
Akár 10 százalékkal is drágulhat a kenyér, a búza és a liszt
árának emelkedése miatt – nyilatkozta a napokban a Rom-
pan, a malom- és sütőipari munkáltatók szervezetének az el-
nöke. A lapunk által megkeresett pékségek között van, amely
bejelentette, hogy május 1-től emeli a kenyér árát, mások
egyelőre számításokat végeznek. 

Akár 10 százalékkal is drágulhat a kenyér, a búza és a liszt árá-
nak emelkedése miatt, de amiatt is, hogy a minimálbér 1.450
lejre való emelése nyomán többet kell fizetni az alkalmazottak-
nak – nyilatkozta a napokban az Agerpres hírügynökségnek a
Rompan, a malom- és sütőipari munkáltatók szervezetének el-
nöke, Aurel Popescu. 

Bérakadályverseny 
Találékony kormányunk van. Tele vannak ötlettel

ezek a miniszterek. A pálmát még mindig a munka-
ügyis bűbáj Olguca viszi, aki csillagászati bérnöveke-
dést ígért egyes szakmai csoportoknak, majd saját
lódításaiba belegabalyodva újabb és újabb korrekci-
ókkal lepte meg a közvéleményt. Na de ne húzzuk min-
denért szegényre a vizes lepedőt, nem mindig tudja,
mit beszél, ugyanis a háttérből a diktatórikus hajlamú
pártvezér adja az utasításokat. Tény, hogy az egységes
bértáblázat elfogadtatása nem lesz könnyű. Bár min-
denki elismeri ennek szükségességét, olyan nagyok az
elvárások, hogy azokat képtelenség kielégíteni. Borí-
tékolható az elégedetlenségi hullám, a szakszervezeti
megmozdulások, tüntetések. Ennek tudatában húzza-
halasztja a kormánypárt a törvényhozási vitát, amely
nagyon rövid lesz. A szocdem párt honlapján olvas-
ható 350 oldalas dokumentum megvitatására nem sok
időt szánnak. Az elemzők szerint áldozatot követel a
béremelés. A költségvetési terhet adóemeléssel és a
beruházások csökkentésével mérsékelhetik. Magya-
rán: továbbra sem épülnek autópályák a megálmodott
ütemben. De talán ennél is nagyobb gond lesz a vál-
lalkozói szektorral, amelyet további adóterhekkel 
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Az óvodákért 
tekernek
Vasárnap délben kerékpárosok veszik
birtokukba a marosvásárhelyi Győze-
lem teret. A Velo Akadémia, a Maros-
széki Közösségi Alapítvány és a
Critical Mass közösség szervezésé-
ben minden tavasszal és ősszel meg-
tartott biciklis felvonulást ezúttal is
számos program gazdagítja. 

____________2.
Uniós forrásokból
pénzelhetik 
a pályaépítést
Románia az Európai Unió forrásaiból
finanszírozza az észak-erdélyi autó-
pálya Marosvásárhelytől a magyar–
román államhatárig tartó szakaszának
a befejezését. 

____________3.
Arany János 
és az erdélyiek (IV.)
Igazságtalanok volnánk, ha az Arany
János és az erdélyiek sorozatból ki-
hagynánk Brassai Sámuelt. Ugyanis
Arany János és Brassai Sámuel leve-
leztek, és jellegzetesen brassais volt
ez a kapcsolat.

____________5.
Húsvéti 
„verekedők” 
a Nyárádmentén
Szombat éjszaka, vasárnap kora haj-
nalban az egész közösséget bevonva
2 órakor elindulnak és körüljárják a
falu határát. Amikor még létezett re-
zesbanda is Rigmányban, az is ki-
ment a Várhegyre, zenéje
Nyárádgálfalváig lehallatszott az éj-
szakai csendben.

____________15.

Fotó: Nagy Tibor

Egyesek emelik az árakat, mások még nem döntöttek

Drágulhat a mindennapi kenyér 



Vasárnap délben kerékpárosok veszik birtokukba
a marosvásárhelyi Győzelem teret. A Velo Akadé-
mia, a Marosszéki Közösségi Alapítvány és a Cri-
tical Mass közösség szervezésében minden
tavasszal és ősszel megtartott biciklis felvonulást
ezúttal is számos program gazdagítja. 

Akárcsak a korábbi években, ezúttal is sor kerül a Tekerj
egy jó célért! elnevezésű adománygyűjtő és egyben közös-
ségépítő akcióra. Idén a szervezők az adományokból leg-
alább három marosvásárhelyi óvodát szeretnének tíz-tíz
futóbiciklivel és más, a kisgyermekeket kerékpározásban
segítő fejlesztő eszközökkel ellátni. Az akcióra benevezők-
nek a 20 vagy 40 lejes kezdőcsomag megvásárlása után a
megszokott forgatókönyv szerint a központból a város te-
rületén elhelyezett kilenc pecsételőponthoz kell eljutniuk,
majd vissza kell térniük az információs sátorhoz, ahol le-
adhatják a lepecsételt nyereményszelvényeket, amellyel
részt vehetnek a Tekerj tombolán. A fődíj a Decathlon üzlet
által felajánlott B-TWIN Rockrider kerékpár lesz. Az ado-
mánygyűjtő játék 13 órakor kezdődik, a kerékpárosoknak
17 órára kell visszaérniük a kiindulóponthoz. A tombola-
húzás 17.15-től zajlik.

Szintén 13 órakor kezdődik a Creactivity Egyesület szer-
vezésében a Kreaktivitás a forgalomban elnevezésű gyer-
mekprogram, egy menetleveles, többállomásos játék,
amelynek során a biztonságos közlekedés szabályait ismer-
tetik meg a kis kerékpárosokkal. Egyebek mellett egyen-
súlygyakorlatokra, közlekedési táblák felismerésére,
tájékozódási feladatokra, kerékpártípusok megkülönbözte-

tésére, a zebrán való közlekedés szabályainak és a kötelező
kerékpár-felszerelésnek a megismerésére, jelzőlámpa-játé-
kokra, célba dobásra, távolságpróbára és rendőri kézjelek
megtanulására, illetve érdekes szituációs játékokra is sor
kerül. 

A biciklis gyermekek felvonulása, a Critical Mass Junior
16 órakor kezdődik, a résztvevők a főtért kerülik meg.
16.30-kor a gyerekek számára tartanak tombolahúzást, a
legszerencsésebbikük egy új kerékpárral térhet haza.

A felnőtt kerékpárosok 18 óra előtt öt perccel emelik ma-
gasba járgányaikat, majd 18 órakor elindul a kritikus
tömeg. A felvonuláson – amely a Győzelem tértől indul, és
az 1918. December 1. úton, a Pandúrok sétányon, a Pre-
deal, majd a Dózsa György utcán át újra visszatér a főtérre,
ezt követően pedig a Forradalom, az 1989. December 22.,
Hajnalcsillag, Béke, Csónakos és Tutaj utcát érintve a Sör-
patikáig halad – ezúttal sem vehetnek részt 14 év alatti
gyermekek. 
Szászrégenben is felvonulnak

Egy nappal a marosvásárhelyi Kritikus tömeg rendez-
vény előtt a Szászrégeni Közösségi Alap is megszervezi a
biztonságos kerékpáros közlekedést népszerűsítő, kerék-
párutak fontosságát hangsúlyozó akciót. A résztvevők
szombaton 14 órakor gyülekeznek a városközpontban, a ré-
geni polgármesteri hivatal épülete előtt. A program során
– akárcsak a megyeszékhelyi akción – a szervezők a tíz leg-
gyakoribb balesettípusra is felhívják a jelenlevők figyelmét,
illetve húsz kerékpározás mellett szóló érvet sorakoztatnak
fel. A rendezvény kínálatából az ügyességi próbák és a
gyermekeknek szóló tevékenységek sem hiányoznak. A
szászrégeni biciklisek felvonulása várhatóan 17 órakor kez-
dődik.

Kedden lesz a jogi tanácsadás 
Ezúttal április 25-én, kedden délután 4 órakor tart jogi ta-
nácsadást szerkesztőségünk Dózsa György utca 9. szám
alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában előfizetőink-
nek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy
hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel
kapcsolatos minden iratot.

Bőrápolás természetesen 
Minden ötödik ember bőrproblémákkal küzd – a homlokon
levő kellemetlen pattanásoktól a komoly bőrbetegségig. A
különböző testápolók, krémek csaknem 100%-ban mes-
terséges vegyi anyagokból állnak, melyek közül több is
káros az egészségre. Miért válasszunk natúr kozmetiku-
mot a megszokott helyett? Hogyan hatnak a natúr kozme-
tikumok bőrünkre? A Női Akadémia Bőrápolás
természetesen című előadásán megtudhatják a választ
ezekre a kérdésekre, és a résztvevőket praktikus gyakor-
lati tanácsokkal is ellátja Zillmann Zsuzsa. Az előadás áp-
rilis 25-én lesz 17.30 órától a Bernády Házban (Horea utca
6. szám). Előadás előtt és után a résztvevők természetes
alapanyagú kozmetikumokat próbálhatnak ki. 

Retroparádé
Szombaton, április 22-én kerül sor a Tavaszi retroparádé
2017veteránautó-kiállításra Marosvásárhelyen, a vár előtti
parkolóban. Szervező a Classiccarclub. A kiállításon részt
venni szándékozóknak regisztrálniuk kell. 

Reumatológiai és immunológiai 
előadások

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület április 24–27. között naponta 16-tól 20 óráig
magyar nyelvű reumatológiai és immunológiai előadás-so-
rozatot szervez a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanul-
mányi Házban. A rendezvény vendége prof. dr. Czirják
László tanszékvezető egyetemi tanár, a Pécsi Tudomány-
egyetem Általános Orvostudományi Kar Reumatológiai és
Immunológiai Klinikájának professzora. A 15 kreditpontos
előadásokon való részvétel ingyenes. 

A magyar film története 
Marosvásárhelyen

A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetemmel, a Maros megyei MA-
DISZ-szal, a K’Arte Kulturális Egyesülettel és a Magyar
Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézettel közösen film-
történeti vetítéssorozatot indított Marosvásárhelyen 120
éves a magyar film címmel. A 11 alkotásból álló sorozat a
némafilmes korszakból indulva egy-egy rendező filmtörté-
neti korszakot meghatározó alkotását mutatja be Maros-
vásárhelyen is. Április 23-án, vasárnap 19 órától a
Művészeti Egyetem vetítőtermében (Köteles Sámuel utca
6.) folytatódik a sorozat, levetítik Szőts István 1942-ben
rendezett drámáját, az Emberek a havason című filmet. 

Főzőtanfolyam gyakorlati bemutatóval
A marosvásárhelyi Hetednapi Adventista Egyház az
egészséges életmóddal és étrenddel kapcsolatos főzőtan-
folyamot szervez április 24-én, hétfőn este 7 órai kezdettel
a Kövesdombon, a Maros Művészegyüttes termében. A
gyakorlati bemutató után kóstolás is lesz. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma KONRÁD, 
holnap CSILLA, NOÉMI
napja. 
CSILLA: a reformkorban Vö-
rösmarty Mihály névalkotása,
valószínűleg a csillog, csillag
szavak tövéből. 

21., péntek
A Nap kel 

6 óra 25 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 17 perckor. 
Az év 111. napja, 

hátravan 254 nap.

Készül a Kritikus tömeg
Az óvodákért tekernek
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A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
10, 40, 19, 20, 34+ 11 NOROC PLUS: 0 5 0 6 8 0

19, 23, 9, 32, 33, 18 SUPER NOROC: 8 1 2 0 6 5

1, 21, 18, 6, 31, 3 NOROC: 7 6 2 4 3 1 7

Amint korábban jeleztük, a Marosvásárhelyi
Rádió kezdeményezésére több hivatal, nemkor-
mányzati és médiaszervezet összefogott annak
érdekében, hogy április 22-én a Föld napja tisz-
teletére megtakarítsák Marosvásárhely fölött a
Maros komp és a sárpataki híd közötti szakaszá-
nak mindkét partját. 

Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesz-
tőségének vezetője szerint a kedvezőtlen időjárás ellenére
mintegy 200 résztvevőre számítanak. Akik csatlakoznának
az akcióhoz, azokat 22-én, szombaton 11 órára a kompnál

várják. A tervek szerint négy csoportban zajlik majd a gyűj-
tés. Két-két csoportot csónakokkal átvisznek a Maroson, és
a kijelölt szakaszt lentről és fentről, egymással szembein-
dulva takarítják meg. A zsákokba gyűjtött hulladékot majd
a kijelölt helyre kell letenni, ahonnan az Adi Ecolect, az
Aquaserv, illetve a marosszentgyörgyi polgármesteri hivatal
által biztosított járművekkel elszállítják. A csapatokat a he-
gyimentő szolgálat terepjáró autóival viszik majd el a kezdő-
pontokhoz. A munkavédelmi kesztyűket és a zsákokat a
szervezők biztosítják, de akinek van ilyen, hozhat magával.
Ajánlatos gumicsizmával, az időjárásnak megfelelő ruhában

menni, mert sok helyen bokrok, fák alól kell ki-
emelni a szemetet. A hegyimentő szolgálat biz-
tosítja az egészségügyi ellátást is. Az RMDSZ
Nőszervezete megígérte, hogy zsíros kenyérrel
várja majd a szervezőket. 

Szász Attila arra kéri az érdeklődőket, hogy
amennyiben lehet, ne késsenek, hogy a munká-
val minél jobban haladjanak, és egy időben
kezdődjön meg a gyűjtés a kijelölt helyekről. –
Ha minél többen leszünk, annál hatékonyabb
a munka, és jobb a hangulat – mondta Szász
Attila, ezért a kedvezőtlen időjárás ellenére is
menjünk ki a komphoz, hogy mutassuk meg,
nem vagyunk közömbösek, mindannyiunknak
fontos a tiszta környezet! (vajda) 

A rossz idő ellenére lesz Maros-part-takarítás 

Fotó: Vajda György 

A labdarúgó 1. ligás rájátszás
7. fordulójának televíziós 

közvetítési rendje
Április 21., péntek:
* 18.00 óra: Concordia Chiajna – Voluntari FC (al-

sóház)
* 20.30 óra: Zsilvásárhelyi Pandurii – Botoşani FC

(alsóház)
Április 22., szombat:
* 17.30 óra: Astra Giurgiu – Kolozsvári CFR (fel-

sőház)
* 20.30 óra: USK Craiova – Bukaresti Dinamo

(felsőház)
Április 24., hétfő:
* 18.00 óra: Jászvásári Politehnica CSM – Maros-

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

(felsőház)
A Temesvári Poli ACS – Medgyesi Gaz Metan al-

sóházi mérkőzést tegnap, lapzárta után játszották. Va-
lamennyi találkozót élőben közvetíti a DigiSport, a
DolceSport és a Look TV/Plus.

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. ligás bajnokság V. csoportjának 24.

fordulójában, ma 17 órától: Nemeszsuk – Marosvásárhelyi ASA
II, Nagyszeben – Radnót, Medgyesi Gaz Metan II – Szászré-
geni Avântul.

A 4. ligában a 23. forduló mérkőzései következnek. A műsor:
ma 19.30 órai kezdettel: Marosvásárhelyi MSE – Ákosfalva
(Sziget utcai műfüves pálya); szombaton 11-től: Marosorosz-
falu – Nyárádtő, Szováta – Erdőszentgyörgy, Kutyfalva – Ma-
rosludas, Marosvásárhelyi Juvenes – Marosvásárhelyi Gaz
Metan (marosszentkirályi pálya), Dános – Náznánfalva, Nagy-
sármás – Nyárádszereda.

A női Szuperliga 14. fordulójában, vasárnap 11-től: 
Marosvásárhelyi ASA – Temesvári CFR (Sziget utcai műfüves
pálya).

A futsal 1. liga rájátszásának 1. fordulójában: Székelyudvar-
helyi FK – Marosvásárhelyi City’us (2. mérkőzés).

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga rájátszásának 1. for-
dulójában, szombaton 20 órától: Maros KK – Nagyszebeni
CSU (4. mérkőzés).

RÖPLABDA. A női A1 osztályú bajnokság alsóházi ráját-
szásának 9. (utolsó) fordulójában, szombaton 18 órától: Maros-
vásárhelyi CSU Medicina – Jászvásári Penicilina ACS.



Kolozsváron tartja május 17. és 21. között éves
kongresszusát az Európai Nemzetiségek Föderatív
Uniója (FUEN) – jelentette be csütörtöki sajtótájé-
koztatóján Vincze Loránt, a FUEN elnöke és Kele-
men Hunor, a házigazda szerepét betöltő RMDSZ
elnöke.

A 62. FUEN-kongresszus legfontosabb célja az Európai Bi-
zottság által március végén bejegyzett Minority SafePack
című európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének az
előkészítése lesz. Az EU-s jogszabályalkotás kezdeményező-
inek egy év alatt egymillió támogató aláírást kell összegyűj-
teniük legalább hét tagországból ahhoz, hogy
kezdeményezésük mérlegelésére késztessék az Európai Bi-
zottságot.

Kelemen Hunor kijelentette: a kisebbségvédelemben is el-
fogadhatatlannak tartják a kétsebességes Európai Uniót. Úgy
vélte: jelenleg van egy régi Európa, ahol az őshonos nemzeti
kisebbségek problémáit megnyugtatóan rendezték, a kelet-
közép-európai térségben viszont a kisebbségi gondok továbbra
is megoldatlanok. A politikus arra emlékeztetett, hogy a Mi-
nority SafePack polgári kezdeményezés kidolgozása öt évvel
ezelőtt az RMDSZ műhelyeiben kezdődött el, és mára az
egész EU-t foglalkoztató témává vált. Hozzátette: a FUEN-
kongresszus keretében indítják el a polgári kezdeményezés tá-
mogató aláírásainak az összegyűjtését.

Kelemen Hunor azt is hangsúlyozta, hogy a kezdeménye-
zéssel az európai államok többségi társadalmait is meg akarják
szólítani, hiszen nagymértékben a többségi támogatókon

múlik, hogy születik-e európai jogszabály a kezdeményezés
eredményeként. Az RMDSZ elnöke az MTI kérdésére el-
mondta: a szövetség 200 ezer támogató aláírás összegyűjtését
vállalja, de reményei szerint ennél több fog gyűlni Romániá-
ban.

Vincze Loránt kijelentette: a FUEN-kongresszus idejére
Kolozsvár lesz Európa őshonos kisebbségeinek a fővárosa.
Hozzátette: 200 delegátust várnak a kongresszusra, melyen
jelen lesznek az Európa Tanács, az Európai Parlament, az Eu-
rópai Bizottság, valamint az ENSZ képviselői. A kongresszus
előadói között szerepel Navracsics Tibor EU-biztos is. Meg-
jegyezte: meghívták a román elnöki hivatal és a kormány kép-
viselőit is, hogy ők is láthassák, milyen témák foglalkoztatják
az európai kisebbségeket.

A kongresszus kiemelt témái lesznek: az őshonos nemzeti
kisebbségek hozzájárulása az európai kulturális hagyatékhoz,
a nemzeti-kulturális autonómiák gyakorlata és kihívásai
Közép- és Kelet-Európában, valamint a modernitás és inno-
váció a kisebbségi közösségekben.

Vincze Loránt elmondta, a polgári kezdeményezés aláírás-
gyűjtése során minden országban a helyi kisebbségi közössé-
geket leginkább foglalkoztató a témákat hangsúlyozzák majd.
Az MTI kérdésére elmondta: Erdélyben ez a sportközvetíté-
seket országokra korlátozó geokódolás eltörlése, vagy a regi-
onális politikára vonatkozó fejezet lehet. Utóbbi azt szolgálja,
hogy a regionális politika keretében a kisebbségeket is céloz-
zák meg az EU által finanszírozott felzárkóztatási programok.
(MTI)
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Hétfőn kerülhet a parlament elé 
a bértörvény

Az egységes bértörvényt hétfőn nyújtják be a parla-
mentnek, jelentette be csütörtökön Liviu Dragnea, a
képviselőház elnöke. „Nagyon fontos volt az elmúlt
időszak, mert azt gondolom, hogy nagyon sokan
megértették, hogy miről szól ez a törvény és hogy
miért van szükség rá” – nyilatkozta Dragnea a par-
lamentben. Hozzátette: előfordulhat, hogy a terve-
zeten további apróbb módosításokat végeznek.
(Agerpres)

Újabb amerikai fegyvereket 
vásárolna a védelmi tárca

Idén elindíthatja a közbeszerzési eljárásokat a vé-
delmi minisztérium több Patriot légvédelmi rakéta,
nagy mozgékonyságú rakétatüzérségi rendszer (HI-
MARS) és 8x8-as összkerék-meghajtású páncélo-
zott csapatszállító jármű vásárlására – jelentette be
Galacon Florin Lazăr Vlădică államtitkár és Nicolae
Ciucă vezérkari főnök. A védelmi minisztérium két
képviselője John Gronskival, az amerikai hadsereg
európai főparancsnokságának főparancsnok-helyet-
tesével és Dean Thompsonnal, az Amerikai Egyesült
Államok bukaresti nagykövetségének képviselőjével
részt vett az Európai Viszontbiztosítási Kezdemé-
nyezés (ERI) elnevezésű program keretében érkező
első amerikai osztag ünnepélyes fogadtatásán Ga-
lacon. (Agerpres)

Sok országban romlott a demokrácia
és a jogállamiság helyzete

Ugyan Európa továbbra is a demokrácia „világítótor-
nya” a világban, az utóbbi években a kontinens szá-
mos országában romlott a jogállamiság helyzete, a
populizmus egyre elfogadottabbá válik, ezért nem
szabad figyelmen kívül hagyni az egyes államokban
tapasztalt illiberális fordulatot – figyelmeztetett csü-
törtökön közzétett jelentésében az Európa Tanács
(ET). A jogállamiság, a demokrácia és az emberi
jogok helyzetével foglalkozó értékelésben Európa el-
lenálló képességét vizsgálták a populizmussal
szemben. (MTI)

Londonban egyeztet 
a jövő héten az EB elnöke

Theresa May brit miniszterelnök meghívására Lon-
donba látogat április 26-án és előkészítő megbeszé-
lést folytat a Nagy-Britannia európai uniós
kiválásáról (Brexit) folytatandó tárgyalásokról Jean-
Claude Juncker, az Európai Bizottság (EB) elnöke –
közölte Mina Andreeva bizottsági szóvivő csütörtöki
brüsszeli sajtótájékoztatóján. Az Európai Unióban
maradó „huszonhetek” vezetői április 29-én tervez-
nek rendkívüli Brexit-csúcstalálkozót Brüsszelben. A
kilépésről folytatott tárgyalások a június 8-án esedé-
kes előrehozott nagy-britanniai parlamenti választá-
sok után kezdődhetnek meg. (MTI)

sújthatnak. Ráadásul mélyül a három-négy éve keletke-
zett bérszakadék a közigazgatásban dolgozók és a ma-
gánszektor között. Mindez a munkaerőpiac további
torzulásához vezet amellett, hogy a nagyarányú bérnö-
vekedés inflációgerjesztő hatására drágulásra számít-
hatunk. Tény, hogy néhányan jól járnak, de a
munkavállalók nagy része – akik például nem agysebé-
szek – megszívják ezt a bérmutatványt. Attól nem kell
tartani, hogy a törvényhozás elkaszálja ezt a tervezetet,
ugyanis a parlamenti képviselők saját bérük megduplá-
zása ellen nem fognak szavazni. Emlékezzünk csak az
előző ciklusban született rendkívüli honatyanyugdíjra,
amikor soha nem látott összhangban, pártállástól füg-
getlenül nyomkodták az igen gombot választott képvi-
selőink. Természetesen lesz most is egy kis közönségnek
szóló színészkedés, populista mikrofonbitorlás, mellé-
beszélés. Ilyen porhintés a napokban felröppent új adó-
zási rendszer terve. Az ötletelő kormány lecserélné az
egyéni jövedelemadót a háztartások összjövedelmének
a megadóztatására. Van ilyen a világon, csak az a gond,
hogy a romániai adókultúrában a jelenleg érvényben
levő 16 százalakos egyéni jövedelemadó bizonyult több
szempontból is a legkivitelezhetőbbnek mind az adóa-
lanyok, mind a költségvetés szempontjából. Arról nem
is beszélve, hogy ennek eltörlése a helyi költségvetések
csődjét jelentené, hisz a személyi jövedelemadó több
mint 70 százaléka a helyi önkormányzatoknál, megyénél
marad. Tehát közvetlenül érdekeltek a munkahelyte-
remtő vállalkozások támogatásában. A családi jövede-
lemadózás nemcsak a hivatalokra, hanem az
állampolgárokra is óriási terhet ró. Másfelől ilyen mér-
tékű adóreform bevezetését hatástanulmányok és szak-
értői csoportok elemzése után lehetne megejteni.
Többéves, évtizedes lépcsőzetes elterjesztéssel, hogy
minél kevésbé legyen egyensúlybomlasztó a hatása. 

Bérakadályverseny
(Folytatás az 1. oldalról)

Érthetetlen és elfogadhatatlan a Nemzeti Liberális Párt
(PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a
Népi Mozgalom Pártjának (PMP) pálfordulása: miután április
11-én a pártok képviselői a parlamentben támogatták a kisebb-
ségek anyanyelv-használatának kiterjesztését az egészség-
ügyben és a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézményekben,
törvénykezdeményezésünket az Alkotmánybíróságon támad-
ták meg.

Ez a hozzáállás, sajnos, azt bizonyítja, hogy ezen pártok ré-
széről nem érvényesül az a nyitottság és a kisebbségek iránti
tisztelet, amelyet képviselőik gyakorta használnak szólamok
szintjén nyilvános szerepléseikkor. Sőt, a PNL egykori elnöke,
a jelenlegi államfő egyenesen modellértékűnek nevezi Romá-
niát a kisebbségvédelem szempontjából.

Sajnálatos, hogy saját európai pártcsaládjával is szem-
befordul a PNL és a PMP, hiszen az Európai Néppárt elvei
és értékei között kiemelt helyet kap a kisebbségek vé-
delme.

Úgy véljük, ha segíteni nem tudnak, legalább ne akadályoz-
zák munkánkat, kisebbségi törekvésünket mondvacsinált ér-
vekkel. Az Alkotmánybírósághoz eljuttatott, 124 képviselő
által jegyzett dokumentumban ugyanis azt állítják, hogy tör-
vénytervezetünk nem biztosítja a törvény előtti egyenlőséget
a társadalomban.

A PNL, az USR és a PMP alkotmányossági kifogásai egyér-
telműen kisebbségellenesek!

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke

Állásfoglalás
A PNL, az USR és a PMP alkotmányossági kifogásai

egyértelműen kisebbségellenesek!

Ország – világ

Kolozsváron tartja májusban éves kongresszusát a FUEN

Románia az Európai Unió forrása-
iból finanszírozza az észak-erdélyi
autópálya Marosvásárhelytől a
magyar–román államhatárig tartó
szakaszának a befejezését. Erről
Răzvan Cuc szállításügyi minisz-
ter beszélt szerdán a Dcnews.ro
portál szerkesztőségéből közvetí-
tett interjúban.

A miniszter elmondta: az észak-erdé-
lyi pálya Kolozsvártól nyugatra eső sza-
kaszainak építését mindeddig az állami
költségvetésből finanszírozták. Az el-
múlt héten azonban Corina Creţu regio-
nális fejlesztésért felelős biztossal
tárgyaltak a pályaépítés EU-s finanszíro-
zásáról.

„Tehermentesíteni akarjuk az ál-
lami költségvetést. Megpróbáltuk 
elérni (a pályaépítés EU-s finanszíro-
zását), és sikerült. Megvan a garancia
arra, hogy az erdélyi autópályát is be-

vonhatjuk a POIM-ba (nagy infrast-
ruktúra operatív program)” – jelentette
ki a miniszter.

Răzvan Cuc hozzátette: biztos benne,
hogy a mandátuma végéig autópályán
lehet majd közlekedni Marosvásárhely-
től a Bors–Ártánd határátkelőhelyig. A
Grindeanu-kabinetnek, melynek Cuc is
a tagja, 2020 decemberéig tart a mandá-
tuma. A miniszter elmondta, a jelenlegi
költségvetési ciklusban Románia 5,1
milliárd euró értékben hívhat le infrast-
ruktúrafejlesztésre szánt összegeket az
EU-tól. Megjegyezte: eddig még a ko-
rábbi költségvetési ciklus infrastruktúra-
fejlesztési operatív programja keretében
finanszírozhatták a dél-erdélyi pályaépí-
téseket. Hozzátette: a régi program kere-
tében be nem fejezett munkálatokat az új
programba csoportosították át.

Románia 2003-ban kötött szerződést
az amerikai Bechtel társasággal a Nagy-

várad–Kolozsvár–Marosvásárhely–
Brassó nyomvonalra tervezett, 415 kilo-
méter hosszú észak-erdélyi sztráda
megépítésére. A Năstase-kormány nem-
zetbiztonsági okokra hivatkozva kivonta
a pályaépítést a közbeszerzési eljárás
szabályai alól, és versenytárgyalás nélkül
kötött szerződést a Bechtellel. Emiatt az
Európai Unió kizárta a pályaépítés finan-
szírozását.

A román állam 2013-ban bontotta fel
a szerződést a Bechtellel. Eddig a pályá-
nak a Kolozsvár mellett elhaladó 52 ki-
lométeres Gyalu–Aranyosgyéres
szakasza épült meg, és a magyar-román
államhatár és Berettyószéplak közötti 64
kilométeres szakaszon végezték el a
munkálatok mintegy felét. A szerződés-
bontás után a román állam elállt attól a
szándékától, hogy a pálya Marosvásár-
hely és Brassó közötti szakaszát is meg-
építse. (MTI)

Uniós forrásokból pénzelhetik a pályaépítést

„Az előjelek szerint emelkedhet még
a kenyér ára ebben az időszakban, és
ennek több oka van. Elsősorban a búza
ára március elsejétől 7-8 százalékkal nőtt
a megnövekedett exportigények miatt.
Másodsorban a minimálbér 1.450 lejre
való emelésével nőttek az alkalmazottak
utáni kiadások (…), és be kell ismer-
nünk, hogy a villamos energia és a gáz is
drágult tavalyhoz képest. Százalékban
kifejezve 10 százalékos drágulásra lehet
számítani” – magyarázta a Rompan el-
nöke.

Jelenleg egy tonna búza tíz százalék-
kal drágább, mint tavaly, 780–800 lejbe
kerül. A liszt ára 850 lejről 1.000 lejre
emelkedett tonnánként. A Rompan el-
nöke szerint egyes pékségek már meg-
emelték az árakat.

Romániában csökkent az elmúlt évek-
ben a kenyérfogyasztás mértéke, egy év
alatt az egy főre eső 98 kilogrammos fo-
gyasztás visszaesett 96 kilogrammra, de
még mindig az európai átlag fölött van,
amely 82 kg/fő/év. Az ország pékségei
havonta összesen mintegy 180.000 tonna
kenyeret adnak el.

A malom- és sütőiparban 80.000 al-
kalmazott dolgozik, az iparágnak évente
2,5 milliárd eurós forgalma van az or-
szágban. 

Az esetleges drágítás kapcsán lapunk
megkeresett néhány helyi pékséget, il-
letve olyanokat, amelyek termékei kie-
melten jelen vannak a Maros megyei
piacon. 

Diószegi László, a sepsiszentgyörgyi
Diószegi pékség tulajdonosa lapunk ér-
deklődésére elmondta, május 1-től körül-

belül 10 százalékkal drágulnak a termé-
keik, mivel egyre magasabbak a mun-
kaerőköltségek, és sajnos egyre
kevesebb a szakember, így a pékség
arra törekszik, hogy megtartsa őket.
Ugyanakkor az alapanyag is folyama-
tosan drágul januártól, így kénytele-
nek emelni a kenyér árát. 

Bitai László, a TimKo pékség eladá-
sért felelős illetékese és Sándor Csongor,
az Eldi pékség igazgatója azt nyilatkoz-
ták, bár nőttek a költségek, konkrét dön-
tés nem született a drágításról, egyelőre
számításokat végeznek. Az Eldi igazga-
tója hozzátette, elsősorban a péksütemé-
nyek gyártásában használt alapanyagok
ára nőtt jelentősen, esetenként 30-40 szá-
zalékkal is, a liszt pedig február-március
folyamán is drágult, mégsem emelték a
termékeik árát. 

(Folytatás az 1. oldalról)
Drágulhat a mindennapi kenyér



Megnyitotta képviselői irodáját
Vass Levente

Megnyitotta irodáját Marosvásárhelyen Vass Levente RMDSZ-es par-
lamenti képviselő. A Közigazgatási Palota 89. számú irodájában fogadja
azokat a Maros megyei lakosokat, akik valamilyen problémával fordulnak
hozzá vagy javaslatukat fogalmaznák meg, személyesen kérnének taná-
csot. Az RMDSZ-es képviselő péntekenként 11 órától 14 óráig tart foga-
dóórát, de irodájában minden hétköznap lesz ügyfélfogadás délelőtt 9 és
12 óra között. Kali István kabinetvezető áll majd a lakosság rendelkezésére. 

A napi magyar nyelvű ügyfélfogadás mellett hetente kétszer, kedden
és csütörtökön 15-17 óra között román nyelvű ügyfélfogadást is biztosít
Vass Levente képviselői irodája. Mariana Moldovan-Negoiţă képviselői
tanácsadó várja azon Maros megyeieket, akik román nyelven osztanák
meg panaszukat, észrevételüket. 

Vass Levente képviselői irodája

Tegnap délután kezdődött
Marosvásárhelyen, Csíksze-
redában és Sepsiszentgyör-
gyön a III. Székelyföld-
kongresszus, amelynek fő
célja a mai Székelyföld társa-
dalmi állapotára és néprajzi
értékeire vonatkozó tudás
számbavétele. A déli órákban
dr. Kelemen András egyetemi
adjunktus, a Sapientia egye-
tem marosvásárhelyi kará-
nak dékánja, dr. Bakk Miklós
egyetemi docens és dr. Gagyi
József egyetemi tanár ismer-
tette a háromnapos rendez-
vény céljait.

Intézményünk küldetése az, hogy 
a végzett diákjainkat itthon tartsuk

Kelemen András az intézmény
szerepéről beszélt a kongresszus
megszervezésében, amelyet, mint
mondta, tulajdonképpen tudomá-
nyos rendezvényként kezelnek. A
Sapientiának mint felsőoktatási
intézménynek az üzenetét úgy fo-
galmazta meg, hogy a szé-
kelyföldi értelmiség-utánpótlás
képzését, illetve a székely nemzeti
közösség Erdélyben való megma-
radásának a támogatását tűzték ki
célul.

„Túl a tudományos szerepkö-
rön, az intézményünk küldetése
az, hogy a végzett diákjainkat itt-
hon tartsuk, és itt adjunk a ke-
zükbe olyan megélhetést, amely a
továbbiakban is biztosítja Szé-
kelyföldnek a létét, illetve a
magas szintű szerepvállalását az
erdélyi, székelyföldi tudományos,
kulturális életben” – fogalmazott a
dékán.
Serkenteni Székelyföldön 
az intézményközi együttműködést

Bakk Miklós kifejtette: „Az,
hogy a tudományos konferenciát
III. székely kongresszusnak nevez-
zük, tulajdonképpen a hagyo-
mányokhoz és valamiféle kontinu-
itáshoz való ragaszkodás, de mi
tudjuk, hogy a modernizáció és a
hagyományok viszonyában a fő
probléma a változtatva való meg-
őrzés. Tehát a III. székely kong-
resszust úgy kell érteni, hogy
olyanszerű a motivációja, mint
1902-ben volt az első tusnádi szé-

kely kongresszusnak, azonban jel-
legében tulajdonképpen a mához,
a tudomány mai működéséhez iga-
zodik”.

Célját elsősorban tudományon
belülinek fogalmazta meg, mert
megpróbálja fölleltározni az egyes
tudományterületeken belül azok-
nak a kutatásoknak az eredmé-
nyeit, amelyek Székelyfölddel
kapcsolatosak, és megpróbál vala-
miféleképpen problémákat kije-
lölni, amelyek orientálni fogják a
kutatást. Túl ezen a tisztán tudo-
mányos célon, van egy tudomány-
politikai célja is: az, hogy
megpróbálja serkenteni Székely-
földön azt az intézményközi
együttműködést, amely a tudo-
mány fejlődését szolgálja –
mondta a továbbiakban Bakk
Miklós –, aki szerint ez azért fon-
tos, mert a Sapientia megjelenésé-
vel a székelyföldi tudomány-
termelő intézmények egy új sza-
kaszba jutottak, és lehetővé vál-
tak olyan típusú együtt-
működések, amelyek közös pá-
lyázatokban, átfogó kutatási ter-
vekben is testet ölthetnek.
Harmadiknak a közpolitikai célt
nevezte meg, ami azt jelenti, hogy
a tudománynak és a különféle
szakmák eredményeinek haszno-
sítására – amelyeket a politika
eddig nem hasznosított kellőkép-
pen – olyan együttműködési for-

mákat próbálnak találni az önkor-
mányzati, a regionális fejlesztési
politika és a szakmai hátterek kö-
zött, amely segíteni fog a közpoli-
tikai tervezésben.
Alapkérdések: hányan vagyunk, 
hogyan tagolódunk, merre mozgunk?

Gagyi József szerint a három
Székelyföld-kongresszust össze-
köti egy alapprobléma. Az első
kongresszusnak (1902) az volt az
alapproblémája, hogy a világ na-
gyon gyorsan változott, és ebben a
változásban Székelyföld kereste a
helyét. Ez a huszadik században
folytatódott és a II. Székelyföld-
kongresszuson is, amelyet 2002-
ben tartottak, a modernizáció
fejlesztési részei kerültek előtérbe:
kistérségek megalakulása, az EU-
csatlakozási előkészületek. Ez a fo-
lyamat 2007 óta tart, és ezt
szeretnék most áttekinteni. „Az
egész társadalomkutatás néhány
alapkérdésre keresi a választ a je-
lenben: hányan vagyunk, hogyan
tagolódunk, és merre mozgunk”.
Ez utóbbi alatt elsősorban az el-
vándorlást, illetve a mozgásnak a
tudástermelés és a tudásalkalmazás
szempontjából létező változatait
értette. 

Modernizáció, fejlesztés és
identitásmegőrzés szempontjából
rendkívül fontosnak nevezte a há-
romkötetes Székelyföld története
című munkát.

Tartalmas estékkel várja kö-
zönségét e héten és az azt kö-
vetkező időszakban is a
marosvásárhelyi Jazz&Blues
Club. Április 21-én, ma több
eseménynek is helyet adnak a
Sörház utcai klub különböző
termei. 

21 órától Kolozsvár folkéletének
meghatározó zenekara, a Harmadik
látogat el ismét Marosvásárhelyre,
ezúttal pedig szamosújvári tanítvá-
nyaik is velük tartanak. A koncertet
táncház követi. Ugyancsak pénteken,
este 8 órától az Ursus Sörházban
kerül sor a Bea & Alpar Piano Night
című zongoraestre.

Április 22-én a Within the Nova
nevű zenekar koncertezik Infinite
Cycles című turnéjának keretében,
amit Romaniában, Angliában és
Skóciában promoválnak. Előzenekar
a SPAWN. 

A hét végén, április 23-án nagy
buli ígérkezik a Jazz&Blues Club-
ban, amely ekkor ünnepli fennállá-
sának tizedik évfordulóját! Amint
azt Demeter József, azaz Döme, a
klub társtulajdonosa elmondta, min-
denkinek köszönik az elmúlt tíz
évet, és igyekeznek olyan estét szer-
vezni, amely igazi szülinapos han-
gulatot ígér. Döme külön kiemelte,
hogy a feltüntetett 25 lejes belépő-
jegy opcionális. 

– Szülinapi bulit szervezünk, ter-
mészetes, hogy nem kérünk ezért
belépőt. Ugyanakkor régóta támo-
gatjuk a marosszentannai Szent Fe-
renc Alapítványhoz tartozó
iskolaházban lévő húsz gyereket, he-
tente négy alkalommal meleg ételt
küldünk nekik. A koncert jótékony-
sági jellegű, ezért az úgynevezett
„belépő” is: aki adakozni akar, egy
ládába dobhatja be a pénzt. Nem
muszáj 25 lejt adakozni, ki-ki úgy ad,
ahogy azt a szíve, anyagi helyzete
diktálja, mi ezt az összeget irányadó-
ként jelöltük meg. A bulin olyan vá-
sárhelyi együttesek és előadók lépnek
fel, amelyek közül sokan a klub falai
között „nőttek fel”. Zenél Alex Man
– aki annak idején az első koncertünk
fellépője volt – és Gabriela Costa, az
Andante Duo, Bibó Lajos, a Bronx,
a Cherry Band, a Defender, Ercsei
Ferenc és Kusztos Dávid, Kiss
Lajos, Koszika, Kovács Norbert,
Nemes Tibor, a Polifon, Póra Zoli &
The Stonehill, Ritziu Ilka Krisztina
& Ede, Trozner Szabolcs & Friends,
a Moonfellas, Vizi Imre. 

A soron következő nagyléleg-
zetű eseménysorozatra május 10-e
és 14-e között kerül sor. A dzsesszk-
lub, a Partitura Kulturális Egyesület
és a marosvásárhelyi Egyetemista
Kultúrház ekkor szervezi a kilencedik
nemzetközi egyetemista-dzsesszfesz-
tivált. A rendezvény célja, hogy kö-
zelebb hozza egymáshoz a romániai
és külföldi zeneművészeti akadémiák
hallgatóit és pedagógusait, hogy
megmérettetés elé állítsa a verse-
nyezni vágyó művészhallgatókat,
hogy színesebbé tegye a marosvá-
sárhelyi egyetemisták és a dzsessz-
rajongók életét. Az esemény
programja két nagy tömbből áll: a

benevezett zenészhallgatók verseny-
programjából, valamint neves
dzsesszzenekarok koncertjeiből. Az
eddigi fesztiválok sikerét elsősorban
a több országból jelentkező tehetsé-
ges egyetemista előadók jelentették,
akik az elmúlt években Romániából,
a Moldvai Köztársaságból, Magyar-
országról, Ausztriából, Franciaország-
ról, Lengyelországból, Szlovákiából
vagy Litvániából jelentkeztek. Emel-
lett olyan muzsikusok emelték a ren-
dezvény színvonalát, mint Chris
Dahlgren, Luiza Zan, Alex Man,
Mircea Tiberian, Váczi Eszter, a
Storyville Jazz Band, a Snaco Dixi
Band, a Bourbon Jazz Unit, Murányi
Joe, Sárik Péter, Fábián Juli, Dj Zo-
ohacker, Szőke Nikoletta Quartett, a
Jazz Challenge, a Tonight Jazz En-
semble, Tasi Nóra & The Guys, Tess
& The Vagabonds, Myrtill & The
Swinguistique, Mario & The Tea-
chers, Bega Blues Band, a Tóth
Lajos Trió, Gabriela Costa, a Sebas-
tian Spanache Trió, Harry Tavitian
& Cserey Csaba, Tom White & His
Band, Ripoff Raskolnikov, Irina
Sârbu Band vagy a kubai születésű
Elsa Valle e Sus Hemranos. Az egye-
temista előadókat szakmailag elis-
mert zsűri értékelte, amelynek
soraiban megfordult már Mircea Ti-
berian, Sebastian Gheorghiu, Luiza
Zan, Bibó Lajos, dr. Makkai
Gyöngyvér, Sárik Péter, Alex Man,
Florian Lungu, Virgil Mihaiu, Bágyi
Balázs, dr. Romeo Cozma, Johnny
Bota, Ion Baciu Jr., Gyárfás István
és Boros Zoltán. 

– 16 csapat jelentkezett, összesen
50, az országból, Magyarországról,
Olaszországból, Hollandiából, Mol-
dovai Köztársaságból érkező diák
lép fel a zsűri előtt a 3000 eurónyi
összdíjazású versenyen. Díjazzuk a
legjobb csapatot, énekest és zenészt,
a versenyprogram és az esti koncer-
tek mellett pedig számos work-
shopra, jam sessionre és további
érdekes előadásokra – például Sárik
Péter: Vajon mi a dzsessz?, Gyárfás
István és Alex Man: A gitár szerepe
a dzsesszben, Mihai Godoroja: A
dzsessz és a blues a sajtóban, avagy
Florian Lungu: A dzsessz a párkap-
csolatban – is sor kerül. Ezenkívül
lesznek tematikus kiállítások,
könyvbemutató, borkóstolás, karika-
túra-grafika tárlat a marosvásárhelyi
Művészeti Szaklíceum szervezésé-
ben és zenés témájú kézműves ék-
szerkiállítás is. Örvendünk a
támogatásoknak, köszönjük például
a Maros Megyei Tanács és mindenki
segítségét, szponzorainkat a fesztivál
honlapján feltüntettük – mondta
Döme az idei dzsesszszemléről. 

A fesztivál fő fellépői pedig a kö-
vetkezők: május 10. – Say What!
Trio, Gyárfás István & Alex Man
Guitar Duo; május 11. – Sorin Zlat
Trio, a jászvásári George Enescu ze-
nefőiskola Big Bandje; május 12. –
Teodora Enache Trio (Teodora Ena-
che, Peter Klohmann & Yuriy Sych);
május 13. – Váczi Eszter & Quartet;
május 14. – On Impulse Ft. Deborah
Carter (Hollandia és AEÁ). Az ese-
ményre a későbbiekben részletesen
visszatérünk, a részletes program a
www.studjazzfest.ro és a www.partitu-
ras.ro oldalakon olvasható.
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Mózes Edith

Modernizáció, fejlesztés és identitásmegőrzés
III. Székelyföld-kongresszus

Bármennyire furcsán hang-
zik, a napokban Izland térsé-
géből, északról hozzánk
érkezett hideg légáramlat – a
szélsőséges időjárás is – a
globális felmelegedés ha-
tása. Legalábbis ezt állítják a
meteorológusok. 

Mert míg április első napjaiban
az ebben az időszakban megszo-
kott átlaghőmérsékletnél jóval ma-
gasabb értékeket mértek, most ez a
jelenség megfordult. Az áprilisi
sokévi átlag 9,7 Celsius-fok körül
van. Április 4-én 12 fokot mértek,
míg 19-én és a tegnap, 20-án 6,9
fok volt a napi átlaghőmérséklet. A
havazás, havas eső, illetve később
az eső eltart szombat-vasárnapig is.
22-én felszakadozik ugyan a felhő-
zet, de hideg szél várható. A nap-
pali hőmérséklet alig éri el a 6
Celsius-fokot, míg éjszaka akár -4
fokig is lehűlhet a levegő. Még va-
sárnap és hétfőn sem szabadulunk
meg a csapadéktól, bár az idő fo-
kozatosan kezd felmelegedni. 
25-étől már a kellemes 20 fokot is
eléri a nappali hőmérséklet, de a
változékony időjárás még május

elsején is okozhat meglepetése-
ket. 

A megyeszékhelyen és környé-
kén ugyan nem rakódott le a hó, de
a magasabb vidékeken elég jelen-
tős mennyiség gyűlt össze. Április
22-én, csütörtökön a Kelemen-ha-
vasokban a Rekettyés csúcson 57
cm volt a hóréteg vastagsága, Gö-
demeserházán 13 cm-t, Hévízen 10
cm-t, Laposnyán 3 cm-t, a Bucsi-
non 37 cm-t, Dicsőszentmártonban
6 cm-t, Nagysármáson 2 cm-t mér-
tek – tájékoztott Györfi Zoltán, a
marosvásárhelyi meteorológiai
központ előrejelzésekkel foglal-
kozó meteorológusa. 

Amint korábban jeleztük, a cik-
lon erős széllökéssel érte el me-
gyénket, több fát is kicsavart
tövestül, és háztetőket is megron-
gált. Maros megye tizenkét telepü-
lésének csaknem 3500 lakosa
maradt csütörtök reggel villany-
áram nélkül, miután Kebeleszenti-
vány közelében egy fa rázuhant a
középfeszültségű vezetékre. Az
áramszünet Nyárádszereda, Ikland,
Kebeleszentivány, Székelybő, Szé-
kelytompa, Kisszentlőrinc, Kebele,

Székelymoson, Vece, Marosagárd,
Székelykál, valamint Jedd 3470 la-
kosát, 37 transzformátorállomást
érintett. Virag Cristian, a Maros
megyei Katasztrófavédelmi Fel-
ügyelőség (ISU) szóvivője la-
punknak elmondta, tegnap 10 óra
körül sikerült kiküszöbölni a hibá-
kat, és helyreállítani az áramszol-
gáltatást. 

Országszerte – ugyancsak az
extrém időjárás miatt – csütörtö-
kön délelőtt több vonat órákat 
késett. Többek között a Márama-
rosszigetről Bukarestbe tartó
gyorsvonat rekordot ért el több
mint négyórás késéssel, de a
Brassó felől a fővárosba tartó
vonat is több mint két órával ké-
sőbb ért a célállomásra. Maros me-
gyén áthaladó, illetve
Marosvásárhelyről induló és ér-
kező vonatok nem késtek többet a
megszokott néhány percnél – tájé-
koztattak a marosvásárhelyi állo-
más tudakozójából. Lapzártáig
nem érkezett hír arról, hogy az idő-
járás súlyosabb közúti balesetet
okozott volna térségünkben.
(vajda)

Tél a tavaszban 
A globális felmelegedés hatása

Tizedik szülinap 
és nemzetközi fesztivál 

Fotó: Mózes Edith

Kaáli Nagy Botond
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Igazságtalanok volnánk, ha az
Arany János és az erdélyiek soro-
zatból kihagynánk Brassai Sámuelt.
Ugyanis Arany János és Brassai Sá-
muel leveleztek, és jellegzetesen
brassais volt ez a kapcsolat. Így ér-
demesnek tartjuk nagyvonalakban
ismertetni. Tény, hogy ez a kapcso-
lat részben bemutatásra került
Mikó Imre Az utolsó erdélyi poli-
hisztor c. művében, de ahogy emlí-
tettem, az Arany János
születésének 200. évfordulója tisz-
teletére felidézett sorozatunkban
kötelező módon erről is írni kell.
Nem mondok újat azzal, hogy
Brassai igen eredeti gondolkodó,
született vitatkozó és filozófus volt.
Bár ő magát matematikusnak is tar-
totta, és Erdély első, 1872-ben
megnyílt tudományegyetemén az
elemi matematika professzorának
nevezték ki, a tudománytörténet
mára igazolta, hogy Brassai a sok,
általa magasan művelt tudomány
közül a matematikában volt a leg-
gyengébb.

De vitathatatlan, hogy nagyon
erős volt a nyelvészetben, és alkotó
módon is beleszólt a magyar nyelv-
tan kialakulásába. Ilyen vonatko-
zásban is lett aztán Arany Jánosnak
komoly vitapartnere.

Elsőként Brassainak egy olyan
Arany Jánoshoz írt levelét közlöm,
amely nem szerepel Mikó Imre
Brassairól írt monográfiájában:

»BRASSAI SÁMUEL – ARANY
JÁNOSNAK Kolozsvár jan. 28.
1861.

Nevénél többre becsülendő ha-
zafi és szerkesztő ur!

A „dulcis odor”t mellyel csekély-
ségemnek érdemetlenül temjénezni
méltoztatott, felettébb nagy köszö-
nettel vevén és illő helyre disponál-
ván, ezennel bátor vagyok némi
semmiséget kűldeni. Egyszersmind
engedje meg nekem bizonyos egyez-
ményi pontok kikötését.

1. A mit én jónak tartanék, azt
azért a szerk. saját nézetei s körül-
ményei szerint tarthatja nem jónak,
s azért szíveskedjék ön minden kül-
deményemre nézve magát minden,
még barátságos kötelezettség alól is
magát feloldozva tekinteni.

2. Ha nehézségei nem az egészet
vagy nagyobb részt, hanem egy egy vo-
nást illetnének, melyek t.i. kényes fülét
vagy érzését bántanák, tessék minden
további alkudozáson kívül az illető he-
lyet a logicai kapcsolat megszakadása
elkerültével megvörösplajbászolni.

Ha pedig az egész czikket nem ta-
lálja czélszerünek, ne terheltessék
azonnal a nyílt postában közölni ily
formán: „W. Kol. disposition.” Ha
tisztelt barátunk Csengery Antal
velem ezen pontok szerint cselekszik
vala mindenha, igen sok kellemet-
len érzelmektől megmentett volna
engem. Én oly szerencsétlen voltam,
hogy minden czikkem melyet a
Szemlébe írtam egy vagy más okból
nem tetszett neki. Ha rögtön vissza-
küldötte volna, minden neheztelés
nélkül sőt köszönettel fogadom s
rendelkezem vele a mint tudok. Így
pedig egy évig s tovább küzd magá-
val míg áldozatot hoz a barátság-
nak, s ezzel bizony a legnagyobb
barátságtalanságot teszi. Én azért
hogy folyóiratba dolgozom, sem
léhán sem hanyagul dolgozom, de
még is van olyan munkán mindig

valami korszerű színezet, melyet a
hátratétel elvesztet vele s ezzel a
szerzőnek bizony semmi örömet
nem csinál a szerkesztő.

Ez utóbbiakat nem Pálnak mon-
dám, hogy Péter is vegye magára,
hanem Jánosnak azért, hogy ha
nem genirozza, mutassa meg Antal-
nak, kinek hogy egyenesen grava-
minalis levelet írjak e tárgyban én
is oly rég küzdöm magammal, mint
ő – az én tisztelt barátom – czikkem
kiadásával. 

Kedveseit tiszteli Brassai 
U.I. Majd elfeledém: Értekezé-

sem ez I. számát bizonyosan egy II.
talán egy III. fogja elfogadás ese-
tében követni. Ez esetben és ha
üres helye lesz, tessék ne vára-
kozni a II.ra, mert az elérkezend a
maga idejében; különben is az én
nehézkes és nem népszerű czik-
keim közt ha pausa áll is bé, még
jó.!«1

Olvassuk akkor, mit írt Mikó
Imre Arany és Brassai kapcsolatáról
Az utolsó erdélyi polihisztor című
monográfiájában.

»Arany Brassairól: Fegyveres
Góliát 

Arany János, az 1860 decembe-
rében megindult Szépirodalmi Fi-
gyelő szerkesztője, lelkes örömmel
fogadta Brassai Sámuel cikksoroza-
tát, Mégis valami a fordításról. Elvi
jelentőségű Visszatekintés című vá-
laszában Brassait, megtiszteltetés-
ként, „a tudomány, elmésség s
logika fegyveres Góliátjá”-nak ne-
vezte, akivel szemben ő csak kis
Dávid. Brassai nem örült ennek a
költői képnek, s egy következő cikke
lábjegyzetében a következőket vála-
szolta: „Megvallom, hogy e képben
nem bírok több hasonlóságot lelni,
mint azt a természetet, hogy biz én,
Dugonicscsal szólva, a hórihorgas
termetű emberek közé tartozom.
Ami az erkölcsi oldalát illeti, három
tetemes különbséget látok. Egyik az,
hogy Góliát háta megett egy egész
tábor állott, mely ha gyáva nem lett
volna, óriás vitéze elestével nem fu-
tamodik vala meg. Ezt az igazi
Dávid előre nem tudhatta, és vala-
micskével több bátorság kellett
hozzá, mint az erősebb – mindene-
setre hasonlíthatatlanul számosabb
félhez szegődött Dávidnak, ki a ko-
pogó fejem ellen „megvoná ívét,
mint egy ellenség”. Második kü-
lönbség, hogy Dávid Góliátban
egyszersmint az ügyet, a filiszteusok
zsarnokoskodását üté agyon, azt
pedig – kivált kész akaratát – nem
tehetem fel az én Dávidomban, – til-
takozik is ellene – hogy bennem, aki
nyelvünk nemzeties színezete mellett
buzgólkodom, ez ügy diadalát kí-
vánta volna megbuktatni! Nem talál
végre harmadszor a hasonlat annyi-
ban is, hogy Dávid előbb leparity-
tyázta Góliátot, s aztán vágta le a
fejét; ellenfelem pedig elébb a feje-
met vágá el; azaz hitemet törekvék
megrontani, mi után aztán egész ké-

nyelmére kopácsolhatott rajtam.
Mindezeknél fogva az ötletes hason-
latnak csupán azt a – nem annyira
irodalmi mint ipari nyereségét
látom, hogy „visszatekintő” [Arany
János] feltalálta egy új nemét a po-
lémiának, melyet akár cukrozott
sottise-nak2, akár ólombotos bók-
nak nevezünk, egyformán eltaláljuk
jellemét.«3

Brassai nem tudta megbocsátani
Aranynak ezt a költői metaforát.
Pedig be kell lássuk, hogy egyálta-
lán nem volt sértő költői kép, csak
zavarta Brassai kényes filozófiai íz-
lését. Érdekes, hogy Brassai nem
gondolt arra, hogy mennyire esett ő
túlzásba, mikor a Bolyaiakról vagy
Gaussról írt véleményt. Bolyai
János geometriáját téves agyrémnek
ítélte, és Gausst szenilis öregember-
nek bélyegezte.

De az idő és a történelem helyre-
teszi a dolgokat. Ma inkább Bras-
sait emeli az irodalom szférájába az
a tény, hogy levelezhetett Arany Já-
nossal. Gondoljunk rájuk tisztelet-
tel.

Végezetül be szeretnék mutatni
egy olyan eredeti, Brassaitól szár-
mazó levelet, amely legjobb tu-
dásom szerint még nem volt
közölve (tehát forrásközlésnek szá-
nom a Népújság részére). A levél
eredetije az ELTE budapesti levél-
tárában van, Fejér Lipót matemati-
kus hagyatékából fényképeztem ki.
Valószínű, hogy a levelet Brassai
Schmidt Ferencnek írta németül. A
levél a Bolyai-kutatás nagyon korai
időszakából való, 1869-ből, tehát
Bolyai János halála után kilenc
évre íródott. A levélben arról van
szó, hogy Schmidt Ferenc, a kül-
földi akadémiák érdeklődésére és
felhívásaira, megkérdezte Brassait
mint Erdély egyik legismertebb tu-
dósát, hogy mit tud a Bolyaiakról.
Akkoriban még a közvélemény és
a külföldi tudósok nem tudták,
hogy két Bolyai volt. Így Brassai
ebben a válaszlevelében nagyon
szűkszavúan és tömören megvála-
szolja, amit ő akkor tudott a két
Bolyairól. Ebben a levelében
Brassai még egészen objektív,
csak azután lett „a fogcsikorgató
tudós”4, miután a nemzetközi tu-
dóstársadalom Bolyai János alko-
tását a XIX. század legjelentősebb
matematikai alkotásának kezdte
híresztelni.

1 Arany János összes művei, szer-
keszti Korompay H. János, XVII.
kötet, Arany János levelezése
(1857–1861), Universitas Kiadó,
Budapest, 2004. P. 498-499.

2 Ostobaság, gorombáskodás (fran-
cia)

3 Mikó Imre: Az utolsó erdélyi po-
lihisztor, Kriterion Könyvkiadó,
Bukarest, 1971. Pp. 246-247.

4 Jósika Miklós nevezte Brassait „a
fogcsikorgató tudós”-nak

Arany János és az erdélyiek (IV.)

Brassai Sámuel szülőháza Torockószentgyörgyön

Oláh-Gál Róbert

Brassai Sámuel német nyelvű levele Schmidt Ferenchez



A mítoszok az emberi elme szüleményei,
de gyökereik az ember nélküli világban, a ter-
mészetben keresendők.

Kr. e. 4400–2200 között az évkezdő ta-
vaszpont a Bika csillagképben időzött. Mi-
kortól a tavaszpont továbbhátrált a Kos
csillagképbe, a(z új) mítoszok a Bikát a letűnt
világ, az alvilág képviselőjének kezdték lát-
tatni. A krétai Minotaurusz-mítosz Thésze-
usza, a Kos naphérosz azért megy le a
labirintus alvilágba lecsúszott Bika Minosz-
hoz, hogy tőle a tavaszpont fonálgombolyag-
ját megszerezze: a fonál a Nap útja, a
gombolyag csomópontja maga a Nap. A csil-
lagászati korszakváltásra látszik emlékezni a
bibliai „kosszarvú” Mózes: az új törvények
hozója összetöri az aranyborjút, a régi vallás
immár tartalmát vesztett jelképét.

Kissé közelebb hozzánk, 99 éve Tóth
Árpád A tavaszi sugárban saját tavaszmíto-
szát teremti meg.

A tavaszi sugár aranyburokba fonta
A zsenge bokrokat, s a bimbók reszkető 
Selyemgubóiból zománcos fényü pompa,
Ezer szelíd szirom lepkéje tört elő.

A zsongó fák előtt, a kerti út szegélyén
A park-őrző, borús csillámu rácsvasak
Festékes könnye folyt, sírtak, mert fémük éjén,
Hiába van tavasz, boldog rügy nem fakad.

Egy lány jött az uton, virággal, sok virággal,
Mellettem elsuhant, illatja megcsapott,
Egy-testvér volt talán a fénnyel és a fákkal,
Eltűnt. Szivem zenélt. Merengve álltam ott.

Bús voltam vagy derűs? ki tudja. Ama ritka
Kelyhű percek közül ragyogva volt ez egy,
Melyben pezsegve forr kedv és bú drága titka,
Mint mélyen csillogó, nektár-izű elegy.

Olyan perc volt, midőn a vaskos testi érzet
Kitágul… rezg, s ha kinyúlik a kéz,
A Nap arany almáját a tenyeredben érzed…

47 éve, 1970. április 22-én Denis Hayes
amerikai egyetemi hallgató mozgalmat indí-
tott el a Föld védelmében. Azóta a diákból az
alternatív energiaforrások világhírű szakér-
tője lett. Már mozgalmának megindításakor
több tízmillió polgár állt mögé, ma pedig
szinte az egész Földre kiterjed az általa kezde-
ményezett mozgalom. A mítoszgyanús Föld
napja célja, hogy felhívják a figyelmet a kör-
nyezetvédelem fontosságára. A Kárpát-me-
dencében 1990 óta rendezzük meg e napot.

389 éve, 1628. április 23-án született Ko-
máromi Csipkés György református prédi-
kátor, Apáczai Csere János jó barátja. Az
1665-ben az üstökösökről megjelent munkája
az üstökösök látványa okozta félelem és az
ijesztő mitikus jóslások ellen íródott, a tudo-
mányos érvelés mintaképe. Művében először
veti fel annak lehetőségét, hogy az üstökösök
a Nap körül keringenek, és időről időre visz-
szatérnek. Ezzel a gondolattal ő maga új mí-
toszt teremtett. A magány mítoszát. Rá két és
fél évszázadnyi időre a magány költője,
Vajda János így ír erről Az üstökösben:

(…) Csillagvilágok fénylő táborán át
A végtelenséggel versenyt rohan.

Április 23-án fehérvasárnap – a húsvéti
ünnepkör zárónapja –, a komálás. Ilyenkor a
köztük kialakult barátság megpecsételése
jegyében a lányok komatálat küldtek egy-
másnak gyümölccsel, borral, hímes tojással,
süteménnyel.

Rá egy napra, 24-én Szent György napja.
A katonák és földművelők védőszentje kis-
ázsiai keresztény katona és vértanú volt. A
néphit e naptól számította a jó időt, a valódi
tavasz kezdetét. Ennek emléke az egyik leg-
ismertebb gyermekjátékdal:

Süss föl nap,
Szent György nap!
Kert alatt a kislibáim
Megfagynak.
Terítsd le a köpönyeged,
Adjon isten jó meleget!

A mítoszteremtés itt is tetten érhető. Ves-
sük össze e dal szövegét az Antanténusz ver-
ses kiszámoló értelmével, melynek eredete
felől ma sincs hivatalos álláspont. Szőcs Ist-
ván Halandzsa-e az Antanténusz? (Utunk,
Kolozsvár, 1972) című összefoglalásában
Forró László értékes gyűjtésére hivatkozik.
Egyes vélemények szerint latin eredetű vers,
csak magyarra nem fordították le értelmesen,
és így lett belőle halandzsa jellegű szöveg.
Mások szerint ősmagyar gyermekvers. Mi
több! Egy ősi sumer ima, amit egy ékiratos
cserépről olvastak le, majd a XX. század ele-
jén fejtettek meg. A következőképpen szól:

Anta Dunguz, szur-raga Dunguz, szur-
raga digi-daga ala-hala Bambúz.

Ennek nagyjából a magyar megfelelője:

Süss fel nap, fényes nap, kertek alatt a lu-
daink megfagynak!

A légiónyi katonaszent legnevezete-
sebbje Kis-Ázsiában született a le-
genda szerint, és Palesztinában halt
mártírhalált Diocletianus alatt. A IV.
századból már tudunk kultuszáról,
amely a keresztény legionáriusok
révén terjedt el a birodalomban. Kons-
tantinápoly védőszentje volt, s az At-
hosz-hegyi Festőkönyv előírása szerint
képének minden templomban ott a
helye. A cári birodalom, Bizánc szel-
lemi örököse Györgyöt a címerébe
emelte, s később a legmagasabb katonai
rendjelet (György-kereszt) róla nevezte
el. Különös tekintélyre tett szert a Brit-
szigeteken. Oroszlánszívű Richárd saját
védőszentjének választotta, 1222-től
pedig Anglia hivatalos patrónusa lett.
Jelvényét – fehér, illetve ezüst alapon
vörös kereszt – a legelőkelőbb angol
rend, a térdszalagrend viseli (alapítását
1345-re teszik), s a brit lobogó is a skót
András- és az angol György-kereszt
kombinációja. A lovagkorban mítosz
teremtette tisztelete általánossá vált.

Ötven éve új, tragikus mítosz terem-
tődött. 1967. április 24-én a Szojuz-1
űrhajón végzett repülés után, leszállás

közben meghalt Vlagyimir Komarov mér-
nök ezredes, űrhajós pilóta. A nagy hőmér-
sékleti különbség kiégette az űrhajó alját, a
fékezőernyő nem nyílt ki, a pótejtőernyő
pedig összetekeredett. Az űrhajózás első koz-
mikus áldozata ő, a ma Ikarosza.

Húsvét szombatján délután, a tojásfestést
követően, a Kertészeti Egyetem budai arboré-
tumát kerestük fel unokáinkkal, s csodálkozva
fedeztük fel az ott már nyíló Jósika-orgonát
(Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb.). Vi-
rágzó példányaival először a kolozsvári bota-
nikus kertet átszelő Cigány-patak árnyékos
völgyében találkoztam még 1970-ben.

A szebeni Baumgarten János botanikus
1823-ban fedezte fel a növényt Kolozsváron,
Bethlen Katalin grófnő kertjében, ahogy ez
Sadler Józsefhez írt 1836-os leveléből és her-
báriumi gyűjteményéből kiderül. Baumgar-
ten felismerte a növény faji újdonságát,
megtudva, hogy az eredetileg Jósika báróné
gróf Csáky Rozália Sebes-völgyi birtokáról
származott, a Sziget-hegységben lévő élőhe-
lyet ezután valószínűleg személyesen is fel-
kereste. A báróné pedig valószínűleg az ő
javaslatára küldte el a herbáriumi anyagot Jo-
seph von Jacquinhoz Bécsbe. Ő határozta
meg az új fajt, és Jósika grófnő tiszteletére
nevezte Syringa Josikaeanak; a természet-
vizsgálók és orvosok 1830. szeptember 20-i
hamburgi gyűlésén mutatta be.

A növényt, szív alakú levele, hosszúkás, ter-
mészetes laza virágzata és gyönyörű lila színe
mellett bódító illata különbözteti meg a szára-
zabb, lapályon honos közönséges orgonától. A
nyirkos, párás alhavasi völgyekben honos or-
gonafaj két hét késéssel virágzik természetes
környezetében. Elterjedési területe diszjunkt:
összefüggő (kontinuus) részét az Erdélyi-szi-
gethegységben nyolc állománya adja, sziget-
szerű foltpopulációi a Keleti-Kárpátokból és
Galíciából ismertek. Jégkorszaki maradvány.
Legközelebbi rokona a Pamír-hegységben él.

A korán jött – s gyorsan eltűnni látszó – ta-
vasz varázsolta Ajtony unokám keze ügyébe vi-
rágzó bokrát Budán. Szeszélyes áprilisi tréfa
hósapkája alól, tavaszi mítoszok kertjéből küldve
soraimat, maradok kiváló tisztelettel. Kelt 2017-
ben, amikor a Nap a Bika jegyébe lépett.

Piros díszpinty vagy amarant 
(Lagonostica senegala)

Színezete kárminpiros, a mellén finom
fehér pettyes, a háta és a szárnya barna. Af-
rika déli részén él, a Szaharától délre, a tövi-
ses-bokros területeken. Kedveli az emberi
települések közelségét, a házak között is fész-
ket rak. 
Pillangópinty (Uraeginthus bengalus)

Hatalmas területen, Nyugat- és Kelet-Af-
rika között tövises bozótosokban jól érzi
magát. Kedveli a mangrovésokat és a hegyi
szavannákat is. A víztől sohasem távolodik
messze. Etiópiában a hegyek közé is felhatol. 

Rokon vele a gránátpinty (Granatina gra-
natina) – Dél-Afrikában, Kelet-Afrikában a
sűrű, folyóparti bokrosokat kedveli ez a 14
centi hosszúságú madár. 

Rokonságába tartozik a violaasztrild (Gra-
natina ianthinogaster), melynek testalja rőtes-
barna, és ibolyakékes foltok tarkítják
szabálytalan eloszlásban. A pofatollai kékek,
de a fej többi része rőtbarna. Kelet-Afrikában
él. Csinos kis madár. Az utóbbi 50 évben
egyre többet hoztak európai állatkertekbe. 

Narancspofájú asztrild (Estrilda melpada)

Nyugat- és Közép-Afrika minden olyan te-
rületén él, ahol magas fű terem; a szavanná-
kon, a folyók mentén vagy az őserdei
tisztásokon egyaránt jelen van. A hossza csak
10 cm. Nevét a fej oldalainak narancsszínéről
kapta. A feje többi része világos hamuszürke,
a háta őzbarna, hasának közepe sárgás, a far-
csíkja vörös. 
Aranymellű pinty vagy asztrild 
(Amadava subflava)

A legkedveltebb díszpintyek közé tartozik.
Gyakran felül a fűcsomókra, és azokon kú-
szik le a földre. A Szaharától délre él, de szá-
mos közbeeső területről hiányzik. Oly
kicsiny, mint az ökörszem. Elkerüli a vize-
nyős, nádas sűrűségeket, de ha vannak köz-

tük sok magot termő, füves foltok, azokat
megvizsgálja. Fiókáit ritkán neveli saját ké-
szítésű fészkében; rendszerint a szuhabújók,
vidapintyek és szövőmadarak elhagyott fész-
keit hozza rendbe, és azokban költ. Hátoldala
zöldesszürke, szemcsíkja és farkörnyéke
élénkpiros, testaljának közepe fényes sárga,
a begye és hasa gyakran narancsvörös. 
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A bimbók reszkető selyemgubóiból zománcos fényű pompa, ezer szelíd szirom lepkéje tört elő – virágzó almafa

Kiss Székely Zoltán

Díszpintyfélék
Összeállította: Márton Béla

A természet kalendáriuma (CCLII.)

Jósika-orgona vizsgálata – a botanizálást (sem) lehet elég korán kezdeni

Piros díszpinty vagy amarant (Lagonostica senegala) Aranymellű pinty vagy asztrild (Amadava subflava)

Narancspofájú asztrild (Estrilda melpada)



A rendszerváltás után sok vidéki tele-
pülésen felújították és idei-óráig élet-
ben tartották az ősöktől tanult
húsvéti hagyományokat, szokásokat.
Az ünnepkör idején két olyan telepü-
lésen jártunk, ahol ezeket a szokáso-
kat a kommunista rezsim sem tudta
kiölni, és megszakítás nélkül élnek.

A rigmányiak nem karácsonykor kantálnak
(énekelnek), hanem húsvétkor, azaz ők Krisz-
tus feltámadását hirdetik. Az ünnepkörhöz kö-
tődő rítusok többsége húsvétra virradóra és az
ünnep első napján történik, szervezőik pedig a
„reguták”, azaz a 18-20 esztendős legények.
Ők már nagypénteken fenyőágakat hoznak, a
férfinép kitakarítja a mezei kutakat, felújítja a
határhompokat. Szombat éjszaka, vasárnap
kora hajnalban az egész közösséget bevonva 2
órakor elindulnak és körüljárják a falu határát.
Amikor még létezett rezesbanda is Rigmány-
ban, az is kiment a Várhegyre, zenéje Nyárád-
gálfalváig lehallatszott az éjszakai csendben. A
faluba visszatérve 4 óra táján elkezdik a fenyő-
ágazást, minden portára zöld ág kerül. Ezzel 6
óráig végeznek, ekkor „hívogatnak”, azaz a fér-
fiakat, legényeket kantálásra szólítják fel. A
gyülekező alatt egy rövid pihenés még belefér,

aztán reggel 7 órakor elindul a kantáló menet a
falu alsó felétől a főúton a templomig, majd a
belső utcákat bejárva délután tér vissza a falu-
központba, a kultúrotthonba. A zeneszóval vo-
nuló menetet a „bolond”, a „főbíró”, „bíró” és
a „csapómester” vezeti, minden kapu előtt meg-
állnak, a bolond lantjával veri fel a porta csend-
jét, hívogatja elő lakóit, hisz a kantálóknak tojás,
szalonna, kenyér, pénz jár. Néhány helyen a
menet bevonul egy-egy udvarba, ott eléneklik a
régi református feltámadási éneket: Emlékez-
zünk e napra, Urunk halálára és feltámadására...
A menet vezetője – jelenleg Veress Gergely Do-
mokos polgármester – köszöntőt mond, hálát
adva Istennek, hogy megérhettük e szent napot,
majd a kantáló seregnek és családjuknak, illetve
a magyar nemzet minden tagjának áldott, békés
ünneplést kíván. Minden évben megállnak néhai
Veress Géza portáján is, aki ezt a szokást so-
káig vezette, és olyan udvarokra is bemennek,
amelynek lakói elhunytak, de életükben min-
dig szívesen várták a kantálókat.
Mindenki kikap

Az egyházi rítus mellett világi szokások,
szórakoztató játékok is társulnak a naphoz.
Mivel Krisztus Urunk érettünk szenvedett és
halt meg nagypénteken, szenvedéseiből min-
denkinek ki kell vennie a részét. Így illő, hogy
minden férfiember részt vegyen a kantáló me-

netben. Aki ezt elmulasztja vagy épp elbújik,
azt a bolond és a „csendőrök” előkerítik, s mint
fő bűnöst, a „rigmányi törvénykönyv” egyik
paragrafusa szerint „repülőre teszik”, azaz a
csendőrök kezénél és lábánál fogva vízszintes
helyzetbe emelik, a többiek pedig rámérik a
megítélt számú botütést, amit természetesen
illik megköszönni. De szinte mindenki meg-
kapja a magáét: a gyerekek azért, hogy ne fe-
ledjék, melyik házban lakik kislány, mások
azért, mert „késve érkeztek a menetbe, és csak
hátul ólálkodtak”, de kikap az is, aki „városi”,
azaz Nyárádszeredába költözött, az is, aki
„Rigmányból akar elvinni egy szép virágszá-
lat, amikor itt annyi a vénlegény”, vagyis az
ide udvarló, de nem helyi legény, de egy-egy
porta előtt sorra kerülnek azok is, akik onnan
nősültek, felelevenítve az udvarlási emléke-
ket. Bot jár annak is, aki „portát vágott”, azaz
házat épít, de még nem állnak hárman-négyen
a kapujában, és azok sem kerülik el a verést,
akik „másoknak fuvaroznak, maguknak nem”,
azaz agglegények, de azok is megkapják a ma-
gukét az asszony színe előtt, akik „otthon már
nem tudnak adni”. Emellett a falu idősebb tag-
jainak is kijár öt bot „köszönetképp”, így kapta
meg a hét végén a 89 éves Vass Dénes is, aki
sokáig állt a falu és a község élén, de termé-
szetesen köszöntötte is őt a polgármester.
Aztán a főbíró, bíró, csapómester is megkapja
a verést, és a temetőre vezető utca végén min-
denki, akit eddig még „nem emeltek fel”.
Aztán ősi szokás szerint mindenki sorba áll, és
megkapja „az utolsó fenetet”, azaz öt botütést,
majd következik a „lefegyverzés”, azaz a botok
összegyűjtése, ami után a menet délután 3 óra

táján visszatér a kultúrotthonba rántottázásra és
mulatásra. Innen csak akkor távozhat valaki, ha
kiürítette a borral töltött híres öblös fakanalat.
Este bálban mulatnak a helyiek. A több évszáza-
dos szokás annyira része a falu életének, hogy a
húsvéti úrvacsorát is csak ünnep másodnapján
szolgáltatják ki, hogy mindenki élni tudjon vele.
Jordánvízzel öntöznek

Jobbágyfalván nem kantálni, hanem öntözni
indul a férfinép az ünnep mindkét napján dél-
után. A sereg elején és végén „hamubotosok”
vannak, akik távol tartják az idegeneket, de a
rendetlenkedőkre, sorból kilógókra is rácsap-
nak botjukra kötött zacskójukkal. A menet min-
denhová betér, ahol kinyitják nekik a
nagykaput, és elmondják, hogy „eljöttünk hir-
detni e kicsiny sereggel, hogy Krisztus feltá-
madott e szent ünnep reggel”, majd fenyőággal
meglocsolják a lányokat, nőket a „Jordán vizé-
ből” vett vízzel, „mert ki e vízből részesül, az
vagyon megírva, hogy az életnek terheit sokkal
jobban bírja”. Természetesen itt is számos
csínytevés, „bűn” adódik: ellopják a házigazda
kulcsát, hogy „az asszonyához járhassanak”,
van aki letegezi a királyt, vagy a csapómestert
bezárja az illemhelyre, de az illetlen szavakért, a
cigarettázásért, telefonálásért is bot jár, amit nem
úsznak meg a hamubotosok sem, mert zaklatják
a „szarkákat” (a menetnek tojást, szalonnát, bort
gyűjtögetőket). Este a menet a kultúrotthonba
tér be, ahol rántottás vacsora várja őket, majd
mindkét este bált tartanak. A húsvéti fenyőága-
zást és öntözést mindig valamilyen közösségi
célért szervezik, az utóbbi években a bevételt
(a helyiek pénzadományát és a báli belépőt) a
helyi ravatalozó építésére fordítják.
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Minden „bűnért” magasba emelik és megverik a férfiakat  Fotó: Gligor Róbert László

Rigmányban nem karácsonykor, hanem húsvétkor kantálnak

Közösségépítő, közcélú szokások is élnek
Húsvéti „verekedők” a Nyárádmentén

Gligor Róbert László
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10 éve az EU-ban (14.)
2007. január 1-jén lépett be Ro-

mánia az Európai Unióba. A rejt-
vénysorozat fősoraiban egy
akkoriban erre az eseményre író-
dott humoros vers sorai találhatók.
A vers címe, szerzője és annak lak-
helye is a rejtvénysorozatban van
elrejtve. Ezúttal a vers 25. és 26.
sora alakul ki. 

A cím betűi a felül számozott
kockákból gyűjthetők össze.
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Biobazár 
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám

Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

18. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 4-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt négy-
zetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Sebastian Faulks angol író egyik
művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Címer, jelvény – Csalafintaság, mesterkedés. 7. Megelégel – Kettőzve:
egyik nagyszülő. 8. Származik – Egyik szülő. 9. Épületmaradvány – Azálea része! 11.
Idegen levegő – Állami illeték. 12. Karám – Katonai tömb. 14. Skálahang – Gumi belseje!
15. Plajbász, irón – Szándék. 18. Közszállítási vállalat ügyfele – Szövetség, unió. 19. Ma-
gyar rockegyüttes – Nem ér el időben. 22. Dáridó kezdete! – Luxemburgi és thaiföldi gép-
kocsijelzés. 23. Házasságkötés, frigy – Horvát sziget (Dugi). 25. A Maros „testvére” –
Nem betűi. 27. Szaglószerv – Zsilipdarab! 28. Amerikai popénekesnő (Lady) – Megijed.
30. Alá – Téli sporteszköz. 31. Hitkövet, tanítvány – Dicsekszik, felvág.
FüGGőLEGES: 1. Szokatlan, különc – Szerves gáz. 2. Disznó kicsinye – Nagyszülő
kedvence. 3. Magas növény – Elem közepe! 4. Történelmi kor – Idegen női név. 5. Egyik
csillagjegy – Tengeri állat. 6. Torok része – Anekdota. 10. Attila névváltozata – Evet. 13.
Kezdőpont – Holt nyelv. 16. Halom – … madár (Sütő A.). 17. Római pásztordal – Kor-
szerű, menő. 20. Vendéglői olvasmány – Rögeszme, megszállottság. 21. Kóstol – Mű-
anyagféleség. 24. Erjesztett takarmány – Fonóeszköz. 26. Földbe kerül – Togói és ománi
autójelzés. 29. Római aprópénz volt – A deutérium és ittrium vegyjele. 

Koncz Erzsébet

Az ÁPRILISI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

GYÖRGY JÓZSEF, Magyarkirályfalva, 
Iskola u. 26. sz.

DEÁK ARANKA, Marosvásárhely,
Pandúrok sétány 2/9. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
LABORFALVI; PARÁDI; LŐRENTHEY;

BÉLDI; KERNER; PETERDY; KONT
Kérjük a nyerteseket, 

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

telefonszámon.

Megfejtések az április 15-i számból:
Klasszikus (Ikrek): Holdpalota
Skandi: Adj testvériséget,/ Hogy ne a bűn és
a gonoszság,/ Hanem a tiszta jóság/ Uralkod-
jék minden szívben.

Szerkeszti: Kiss Éva 746.
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11 12 13 14 15 16 17 18
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23 24 25 26

27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55

VÍZSZINTES: 1. Könyvtáros, MTA lev. tag, 200 éve született (János). 8. Dalmát
származású főpap, diplomata, 475 éve hunyt el (János). 9. Ide-oda dől. 10. Vonalzó
(lat. eredetű). 12. Erdélyi ref. pap, író, költő, 150 éve született (Jenő). 16. Becézett
Károly. 18. Idegen művészet. 19. Chateaubriand műve. 20. Női név (márc. 3.) 22. Római
6. 23. Síró-… 24. Szép vitéz. 25. Madridi sportklub. 27. Épületszárny. 28. Fába vés. 29.
Igeképző. 30. Méhtermék. 31.… Island, USA-tagállam. 34. Régies hangulatú. 36. Torino
folyója. 37. Rangjelző. 39. Előidéző. 41. Idegen férfinév (júl. 3.). 44. Alányújtó. 46.
Tévesen jegyző. 48. Kaluga folyója. 49. Prensa …, kubai hírügynökség. 51. Formai. 53.
Tova. 54. Olasz író, költő, esztéta, 525 éve született (Pietro). 55. Nobel-díjas dán pa-
tológus, 150 éve született (Johannes Andreas Grib).

FüGGőLEGES: 1. Folyó (spanyol). 2. Bent, bent! 3. Sátáni. 4. Kis hibát
megszüntető. 5. Cseh város. 6. Félkész! 7. Az ittrium és a nátrium vegyjele. 8. Könnyezve.
11. Római császár, 1800 éve halt meg. 12. Bútorféle. 13. Háborgat. 14. … mars! (eredj
innen!) 15. Arab! 17. Becézett Mária. 20. A rádium vegyjele. 21. Küzdőtér. 24. Kihalt
madárfajta. 26. Az itteni. 28. Kapcsolatjelző lehet. 30. Kossuth születési helyének lakója.
32. Háborúval leigáz. 33. Rezes a közepén! 35. Egész része. 36. Hazárd kártyajáték. 38.
Shakespeare-király. 40. Északi férfinév. 42. Állóvíz. 43. Francia operaszerző, 125 éve
halt meg (Édouard). 45. … melegséged (Ady). 47. Becézett Ilona. 50. Antonov
repülőgépe (röv.). 52. Határrag.

L.N.J.
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JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ családi ház Vadadban, köz-
ponti zónában, a főút mellett, 8,3 ár
telekkel: 3 szoba, konyha, kamra, sü-
tőkemence, 50 m szőlőlugas + mel-
léképületek. Irányár: 13.000 euró.
Ugyanitt eladó 4,5 ha mezőgazdasági
külterület. Tel. 0744-399-160. (-I)

12. születésnapja alkal-
mával köszöntjük KERESZTESI

JÓZSEF ATTILÁT. Kívánjuk,
legyen gondtalan gyermek-
korod és még sok boldog

szülinapod!
Ragyogjon hát néked napnak
sugara,
szemedben a csillag ott 
ragyogjon maga.
Boldog legyél, azt kívánom
néked,
örüljél a mának, legyen hosszú
életed.
Isten vezéreljen és fogja a
kezed,
tudjad mindig, ki az, ki igazán
szeret.

Boldog szülinapot kíván szerető
édesapád, Keresztesi
József Attila és testvéred,
Brigitta. (579-I)

Odakint a réten kinyílott a rózsa – közkedvelt ma-
gyar nóta, Miklós Szilvia nótaénekes frissen megjelent
hanglemezének címadó dala.

– A magyar nóta nekem több mint melódia, műfaj,
egyáltalán zene. Életérzéseim kifejezése, hangja, rit-
musa, lelkem nyelvjárása. Nótás szüleim körében érin-
tett meg először, élni tanított, majd ezáltal sikerült
magam érthetőve tenni, színpadra állni és megszólalni
a nótában. A nóta számomra nem előadóművészet,
hanem életművészet – vallja magáról az énekesnő. 

Első lemeze 2012-ben jelent meg Kéklő nefelejcset

szedtem künn a pusztán címmel, amelyet siker köve-
tett. Néhány dal a lemezről videofelvételek formájában
közkedvelt, igényelt nótává vált a televíziók által su-
gárzott kívánságműsorokban is.

A második nagy sikerű hanglemez, A páros élet a
legszebb a világon, egy különlegesség a nóta világá-
ban. Már a cím is elárulja, hogy ez egy páros lemez,
azaz duett, amit Miklós Szilvia számos színpadi pro-
dukció gyümölcseként színpadi párjával, Szilágyi Sán-
dor nótaénekessel közösen készített 2014-ben.

A most megjelenő hanglemez is gyönyörű nótákból
fűzött csokor, mellyel az énekesnő szeretetét a szülő-
földhöz, családjához fűződő érzelmeit, életkedvét fe-
jezi ki. Budapesten készült, a világhírű hegedűművész,
ifj. Sárközi Lajos és zenekara kíséretével. Miklós Szil-
via október 1-jén a Kultúrpalota színpadán fogja átadni
a lemezen megjelent nótákba fűzött szeretetét a maros-
vásárhelyi nótakedvelő közönségnek.
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REDőNYÖK, SZALAGFüGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
MAGÁNVÁLLALKOZÁS munkaerőt alkalmaz SOFŐRI, illetve
PÉNZTÁROSI munkakörbe Marosvásárhely körüli munkavégzésre.
Dinamikus, kommunikatív, pontos, komoly, megbízható, románnyelv-
tudással, illetve B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, akár fiatal
nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. A fényképes önéletrajzukat az 
inghetata.ildiko@yahoo.com e-mail-címre várjuk április 28-ig vagy
személyesen. További információk a 0758-291-244-es telefonszámon
hétköznap 10-18 óra között. (18730)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETő teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
KUTAT ÁSUNK és TAKARÍTUNK. Tel. 0743-597-787. (80-I)
NÉMETORSZÁGBA IDŐSGONDOZÓKAT keres megbízható
német cég. Feltétel az alapszintű németnyelv-tudás. A német cég biz-
tosít németnyelv-tanfolyamot, amelyet havonta indítunk Marosvásár-
helyen, Régenben, Dicsőben és kérésre más városokban is. A szállást
és az étkezést a német család, a szállítást és az előnyös fizetést a cég
biztosítja. Tel. 0748-122-242. (18770)
MAROSVÁSÁRHELYI ÉLELMISZERüZLETBE KERESKE-
DELMI 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)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59609)
KFT. alkalmaz GÉPÉSZT BULDOEXKAVÁTORRA, SZAKKÉP-
ZETT KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT. Tel.: 0744-798-270. (517-I)
ELADÓNőT alkalmazunk főtéri ruhásüzletbe. Tel.: 0744-848-027.
(518)
A TORDAI CÉG alkalmaz fiatal SEGÉDMUNKÁST és MÉSZÁ-
ROST. Tel.: 0744-644-026. (512)
FőTÉRI VENDÉGLő Marosvásárhelyen alkalmaz PINCÉRT, PIN-
CÉRNŐT. Tel. 0723-003-110. (18755-I)
AUTÓMOSÓ alkalmaz SZEMÉLYZETET és egy LÁNYT BÁRBA.
Tel. 0741-411-334. (198)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  medence-kar-
bantartásra tapasztalt SZERELŐT, FESTŐT, ÁLLATGONDOZÓT.
Tel.: 0722-268-866. (-) 
MAGÁNCÉG fiatal, érettségivel rendelkező, jó kézügyességű FÉR-
FIMUNKAERŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon
lehet 8–16 óra között: 0265/211-127. (sz.)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

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 KREATÍV KIADÓ ILLUSZTRÁTORT keres. Grafikai programok
(Adobe Illustrator, Photoshop) ismerete előnyt jelent. Jelentkezni az
office@editurakreativ.ro címen lehet. (-I)
A ZYGOTA MEDDőSÉGI KLINIKA KARBANTARTÓT alkal-
maz. Önéletrajzot benyújtani a klinika székhelyén, Marosszentgyör-
gyön, az Erdély utca (Fő út) 161. szám alatt, vagy e-mailen az
office@fivmures.ro címen lehet április 28-áig.  (-I)
ÉLELMISZERüZLETBE ELADÓT alkalmazunk. Az önéletrajzo-
kat a cég székhelyére, az 1848. út 41-43. szám alá, az Intershop üzletbe
vagy az intershopsrl@gmail.com e-mail-címre várjuk. (sz-I)
A SÖRHÁZ SZAKÁCSOT és SZAKÁCSSEGÉDET keres. Idősebb
hölgyeknek/férfiaknak is nyitott az állás (60-65 évesig), sőt, a tanítást
is bevállaljuk! CV-t a jazzdome@gmail.com címre várunk. Ursus Sör-
ház Facebook: https://www.facebook.com/casaberiiursus/?fref=ts (sz-I)
A BUCSINON található vendégházba GONDOZÓT alkalmazunk. Jó
kereseti lehetőség, 2000–2500 lej. Tel. 0745-696-055. (18792-I)
KFT. alkalmaz ASZTALOSOKAT fa termopán ajtó-ablak gyártására.
Tel. 0744-798-270. (574-I)
A CHARIS VENDÉGLőBEN – Marosvásárhely, Aurel Filimon (Is-
kola ) utca 4. szám  – bankettek, bármilyen rendezvények szervezését
vállaljuk 50 személyig. Napi menüvel is kiszolgálhatjuk hétfőtől pén-
tekig. Tel. 0774-643-280. (18794-I)
MÉHEK MELLÉ segítséget keresek a vándorlási szezonra, májustól
augusztusig. A feltételeket az alábbi telefonszámokon megbeszéljük:
0740-070-532, 0726-576-832. (sz-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

Miklós Szilvia új CD-je

7.

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A nap ma olyan
fényesen ragyog,
ma mindenki azt
suttogja: 
boldog szülinapot!
És azok, akik
szeretnek, 
sok ilyen napot
kívánnak neked.
Szeretett
unokánknak, ifj.

KERESZTESI JÓZSEF ATTILÁNAK
12. születésnapja alkalmával
kívánunk sok örömteli szülinapot és
boldog gyermekkort! Szerető
nagyszülei: Keresztesi mama és tata.
Isten éltessen sokáig! (580-I)

Sóvárad Önkormányzata 
versenyvizsgát hirdet 

a következő állások betöltésére:
– egy tanácsadói állás a földügyi és területrendészeti ügyosztály

keretében
– egy megelőzési szakember a tűzoltósági ügyosztály keretében
A versenyvizsga 2017. május 18-án lesz az önkormányzat szék-

helyén: 11 órától írásbeli, 13 órától szóbeli vizsga.
A jelentkezési iratcsomót az önkormányzat székhelyén lehet be-

nyújtani munkanapokon 8-15 óra között, a benyújtás határideje:
a hirdetésnek a Hivatalos Közlönyben való megjelenésétől számítva
10 munkanapon belül.

További információk személyesen az önkormányzat székhelyén
vagy telefonon/faxon a 0265/573-001-es számon, e-mail-cím: 
sarateni@cjmures.com



ELADÓ hétvégi ház Vármezőn. Tel.
0744-454-508. (398)

ELADÓ víkendház 10 ár területtel
Nyomáton, 10 km-re Marosvásárhely-
től. Az iratok rendben. Tel. 0742-818-
586. (115)

ELADÓ ház Búzaházán a belső sze-
ren, tiszta telekkönyvvel. Érdeklődni a
0722-662-969-es telefonszámon.
(316-I)

ELADÓ családi ház Holtmaroson, a
központban: 3 szoba, konyha, fürdő,
melléképületek, 17 ár, alkudható ár. Tel.
0742-304-245, 0365/800-454. (172)

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

HALÁLESET miatt eladó 21 család
méh. Tel. 0745-485-852. (390-I)

ELADÓ 47 ár gyümölcsös. Tel. 0740-
086-654. (399-I)

ELADÓ 5 ár telek Udvarfalván, 19 ár
telek parasztházzal Nyomáton. Bur-
kolót, kőművest keresek, nyugdíjast
is. Tel. 0742-557-214, 0747-105-425.
(377-I)

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

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(348-I)

ELADÓK: natúr fenyőfa konyhabútor, két
fotel, két új diákíróasztal, matt keményfa
ebédlőbútor, Arctic hűtőszekrény, dupla
inoxkagyló, konyhaasztal, 20 literes
permetező. Tel. 0751-291-808. (423)

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

ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0745-
386-089. (559-I)

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

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

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

ELNA típusú villanyvarrógépet keresek.
Tel. 0749-154-858, este 8 óra után. (522)

ELADÓ lemezjátszó (pickup) 15
nagylemezzel (magyar nóták, népzene)
és 70 kötetnyi magyar nyelvű könyv. Tel.
0365/440-222. (528)

ELADÓ Nyárádmagyaróson beltelek,
irányár 30.000 lej. Tel. 0744-760-609.
(529-I)

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

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

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

KIADÓ 6 különálló szoba a Bolyai
környékén előnyös áron! Tel. 0743-085-
185. (564)

ELADÓ ház Deményházán. Tel.
0265/576-041. (2550028-I)

ELADÓ: Philips mobiltelefon, alig
használt Zanussi aragázkályha, el-
szívó, új fűtőtest, egyszemélyes
ágyak, két íróasztal, múlt századi pá-
colt szekrények, könyvespolcok, 
vitrinek. Tel. 0740-039-663,
0365/424-083. (578-I)

HIAB 015-ös, 1200 kg-os, autóra fel-
szerelhető, üzemképes emelődaru
eladó. Telefon: 0732-715-747. (Hsz-I)

ELADÓK: tárcsás kaszák, mechanikus
gereblye, 400-600 l-es vegyszerező,
kombinátor, váltóeke, gabonaőrlő
(malom), kockakőprés. Tel. 0743-860-
354, 0745-404-666. (585)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a Kö-
vesdombon. Tel: 0745-233-336. (sz-I)

MINDENFÉLE

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

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (58927)

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

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (59705-I)

FIGYELEM! Amíg nem késő, megja-
vítok ajtó- és ablakzárakat. Ha nem
jó, kicserélem újjal, széket is javítok.
Tel. 0742-211-281. (539-I)

IDŐS hölgy mellé gondozónőt keresünk
24 órára, egy szabadnappal. Tel.
0365/414-789. (541)

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

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

SZOBAFESTÉST, lépcsőházfestést,
csempeburkolást vállalok előnyös
áron. Tel. 0745-407-840. www.zug-
rav-faiantar.ro (59847-I)

TERMOPÁN ablakok, redőnyök, sza-
lagfüggönyök szerelése és javítása.
Tel. 0744-504-536. (18645)

KERESEK kerti napernyők vászonré-
szét készítő személyt vagy céget. 
Tel. 0365/883-476, 0743-368-857.
(535-I)
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A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő megüresedett
állások betöltésére: 
I. besorolású FŐFELÜGYELŐ – egy állás; I. besorolású KEZDŐ
FELÜGYELŐ – egy állás  a családi típusú gyermekgondozó szolgálathoz;
I. besorolású, felső fokozatú FELÜGYELŐ a gyermekek komplex
felmérési osztályán; I. besorolású  FELÜGYELŐASSZISZTENS a
monitorizáló, stratégiai, szociális szolgáltatásokat felügyelő és
közkapcsolati osztályra – egy állás; I. besorolású KEZDŐ FELÜGYELŐ az
örökbefogadási és örökbefogadás utáni felügyeleti osztályra – egy állás; I.
besorolású KEZDŐ FELÜGYELŐ a hivatásos pótszülői osztályra – egy
állás.
Sajátos követelmények:
I. besorolású FŐFELÜGYELŐ: egyetemi végzettség licencdiplomával –
vagy ezzel egyenértékű oklevéllel – pszichológia vagy szociális munka
szakon, pszichológusi vagy szociális munkás szakosodással, legalább öt
év régiséggel a szakmában.
I. besorolású KEZDŐ FELÜGYELŐ a családi típusú gyermekgondozó
szolgálathoz: egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel
egyenértékű oklevéllel – pszichológia vagy szociális munka szakon,
pszichológusi vagy szociális munkás szakosodással.
I. besorolású FELÜGYELŐ a gyermekek komplex felmérési osztályán:
egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű oklevéllel
– pszichológia vagy szociális munka szakon, pszichológusi vagy szociális
munkás szakosodással, minimum kilenc év gyakorlattal a szakmában
közalkalmazottként.
I. besorolású FELÜGYELŐASSZISZTENS a közkapcsolati osztályra:
egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű oklevéllel
– pszichológia vagy szociális munka szakon, pszichológusi vagy szociális
munkás szakosodással, minimum egy év gyakorlattal a szakmában
közalkalmazottként.
I. besorolású KEZDŐ FELÜGYELŐ az örökbefogadási  osztályra:
egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű oklevéllel
– pszichológia vagy szociális munka szakon, pszichológusi vagy szociális
munkás szakosodással.
I. besorolású KEZDŐ FELÜGYELŐ a hivatásos pótszülői osztályra:
egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű oklevéllel
– pszichológia vagy szociális munka szakon, pszichológusi vagy szociális
munkás szakosodással. 
Az írásbeli vizsga 2017. május 23-án 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati
vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat május 10-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon és a
www.dgaspcmures.ro honlapon. (sz.-I)

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

Hívjon minket az alábbi
telefonszámokon:

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

A Gedeon Richter Románia Rt.
– Marosvásárhely vezetőtanácsa 

a 2017. 04. 12/4. sz. határozata alapján 
összehívja a részvényesek soros közgyűlését 

2017. május 22-én 9 órára a cég Marosvásárhely, Cuza Vodă utca
99–105. szám alatti székhelyére. 

Amennyiben a részvényesek közgyűlése ezúttal nem lesz jog-
szerű, ezen hirdetéssel másodjára is összehívják ugyanazon hely-
színre 2017. május 23-án 9 órára, ugyanazzal a napirenddel. 

Napirenden:
1. A vezetőtanács 2016-os gazdasági tevékenységi beszámolója.
2. A könyvvizsgálónak a cég 2016-os pénzügyi tevékenységére

vonatkozó beszámolója. 
3. A 2016-os pénzügyi helyzet jóváhagyása.
4. A PricewaterhouseCoopers Audit Kft. pénzügyi ellenőrének

kinevezése egyéves mandátumra. 
5. A 2017-es költségvetés és beruházási program jóváhagyása.
6. A 2017. január elsejétől érvényes könyvelési irányelvek jóvá-

hagyása. 
A közgyűlésen azon részvényesek, vagy azok megbízottai vehet-

nek részt, akik 2017. május 8-án szerepelnek a részvényesek jegy-
zékében. 

A megbízóleveleket a részvényeseket nyilvántartó irodában lehet
átvenni 2017. május 2-ától 9-14 óra között. Ezeket kitöltve 2017.
május 19-én 8 óráig kell benyújtani a cég székhelyén. A közgyűlésre
a személyi igazolvány felmutatásával lehet belépni. 

A napirenddel kapcsolatos információk 2017. április 21-től mun-
kanapokon 9 és 14 óra között igényelhetők a cég székhelyén. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/201-238-as telefonszámon. 
Kapcsolattartó şanta Valentina jogász. 

Majnár Mihály, a vezetőtanács elnöke

Sóvárad Önkormányzata 
versenyvizsgát hirdet 

TANÁCSADÓI állás betöltésére a földügyi és területrendészeti
ügyosztály keretében.

A versenyvizsga 2017. május 18-án lesz az önkormányzat szék-
helyén: 11 órától írásbeli, 13 órától szóbeli vizsga.

Részvételi feltételek:
– Okleveles egyetemi végzettség kataszteri vagy topográfusi sza-

kon
– Középfokú számítógépes ismeretek és az Autocad program ha-

ladó szintű ismerete
– Régiség nem szükséges
– Megfelelő egészségi állapot
– Életkor: min. 22 év
– A román és magyar nyelv írásbeli és szóbeli ismerete
A jelentkezési iratcsmót az önkormányzat székhelyén lehet be-

nyújtani munkanapokon 8-15 óra között, a benyújtás határideje:
a hirdetésnek a Hivatalos Közlönyben való megjelenésétől számítva
10 munkanapon belül.

További információk személyesen az önkormányzat székhelyén
vagy telefonon/faxon a 0265/573-001-es számon, e-mail-cím: 
sarateni@cjmures.com

A MUREş INSOLVENCY SPRL, a marosvásárhelyi Somos
utca 27/A szám alatti székhelyű EntREpRiSE KFt. cégfelszámo-
lója nyilvános árverést hirdet az eladósodott cég ingatlan és ingó
javainak értékesítésére, a következőképpen: 

– 1000 négyzetméter kültelek, telekkönyvszám: 50582/Nyárádtő;
11.138 négyzetméter kültelek, telekkönyvszám: 50014/Nyárádtő,
amelyen C13a számmal azonosítható 16 négyzetméter beépített fe-
lületű betonsiló (bunker) van; a C13b számú 13,78 négyzetméter
felületű bunker, a C14-es 29,55 négyzetméter felületű cséplőgépál-
lomás, a C15-ös 254,40 négyzetméteres, téglából épített, azbesztce-
ment lemezzel fedett mérgezőanyag-raktár, a C16-os földszintes,
téglából épült, azbesztcement lemezzel fedett 298,70 négyzetméter
felületű istálló, a C17/2 számú 2.123 négyzetméter felületű csűr, ka-
taszterszám C1, helyrajzi szám 24/3/1/4/2; 6463 négyzetméteres
kültelek, telekkönyvszám: 52569/Nyárádtő, Nyárádtőn, a Bazei
utca 1. szám alatt. Kikiáltási ár: 1.275.550 lej. 

– szállítóeszközök: 
1. Iveco tehergépkocsi, 2002-es gyártású, 407.400 km-ben. Kiki-

áltási ár: 41.000 lej + héa 
2. Man Tga nyergesvontató, 2005-ös gyártású, 781.485 km-ben.

Kikiáltási ár: 36.700 lej + héa
3. Krone SDP24 félpótkocsi, 1996-os gyártású. Kikiáltási ár:

9000 lej + héa.
4. Schmitz Cargobull S01 félpótkocsi, gyártási év 2003. Kikiáltási

ár: 13.200 lej + héa 
5. Robuste Kaiser S380V2C félpótkocsi, 1994-es gyártású. Kiki-

áltási ár 8400 lej + héa. 
6. Fruehauf ST1513 félpótkocsi, 1999-es gyártású. Kikiáltási ár:

2900 lej + héa. 
Az árverés a cégfelszámoló Marosvásárhely, Gh. Avramescu utca

4. szám alatti székhelyén lesz 2017. április 28-án 13 órától, és meg-
ismétlik a javak értékesítéséig minden pénteken ugyanabban az
időpontban. 

Azon jogi és/vagy magánszemélyek vehetnek részt az árverésen,
akik/amelyek az árverést megelőző napon 13 óráig garanciaként
kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat és megvásárolják
a feladatfüzetet. 

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



LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel.: 0365/449-633, 0771-605-189.
(531)

FESTÉST, csempézést, gipszkarto-
nozást, szalagparkettezést vállalok.
Tel. 0755-924-147. (556)

ELADÓT keresünk cukrászdába. Tel.
0745-668-883, jutkams@yahoo.com.
(561-I)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk április
21-én LŐRINCZI SÁNDORRA ha-
lálának 16. évfordulóján. Emlékét
szívünkben őrizzük. Fia, Albi,
menye, Ica, unokái: Márta és
Tünde családjukkal. Nyugodjon
békében! (534-I)

„Én nem haltam meg, az, ami
nektek voltam, még mindig va-
gyok, nevezzetek nevemen, be-
széljetek hozzám könnyen és
egyszerűen, mint mindig. Gon-
doljatok rám, hiszen én itt vagyok
veletek, csak a hegyek és folyók
túloldalán.” 
Szomorúan emlékezünk április
21-én a drága gyermekre, TÜNDE
MEISTERRE szül. Toth halálának
2. évfordulóján. Jóságod, szere-
teted bennünk él tovább. Bánatos
szeretteid. (499-I)

Megállt a szív, amely élni vágyott,
pihen a kéz, amely dolgozni imá-
dott.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a marosjárai szüle-
tésű id. HORVÁTH SÁNDORRA
április 23-án, halálának 18. évfor-
dulóján. Emlékét őrzi felesége,
két gyermeke: Hajni és Sándor
családjukkal. Nyugodj békében!
(502)

Nehéz a kő, de nehezebb a bánat,
mely szívére borult az egész csa-
ládnak.
Egy pillanat alatt elszállt életed,
itt hagytál minket, kik oly nagyon
szerettek.
Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Fájdalomtól megtört szívvel em-
lékezünk április 22-én életünk
legszomorúbb napjára a nyárád-
karácsonyfalvi ifj. IGNÁTH
LÁSZLÓ halálának első évfordu-
lóján. Emlékét őrzik egy életen át
őt soha nem felejtő bánatos szü-
lei, testvére és családja. (527-I)

Szomorú szívvel emlékezünk id.
APA JENŐ folyfalvi lakosra halá-
lának második évfordulóján. Fe-
lesége, fia, leányai, valamint azok
családja. (568)

Összetört szívünk fájdalmával
emlékezünk arra a szomorú
napra, április 20-ára, amikor két
éve, hogy a nyárádszentbenedeki
SZÁSZ ALBERT hosszú beteg-
ség után hirtelen elhunyt. Fájó
szívvel emlékezik rá szerető fele-
sége, bánatos leánya, Ilike és
veje, Jancsi, menye, Gyöngyi,
unokái: Tünde és férje, Csabi,
Arabella és férje, Radu, Zolika,
dédunokái: Ivettke és Kincső, va-
lamint a rokonság. Nyugodj béké-
ben, tata! (59-I)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz szép
emléked.
Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 21-én LUTYÁN ROZÁLIÁRA
halálának tizenegyedik évfordu-
lóján. Emlékét őrzik lányai, fia,
menye, unokái és azok családja,
valamint dédunokái. (52936-I)

ELHALÁLOZÁS

Megrendült lélekkel és végtelen
szomorúsággal tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya,
nagymama, testvér, sógornő, 

KISS ERZSÉBET 
(Zsóka) 

szül. Szőcs 
a volt codleai virágüzlet 

dolgozója 
életének 63. évében 2017. április
19-én visszaadta  nemes lelkét
Teremtő Istenének. Felejthetetlen
halottunk földi maradványait
folyó hó 22-én 13 órakor helyez-
zük nyugalomra a református te-
mető cinterméből. 
Búcsúzik férje, Karcsi, lánya,
Márti, fia, Karcsika és unokája,
Dávidka.
Részvétfogadás 2017. április 21-
én du. 5 órától a Pax temetkezési
vállalat ravatalozójában (Papiu
Ilarian utca 10. szám). (572-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, sógor, rokon és jó
szomszéd, a remeteszegi szüle-
tésű 

GYÉRESI MIHÁLY 
életének 92. évében április 19-én
hosszú szenvedés után megpi-
hent. Temetése április 21-én 15
órakor lesz a Jeddi úti városi te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló felesége és szerettei.
(567-I)

Bánatos szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós, nagy-
mama, dédnagymama, 

özv. NEMES ÖDÖNNÉ 
szül. Szigeti Rozália 

életének 97. évében nagy türe-
lemmel viselt szenvedés után áp-
rilis 19-én elhunyt. Temetése
április 22-én 12 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református teme-
tőben. 

A gyászoló család. (575-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós, nagy-
mama, dédmama, a somosdi
születésű 

FERENCZI ILONA 
94. évében csendesen megpi-
hent. Temetése folyó hó 21-én
délután 2 órakor lesz a somosdi
ravatalozóból. 

A gyászoló család. (576-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendülessel értesül-
tünk KISS ERZSÉBET
(Zsóka) elhunytáról. Őszinte
részvétünk a gyászoló család-
nak. Anikó, Ildikó, Mónika,
Krisztián családjukkal. Nyu-
godjon békében. (-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
kolléganőnknek, Kiss Mártá-
nak szeretett ÉDESANYJA el-
hunyta alkalmából. A 2-es
Számú Sebészet munkakö-
zössége. (581-I)

Szívünk mély fájdalmával bú-
csúzunk apatársunktól, dr.
HECSER LÁSZLÓ LÓRÁNT
egyetemi tanártól. Legyen
nyugodalmad békés és csen-
des. Tordai Attila és neje,
Ilona. (587)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik LÁZÁR
PIROSKA temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és
fájdalmunkban vigasztaltak. A
gyászoló család. (563-I)
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Szomorú szívvel emlékezünk április
23-án, amikor feleségem, DOBOS
MARGIT hét éve elhunyt. 
Emlékét fájdalommal a szívünkben
őrizzük. Férje, Marci, gyermekei: 
Szabolcs, Márta, menye, Melinda és az
unokák: Hunor, Bence és Boti. A
szentmise 2017. május 13-án 18 óra-
kor lesz a főtéri római katolikus temp-
lomban. (538)

Közlemény 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésé-

ben április 26-ig tart az általános tavaszi nagytakarítás,
amikor elszállítják a járdákra, gyűjtőhelyekre kitett lim-

lomot, fölöslegessé vált kacatot. Április 24. és 26. között a követ-
kező utcák kerülnek sorra:

24-én: Borzesti, Kelemen, Fenyő, Vulcan, Papiu Ilarian; 
25-én: Remeteszeg, Remeteszeg–Bese, Ioan Vescan, Vasile Să-

bădeanu, Éden, Csángó, Alsókönyök, Lóhere, Lucerna, Len, Gör-
gényi; 

26-án: Hidegvölgy, Segesvári út (az erdő széléről és a legelőta-
karításból származó szemetet), Belvedere lakótelep, Kishegyszőlő,
Adrian Hidoş, Unomáj és Bodonhegyszőlő. 

Kivételes esetekben (rossz időjárás vagy objektív okok miatt) a
beütemezett időpontok megváltozhatnak. 

Felkérjük a lakóházak tulajdonosait, a tulajdonosi társulásokat,
hogy takarítsák ki az ingatlanjukhoz tartozó területeket, zöldöve-
zeteket, ugyanakkor az összegyűjtött hulladékot (kivételt képez az
építkezési törmelék) egy nappal a meghirdetett időpont előtt he-
lyezzék ki kupacba a járdákra, tehergépkocsikkal megközelíthető
helyre. A fák, bokrok nyírásából, metszéséből származó ágakat
külön helyezzék ki, ellenkező esetben nem szállítják el a helyszín-
ről. A meghirdetett program után kitett szemetet külön megren-
delésre szállítja el a Salubriserv Rt., ez esetben megbírságolják a
tulajdonosi társulást. 

Moldovan Florian mérnök, 
a közterület-kezelő igazgatóság igazgatója 

Eladási közlemény
A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda,

Márton Áron utca 18. szám, P4, Hargita megye –, az EMIVAS
CONS KFT. felszámolója, nyilvános árverést szervez járművek ér-
tékesítésére: 

– Roman vontató (1989) – MS 02 XUS – kikiáltási ár 3.399,20 lej
+ héa

– Mitsubishi Pajero 3.2 (2003) – MS 07 AVK – kikiáltási ár
17.310,30 lej + héa

– 18 t-s Hydrom daru (1990) – MS 05 VWZ – kikiáltási ár
22.031,10 lej + héa

– Iveco Magirus (1995) – MS 06 GNO – kikiáltási ár 6.294,40 lej
+ héa

– Mercedes Sprinter 313 CDI (2000) – MS 99 SES – kikiáltási
ár 4.720,80 lej + héa

– Dacia 1307 furgon (2003) – MS 06 KHX – kikiáltási ár 2.832,20
lej + héa

– R10215 Roman teherautó (1989) – MS 09 DJG – kikiáltási ár
3.776,50 lej + héa

– R10215 Roman speciális gépkocsi (1988) – MS 09 DSV – kiki-
áltási ár 3.776,50 lej + héa

– Hyundai Tucson gépkocsi (2006) – MS 09 EIC – kikiáltási ár
17.939,60 lej +héa

– R10215 Roman speciális gépkocsi (1980) – MS 55 EMV – kiki-
áltási ár 3.399,20 lej + héa 

– R10215 Roman speciális gépkocsi (1989) – MS 44 EMV – kiki-
áltási ár 2.202,90 lej + héa 

– Dacia Logan gépkocsi (2007) – MS 11 EMV – kikiáltási ár
7.553,70 lej + héa

– Dacia Logan gépkocsi (2007) – MS 12 EMV – kikiáltási ár
7.553,70 lej + héa

– Mirsa STM-22 félpótkocsi (1984) – MS 80 DGU – kikiáltási ár
6.766,90 lej + héa

– Mercedes MB 100 gépkocsi (1991) – MS 99 RGA – kikiáltási
ár 4.406,50 lej + héa

– Dacia 1307 dupla kabinos furgon (2001) – MS 05 PVX – kiki-
áltási ár 1.258,60 lej + héa

– Atlas AB 1702 exkavátor (1980) – kikiáltási ár 9.450 lej + héa
– S 1500 B buldózer (1980) – kikiáltási ár 18.620 lej + héa
– félpótkocsialváz (1980) – BV 80 KHN – kikiáltási ár 3.150 lej

+ héa
– Mercedes gépkocsi (1998) – MS 04 MGF – kikiáltási ár 3.430

lej + héa
– Telemac daru (1980) – kikiáltási ár 15.750 lej + héa
Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt,

akik/amelyek igazolják a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garancia
és a feladatfüzet, továbbá a részvételi díj kifizetését az árverés előtt
24 órával.

Az árverés a felszámoló székhelyén lesz április 28-án 15 órakor,
és megismétlik péntekenként, ugyanabban az időpontban, a javak
értékesítéséig. A részvételi feltételekről bővebb tájékoztatást a
0366/100-551, 0748-836-713-as telefonszámokon nyújtanak. 
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A CFR Önsegélyző Pénztára 
– Marosvásárhely,  Horea utca 3. szám – 

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

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

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

Sucursala Mures

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
társaság Marosvásárhely magán- és közterületein, a tulajdonosi
társulásoknál, a magángazdaságokban és gazdasági egységek-
nél. 


