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Közveszélyes a Maros-híd

A főjavítás nem odázható el

Szalagavató
a szovátai középiskolában

A sokak számára fontos pillanatokra
mintegy 300 személyt – diákokat, pedagógusokat, családtagokat – vártak a
szervezők, ezért a Fenyő szálló nagytermében rendezték meg az ünnepélyes estet.

____________2.
Megoldódik
a rohammentősök
fizetésgondja

Januári ülésén a Maros Megyei Tanács támogatást szavazott meg a megyében működő sürgősségi
rohammentő (SMURD) egységek számára. Az évek óta pénzhiánnyal küszködő nyárádszeredai egységnek
ez mentőövet jelent.

____________4.
Háromszáz éves
a református
kollégium

A református kollégiumnak az 1718-as
megalapításától fogva azért volt felsőoktatási jellege, mert református papokat képzett, tehát mai értelemben vett
középfokú tanulmányok után filozófiai
és teológiai felsőfokú képzésben is részesültek az arra jogosultságot szerzett tógátusok.

____________5.
Vége a rájátszásba
jutás álmának
Sajtótájékoztatón ismertette dr. Dorin
Florea, Marosvásárhely polgármestere
azt a tervet, amellyel a Mezőség felé vezető úton levő Maros-hidat szeretnék
felújítani. Állítása szerint amint a szükséges finanszírozás meglesz, akár az
idén elkezdhetnék a munkálatokat.

Szer Pálosy Piroska

Aggodalmának adott hangot annak kapcsán,
hogy Marosvásárhelynek csupán két hídja van,
és lassan egyik sem elég biztonságos, ezért sürgősen intézkedni kellene. Egyébként szerintünk
is erről bárki meggyőződhet, aki a híd alatt elhaladva feltekint, láthatja a megbomlott keresztgerendák végeit és a szélgerendákat, amint a
rozsdás vas kilátszik a betonból, mivel feltéte-

Fotó: Nagy Tibor (archív)

lezhetőleg a csúszásgátló homokból kiváló sós
víz egyaránt kikezdte a vasat és a betont.
A polgármester szerint a városnak három
olyan hídra lenne szüksége, amely a Maros folyót átszeli, azáltal megoldhatóvá válna, hogy a
nagy teherbírású áruszállítók ne kelljen több kilométeres kitérőt tegyenek.
(Folytatás a 4. oldalon)

Bocsánatot kért Tudose

Bocsánatot kért Facebook-oldalán csütörtökön
Mihai Tudose volt miniszterelnök mindazon közösségektől, amelyeket „félreérthető kijelentésével” megsértett. Az RDMSZ elfogadta a
bocsánatkérést.

Tudose egy január 10-i tévéműsorban egy hasonlat
révén áttételesen akasztással fenyegette meg az autonómiát igénylő erdélyi magyarokat.
A nemrég lemondatott politikus közösségi oldalán azt
írta: kijelentésével az állami jelképekről szóló törvények
betartatásának szükségességére utalt, és a törvény betartatásával kapcsolatos felelősségükre akarta figyelmeztetni a köztisztviselőket.
„Ezúton is nyilvánosan bocsánatot kérek minden
olyan közösségtől, illetve a kisebbségek minden olyan
tagjától, amelyek és akik gyűlöletszításként vagy erőszakra való felbujtásként érthető nyilatkozatom miatt
sértve érezték magukat” – írta Facebook-oldalán a volt
kormányfő. Hozzátette: ez az értelmezés nincs összhangban elveivel, maga is a közösségek közötti kölcsönös tisztelet és párbeszéd híve, és elítéli az intoleranciát,
a gyűlöletkeltést.
„Ebből a leckéből megtanultam, hogy a nyilvános
megszólalásaimban körültekintőbben és pontosabban
kell kifejeznem magam, és nem szabad olyan értelmezéseket lehetővé tennem, amelyeket nem tudok vállalni”
– zárta bejegyzését Tudose.
(Folytatás a 3. oldalon)

Kijózanító vereséget szenvedett a Marosvásárhelyi Maros KK Temesváron,
a Timbával szemben. Ha eddig még
ringathatták magukat az optimistább
természetű szurkolók abban a hitben,
hogy a Nagyvárad és a Kolozsvár elleni mérkőzésen szándékosan nem
játszottak a legjobbak, hogy a kiesés
elleni küzdelemben a közvetlen ellenfelek ellen tartalékolják az erejüket,
mint például a Timba, most alaposan
észhez térhettek.

____________17.

Mocsárgáz-terápia

Karácsonyi Zsigmond

Mélyrepülésben a közbeszéd. Leáldozott az észérvek
ideje, szinte minden politikus arra törekszik, hogy üzenetét
minél karcosabb csomagolásban fröcskölje. Mert vélekedésük szerint ez a nyerő. Lám, az amerikaiaknál is bejött
a Twitter-harcos számítása, és a széplelkűek megbotránkozására besétált a Fehér Házba. Kampánymódszereit nagyon sokat próbálják utánozni a mi régiónkban is.
Valószínűleg nyerő lesz az ellenségszapulás, és végső
soron a hazug ígéretekből összefércelt pártprogramok sem
vezetnek ki a gazdasági kátyúból – állítják a megkeseredett szavazópolgárok. Ezért nem csoda, hogy a karaktergyilkos lovagoknak lelkes tábora van a közösségi
oldalakon. A szabad véleménynyilvánítás nevében lejáratókampányokat folytatnak, hogy felperzseljék a terepet és
janicsárhadként utat vágjanak a hatalom felé. Bosszúálló
indulatuknak semmi nem szab gátat. A közvélemény is
mintha jobban szeretné a cirkuszt, mint a csodaszarvasok
legendáját. Vagy már nincsenek is csodaszarvasok? Gondolataim keserű vándorlását egy minapi történés indította
útjára. A marosvásárhelyi önkormányzat hét eleji gyűlését
szokatlan hozzászólás indította. Szót kapott egy állampolgár, aki panaszt emelt egyik képviselő ellen, akivel állítólag tettlegelésig fajuló vitába keveredett egy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 45 perckor,
lenyugszik
17 óra 27 perckor.
Az év 33. napja,
hátravan 332 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma KAROLINA és AIDA, holnap BALÁZS napja.
BALÁZS: sokan a görög Bazileosz névvel azonosították, melynek
szó szerinti jelentése: királyi.
Ezzel szemben a név valójában az
ókori Rómából ered, a híres és
előkelő Cornelius nemzetség
egyik ága a Blasio névvel különböztette meg magát a család többi
ágától.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. február 1.
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A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
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Megyei hírek

SUPER NOROC: 1 3 6 7 9 0

A nők szerepe a rendszerváltásban

A Női Akadémia szervezésében február 8-án, csütörtökön
17.30-kor a MarMed járóbeteg-rendelő előadótermében
(Corvin Mátyás tér 19. szám, Marosvásárhely) Parászka
Boróka újságíró a nőknek az 1989-es forradalomban betöltött szerepéről tart előadást. Parászka egyebek mellett
azt fejtegeti, hogyan rekonstruálható a nőknek a romániai
rendszerváltásban betöltött szerepe, illetve miért vált a
rendszerváltás utáni társadalom férfiközpontúvá.

Jótékonysági ÁDML-parti

Az öt marosvásárhelyi fiatal által egy éve alapított, ÁDML
nevű buliszervező csapat február 2-án, ma este 9 órai kezdettel jótékonysági partira várja a szórakozni vágyókat a
Sinaia/Sörház utcai Jazz Clubba. Éjfélig Döme gondoskodik a hangulatról, ezt követően DJ DOBIX elektronikus zenéjére lehet bulizni. A rendezvény teljes bevételét a csapat
az „Együtt a rákos gyermekekért” egyesületnek ajánlja fel.

Klubnap jelmezbállal

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fiókja február 13-án, kedden jelmezbállal egybekötött klubnapot szervez a tagok számára. Feliratkozni
hétköznapokon 10–13 óra között lehet az egyesület marosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén, az
emeleten. Az érdeklődők ugyanitt feliratkozhatnak még a
Parajd–Szováta–Vármező útvonalon szervezendő kirándulásra – áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott felhívásban.

Állattenyésztő tanfolyam

A Maros Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság szaktanácsadó osztályának nyárádszeredai kirendeltsége alapszintű állattenyésztő tanfolyamot szervez,
amelyre február 5-ig, hétfőig várják a jelentkezőket. A tanfolyamot elvégzők oklevelét elismeri a munkaügyi és oktatásügyi minisztérium, e diploma a pályázatokhoz
nélkülözhetetlen. Érdeklődni, feliratkozni a Nyárádszeredai
Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági irodájában lehet Fábián Attila mérnöknél vagy a 0731-328-965-ös telefonszámon. Amint összeáll a 28 tagú csoport, indul a tanfolyam.
A kezdés időpontjáról értesítik a jelentkezőket.

Gyertyaszentelő Boldogasszony

Baricz Lajos
Milyen egyszerű, jelentéktelennek
tűnő tárgy – gyertya. Ma már világításra alig használjuk!
Ugyan kinek jutna eszébe, hogy évközben gyertyát vásároljon? Karácsony előtt, halottak napja környékén,
kereszteléskor és temetéskor az alkalom hozza magával. De valamikor
nem így volt: ha nagyidő közeledett,
gyertyát gyújtottunk, ha valaki súlyos
beteg volt, szentelt gyertya mellett
imádkoztunk érte, ha pedig a haldoklóhoz a papot hívták, szintén meggyújtottuk a szentelt gyertyát.
A gyertya viasz, faggyú vagy stearinrudacska, amelynek rongybele van,
és az ég. Hogy égjen és világítson,
szükségszerűen „feláldozza”, felemészti önmagát, ami által Jézus
Krisztus jelképévé válik. A templom-

ban a szertartások alatt legalább két
gyertyának égnie kell. A fehér szín a
tisztaságot, a kegyelem kiáradását
jelzi. A keresztelőgyertya az ember lelkében elkezdődött istengyermeki
életet, a húsvéti gyertya a halált is legyőző, az enyészeten diadalmaskodó
Krisztust, a temetési gyertya pedig a
földi élet után következő örök világosságra utal, amint a szertartásban is elhangzik: „Az örök világosság
fényeskedjék neki!”
Van a gyertyának profán jelenléte
is. Hányszor találkozunk vele esküvőkön, lakomákon, különböző alkalmi
összejöveteleken az ünnepélyesség
emelése céljából gyújtott gyertyákkal!
Teamécsest pedig számtalanszor használunk.
Az egyházban használt gyertyákat
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén külön szentelmény keretében áldja

Nyilatkozat

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elítéli az erőszak minden formáját és a párbeszédre épülő politikában
hisz. A marosvásárhelyi tanácstestület is a párbeszéd mellett döntött akkor, amikor nem vonta meg jogait attól a polgártól, akinek szót adott az elmúlt tanácsülésen.
Azt tapasztaljuk, hogy a közbeszédben a szándékos félremagyarázás és megvezetés azt a tévhitet kelti, hogy az
RMDSZ-frakció rosszhiszeműen járt el ebben az esetben.
Nem a választott testület feladata igazságot szolgáltatni.
Az ügy körülményeinek vizsgálata a nyomózó hatóság és
ügyészség hatáskörébe tartozik.

meg, „szenteli meg” a pap, majd a
megszentelt gyertya pislákoló fénye
mellett körmenetben tesznek tanúságot a hívek Jézus Krisztusról, aki önmagát és a híveket is a „világ
világosságának” nevezi, akit épp a mai
evangéliumban már az agg Simeon
felismert, és így imádkozott: „Bocsásd
el, Uram, szolgádat szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt
készítettél, világosságul a pogányok
megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek” (Lk. 2, 29-33).
Mindez akkor történt, amikor Jézust, születése után a negyvenedik
napon, az ószövetségi előírásoknak
megfelelően, bemutatták a jeruzsálemi
templomban. Jóllehet az ünnep neve
Máriára utal, a lényege úgyis Jézusra
vonatkozik, ahogy a másik neve mutatja: Jézus bemutatása a templomban.

Az RMDSZ elhatárolódik az erőszak minden formájától.
Az elmúlt napokban néhány RMDSZ-es tisztségviselő által
a közösségi média felületein közzétett bejegyzések nem
képviselik a szervezetünk által megfogalmazott értékeket.
Állásfoglalásaik magánvélemények, amelyek semmilyen
formában nem tükrözik a szervezet álláspontját. A személyes konfliktusok nem nyomhatják rá a bélyeget a közösségi képviseletre.
Az érintettek ellen belső vizsgálatot indítunk.
Péter Ferenc
Maros megyei RMDSZ-elnök

Szalagavató a szovátai középiskolában

Múlt hét végén rendezték meg a
szalagavató ünnepséget a szovátai Domokos Kázmér Szakközpiskolában, ezzel mintegy
80 diákot nyilvánítottak jelképesen felnőtté.

A sokak számára fontos pillanatokra mintegy 300 személyt – diákokat, pedagógusokat, családtagokat –
vártak a szervezők, ezért a Fenyő
szálló nagytermében rendezték meg az
ünnepélyes estet. A helyiséget zsúfolásig megtöltő közönséget Fülöp
László Zsolt polgármester és Vass
Ferenc igazgató köszöntötte. Évről
évre magasztos, felemelő érzés tölti el
ilyenkor – mondta az igazgató. Úgy
véli, minden évfolyam értékes az iskola számára, hiszen „a mi gyermeke-

ink, azért vagyunk, hogy neveljük őket
és mindig többet adjunk. Reméljük,
tele tarsollyal mennek el az idén is az
iskolából”.
A végzősök kisfilmekkel mutattak
be néhány pillanatot az iskolában eltöltött éveikből, majd a mellükre került a nagykorúvá válást jelző szalag.
Lukács Brigitta végzős lány szerint ez
a pillanat különleges élményt jelent,
és egyben nagyobb felelősséggel tartoznak ezután magukkal és másokkal
szemben is, míg Lázár András Zsolt
úgy érzi, a szalag jelzi azt, hogy felnőtté váltak és kilépnek az Életbe,
nem pedig azt, hogy a személyi igazolványukban már tizennyolcat írnak.
Az utolsó hónapokban mindenkinek
mindent bele kell adni a tanulásba,

hogy behozzák az esetleges lemaradásokat.
A tizenegyedikes diákok bemutatták a Dézsi László által mintegy két
hónapon át oktatott táncos koreográfiát, majd a közös fényképkészítés és
pezsgőkoccintás után egy jókora buli
kerekedett, amelyen az iskola zenekara, a DK Band is fellépett.
Az erdőszentgyörgyi Szent György
Szakközépiskolában is lesz nagykorúsítási ünnepség, de még nem döntötték
el ennek időpontját – tudtuk meg Léta
Áron igazgatótól, míg Nyárádszeredában idén nem a Bocskai Napok keretében, hanem február 25-én kerül sor
a Bocskai István Elméleti Líceum
mintegy negyven diákjának szalagavatójára. (gligor)

Terápiás programok
a Bonus Pastornál

A Bonus Pastor Alapítvány február 12-23. között kéthetes
rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek
és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését,
akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy
társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Helyszín: Magyarózd, Terápiás Otthon, jelentkezési határidő: február 8. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni az alapítvány
központi irodájában, a 0265-254-460 telefonszámon lehet.

Alkoholcsempészet

3000 liter címkézetlen alkoholt szállított az a 40 éves Kovászna megyei férfi, akit a csütörtökre virradó éjszaka a
Nyárádtőhöz tartozó Recsán állítottak meg a rendőrök. A
hatóság 1500, egyenként kétliteres, szeszszagú folyadékot
tartalmazó, címkézetlen üveget talált a férfinál. A teljes árumennyiséget lefoglalták, az ügyben vizsgálat indult.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Mintegy 80 végzős mellére került szalag a múlt hét végén Szovátán

Fotó: Portik Antal
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Bocsánatot kért Tudose

(Folytatás az 1. oldalról)
A volt kormányfő azt követően szánta
rá magát a nyilvános bocsánatkérésre,
hogy kedden „akasztásos” kijelentéséért
az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elé idézték.
Nem sokkal Tudose bejegyzését követően az RMDSZ Facebook-oldalán jelezte, hogy elfogadja a volt kormányfő
bocsánatkérését.
„Mihai Tudose késéssel és az Országos Diszkriminációellenes Tanács fel-

szólítására, de az egymás iránti kölcsönös tiszteletet hangsúlyozva, nyilvánosan elnézést kért közösségünktől
akasztásos mondata miatt. Sajnálatos
ugyanakkor, hogy az ellenzéki pártok
politikusai közül továbbra sem határolódott el senki más az elfogadhatatlan kijelentéstől” – mutatott rá az RMDSZ.
Mihai Tudosénak nagy felháborodást kiváltó mondata a Realitatea hírtelevízióban hangzott el, amikor az erdélyi
magyar pártok közös autonómianyilatko-

zatáról kérdezték. Tudose egy zászlóállítási kísérletre adott válaszával példázta,
hogy miként viszonyul a kezdeményezéshez. A kormányfő felidézte: a zászlóállítási kísérletkor is világossá tette, hogy
„ha a zászló lobogni fog, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is”.
Kijelentését román részről elsőként az
időközben kormányfővé kinevezett Viorica Dăncilă akkori EP-képviselő bírálta,
majd később Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt elnöke is elhatárolódott
tőle. Más román párt nem foglalt állást a
kérdésben. (MTI)

Aggodalomra ad okot az igazságügyi reform

Aggodalomra ad okot a tervezett igazságügyi reform, az ország számára létfontosságú az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítása –
jelentette ki Klaus Johannis államfő szerdán Brüsszelben.

Sajtótájékoztatóján az elnök leszögezte, ő maga is kész harcolni a bírói függetlenség megőrzéséért, és úgy véli, hogy ez
sikerülni is fog, és végül olyan törvényeket fogadnak majd el,
amelyek teljes mértékben megfelelnek minden kritériumnak.
Aláhúzta: legfőbb célja továbbra is az igazságszolgáltatás
függetlenségének garantálása, és minden tőle telhetőt meg fog
tenni ennek érdekében.
„Derűlátó vagyok azt illetően, hogy megoldást tudunk találni, de ez csak Romániában lehetséges, kívülről nem” – közölte Johannis, miután részt vett az Európai Bizottság szerdai
ülésén, majd Jean-Claude Junckerrel, a testület elnökével tárgyalt a belga fővárosban.
Az államfő kiemelte, hogy Románia elkötelezett az Európai
Unió megerősítése, az integráció mélyítése mellett. „Románia
EU-párti ország, és az is fog maradni” – fogalmazott.
Végezetül elmondta, egyebek mellett az EU jövőjéről, az

Egyesült Királyság kilépéséről, a következő hétéves költségvetési ciklusról is egyeztettek Junckerrel.
A közös sajtóértekezleten Juncker azon véleményének adott
hangot, hogy a jogállamiság helyzete rengeteget javult az
utóbbi időben Romániában, és hangsúlyozta, Brüsszel nem
fogja elfogadni az esetleges visszalépéseket.
A bizottság elnöke ugyanakkor hozzátette, bízik a román
igazságszolgáltatási rendszerben, ahogyan abban is, hogy mielőbb rendezni tudják a vitás kérdéseket.
Az Európai Bizottság az előző héten nyilatkozatot adott ki,
melyben aggodalmát fejezte ki a romániai fejlemények miatt,
és azt javasolta a román parlamentnek, hogy vizsgálja felül a
cselekvési tervet, és törekedjen széles körű megállapodásra az
igazságügyi reformot illetően.
Bukarest az ország 2007-es EU-csatlakozásakor vállalta,
hogy az igazságszolgáltatásában tapasztalható hiányosságokat
felszámolja, a reformfolyamatot pedig az Európai Bizottság
egy értékelési mechanizmus keretében figyelemmel követi.
Ennek lezárása azért is fontos Románia számára, mivel több
uniós tagállam is ettől tette függővé felvételét a belső határellenőrzés nélküli schengeni térségbe. (MTI)

Külhoni magyar családok éve

Elindult a határon túl élő családokat segítő Köldökzsinór program. A támogatásokkal a kormány anyagilag is el akarja ismeri azokat, akik magyar
gyermeket vállalnak a világ bármely pontján –
mondta a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára
csütörtöki
budapesti
sajtótájékoztatóján.

Novák Katalin közölte: a január 1-jén elindított program
egyik eleme a 64 125 forintos egyszeri anyasági támogatás, a
másik pedig a babakötvény, amelynek elindításához az állam
42 500 forintot biztosít, később pedig évenként kamattámogatást. Eddig 523 határon túli család igényelte az anyasági támogatást – fűzte hozzá.
Azt hangoztatta, minden magyar gyerek kincs, bárhol szülessen is. Elmondta, erőforrásként tekintenek a csaknem 4,5
millió határon túl élő nemzettársunkra is, akik szintén hozzájárulhatnak a magyarság gyarapodásához.
Az államtitkár közölte azt is, hogy a családok éve és a külhoni magyar családok éve programjain eddig csaknem tízezren fordultak meg. A programokba civil szervezetek is
bekapcsolódnak, így mások mellett az Otthon Segítünk ala-

pítvány, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége,
valamint az egyszülős családokkal foglalkozó szervezet is.
Azt mondta, hogy a kormány nem vesz el a családtámogatási
rendszerből, hanem mindig tovább bővíti, illetve könnyíti a
hozzáférést a szolgáltatásokhoz, az adminisztrációs terheket
csökkenti. Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is azt hangoztatta, hogy a magyar
nemzet számára a Magyarországon, a Kárpát-medencében és
a diaszpórában élő magyar családok jelentik a legfontosabb
értéket. A kormány 2010 óta sokat tett azért, hogy valamenynyien érezzék, egy nemzet tagjai vagyunk – tette hozzá.
Közölte, tavasszal több pályázatot is meghirdetnek a határon túl élő magyarok számára. Ezek között említette a családokat segítő szolgáltatásokat indító vállalkozók számára kiírt
500 millió forintos pályázatot. A várandósságot és a gyermekszületést pedig egy 150 millió forintos egészségügyieszközbeszerzési pályázattal segítenék. Elmondta azt is, hogy
szeretnék a védőnői szakmai hálózatot kiterjeszteni, elérhetővé tenni a határon túli magyarok számára is.
Közölte, pénteken (ma) tartják meg a külhoni magyar családok évének nyitórendezvényét Budapesten. (MTI)

Szerbia 2025-re az EU tagja lehet

Folytatni kell a reformokat Szerbiában, ám a balkáni
országnak minden esélye megvan arra, hogy 2025re az Európai Unió teljes jogú tagjává váljon – hangsúlyozta Antonio Tajani, az Európai Parlament
elnöke szerdai belgrádi látogatása alkalmával.

A jogállamiság, az igazságügy és a kisebbségi jogok reformjára mindenképp szükség van Szerbiában, az Európai Parlament azonban elismeri azokat az erőfeszítéseket, amelyeket
ezen a területen Belgrád hozott – tette hozzá.
Kiemelte: 2018 fordulópont lehet az EU-bővítés szempontjából. Meglátása szerint ugyanis a bolgár soros elnökséggel
újra napirendre került a bővítés kérdése, illetve a balkáni országokkal fenntartott kapcsolat javítása.
Ana Brnabic szerb miniszterelnök tájékoztatta Antonio Tajanit arról, hogy Szerbia kész arra, hogy az eddiginél gyorsabb
ütemben nyíljanak meg a tárgyalási fejezetek Belgrád és
Brüsszel között. Reményének adott hangot, hogy az Európai
Bizottság februári bővítési jelentése bátorító üzeneteket tartal-

maz majd Szerbia számára – közölte a kormányfő kabinetirodája. A 35 fejezetből eddig 12 nyílt meg.
A Maja Gojkovic házelnökkel folytatott megbeszélést követően Antonio Tajani kijelentette: rendkívül fontos Szerbia
szerepe a Balkánon, az ország stabilitása ugyanis a kulcsa a
térség és az Európai Unió stabilitásának. Az Európai Parlament elnöke leszögezte, Brüsszel azt szeretné, ha Szerbia és
Koszovó kapcsolata még azelőtt rendeződne, hogy Belgrád
belépne az unióba. Mint mondta, a Belgrád és Pristina közötti
párbeszéd az egész térség érdekét szolgálja.
Aleksandar Vucic államfő ehhez kapcsolódóan a négyszemközti megbeszélést követő sajtótájékoztatón aláhúzta: végre
valaki kimondta, az EU azt várja, hogy Szerbia a csatlakozás
előtt aláírjon Koszovóval egy jogilag kötelező érvényű dokumentumot a kapcsolatok rendezéséről. Mint mondta: Belgrád
nem zárkózik el ettől, hiszen az ország első számú külpolitikai
érdeke és célja az európai uniós csatlakozás. (MTI)

Különbség lesz a Brexit előtt és után érkező EU-állampolgárok
jogai között

Theresa May brit miniszterelnök szerint különbség
lesz a brit EU-tagság msegszűnése előtt, illetve a kilépés után Nagy-Britanniába érkező EU-állampolgárok letelepedési és munkavállalási jogosultságai
között.

May, aki hivatalos kínai látogatáson tartózkodik, a kíséretében lévő brit újságíróknak a BBC szerda éjjeli beszámolója
szerint azt mondta: amikor London decemberben megállapodott az Európai Unióval a brit kilépés feltételeiről, köztük az
uniós állampolgárok jogosultságairól, ezt abból a meggondolásból kiindulva tette, hogy azoknak, akik még a brit EU-tagság idején érkeznek Nagy-Britanniába, „vannak bizonyos
elvárásaik” az őket megillető jövőbeni jogosultságokkal kapcsolatban. A brit kormányfő szerint éppen ezért helyénvaló
döntés volt, hogy a Brexit idején már Nagy-Britanniában tartózkodó EU-állampolgárok a brit kilépés után is folytathatják
addigi életvitelüket. Azok azonban, akik a brit EU-tagság 2019

márciusában várható megszűnése után érkeznek, már más lesz
a helyzetük, mivel tudatában lesznek annak, hogy Nagy-Britannia akkor már nem lesz az EU tagja – mondta a brit miniszterelnök. Theresa May arra reagált, hogy az Európai Unió
minap elfogadott tárgyalási irányelvei szerint Nagy-Britannia
a Brexit után tervezett átmeneti időszakban is részese lenne a
vámuniónak és az egységes piacnak, és be kellene tartania a
közösségi jogot. Ez azzal is járna, hogy Nagy-Britanniának az
átmeneti időszakban a jelenlegi gyakorlattal azonos módon
kellene érvényesítenie az uniós szabadságjogokat, köztük az
EU-állampolgárok letelepedési jogosultságait.
A brit kormány többször megerősített szándéka szerint azok
az EU-állampolgárok, akik a brit EU-tagság megszűnésének
várható időpontjában, 2019. március 29-én már öt éve folyamatosan és törvényesen Nagy-Britanniában tartózkodnak, jogosultak lesznek a letelepedett státusra, és ezt egyszerű
hatósági eljárással megszerezhetik.(MTI)

Ország – világ
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Körözik Uioreanu
elítélt bűntársát

Körözést adtak ki Ioan Bene üzletember ellen, akit
Horea Uioreanu, a Kolozs megyei közgyűlés volt elnökének ügyében jogerősen 3 év és 8 hónap szabadságvesztésre ítéltek vesztegetés miatt, miután
nem találták meg, hogy bevigyék a szamosújvári
börtönbe. Ügyvédje szerint szabadságon lehet.
Horea Uioreanu és Vasile Pogăcean üzletember
szerdán rácsok mögé került a szamosújvári börtönben, miután aznap jogerős ítélet született ügyükben.
Horea Uioreanut 2014 májusában vették őrizetbe az
Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) ügyészei ötrendbéli csúszópénz-elfogadás, közokirat-hamisítás és pénzmosásban való bűnrészesség miatt.
A vádirat szerint Uioreanu megyeitanács-elnökként
összesen 693 224 lejt kért Vasile Pogăceantól, amiből 2013 áprilisa és 2014 májusa között tíz részletben összesen 134 500-at meg is kapott. A DNA
ügyészei szerint Horea Uioreanu számára a kolozsvári repülőtér munkálatai többször is jó ürügyet jelentettek arra, hogy Ioan Benétől átvegye a
csúszópénzt.

Nyolc személy halt meg
influenzában

A 2017–2018-as idény kezdete óta nyolc személy
hunyt el influenzás megbetegedés miatt – írja az Országos Közegészségügyi Intézet közleménye. Január 22-e és 28-a között négy személy halálát
okozta a vírus, egyikük sem volt beoltva influenza
ellen. Január végéig a leginkább veszélyeztetettek
csoportjába tartozó 821.356 személyt oltottak be az
egészségügyi minisztérium által kiosztott, influenza
elleni vakcinával.

Próbavizsgák

Március 5-e és 7-e között szervezi meg az oktatási
minisztérium a nyolcadikosok képességfelmérő próbavizsgáját, március 19-e és 22-e között a próbaérettségi írásbeli vizsgáit. A tanügyminisztérium
közleménye szerint mintegy 500.000 nyolcadikos, tizenegyedikes, illetve 12. osztályos diákot várnak a
próbavizsgákra. A nyolcadikosok március 5-én
román nyelv és irodalomból, március 6-án matematikából vizsgáznak, március 7-én pedig a tanulók
anyanyelvi képességeit mérik fel. Az eredményeket
március 16-án teszik közzé. A próbaérettségi eredményeit március 30-án teszi közzé a tanügyminisztérium.

Szabadlábon a határrendészek
életére törő férfiak

Szabadon engedték szerda este azt a két férfit, akiket rendőrök ellen irányuló gyilkossági kísérlettel
gyanúsítanak, miután megütötték és fejszével fenyegették őket, egyiküket pedig benzinnel is leöntötték,
kilátásba helyezve a lángra lobbantást. A vizsgáló
hatóságtól származó források a Mediafax tudósítójának elmondták, a két férfit, akik rátámadtak a két
határrendészre, amikor igazoltatni próbálták őket,
őrizetbe vették. Szerda délután az ügyészek azt kérték a felsővisói bíróságon, hogy helyezzék a két férfit
előzetes letartóztatásba, a bíróság azonban úgy
döntött, védekezzenek szabadlábon, és semmiféle
óvintézkedést nem foganatosított.

Mocsárgáz-terápia

(Folytatás az 1. oldalról)
szórakozóhelyen. Válaszában a képviselő a folyamatban
lévő bűnügyi vizsgálatra hivatkozva úgy értékelte, hogy
a városban vannak ennél az incidensnél fontosabb dolgok is. A választópolgárok is így gondolják. Ami az egykor kultúrszigetnek számító kávézóban történt, ahova
az átkosban a forrófejű világmegváltók nem csak a színis lányok bájaiért és török kávé szürcsölgetéséért jártak, egy békítő féldeci mellett megoldható lett volna.
Hisz nemrégiben a képviselők felszólalásain még együtt
poénkodtak a tanácsterem „vidám szögletében”. Az öszszeesküvés-pártiak már-már azt állítják, hogy az incidensre azért volt szükség, hogy újabb ürügyet találjanak
a magyar érdekképviselet szapulására. Mi tagadás, a
fiúk nagy balgán bele is sétáltak ebbe a csapdába.
Nosztalgiával emlékezünk vissza a régi tanácsosokra.
Ők úriemberek maradtak a leghevesebb vitákban is.
Mert volt tudásuk és értékrendjük, amelyhez körömszakadtáig ragaszkodtak. A tanácsüléseken pedig csak azok
szólalhattak fel a megválasztott képviselőkön kívül, akik
jelentős közérdekű problémát vetettek fel, vagy valamely
napirendi ponthoz volt érintettként lényeges hozzáfűznivalójuk. A jelenlegi tanácsos urak és hölgyek, köztük
a sértett képviselő párttársa is, másképp gondolják. Így
hát ne csodálkozzanak, ha mindenkit elbódít a mocsárgáz.
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Közveszélyes a Maros-híd

(Folytatás az 1. oldalról)
Az elöljáró véleménye szerint a
jelenlegi Maros-híd mellett a másik
két létesítményt a vegyipari kombinát és a Marosszentgyörgyhöz
tartozó, Selgros nagybani áruház
közelében kellene felépíteni. Szerinte a megyei tanács számára újraleosztott
költségvetésből
beruházásokat eszközölhetnének a
városban is, ennek érdekében beadványában a megyei és városi tanács közös sürgősségi értekezését
kérte, amelyen erről is tárgyaljanak. Mint mondta, egy híd felépítése hétmillió euróba kerül, ezért
mindenekelőtt a lehetséges pénzforrásokat próbálják azonosítani. A
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése egy évet vett igénybe, de
készen állnak arra, hogy uniós
pénzforrásokat lehívjanak, amint
arra lehetőség nyílik, illetve más finanszírozást találjanak, mivel
egyelőre a felújításhoz szükséges
pénzösszeg hiányzik. Hangsúlyozta, hogy a tervek szerint fém
tartószerkezetes hídra van szükség,
mert a jelenlegihez hasonló,
gyenge kivitelezésű hidat sehol
nem építenek már Európában.
Egyelőre az előkészületek zajlanak, a hadsereghez intézett beadványában kérte azoknak a város fölött
elhelyezkedő területeknek az azonosítását, ahol kétirányú pontonhidakat építhetnének az áthaladó
forgalom számára, a munkálatok
ugyanis akár egy évig is eltarthatnak. A rendőrség felmérése szerint

a reggeli csúcsforgalomban a Mezőség és az Egyesülés negyed irányából 3484 jármű halad át a
Maros-hídon egyetlen óra alatt,
ezek 70%-a a főtér és a Sörház/Sinaia utca irányába tart. Ezért is elengedhetetlen gyakorlati megoldást találni a főjavítás idejére a
forgalom számára, amelyet nem
lehet a Marosszentkirályról megközelíthető Alsógát utcai hídra terelni,
amelynek
teherbíró
képessége ugyancsak ingatag.
A marosvásárhelyi önkormányzat még 2016 nyarán kiadott egy
közleményt, mely szerint a Maroshíd felújításának kérdése prioritás,
mivel a szakértők véleménye szerint a híd közveszélyessé vált. A
‘80-as években átadott hídon komolyabb javítási munkálatokat
nem végeztek. A polgármesteri hivatal számára megoldandó feladat
a kivitelezés is, mivel várhatóan jelentős forgalmi fennakadást okozhat a híd javítása, a közlekedési
hálózat pedig így is rendkívül zsúfolt Marosvásárhelyen. Tavaly novemberben a polgármesteri hivatal
és a kormány aláírt egy ötmillió
eurós szerződést a Maros-híd főjavítására, amiből azonban még nem
érkezett semmilyen összeg a hivatal számlájára. A finanszírozás a
helyi területfejlesztési országos
program keretében zajlana, az elképzelés szerint a polgármesteri hivatal önrésze 700.000 euró lenne.
Remélhetőleg nem marad ígéretek
szintjén az aláírt szerződés.

Az Arató utcai híd is javításra vár
2016. augusztus 18-án, medertisztítás közben borult egy munkagép az Arató utcában a
Poklos-patakba. A hídról daruval
engedték be a munkagépet, amely
a parton álló teherautóra rakta az
iszapot és a gazt, majd kiemelték,
és a következő szakaszon folytatták. Akkor azonban megroppant a
daru alatt a híd, a jármű pedig magával rántotta a gyalogutat és a
korlátot is, ennek nyomán pedig az
Arató utcában jó ideig csak egyetlen sávon lehetett közlekedni. A
megrongálódott Arató utcai híddal
azonban egy évig semmi sem történt, bár a gépkocsiforgalom előtt
megnyitották, de a járda ugyanúgy,
féloldalt beszakadva áll. 2017. júniusi sajtótájékoztatóján a polgármester tanácsadója, Claudiu Maior
azt nyilatkozta, hogy a műszaki
méréseket elvégezték, s a munkálatok elvégzésére kiírták a versenytárgyalást. Az akkori ígéretek
szerint megegyezés született a Vízügyi Igazgatósággal arról, hogy a
költségek egy részét átvállalják. A
munkálatok befejezése 2017 végére volt várható.
Megkeresésünkre
Cosmin
Blaga, a polgármesteri hivatal sajtószóvivője hangsúlyozta, hogy
amint az időjárás megengedi, hozzáfognak az Arató utcai gyaloghíd
javítási munkálatainak is.

Lélegzethez jutottak az önkormányzatok és alkalmazottak

Megoldódik a rohammentősök fizetésgondja

Januári ülésén a Maros Megyei Tanács támogatást szavazott meg a megyében
működő sürgősségi rohammentő (SMURD) egységek
számára. Az évek óta pénzhiánnyal küszködő nyárádszeredai egység számára ez
mentőövet jelent.

Gligor Róbert László

Nyárádszeredában 2013-ban indult be a rohammmentő szolgálat
(SMURD) helyi egysége. A kisváros mellett Backamadaras, Nyárádgálfalva, Székelybere, Nyárádmagyarós, Csíkfalva, Székelyhodos
és Havad községek 17 ezer lakosának ellátását is biztosítani hivatott
egység működése nem volt zökkenőmentes, már ami a 14 alkalmazott
fizetését illeti. A szükséges összeget
az önkormányzatok folyósították
„fejkvóta” alapján, de már az elején
két község megpróbált kihátrálni az
egyezségből, és a többiek sem tudták mindig időben átutalni a pénzt,
így előfordult, hogy az alkalmazottak nem kapták meg időben a bérüket. Az egység a Nyárádmente
Kistérségi Társulás keretében működik, de az egyesület a saját forrásaiból nem fordíthatott pénzt az
ideiglenes hiányok fedezésére, ezért
az elmúlt két évben hangsúlyos, állandó problémává vált a bérek késése.
Nyárádszereda
polgármesterénél arról érdekődtünk, hogy
a megyei tanács által nyújtandó támogatás miként változtatja meg az
egység létkérdéseit.
Ami működik, nem szabad elrontani
A megyei döntést figyelembe
véve, a helyi tanács jóváhagyásával
a szeredai önkormányzat február 1jével kezdődően átvette a helyi egység személyzetét az idei év végéig,
tehát márciusban a 14 alkalmazott
már a várostól kapja a fizetést, a
szükséges jogi és bürokratikus lé-

péseket meg is tették – mondta el
Tóth Sándor, akitől azt is megtudtuk, hogy jelenleg a decemberi és
januári bérekkel tartozik a kistérség
a mentősöknek. Az új lépéstől pedig
azt várják, hogy megoldódnak
végre a bérezési nehézségek, és stabilabbá válik a munkalégkör az
egységnél. Ugyanakkor Tóth Sándor mindenki nevében üdvözli és
köszöni a megyei testület ezen döntését, amely az alkalmazottakon túl
a lakosságon és az érintett önkormányzatokon is segít, ugyanis az
idén mindegyik megsprórolhatja azt
a 30 és 140 ezer lej közötti összeget,
amelyet eddig évente befizetett, és
ezt az összeget a helyi szükségle-

tekre használhatja fel. Így az idén az
alkalmazottak bérét a leosztott 542
ezer lejből fizetik ki, a működési
költségeket a szeredai önkormányzat fedezi, ami lényeges előrelépés,
főleg hogy előreláthatólag a tavalyinál gyengébb lesz a költségvetése
minden közigazgatási egységnek.
Arra a kérdésünkre, hogy mi történik 2019. január 1-jétől, Tóth
Sándor két változatot lát. Az egyik
az, hogy a belügyminisztérium átveszi az országban működő összes
alakulatot, és azokat egységes szakmai és orvosi rendszerbe sorolja és
fenntartja. Erre vonatkozóan egy
törvénytervezet is elő van már készítve. Ha ez mégsem történik meg,

Sokszor vették igénybe a szeredai egységet a tavaly is, és ez a szám növekszik

a második változat az kellene legyen, hogy a megyei tanács a következő évben is hoz egy hasonlóan
észszerű döntést, és felvállalja az
egységek fenntartását mindaddig,
amíg végleg rendeződik a helyzet.
Számos más SMURD-egység
küszködött a szeredaihoz hasonló
gondokkal, s ez rámutat arra, hogy
az önkormányzatok jelenleg nem
tudják ezeket fenntartani, hanem
szükség van a megyei és országos
szervek közbelépésére, segítségére
is, hogy a kihelyezett vidéki egységek továbbra is működhessenek.
Maros megye a maga 11 SMURDegységével országos viszonylatban
jó helyen áll, és sajnos a statisztikák
azt mutatják, hogy szükség van a
rohammentősökre. Ami pedig jól
működik, azt nem lenne szabad elrontani – állapította meg végkövetkeztetésként
Tóth
Sándor
polgármester.

Fotó: Gligor Róbert László

Eddig is becsülettel dolgoztak
Draxel Brigitta-Katalint, a szeredai rohammentősök vezetőjét is
megkerestük az új fejlemények
kapcsán. Elmondta: ők is reménykednek abban, hogy ezzel a helyzet
megoldódik, de annyi évnyi csalódás után „hisszük, ha látjuk”. Mindig napirenden álltak a kistérséghez
befolyó összegekkel, tudták, hogy
ki mikor és mennyi pénzt utalt át,
de valahányszor már megoldódni
látszott a helyzet, valami „közbejött”, és a bérek pontos utalása elmaradt. A legnagyobb összeget
Szereda kellett volna folyósítsa, de
a város általában késéssel utalt, míg
a kisebb önkormányzatoktól bejövő
pénz sosem volt elég a fizetésekre
és az államnak befizetendő járulékokra, így egyszer az is előfordult,
hogy három hónap késéssel jutottak
a pénzükhöz az alkalmazottak.
Azonban a gondok sosem befolyásolták a munkájukat és hozzáállásukat, minden hívásra kiszállva,
lelkiismeretesen dolgoztak. A riasztások száma évről évre nő, ami azt
jelenti, hogy az emberek bizalommal fordulnak hozzájuk. Azonban
az anyagi bizonytalanság azt is
eredményezte, hogy egyes kollégák
más munkát is vállaltak a munkaidőn kívül, vagy éppen a meglévő
vállalkozásaikat bővítették, még ha
ez fizikailag megterhelő is volt számukra, hiszen a legtöbbjük családfenntartó, és az eddigi helyzetben
nehezen boldogultak.
Ami a számadatokat illeti: a szeredai egységet a tavaly összesen
728 alkalommal riasztották, ebből
az általa kiszolgált területen Nyárádszeredában 229, Nyárádgálfalvára 129, Nyárádremetére 110,
Nyárádmagyarósra 62, Székelyberébe 43, Csíkfalvára 80, Székelyhodosra 25, Backamadarasra 14,
Havadra 9 alkalommal szálltak ki.
Ezenkívül Jeddre kilenc, Ákosfalvára öt, Szovátára és Gyulakutára
négy-négy,
Marosvásárhelyre
három, Gernyeszegre két, Nagyernyébe és Székelyabodba egy-egy
alkalommal irányította őket a diszpécserszolgálat.

2018. február 2., péntek _____________________________________________ SZÍNES VILÁG __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

XIV. évf. 5. (602.) szám, 2018. február 2., péntek

Háromszáz éves a református kollégium

(Dósa Gergely, Dósa Elek, Vályi Gábor,
Dósa Miklós voltak a leghíresebb jogászproPontosabban szólva, 1718. április 30-án, fesszorok). A teológia 1854-ig működött,
egy szombat délután hirdették ki Marosvásár- amikor is Kolozsvárra helyezték a református
helyen, hogy az uralkodó III. Károly király papképzést, a bölcsészeti tanfolyam 1883-ig
(Mária Terézia atyja) jóváhagyja az erdélyi működhetett, a jogi katedra pedig az 1872országgyűlés határozatát és a református ren- ben megalakult Kolozsvári Tudományegyedek kérését, miszerint a sárospataki-gyulafe- tem létrejöttével szűnt meg. (Akkor került
hérvári református kollégium egyesül a Kolozsvárra, a jogi fakultásra Vályi Gábor
marosvásárhelyi schola particulával, és a lét- mint a statisztika professzora, és Marosvásárrejövő marosvásárhelyi református kollégium helyről kerültek oda a jogi fakultásra Jenei
önálló felsőfokú intézményként működhet. Viktor és Csíky Viktor professzorok is.) Így
Ez volt Marosvásárhelyen az első felsőfokú tulajdonképpen a marosvásárhelyi református
oktatási intézmény, és az elmúlt 300 év azt kollégium 1883-ban veszítette el főiskolai
igazolja, hogy a város történelmének talán a jellegét, és lett belőle egyszerű középiskola!
De nézzük egy kicsit meg alaposabban az
legjelentősebb és legnagyobb hatású intézménye. Mert a Királyi Táblát, amely ugyancsak 1718-as megalakulás körülményeit. Ez egyálnagyot lendített a város fejlődésében, csak talán nem ment zökkenőmentesen. Szeren1754-ben költöztették át Medgyesről Maros- csére megmaradt néhány korabeli feljegyzés
vásárhelyre, és ez a két intézmény fogadta és és dokumentum, és így elég valósághű képet
foglalkoztatta a Marosvásárhelynek hírnevet alkothatunk az egyesülés és megalakulás köszerzett legkiválóbb koponyákat (a Bolyai- rülményeiről.
Tonk Sándor könyvében olvashatjuk:
akat, Aranka Györgyöt, kilyéni Székely Mi„1671-ben II. Rákóczi György fejedelem
hályt, id. Kováts Józsefet, Nemegyei Jánost,
Gecse Dánielt, Szász Károlyt, Kendeffy Ádá- katolizált özvegye, Báthori Zsófia távozásra
mot, Antal Jánost, Koncz Józsefet, Apor Ká- kényszerítette Sárospatakról a reformátusok
rolyt, Farczádi Eleket, Antalffy Endrét, neves kollégiumát. Az elvándorolt tanárokat
és diákokat I. Apafi Mihály fogadta be és teKelemen Lajost stb.)
Érdemes egy kicsit végigjárnunk és végig- lepítette meg Gyulafehérváron, az onnan
gondolnunk ennek az évfordulónak a műve- Enyedre költöztetett Bethlen-kollégium egylődéstörténeti hátterét. És érdemes arról is kori épületében. A száműzöttek azonban itt
szót ejtenünk, hogy a 100. évfordulót 1818- sem leltek tartós nyugalomra: 1716-ban Steban még méltóságteljesen megünnepelték, de inville császári generális a fehérvári vár erőa 200. évfordulót 1918-ban már nem tudták dítési munkálataira hivatkozva szólította fel
megünnepelni, mert éppen akkor történt az a kollégiumot távozásra. Erről az eseményről
impériumváltás, és a kollégiumban nagy ré- és az iskola további hányatott sorsáról az ismülettel és bizonytalansággal néztek az isme- kola egykori diákja, Bányai Székely György
retlen jövőbe. Most, 2018-ban pedig a számolt be élete alkonyán papírra vetett emromjaiból feltámasztott református kollégium lékezéseiben. Az elűzött tanárok és diákok temár csak árnyéka a régi intézménynek. Nem kintélyes pártfogóik támogatásával egy ideig
az intézmény hibája, hogy 1948-ban bezárat- Boroskrakkón, majd Szászvároson húzták
ták, és az sem, hogy csak hosszú szünet után meg magukat, végül pedig 1718-ban a reforóriási erőfeszítések és politikai alkuk árán si- mátus főkonzisztórium határozatára indultak
került valamelyest újjáéleszteni ezt a nagy Marosvásárhelyre, ahová ez esztendő áprilitörténelmi múlttal bíró, 300 éves intézményt. sában érkeztek meg és – az emlékező szavait
Sajnos már nem tudja betölteni a felsőfokú idézve – »kamarákat építvén a Városi Oskola
oktatási intézmény szerepét, mert teljesen helyén, az mikor is a partikulában jeles tudomegváltoztak az oktatási intézmények funk- mányu Deákok voltak circiter [körül-belül]
21-en, ezekkel a Collegiomuniálódott«.”1
ciói és hatáskörei.
A dolog érdekessége, hogy MarosvásárA református kollégiumnak az 1718-as
hely
szabad királyi város nemes tanácsa tilmegalapításától fogva azért volt felsőoktatási
jellege, mert református papokat képzett, takozott a kollégiumnak Marosvásárhelyre
tehát mai értelemben vett középfokú tanul- való telepítése ellen. Mielőtt ennek a tiltakoa részleteit tisztáznánk, teszek egy-két
mányok után filozófiai és teológiai felsőfokú zásnak
kitérőt annak igazolására, hogy sajnos sokképzésben is részesültek az arra jogosultságot szor a közvélemény és a polgárok demokraszerzett tógátusok (pl. Bolyai Farkas csak tikus véleménye mennyire tévesen ítélkezik.
ezeken a felsőfokú tanfolyamokon oktatott Két nagyhírű intézmény áttelepítését hozom
matematikát, fizikát és kémiát). Miután 1754- fel példának: az egyik a kolozsvári Ferenc Jóben Marosvásárhelyre költözött a Királyi zsef Tudományegyetem Szegedre való teleTábla, igény mutatkozott, hogy kétéves jogi pítése, a másik a pedig a selmeci erdészeti,
tanfolyamot is szervezzenek, és így megala- bányászati és kohászati egyetemnek
kult 1794-től a jogi tudományok katedrája is Sopronba való áttelepítése. Ismeretes, hogy
miután 1918-ban a
román katonai csapatok bevonultak Kolozsvárra, egyik első
intézkedésük
volt,
hogy mindenféle nemzetközi egyezményre
fittyet hányva lepecsételték az egyetem épületeit, szobáit, és csak
azokat az oktatókat
engedték be az egyetemre, akik hajlandók
voltak felesküdni a
román királyra. A legtöbben, a legkiválóbb
professzorok erre nem
voltak hajlandók, és
így a következő tanMaros-Vásárhely Főpiacz és a Kegyesrendűek Zárdája, metsző: Joseph Maximilian Kolb. évet nem is kezdték
meg, de a professzoÍgy nézhetett ki Marosvásárhely a református kollégium létrehozásakor, 1718-ban.
Oláh-Gál Róbert
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rok azért megkapták a fizetésüket, és Budapesten szerették
volna folytatni az oktatást.
Időközben, az elvesztett háború és az őszirózsás forradalom után felállt az új magyar
kormány, és elhatározta, hogy
a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemet Szegedre
fogják költöztetni. Csakhogy
Szeged város polgárai az
egyetem letelepítése ellen tiltakozni kezdtek azzal az érvvel, hogy Kolozsvár egy
erősen protestáns város, és az
egyetem Szegedre telepítésével megváltoztatják Szeged katolikus szellemiségét. (Holott a
Ferenc József egyetem is valamilyen szinten katolikus egyetem volt, hiszen azért építették
össze a piarista templommal,
mert a Báthori-féle egyetem
jogutódjának szánta a létre- Marosvásárhely térképe az első katonai felmérésen (1763–1787)
hozó Ferenc József uralkodó!)
Szerencsére nem vették figyelembe Szeged elöbbeni beneficiumok, fundatiok, alumniák
polgárainak nevetséges kifogásait. Persze s azoknak administratiojik magok erejekben.
Ad 2um: Akarná a M. Consistorium is, ha
nem is lehetett átköltöztetni a Ferenc József
másuvá
collocáltathatnék ez a Collegium, de
Tudományegyetem ingó javait, mert az új
román hatalom nagy sietséggel mindent – épen nincsen mód benne, hogy máshová viingó és ingatlan vagyonát egyaránt – kisajátí- hessék.
Ad 3um: Nem tudja a M. Consistorium azt
tott magának.
Érdekesebb dolog történt Sopronban. Tud- a reménységet, a melyet ö kegyelmek emleniillik, a leghűségesebb városban népszava- getnek; ha volna pedig tudniok kéne ö Nsgokzást tartottak Sopron hovatartozását illetően nak: ö Nsgok azért bizonytalanságra nem
és a selmecbányai egyetem (Magyarország bujdostathatják még is továbbra azt a sokat
legrégebbi egyeteme) Sopronba való költöz- szenvedett nemes Collegiumot.
Ad 4um: Ha a Schola helyére a Collegium
tetéséről. Az osztrák testvérek teljesen nyugodtak voltak a soproni népszavazást rendes építése után el is nem férne, a M. Conilletően, mert Sopron polgárainak többsége sistorium oly helyeket apprehendáltat hoznémet ajkú volt! És csak a szavazólapok ösz- zája, melyek vagy immunisok légyenek, vagy
szeszámlálása után lepődtek meg, mert a immunis sessiokkal cseréltessenek el, vagy ha
többség Magyarországhoz akart tartozni. És nem lehetne házbérben szegödtet esztendöna polgárok örömmel fogadták a selmecbányai ként házokat, vagy ha adózó helyeket foglal
egyetemnek Sopronba való átköltöztetését is. el, adóztatja.
Ad 5um: Semmit olyat egyebekben is nem
Itt a magyar hatóságok nagyon gyorsan cselekedtek, és még mielőtt a szlovák hatóságok cselekszenek, amiről rossz példát vehetnének
intézkedhettek volna, vonattal átszállították a a más religiók.
Ad 6um: Nem is kénszerittetnek ö Klmek
selmecbányai egyetem szinte teljes felszerelését, sőt a könyvtárát teljesen sikerült semmi adásra és segitségre erővel, ha istenes
Sopronba átköltöztetni. Sopron város polgá- indulatból nem segítik, annál inkább olyakra,
rai nagy örömmel fogadták az egyetem taná- a melyek kárával, vagy praejudiciumával lenrait, akárcsak az egyetem bohém és vidám nének a b. városnak.
Ad 7um: A tanittatás és Didactrum dolga
hagyományait. Ma mindkét egyetem, a szegedi és a soproni, Magyarország legkiválóbb is minden egyéb suboriálhato difficultásokkal
felsőoktatási intézményei közé tartozik, és együtt az oda exmittálando
Commissariusok s Curatorok által ö Kelmára igazi hungarikumokká váltak!
De térjünk vissza marosvásárhelyi „ura- mek praesentatiájokban úgy attemperáltatméknak” a református kollégiumnak Maros- nak, hogy telyességgel semmiben is vagy a b.
vásárhelyre való telepítése elleni tilta- városnak vagy edig Scholaban fungált T. Kökozásaira. A nemes tanács attól félt, hogy a petzi Ur személyjének contentuma ellen ne lépolgárok elveszítenek néhány privilégiumot, gyenek.
Melyek szerint elhitetheti magával a b.
mint amilyen volt a kocsmáltatási jog, vagy a
vásárok tartásából befolyó jövedelem, talán város, hogy a M. Consistorium legkisebb
még a lányaikat is féltették a nagyszámú diák- igyekezetében sincsen ö Kelmeket privilegiságtól. Sajnos a nemes tanács beadványát még umjaikban sértegetni, jussukban involálni;
nem sikerült felkutatni a Református Egyház söt inkább manuteneálni kívánja: ellenben
levéltárában, de szerencsére a református fő- azt az auctoritast, melyjet bir, mint fő Consiskonzisztórium válasza már olvasható:
torium, mindén Ecclák, Collegiumok, Scho„1718. március, 27. Kolozsvár
lák directiójokban, minden bizonynyal
Az erdélyi református főkonzisztórium vá- megtartja és a b. várossal is, mint reformata
lasza a marosvásárhelyi tanácsnak, amelyben ecclesiával, s maga tagjával agnoscáltatja.
nyugtatja a város lakóit, hogy a kollégium
Claudiopoli, 27 Martii 1718.
odatelepítése kiváltságaikat nem fogja sérteni.
ExConsistorio Reformatorumin TranssilReplica ad puncta Almae Civitatis M. Vá- vania Supremo. Extradatum per Josephun Insárhely innegotio Collegii Reformatiantea cediejusdem Consistorii notarium”2
Albensis nunc exulatis Illustrissimo ReformaA következő részekben az ősi kollégium
torum Consistorio Superiori inscriptis por- életéből felidézünk néhány érdekes történerecta et justo ordin eventilata.
tet, és kitérünk a 100. és a 200. évforduló
Ad 1lum: Nem félhetnek M. Vásárhelyi megünneplésére is.
Uramék a Collegiumnak oda való plántálta1
tásával magok Scholájoknak elbomlásától és
Tonk Sándor: A marosvásárhelyi kollégium diáksága,
az eddig practicált szép tanitásnak e versió- 1653-1848, Szeged, 1994, FONTES RERUM
2
jától, söt inkább gyönyörködhetnek magok
Lelőhely: Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőnevekedésén és frequens Collegiummá való levéltára Kolozsvár, ErdRefFőkonzLvt38/1718. Közölte
tétettetésén, megmaradván azon kül ezután is Tonk Sándor, i.m., pp 461-462
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A természet kalendáriuma (CCXCII.)

Kiss Székely Zoltán

Egy sarkon, hol a lámpa fénye halvány,
egymásra torlik két fura menet,
megállnak és hosszú farkasszemet
néznek, zászlójukat kissé lehajtván.

Az egyik bűnt sirat és bűnt temet,
gyertyásan, zsolozsmával mind az ajkán,
a másik csapat maskarába varrt fán
ördögfejet visz, táncol és nevet.

Vezérük, kit már lángos kárhozat nyal,
bűnbánon látja angyalok karát
s szemét lehúnyja méla áhitattal;

míg a zarándokfő, egy véri barát,
szíve mélyén, mely zárva hét lakattal,
idézi antik istenek nyarát.

Február bekopogtával, tél s tavasz határán,
mint Dsida Jenő versében, a Kalendárium
szonettek Februári darabjában, A farsang dicsérete bűvöl el. Készülődünk a bálra. Felnőttek s gyerekek. Bálok évadja ez.
Karnevál herceg farsangi menete – írja
Supka Géza Kalandozás a kalendáriumban
és más érdekességekben – a karneváli menet
voltaképpen halottas menet, a Halál paródiája. (…) Európa középkorában nemcsak az
olaszok gúnyolták ki ilyen módon a halált,
hanem a franciák és a németek is. Az előbbieknél született meg az ószövetségi Makkabeus
testvérek táncának mintájára a „danse macabre”, az utóbbiaknál pedig a híres „Totentanz”-játékok,
valamint
képesés
szoborsorozatok. De amíg a német Totentanz
főként a képzőművészetekre hatott termékenyítően, addig a sírásó elégetéséről szóló farsangi játék a commedia dell’arte révén
voltaképpen az egész európai színművészet
szülőjévé lett.
E kettősséget éri tetten Dsida szövege.
Egyben a természet évenként bekövetkező
fordulatának ideje ez. Kisunokám már hóvirág puha fényét látta az iskola melletti kiskert
napverte lejtőjén, s bár talán korai a bimbója,
de lám, a mogyoróbokrok is nyújtóztatják
már barkáikat.
144 éve, 1874. február első napján jelent
meg Az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos folyóiratának, az Erdélyi Múzeum-

nak az első száma, Finálik Henrik szerkesztésében.
Február első napja az ókori Rómában tavaszkezdő nap volt. A fáklyás engesztelő körmenetben a pogány rómaiak körbejárták a
város bálványszobrait. Később a keresztény
templomokban gyertyák megszentelésével
kezdődött a szentmise, s követte azt a gyertyás körmenet.
A két körmenet – a múlt s a jövő – találkozik tél s tavasz határán. Dsida versében is.
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogaszszony ünnepe. Szűz Mária Jézus születése
után negyven nappal bemutatta gyermekét a
jeruzsálemi templomban. Az előírt áldozat
fölajánlásakor jelen lévő agg Simeon Jézust
a világosságnak nevezte. Innen ered a gyertyaszentelés szokása. A szentelt gyertya – Havazás után, tél s tavasz határán
mint Jézus Krisztus jelképe – egyike a legréGyertyaszentelő napján
gibb szentelményeknek. Kereszteléséig az újFarkas ordítson duplán,
szülött mellett világított, hogy a „pogánykát”
Mert ha nap süt s olvad,
a rossz szellemek ki ne cseréljék. Gyertyát
üres marad ól s pad!
égettek a súlyos beteg és a halott mellett is.
Mindenszentek és halottak napján, de más
A néphagyomány szerint a medve is ezen
nagyobb ünnepeken is, meggyújtották a szen- a napon jön ki barlangjából.
telt gyertyát. A vallásos néphit szerint vihar,
Közismert hiedelem szerint, ha a medve
égzengés, villámlás és jégeső alkalmával is gyertyaszentelőkor meglátja az árnyékát, elszentelt gyertyát kell gyújtani.
nyúlik a tél, de ha nem, korai tavaszra számíthatunk – írja Jankovics Marcell
Nevezik „bémutatás ünnepének” is – írja Jelkép-kalendáriumában. Claude GaigneTőkés István Hétköznapok – ünnepnapok bet feltevése szerint ez a babona a naptárcímű művében – (…) azt állítják, hogy a rendszer félreértéséből született. A francia
„gyertyaszentelés” értelme ez volna: „Az ek- tudós úgy véli, hogy a medvének nem nappal,
lézsia szent és jó végre akarta fordítani a po- hanem éjjel kellene megnéznie az árnyékát,
gányoknak rossz szokásait, akik meggyújtott kiderítendő, telihold van-e vagy sem (már a
gyertyákkal kerülték ilyenkor a város utcáit félhold is vet némi árnyékot, teliholdnál olés a maguk határaikat.” Így az egyház „a vasni is lehet). Az időjóslásnak, legalábbis
meggyújtott viaszgyertyákkal inteni akarta a naptári vonatkozásban, csak így van értelme.
keresztyéneket (…) A gyertya Krisztus, kinek Ha ugyanis gyertyaszentelőkor telihold van,
testét a viasz, lelkét a cérna, s istenségét a vi- messze esik – no, nem a tavasz, de a böjt
lágosság ábrázolja.”
végét jelző tavaszünnep: a húsvét. Ha újhold
lévén, az orráig sem lát a mackó, hamarost
Gyertyaszentelő napjához időjárásjósló hi- itt van, március 22-én, a csillagászati tavasz.
(…) Őseink a medvében a legfőbb (állat)isedelmek is kapcsolódnak. Általában úgy
tenséget
tisztelték, a vegetációs ciklus, illetve
vélik, hogyha február másodikán jó idő van,
a holdváltozások urát (a régiek e kettőt összeakkor későn tavaszodik.
Ágh István írja A jégverés másnapján kapcsolták). Téli álmából való február eleji
ébredése, valamint az, hogy ekkor hozza vicímű művében: Eddigi életem során a télfor- lágra bocsait, a természet föltámadásának, a
dulóval kapcsolatban a következő időjárási tavasz eljövetelének jelképévé vált. A medveszájhagyományok igazságát figyeltem meg. A kultusz európai nyomai a jégkorszak elejéig
felsorolásban szerepel e nap is.
követhetők a múltban.
Február 2. a vizes élőhelyek világnapja is.
1971-ben e napon az indiai Ramsar városában fogadták el az ún. ramsari egyezményt,
amelyben a biológiai sokféleség megőrzése
érdekében a kormányok felelősséget vállaltak
a vizes élőhelyek védelméért. Az egyezmény
az évezred végére már a vizes területek általános védelmére irányuló világkonvencióvá
bővült.
Február 3. Balázs napja.
Szent Balázs püspök vértanú († 316) nevéhez sok csodás beteggyógyítás fűződik.
Legtöbbet emlegetett tette egy özvegyaszszony halszálkától fulladozó gyermekének
megmentése. Ennek emlékére van a Balázsáldás vagy balázsolás.
A gyermekhalandóság okai közt régen
élenjáró torokgyík (diftéria) ellen a katolikus
anyák Szent Balázshoz fordultak. Balázsnapkor a templomba vitték a gyermeket, akinek a torkához a pap két keresztbe tett vagy
Y alakban hajlított és összekötött gyertyát tartott, miközben a Balázs-áldás szavait mormolta. Ez volt a balázsolás. (Szokták a szent
püspököt keresztbe tett gyertyákkal is ábrázolni.) A legenda azonban halszálkát említ,
nem betegséget, és ez arra utal, hogy Balázs
már a nagyböjt szentje, a hal ugyanis böjti

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Gyertyaszentelő napján, havazás után

enyedi Bethlen Kollégium tanítóképzőjében szerzett képesítést. 1929-30-ban tanító Nagymohán. 1934-ben elvégezte a
ref. teológiát Kolozsvárt. 1935-ben segédlelkész Maksán.
1936-tól 1940-ig Brăilában (Románia), 1940-től haláláig Kékesen lelkipásztor. Megírta a Brăilába bevándorolt magyarok
történetét. – F. m. Rózsát dobál a lelkem (versek, Segesvár,
1930); Végvár (Brăila, 1937; a Duna menti kikötőváros magyarjainak története.
UGRAY GYÖRGY (Dicsőszentmárton, 1908. febr. 16. –
Összeállította: Kuti Márta
Bp., 1971. nov. 11.): szobrász. 1926-ban költözött Bp.-re és
a Ganz Gyárban helyezkedett el mint asztalos. 1930-ban beHEGYI MÓZES (Agyagfalva, 1908. febr. 1. – Dés, 1943. iratkozott az Iparművészeti Iskolába, majd 1935-1940 között
nov. 11.): ref. pap, költő, helytörténész. 1928-ban a nagy- a Képzőművészeti Főiskolán tanult, Bory Jenő tanársegédje
(Folytatás január 26-i lapszámunkból)

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tették naggyá Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállaltak az egyetemes magyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000–
1990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

étel. Való igaz, hogy a böjt kezdőnapjának,
hamvazószerdának legkorábbi időpontja Balázs napjára következik.
Balázs napját már legrégibb kalendáriumaink számontartják. Népszerűségéről Csíkszentlélek katolikus templomának 1510-ből
való szárnyas oltára is tanúskodik.
Balázs a középkori diákok védőszentje
volt. Napján az ifjúság processzióval emlékezett meg róla.

A Szent Balázs doktorunknak, hogy ma vagyon napja,
Többször is, hogy megérhessük, az Úristen
adja!
Kérjük ajándékát, a Szent áldomását,
Távoztassa mindnyájunknak torkunknak
fájását!

Az énekkel kísért tisztelgő felvonulás
aztán a XVII. század során, főleg a diákok és
a tanítómesterek bizonytalan társadalmi helyzete miatt, fokozatosan adománygyűjtéssé
alakult át, amint legrégibb balázsolási emlékünk, az 1650-ben feljegyzett vers első szakasza beszámol róla:
Ma van Szent Balázs napja,
Rígiektől nekunk szokas hadua
Czegen diakoknak jarni,
Hazankent kerölni,
Asszonyoktol [keregetni]

261 éve, február 3-án született a magyar
botanika és mineralógia úttörő kutatója, Kitaibel Pál. Főműve, a Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae, azaz
a Magyarországon fellelhető növényritkaságok képes ismertetője. Gazdag kéziratos hagyatékának egy része máig feldolgozatlan…
Gondolataimból pilinkélő hópihék hoznak
vissza a mába.
Hópihék, kavargó, pillanatnyi
emberi sorsok!
Mondjátok, ki boldog
közületek?
Ki földrehull, reátipornak;
az ereszen-maradt:
elolvad.
Felbukkanunk,
kavargunk jobbra-balra,
aztán fejünk a földrehajtva
visszahull újra ki-ki pornak.

Mintha csak Dsida farsangjából érkezne a
két külön sorsú egytestvér.
Jékely Zoltán 1954-ben írt Havazásával
köszönök el tőled hét erejéig, kedves Olvasóm.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018-ban, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján

lett. Több pályázatot nyert, sőt elnyerte a római ösztöndíjat
is, 1940-41-ben Rómában, majd Torresinában dolgozott.
Ekkor készítette Flóra, Primavera, Anyaság, Szent István c.
szobrait. Sikeres kiállításai voltak Itáliában, több szobrát
megvásárolták. Bolyai Farkas mellszobra a római egyetemre,
Fraknói Vilmos domborműve a Collegium Hungaricumba
került. A II. világháború után mintaasztalosként dolgozott a
Fémáru és Szerszámgyárban, később domborművekre (Czabán Samu, 1959) kapott megbízást és plaketteket készített. A
Képzőművészeti Alap Kivitelező Vállalatnál szobrok kivitelezésével foglalkozott. Tizenöt alakos Dózsa-fadomborművét
a Műcsarnokban állították ki 1968-ban, ugyancsak fába faragott egy ötméteres, az 1919-es forradalmat ábrázoló domborművet.
(Folytatjuk)
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Utazás a Baltikumban

Oroszország, Szentpétervár (2.)

Veress László

Július 30-án, vasárnap szentpétervári tartózkodásunk harmadik napja, az orosz haditengerészet ünnepe, amikor százezernyi
tömeg kíváncsi a Néván felvonuló hadihajókra, tengerészekre, no meg a jelen levő Putyin elnökre. A szombati főpróba alkalmával
ízelítőt kaptunk a jelentős ünnepi felvonulásból. Turistatársainkkal együtt rövid megbeszélésen idegenvezetőinkkel közösen úgy
döntöttünk, hogy elkerüljük az ilyenkor öszszezsúfolódó tömeget és a várható útlezárásokat, délelőtt továbbra is a Szentpétervár
környékén levő nevezetességeket látogatjuk
meg, amelyek különben is tervünkben voltak,
délután visszatérünk a metropoliszba.
Szentpétervár környéken 20–30 kilométeres körzetben I. Nagy Péter cár után majdnem
minden cár építtetett saját örömére egy-egy
fényűző palotát.

Nagy Katalin palotája Puskinban

Elsőként a Cárszkoje Szelóban levő, Jekatyerin (Katalin) cárnő elbűvölő palotáját látogattuk meg. Cárszkoje Szelo (magyarul
Cári falu) a 19. században a cárok kedvelt lakóhelyévé vált, újabb neve Puskinváros, a hasonló nevű rajon központja. A város újabb
nevét 1937-ben, a nagy orosz költő és drámaíró tragikus halálának századik évfordulóján
kapta. Puskin, a modern orosz irodalmi nyelv
megteremtője hét évig a Cárszkoje Szelóban
működő líceum tanulója volt (1711–1717), és
még azokban az években széles körben elismerték tehetségét.
A líceum közelében épült Katalin-palota az
orosz barokk második gyöngyszeme, háromemeletes, több aranyozott, kupolás tornyocskával, oszloporomzattal. Homlokzata 300
méter hosszú. II. (Nagy) Katalin cárnő kedvenc tartózkodási helyét nagy pompával rendezte be. Bálterme (nagyterme) több mint 50

m hosszú és 18 m széles, párját ritkítja egész
Európában, mégis világhírét az itt látható Borostyánszoba, amelyet az oroszok a világ 8.
csodájának tartanak, a Zöld ebédlő és a Trónterem alapozta meg. Ezeket szebbnél szebb
művészi alkotással díszítette. Katalin cárnő
idején a művészetek többet fejlődtek Oroszországban, mint bármely előtte vagy utána
uralkodó cár idején. A meseszép palotához
óriási park is tartozik, csónakázótóval.
A cárnő porosz arisztokrata család sarja,
okos, jól társalkodó, nem igazán szép kislányként lett a gyenge képességű trónörökös,
a későbbi cár, II. Péter felesége. A korán elhunyt cár halála után választották Oroszország uralkodójává, és miközben több neves
szeretője volt, valójában sokat tett Oroszországért.
Puskinvárosban látható a Sándor-palota is.
Kirándulásunkat a Puskinvárostól délre
mintegy hat kilométerre fekvő, Katalin cárnő
fia, I. Pál cár kedvelt vadászterületén, a róla

elnevezett Pavlovszkban folytattuk. I. Pál itt
építtetett egy gyönyörű, klasszicista stílusú
palotát, melynek a város is létrejöttét köszönheti. Ez az épület kisebb a Katalin-kastélynál,
de a berendezése legalább olyan szép, mert a
cár és felesége rengeteg műkincset vásárolt
egész Európából. A palota kis csoportokban,
félórás időközökben látogatható, de a körülötte levő 600 hektáros parkban is számtalan
látnivaló van. A palota hírességét könyvtárán
kívül a Béke szalon és a Lovagterem gazdag
díszítettsége biztosítja. I. Pál cár számos reformot vezetett be, visszavonta anyja, II.
(Nagy) Katalin rendeletei egy részét. Intézkedései ellenszenvet váltottak ki a nemesség
körében és a hadseregben is, 1801-ben meggyilkolták.
1917 után az államosított palota helyiségeit raktárnak használták, mintául szolgáltak
az erdélyi kastélyok későbbi gazdáinak.
Oroszország első vasútvonalát 1837-ben

Nagy Péter cár lovas szobra

Szentpétervár és Pavlovszk között nyitották
meg.
Vasárnap a kora délutáni órákban tértünk
vissza a városba, és a naphoz illendően
Szentpétervár nevezetes templomait látogattuk meg.
Mindenekelőtt Oroszország leghatalmasabb templomába, a Szent Izsák-székesegyházba mentünk el. Építését I. Sándor cár
(1801–1825) rendelte el, francia építészre
bízta. Elkészülte után a város főtemploma
lett. A mocsaras talaj miatt több mint húszezer cölöp tartja az épületet hordozó vörösgránit oszlopokat, amelyek százharminc
tonnát nyomnak egyenként, és 112 van belőlük. Kupolája a római Szent Péter-dóm és a
londoni Szent Pál-katedrális után a világ harmadik legnagyobb kupolája, öntött vasból készült, arany-higany keverékkel aranyozták. A
súlyosan mérgező higany legalább 60 munkást megölt. Az épület belsejét 400 kilogramm arany, nagy mennyiségű színes –
fehér, zöld, sárga, vörös, szürke és fekete –
márvány és féldrágakő díszíti. Kívül-belül
több száz szobor, falfestmény ékesíti a templomot. A székesegyház nevét onnan kapta,
hogy I. Nagy Péter cár születésnapja dalmáciai Szent Izsák napjára esett.
A szentpétervári Kazán katedrális, jelenleg
érseki székhely meglátogatása következett. A
19. század elején épült templom mintájaként
a római Szent Péter-bazilika szolgált, ezért

A Vérző Megváltó templom

A Szent Izsák-székesegyház Szentpéterváron

nem minden ortodox egyházi személy tetszését nyerte el. Ide temették 1813-ban Kutuzov
tábornokot, aki Napóleon oroszországi hadjárata idején az orosz hadsereg vezéreként a
kazáni Szent Máriához fohászkodott védelemért. A templom a franciák feletti diadal
szimbóluma lett, 1837 óta áll előtte Kutuzov
szobra.
A következő egyházi épület, amelyet meglátogattunk, a Véren Megváltó (Vérző Megváltó) ötkupolás temploma, azon a helyen
épült, ahol meggyilkolták II. Sándor cárt, aki
addig soha nem látott reformokba kezdett az
oktatás, közigazgatás terén, felszabadította a
jobbágyokat, s emiatt befolyásos ellenségekre tett szert. Ellenségei négy támadást is
szerveztek ellene, sikertelenül, de az ötödik,
a Népi Akarat nevű szervezet által indított támadásban, 1881-ben elérte végzete. Utóda,
III. Sándor cár ellen is ármánykodott ez a
szervezet, amelynek akkori vezetőjét, egy 21
éves Uljanov nevű fiatalembert a cár felakasztatta. A név sok olvasó számára ismert
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lehet, hiszen ez a fiatalember az akkor 17
éves Lenin testvére volt, akinek a későbbi tevékenységét döntően befolyásolhatta bátyja
halála.
Szentpétervár legszebb templomát, a
Véren Megváltó nevűt III. Sándor cár építtette, középkori orosz hagyományokat követő
hagymakupolás stílusban, egy leszűkített csatorna mellett. Kívülről sokszínű mozaikkal
borították, amelynek szép összhatása van. A
szovjet időkben többször is megsemmisítésre
ítélték, szerencsére nem bontották le. A második világháború idején hosszú ideig itt tárolták az éhen halt emberek holttestét, később
zöldséget raktároztak ebben az épületben. A
templom ma már múzeumként működik, nem
tartanak vallásos szertartásokat benne, egy kiállítás is megtekinthető a meggyilkolt cárról,
gyönyörű mozaikjainál is érdemes hosszabban elidőzni.
Az Admirálitás hajógyár egykori kátrányraktára helyén épült Szmolnij kolostor és székesegyház épületét látogattuk meg utolsónak.
II. (Nagy) Katalin cárnő a kolostor cellasorában nevelőintézetet hozott létre nemeslányok
részére, manapság az egyetem használja ezeket az épületeket. A templom mellett van a
Szmolnij intézet klasszicista palotája, amelyet 1917-ben, a forradalom idején katona- és
munkástanácsok foglaltak el, itt adták ki az
új szovjet kormány első rendeleteit, itt volt
Lenin dolgozószobája, a kormány székhelye.
Az épület előtt ma is áll Lenin egész alakos,
magas szobra, a környező parkban Marx és
Engels szobrait láthatjuk.
A forradalom megrongálta a templomot,
hosszú ideig zárva tartották, burgonyát tároltak benne, majd a városi múzeum és koncertterem költözött ide. Szép kupoláival
Szentpétervár egyik legszebb templomát kívülről teljesen felújították, belseje felújítás
alatt áll, de látogatható.
A templomok meglátogatása közben bebarangoltuk a város történelmi magját, a belvárosi utcákat és a várost átszelő Nyevszkij
proszpekt sugárút egy részét.
Megcsodáltuk Nagy Péter cárnak az Izsákszékesegyház közelében elhelyezett bronz
lovas szobrát, amelyet 1782-ben avattak fel,
és Szentpétervár jelképévé vált. A szobrot
Nagy Katalin cárnő rendelte meg, a francia
szobrász 16 év alatt készítette el.
A világ legszebb öt szobrának egyike (ezek
között ott van a kolozsvári Mátyás király szobor is), a „Bronzlovas” létrehozásához 164
tonna bronzot és 4 tonna vasat használtak fel.
Talapzatát, az 1600 tonnás gránittömböt csigák és emelők segítségével szállították a Néváig,
onnan
bárkán
szentpétervári
rendeltetési helyéig. Talán ez a legnagyobb
kő, amit valaha ember megmozgatott.
A legenda szerint, amíg a babérral koszorúzott, lovával kígyóra taposó Bronzlovas áll,
idegen hatalom nem foglalhatja el a várost.
Leningrád híres 900 napos ostroma alatt,
amikor milliónyi ember pusztult el a városban, a szobrot homokzsákokkal vették körbe,
így semmi baja sem történt.
Alkalmunk volt megtekinteni I. Miklós cár
magas lovas szobrát, fotószünetet tartottunk
Nagy Katalin cárnőt ábrázoló szoborkompozíciónál. A büszke tartású cárnő lábánál neves
kortársainak, hadvezéreinek szobrai láthatók.
Vasárnapi „kultúrsétánk” véget ért. Rengeteg, számunkra egészen új és érdekes dolgot
láthattunk, számos élménnyel, ismerettel tértünk vissza szállodánkba, és kíváncsian vártuk, milyen élményeket tartogat a következő
nap.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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1568-ban a (vízsz. 12.) országgyűlésen, (függ. 24., vízsz. 3.) fejedelem idején (függ.
9.) kezdeményezésére a történelemben először törvénybe iktatódott a (függ. 50.).
VÍZSZINTES: 1. Az argon vegyjele. 3. ... 10. Becézett Mihály. 11. A tetejére. 12. ...
17. Egyszerű, de alapvető. 19. Védelmez. 20. Három (francia). 21. Forr ... (Móricz Zsigmond regénye). 22. Becézett Dániel. 24. Cseh női név. 25. Cin. 26. Cseh építész (Josef).
28. ... Máni naptára. 29. Szaporodik a hal. 31. Bő. 32. A kén és a fluor vegyjele. 33. A
csehek védőszentjének városa (másként: Pomuk). 36. Fogd! 38. Opus (röv.). 40. Pótmama.
41. Juttat. 43. ... Trek (scifi film). 44. Német személynévmás. 46. Arrafele! 47. Közelkeleti állam. 49. Norvég férfinév. 50. Cserélő. 52. Közel-keleti állam. 54. Tankbelső!
FÜGGŐLEGES: 1. Barát (francia). 2. Zokog. 3. Ruhatartozék. 4. Takarmányt tárol.
5. Geminál. 6. Irodai kapocs. 7. Francia arany. 8. Nemesgáz. 9. Az unitárius vallás és
egyház alapítója. 12. Párt! 13. Algériai város. 14. Japán szabad harcos. 15. Állókép. 16.
Az arzén vegyjele. 18. Izgatott. 21. Román filmstúdió. 23. Akkor indul! 24. ... 25.
Ötévesek iskolája. 27. Esetleg. 29. Szaki. 30. Kutyfej! 32. Pántlika. 34. ... McBain, krimiíró. 35. Amerikai földközi tenger. 37. Kicsoda? (orosz). 39. Alkoholt fogyaszt (argó). 42.
Búzaőrlemény. 45. Szül az állat. 47. Máramarosi folyó. 48. Kölyök (angol). 50. ... 51.
Morzejel. 52. Kígyóhang. 53. Órómai rézpénz.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket február 15-ig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva, Jack London amerikai író
egyik regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

u
KANNA
BELSEJE!

q

A JANUÁRI ÉVFORDULÓK (2.)

című pályázat nyertesei:
KOVÁCS CSILLA, Marosvásárhely,
1848. út 24/7. sz.
KISS ERNŐ, Marosvásárhely,
Széchenyi István u. 15. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
BOEMM; DÖME; GÖRGEY; SAYGHO; HABERERN;
KOSZTOLÁNYI; RICHARDS; ALMÁSY.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY
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Megfejtések
a január 26-i
számból:

Klasszikus (ikrek):
Effie Briest
Skandi: Mondd, Ede, hogyan
lehetséges, hogy minden kocogásod után árad belőled a pálinkaszag?

VÍZSZINTES: 1. Díszvacsora – Fajtatiszta ló. 7. Kutrica – Kabát része! 8. Egyik
művészet – Szándékozik. 9. Kissé elvet! – A nitrogén és a rénium vegyjele. 11. Becézett
női név – Amerikai rockegyüttes. 12. Lant – Becézett Katalin. 14. Kicsinyítő képző –
Hátracsuk! 15. Kupa – Tökéletes, hibátlan. 18. Kenyeret vág – Vadászkutya. 19.
Főzőedény – Életem … ere (Ady). 22. Kettőzve egyik nagyszülő – Páratlan répa! 23.
Amerikai űrkutatási hivatal – Állati fekhely. 25. Regényszerző – Ír terrorszervezet. 27.
Szemcse – Kimonó öve. 28. Olvasztókemence – Bemenet, bejárat. 30. Fába vés – Puha
fém. 31. Férfiszépség – Javaslat, indítvány.
FÜGGŐLEGES: 1. Íróeszköz – Pénzintézet. 2. Sűrített takarmány – Presley személyneve. 3. Zamat – Kas bemenete! 4. Üt – Szántóeszköz. 5. Diák – Dalol. 6. Borzong,
vacog – Sportmez. 10. Erkölcstan – Csurgó. 13. Egérkő – Dedó. 16. Beteggondozó –
Megszid, dorgál. 17. Egyik földrész – Gyógyszertár. 20. Spenót – Csatlós, fegyvernök.
21. Növényt kitámaszt – Épphogy, mihelyt. 24. Életút, végzet – Fafúvós hangszer. 26.
Lapátdarab! – Mohos közepe! 29. Megelégel – Oxigén és nitrogén vegyjele.
Koncz Erzsébet
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Felhívás

Maros-Torda Vármegye Vitézi Székkapitánysága 1940–1944 közötti történetének, illetve
történeti névtárának összeállításához kérjük a tisztelt olvasóközönség segítségét. Az említett
időszakban vitézzé avatott, illetve várományosként esküt tett egykori marosvásárhelyi vitézek
leszármazottainak jelentkezését várjuk az alábbi telefonszámokon: 0746-052-974, 0748-408491. Köszönettel Berekméri Árpád-Róbert és Nemes Gyula történészek.
A vitézi névsor:
Ábrahám Ferenc (ifj.) tiz., Béla király u. 44.
Allaga Lajos t. thtts., MÁV művezető, Eötvös u. 1.
Bakóczy (Bozsek) Károly t. fhdgy., erdőtanácsos, Kőrösi Csoma S. u. 6.
Bakóczy László VIII. o. gimnáziumi tanuló.
Bálint József v. szkv., kosárfonó, Horthy M. u. 43.
Balla Gábor (néhai) népf. őrm.
Barta István t. tzds., vízvezeték-szerelő, Arató u. 23.
Bartha Kulcsár Zoltán honv., férfiszabó, Arató u. 23.
Bosi István v. hvt. thtts., városi altiszt, Róka u. 8.
Bükkösi György t. szkvtő., városi irodasegédtiszt, Deák Farkas u. 13.
Bükkösy Gyula (dr.) t. őrm., városi aljegyző.
Czimbalmos József t. zls., műszaki tisztviselő, Toldi F. u. 26.
Dénes Albert t. tiz., Nádasdy F. u. 2.
Erdős László-Endre (ifj.) honv., Új Vármegyeháza.
Farkas László (ifj.) honv., kereskedő, Csillag köz 20. sz.
Farkas László v. t. törzsőrm., kereskedő, Jókai M. u. 60. sz.
Farkas Márton v. t. szkv., kereskedő, Mikes Kelemen u. 45/a.
Fejér István t. fhdgy. városi üzemi tisztviselő.
Gaál Pál t. tüzm., városi ny. építész, Zichy Mihály u. 3.
Gáspár Ferenc t. tthts., Agroferra rt. vezérigazgató, Köteles Sámuel u. 24.
Gáspár Loránd (ifj.) levente, Köteles S. u. 24.
Gyéresi György t. tzds., földműves, Szántó u. 55.
Herczeg István bányamérnök v. t. fhdgy., Deák F. tér 5.

Marosugrai lány tűnt el

Január 29-én önként távozott
otthonából, és azóta nem tért
haza a 16 éves Căluţi Raluca
Adriana. Ismertetőjelei: 1,55 m
magas, barna szeme, vállig érő,
fekete haja van. Eltűnésekor
szürke viharkabátot (füssdzsekit), kék farmernadrágot, fehér
csillagokkal díszített fekete blúzot, barna cipőt viselt. Akik látták vagy tudnak valamit
hollétéről, hívják a megyei
rendőr-felügyelőséget a 0265202467-es számon vagy a legközelebbi rendőrőrsöt a 112-es
egységes hívószámon.

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám – a
Petris Turism Kft. cégfelszámolója folytatja a
nyilvános árverést
az adós cég tulajdonában levő Holmer DOS T3 típusú cukorrépa-begyűjtő kombájn
eladására. Kikiáltási ár 266.926,00 lej, az ár nem tartalmazza a héát.
Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor 2018. február 9-én 13 órakor, és
megismétlik péntekenként, ugyanabban az időpontban, a gép értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek kifizetik a
kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát, a feladatfüzetet és a részvételi díjat 24
órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb tájékoztatás
a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096-os telefonszámokon.
A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám –, a
Parcon Kft. cégfelszámolója,
nyilvános árverésen eladja
a Marosvásárhely, Raktár utca 22. szám alatti székhelyű eladósodott cég következő
javait:
– kapusfülke, kikiáltási ár 2.200 lej;
– tűzvédelmi szekrény, 660 lej;
– Sony Vaio laptop, 390 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverés február 9-én 13 órakor lesz a felszámoló székhelyén – Marosvásárhely,
Gen. Avramescu utca 4. szám –, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban
az időpontban, a javak értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek, akik/amelyek az
árverés előtti napon 13 óráig garanciaként kifizetik a megvásárolandó javak kikiáltási
árának 10%-át, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a 0745-146-096-os
telefonszámon.
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít impotencia,
alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió esetén,
kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől,
sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást.
100%-osan garantálja, hogy megoldja problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magán- és
üzleti élete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötésektől, átkoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

Horváth Jenő (dr.) t. hdgy., főorvos, Ugron Gábor tér 2.
Imreh Sándor (ifj.) t. tüzér, Rozsnyai Dávid u. 10.
Imreh Sándor t. őrm., földműves, Csokonay V. M. u. 5.
Incze István Csaba VII. o. gimnáziumi tanuló.
Jeddi Lajos szkv., kőműves, Szabadi u. 4.
Jeddi Sándor t. honv., mészáros, Szabadi u. 4.
Kassai Endre hdgy. városi jegyző
Keresztes Gyula (ifj.) levente, egyetemi hallg., Arany J. u. 28.
Keresztes Gyula v. t. őrm., szobafestő, Arany J. u. 28. sz
Kónya Sándor m. kir. őrgy., Hadapródiskola.
Kovács Mihály (néhai) v. ny. törzsőrm.
Laboncz István t. zls., ig. tanító, Remeteszeg u. 33.
Márton Tamás t. tzds., késes és köszörűs, Kálvária u. 12.
Mihály János t. őrv., Wesselényi u. 122.
Mikola János v. t. őrm., fagépmunkás, Kossuth L. u. 40.
Moldován József t. honv., Sátortábor u. 20.
Nagy Miklós t. szkv., Sándor János u. 97.
Nemes István ny. thtts., elemi biztosító, Széchenyi tér 21.
Pataki Albert t. őrm., városi altiszt, Városháza.
Petri József t. közv., Vágóhíd u. 5.
Sárkány Antal ht. őrm.
Seregi (Serb) János t. szkvtő., XXXI. u. 11.
Seregi Tibor honv., rézöntő, XXX. u. 1.
Szilágyi Gyula t. őrm., Baross G. u. 12.
Tiszai (Theisz) János v. t. őrm., szabómester, Bolyai u. 4.
Tóth Dezső (ifj.) levente, műszaki tisztviselő, Mikes K. u. 49.
Tóth Lajos v. t. szkv., MÁV mozdonyfűtő, XIII. u. 2.
Varga Endre András levente, kárpitostanonc, Honvéd u. 57.
Varga Lajos t. őrv., kereskedő, Honvéd u. 57.
Verseczy Sándor t. százados, cégvezető.
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Vége a rájátszásba jutás álmának

Bálint Zsombor

Kijózanító vereséget szenvedett
a Marosvásárhelyi Maros KK Temesváron, a Timbával szemben.
Ha eddig még ringathatták magukat az optimistább természetű szurkolók abban a hitben, hogy a
Nagyvárad és a Kolozsvár elleni
mérkőzésen szándékosan nem játszottak a legjobbak, hogy a kiesés
elleni küzdelemben a közvetlen ellenfelek ellen tartalékolják az erejüket, mint például a Timba, most
alaposan észhez térhettek. A továbbra is tartalékos Maros KK 29
ponttal kapott ki a gyengébbik temesvári csapattól, és nagyon úgy
tűnik, hogy ezzel még távolról
sincs vége a mélyrepülésnek...
Néhány meglepő hazai győzelem után akár abban is reménykedni lehetett még, hogy a
rájátszásba jutásért versenyben
marad a csapat. Ennek azonban
alapfeltétele volt az alatta található
ellenfelek legyőzése, mint a
Timba, Jászvásár és a Dinamo.
Utóbbi ellen sikerült is, de még
Pita és Sánta is a pályán voltak. Temesváron azonban nem segítette a
Ranglista

1. Nagyvárad
2. Kolozsvár
3. CSM Steaua
4. Nagyszeben
5. Temesvári SCM
6. Piteşti
7. Craiova
8. Galac
9. Timba
10. Maros KK
11. Dinamo
12. Jászvásár
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12/4
12/4
10/5
9/7
8/8
7/8
4/12
5/10
0/16
1/11

29
29
28
28
25
25
24
22
20
20
16
13

csapatot a két svéd és Sánta sem.
Borşa és Stăncuţ visszatért ugyan
a pályára, de így is csak hetes rotációt alkalmazott Szászgáspár Barnabás vezetőedző.
Talán jobb lett volna az eredeti
időpontban lejátszani a találkozót,
akkor formában volt a csapat, nem
hiányoztak a sérültek, Pitának érvényes volt még a szerződése, de
ki gondolta volna, hogy az újraprogramálás idején ennyire meggyengülve kell kiállni?
A fiatalok egyetlen negyedig
tartották a frontot, a Timba a második negyed elején húzott el, majd
őrizte a különbséget. Pedig Borşa
egészen elképesztő lepattanózást
produkált, a 23 begyűjtött labdája
alighanem rekordnak számít, ebből
12 az ellenfél palánkja alatt. Hiába
szedett le azonban a Maros KK
több labdát, mint az ellenfele, a dobások pontossága messze elmaradt
a Timbáétól. A mezőnyből elért
alig 33% halvány mutatónak számít, a triplák pedig csupán 22%ban akadtak be, bár abszolút

számban csak eggyel kevesebbszer, mint az ellenfélnek. A Timba
azonban ki tudta használni, hogy a
Maros KK képzett beállós nélkül
volt kénytelen játszani, és palánk
alól szerezte pontjai zömét.
Ezzel a vereséggel minden gyakorlati esély elúszott a rájátszásba
jutásra, mi több, a kiesés réme is
fenyegetni kezdte a csapatot, noha
talán ezt még korai számolgatni.
Ezzel a kerettel a pénteki meccsen
a másik temesvári klub, az SCM
ellen nulla az esély, de Jászvásár is
veszélyes, amellyel február 10-én
játszik a Maros KK. Talán addig sikerül úgy intézni, hogy pályára
tudják küldeni a mostani hiányzókat?
A klub körüli jogi zűrzavar,
amelyet a csődeljárás kirobbantása
okozott, még nem csengett le, és ez
kihat a teljesítményre. Most már a
kiesés elkerülése a legfontosabb
feladat. Bár a pesszimisták szerint
a Maros KK meg sem éri a bajnokság végét. Reméljük, nem lesz igazuk.

Jegyzőkönyv

Férfikosárlabda nemzeti liga, 7. fordulóból elmaradt mérkőzés: temesvári
timba – Marosvásárhelyi Maros KK 92:63 (21-17, 29-19, 21-12, 21-15)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Bogdan Podar
(Kolozsvár), Ionuţ Moraru (Kolozsvár), Ciprian Ciocan (Avasfelfalu). Ellenőr:
Mihai Caraion (Bukarest).
timba: Kovačević 20 pont (5), Naylor 19, Reljić 17 (3), Lazăr 14, Dumić 5,
Medgyesy 5, Balmuş 4, Pierce 4, Ostojić 4, Rotariu.
Maros KK: Engi-Rosenfeld 15 (1), Steff 14 (2), Gârbea 13 (1), Borşa 11,
Stăncuţ 7 (2), Ilicov 3 (1), Porime.

Eredményjelző

A női kosárlabda nemzeti liga 15. fordulójának eredményei: Gyulafehérvári CSU – Kolozsvári U 58:60, Marosvásárhelyi UPM Sirius – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 52:106, Brassói Olimpia – Szatmárnémeti CSM 70:62,
CSBT Alexandria – Temesvári SCM 72:69. Az Aradi ICIM állt.

A labdarúgó 1. liga 23. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Február 2., péntek:
* 18.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Temesvári Poli ACS
* 20.45 óra: Konstancai Viitorul – Astra Giurgiu
Február 3., szombat:
* 18.00 óra: Voluntari FC – Jászvásári Poli CSM
* 20.45 óra: Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti FCSB
Február 4., vasárnap:
* 18.00 óra: Botoşani FC – Bukaresti Juventus
* 20.45 óra: Bukaresti Dinamo – USK Craiova
Február 5., hétfő:
* 20.45 óra: Kolozsvári CFR – Concordia Chiajna
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és a Look TV/Plus.

Hétvégi sportműsor

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga
17. fordulójában, ma 19.30 órától: Temesvári SCM – Marosvásárhelyi Maros KK.
A női Nemzeti Liga 18. fordulójában,
szombaton a Marosvásárhelyi UPM Sirius
Aradon vendégszerepel, a helybéli FCC
ICIM CSB ellenfeleként.
RÖPLABDA. A női A1 osztályú bajnokság 14. fordulójában, szombaton 15 órától:
Bukaresti Dinamo – Marosvásárhelyi Medicina CSU.
KÉZILABDA. A női A osztályú bajnokság B csoportjának 16. fordulójában, szombaton 18 órától, a kövesdombi iskola
tornacsarnokában: Marosvásárhelyi Olimpic – Temesvári CSU Universitatea de Vest.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

MEGBÍZHATÓ, KORREKT AUTÓSZERELŐT és AUTÓMOSÓKAT alkalmaz engedélyezett marosvásárhelyi AUTÓSZERVIZ. Méltányos javadalmazás biztosítva. Tel. 0722-567-401. (-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

BÉRBE ADÓ munkapont FODRÁSZNAK és MANIKŰRÖSNEK.
Tel. 0740-915-515. (19737)

IDŐSGONDOZÓKAT keresünk NÉMETORSZÁGBA OTTHONI
IDŐSGONDOZÁSRA. Jövedelem 1000-1400 euró között. A szállítás,
a szállás és az étkezés biztosítva. Németnyelv-tanfolyamon felkészítjük
az alapszintű németnyelv-tudásra. Tel. 0748-122-242. (19736-I)

KFT. alkalmaz ASZTALOST. Tel. 0744-798-270. (6108-I)

REDŐNYÖK, TERMOPÁNOK SZERELÉSE és JAVÍTÁSA. 10%
kedvezmény. Tel. 0744-504-536. www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(60805)

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS CÉGEKNEK (2017). Tel: 0744-504536. (60805)
AUTÓSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0740-801-365. (-I)

MAROSVÁSÁRHELYI KFT. alkalmaz: VILLANYSZERELŐT,
VILLANYSZERELŐI SEGÉDMUNKÁST, SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁST, RAKTÁROST. Amit ajánluk: előnyös jövedelem, étkezési jegyek, közlekedési elszámolás. További információkért hívják a
0365/430-240, 0785-210-682-es telefonszámot. Az önéletrajzokat a
következő e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro (60874-I)

A PHONEPREST KFT.

– Marosvásárhely –
munkatársat keres előkönyvelői
és titkárnői teendők elvégzésére.
Követelmények:
• közép- vagy felsőfokú végzettség
• a román és magyar nyelv nagyon jó ismerete
• közepes számítógép-kezelési ismeretek
• jó kommunikációs készség
• kellemes megjelenés
A szakmai tapasztalat előnyt jelent.
Várjuk a fényképes önéletrajzokat
a phoneprest@phoneprest.ro e-mail-címre.

ZARÁNDOKLATOK a Mária Iskola Lelki Család szervezésében
Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István
Időpontok:
Medjugorje – ápr. 9–14. (160 euró), júl. 31. – aug. 7. (220 euró),
aug. 27.– szept. 1. (160 euró), okt. 8–13. (160 euró);
Fatimába – okt. 9–13. (390 euró, 900 lej);
Szentföldre – okt. 23–27. (500 euró, 1150 lej).
Bővebb információt megtudhatnak a 0742-698-166-os telefonszámon,
vagy a hajlakattilajbi@freemail.hu e-mail-címen!
Zarándokoljunk együtt! (sz.-I)

A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET alkalmaz a termelési részlegre. Az önéletrajzokat cég Marosvásárhely, Dózsa György utca 197.
szám alatti székhelyén lehet benyújtani, vagy a hr@triplast.ro e-mailcímre beküldeni. Érdeklődni a 0265/258-183-as telefonszámon.
(60890-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (19812-I)

GYüMÖLCSÖS ELADÓ KECSKEMÉTEN!
A 15 éves és fiatalabb telepítésű, termő, jó állapotban lévő, korszerű,
AKG-s ültetvény összetétele:
23 ha kajszibarackos (Magyar kajszi, Gönci magyar kajszi, Bergeron,
Ceglédi arany, Vertige, Kioto, Bergarouge, Tsunami, Spring Blush)
7 ha szilvás (Stanley, Empress)
6 ha őszibarackos (Suncrest, Babygold-6, Padana, Fayett)
Az ültetvény mikroszórófejes, illetve csepegtető öntözéssel ellátott;
tápoldatozó rendszerrel felszerelt, különállóan bekerített.
A gyümölcsös saját villamosenergia-csatlakozással
és két saját kúttal rendelkezik.
Érdeklődni az aranykert1@gmail.com e-mail-címen lehetséges. (sz.-I)

KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓ RAKTÁROST alkalmaz
vonzó fizetéssel. Tel. 0744-707-550. (19810-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (19747)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Amit
kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük emailben a jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (60893-I)

A BEER DISTRIBUTION MAROS KFT. SZESZES ITALT FORGALMAZÓ CÉG a telephelyén – Marosvásárhely, Livezeni u. 69.
szám – cégeknek és magánszemélyeknek gyári áron (1,75 lej + héa)
kínálja a CSÍKI KRÉM SÖRT, amíg a készlet tart. Érdeklődni a telephelyen vagy a következő telefonszámon: 0755-030-896, 0753-091-673.
(19805-I)

Tartós energia! Együtt tudunk egy tisztább világot létrehozni!
Rendeljen most, és szerezzen promóciót!
Switch Solar Green Energy KFT
– az energiatermelés szakértője –
megújuló forrásokból származó villamos energia –
fotovoltaikus panelek!
On-grid, hibrid, off-grid rendszerek panziók, cégek, csarnokok,
üzemek, gazdaságok, lakások részére!
Testre szabott fotovoltaikus kitek!
Ajánlatokért és további információért hívja
a 0756-600-200; 0740-307-030; 0757-466-466 telefonszámokat,
e-mail-cím: switsolarsrl@gmail.com.

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60907)
KERÉKPÁR-ÖSSZESZERELŐ MŰHELYBE (Marosvásárhely) jó
kézügyességű és műszaki beállítottságú MUNKATÁRSAKAT keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel. 0265/261-806 vagy e-mailcím:info@neuzer.ro (19814-I)

KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT vagy CSOPORTOKAT
is. Tel. 0744-798-270. (6539-I)

KERESEK ÜZLETTÁRSAT, HÖLGYET, akivel létrehoznék egy
VIRÁGKERTÉSZETET. Rendelkezem pénzzel, autókkal, telekkel.
Tel. 0758-672-114. (6549-I)

Az M&CO HR SERVICES GÖRÖG NYELVET ISMERŐ MUNKATÁRSAT keres. Tel. 0754-215-726. (19818-I)

Az M&CO HR SERVICES kisiskolások mellé keres angol nyelvet
ismerő személyt. Tel. 0754-215-726. (19818-I)

Az M&CO HR SERVICES ÉLELMISZERIPARI MÉRNÖKÖT és
tapasztalt KÖNYVELŐT keres. Tel. 0754-215-726. (19818-I)

Az M&CO HR SERVICES SZAKÁCSOT és PINCÉRT keres. Tel.
0754-215-726. (19818-I)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500
lej kézbe), MUNKÁSOKAT a pékségbe és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző munkákra (800 lej kézbe). Jelentkezni
személyesen, önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19819-I)
ALKALMAZUNK ELADÓNŐT főtéri RUHÁSÜZLETBE. Tel.
0744-618-608, 0744-848-027. (6579-I)

– Marosvásárhely –
szerelő, technikus, mérnök munkatársakat keres
vagyonvédelmi, tűzvédelmi és videomegfigyelő
rendszerek tervezésére, szerelésére, karbantartására
Követelmények:
• közép- vagy felsőfokú végzettség
• B kategóriás hajtási jogosítvány
• PC- és IT-ismeretek
A szakmai tapasztalat előnyt jelent.
Várjuk a fényképes önéletrajzokat
a phoneprest@phoneprest.ro e-mail-címre.

A Mureş Insolvency SPRL, a marosvásárhelyi Somos utca 27/A szám alatti székhelyű Entreprise Kft. cégfelszámolója, újra
nyilvános árverést szervez
az eladósodott cég következő ingatlan és ingó javainak értékesítésére:
– 1000 négyzetméter kültelek, telekkönyvszám 50582/Nyárádtő, 11.138 négyzetméter kültelek, telekkönyvszám
50014/Nyárádtő, amelyen C13a számmal azonosítható 16 négyzetméter beépített felületű betonsiló (bunker) van; a C13b
számú, 13,78 négyzetméter felületű bunker, a C14-es, 29,55 négyzetméter felületű cséplőgépállomás, a C15-ös, 254,40
négyzetméteres, téglából épített, azbesztcement lemezzel fedett mérgezőanyag-raktár, a C16-os, földszintes, téglából épített,
azbesztcement lemezzel fedett, 298,70 négyzetméter felületű istálló, a C17/2 számú, 2.123 négyzetméter felületű csűr,
kataszterszám C1, helyrajzi szám 24/3/1/4/2; 6463 négyzetméteres kültelek, telekkönyvszám 52569/Nyárádtő, Nyárádtőn, a
Bazei utca 1. szám alatt. Kikiáltási ár: 1.020.440 lej
– híddaru, 20/5 t max. teherbírású, kikiáltási ár 61.584 lej + héa
Szállítóeszközök:
1. Iveco tehergépkocsi, 2002-es gyártású , 407.400 km-ben, kikiáltási ár: 32.800 lej + héa
2. MAN TGA nyergesvontató, 2005-ös gyártású, 781.485 km-ben, kikiáltási ár: 29.360 lej + héa
3. Krone SDP24 félpótkocsi, 1996-os gyártású, kikiáltási ár: 7.200 lej + héa
4. SCHMITZ Cargobull S01 félpótkocsi, 2003-as gyártású, kikiáltási ár: 10.560 lej + héa
5. Robuste Kaiser S3803V2C félpótkocsi, 1994-es gyártású, kikiáltási ár: 6.720 lej + héa
Az árverés a cégfelszámoló Marosvásárhely, Gh. Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén lesz 2018. február 9-én 13 órakor,
és megismétlik a javak értékesítéséig minden pénteken ugyanabban az időpontban. Azon jogi és/vagy magánszemélyek
vehetnék 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 és a 0745-146-096-os telefonszámon.

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 15% KEDVEZMÉNNYEL bármilyen külsőbelső építkezési munkát, javításokat, bontást, szállítást vállal. Tel.
0747-634-747. (6332)

KERÉKPÁR-FORGALMAZÓ CÉG (Marosvásárhely) KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐT keres. Követelmények: jó kommunikációs
készség, B kategóriájú jogosítvány, a magyar és román nyelv ismerete.
Tel. 0265/261-806 vagy e-mail-cím:info@neuzer.ro (19814-I)

A PHONEPREST KFT.

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ bútorozott, földszinti, kétszobás,
külön bejáratú tégla tömbházlakás a régi
Tudorban. Tel. 0744-781-522. (6525)
ELADÓ ház Somosdon vagy elcserélem
garzonra. Ára: 32.000 euró. Tel. 0756874-415. (6504)

ELADÓ falusi ház Székesen, a 108. sz.
alatt. Tel. 0265/311-271, 0745-206-048.
(6529)
LAKÁST
vásárolok
haszonélvezeti
joggal. Tel. 0758-672-114. (6549)

KIADÓ központhoz közeli lakrész egy
diáklány vagy egyedülálló nő részére.
Tel. 0770-739-609, 17 óra után. (6487)
KIADÓ kétszobás tömbházlakás az
egyetemi bentlakások közvetlen közelében igényes diákok vagy fiatal
házasok részére. Azonnal beköltözhető, felújított, modernül berendezett,
termopán ablakokkal és saját hőközponttal rendelkezik. Tel. 0744-394333. (60888-I)
ELADÓ 3 szobás magánház egyedül
az udvaron, garázs, 400 m2 telek,
Budai negyed, főtéri zóna. Irányár:
115.000 euró, alkudható. Tel. 0755309-832. (6551-I)
ELADÓ Maroskeresztúron építkezésre alkalmas földterület. Tel. 0742802-290. (6541-I)

FÖLDTERÜLETET vennék építkezés
céljából Vármezőn, Szakadát, Szováta vonzáskörzetében. Tel. 0742405-968. (6526-I)
SZÁNTÓFÖLDET, kaszálót vagy legelőt
vásárolok. Egy darabban 5 hektáros
terület
érdekel
Marosvásárhelytől
maximum 50 km távolságra. Tel. 0740147-380. (6440)
VESZEK vagy beveszek festményt
(Olariu, Vass Tamás, Pál Lajos, …)
antik tárgyat, kitüntetést, régi ékszert,
bútort. Bernády tér 4. szám. Tel.
0740-147-380. (6439)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (5060)
ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel. 0743-595-124, 0749-761-147. (6084)
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ELADÓ első tulajdonostól Hyundai
i30, EURO 5-ös, 22.000 km-ben, 7
éves. Tel. 0771-709-391. (6482-I)

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

VÁSÁROLOK ANRP-dossziékat és
végzéseket pontszámmal. Tel. 0746-014014. (6484)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (6446-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (6365)
ELADÓ kemény tűzifa. Tel.: 0748977-768. (6475-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(6418)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (6419)

ELADÓ fenti fagyasztós, önleolvasztó
hűtőszekrény
és
egy
pulzáló
mágnesterápiás derékalj (Terramagon +
Plus). Tel. 0748-230-867. (6502)

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk február 2-án SZÉKELY FERENCZRE halálának 22. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (v.-I)

ELADÓK:
kétajtós
szekrények,
ágyneműtartó, két sőberágy, íróasztal
számítógéppel, tévéasztal NAI tévével,
régi írógép, nagy lámpás rádió, orosz
diavetítő filmekkel. Tel. 0753-089-954.
(6532)

Fájó
szívvel
emlékezünk
február 2-án a drága feleségre,
édesanyára, nagymamára, a
nyárádgálfalvi KERESZTESI
MAGDÁRA
halálának
7.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (6528)

ELADÓK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
kályhacsövek,
többféle
bútordarab,
lemezek, órák, korsók, szövetek,
csergeterítő, porszívó, többféle edény, 15
db báránybőr, sok baba, régi székek,
kicsiágy,
szőnyegek,
matrac,
mosdókagyló, plüssterítő és sok egyéb,
minden olcsón. Csere is érdekel. Tel.
0265/242-342. (6556)

„Csillag volt, mert szívből
szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy
csak lehetett. Mégis elment
tőlünk, mint lenyugvó nap, de
szívünkben él és örökre ott
marad.”
Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk február 3-án
a
szentháromsági
CSIKI
JÓZSEFRE
halálának
3.
évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük. Szerettei.
(6533)

ELADÓK koporsók, komplett ajtó és
ablak, asztalosgépek, Ileana varrógép,
körteborhot
(törköly).
Kiadó
veteményeskert. Kiadó egy szoba
nyugdíjasnak. Érdeklődni a 0265/213678-as telefonszámon, 10-18 óra között.
(6538,)

SZÁNTÓFÖLDET
vásárolok,
főleg
Nagyernye,
Sáromberke,
Székes,
Székelykál környékén. Tel. 0747-388151. (6566)
VÁSÁROLOK 60 literes vörösréz
üstöt szilvalekvárfőzéshez. Tel. 0744692-841. (3579-I)

MINDENFÉLE

NYUGDÍJAS
FÉRFIAKAT
keresek
ügynöki tevékenységre. Tel. 0744-843857. (19813)

OLCSÓ
ÜDÜLÉST
kínálunk
Hajdúszoboszlón félpanziós ellátással,
házias ízekkel: 7 éjszaka 400 lej/fő, a
húsvéti ünnepekre 3 éjszaka 250 lej/fő,
ünnepi ellátással. Tel. 00-36-52-271-848,
00-36-30-455-7227, Szabó Antalné,
Hajdúszoboszló, Damjanich u. 100. sz.
(6213)
REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
Ingyenes
kivizsgálás
(küldőpapír
szükséges).
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak
kezelése.
Tel. 0743-714-914. (19742)

BÁRMILYEN ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT
VÁLLALUNK: cserépforgatás, csatornatakarítás, -javítás, hegesztési munkák.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezménnyel!
Tel. 0721-156-971. (6473)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (6441)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával.
Tel. 0722-846-011. (6480)
FELKÉSZÍTEK matematikából.
0741-460-304. (5704)

Tel.

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (6500)

Te, aki annyi szeretetet adtál,
te, aki mindig mellettünk
voltál,
Öleljen át a csend és a
szeretet,
Elfelejteni téged soha nem
lehet.
Szomorú szívvel emlékezünk
a
gyulakutai
KŐMŰVES
ERZSÉBETRE halálának 2.
évfordulóján.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá szeretettel.
Emléke örökké él szívünkben.
Pihenj
békében!
Unokatestvérei. (mp.)

Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, míg élünk, velünk
lesz emléked.
Fájó szívvel emlékezünk 2018.
február
4-én
CSÁSZÁR
ROZÁLIÁRA halálának első
évfordulóján. Emlékét őrzi fia,
Ferencz, menye, Mária, két
unokája, Zsolt és Ferencz,
azok
családja
és
két
dédunokája. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(6524)

Fájó
szívvel
emlékezünk
február 2-án a Metalotechnika
és a radnóti Varrószövetkezet
műszerészére, id. SIMKÓ
SÁMUELRE halálának első
évfordulóján. Nyugodj békében! Emlékét őrzik gyermekei:
Samuka, Júlia és családja,
Ildikó,
unokája,
Tamara.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! (6498)

Szomorú
szívvel,
mély
fájdalommal emlékezünk id.
PALOTÁS ATTILÁRA halálának
első
évfordulóján.
Szerettel
emlékezünk
rá.
Felesége, fia, lánya és unokái.
Nyugodjon békében! (6536)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk,
dr. HORVÁTH ENDRÉNÉ
sz. HORVÁTH KORNÉLIA
2018. január 29-én elhunyt.
Búcsúztatása február 5-én, hétfőn du. 1 órakor lesz a katolikus
temető felső kápolnájában.

Lányai: Kati, Zsuzsi
és családjuk. (6540-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
SZŐCS PIROSKA
(Piri néni)
91. évében csendesen megpihent. Szeretett halottunk temetése február 2-án déli 12 órakor
lesz a katolikus temető felső kápolnájából.
A gyászoló család. (6505-I)
Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, testvér, sógor, szomszéd,
JAGELKA TIBOR
életének 75. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése
2018. február 3-án 13 órakor lesz
a Jeddi úti temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Örökké élni fog szívünkben!
A gyászoló család. (6562-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, a jeddi születésű
FOGARASI KÁROLY
az Imatex volt dolgozója
életének 73. évében türelemmel
viselt hosszú betegség után
megpihent. Felejthetetlen halottunktól 2018. február 2-án 13 órakor veszünk búcsút a jeddi
temetőben. Sohasem feledjük
mosolygós tekintetét és kedves
szavait.
A gyászoló család. (6564-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, após, nagytata, dédtata, barát és szomszéd,
özv. SZÁNTÓ JÁNOS
90 évesen csendesen megpihent. Temetése február 3-án,
szombaton 13 órakor lesz a református temetőben.
A gyászoló család. (6567-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a marosszentgyörgyi születésű
BALÁZS KERCSÓ ESZTER
szül. Gagyi
nyugalmazott tanító
83. évében csendesen megpihent. Temetése február 3-án,
szombaton 13 órakor lesz a marosszentgyörgyi katolikus sírkert
ravatalozójából.
A gyászoló család. (6570-I)
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Fájó szívvel emlékezünk drága

gyermekünk,
LORÁND

fordulóján

BAKK

halálának

JÓZSEF20.

villámgyors

zására, 20 éves korában.

év-

távo-

Amíg élünk, a drága szép emlékét
szívünkben megőrizzük.

Szülei és Andrea a családjával.

Nyugodj békében, drága lélek!

(6491)

Fájdalommal
emlékezünk
NYILAS
ALBERTRE
(Öcsi)
halálának 3. évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, Magdi, fiai:
Szabolcs, Szilárd, unokája, Anna
Hanga. (6535-I)

„Küzdöttél, de már nem lehetett,
a csend ölel át és a szeretet.

Csak

az

elfelejtenek.”

hal

meg,

akit

Fájó szívvel és soha el nem múló

szeretettel emlékezünk FARKAS
ILONÁRA szül. Csiszér halálának

2. évfordulóján. Férje, fiai, leánya,
menye, veje és unokái. (6534-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
február
3-án
a
gyulakutai
születésű LÁSZLÓ ERZSÉBETRE szül. Kömüves halálának 2.
évfordulóján.
Áldott,
szép
emléke, gondviselő szeretete
örökké élni fog szívünkben.
Emlékét fájó szívvel őrzi bánatos
férje, szerető fia és családja.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (6513)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
ALBERT B. BENJAMIN
69. évében csendesen megpihent. Szeretett halottunk temetése február 3-án 13 órakor lesz
a májai temetőben. Emléke
örökké élni fog szívünkben.
A gyászoló család. (6569-I)
Mély fájdalommal búcsúzunk
drága Öcsémtől,
JAGELKA TIBORTÓL.
Jóságodat, önfeláldozó szeretetedet szívünkbe zárjuk, soha
nem felejtünk.
Jagelca György és családja.
(657-I)
Fájó szívvel, Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagytata,
testvér, sógor, apatársa, nagybácsi, rokon, szomszéd és barát,
KERESZTÚRI BERCI
február 1-jén, életének 81. évében, méltósággal viselt szenvedés után megpihent. Utolsó
útjára február 4-én, vasárnap
13.30 órakor kísérjük a székelyvajai ravatalozóból. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle felesége, Magda,
két fia, Berci és Árpi családjukkal, valamint unokái. (6578-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendült szívvel értesültem
gyerekkori barátnőm, DEÁK
OLGA haláláról. Emlékeink
örökké élni fognak. Őszinte
részvétem a gyászoló családnak. Ildikó és családja.
(6555-I)
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló
családnak
JAGELKA TIBOR szomszédunk elhunyta alkalmából.
Isten nyugtassa békében! A
Moldovei utca 13/A számú
lépcsőház lakói. (6574)
Szomorú szívvel fogadtuk
szeretett barátunk és szomszédunk, JAGELKA TIBOR
halálának hírét. Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. Isten nyugtassa
békében! Lenuca és Jenő.
(6574)
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SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

Munkatársat keres
számvezérlésűgép-kezelő és hőkezelő állás betöltésére

Amit kérünk:
– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek.
Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás;
– Biztos, hosszú távú munka;
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek;
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265/208-307-es telefonon.

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK
DR. LENKEI GÁBOR
TOLMÁCSOLÁSÁVAL
1.

A vitaminok nem étrend-kiegészítők. Szándékosan ragasztották rájuk ezt a gúnynevet, hogy megtévesszék
az embereket. A vitaminok nem kiegészítők. Nem olyasvalamik, amiket akár szedhetünk is, ha úgy tartja
kedvünk, hanem mindennapi létezésünk kulcsfontosságú szereplői, amelyekből minden áldott nap el kell
fogyasztani egy jól meghatározott mennyiséget. Mindennap szükségünk van rájuk, csakúgy mint a vízre és
a levegőre.
Dr. Lenkei Gábor
Vitaminok – A legfontosabb szabály

2.

Bizonyított tény, hogy a legjobb eredményt akkor remélhetjük, ha egyidejűleg fogyasztunk legalább 15féle vitamint,
8–10-féle ásványi anyagot
és még sokféle nyomelemet is.
A vitaminok jótékony hatásainak megtapasztalásához jól meghatározott mennyiségre van szükség. Már
egyetlen pillantással megítélheti egy multivitamin értékét. Amennyiben az a bizonyos multivitamin egyetlen
tablettába vagy kapszulába csomagolva tartalmazza az állítólag szükséges napi vitaminadagot, akkor azonnal
tudhatja, hogy komolytalan készítménnyel van dolga.
Dr. Lenkei Gábor
Vitaminok – A legfontosabb szabály
A könyv megtalálható a Dr. Lenkei Egészségkultúra Szaküzletben:
Marosvásárhely, Călăraşilor utca 14. szám alatt.
A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű Mureş Insolvency SPRL, a Talimur Exim Kft.
cégfelszámolója, újra
NYILVÁNOS ÁRVERÉST
szervez az adós Talimur Exim Kft. alábbi javainak értékesítésére:
1. A jobbágyfalvi, Fő út 108/A szám alatti ingatlan egyben: húsfeldolgozó részleg a hozzá tartozó 945 négyzetméteres területtel
és ingó javakkal: húsfeldolgozásban és -konzerválásban használatos műszaki felszerelések (gépek, berendezések);
irodabútorok, irodai eszközök, munkavédelmi felszerelések, négy szállítóeszköz – kikiáltási ár 165.000 euró.
2. 5.750 négyzetméteres kaszáló (kültelek) Jobbágyfalván, szám nélkül – kikiáltási ár: 18.500 euró.
3. 11.480 négyzetméteres kaszáló (kültelek) Jobbágyfalván, szám nélkül – kikiáltási ár: 37.000 euró.
4. 2.111 négyzetméteres beltelek Jobbágyfalván, szám nélkül – 6.500 euró.
A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.
Az árverésre február 9-én 10 órától kerül sor a cégfelszámoló székhelyén, és hetente, péntekenként, ugyanabban az
időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig.
Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező
részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet az árverést megelőző napon 14 óráig.
Bővebb felvilágosítás a 0265/261-019, 0265/269-700, 0745-146-096-os telefonszámokon.

A Garabontzia Könyvkiadó gondozásában megjelent Szász Rozi
Myalgiás ölelés című kötete, amely az alcíme szerint „blog, becsületes
betegeknek”, sok komolysággal és még több humorral próbálja elviselhetőbbé, színesebbé tenni a nehéz hétköznapokat. Az irodalmi igényességgel megírt rövid írások mindenki számára szórakoztató és egyben
elgondolkodtató olvasmányt jelenthetnek. A jó magyaros, székely humor
ebből a könyvből sem hiányzik.
Szász Rozália gyermekkorától jelen volt az irodalomban, fiatalkori írásait Sütő András és Lászlóffy Csaba méltatták. Ennek ellenére később,
közel harminc évig nem írt és nem közölt.
A kötet megvásárolható a Garabontzia Kiadó könyvesboltjában, Marosvásárhelyen, a Forradalom u. 4. sz. alatt.
A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű MUREŞ
INSOLVENCY SPRL, a Khriss Prodcom Kft. – Marosludas, Republicii utca 28–
30. szám – cégfelszámolója, újra nyilvános árverést szervez az adós cég
javainak értékesítésére:
a) szállítóeszköz: Dacia 1304T haszonjármű – 1.071,44 lej;
b) felszerelések: Carat Colibri kasszagép – 175 lej; Fram kombinált hűtőszekrény
– 75 lej; kávéfőző – 20 lej; irodai számológép – 5 lej; PC III GZ számítógép – 45 lej;
mérlegsúlyok – 90 lej; mérleg (50 kg) – 125 lej; HPSC 1410 multifunkcionális
nyomtató – 22,50 lej, Samsung nyomtató – 62,50 lej; fax – 67,50 lej; wite
síkképernyő – 50 lej; TET képernyő – 5 lej; hármas elosztó hosszabbítóval – 2,50
lej; gázkonvektor – 160 lej;
c) leltári tárgyak: asztal – 10 lej; PAL-lemezzel borított íróasztal – 10 lej;
cégtáblafémváz – 5 lej; kalapács – 5 lej; fémszekrény – 22,50 lej; fotel (2 db) – 10
lej, veder nyomóráccsal – 2,50 lej; lapát – 7,50 lej; asztal – 110 lej; asztal – 125 lej;
fémpolc – 45 lej; szék – 10 lej; szék (4 db) 15 lej; szék (4 db) – 22,50 lej;
szemétkosár – 5 lej; oltókészülékek (3 db) – 40 lej; oltókészülékek (2 db) – 25 lej;
oltókészülék – 15 lej; feliratos tábla – 5 lej; pult – 10 lej; kerékkulcsok – 10 lej;
d) építőanyagok (tégla, csőperemek, díszkő, fémprofilok, flexvágók stb.) egy
tételben – 556,50 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverésre február 9-én 12 órától kerül sor a cégfelszámoló székhelyén
(Marosvásárhely, G-ral Avramescu u. 4. sz.), és hetente pénteki napokon,
ugyanabban az időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig.
Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek
megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a részvételi díjat és a kikiáltási ár 10%-át
képező részvételi garanciát 24 órával az árverés kezdete előtt. A garanciát a
RO44BUCU1651212805089RON számlaszámra kell átutalni, amelyet az Alpha
Banknál nyitott a Khriss Prodcom Kft. (RO 3800130). Bővebb felvilágosítás a
0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096-os telefonszámokon.

