnikai eszközöket dobáltak
a szektorukba. A török fanatiku-
sok már a mérkőzés előtt, a stadi-

onon kívül is összetűzésbe keve-
redtek a hazai szimpatizánsokkal
és a rendőrséggel.

Káosz Lyonban Futballbajnoki eredmények
* 2. liga, 29. forduló: Călăraşi – Szatmárnémeti 2-0, Târgovişte – Bras-

sói FC 4-0, Baloteşti – Nagyváradi Luceafărul 2-1, Brăila – Clinceni 
1-0, Suceava – Resicabánya 2-1, Temesvári Politehnica ASU – Afumaţi
2-1, Râmnicu Vâlcea – Mioveni 0-3 (játék nélkül), Tatrangi Unirea – Bu-
karesti Juventus 0-3 (játék nélkül), Aradi UTA Öreg Hölgy – Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK 2-1. Az élcsoport: 1. Juventus 66 pont, 2. Sepsi OSK
51, 3. Mioveni 50, 4. UTA Öreg Hölgy 50, 5. Brassó 49.

* 3. liga, I. csoport, 23. forduló: Roman – Bákói SC 0-3, Miroslava –
Bákói Aerostar 1-0, Paşcani – Lieşti 1-1, Szászhermány – Barcarozsnyó
1-0, Csíkszereda – Chişcani 3-0, Székelyudvarhely – Galaci Metalosport
1-0, Valea Mărului – Râmnicu Sărat 1-0. A bajnokság állása: 1. Szászher-
mány 49 pont, 2. Csíkszereda 47, 3. Miroslava 45, 4. Aerostar 35, 
5. Roman 33, ...12. Székelyudvarhely 21.

* 3. liga, V. csoport, 23. forduló: Fugyivásárhely – Lénárdfalva 2-3,
Kudzsir – Kolozsvári Sănătatea 2-0, Radnót – Zilah 2-0, Szászrégeni
Avântul – Nagyszeben 0-2, Sülelmed – Medgyesi Gaz Metan II 0-0, Dés
– Pusztadaróc 6-1, Beszterce – Marosvásárhelyi ASA II 0-3 (játék nélkül).
Az állás: 1. Nagyszeben 53 pont, 2. Kudzsír 45, 3. Lénárdfalva 45, ...
8. Avântul 29, ...11. ASA II 22, 12. Radnót 19.

* 4. liga, 21. forduló: Marosvásárhelyi Atletic – Náznánfalva 11-0, Ma-
rosoroszfalu – Ákosfalva 5-1, Kutyfalva – Nyárádtő 2-1, Marosvásárhelyi
Gaz Metan – Erdőszentgyörgy 0-0, Marosvásárhelyi Juvenes – Maroslu-
das 2-2, Dános – Nagysármás 3-0. A Marosvásárhelyi MSE – Nyárádsze-
reda mérkőzést elhalasztották. Szováta állt. A bajnokság állása: 
1. Marosoroszfalu 49 pont, 2. Marosludas 43, 3. Juvenes 39, 4. MSE 35,
5. Nyárádszereda 35, 6. Szováta 30, 7. Erdőszentgyörgy 28, 8. Atletic 27,
9. Gaz Metan 26, 10. Nyárádtő 21, 11. Kutyfalva 21, 12. Nagysármás 19,
13. Dános 19, 14. Náznánfalva 15, 15. Ákosfalva 11.

* Magyar NB I., 27. forduló: Újpest – Gyirmót 2-2, Videoton – Mező-
kövesd 1-1, Budapest Honvéd – Paks 2-0, Szombathelyi Haladás – Diós-
győr 2-0, Debreceni VSC – MTK 0-0, Ferencváros – Vasas 1-2. Az
élcsoport: 1. Honvéd 50 pont, 2. Videoton 49, 3. Vasas 44, 4. Ferencváros
39, 5. Szombathely 39.

Bahreini Nagydíj: Vettel győzött,
és vezet az összetettben

Háromnegyed órás késéssel kezdődött csütörtökön a Lyon – Besiktas Európa-ligás mérkő-
zés, mert több tucat hazai szurkoló berohant a pályára, miután a Besiktas drukkerei a lelátón
pirotechnikai eszközöket dobáltak a szektorukba. Fotó: AP

A mai program
A tegnapi két mérkőzés után ma a másik két visszavágóval

zárul a negyeddöntő a labdarúgó Bajnok Ligájában. A Juventus
kényelmes előnnyel utazott el Barcelonába, míg a Monaco úgy
léphet pályára saját közönsége előtt, hogy már Dortmundban
előnyt szerzett.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók (zárójelben a
mérkőzést közvetítő televízió): 

* FC Barcelona (spanyol) – Juventus (olasz) (0-3) (M4 Sport,
DolceSport 1, Szlovák 1)

* AS Monaco (francia) – Borussia Dortmund (német) (az első
meccsen: 3-2) (Sport 1, DolceSport 2)

Mindkét mérkőzés 21.45 órakor kezdődik.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, rájátszás, ne-

gyeddöntő, 2. mérkőzés: Nagyszebeni CSU –
Marosvásárhelyi Maros KK 54-75 (16-16, 14-
24, 9-17, 15-18)

Nagyszeben, Transilvania-csarnok, 1800
néző. Vezette: Marius Ciulin (Konstanca), Bog-
dan Podar (Kolozsvár), Sorin Drugău (Brassó).
Ellenőr: Ion Olaru (Bukarest).

Nagyszebeni CSU: B. Popescu 15 (1), Hardy
12 (1), Williams 9, Mijajlović 8 (1), Davis 4, Pa-
liciuc 3 (1), Gheorghe 3 (1), Lalović, Tincu, Dra-
goste, Vrincian, Banciu.

Maros KK: Martinić 20 (2), Marković 12 (2),
Kalve 11 (1), Reed 11 (1), Đapa 10 (2), Sánta 4,
Lázár 4, Andrei 3 (1), D. Popescu, Borşa, 
Cioacătă.

A férfikosárlabda negyedöntő sorozatainak
eddigi eredményei: Kolozsvári U – SCMU Cra-
iova 100:74, 104:78 (2-0). Bukaresti Steaua
CSM – SCMU Piteşti 84:61, 105:90 (2-0). Nagy-
váradi CSM – Temesvári KK 74:66, 85:81 (2-0),
Nagyszebeni CSU – Marosvásárhelyi Maros
KK 76:66, 54:75 (1-1).

A vb-pontversenyek állása 3 futam után
* pilóták: 1. Vettel 68 pont, 2. Hamilton 61, 3. Bottas 38, 

4. Räikkönen 34, 5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 25, 6.
Ricciardo 22, 7. Massa 16, 8. Perez 14, 9. Carlos Sainz Jr. (spa-
nyol, Toro Rosso) 10, 10. Grosjean 4, 11. Kevin Magnussen (dán,
Haas) 4, 12. Ocon 3, 13. Hülkenberg 2, 14. Danyiil Kvjat (orosz,
Toro Rosso) 2

* csapatok: 1. Ferrari 102 pont, 2. Mercedes 99, 3. Red Bull 47,
4. Force India 17, 5. Williams 16, 6. Toro Rosso 12, 7. Haas 8, 
8. Renault 2

Eredményjelző
Bahreini Nagydíj, végeredmény (57 kör, 308,238 km, a pont-

szerzők):
* 1. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:33:53:347 óra, 2. Lewis

Hamilton (brit, Mercedes) 6.660 másodperc hátrány, 3. Valtteri
Bottas (finn, Mercedes) 20.397 mp h., 4. Kimi Räikkönen (finn,
Ferrari) 22.475 mp h., 5. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull)
39.346 mp h., 6. Felipe Massa (brazil, Williams) 54.326 mp h., 7.
Sergio Perez (mexikói, Force India) 1:02.606 perc h., 8. Romain
Grosjean (francia, Haas) 1:14.865 p h., 9. Nico Hülkenberg
(német, Renault) 1:20.188 p h., 10. Esteban Ocon (francia, Force
India) 1:35.711 p h.

* pole pozíció: Bottas

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, negyeddöntő, első mérkőzések:
* Olympique Lyon (francia) – Besiktas (török) 2-1 (0-1)
Gólszerzők: Tolisso (83.), Morel (85.), illetve Babel (15.).
* RSC Anderlecht (belga) – Manchester United (angol) 1-1 (0-1)
Gólszerzők: Dendoncker (86.), illetve Mhitarjan (37.).
* Ajax Amsterdam (holland) – Schalke 04 (német) 2-0 (1-0)
Gólszerző: Klaassen (23., 52., az elsőt tizenegyesből)
* Celta Vigo (spanyol) – KRC Genk (belga) 3-2 (3-1)
Gólszerzők: Sisto (15.), Aspas (18.), Guidetti (38.), illetve Bo-

etius (10.), Buffel (67.).

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája,
negyeddöntő, első mérkőzé-
sek:
* Bayern München (német) –
Real Madrid (spanyol) 1-2
(1-0)
Gólszerzők: Vidal (25.), il-
letve C. Ronaldo (47., 77.).
Kiállítva: Javi Martínez (61.,
Bayern München)
* Atlético Madrid (spanyol) –
Leicester City (angol) 1-0 (1-0)
Gólszerző: Griezmann (28.,
11-esből).
* Borussia Dortmund
(német) – AS Monaco (fran-
cia) 2-3 (0-2)
Gólszerző: Dembélé (57.),
Kagava (84.), illetve Mbappé
(19., 79.), Bender (35., öngól).

A nagyszebeniek elleni második mérkőzést kiváló védekezőmunkájával nyerte
meg a marosvásárhelyi csapat, a támadás ugyanis legfeljebb átlagosan műkö-
dött. Fotó: Tribuna

Bálint Zsombor

A négyszeres világbajnok Sebas-
tian Vettel, a Ferrari német pilótája
nyerte a vasárnapi Forma–1-es
Bahreini Nagydíjat, ezzel hét pont
előnyre tett szert az összetettben a
most második Lewis Hamiltonnal,
a Mercedes brit versenyzőjével
szemben. A 29 éves Vettel az idén
másodszor, pályafutása során pedig
44. alkalommal nyert F1-es futa-
mot, Bahreinben harmadszor dia-
dalmaskodott. A harmadik helyen a
pole pozícióból karrierje során elő-
ször rajtoló Valtteri Bottas, a Mer-
cedes finn pilótája zárt.

A rajtot Bottas tökéletesen kapta
el, így az első kanyarban megtar-
totta a vezető helyet, mögötte Vettel
egy remek manőverrel „beugrott”
Hamilton elé, s átvette a második
pozíciót. Az ötödik körben Bottas,
Vettel, Hamilton volt a dobogósok
sorrendje.

Vettel a 11. kör végén a boxba
hajtott kerékcserére, majd a 13. kör-
ben Lance Stroll (Williams) és Car-
los Sainz (Toro Rosso) balesete
miatt a versenybíróság a pályára
küldte a biztonsági autót, ezért a
legtöbb pilóta, aki addig még nem
járt a boxban, ekkor hajtott be.

A boxkiállások közben Daniel
Ricciardo (Red Bull) megelőzte
Hamiltont, így amikor a Safety Car

a 17. körben útjára engedte a me-
zőnyt, Vettel, Bottas, Ricciardo volt
az első három sorrendje, a negyedik
helyen Hamilton száguldott, de az
újraindításkor azonnal elment Ric-
ciardo mellett, így feljött harmadik-
nak.

A 27. körben Bottas nem tanúsí-
tott ellenállást, amikor a célegye-
nesben megelőzte Hamilton, akire
várt még egy 5 másodperces bünte-
tés a boxban, mert korábban indo-
kolatlanul lassan hajtva,
szabálytalanul akadályozta a kerék-
cserére igyekvő Ricciardót.

Bottas autóján a 31. körben má-
sodszor is kerekeket cseréltek, Vet-
tel az élről két körrel később kapott
új garnitúra gumit. Hamilton a 42.
körben állt ki kerékcserére, vala-
mint letölteni a büntetését, s a har-
madik helyre jött vissza a pályára
Vettel és Bottas mögé.

Tíz körrel a leintés előtt Hamil-
ton megelőzte Bottast, s üldözőbe
vette az élen száguldó Vettelt, mi-
után a Mercedes-boxból rádión azt
mondták neki, hogy még a győze-
lemre is van esélye. Ez azonban
már nem sikerült a brit pilótának,
így meg kellett elégednie a második
hellyel.

A vb két hét múlva, az Orosz
Nagydíjjal folytatódik Szocsiban.



Óvintézkedések az online veszélyforrások kivédésére
Digitális bűnözés 

A világhálón való biztonságos navigálás és bűnö-
zésmegelőzés aktuális téma, ugyanis a csalók, bűnö-
zők számára egyre ideálisabb terepnek bizonyul, ezért
a rendőrség szakosztálya alapvető biztonsági intézke-
désekre figyelmeztet. 

Az új technológiák révén időt lehet megspórolni és
hatalmas mennyiségű információhoz hozzáférni. Az
új, digitális világ azonban nemcsak a jóhiszemű fel-
használókat, hanem a bűnözőket is vonzza, ezért
egyre több az internetes csalás és visszaélés. Lopott
digitális személyazonossággal idegenek nevében és
idegenek számlájára lehet online vásárolni vagy tár-
gyakhoz árveréseken hozzájutni. Nemcsak nagyvál-
lalatok szenvedhetnek gazdasági károkat, hanem
egyre gyakrabban olyan magánszemélyek is a csalók
áldozatául esnek, akik túl könnyelműen bánnak a sze-
mélyes adataikkal a világhálón. Éppen ezért a szemé-
lyes adatok védelmének, valamint az internetes
technológiák és az elektronikus média felelősségteljes
kezelésének elsődleges prioritást kell élveznie. A kel-

lemetlen események elkerülése érdekében a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőség bűnözésmegelőzési osz-
tálya tanácsokkal látja el a közösségi oldalakat hasz-
náló fiatal és idősebb generációt egyaránt. A
közleményben felsorolt tanácsok szerint a közösségi
oldalakon való kommentek során óvatosan kell bánni
a személyes adatokkal. Csak ismerős személyek ba-
rátságát ajánlott elfogadni a közösségi oldalon, vagy
előzőleg megtekinteni a barátságkérő profilját, amely
sokatmondó lehet. Mérlegelni kell, hogy kiknek érde-
mes látniuk a saját Facebook-posztolásokat. A kényel-
metlenkedő látogatók blokkolhatók és eltávolíthatók
a saját közösségi oldalról. Magántársalgást a privát
üzenetekben kell lebonyolítani. Meggondoltan kell
hozzászólásokat intézni, főképp ismeretlenek szá-
mára. Nem mellékes az sem, hogy barátságosnak tűnő
profil alattomos szándékú, veszélyes bűnözőt rejthet.
Érdemes a felsorolt óvintézkedésekről tájékoztatni az
ismerősöket is annak érdekében, hogy minél keveseb-
ben váljanak a digitális bűnözés áldozataivá. (pálosy)

Az előző részben az alapítvány
(fundaţie) bejegyzését kezdtük el
tárgyalni. Fontos rendelkezéseket
tartalmaznak a jogszabályok az
alapítvány elnevezésével kapcsola-
tosan, amely bizonyos állami intéz-
ményeknek fenntartott
elnevezéseket nem tartalmazhat.
Tilos az alapítvány elnevezésében
olyan kifejezéseket vagy szavakat
használni, amelyek azt hatóságok
vagy közintézmények elnevezésé-
vel összetéveszthetővé teszik. A
hatóságok vagy közintézmények
elnevezésével összetéveszthető ki-
fejezésen a következő, az alapít-
vány nevében található
kifejezések, megnevezések érten-
dők: „parancsnokság”, „felügyelő-
ség”, „gárda”, „hatóság”,
„rendőrség”, „csendőrség”, „fo-
gyasztóvédelem” vagy ezek szár-
mazéka.

Egy alapítvány nevében a „nem-
zeti”, „román” kifejezések vagy
ezek származéka csak a Kormány
Titkári Hivatalának előzetes írásos
beleegyezésével használható. Tilos
a következő megnevezések hasz-
nálata, amennyiben ezek azonosak
vagy a megtévesztésig hasonlíta-
nak bármilyen, a törvényes rendel-
kezések alapján létrejött és
működő szakmai szerv elnevezésé-
hez, mint például: „kamara”,
„szék”, „a Román Ügyvédi Kama-
rák Nemzeti Egyesülete”, „a Köz-
jegyzők Országos Kamarája”, „a
Végrehajtók Országos Kamarája”,
„Mediációs Tanács”, „a Közjegy-
zők Országos Uniójának Tanácsa”,
„az Ügyvédi Kamarák Országos
Uniójának Tanácsa”.

Ez utóbbi elnevezések eredetileg
nem szerepeltek a törvényben,
ezért történhetett meg az, hogy a
„rendes” ügyvédi kamarával pár-
huzamosan létrejött az úgynevezett
„Alkotmányos Ügyvédi Kamara”
(Barou Constituţional, más néven
Baroul Bota), amely által generált
törvénytelen helyzetet csak hosszas
pereskedés után lehetett rendezni.

Az alapító okirat és a statútum
abszolút semmisségének terhe alatt
tilos az, hogy egy leányegység (fi-
liala) vagy fióktelep elnevezése kü-
lönbözzön az azt létrehozó
alapítvány elnevezésétől. A névha-
sonlósági szabályok megszegése
esetén az Igazságügyi Miniszté-
rium indokoltan visszautasítja a
névfoglalási kérést.

Az alapítvány jogi személyisé-
gét az egyesület és alapítványok re-
giszterébe történő bejegyzéssel
nyeri el. A bejegyzési kérés iktatá-
sától számítva és a rendelet által
kért csatolandó iratok iktatása után
a bíróság elnöke által kijelölt bíró
megvizsgálja az iratok jogszerűsé-
gét, és végzéssel elrendeli az ala-
pítványnak az egyesületek és
alapítványok regiszterébe történő
bejegyzését. 

Az iktatási kereset, valamint a
csatolt iratok jogszerűségi meg-
vizsgálása során a bíróság elnöke
által kijelölt bíró megvizsgálja a
rendelet névhasonlóságra vonat-
kozó paragrafusa által előírt ren-
delkezések betartását, és
elrendelheti, indokolt végzéssel, az
alapítvány bejegyzését az egyesü-
letek és alapítványok regiszterébe
abban az esetben is, ha az Igazság-
ügyi Minisztérium indokolt név-
foglalási kérés-visszautasítása
létezik, de azt a bíróság megalapo-
zatlannak tartja.

A bejegyzéssel egy időben a be-
jegyzési végzés egy példányát hi-
vatalból kiközlik az alapítvány
székhelye szerint területileg illeté-
kes adóügyi hivatalnak adóügyi be-
jegyzés céljából, közölve az
alapítvány, egyesület és alapítvá-
nyok regiszterében lajstromozott
bejegyzési számát.

Amennyiben az alapítvány be-
jegyzéséhez szükséges törvényes
feltételek nem teljesültek, a bíró a
rendeletben jelzett határidő (3 nap)
letelte után beidézi a tanácsterembe
az alapítvány képviselőjét, írásban
meghagyva a kifogásoltak módosí-
tását. Amint azt az egyesületnél je-
leztük, amennyiben a módosítások
Románia alkotmányának a 40/2. pa-
ragrafusában szabályozott rendelke-
zésekkel kapcsolatosak (politikai
pluralizmus, területi egység, szuve-
renitás, jogállami elvek), a megadott
tárgyalási határidőre az illetékes bí-
róság mellett működő ügyészséget
(parchet vagy Ministerul Public) is
beidézik, ahova a bíró másolatban meg-
küldi a bejegyzési kérést az alapítvány
alapító okiratával, valamint statútumá-
val együtt. Ebben az esetben az ügyészi
állásfoglalás kötelező.

Amennyiben a megadott tárgya-
lási napig a kifogásoltakat megfe-
lelően módosították, a bíró,
meghallgatva az ügyész állásfogla-
lását is, amennyiben ez szükséges,
és átvéve azokat a bírói végzésbe
is, bejegyezi az alapítványt az
egyesületek és alapítványok regisz-
terébe. 

Amennyiben a kifogásoltakat
nem módosították, vagy, habár sza-
bályszerűen meg volt idézve, de az
alapítvány képviselője igazolatla-
nul hiányzott, a bíró indokolt vég-
zéssel visszautasítja a bejegyzési
kérelmet. A rendelet által szabályo-
zott bírói végzéseket 24 órán belül
hozzák meg a tárgyalás megtartá-
sától számítva, és a döntéshozatal-
tól legtöbb 48 órán belül
megszerkesztik. A bejegyzési vagy
visszautasítási végzések csak ren-
des fellebbezéssel fellebbezhetők
meg (apel). Amennyiben az ügyész
nem vett részt a tárgyaláson, a
megkeresett bíróság mellett mű-
ködő ügyészségnek a bejegyzési
vagy visszautasítási végzéssel
együtt az alapítvány alapító okira-
tát és statútumát is kiközlik. A fel-
lebbezési idő 5 nap, és a
tárgyaláson levők esetében a dön-
téshozatal napjától folyik, a tárgya-
lásról hiányzó felek esetében pedig
a végzés kiközlésétől. A fellebbe-
zést a felek idézésével tárgyalják,
tanácstermi tárgyaláson, sürgős és
elsőbbségi tárgyaláson. 

Az egyesületek és alapítványok
regiszterébe történő bejegyzés a
bírói végzés jogerőre emelkedésé-
nek napján történik meg, amelyről
kérésre a bíróság az alapítvány
képviselőjének vagy meghatal-
mazottjának írásos tanúsítványt
állít ki, amely tartalmazza: az ala-
pítvány elnevezését, székhelyét,
érvényességi idejét, az egyesüle-
tek és alapítványok regiszterébe
történő bejegyzés számát és dátu-
mát.

Harmadik személlyel szemben a
jogi személyiség bizonyítéka a bí-
róság által kiadott írásos tanúsít-
vány (certificat de înregistrare).
Amennyiben az alapítvány, céljá-
nak természetéből adódóan vagy a
tevékenysége miatt, olyan tevé-
kenységeket folytat, amelyek vég-
zéséhez, a törvények értelmében,
előzetes közigazgatási engedélyek
szükségesek, ezek a tevékenysé-
gek, bírói feloszlatás szankciója
mellett, nem végezhetők, csak az
illető engedélyek megszerzése
után.

Az alapítvány az igazgatótanács
(kuratórium) döntése alapján
leányegységet hozhat létre, amely
területi szerv, és kuratóriumi dön-
téssel kerül számára vagyon kiutal-
ványozásra.

Az alapítványt igazgatótanács
(kuratórium) vezeti, amely legke-
vesebb három tagból áll. 

(Foytatjuk)

A nonprofit szervezetekről (IV.)
Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A marosszentgyörgyi 
Szent György Napok programja

2017. április 19–24.
SZERDA, április 19. 

10.00 Megújul településünk! – az Egyesülés negyed korszerűsítési
munkálatai. Magnóliafa-ültetés, Egyesülés negyed; 11.00 „Turisztikai te-
lepülés”, „Románia kulturális települése”, „Leader-település” táblák elhe-
lyezése a község bejáratainál (a község bejárata); 16.00 Karikázzunk!
Bicikliverseny gyerekeknek (6-8, 9-11, 12-14, 15-18 év). Benevezni a
helyszínen lehet (védősisakot kell hozni!) Irányító: AS Master Ski @ Bike
Marosvásárhely. Indulás a kultúrotthontól; 17.00  Lábteniszbajnokság, In
memoriam FODOR JÓZSEF (tornaterem); 19.00 Könyvbemutató: Pupp
J. Attila: Jót s jól – Pupp József magyartanár élete és munkássága. Bemu-
tatja Baricz Lajos plébános (katolikus plébánia).

CSÜTÖRTÖK, április 20. 
10.00 Nyitott kapuk az Angyalka bölcsődében (Petki Dávid utca 111/A);

11.30 A legfiatalabb marosszentgyörgyi köszöntése (a lakhelyén); 16.00
IDŐSEK TALÁLKOZÓJA (kultúrotthon); 18.00 Kézilabda-mérkőzé-
sek: helyi gyerekcsapat, old boys és girls csapatok (tornaterem).

PÉNTEK, április 21. 
Műsorvezetők: Kakasi Mihály, Iszlai Brigitta és Praja Iulian
14.00-15.30 Klasszikus zene – A marosszentgyörgyi Triola előadásában

(községközpont); 14.00 A rezesbanda koncertje (a tömbházaknál); 15.00-
19.00 Arcfestés, lufiformálás, kézműves-foglalkozás gyerekeknek – Gye-
reksátor (kastélykert); 13.00 Labdarúgás: Szent György-kupa – helyi és
vendég MSE gyerekcsapatok (Apollo focipályák); 15.00 Labdarúgás:
Szent György-kupa – felnőttcsapatok, old boys csapatok (Apollo focipá-
lyák); 15.30 A néptáncegyüttesek felvonulása rezesbanda-kísérettel (Tó-
falvi utca); 15.45 A 23. Szent György Napok ünnepélyes megnyitója
(lufik feleresztése, községközpont); 15.50 Koszorúzás a Szent György-szo-
bornál (községközpont); 16.00-18.00 Ruszuly Ervin színész játékos zsong-
lőrködésre tanítja a gyerekeket (kastélypark); 16.00-19.00 Fafaragás
gyerekeknek – Török László irányításával (kastélypark); 16.00-19.00
Egészségsziget a marosvásárhelyi Procardia szervezésében (vérnyomás-
mérés, testzsírtömeg-meghatározás, „derékfájás”-gyakorlatok, tornák, szak-
tanácsadás felnőtteknek és gyerekeknek stb. – Kastélypark) 16.00-18.00
Szent György legendája – játékos és kreatív foglalkozás gyerekek számára
(Caritas sátor); 16.00 Magyar néptáncfesztivál – nagyszínpad; 18.00
Román néptáncfesztivál – színpad; 19.00 Táncház az Üver zenekarral,
Simon Kinga szervezésében (kultúrotthon); 19.40 Roma táncok a helyi
Vadrózsák együttes előadásában (vezető: Szántó Árpád) – színpad; 20.00
RED PARLAMENT (Bukarest) – élő koncert – színpad; 21.00 IRIGY
HÓNALJMIRIGY-koncert (Budapest) – színpad; 22.00 Utcabál: a ma-
rosszentgyörgyi DJ Tibivel (a ’90-es évek és napjaink slágerei) – színpad;
00.00 Programzárás. 

SZOMBAT, április 22.
07.00 Halászverseny (jelentkezni Szabó Lajosnál: 0741-292-777) –

Maros-parti tó; 10.00 Cinege-tetői csemetepark takarítása (Cinege-domb);
10.00-12.00 A Grazioso Quartet koncertje (állami filharmóniától) – 
községközpont; 10.00 Kincskereső családi és ifjúsági csapatok részére (Ca-
ritas sátor); 10.00 -19.00 Agyagozás mindenkinek – Tamási Mihállyal (kas-
télypark); 12.00-18.00 Ruszuly Ervin színész játékos zsonglőrködésre
tanítja a gyerekeket (kastélypark); 11.00-13.00 Játékos és kreatív foglalko-
zás gyerekeknek és családoknak. Otthoni gondozás: Felületi sebek ellátása
– bemutató foglalkozás gyerekek és felnőttek számára (Caritas sátor); 15.00-
16.00  Klasszikus zene – a marosszentgyörgyi Triola előadásában (község-
központ); 16.00-19.00 Fafaragás gyerekeknek – Török László irányításával
(kastélypark); 16.00-19.00 Dobpergetés gyerekeknek – Hána László irá-
nyításával (kastélypark); 16.00-18.00 Harácsolás, kreatív tevékenységek
(origami, kő- és fafestés, termésrajz, ékszerkészítés, nemezelés) – Caritas
sátor; 16.00 A Szent György Gimnázium és a marosszentgyörgyi óvo-
dások műsora (szabadtéri színpad); 18.00 Blue Art-koncert (magyar köz-
ismert slágerek) – színpad; 19.00 New Proscenium-koncert (Nightwish
tribute band, Marosvásárhely – szimfonikus-metál zene) – színpad; 20.00
R-GO- (Szikora Róbert) koncert (Budapest) – színpad; 21.00 CON-
NECT-R-koncert (Bukarest) – színpad; 22.15 TŰZIJÁTÉK (községköz-
pont); 22.20 Szabadtéri buli a marosszentgyörgyi DJ Andrei
Chelbezannal (színpad).

VASÁRNAP, április 23. 
10.00 Liturgia Szent György tiszteletére (2. ortodox templom); 11.00-

13.00 Ügyességi játékok gyerekeknek és családoknak (Caritas sátor); 10.30
12.00 Klasszikus zene – a marosszentgyörgyi Triola előadásában (község-
központ); 12.00 A barátság fája – cserkészjátékok (gyereksátor); 14.00
CSALÁDBARÁT VASÁRNAP DÉLUTÁN (iskolaudvar); 14.00 Gyerek-
programok, játékok a kolozsvári Mister Nicuval, GÓLYALÁBASOK ÉS
BOHÓCOK (iskolaudvar); 15.00 Ruszuly Ervin: tánc és zsonglőrözés
gyerekekkel (iskolaudvar); 15.15 Blessed – streetdance flashmob a helyi
keresztény TiniTeaEst-es fiatalok előadásában (vezető Bereczki Adél) –
színpad; 15.20 Csíky Eduárd – helyi TiniTeaEst-es fiú diabolo-játéka és
Nagy Orsolya Hallelujah dala (iskolaudvar); 15.25 PiciSÓFÁR – gyerek
dicsőítő csoport, Szászrégen. Vezető: Banga Gáspár (színpad); 15.40 A Re-
formátus Kollégium gyerekkórusa – Enyedi Csaba vezetésével (színpad);
15.55 Flashmob: Leonard Kohen – Hallelujah. A helyi kórusok és bérmál-
kozók részvételével. Irányító: Simon Kinga (iskolaudvar) 16.05 Dicsőítő
koncert a marosvásárhelyi Magvető katolikus karizmatikus csoporttal. Ve-
zető: Bereczki Margit (színpad) 16.30 Manna református ifjúsági együttes
– Marosszentgyörgy. Vezető: Török Szilárd (színpad) 16.50 Jubilate Deo
– katolikus ifjúsági együttes – Marosszentgyörgy. Vezetők: Lovász Ágota,
Szántó Árpád, Székely Szilárd (színpad) 17.05 Freestyle Football Show:
Graur Matei – Marosvásárhely (iskolaudvar) 17.20 Rúdtánc – a nagyváradi
Oros Camelia Lorelai előadásában (1.) – iskolaudvar; 17.35 Zumba min-
denkinek – Kodok Helén marosszentgyörgyi gyógytornásszal (színpad);
17.45 Rúdtánc – 2. rész (iskolaudvar); 18.00 MISTER NICU (Kolozsvár)
– gyerekkoncert (iskolaudvar); 18.40 HANDA BANDA zenekar (Budapest)
– gyerekkoncert (színpad); 19.45 Tüzes zsonglőrbemutató – a medgyesi
Firedream 15 tagú csapata (iskolaudvar); 20.30 Programzárás.

HÉTFŐ, április 24.
10.00 SZENT GYÖRGY NAPI BÚCSÚS SZENTMISE. A bérmálás

szentségének kiszolgáltatása: Jakubinyi György gyulafehérvári érsek (római
katolikus templom). Emellett lesz kézműves-kiállítás és vásár, keresztény
sátor (imaszolgálattal) a Regnum Christi és a Magvető közösség szer-
vezésében, Caritas-sátor, gyereksátor és gyerekfoglalkozások a Mári-
affi-kastélyparkban. Részletesebb leírás a Sófalvi Szabolcs FB-oldalon.



ADÁSVÉTEL
TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919. (235)

ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0745-
386-089. (359-I)

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

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

ELADÓ VW Vento, 1993-as, benzi-
nes + GPL, kitűnő állapotban. Tel.
0740-458-350. (438-I)

ELADÓ ló után köthető törökbúzavető
gép. Tel. 0748-951-595. (447)

ELADÓ tűzifa: bükk, gyertyán. Tel. 0748-
977-768. (352)

ELADÓ 500 m2 gyümölcsös a Kis-
hegyszőlő utcában, 4.400 euró. Tel.
0726-774-961. (482-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0757-626-019.
(486-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(487-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(487-I)

ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0749-317-
125. (507)

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

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (144)

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

SZOBAFESTÉST, lépcsőházfes-
tést, csempeburkolást vállalok elő-
nyös áron. Tel. 0745-407-840.
www.zugrav-faiantar.ro (59847-I)

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

TERMOPÁN ablakok, redőnyök,
szalagfüggönyök szerelése és javí-
tása. Tel. 0744-504-536. (18645)

TETŐKET, teraszokat készítünk és
javítunk, bádogosmunkát vállalunk.
Tel. 0726-440-989, 0747-871-270.
(393-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. válla-
lok. Tel. 0365/449-633, 0771-605-
189. (351-I)

SÜRGŐSEN asszonyt keresünk ágyban
fekvő beteg mellé. Jelentkezni lehet
Marosvásárhelyen, a M. Viteazu utca
27/3. szám alatt, naponta 10–18 óra
között. (514)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 19-én BORCSA SÁNDOR ta-
nítóra halálának 30. évfordulóján.
Szerettei. (-)

Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 19-én JAKABFI SÁNDOR 
ATTILÁRA (Jaki) halálának 10.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (324-I)

„Csak egy napig fáj minden
fájás,
Huszonnégy óra s nem jön rosz-
szabb,
De ez az egy nap egyre hosz-
szabb.”

(Ady)
2016. április 19. életünk legszo-
morúbb napja. Ezen a napon
adta vissza nagy, nemes lelkét
Teremtőjének drága gyermekem,
KISS JÁNOS (Jani) elektroener-
getikai mérnök, életre szóló
gyászt, fájdalmat hagyva maga
után. Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Drága JANIKÁNK, emléked le-
gyen áldott, pihenésed csendes!
Szerető családod. (406)

Megállunk néma sírod mellett,
szeretnénk még egyszer meg-
fogni a kezed. Jóságos szíved
pihen a föld alatt, minden érted
hulló könnycsepp nyugtassa ál-
modat. 
Fájó szívvel emlékezünk április
19-én a szentháromsági FARKAS
MIHÁLYRA halálának első évfor-
dulóján. Szerető családja. (496-I)

Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 19-én a maroskeresztúri 
TAKÁCS MÁRIÁRA halálának
második évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (509-I)

Szomorú szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
április 19-én a szeretett férjre,
drága édesapára, nagyapára és
apósra, a havadi születésű
ADORJÁNI FERENC nyugalma-
zott ravai tanítóra halálának 10.
évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá kegye-
lettel. Emléke legyen áldott, és
nyugalma csendes! Drága emlé-
két őrzi felesége, három gyer-
meke és azok családja. (506)

Az idő elmúlik, szállnak az évek,
de a mi szívünkben megmarad
szerető emléked. 
Fájó szívvel emlékezünk aprilis
19-én a szentháromsági FARKAS
MIHÁLYRA halálának első évfor-
dulóján. Emlékét őrzi édesanyja és
testvérei. Nyugodj békében! (515)

Fájó szívvel emlékezünk a szé-
kelycsókai születésű volt csere-
falvi lakosra, néhai SZÉKELY
JULIANNÁRA – született KO-
VÁCS JULIANNA – (Juci nénire),
a drága édesanyára, anyósra,
nagymamára, dédmamára, aki-
nek jóságos szíve egy évvel ez-
előtt megszűnt dobogni. Meleg
barna szeme szelíd mosolygása
nem hinti már sugarait erre a vi-
lágra. Minden mozdulata itt él
emlékezetünkben, örökké őriz-
zük jóságát szívünkben. Nyugod-
jon tovább szelíd békességben.
Hiányát érezzük, emlékét őrizzük
örökkön örökké. Soha nem feled-
jük. A gyászoló család. (-)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, nagy-
apa, dédnagyapa, 

özvegy KÁDÁR JÁNOS 
életének 87. évében rövid szen-
vedés után csendesen megpi-
hent.
Temetése április 19-én délután
2 órakor lesz a családi háztól a
besei temetőben.

A gyászoló család. (-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy áp-
rilis 16-án, súlyos szenvedés
után eltávozott az élők sorából
a marosvásárhelyi 

ORBÁN ROZÁLIA. 
Temetése április 19-én 15 óra-
kor lesz a Jeddi úti temetőben. 

A gyászoló család. (481-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
após, nagyapa, testvér, rokon
és jó szomszéd, 

CSORTÁN GÁBOR
életének 82. évében, április 13-
án, hosszú szenvedés után
megpihent. Drága halottunkat
április 18-án du. 3 órakor a kato-
likus temetőben helyeztük örök
nyugalomra. Nyugodj békében! 

A gyászoló család. (485-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, apa, nagy-
apa, após, rokon, 

SOLYMOSI ISTVÁN 
életének 67. évében hosszú és
súlyos szenvedés után csende-
sen megpihent. 2017. április 19-
én 13 órakor kísérjük utolsó
útjára a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (488-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, após,
nagytata és testvér, 

MADARÁSZ ZOLTÁN 
életének 59. évében április 17-én,
türelemmel viselt, rövid szenve-
dés után  csendesen megpihent.
Temetése április 20-án 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi római ka-
tolikus temető felső kápolnájá-
ból. Nyugodjék békében!

A gyászoló család. (489-I)

Mély fájdalommal, szomorú
szívvel tudatjuk, hogy a szere-
tett édesanya, nagymama, déd-
mama, rokon és jó szomszéd, 

özv. GÖRÖG ROZÁLIA 
szül. Szalma 

életének 94. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése április 19-én 13 órakor
lesz a meggyesfalvi temetőben,
református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (494-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édes-
anya, 

LÁZÁR PIROSKA 
szül. Szász 

a III. Sz. Belgyógyászati 
Klinika volt főasszisztensnője 

rövid, de súlyos betegség kö-
vetkeztében elhunyt. Végső út-
jára 2017. április 20-án 14
órakor kísérjük a római katoli-
kus temető felső kápolnájából,
református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (501-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj és édes-
apa, 

CSORTÁN MÁRTON (Öcsi) 
az Electrica volt dolgozója 

életének 66. évében rövid szenve-
dés után elhunyt. Drága halottunk
temetése április 20-án, csütörtö-
kön 13 órakor lesz a Jeddi úti vá-
rosi temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Fájdalommal búcsúzik tőle bá-
natos felesége, Julieta és fia,
Iván. (519-I)

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy 

CSORTÁN MÁRTON (Öcsi) 
az Electrica volt dolgozója 

életének 66. évében 2017. ápri-
lis 16-án elhunyt. Temetési
szertartása 2017. április 20-án,
csütörtökön 13 órakor lesz a
Jeddi úti városi temetőben, ka-
tolikus szertartás szerint. 
Búcsúzik tőle: bánatos édes-
anyja, testvérei és azok csa-
ládja. (519-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy 
KÜRTHI ÉVA 

életének 81. évében 2017. ápri-
lis 14-én  Frankfurtban elhunyt. 

A gyászoló család. (500-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk és
együttérzésünk a gyászoló
családnak a szeretett SZIGETI
MÁRIA (szül. Felcser), BABA
NÉNI elvesztése miatt.
Osztozunk fájdalmatokban a
messzi távolból. Ament Janika
és családja Németországból. (v-I)

Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak LÁZÁR PIROSKA
(PIRIKE) elvesztése miatt, aki
több mint tíz évig volt közvetlen
munkatársunk. Emlékét
megőrizzük, hálásan köszönjük
mindenkori szorgalmát,
hozzáértését, kitartását. Dr.
Frigy Attila és Gerda. (493-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak LÁZÁR
PIROSKA (PIRIKE) egykori
főasszisztensnőnk elvesztése
miatt. A Maros Megyei Klinikai
Kórház Belgyógyászati és
Kardiológiai Osztályának
munkaközössége. (493-I)

A Marosvásárhelyi Urológiai
Klinika munkaközössége meg-
rendüléssel búcsúzik LÁZÁR
PIROSKA asszisztensnőtől.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. Drága Imre, mély
együttérzéssel osztozunk
fájdalmadban. „Küzdés az élet,
nyugvás a halál.” (Madách
Imre) (504-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
volt kollégánk, Lázár Imre
FELESÉGE elhunyta alkal-
mából. Az urológiai műtő
munkaközössége. (505-I)

Az elválás örök fájdalmával
búcsúzunk jó barátunktól,
CSORTÁN MARCITÓL. Sze-
retteinek  vigasztalódást kívá-
nunk: Endre, Zoli, Alpár
családjukkal. (508-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik NAGY ANDRÁST
elkísérték utolsó útjára, sírjára
virágot helyeztek és fájdal-
munkban osztoztak. A gyászoló
család. (446-I)

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik CSORTÁN
GÁBOR temetésén részt vettek,
sírjára virágot  helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (485-I)

Köszönetet mondok minden-
kinek, akik szeretett feleségem,
HORVÁTH ILONKA temetésén
részt vettek, sírjára virágot helyez-
tek és fájdalmamban vigasztaltak.
Szerető férje, Feri. (510)
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Rágcsáló- és rovarirtás
Ezennel tájékoztatjuk, hogy 2017. április 24–30. között a Coral

Impex Kft. patkányirtást végez Marosvásárhely közterületein és
rovarirtást a város köz- és magánterületein, a 313/2011. 09. 13.
számú koncessziós szerződés értelmében, amelyet Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatalával kötött. Megjegyezzük, hogy a munká-
latok az időjárás függvényében eltolódhatnak.

A rovarirtásra használt anyagok deltametrint tartalmaznak, a pat-
kányirtó hatóanyaga a brodifacoum. Ezeket az Egészségügyi Minisz-
térium engedélyezte, és az Xn és Xi mérgezési csoportba tartoznak.

A balesetek elkerülése érdekében kérjük a lakosságot, figyelje-
nek oda a gyermekekre és házi kedvenceikre, hogy ne kerüljenek
kapcsolatba a mérgekkel. Szükség esetén azonnal jelentkezzenek
a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikán.

A kellemetlen incidensek elkerülése érdekében emlékeztetjük a
lakosságot, hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen pat-
kányirtásra, rovarirtásra, fertőtlenítésre jogosult kereskedelmi tár-
saság Marosvásárhely magán- és közterületein, a tulajdonosi tár-
sulásoknál, a magángazdaságokban és gazdasági egységeknél. 

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
VEZÉRIGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő
megüresedett állások betöltésére: PSZIHOLÓGUS – egy állás,
PSZICHOPEDAGÓGUS – egy állás, LOGOPÉDUS – egy állás a
segesvári neuropszichiátriai rehabilitációs központban;
PSZICHOPEDAGÓGUS – egy állás a fogyatékkal élő gyermekek
felépülését, rekuperációját célzó mobil szolgálathoz; SZOCIÁLIS
MUNKÁS – egy állás, PSZICHOLÓGUS – két állás a sürgősségi
beavatkozási, visszaélés, hanyagság, kereskedelem, migráció elleni
szolgálat – gyermekvédelmi segélyvonalnál; SZOCIÁLIS MUNKÁS –
egy állás a Materna anyaotthonban; SZOCIÁLIS MUNKÁS – egy állás a
társadalmi kirekesztést megelőző szolgálat idősgondozó osztályán;
SZOCIÁLIS MUNKÁS – egy állás a fogyatékkal élő felnőtt személyek
komplex felmérési osztályán, SZOCIÁLIS MUNKÁS – egy állás  a
marosszentkirályi és marosszentkirályi családi típusú házaknál.
Sajátos követelmények:
PSZIHOLÓGUS:  egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű
oklevéllel) pszichológia szakon, pszichológus szakképesítéssel.
LOGOPÉDUS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű
oklevéllel) pszichológia szakon, speciális pszichopedagógia
szakképesítés.
PSZICHOPEDAGÓGUS: gyetemi végzettség (licenc- vagy azzal
egyenértékű oklevéllel) neveléstudomány szakon, pedagógia, speciális
pszichopedagógia szakképesítés.
SZOCIÁLIS MUNKÁS: gyetemi végzettség (licenc- vagy azzal
egyenértékű oklevéllel) szociális munkás szakon, szociális munkás
szakképesítés.
Az írásbeli vizsga 2017. május 10-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati
vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat május 2-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)



A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal 

szervezésében a nagytakarítás 2017. március 20 – április 24. kö-
zött zajlik. 
A soron következő utcákból a szemétszállítás programja: 
– április 20-án, csütörtökön: 1918. December 1. út, Tisztás, Ferdi-
nánd király,   Erzsébet királyné, Jeddi, Szent István, Szent János,
Ágacska, Rügy, Negoiu, Erdőalja, Merész, Áldás, Haladás,
Munka, Jövő, Testvériség, Harmónia, Dicsőség (Glória), Tulipán,
Barátság;
– április 21-én, pénteken: Borzeşti, Kelemenhavas, Fenyő, Vul-
kány, Papiu;
– április 22-én, szombaton: Ştefan cel Mare, Törvényszék, Memo-
randum, Liszt Ferenc, Bolyai, Márton Áron, Köteles Sámuel,
Egyesülés tér, Művész, Retyezát, Forrás, Kút, Sportoló, Görbe,
Égerfa.

Az ingatlantulajdonosok, tulajdonosi társulások kötelesek idő-
ben kitakarítani a háztáji gazdaságokat, udvarokat, a tömbházak
körüli területet és a zöldövezetet. A hulladékot a járdaszélre, a
szállítójárművekkel könnyen megközelíthető helyre kell kitenni
egy nappal a meghirdetett időpont előtt. A Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal felkéri azokat, akik most metszik a fákat, hogy
az ágakat külön csomóba rakják, másként nem viszik el a hely-
színről. A szemetet a meghirdetett napon szállítják el a polgár-
mesteri hivatal illetékesei.

Az utólag kihelyezett hulladék elszállítását a Salubriservtől
külön kell igényelni, és ezért a tulajdonosi társulásnak díjat szá-
molnak fel.

A program az időjárás, illetve objektív okok függvényében mó-
dosulhat. 

Moldovan Florian mérnök, 
a Közterület-kezelő Igazgatóság igazgatója

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

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, MOSOGATÓT.
Tel. 0722-268-866. (59609)

MAROSVÁSÁRHELYI ÉLELMISZERÜZLETBE KERESKEDELMI ELADÓT alkalmazunk három
váltásba. Feltétel a románnyelv-tudás, ügyesség. Az önéletrajzokat a burian.katalin@yahoo.com e-mail-címre
várjuk,  személyesen a I. Maniu u. 1. szám alatt (a sarki üzlet – Panov) lehet benyújtani. (18780)

AUTÓMOSÓ alkalmaz SZEMÉLYZETET és egy LÁNYT BÁRBA. Tel. 0741-411-334. (198)

FŐTÉRI VENDÉGLŐ Marosvásárhelyen alkalmaz PINCÉRT, PINCÉRNŐT. Tel. 0723-003-110. (18755-I)

MAGÁNCÉG fiatal, érettségivel rendelkező, jó kézügyességű FÉRFIMUNKAERŐT alkalmaz. Érdeklődni
a következő telefonszámon lehet 8–16 óra között: 0265/211-127. (sz.)

A ROHID CONSTRUCT KFT. budapesti munkákra alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES, VASBETONSZERELŐ
munkásokat azonnali kezdéssel, hosszú távra. Magas kereseti lehetőség! Tel. 0773-391-682, 0758-376-732.
(506-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz fiatal SEGÉDMUNKÁST és MÉSZÁROST. Tel.: 0744-644-026. (512)

KFT. alkalmaz GÉPÉSZT BULDOEXKAVÁTORRA, SZAKKÉPZETT KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT.
Tel.: 0744-798-270. (517-I)

ELADÓNŐT alkalmazunk főtéri ruhásüzletbe. Tel.: 0744-692-841. (518)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Marosvásárhely 
municípium 

versenyvizsgát szervez megüresedett állások betölté-
sére a Maros sport- és szabadidőközpontba

Az állásokat olyan jelentkezők tölthetik be, akik  eleget tesznek
a  2011. évi, utólagosan módosított és  kiegészített 286-os kor-
mányhatározattal elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében elő-
írtaknak. 

• két kasszás a zöldövezeteket és medencéket karbantartó ad-
minisztratív részlegre

– középfokú végzettség érettségi diplomával
• két munkás a műszaki osztályra
– középfokú vagy általános iskolai végzettség
• három munkás a medencéket üzemeltető és karbantartó rész-

legre
– középfokú vagy általános iskolai végzettség
• egy takarító a műszaki részlegre
– középfokú vagy általános iskolai végzettség
A versenyvizsgát  a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám

alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2017. május 3-án 12 óra – a dossziék benyújtásának határ-

ideje
– 2017. május 11-én 10 óra – írásbeli/gyakorlati vizsga.
A meghallgatás időpontját később közöljük. 
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a

www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányozható. 
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mel-

lékállomásán vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es
iroda.

Dr. Dorin Florea polgármester

Támogatás
kulturális

rendezvényekre
Marosvásárhely municí-

pium az érdekeltek  tudomá-
sára hozza, hogy pályázni
lehet a 2017-es évre vissza
nem térítendő támogatásra
kulturális projektekkel/prog-
ramokkal. Az útmutató és a
kérvény a polgármesteri hiva-
tal  www.tirgumures.ro webol-
daláról  tölthető le. 

Bővebb felvilágosítás a
0365/882-066-os telefonszá-
mon, kapcsolattartó:  Sztancs
Erzsébet. Benyújtási határ-
idő: 2017. május 18-án 16 óra. 

Dr. Dorin Florea 
polgármester
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www.bopita.com

Az erdőszentgyörgyi Lion International Trading Kft., bopita gye-
rek- és ifjúsági bútorokat gyártó cég technikai végzettséggel ren-
delkező munkatársat keres.

A munkakör leírása:
– termékeink minőségi szintjének megőrzése és további javítása
– műszaki rajzok és CNC-programok kivitelezése
– későbbi szakaszban egy ERP program bevezetése a termelés meg-
szervezésére és ellenőrzésére

Elvárások:
– angolnyelv-tudás
– felsőfokú végzettség
– pontosság
– dinamizmus
– csapatszellem
A tapasztalat előnyt jelent.

Önéletrajzot és szándéknyilatkozatot a következő e-mail-címre lehet
küldeni: office@lionsrl.ro 
További információk a következő telefonszámon: 0265/580-355.


