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Egy vérből valók vagyunk!

Marosvásárhelyen a Boldogasszony zarándokvonat

Visszaszorulóban
a kisgazdaságok

A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség Maros megyei központi kirendeltségénél is lejárt május
15-én a 2018-as évre szóló támogatási kérelmek elfogadásának határideje. A 2018. évi mezőgazdasági
támogatási kérelmeket a gazdálkodók
időben leadták, ezért a kérések leadása szempontjából az egyik legsikeresebb évnek tartják.

____________2.
Többség
és kisebbségek
a centenárium
évében

A társadalom nagy része tabuként kezeli a kisebbség és többség viszonyát, ennek ellenére főleg itt,
Marosvásárhelyen és főként a centenárium évében kell beszélni róla, még
akkor is, ha nagyon sok szélsőséges
politikus úgy gondolja, nem lenne szabad a kisebbségi jogokról beszélni.

____________4.
Élővé varázsolt
falu
– ezzel a mottóval hirdették meg a csíksomlyói búcsúra tartó Boldogasszony
zarándokvonat marosvásárhelyi fogadását, amely tegnap délután futott be a
nagyállomásra. A vonat csütörtök reggel a budapesti Nyugati pályaudvarról
indult 850 zarándokkal. Köszöntésükre
nagyon sok marosvásárhelyi és környékbeli érkezett, a közös imádság,
éneklés, a pünkösdre való hangolódás
és együvé tartozás magasztosságát élhették át valamennyien.

Mezey Sarolta

A négynapos útra induló zarándokokat
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára
búcsúztatta, és a zarándoklat lelki vezetője, dr.
Varga Lajos váci segédpüspök áldotta meg.
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a csíksomlyói búcsú és a zarándokvonat közösséget
teremt, amire nagy szüksége van most Európának és a világnak. Nagy öröm – mondta – ,
hogy a vonaton több mint 250 fiatal is utazik,
köztük Dél-Amerikából, a diaszpórából, Felvidékről és Kárpátaljáról érkezettek. Az államtitkár arra kérte a zarándokvonat utasait, hogy
közvetítsék a kereszténység örömét és szépsé-

Fotó: Nagy Tibor

gét, ezzel is erősítve az összetartozást a magyarok és más nemzetek között, eljuttatva az üzenetet Románia és az ortodoxia felé is.
A Boldogasszony vonat Nagyváradon, Kolozsváron, Maroshévízen és Gyergyószentmiklóson is megállt, és ünnepélyesen fogadták.
Marosvásárhelyen a mezőcsávási fúvószenekar köszöntötte a zarándokokat, többek között
a Boldogasszony anyánkkal és az ősi székely
himnusszal majd a magyar és a székely himnuszt több ezren énekelték el meghatottan. A
Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai az Ismerős Arcok Nélküled című dalát adták elő.
(Folytatás a 4. oldalon)

Miklóst úgy nevelték, hogy ő veszi át a
keresdi birtokot (...) Úgy tekintette,
hogy a család kötelessége és felelőssége a falu fejlesztéséhez hozzájárulni. Munkahelyeket teremtünk,
valami pozitívat akarunk hozni.

____________5.
Kastélyok és városok
védelmében...
Fotós, informatikus, vállalkozó, de
újabban rendezvényszervezéssel is
foglalkozik Ferencz András, mindezt
egyetem mellett. Szabadidejében
azon dolgozik, hogy minél több ember
megismerje és megszeresse Erdélyt.

____________15.

Viharszél nyugatról

Benedek István

Több más tagállam mellett szép hazánk ellen
is uniós bírósági eljárást indított az Európai Bizottság a légszennyezéssel kapcsolatos előírások megszegése miatt. Illusztris társaságba
kerültünk a magyarok, olaszok, franciák, britek
és németek oldalán a vádlottak padján.
A tegnapi hír kapcsán kormányilletékes lapzártáig még nem nyilatkozott, de majd valószínűleg találnak felelőst a végső soron vaskos
bírsággal is fenyegető ügyben. Mert a fejleményt kommentáló szakik szerint az ilyen ügy
egy hosszas eljárás végén többféleképpen is zárulhat. Végződhet olyanszerű adminisztratív intézkedésekkel is, hogy a szabálysértő
tagállamok ünnepélyesen megígérik, hogy ezentúl csakis sűrített ózont fognak pöfékelni a gyárkémények őnáluk, de rossz esetben több millió
eurós bírságot is kiszabhatnak rájuk, aminek az
értéke ráadásul adott határidők túllépése esetén
napi büntetőkamatokkal gyarapodik. Ha a
hibák konkrét felelősét soha nem is derítik fel,
az biztos, hogy a büntetést az adófizetőkön behajtják, mert az ilyet a költségvetésből fizetik.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 45 perckor,
lenyugszik
20 óra 52 perckor.
Az év 138. napja,
hátravan 227 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ALEXANDRA és ERIK,
holnap IVÓ és MILÁN napja.
IVÓ: germán eredetű, jelentése: tiszafa. A szláv nyelvekben az Ivo az Iván beceneve.
Női párja: Ivonn.
MILÁN: szláv eredetű férfinév, jelentése: kedves.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. május 17.

Záporeső, zivatar várható
Hőmérséklet:
max. 220C
min. 110C

1 EUR

4,6296

100 HUF

1,4636

1 USD

1 g ARANY

3,9229
162,4435

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

13, 35, 17, 24, 6 + 5
14, 15, 36, 1, 18, 39
24, 34, 17, 8, 5, 20

Megyei hírek

NOROC PLUS: 9, 2, 3, 0, 9, 3

SUPER NOROC: 3, 1, 0, 1, 3, 3
NOROC: 0, 7, 0, 2, 2, 4, 3

Régiséggyűjtők vására

A Maros Megyei Bélyeggyűjtők Egyesülete szervezésében
május 19-én, szombaton 7–13 óra között újra régiségvásárra kerül sor a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Kulturális Központban. A gyűjtők bélyegekből, pénzérmékből,
jelvényekből, kitüntetésekből, térképekből és különféle régiségekből válogathatnak.

Kiállítás

Nemrég zárult a Maros Megyei Képzőművészek Egyesületének tábora, mely a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
anyagi támogatásával jött létre. A táborban alkotó húsz művész alkotásaiból május 18-án, ma 12 órakor nyílik kiállítás
a víkendtelepi Sportakadémián – közölte Czirjék Lajos, a
Maros Megyei Képzőművészek Egyesületének elnöke.

Vár sétányi vásár

Marosvásárhelyen május 18-20. között harmadik alkalommal kerül sor a Vár sétányi vásárra. A rendezvényre több
mint hetven hagyományos élelmiszer-termelőt és kézművest várnak Maros, Fehér, Hargita, Kovászna, Szeben,
Brassó, Kolozs, Bákó és Suceava megyéből. A vásár pénteken 11-19, szombaton 10-19, vasárnap 10-18 óra között
tart nyitva.

Helyi termelők vására

A 2017-ben Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán (Marosvásárhelyen, a Rákóczilépcsőnél) május 18-án, ma 8-19 óra között ismét
megtartják a helyi termékek vásárát. A Yuppi Tábor önkéntesei meghívnak mindenkit a jótékonysági sütivásárra,
amelynek bevételét a táborra fordítják.

Közös ima a MOGYE előtt

Ma este 7 órakor a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem elé vár minél több résztvevőt az
RMOGYKE. A közös ima célja, hogy a többség fogadja el
őshonos nemzeti kisebbségünk jogait, és biztosítsa a magyar tagozat önállóságát. A román–magyar megbékélésért
imát mond (névsor szerint): Fodor Dan marosvásárhelyi
görögkatolikus esperes, Kecskés Csaba unitárius esperes,
Lőrincz János református esperes, Oláh Dénes római katolikus főesperes, Papp Noémi evangélikus lelkipásztor,
Zăhan Olimpiu ortodox esperes. Verset mond Köllő Gábor
nyárádremetei plébános és Kozsik József színművész.

Két halálos munkabaleset

A Maros Megyei Munkafelügyelőség munkavédelmi ellenőrei kilenc vállalatot ellenőriztek, és 11 munkavédelmi
rendellenességet találtak, amiért megrovásban részesítették a munkaadókat. A mulasztás legtöbb esetben a munkavédelmi ruhák hiányossága, a veszélyességi kockázatok
feltüntetésének és a munkavédelmi képzések elmulasztása volt. Idén 20 munkabalesetet jegyeztek, ebből 13 időleges munkaképesség-vesztéssel járt, kettő halálos
kimenetelű volt.

Kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár marosvásárhelyi kövesdombi fiókja által indított Nagyinet május 26-án Szebenjuharosra
és a szebeni falumúzeumba szervez kirándulást. Érdeklődni, iratkozni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a 0748741-507-es telefonszámon és a kövesdombi könyvtárban.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Lezárult a mezőgazdasági támogatási kérelmek benyújtása

Visszaszorulóban a kisgazdaságok

A 2018. évi mezőgazdasági támogatási kérelmeket a gazdálkodók időben
leadták, ezért a kérések leadása szempontjából az egyik legsikeresebb
évnek tartják. Sajtóközleményük szerint az APIA tisztviselői szabadidejüket, hétvégéiket is feláldozták, hogy a
betervezett kérések átfutási idejével jól
gazdálkodjanak. A kampány szlogenje: Az eredményes mezőgazdálkodás útja az APIA-n keresztül vezet. Add
le egyéni támogatási kérelmed 2018ban is! A prefektusi hivatal, az önkormányzatok,
a
mezőgazdasági
igazgatóság és a média által is támogatott akciójukat sikeresen zárták,
mely annak is köszönhető, hogy a tá-

mogatásra jogosultak betartották a kérelmek leadásának időpontját.
Bordi Kacsó Zsolt, a kirendeltség aligazgatója kérdésünkre elmondta, a
gyakorlat azt mutatja, hogy évről évre
csökken a kisgazdák által leadott kérések száma – hozzávetőleg hatszázzal –, ugyanakkor növekvőben az
ötven hektár fölötti területre támogatást igénylőké. Maros megyében a tavaly 25.966 gazda tette le a támogatási
kérelmét, az idén 25.375 gazda kérését
iktatták. 2017-ben 249.620,31 hektár
földterületre kértek támogatást, az idén
256.419,68 hektárra, ami hatezer hektárral jelent többet az idei évre. Az állattenyésztésben az átmeneti nemzeti
támogatásra (ANT/ajutor naţional
tranzitoriu) szarvasmarháknál tejre
3.240 gazda, húsra 4.680, juhokra
1.674, kecskékre 271 gazda tett le kérést. Termeléshez kötött támogatásra
(SCZ/sprijin cuplat) – amelyhez egy
minimális állatlétszám szükséges – bivalyra két gazda kért, juhra 413, kecskére 23 gazda, húsmarhára 61 gazda
igényelt, fejőstehénre 779 gazda nyújtott be támogatási igénylést.

Május 18., péntek:
* 19.00 óra, M4 Sport: Magyar férfikosárlabda NB I, negyeddöntő
* 19.00 óra, DigiSport 4, Look Plus: Fenerbahce – Zalgiris (férfikosárlabda Euroliga, négyes döntő)
* 22.00 óra, DigiSport 4: CSZKA
Moszkva – Real Madrid (férfikosárlabda
Euroliga, négyes döntő)
* 23.30 óra, TVR 1: TVR 60 – In memoriam Cristian Ţopescu
Május 19., szombat:
* 12.00 óra, DigiSport 1: Brassó – Beszterce (román női kézilabda-bajnokság)
* 15.15 óra, DigiSport 4: Saint-Raphael
Var Handball – Magdeburg (férfikézilabda
EHF-kupa négyes döntő)
* 16.00 óra, M4 Sport: Ferencváros –
Szolnok (magyar férfivízilabda OB I, döntő)
* 16.00 óra, DigiSport 3: Juventus – Verona (olasz labdarúgó Serie A)
* 17.30 óra, DigiSport 4: Nagyszeben –

Nagyvárad (román férfikosárlabda-bajnokság)
* 18.00 óra, M4 Sport: Vasas – Videoton
(magyar labdarúgó OTP Bank Liga)
* 18.00 óra, DigiSport 3: Göppingen – Berlin (férfikézilabda EHF-kupa, négyes döntő)
* 18.55 óra, TVR 1: A profik – In memoriam Cristian Ţopescu
* 19.15 óra, DigiSport 1, Telekom Sport
1: Chelsea – Manchester United (labdarúgó
Angol Kupa, döntő)
* 19.15 óra, DigiSport 4: Kolozsvár – Steaua CSM (román férfikosárlabda-bajnokság)
* 20.30 óra, M4 Sport: Honvéd – Ferencváros (magyar labdarúgó OTP Bank Liga)
* 21.45 óra, DigiSport 3: Villarreal – Real
Madrid (spanyol labdarúgó Primera División)
Május 20., vasárnap:
* 13.00 óra, DigiSport 2, Telekom Sport
2: Valencia – La Coruna (spanyol labdarúgó Primera División)
* 13.45 óra, DigiSport 4: Kisdöntő, férfikézilabda EHF-kupa

A Mezőgazdasági Intervenciós
és Kifizetési Ügynökség Maros
megyei központi kirendeltségénél is lejárt május 15-én a 2018as évre szóló támogatási
kérelmek elfogadásának határideje.

Szer Pálosy Piroska

TV-sportközvetítési ajánló a hétvégére

A legtöbb kérést, 7319-et a marosvásárhelyi kirendeltségnél tették le,
ami az összkérések számának 29%-a,
a szászrégeni kirendeltségnél 6.583
kérést tettek le, ami a kérések 26%-át
teszi ki, Marosludason 5.761 kérést,
ami 23%-ot jelent megyeszinten, Segesváron 2.813 kérést, ez 11%, Dicsőszentmártonban
2.145
kérést
nyújtottak be a környező településeken
gazdálkodók, ami az átvett kérések
8%-át jelenti.
A megyei kirendeltségnél 754 kérést
– az összkérelmek 3%-a – tettek le
olyan nagygazdák, akik 50 hektárnál
nagyobb területen gazdálkodnak. Az
utóbbi kategória az összterület felére
tett le támogatási kérelmet.
A következő lépésben a leadott dokumentumokat ellenőrzik, majd szeptember 30-ig a helyszínen is ellenőrzik
a nyilatkozatok valóságtartalmát. Október 15. – november 30. között folyósítják az előleget, december elsejétől
2019. június 30-ig zajlanak majd a
végleges kifizetések.

* 16.00 óra, M4 Sport: Veszprém – Szeged
(magyar férfikézilabda K&H Liga, döntő)
* 16.15, DigiSport 4: Döntő, férfikézilabda EHF-kupa
* 18.00 óra, DigiSport 3: Kisdöntő, férfikosárlabda Euroliga
* 19.00 óra, DigiSport 2: AEK Athén –
Torda (férfikézilabda Challenge-kupa,
döntő, visszavágó)
* 19.00 óra, DigiSport 4: Milan – Fiorentina / Napoli – Crotone / Cagliari – Atalanta
(olasz labdarúgó Serie A, körkapcsolás)
* 20.00 óra, M4 Sport: ZTE – MTK
(magyar labdarúgó Merkantil Bank Liga)
* 21.45 óra, DigiSport 4: Lazio – Inter
(olasz labdarúgó Serie A)
* 21.45 óra, Telekom Sport 3: Barcelona
– Real Sociedad (spanyol labdarúgó Primera División)
* 22.45 óra, DigiSport 3: Döntő, férfikosárlabda Euroliga
* 23.30 óra, M4 Sport: Magyarország –
Franciaország (női röplabda Európa-liga)

A Trans-Sil-stadionban fogadja vendégeit az MSE

Hétvégi
sportműsor

A Marosvásárhelyi MSE a Trans-Sil-stadionban játssza a 4. ligás labdarúgóévad utolsó
két hazai mérkőzését, adták hírül a klub közösségi oldalán.
LABDARÚGÁS. A 3.
A pontvadászat programjának megfelelően ma 18.30 órai kezdettel Ákosfalvát, június
1-jén pedig Náznánfalvát fogadhatja a sportlétesítményben az MSE, illetve a klub vezetői ligás bajnokság V. csoportjááltal remélt és várt bajnoki cím elhódítása esetén a 3. ligás feljutásért rendezendő osztályozó nak 29. fordulójában, ma 18
órától: Szászrégeni Lendület
párharc hazai mérkőzése ugyancsak itt lesz június 16-án Szeben megye bajnoka ellen.

A labdarúgó
1. ligás rájátszás televíziós közvetítési rendje

Május 18., péntek:
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look TV: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Bukaresti
Juventus (alsóház, 11. forduló)
Május 19., szombat:
* 21.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus: Concordia Chiajna – Bukaresti Dinamo
(alsóház, 11. forduló)
Május 20., vasárnap:
* 17.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look TV: Voluntari FC – Botoşan FC (alsóház, 11. forduló)
* 20.45 óra, DigiSport 3: Jászvásári CSM Politehnica – USK Craiova (felsőház, 10. forduló)
* 20.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 2, Look Plus: Bukaresti FCSB – Gyurgyevói Astra (felsőház, 10. forduló)
* 20.45 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 1, Look TV: Kolozsvári CFR – Konstancai Viitorul (felsőház, 10. forduló)
Május 21., hétfő:
* 20.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Temesvári Poli ACS – Medgyesi Gaz Metan (alsóház,
11. forduló)

Figyelmeztet az Aquaserv

Az Aquaserv felhívja a lakosság figyelmét, hogy bizonyos személyek a cég alkalmazottainak adják ki magukat,
és az Aquaserv nevében pénzt kérnek különböző szolgáltatásokért.
Az Aquaserv alkalmazottainak naprakészen láttamozott,

– Kolozsvári U, Gyulafehérvári Unirea – Radnóti SK.
A 4. ligában a 26. forduló
mérkőzéseit rendezik a következő párosítások szerint: ma
18.30 órától, a Sziget utcai
Trans-Sil stadionban: Marosvásárhelyi MSE – Ákosfalva;
szombaton 11-től: Dicsőszentmárton – Marosludas,
Marosoroszfalu – Nagysármás, Nyárádszereda – Marosvásárhelyi
Gaz
Metan,
Kutyfalva – Nyárádtő, Náznánfalva – Marosvásárhelyi
Atletic. Szováta és Dános szabadnapos.
A 2. ligás női bajnokság II.
csoportjának 13. fordulójában, szombaton 13 órától:
Marosvásárhelyi Ladies –
Sporting Lugas (Sziget utca).

pecsétes igazolványuk van, s a szolgáltatásért nem kell
helyben fizetni. Ezeket utólag számlázzák le. A vízszolgáltató figyelmezteti a lakosságot, érvényes igazolvány nélkül
ne engedjenek be senkit a házba, és semmit ne fizessenek
ki helyben készpénzzel.
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Nem szavazta meg az RMDSZ a terrorizmus
fogalmának kibővítéséről hozott törvényt

A terrorizmus fogalmának kibővítéséről fogadott el szerdán törvénymódosítást nagy szavazattöbbséggel a bukaresti képviselőház, az RMDSZ frakciója a jogszabály ellen szavazott.

A törvénymódosítás elvileg az Európai Bizottság terrorizmusellenes irányelvét hivatott a román jogrendbe ültetni,
hogy büntethetők legyenek a terrorizmussal kapcsolatba hozható összeesküvések, kiképzések, utazások és
pénzgyűjtések.
A törvényjavaslat indoklása szerint
Romániának az időszerű fenyegetésekhez kell igazítania a terrorizmus elleni
törvényét. A kezdeményezők egyebek
mellett megállapítják: Európa műveleti
területté vált, hiszen a migrációs hullámokat kihasználó, a konfliktusövezetek

felé tartó vagy onnan érkező terroristák
mindenütt biztonsági kockázatot jelentenek. Miután a terrorizmus meghatározásának pontosítását célzó indítványát
elvetették, az RMDSZ a tervezet ellen
voksolt.
Márton Árpád frakcióvezető-helyettes
szerint az RMDSZ is támogatja a terrorizmus elleni harcot, de attól tart, hogy
a terrorizmus fogalmának pontatlan
meghatározása visszaélésekre ad lehetőséget, amit a magyar közösség ellen fognak fordítani a román hatóságok.
„A terrorizmus meghatározása zavaros, és nincs is összhangban az (európai)
irányelvvel. Ez a törvénycikk újabb
visszaéléseket tesz lehetővé. Jó lenne, ha
az illetékes hatóságok nem a mi közösségünkben keresnék a terroristákat,
hanem azokban, amelyek ilyen cselek-

ményeket követnek el szerte Európában
és az Egyesült Államokban” – jelentette
ki a bukaresti képviselőház ülésén az
RMDSZ politikusa.
A háromszéki képviselő arra utalt,
hogy egy titkosszolgálati lehallgatás
alapján 2015-ben terrorizmus gyanújával tartóztatták le a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) két
székelyföldi aktivistáját, arra hivatkozva, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén a
román nemzeti ünnepre szervezett december elsejei katonai parádén. A két
kézdivásárhelyi férfit első fokon felmentették a vádak egy része alól, és annyi
börtönbüntetést szabtak ki rájuk, amenynyi igazolná több hónapos vizsgálati
fogságukat. Az ügyben még nem született jogerős ítélet. (MTI)

Nem zárolják
a bányászjárásper vádlottainak vagyonát

Jogerősen elutasította a legfelsőbb bíróság csütörtökön az 1989.
December 21. Egyesület arra vonatkozó kérelmét, hogy foglalják
le az 1990-es bányászjárásper
vádlottainak (többek közt Ion Iliescu volt államfő, Petre Roman
volt miniszterelnök és Virgil Măgureanu volt SRI-igazgató) vagyonát.

A katonai ügyészség 2017. június 13án emelt vádat Ion Iliescu volt államfő,
Petre Roman volt miniszterelnök és Virgil Măgureanu, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) volt igazgatója ellen az 1990.
június 13-15-e közötti bányászjárás
ügyében.
Az említettek mellett ugyanebben az
ügyben vádat emelnek többek közt Mugurel Cristian Florescu volt főügyészhelyettes, a Katonai Ügyészségek
Igazgatóságának volt vezetője, Emil
„Cico” Dumitrescu, a belügyminisztériumhoz tartozó Országos Kulturális, Sajtóügyi és Sportigazgatóság egykori

vezetője, Adrian Sârbu volt miniszterelnöki kabinetfőnök, Miron Cozma bányászszakszervezeti vezető és az ügyben
érintett más volt tisztségviselők ellen is.
Az ügyészek szerint 1990. június 11én és 12-én az állami hatóságok arról
döntöttek, hogy erőszakos támadást indítanak a bukaresti Egyetem (Universităţii) téren békésén tüntető emberek
ellen, akik elsősorban a Temesvári Kiáltvány 8. pontja érvényesítését akarták elérni, és békés módon fejezték ki az
akkori politikai hatalommal ellenszegülő
véleményüket.
A támadásba bevonták a belügyminisztérium, a védelmi minisztérium, a
SRI erőit, illetve több mint 10.000 bányászt és az ország különböző pontjairól
érkezett más munkásokat.
A támadásra 1990. június 13-án került
sor. Ennek során 4 személyt halálos
lövés ért, 3 személyt tűzfegyver sebesített meg, 1.388 személynek testi vagy
pszichikai épsége sérült, politikai okok-

ból 1.250 személyt fosztottak meg szabadságjogaitól.
A hatóságok támadása június 14-én és
15-én folytatódott, a Bukarestbe vitt bányászok és munkások feldúlták az ellenzéki pártok székhelyeit, bántalmazták a
lakosságot, az agresszív tetteikről készült
felvételek bejárták a világsajtót.
Mindez a vádlottak manipulatív és diverziókeltő cselekedeteinek eredményeképpen történt, ugyanis elhitették a
lakossággal, hogy az Egyetem téri tüntetés „legionárius lázadás”, a tüntetőket
pedig huligánoknak nevezte az ország elnöke – idézték fel az ügyészek. A tüntetők százait törvénytelenül megfosztották
szabadságuktól több napra, fogva tartásra nem megfelelő helyiségekbe zárták
őket – áll a vádiratban.
Ion Iliescut azzal vádolják a katonai
ügyészek, hogy ő adta ki a parancsot az
Egyetem téri tüntetés szétoszlatására,
többek közt nagy fővárosi ipari vállalatok
munkásainak
segítségével.
(Agerpres)

úgy rendeződött, hogy a református egyház konténerlakásokat vásárolt számukra, az önkormányzat pedig
biztosította az ezek felállításához szükséges telket és a közművesítést.
„Sem a püspökségnek, sem az önkormányzatnak nem volt kötelessége a törvény szerint lakást biztosítani, ez
emberség kérdése volt. A városnak mindenképpen meggyűlt volna a baja, ha 70
ember egyik napról a másikra az utcára
kerül” – mondta a Krónikának Lőrincz
Helga, Nagyenyed alpolgármestere. Elmondta, a 9 konténerlakást egy új lakóparkban állították fel, és csatlakoztatták
a villany-, víz- és csatornahálózathoz. A
Bethlen utca egykori lakói hivatalosan,
szerződéssel vehették birtokba a szük-

séglakásokat, és irataik is oda szólnak. A
környéken állami támogatással szociális
lakásokat épít az önkormányzat, így a kiköltöztetett családoknak lehetőségük
lesz ezekbe költözni.
A Krónika szerint az egyház nyolc
erősen lelakott és szeméttel teli lakást
vehet birtokba a múlt heti költöztetés
után. A püspökség illetékesei korábban
úgy nyilatkoztak, hogy az épületekben –
amelyek egyikében enyedi tanársága
idején Áprily Lajos költő is lakott – a
bor utcáját építenék ki, amely a turisták
odavonzását szolgálná. Így szeretnék
megismertetni a nagyenyedi borkultúrát
az oda látogatókkal, és kihasználni a
kollégium alatt húzódó pincerendszert.
(MTI)

A pénzügyminisztérium minden adófizetőnek postán küldött személyre szabott levelet, amely minden adatot
tartalmaz ahhoz, hogy a nyilatkozatot
otthonról is el lehessen küldeni, és egy
sor dokumentumot is be lehet küldeni, illetve ki lehet kérni online. Az okosnyilatkozat automatikusan kiszámolja a
befizetendő adó összegét.
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter

úgy nyilatkozott: szeretné csökkenteni az
adózási bürokráciát, és bátorítani az áttérést a papírról az elektronikus formára.
Az az adófizető, aki 2018. július 15éig benyújtja az egységes nyilatkozatot,
és 2019. március 15-éig kifizeti a teljes
adóösszeget, 5%-os kedvezményben részesül. Amennyiben az adót már 2018.
december 15-éig kifizeti, további 5%-os
kedvezményt kap. (Agerpres)

Birtokba veheti a református egyház a nagyenyedi
Bethlen Gábor Református Kollégium tanári lakásait

Tíz évvel a visszaszolgáltatás után
ténylegesen is birtokba veheti az
Erdélyi Református Egyházkerület
a nagyenyedi Bethlen utca tanári
lakásait – írja csütörtöki számában a Krónika című napilap.

A Bethlen Gábor Református Kollégium szomszédságában található ingatlanokból a múlt héten sikerült
kiköltöztetni a bennük törvénytelenül
lakó mintegy hetven embert. A lakásokat
2007-ben szolgáltatták vissza, és az egyháznak – a törvény értelmében – öt év türelmi időt kellett biztosítania a lakók
számára. Noha a bérleti szerződések érvényüket veszítették, az épületekben
lakó családok nem költöztek el. A húsz,
többnyire roma család helyzete végül

Online is benyújtható már
az egységes adóbevallási nyilatkozat

Szerdától már online is be lehet
nyújtani az egységes adóbevallási
nyilatkozatot az elektronikus formában elérhető okosnyomtatvány
révén – közölte a pénzügyminisztérium.

Az okosnyomtatvány az adóhivatal
(ANAF) honlapján található, a Spaţiul
Privat Virtual menüpontnál, a letöltéshez
a Descărcare declaraţiira kell kattintani.

Ország – világ
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Hazaárulás miatt jelentették fel
a kormányfőt

Hazaárulás miatt feljelentést tett a legfőbb ügyészségen Ludovic Orban Viorica Dăncilă miniszterelnök
ellen – értesült az Agerpres hírügynökség. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke hazaárulással, az államfő rosszhiszemű tájékoztatásával, hivatali
hatáskörének túllépésével és titkos információk nyilvánosságra hozatalával vádolja a kormányfőt.
(Agerpres)

Bíróság elé viszi Romániát az EB
a magas légszennyezettség miatt

Bíróság elé visz az Európai Bizottság (EB) hat uniós
tagállamot, köztük Romániát is, a légszennyezettségi határértékek túllépése és a megfelelő intézkedések hiánya miatt, írja az Agerpres hírügynökség.
Románia, Magyarország és Olaszország ellen a
szálló por tartósan magas szintje miatt indul bírósági
eljárás, Franciaország, Németország és az Egyesült
Királyság ellen pedig a nitrogén-dioxidra vonatkozó
határértékek túllépése miatt. (Agerpres)

Házkutatások a gépjárműnyilvántartó hivatalban

A Maros megyei gépjármű-nyilvántartó hivatal több
irodájában is vizsgálódott csütörtökön a Korrupcióellenes Főigazgatóság (DGA), a hivatal négy dolgozóját korrupcióval vádolják, mert állítólag
időpont-egyeztetés nélkül segítettek neppereknek
használt autókat bejegyeztetni. A DGA közleménye
szerint a nyomozásból eddig az derült ki, hogy a másodkézből vett autókkal adócsalást elkövető személyek a gépjárművek bejegyeztetése kapcsán
közvetítői szerepet is vállaltak, a Maros megyei gépjármű-nyilvántartó hivatal egyes dolgozóinak segítségével, akik lehetővé tették számukra a
bejegyeztetéshez szükséges iratok előzetes időpont-egyeztetés nélküli benyújtását, amivel megszegték az eljárást szabályozó törvényi előírásokat.
A nyomozáson belüli forrásokból a MEDIAFAX úgy
értesült, hogy a három kihallgatott autónepper
egyike korábban rendőr volt. Az ügyben összesen
60 helyszínen zajlott házkutatás, a gépjármű-nyilvántartó hivatal mellett számos, korrupcióval vádolt
Maros megyei személy lakásán. (Mediafax)

Meghalt Lucian Pintilie színházi
és filmrendező

Életének 85. évében szerdán meghalt Lucian Pintilie,
az egyik legismertebb román színházi és filmrendező, forgatókönyvíró és producer. 1933. november
9-én született a dél-besszarábiai (jelenleg Ukrajnához tartozó) Tarutinóban, a bukaresti színművészeti
egyetemen 1956-ban szerzett oklevelet. Pintilie
1973-ban elhagyta Romániát, Párizsban telepedett
le, ahol színházi rendezőként dolgozott. Csak az
1989-es fordulat után települt vissza Romániába,
hogy – többnyire román-francia koprodukcióban –
megvalósítsa a cenzúra által megakadályozott korábbi filmes terveit. Már késő című filmjét 1996-ban
Arany Pálmára jelölték, Végállomás a Paradicsom
című, 1998-as filmjéért megkapta a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál zsűrijének különdíját. Lucian
Pintilie elsőként kapta meg 2007-ben a román filmszakma Gopo életműdíját, 2008-ban pedig a Románia Csillaga érdemrend nagykeresztjével tüntették ki.

Viharszél nyugatról
(Folytatás az 1. oldalról)

De nem is ez az egyetlen ilyen vitás ügy a regáti és
brüsszeli szakik között, mert szintén mostanában derült
ki, hogy az uniós illetékesek a használt autók behozatalára kivetett, több néven is futott illeték visszatérítésének
módja kapcsán is kifogásolják az itthoni eljárást.
Akinek ilyen tempóban gyűlnek a peres ügyei, annak
ajánlatos komoly ügyvédre szert tennie. Teleormani kormányunk viszont épp most bocsátotta el azt a kormányügynököt, aki az uniós bíróság előtti peres eljárásokban
az országot képviselte. Nem tudni, hogy miért menesztették ezt a jogászt, de azt már kiderítették a minden bizonnyal a párhuzamos állam kenyerén hízott sajtósok,
hogy a helyére egy olyan személyt neveztek ki, aki két
évvel ezelőtt megbukott a külügyminisztériumban szervezett, a diplomáciai és konzuli testületbe való belépésről döntő tesztvizsgán. Fellebbezés után sem ment át,
pedig sejthető, hogy nem a kapus csapkodta az érdekében az ítészek asztalát. Nos, ha kezdő diplomatának nem
felelt meg ez az olténiai illető, akkor teleormani logika
szerint majd pont jó lesz helyettes államtitkári rangban
az uniós bíróság előtti kormányképviselőnek. Ne csodálkozzunk, ha a soron következő hasonló peres ügyekben a közeljövőben számunkra, adófizetőknek,
fájdalmas ítéletek fognak születni. Mert a hátszél vagy
az ajánlólevél sosem pótolhatja a szakértelmet, legfeljebb támogatást jelenthet annak. De a szakértelem mifelénk nem követelmény, hanem egyenesen hátráltató
tényező.
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Egy vérből valók vagyunk!

(Folytatás az 1. oldalról)
„Annyi mindent kéne még elmondanom/ S ha nem teszem, talán már nem is
lesz rá alkalom/ Hogy elmeséljem, milyen
jó, hogy itt vagyunk/ S mint a régi jó barátok, egyet mondunk s egyet gondolunk.../
Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk/ Mi egy vérből valók vagyunk!”
A zarándokok fogadásán többek között
köszöntőt mondott Felföldi László helynök-plébános, Budai László, a Misszió
Tours szervezője. A vonat Oláh Dénes

római katolikus főesperes áldásával indult
tovább. A főesperes kiemelte, hogy a zarándoklat kettős út, egy fizikai és egy lelki
út. Ez utóbbi sokkal fontosabb a megújulás és a hitben való megerősödés tekintetében.
A zarándokok marosvásárhelyi fogadását az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Maros megyei szervezete és a helyi római
katolikus egyház szervezte – tájékoztatott
Cseh Gábor régióelnök, aki arról is beszámolt, hogy a zarándokokat helyi finomsá-

gokkal, kürtőskaláccsal, kaláccsal és pálinkával kínálva tarisznyálták fel.
A zarándokok ma Madéfalvára, Csíkszeredába, majd Csíksomlyóra mennek,
szombaton a csíksomlyói búcsún vesznek
részt, a búcsú népes keresztaljaként vonulnak a kegytemplomhoz és a nyeregbe.
Az ünnepi szentmise 12.30-kor kezdődik a csíksomlyói nyeregben, szónoka
Marian Adam Waligóra lengyel szerzetes,
a czestochowai Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnöke lesz.

Fotó: Nagy Tibor

Többség és kisebbségek a centenárium évében

Iohannis: nem fogok
ölbe tett kézzel várni

Ha észreveszi, hogy Romániában rosszul
mennek a dolgok, kötelessége erre felhívni
a figyelmet, nem várhatja ölbe tett kézzel,
hogy „fejjel menjünk a falnak” – mondta
Iohannis Szófiában, ahol az EU – NyugatBalkán csúcstalálkozón vesz részt.

A román államfő azt mondta: a kormány és az államelnöki hivatal között nem volt „sem háború, sem
béke”, de az Alkotmány 80. cikkelye értelmében az
államfőnek a feladata a közhatalmak működése
fölött őrködni.
„Márpedig az őrködés nem egy passzív állapot.
Nem fogok ölbe tett kézzel várni, amíg fejjel megyünk a falnak. Ha látom, hogy rosszul mennek a
dolgok, nincs más választásom, ez a kötelességem,
hogy felhívjam rá a figyelmet, tárgyalást kezdeményezzek, véleményeket kérjek és így tovább. Ez az,
amit teszek” – mondta Iohannis a bolgár fővárosban.
Az elnök azt is elmondta, véleménye szerint „ha
a Szociáldemokrata Pártnak és a kormány tagjainak
nem tetszik, hogy valaki tükröt tart eléjük”, akkor
jobban kellene dolgozniuk.
Ismét leszögezte: az ország valamely külképviseletének elköltöztetéséről az alaptörvény értelmében
az övé a döntő szó. „Az Alkotmány értelmében az
enyém lesz az utolsó szó, de soha nem döntöttem
Románia számára fontos kérdésekben, sőt még kevésbé fontos kérdésekben sem anélkül, hogy előbb
tájékozódtam volna. Egy döntéshozó, aki úgy beszél
valamiről egy idegen országban, hogy nem ismeri a
téma minden részletét, hatalmas hibát követ el. Én
nem akarok tévedni ebben a kérdésben” – jelentette
ki. (Agerpres)

– Valóság, elvárások és víziók –

A Bernády Házban tegnap a fenti címmel szervezett szemináriumot a Dr.
Bernády György Alapítvány. Megnyitóbeszédet Borbély László, az alapítvány elnöke mondott, majd Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök, Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke és Amet
Aledin, az Etnikumközi Kapcsolatok
Hivatalának helyettes államtitkára
beszélt.

Mózes Edith

A megnyitóbeszédeket követően Lucian
Leuştean történész, egyetemi tanár, Lucian
Năstasă-Kovács történészprofesszor, illetve
Novák Csaba történész, szenátor előadásait
hallgathatta meg a közönség.
A viták után előadást tartott Gabriel Andreescu egyetemi tanár, Horváth István szociológus, Gheorghe Firczak a Romániai
Ruténok Kulturális Szövetsége részéről, valamint Smaranda Enache emberjogi aktivista,
illetve
Spielmann
Mihály
művelődéstörténész.
Amit akkor ígértek, azt kellene intézményes
formában, törvénybe iktatva biztosítani
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a szeminárium címére utalva kijelentette: – Mi két
oldalról közelítjük meg a problémát, az egyik
a közvéleménykutatások, a tudomány eszközével elvégzett munka és ezek összehasonlítása az idők folyamán. Azt tapasztaljuk, hogy
a 28 év alatt a román társadalomnak valamennyit változott a magyarokkal kapcsolatos
attitűdje, de lényeges elmozdulás nincs. Az
egyik változás az, hogy az erdélyi románok a
közigazgatásban, az oktatásban az anyanyelv
használatához sokkal megengedőbben viszonyulnak, mint ezelőtt 15-20 évvel, míg az
ókirályságbeli románok ezt a kérdést sokkal
kevésbé látják pozitívan. Legellenségesebbek
a bukarestiek minden olyan kérdéssel kapcsolatosan, amely a kétnyelvűséget, az anyanyelvhasználatot illeti.
Ha a politikusokat nézzük, a kép kissé változik: az erdélyi román politikusok sokkal
visszafogottabbak, sokkal kevésbé meggyőzhetőek, míg a regátiak sokkal lazábban fogadnak bármiféle javaslatot ilyen értelemben.
Ott, ahol nincs semmiféle elmozdulás, az az
autonómia. Sem a kulturális, sem a területi,
regionális autonómiával kapcsolatosan semmiféle engedményre nem lennének hajlandóak, ha dönteniük kellene.
Másfelől azt látjuk, hogy 2018-ban meg-

próbálnak a megszerzett kisebbségi jogokból
visszavenni, vagy meglévő intézményeket
bezárni. Ezt nem tudjuk másképpen értékelni,
mint a jogoknak a szűkítése. Mintha visszalépés történne 2018-ban, de tulajdonképpen
az elmúlt szűk tíz évben.
Hogy milyen elvárások vannak? Mi azt
mondjuk, hogy az alapvető víziónk, jövőképünk az, hogy meg akarunk maradni erős közösségként, identitásunkat megőrizve és a
versenyképességünket növelve. Ehhez pedig
intézményes megoldások szükségesek. Ezek
az elvárások száz évvel az egyesülés után.
Azt gondoljuk, hogy amit akkor ígértek, azt
kellene intézményes formában, törvénybe iktatva biztosítani, és akkor az erdélyi magyarság az identitáshoz való jogát biztosítva látná.
Az őszinte párbeszédnek nincsen alternatívája
– jelentette ki a továbbiakban. – Ki kell mondani, kinek milyen előítéletei vannak. El kell
mondani, hogy mitől félnek a románok, hogy
mitől félünk mi. Ha őszintén meg tudjuk beszélni a dolgokat, akkor talán egy olyan jövőképet tudunk rajzolni, amelyben helye van
mindenkinek.
A vízió pedig ebben a pillanatban hiányzik.
Azt mondtam, nem szabad sem politikusoknak, sem kutatóknak parlamenti ciklusokban
gondolkodniuk, tizenöt-húsz éves perspektívákban kell gondolkozni. Hol vagyunk most,

hova kellene eljutnia ennek a társadalomnak?
Ma ez a vízió hiányzik leginkább. Az a magyar közösséggel és az etnikai kisebbségekkel kapcsolatos román álláspont, hogy
Románia modell, tarthatatlan. Ugyanis a valóság ennek folyamatosan ellentmond: ha
modell vagy, akkor nem akadályozod a fejlődést, a továbblépést, román államként a Minority SafePacket nem próbálod minden
eszközzel elakasztani. Azt gondolom, hogy
nem felel meg a valóságnak, és ha a román
társadalom egy jelentős része nem tud ezen
túllépni, akkor pozitív jövőképet nagyon
nehéz közösen felvázolni. Nekünk 2018-ban
ezekről a kérdésekről kell beszélnünk: kik vagyunk, mit akarunk, mit szeretnénk a közösségünknek a következő évtizedekben, és mit
várunk el a román államtól. Egy ilyen konferencia erre kiváló lehetőség – mondta Kelemen Hunor.
A kisebbség és a többség viszonya mindig
aktuális, ugyanakkor nagyon érzékeny
kérdés is
Péter Ferenc megyei tanácselnök, az
RMDSZ megyei elnöke úgy értékelte, hogy
fontosak ezek a szemináriumok, mert ahhoz,
hogy a román–magyar kapcsolat javuljon,
éljen, egyenrangú párbeszédre van szükség.
„Úgy gondolom, hogy maga a kisebbség és a

Fotó: Bakó Szabolcs

többség viszonya mindig aktuális, de ugyanakkor nagyon érzékeny kérdés is, főleg itt,
Marosvásárhelyen”.
Sajnálatosnak nevezte, hogy a társadalom
nagy része tabuként kezeli a kisebbség és
többség viszonyát, ennek ellenére főleg itt,
Marosvásárhelyen és főként a centenárium
évében kell beszélni róla, még akkor is, ha
nagyon sok szélsőséges politikus úgy gondolja, nem lenne szabad a kisebbségi jogokról beszélni.
Reméli, tette hozzá, hogy ezt a román társadalom is megérti, és nem veszi komolyan
azokat a szélsőséges politikusokat, akik ebből
a kérdésből akarnak maguknak politikai tőkét
kovácsolni.
Fontosnak nevezte a szemináriumot,
amely lehetőséget teremtett arra, hogy Marosvásárhelyen olyan személyiségek tárgyaljanak erről a kérdésről, akik értik, miről
beszélnek.
Fenntartható fejlődési stratégia készül
Borbély Lászó, a Bernády Alapítvány elnöke a Népújság kérdésére elmondta, hogy
az RMDSZ-nek a centenárium évében voltak
és lesznek rendezvényei. Ez egy rendezvény
a sok közül. Véleménye szerint jó lenne, ha a
politikummal is folytathatnának párbeszédet.
Mint mondta, a szemináriumoknak az az
egyik célja, hogy az ott elhangzottak megjelenjenek a sajtóban, másrészt pedig megpróbálják
a
találkozók
hangfelvételei
legrelevánsabb részeit könyv formájában is
megjelentetni.
„Azt hiszem, hogy most, a centenárium
évében nemcsak a román–magyar kapcsolatokról beszélünk, hanem Romániáról, arról,
hogy mit akar a következő tíz-húsz évben
tenni a fenntartható fejlődéséért. A csapatommal most próbálunk kidolgozni egy fenntartható fejlesztési stratégiát Romániának
2030-ig. Ebben minden benne van, de megint egy halott dokumentum lesz, ha az intézményeket az állam nem vonja felelősségre a
kisebbségi jogok betartása tekintetében. És
nemcsak ebben a kérdésben, hanem az ország
fejlődését illető kérdésekben is.
Az a baj, hogy vannak ugyan stratégiák, de
nincs elképzelés még egy évre sem, és akik
ott vannak, nem próbálják gyakorlatba ültetni. Nekem ez az ambícióm, hogy a csapatommal kb. egy–másfél éven belül alakítsunk
ki egy olyan hálózatot a minisztériumok és az
intézmények szintjén, hogy ezek működjenek, lehessen felelősségre vonni, ha nem tartják be a szabályokat, és főleg a politikai
döntések úgy szülessenek, hogy legyenek a
háttérben olyan elemzések, amilyenek itt is
elhangzottak különböző megközelítésekben”
– jelentette ki Borbély László.
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„Mi nem bizniszben gondolkodunk”
– beszélgetés Bethlen Gladys grófnővel –

Keresd kis falu, jelenleg kb. 300 lakosa van, Segesvártól 12 km-re délnyugatra a Keresdi-patak partján
fekszik. Közigazgatási szempontból
Dánoshoz tartozik. A falu nevét az oklevelek 1305-ben említették először.
1367-ben I. Lajos király oklevele Keresdet Bethlen-birtokként említette.
Keresd végig a Bethlen család birtoka
volt, a század elején még lakták,
majd a két világháború között elhagyták, azóta fokozatosan pusztul,
de helyreállítása megkezdődött.

János-ház

Mózes Edith

A felújítási tervekről, munkálatokról Keresden beszélgettünk Bethlen Gladys grófnővel, gróf Bethlen Miklós özvegyével, aki
éppen az új vendégházból jött, ugyanis már
a hét végére vendégeket vártak. Elmondta,
hogy különösen a fia, Miklós tekinti szívügyének a felújítást, hogy életet leheljenek a
faluba.
Keresd tulajdonképpen a Bethlen család
fészke – kezdte a beszélgetést a filigrán
grófnő, hozzátéve, hogy csak azt tudja mondani, amit a férjétől hallott. A férje, Bethlen
Miklós Keresden nőtt fel, az elemi iskolát itt
végezte a helyi szász iskolában. Kilencéves
korában vitték el Kolozsvárra, a Farkas utcai
református internátusba.
– Miklóst úgy nevelték, hogy ő veszi át a
keresdi birtokot, ám később elkerült Ausztriába, itthon meg elállamosították a birtokot.
De mindig visszajártunk. A férjemmel és a
gyerekeinkkel rendszeresen eljöttünk Erdélybe. Nagyon sokat ruháztunk be ide, főleg
a fiam ragaszkodik ehhez a helyhez. Úgy tekintette, hogy a család kötelessége és felelőssége a falu fejlesztéséhez hozzájárulni.
Munkahelyeket teremtünk, valami pozitívat
akarunk hozni. Először a szász iskolát vásároltuk meg az evangélikus egyháztól, aztán
megvettük ezt a házat, ami elkészült már, és
vendégházként fogjuk működtetni. Mindent,
amit itt lát – mutat körbe –, a helyiektől vásároltunk meg.
– Milyen épületeket vásároltak meg?
– Van ez a ház (ahol beszélgetünk – sz.
m.), ott van a vendégház, az iskola, lent a faluban egy szász ház, ahhoz építettünk egy új

Romok

Bethlen Gladys grófnő

Fotó: Nagy Tibor

csűrt, van egy összefüggő épületegyüttes, felújítottunk egy másik nagy csűrt, de van egy
kisebb is, abból is csinálunk valamit.
– Ez az épület, ahol most vagyunk, mi
volt?
– Bethlen János udvarháza volt, ő volt
Miklósnak az édesapja. Valamikor, az 1600as években volt a vagyonfelosztás, úgy hallottam, hogy ez a patak volt a határ. A
vagyonmegosztásról részleteket nem tudok,
de mi mindent, amink van, a helyi szászoktól
vásároltunk meg, akik kimentek Németországba. A tervünk az, hogy egy kulturális, turisztikai
központot
építsünk,
ahol
rendezvényeket lehet szervezni, hogy éljen a
falu. Mi nem bizniszben gondolkodunk, persze a fenntartást és a karbantartást fedniük
kellene a bevételeknek, de abból indultunk ki,
hogy élővé tesszük a falut.
– Milyen pénzből újítják fel az épületeket?
– Ami itt történik, azt mind a fiam finanszírozza önerőből, amit keres, mind ide fekteti be.
A grófnő elmondta, hogy két gyermeke
van, Miklós és Katalin. Miklós Frankfurtban
él és dolgozik, korábban tíz évet élt Budapesten, azelőtt pedig Londonban. Francia iskolát
végzett, Angliában járt egyetemre. Katalin

férjnél van, négy gyereke van, dolgozik. Ő és
a családja Münchenben élnek. – Nálunk mindenki dolgozik – mondja mosolyogva.
– Apránként megy a rehabilitáció, mert
csak úgy tudunk befektetni, ahogy a pénz jön.
Nagyon sok munka és pénz van benne, de az
egyik vendégház már működőképes, azt kiadjuk. A következő lépésben a faluban levő
kicsi szász házhoz fogunk hozzá, a nagy csűrt
az előírásoknak megfelelően alakítottuk ki,
van mosdó, zuhanyozó, minden olyan, mint
Svájcban. Tehát ez a lenti ház lesz a következő, de a sarki csűrt is rendbe szeretnénk hozatni decemberig. Aztán következik a zavaró
romok eltüntetése.
Mi nem kaptunk vissza semmit, amit itt
látnak, megvásároltuk. Az egyik házat például egy olyan embertől, aki az apósomnak

A felújított csűr

A volt evangélikus iskola

dolgozott, és tőle kapta ajándékba. Valamikor
ezeket az épületeket a családtól kapták a tulajdonosok.
– Turisztikai és kulturális központot építenek ki, vendégházzal. Ki jön majd ide?
– Rengetegen jönnek. Egyelőre a rokonaink, a barátaink, később egy ügynökségen keresztül tervezzük a népszerűsítést. Legalább
50-60 személyt szeretnénk elszállásolni. Pillanatnyilag négy vendégszobánk van, nyolc
személyt tudunk elszállásolni, de a volt iskolában is lesz vendégszoba.
– A nagy kastéllyal mi a helyzet?
– Az a vásárhelyi rokonoké.
A grófnő ezután elsietett, várta a munka, a
felújításra váró épületeket Buzogány Erzsébet ügyintézővel és Gáll Ernővel, az RMDSZ
elnökével jártuk körbe.
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A természet kalendáriuma (CCCVII.)

Kiss Székely Zoltán

csár a Vadászebeket kergetve lassan félretolja
a Nagy Göncölt is. Délkeleten a Mérlegben,
a Vénusszal szemközt lassan hátráló mozgással éppen szemben áll a Nappal a Jupiter.
Most fényessége vetekszik a Vénuszéval.
Hajnalra horizont alá bukik majd.
S a somlyói nyeregben a fenyves felett
megjelenik a Napba öltözött Babba Mária.
Pünkösdi várakozás. Dsida Jenő 1924ben írta volt:

Fagyalbokor fanyar illata ébresztett ma
reggel. A vajsárga virágok halvány citromsárga porzói itt-ott már világos fakóbarnára
váltottak, jelezvén, ott már nincs keresnivalója holmi röpködő, virágmézre éhes rovaroknak. A hajnali zápor tisztára mosta a város
levegőjét.
Feketerigók harci dala harsant, kijelölte
újólag felségterületeiket. A váratlan nyár eleji
zápor fényesre nyalta az utca aszfaltját, s a
Kész a világ,
kocsisor ablakait is megszabadította a juharFeszült, ünnepi várás
fák és szilek zsenge hajtásain és lepedékes
Tereng felette.
termésein tízezerszám nyüzsgő levéltetvek
Halotti csend. Csak néha néha
cukros váladékától. Az őket terelgető hangya
Sóhajt az Isten lelke.
pásztorok még eső utáni gémberedettségükben nem csiklandozták mézhullatásba legelő
Kimérve minden pálya
„tehénkéiket”.
Megtöltve minden lélek-lámpa,
A tavasz végi korán jött kánikulától szabaAhol csak úr a lét...
dulva vadrózsák ártatlanság-rózsaszínje, jázDe jaj, sötét van,
minok pálló fehérje bomlik. Már majdnem
Mélységes iszonyú sötét!
elvirágzott bodzák tejeskávészínűre váltó
pártái hullanak, s vadgesztenyék halványpiA zordon tömeg-árnyék
ros szirmú virágokat tartó kandeláberei is
Némán zokogva kering utjain,
szélnek eresztik szirmaikat.
S csak egyet tud és egyet érez...
A tiszta légen át látni, a Somostető eleddig
...Most váratlanul vágyon megvonaglik
pasztellzöld színei is megkeményedtek, a hirés felzug Istenéhez:
telen jött szárazabb időszak sötétebb zöld
Betelt az idő!
egyenruhába öltöztette a ligeteket. A BuleSugarat, fényt, szint adj nekünk,
várd keleti ostorfái a még zöld héjú csonthéMert epedünk!
jas terméscsoportjaikat bújtatják sűrűsödő
lombkoronájukba. A Bolyai-pályának sarkáFényesség nélkül oly sivár az élet!
ban a se fű, se fa loncok is virágba penderülNagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet
nek.
Legyen világosság!...
Az Ebhát kis kertjeiben már illatoznak a
pünkösdi szegfű (Dianthus gratianopolitanus) bokrai. A Kárpát-medencében is őshonos faj
rég dísznövény már. Évszázadok
óta ültetik előszeretettel a május
közepétől dúsan virágzó rózsaszín pártájú növényt. Ha kibontja
megannyi rojtos szélű csillagocskáját, azok szinte elborítják szürkészöld árnyalatú levélkéinek
tömegét. Bokros növekedése
miatt – egyenzöldbe öltöztetik a
szikár talajt is – máig kedvelt
dísze falusi és kertvárosi kiskerteknek, virágágyásoknak.
Fél évszázados hagyománynak engedve, elkészült már a virágóra is a főtér közepén.
A három -ác után az atlanti
szelek szárnyán érkező hűvösebb, de gyors esőktől tisztuló levegő éjszakánként felragyogtatja
a csillagos ég megannyi csodáját.
A téli égbolt csillagképei közül
már csak az Ikrek pislákol a nyugati ég alján. Alacsonyan áll a
Szekeres legfényesebb csillaga
is, a Capella. Közelében ott tündököl azonban az Esthajnalcsillag. Északnyugatra a Perszeusz
és a Kassziopeia w-je fölött a
zenit felé a pislákoló sokcsillagú
Zsiráfot kereshetjük. S északra
ott a horizont és a zenit közötti
féltávon a Sarkcsillag. Innen
könnyen fellelhető a zeniten trónoló Nagy Göncöl. Kelet felé az
Északi Korona felett az Ökörhaj- S a fenyves felett megjelenik a Napba öltözött

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)
(Folytatás május 11-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)

Összeállította: Kuti Márta

SZÉL KÁLMÁN (Báránd, 1838. máj. 22.
– Debrecen, 1928. ápr. 1.): ref. esperes, Arany
János veje. Debrecenben, Bécsben, Göttingenben, Genfben tanult teológiát. 1859-től
segédlelkész, majd lelkész volt Nagyszalontán, ahol 1913-ig élt. 1861-től a nagyszalontai
ref. egyházmegye levéltárosa, 1875-től főjegyzője, 1874-től a lelkészegyesület elnöke.

1863-ban feleségül vette Arany János
leányát, Juliskát, aki 1865. dec. 28-án meghalt. Ő vetette fel a nagyszalontai Arany-múzeum alapításának gondolatát, első elnöke
volt az Arany Emlékegyesületnek. 1913-ban
Debrecenbe költözött. Irodalmi munkássága
egyházi vonatkozású volt. F. m.: A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes lelkészi
gyámintézetére vonatkozó statisztikai adatok
(Bp., 1893).
MAIZNER JÁNOS (Vác, 1828. máj. 24.
– Kolozsvár, 1902. jún. 30.): orvos, szülész,
egyetemi tanár. Orvosi oklevelét a pesti egyetemen 1852-ben nyerte el. Balassa János,
majd Semmelweis tanítványa. 1859-től a kolozsvári orvos-sebészi tanintézetben volt a
szülészet tanára, majd amikor az egyetemmé
alakult át, ugyanott (1872) a szülészet ny. r.
tanára. Orvostörténeti munkássága is jelentős. F. m.: A magyar orvostudomány irodalma
1770-ig (Kolozsvár, 1885); A kolozsvári

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje, (...) te nyitod rózsákot meg illatozásra

És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Ur – kimondja!

találunk köztük. Kínában kb. 2000 évvel ezelőtt már gyógynövényként termesztették.
Európában a kora középkorban terjedt el
gyógy- és dísznövényként. Gyökeréből készült kivonata többek közt paeoniflorint tartalmaz, amivel sárgaságot, vese- és
hólyaghurutot, reumát gyógyítottak. Minden
része mérgező, ezért otthoni gyógyászati felhasználása nem javasolt.
Nagyanyáink idejében az évelő, illat nélküli piros pünkösdi rózsa (Paeonia officinalis) volt az egyik legkedveltebb falusi virág.
Ma már sokkal gyakoribbak az illatos, rózsaszín vagy fehér virágú fajok (P. lactiflora).
Vágott virágként is nagyon mutatósak, sokáig
díszítenek.
Pünkösd az élet megújulása. Ilyenkor volt
szokás a lányok mosdóvizébe este pünkösdirózsa-szirmot szórni, mert a hiedelem szerint
ettől reggelre megszépültek. A legények
pedig a lányos házak ablakára tették szirmait,
ezzel köszöntve őket és a tavaszt. A pünkösd
az udvarlás, párválasztás ideje volt. Maga a
pünkösdi rózsa számtalan közismert nóta ihletője.

Húsvét után az 50. napon ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét.
Amikor Mátyással ismét kitelt az apostolok száma, és eljött pünkösd
napja, Jézus ígérete szerint
„megjelentek előttük kettős
tüzes nyelvek, és üle mindenikre
azok közül. És megtelének
mindnyájan Szent Lélekkel, és
kezdének szólni más nyelveken...” – olvassuk az Apostolok
cselekedeteiben. Ez az a pillanat, amikor az idegen népek
közé téríteni induló apostolok
szétszéledésével a világ négy
égtája felé a keresztény vallás
világhódító útjára indult.
Piros pünkösd napját ezer
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
éve virággal köszöntik Európa
Mindent egészséggel látogató ege,
sok országában. Szimbolikus
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!
növény a pünkösdi rózsa: szirmával a szentlélek tüzének
Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
lángnyelveit jeleníti meg. Az
Néma fülemile torkát kiáltásra,
ünnep virága az egyik legréFákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.
gebbi kultúrnövényünk, növénytani nevét (Paeonia) a
Néked virágoznak bokrok, szép violák,
görög mitológia isteneit gyóFolyó vizek, kutak csak néked tisztulnak,
gyító orvos, Paion nevéből
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.
származtatják. A monda szerint
Plútó sebeit gyógyította, ki(...)Újul még az föld is mindenütt tetőled,
váltva ezzel Aszklepiosznak, a
Tisztul homályából az ég is tevéled,
gyógyítás istenének haragját,
Minden teremtett állat megindul tebenned.
aki elől Plútó úgy rejtette el,
hogy bazsarózsává változtatta.
Ily jó időt érvén Isten kegyelméből,
A májustól júniusig virágzó
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szívből,
bazsarózsa színe, illata, üdeIgyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből!
sége a lélek megújulását, a kert
kiteljesedését jelképezi. A peóMaradok – Balassi Bálint Borivóknak
niák erős gyökértörzzsel rendelkező lágyszárú évelők, való köszöntésével – kiváló tisztelettel:
egyes fajtái azonban elfásodKelt 2018-ban, pünkösd péntekjén
nak, sőt lombhullató cserjét is

orvos-sebészi tanintézet történeti vázlata
(Kolozsvár, 1890).
SZÁSZ DOMOKOS (Nagyenyed, 1838.
máj. 25. – Kolozsvár, 1899. jan. 8.): erdélyi
ref. püspök, egyházi szónok. ~ Károly (1798
– 1853) fia, ~ Károly (1829 – 1905) és ~ Béla
(1840 – 1898) fivére. Teológiát végzett Kolozsvárott. 1859-től ugyanott mint lelkész
részt vett Erdély egyházi életében, 1885-től
püspök. Ő alapította a kolozsvári teológiai
akadémiát, amelynek saját könyvtárát is odaajándékozta. Az Erdélyi Múzeum-Egylet alelnöke. Munkatársa, 1876–84 között
szerkesztője volt az Erdélyi Protestáns Közlönynek. Több halotti beszéde és egyháztörténeti dolgozata jelent meg. Sokat fordított
magyarra. M.: Szász Domokos hátrahagyott
negyven egyházi beszéde (I – II., kiadta
Szász Károly és Molnár Lőrinc, Bp., 1901–
03).
GIDÓFALVY ISTVÁNNÉ, PATAKY
ETELKA (Dicsőszentmárton, 1898. máj. 28.
– Marosvásárhely, 1984. április 11.): festő.

Dobokán, Kolozs megyében élt és alkotott.
Első mestere 1912-ben Romek Árpád volt.
Tanulmányait 1914–1915-ben Münchenben,
Fritz Bergner de Latournál folytatta, majd a
bp.-i Képzőművészeti Főiskolán Romek
Árpád, Tatz László és Deák-Ébner Lajos irányítása mellett, 1917-1919 között. 1923 nyarán részt vett a Thorma János irányításával
működő nagybányai szabadiskola munkájában, majd tagságukhoz is tartozott. Önálló kiállításait a kolozsvári Művészeti Szalonban
rendezték meg (1925, 1928, 1930). Fontosabb kiállításai Marosvásárhelyen (1927,
1930), Brassóban, Sepsiszentgyörgyön
(1929) voltak. Részt vett a bukaresti Salonul
Oficial csoportkiállításon. Tagja volt a Romániai Képzőművészek Egyesületének. Szívesen festett falusi tornácos házakat, hangulatos
plein air felfogású tájképeket. Jellegzetes
művei: Torockói udvar, Faluvége télen (olajképek). Munkáinak egy része az erdélyi múzeumokba került.
(Folytatjuk)
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Fotós, informatikus, vállalkozó, de
újabban rendezvényszervezéssel is
foglalkozik, mindezt egyetem mellett.
Szabadidejében azon dolgozik, hogy
minél több ember megismerje és
megszeresse Erdélyt. Ferencz Andrással
beszélgettünk.

André Krisztina

A mezőörményesi Rákóczi–Bánffy-kastély

Ferencz András hat éve kapott egy fényképezőgépet ajándékba nagyapjától, azóta a fotózás hivatássá vált számára.
– Az elején, mint minden kezdő fotós, én
is a legkézenfekvőbb témához, az emberhez
nyúltam. Portrékat készítettem, rendezvényeket fotóztam, de hamar rá kellett jönnöm,
hogy ez nem nekem való – emlékezik vissza
a kezdetekre András.
A helyét kereső fotós beiratkozott a Népművészeti Iskolába fotó szakra. Az egyik kirándulás alkalmával Gernyeszegre, a
Teleki-kastélyhoz látogattak el, ahol az volt
a feladat, hogy mindenki mutassa meg egy

„Üdvöz légy pünkösdi királyunk”

A szentbenedeki Kornis-kastély

Ünnepi szokásokról dióhéjban

asszonyok ráncba szedett hátsó kötényt, kék
bagaziát, muszulyt vesznek magukra. Az
ünnep e vidéken némi mulatságra is alkalmat
adott, a templomból kijövők a kultúrotthonban folytatták az ünneplést, nem is kurtán,
Pünkösd az egyház születésnapja, és egyik három napon át.
legnagyobb ünnepe. Az évszázadok során a
népi kultúrában is előkelő helyet kapott.
Talán a legismertebb szokás a pünkösdikirály-választás: Székelyföldtől a Dunántúlig
elterjedt hagyomány. Igazi embert próbáló
versenysorozat, az erő és a bátorság mérője,
amelyben a lovaknak is nagy szerep jut. A
legalkalmasabb induló egy évig a legények
vezetője, bírája lesz.
A szebbik nem sem maradhat ki a játékból,
ezt szolgálja a pünkösdikirályné-járás. E motívum felkeltette a kolozsvári Ördögtérgye
Néptáncegyüttes figyelmét is, a Látogatóban
szórványprogramban Erdély és a Kárpát-medence különböző tájegységeit, vidékeit járva
szőtték be összeállításukba. A pünkösdikirályné-járás a leginkább az Alföldön és a Dunántúlon ismert népszokás, lányok
termékenységvarázslással összekötött pünkösdi köszöntője. Kiemelt szereplője a legkisebb, legszebb lány, a pünkösdi királyné vagy
más elnevezései szerint: királynéasszony, kiskirályné, cucorka.
Kalotaszegen pünkösdkor a lányok legdíszesebb ruhájukban mennek a templomba, az
A Szentlélek eljövetelének ünnepe
bővelkedik népszokásokban. A budapesti Hagyományok Háza munkatársai e tradíciók közül nyújtanak át az
olvasónak egy csokorra valót.

fotóval azt, hogy milyennek látja a különleges épületet.
– Akkor készítettem egy panorámát a kastélyról, a következő hétvégén a Haller-kastélynál jártunk, azt is lefotóztam ugyanúgy.
Mikor édesapám meglátta a képeket, azt
mondta, hogy ezek jók, menjünk, s készítsek
még másról is.
A képek csak szaporodtak, az új szenvedély nyoma végül kiállítás, később a kastély
leírását három nyelven tartalmazó album lett.
– Jártunk a kiállítással Sáromberkén, Vásárhelyen, Kolozsváron, de néhány hónapig
a bukaresti Román Nemzeti Történeti Múze-

Drávaszögben a szőlősgazdák gondosan
kémlelik az eget, ha fényesen süt a nap,
Hegyalja falvaiban bő szőlőtermésre lehet
számítani, s a hordók is megtelnek. A rossz
idő viszont semmi jót nem ígér a szőlőtermésre.
A pünkösdi dalok tárháza is bőséges, számos zeneszerzőt megihletett, Kodály Zoltán
Pünkösdölőjében nyolc dallamot kötött csokorba, mintegy összefoglalva az ünnep lényegét és a szokásokat.

Fotó: Mezey Sarolta (archív)

umban is ki volt állítva, s úgy éreztük, hogy
létre kell hozni ezt az albumot, különben két
év munkája feledésbe merül – magyarázza
András.
A könyvet végül egy magyarországi pályázat révén sikerült megvalósítani. Elmondta:
nagy öröm volt, hogy magyarok, románok
egyaránt dicsérték a kezdeményezést, és értékelték azt, hogy olyan kastélyokat ismerhetnek meg, amelyek a környezetükben
vannak, de eddig nem tudtak róluk.
András nemcsak a kastélyok szerelmese,
néhány éve azon is dolgozik, hogy minél több
környékbeli várost megismertessen az emberekkel.
– Amerikában szembesültem azzal, hogy
ha valaki tudja is azt, hogy hol van Erdély,
semmit nem tud róla, csak annyit, hogy valami köze van Drakulához. Úgy éreztem,
ezen változtatni kell – indokolja.
András külön oldalon népszerűsíti Marosvásárhelyt, Kolozsvárt, Sepsiszentgyörgyöt,
Segesvárt, de rengeteg ötlet és megmutatásra
méltó hely van még a tarsolyában.
– Szeretnénk készíteni egy olyan portált,
ami Erdély értékeit mutatja be fiatalos megközelítésből, fiatalok által használt platformokon. Van ötvenezer követőnk, meg kell
mutatni nekik, hogy milyen különleges helyen élünk.
Fontosnak tartja, hogy a jelenleg elérhető
és népszerű felületeket kihasználjuk, hiszen
nagy potenciál van bennük.
– Így látom Marosvásárhelyt, de akár Erdélyt is: rengeteg potenciál van benne, de le
kéne szokjanak az emberek arról, hogy mindent holnap akarjanak megcsinálni, és máris
sokkal jobb lenne itt élni.

Piros pünkösd mozgó ünnep, május 10-e és
június 13-a közé esik, így a népi tudatban az
ünnepkör a megújuláshoz is kapcsolódik. A
zöldágazáskor a legények az eladó lányok
kapuit ékesítették fel, szégyen volt, ha valakié dísztelen maradt. Ezzel a hozzátartozók
is tisztában voltak, így az apák, testvérek is
éjjel titokban munkához láttak.
Hasonló feladat volt a májusfaállítás. Muravidéken e szép tavaszi szokás napjainkban
új értelmet kapott, az ősi szerelmi üzenet helyett ma már inkább a barátságot, az összetartozást szimbolizálja. Így a színes
bokrétákkal, szalagokkal, a két ország trikolórjával díszített sudár fenyőt a határ menti
települések a határon is felállítják: Hodostól
Szentlászlóig mindenütt találkozhatunk májusfával a két országot elválasztó mezsgyén.
Egy másik aktualitás: a Felvidéken, Dunaszerdahelyen május 18-19-én tartják a magyar táncháztalálkozót.
De ne feledkezzünk meg a jeles napok vallási tartalmáról sem. Kárpátalján a pünkösd
elsősorban egyházi és családi ünnep, ilyenkor
összejön a rokonság. A reformátusok áldozócsütörtökön konfirmálnak, majd a rá következő héten, pünkösdvasárnap veszik a
fiatalok az első úrvacsorát.
Erdély és a Kárpát-medence legjelentősebb, legnagyobb tömegeket vonzó eseménye a pünkösdi csíksomlyói búcsú, amelynek
hagyományai a XVI. század óta formálódnak, s leírásuk köteteket tölt meg. A bevonulást és a körmenet rendjét a tradíciók
szabályozzák, a búcsú jelmondata egyben aktuális üzenet is a magyar keresztények és a
nemzet számára.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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VÍZSZINTES: 1. Történész, nyelvész, MTA-tag, 200 éve született (Flórián). 6.
Zenetörténész, 150 éve született (Bertalan). 9. Francia területmérték. 10. Omar..., filmsztár. 12. A Habsburg-ház első német-római királya, 800 éve született. 17. Prahova
megyei város. 19. Varróeszköz. 20. Ógörög piactér. 21. Titkon a zsebedbe tesz. 22. Taszít.
23. Tenger Novaja Zemlja mellett. 24. A Marshall-szigetek része. 25. Csermely. 26. Micsoda? (orosz). 27. Állati eredetű derékszíj. 28. Indián trófea. 30. Szilágy megyei Szamosparti helység. 32. Barátnő (francia). 34. Kaliber. 36. Holland autójel. 38. Arrafele! 39. Az
eskü lényege! 41. Fonodai eszköz. 43. Angol grófság. 45. Felvidéki város. 47. Méhcsapat.
49. Após. 50. A házba. 51. Oersted (röv.). 52. Meg nem engedő. 54. Sebészorvos, szakíró,
150 éve született (Mihály). 55. Szoc.dem. újságíró, 150 éve született (Béla).
FÜGGŐLEGES: 1. Majdnem mafla! 2. Cipészszerszám. 3. Sírkert. 4. Hordótalapzat.
5. Hajó (angol). 6. Térelválasztó épületrész. 7. Partszakasz! 8. Akasztófa. 11. Francia
király, 750 éve született (IV. Szép...). 12. Őrnagy, szaklapalapító, hősi halott 1849ben, 200 éve született (Imre). 13. Csahol. 14. Magyar város. 15. Időmérő. 16. Skálahang.
18. Felvidéki kisváros (szlovák). 21. Gazdaságpolitikus volt (Gábor). 22. Trombitahang.
24. Földdarab. 25. Díszített. 27. Kettőzve üres duma. 28. Gyászoló. 29. Puskával tüzel.
31. Angyalrang. 33. Enyém (francia). 35. Színésznő, 125 éve született (Gizi). 37. Borleszívó eszköz. 40. Énekes (János). 42. Párizsi repülőtér. 44. Ritka (német). 45. Német
betű. 46. Oroszlánnév. 48. Becézett Attila. 50. Falusi apó. 53. Határrag.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 31-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 Milan Kundera cseh író
egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.
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q

című pályázat nyertesei:
SZÉKELY SZABOLCS, Marosvásárhely,
1848 út 89/2. sz.
TÓTH TÜNDE, Marosvásárhely, Armoniei u. 25/6. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
ELÁTKOZOTT KIRÁLYOK; DRUON; EMBEREK
ALKONYA; VASKIRÁLY.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

Kilyén
lEVEntE

Megfejtések
a május 11-i
számból:

Klasszikus (ikrek): Timbuktu
Skandi: Már megint türelmetlen vagy, Elemér! Igazán nem
kell öt perc alatt berúgnod.

KOBAK KÖNYVESBOLT

VÍZSZINTES: 1. Antik számolóeszköz – Orosz cári család. 7. Sértetlen – Végtelen
lánc! 8. Katolikus egyházfő – Kalászos gabonaféle. 9. Kissé zamatos! – Bírósági ügy. 11.
Az orrához – Érdes rész! 12. Serleg – Gabonát levág. 14. Helyhatározó rag – Becézett
Eduárd. 15. Öböl – Lázít, rábeszél. 18. Zümmög – Szalonnát főz. 19. Koldus – Zord. 22.
Méltóság – Eme tárgy. 23. Szándékozik – Scarlett O’Hara birtoka. 25. Szájat szélesre nyit
– Rágcsáló állat. 27. Fanyar gyümölcs – Néhai amerikai színésznő személyneve (Gardner).
28. Fonóeszköz – Kegyetlen, elvakult. 30. Kínai hosszmérték – Az argon vegyjele. 31.
Ütemesen kattog – Észak-amerikai vízesés.
FÜGGŐLEGES: 1. Forma – Takarmánynövény. 2. Szemlél, mustrál – Zenedráma. 3.
Üres kör! – Apadni kezd! 4. Vízparti növény – Ugandai, ománi és spanyol gépkocsijelzés.
5. Műt – Tolvajnyelv, zsargon. 6. Zsédenyi Adrienn művészneve – Ruhát simít. 10. Életem
… ere (Ady) – Tapad. 13. Ókori görög piactér – A dalai láma országa. 16. Nagyszülő kedvence – Terjengős, bő. 17. Szerves oldószer – Bevásárlóközpont. 20. Hivatali helyiség –
Indiai női viselet. 21. Papagájfajta – Horgászzsineg. 24. Redőny – Száraz lombszőnyeg.
26. Thaiföldi, svéd és osztrák autójelzés – Balkáni nép volt. 29. …-móg, dohog – Hazafele!
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A 286/2011-es számú módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. számú cikkelyében
a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett
állások esetében előírt általános feltételeket teljesítő jelentkezőknek
Szováta Város Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet egy megüresedett szerződéses állás betöltésére a polgármester szakapparátusa
keretében:
– egy szakképzetlen munkás az utcai takarítással foglalkozó részlegre – általános iskolai végzettség
A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155.
szám, 4-es iroda – lehet benyújtani a hirdetés megjelenésétől számított
10 munkanapon belül, és a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének címezve;
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat és esetleg a szakképesítést igazoló diplomák másolata;
d) a munkakönyv, esetenként annak az iratnak a másolata, amelyből
kiderül a szolgálati idő;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat;
g) a keresztlevél és házasságlevél (esetenként) másolata
h) katonakönyv másolata (esetenként)
j) önéletrajz
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell felelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3-as bekezdésében előírtaknak.
A versenyvizsga három részből áll:
1. dossziéválogatás, legtöbb három munkanappal a jelentkezési határidő lejárta után;
2. írásbeli vizsga 2018. június 13-án 10 órakor, a polgármesteri hivatal székhelyén
3. állásinterjú június 14-én 10 órakor, ugyancsak a hivatal székhelyén.
A végleges eredményt az állásinterjú után három munkanappal függesztik ki a hivatal hirdetőtábláján. A könyvészet a hivatal székhelyén
tanulmányozható.
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es
mellékállomás.
Fülöp László Zsolt polgármester

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

Álláshirdetés

VILLANYSZERELÉSSEL FOGLALKOZÓ MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz RAKTÁROST.
Jogosítvány szükséges. Amit ajánlunk: előnyös jövedelem, étkezési jegyek, az utazás költségeinek elszámolása. További információkért hívják a 0365/430-240, 0785-210-682-es telefonszámot. Fax: 0365/430241. E-mail-cím: office@consuselectric.ro. (62255-I)

Szováta Város Polgármesteri Hivatala

A 286/2011-es számú módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. számú cikkelyében
a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett
állások esetében előírt általános feltételeket teljesítő jelentkezőknek
Szováta Város Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet egy megüresedett szerződéses állás betöltésére, a polgármester szakapparátusa
keretében:
– egy könyvtárosi állás a könyvtár/archívum részlegre
A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155.
szám, 4-es iroda – lehet benyújtani a hirdetés kifüggesztésétől számított 10 munkanapon belül, és a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási kérés, az intézmény vezetőjének címezve;
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat és a szakképesítést igazoló diplomák másolata;
d) a munkakönyv, esetenként annak az iratnak a másolata, amelyből
kiderül a szolgálati idő;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat;
g) a keresztlevél és házasságlevél (esetenként) másolata
h) a katonakönyv másolata (esetenként)
j) önéletrajz
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell felelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3-as bekezdésében előírtaknak.
Sajátos követelmények:
– középfokú végzettség
– továbbképzést igazoló bizonylat a szakterületen
– legalább 10 év tapasztalat
A versenyvizsga három részből áll:
1. dossziéválogatás, legtöbb három munkanappal a jelentkezési határidő lejárta után;
2. írásbeli vizsga 2018. június 11-én 10 órakor, a polgármesteri hivatal székhelyén
3. állásinterjú június 12-én 10 órakor, ugyancsak a hivatalban.
A végleges eredményt az állásinterjú után három munkanappal függesztik ki a hivatal hirdetőtábláján. A könyvészet jegyzékét a hivatal
székhelyén függesztik ki.
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es
mellékállomás.
Fülöp László Zsolt polgármester
Focioktatás Marosvásárhelyen!

Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!

Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!

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

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

Az ERIVAN IMPEX KFT. nőket alkalmaz Marosvásárhelyre, a Szabadi (Voiniceni) út 147. szám alatti
műhelybe, SZAKKÉPZETLEN MUNKAKÖRBE. Előnyös fizetési lehetőség + étkezési jegyek + a közlekedési bérlet árának visszatérítése. Érdeklődni a 0733-089-968-as telefonszámon 8-15 óra között vagy
személyesen a Voiniceni út 147. szám alatt. (20029-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0740-592-229, 0742-298-872. (20043-I)

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. Iratkozni a 0748-122-242-es telefonon. (20028-I)

VARRÓNŐT keres TELEVÍZIÓNK, nyugat-európai bérezéssel. A dunatv.dunatajstudio@dunataj.hu
címen, e-mailben várjuk jelentkezését, a szakmunkás-bizonyítványának szkennelt másolatával. (sz.-I)

TERMOPÁN, PÁRKÁNY, SZÚNYOGHÁLÓ, VASAJTÓ, TETŐSZERKEZETEK, REDŐNY, SZALAGFÜGGÖNY, SZÍNPADI FÜGGÖNYÖK RENDELÉSRE. Javítást is vállalunk. Tel. 0744-504-536.
(62194)

ÉLELMISZEREKET FORGALMAZÓ CÉG megbízható ÁRUKISZÁLLÍTÓ SOFŐRT alkalmaz B kategóriájú jogosítvánnyal, azonnali munkakezdéssel. Tel. 0722-555-020. (20088-I)
A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756-128-313.
(19953-I)

A RETA COM KFT. – Maros megye legjelentősebb acéltermékeket forgalmazó cége – alkalmaz: ELŐKÖNYVELŐT – elvárások: 2 év könyvelőségi tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret; SEGÉDRAKTÁROST – elvárás: tapasztalat az acéltermékek vagy építőanyagok forgalmazásában. Amit nyújtunk: vonzó
bérezés, étkezési jegyek. Az önéletrajzokat várjuk a következő elérhetőségekre: e-mail-cím:
office@retacom.ro Tel. 0746-253-481. (20074)
ELÁRUSÍTÓNŐKET és ÁRUFELTÖLTŐ FIÚKAT alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (20085-I)

MAGÁNCÉG VÍZÓRA-LEOLVASÓT alkalmaz részmunkaidőre. Tel. 0265/250-618, 0744-572-875.
(20096)

ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0745-113-979. (sz.-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyre vágyó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlunk: munkaszerződést meghatározatlan időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési jegyeket. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdeklődők küldjék
el önéletrajukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon.
(62261)
A DORA MEDICALS alkalmaz TAKARÍTÓ SZEMÉLYT munkanélküli-igazolvánnyal. Tel 0722-202398. (sz.-I)

NÉMETORSZÁGI és HOLLANDIAI GYÁRI, RAKTÁRI és MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁK. Azonnali indulás. Tel. 0740-881-428 (9-16 óra között), 0753-837-335 (16 óra után). (8572-I)

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA munkatársat keres TAKARÍTÓI állás betöltésére.
Bővebb információk a www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)
KERTI MUNKA VÉGZÉSÉRE alkalmazunk egy személyt JEDDEN. Érdeklődni a 0733-008-775-ös telefonszámon. (20158)
KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓT, SOFŐRT alkalmaz. Tel. 0744-707-550. (20160-I)

Az ERIVAN IMPEX KFT. sürgősen alkalmaz 30-60 év közötti FÉRFIT a csomagoló és rakománykezelő
osztályra, és 25-55 év közötti NŐKET a termelési osztályra. Munkaprogram hétfőtől péntekig 7-15 óra között. Érdeklődni a műhelyben: Marosvásárhely, Szabadi (Voinicenilor) út 147. szám. Tel. 0745-004-504,
0733-089-968. (20161-I)

A GRAND HOTEL munkatársakat keres a következő állásokba: RECEPCIÓS, SZOBALÁNY, PORTÁS.
Az önéletrajzokat a szálloda recepcióján kérjük leadni vagy e-mailben elküldeni: rezervari&hotelgrand.ro
Tel. 0365/730-003. (20163-I)
ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0745-832-391.
(20162-I)

KFT. SOFŐRT alkalmaz (3,5 t) árukiszállításra Maros megyében. Tel. 0721-458-860. (sz.-I)

MAROSSZENTGYÖRGYI fakereskedés tapasztalattal rendelkező RAKTÁROST alkalmaz. Érdeklődni: 0740-403-808. (-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet egy IGAZGATÓI állás betöltésére
a neuropszichiátriai fogyatékkal élő személyek marosvécsi
intézményénél.
Sajátos követelmények: felsőfokú végzettség pszichológia, szociológia
vagy szociális munkás szakon, minimum két év szolgálati idő a szociális
szolgáltatások terén; vagy jogi, orvosi, közgazdasági, közigazgatási
egyetemi végzettség, legalább ötéves gyakorlat szociális szolgáltatás
terén.
Az írásbeli vizsga 2018. június 12-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül, esetenként a
gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat június 4-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG
Illyésmezőbe édesanyámnak, BOKOR RÓZÁNAK 63.
születésnapja alkalmából jó
egészséget, hosszú életet
kíván fia, Csongor és
menye, Zsuzsa.
Ölelésedtől oly messzire vitt
az utam,
mégis mindig a szívemben
és gondolataimban vagy.
(v.-I)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2 szobás lakás saját hőközponttal (termopán ablakok, vasajtó,
fali és padlócsempe, nagyon szép
parkett) + pince és garázs reális áron.
Érdeklődni 10-20 óra között a 0754323-475-ös telefonszámon. (8509-I)
ELADÓ családi ház Nyárádszeredában,
nem messze a központtól. Megfelel két
család részére is: 2 fürdő, 2 konyha, 5
szoba, 11 ár telek. Tel. 0743-019-113.
(8390)
ELADÓ Nyárádmagyaróson kertes,
központi fűtéses családi ház, víz
bevezetve, iratok rendben. Tel. 0745-841825. (8418)
ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261023. (8331)
ELADÓ ház Deményházán. Tel.
0265/576-041. (8082-I)
ELADÓ 500 m2-es épület (közművesítve)
58 ár területtel: a volt kisszentlőrinci
(Nyárádszereda)
kollektív:
termelőcsarnok, raktár, gombatenyésztő,
farm stb. Tel. 0740-188-018. (8538-I)
KIADÓ teljes berendezéssel ellátott 2
szobás tömbházlakás nem dohányzónak a November 7. negyedben. Tel.
0770-171-720. (8558-I)
ELADÓ magánház a Kövesdombon
közös udvaron: 1 szoba, konyha, előszoba, pince, 2 ár kert. Tel. 0756-514556. (8587-I)
ELADÓ VII. emeleti garzonlakás.
Ügynökségek kizárva. Tel. 0755-911-482.
(8591)
DEMÉNYHÁZA 1. szám alatt eladó öreg
falusi ház 27 ár telekkel. Tel. 0740-192092. (8590)
ELADÓ ház 1100 m2-es telken, aszfaltúton megközelíthető, Márkod faluban. A ház téglából épült: 2 szoba,
konyha étkezővel, veranda, fürdőszoba, kamra, melléképületek, garázs, istálló, csűr, kút. Irányár: 15.000
euró. Tel. 0740-072-770, 00-36-703614-373. (8614-I)
ELADÓ 2X518 m2 beltelek Marosszentgyörgyön (közműhálózat a közelben). Tel. 0745-877-654. (8561-I)
ELADÓ 14 ár építkezésre alkalmas
telek Sáromberkén, a főút mellett. Tel.
0720-487-644. (8244-I)

VESZEK vagy beveszek nagybányai
és más festményt (Pál Lajos, Olariu
stb.), ezüstöt, antik tárgyakat, bútort.
Bernády tér 4. szám. Tel. 0740-147380. (8183-I)
NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a Niki
Park üzletben. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0744-438-594.
(20084)
BÚZÁT vásárolok. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (8318)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831. (8384)
KEMÉNY tűzifa eladó – 160 lej. Tel.
0742-641-827. (1691)
BÜKKFA és gyertyánfa eladó. Tel. 0740919-662. (1691)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367. (1690)
TŰZIFA eladó: gyertyán és bükk. Tel.
0747-594-011. (1690)
ELADÓ házi bor, Singer varrógép stb. Tel.
0770-617-192. (8527)
ELADÓK: tárcsás kasza (185 cm),
váltóeke (2-es), motoros kasza (120 cm),
döngölőbéka, betonkeverő (0,45 m3),
földfúró. Tel. 0745-404-666. (8505)
TŰZIFA eladó. Tel. 0756-528-049.
(8508-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(8507-I)
ELADÓ árpa. Tel. 0727-809-987.
(8551-I)
ELADÓ 50 fokos gyümölcspálinka, litere
30 lej, és nagyon finom házi bor, litere 7
lej. Érdeklődni 9-13 és 17-20 óra között.
Tel. 0743-034-390, 0265/261-148. (8568)
ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (8595-I)
KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0748977-768. (8599-I)
ELADÓ alma-, szőlő- és krumplidaráló
(220 V-os motor). Tel. 0754-547-698, 7-21
óra között. (8600)
ELADÓK gyapjúcsergék ágyra és fotelre,
olcsón. Tel. 0742-509-809. (8607)
ELADÓ kemény tűzifa: gyertyán és bükk.
Tel. 0743-475-180. (8616)
ELADÓ kemény tűzifa: gyertyán és bükk.
Tel. 0745-793-465. (8616)

ELVESZETT
ELLOPTÁK a Sipos András névre szóló
autóbuszbérletet. Semmisnek nyilvánítom. (8585)

MINDENFÉLE

ELADÓ 0,47 ha gyümölcsös belterületen. Tel. 0740-086-654. (8484-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7664)

VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (-)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (8506)

ELADÓ 1 ha erdő és 1,16 ha szántóföld
Székesen. Tel. 0745-206-048, 0265/311271. (8333)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)
ELTARTÁSI
szerződést
kötnék
marosvásárhelyi
lakásért,
cserébe
gondozást nem tudok vállalni, csak havi
pénzbeli támogatást. Tel. 0746-996-976.
(7808)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (6018-I)
VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést fából, csatornakészítést,
bádogosmunkákat,
cserépforgatást. Tel. 0747-871-270,
0758-639-258. (sz.-I)
VÁLLALOK manikűrözést, pedikűrözést és fodrászatot a kliens lakásán.
Tel. 0748-894-727. (8466-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (8285)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (7810-I)
SÍRKERETEK
készítése
gránitból,
mozaikból előnyös áron. Tel. 0753-924431. (8221)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (8458)
HAJVÁGÁS betegeknek és időseknek a
lakásukon. Tel. 0774-044-280. (8532)
KIADÓ 150 m2-es kereskedelmi helyiség Erdőszentgyörgy központjában, a Profi üzlettel szemben.
Érdeklődni a 0744-699-928-as telefonszámon. (8530-I)
IDŐSGONDOZÁST vállalok Marosvásárhelyen. Tel. 0745-942-882.
(8564-I)
KERESEM néhai Nagy Elemér tanár
leszármazottait (Nagy Elemér jogász
és dr. Ferenczi Ella tüdőszakorvos
nagyobbik
fia).
E-mail:
zsunzsun@gmail.com (8602-I)

KÉREM Vass Esztert, látogasson meg.
Aki ismeri, adja át üzenetemet. Judit néni.
Tel. 0365/441-626. (8608)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk
május 18-án a sáromberki
MÁTÉ JÁNOSRA halálának
10. évfordulóján. Emlékét
megőrzik szerettei. (I-)

Már öt éve, hogy nincsen
közöttünk. A hirtelen halál
mily kegyetlen volt, bár egy
utolsó szót búcsúzni nem
hagyott. Az élet elszállt, mint
egy fényes csillag.
Fájó szívvel emlékezünk 2013.
május 18-ára, amikor öt éve a
kegyetlen
halál
hirtelen
elragadta szeretett férjemet, a
pókakeresztúri
születésű
GÁBOR MIKLÓST.
Csendes álma fölött őrködjön
a szeretet és az emlékezés.
Bánatos felesége és testvérei.
(8512)

Meggyötört lelkem csupa könny és
bánat,
A virágos rét Nélküled sivár és
száraz.
Megszakad a szívem, mert örök
búcsút vettél,
Csillagok közt a legfényesebb
lettél!
Angyali mosolyod nem ragyog rám
többé,
De
Te
a
szívemben
élsz
mindörökké!
Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt,
Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál,
De tudjuk, hogy a csillagok közt legfényesebb Te leszel,
Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel!
Fájó szívvel, könnyes szemmel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk az elhunyt OLÁH TAMÁSRA halálának harmadik
évfordulóján. Szép emlékét szívünkben őrizzük.
Bánatos felesége, Irén, fia, Tamás, lánya, Katalin, menye, Erzsébet,
veje, Pál és unokája, Orsolya. (8579-I)

Fájó szívvel emlékezünk 2010.
május 17-ére, e szomorú napra.
Nyolcadik éve, hogy drága jó
feleségem, NAGY ROZÁLIA szül.
Kántor
beteg
szíve
örökre
megpihent. Amíg élünk, áldott,
szép emléked szent hűséggel
őrizzük. Nyugodj békében, te drága
lélek!
Bánatos férje, Attila és lánya,
Noémi. (8552)

Már 9 éve, hogy itt hagytál minket,
de szívünkben őrzünk, mint egy
drága kincset.
A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Mi könnyes szemmel megállunk
sírodnál,
Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy
hívtál.
Mi szólítunk, de a néma sír nem
felel,
de Te a szívünkben örökké létezel!
Szomorúan
emlékezünk
a
szentháromsági SIPOS MIHÁLYRA
halálának 9. évfordulóján.
Szerettei. (8547)

Az idő elmúlik, szállnak az évek, de
a mi szívünkben megmarad szerető
emléked.
Fájó szívvel emlékezünk SZÁSZ
ANDRÁSRA (Bandi) halálának 10.
évfordulóján.
Emlékét
mindig
megőrizzük.
Fia, Tomi, menye, Andrea és
egyetlen unokája, Andi.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (8550)

Bennünk él egy arc, egy meleg
tekintet, egy simogató kéz, egy
sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a
múlt, egy végtelen szeretet, amit
tőlünk soha senki el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és
vezet,
hogy
egyszer
még
találkozunk veled.
Szomorú és fájó szívvel, könnyes
szemmel
emlékezünk
és
emlékeztetjük mindazokat, akik
ismerték és szerették ifj. VARGA
SÁNDOR ISTVÁNT, hogy ma van
halálának második évfordulója.
Bánatos szerettei, lánya, Noémi,
felesége, szülei, testvére családjával, anyósa, apósa, közeli és távoli
rokonai. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (8586)
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Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet reménykedve,
türelemmel viseltél magadban.
Kegyetlen volt a sors, elvett tőlünk,
de a szereteted örökre itt marad
velünk.
Szomorúan emlékezünk május 18án
id.
MÁTÉFI
LÁSZLÓRA
halálának harmadik évfordulóján.
Szerető
felesége,
két
fia
családjukkal, sógora családjával.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (8511-I)

Soha el nem múló szeretettel,
fájó szívvel, tisztelettel emlékezünk halálának 25. évfordulóján PÉTERFI KATALINRA
szül. Bilibok, kinek jóságát és
szeretetét örökre szívünkbe
zártuk.
Emlékét
őrzik
szerettei: Irén, Ella és Ernő.
(8567)

Fájó szívvel emlékezünk a
nyárádszentbenedeki TURBÁK
ISTVÁNRA
halálának
10.
évfordulóján. Szerettei. (sz.-I)

„Az Atya a tenyerén tart
minket. A halállal áttesz
bennünket
a
másik
tenyerébe.” (Gyökössy E.)
Ezzel a bizonyossággal, de
mérhetetlen fájdalommal emlékezünk SZÁNTÓ LÓRIRA,
aki egy éve nincs közöttünk.
Megtört szívű szülei. (8560-I)

tisztelt volt szomszédunktól,
SZABÓ JÁNOSTÓL.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

„Hova tűnt a csillag
A nyár végi égről?
Hova tűnt az élet
Az emberi szívből?”
Szomorú szívvel emlékezem
drága unokámra, SZÁNTÓ
LÓRIRA
halálának
első
évfordulóján.
Nyugodjál
csendesen! Összetört szívű
nagymamád. (8560-I)

„Az idő talán begyógyítja a
sebeket, de soha nem hoz
feledést.”
Fájó szívvel emlékezünk az
egy éve elveszített SZÁNTÓ
LÓRIRA. Bátyád és unokatestvéreid. (8560-I)

Fájó szívvel emlékezem drága
édesanyámra,
BREJÁN
MÁRIÁRA
május
21-én,
halálának kilencedik évfordulóján
és
édesapámra,
BREJÁN
ISTVÁNRA,
aki
szeptemberben lesz tíz éve,
hogy
távozott
közülünk.
Emléküket szívemben hordom. Nyugodjatok békében!
Éva és családja. (8557)

Emlékezem és emlékeztetem
mindazokat, akik ismerték és
tisztelték
szüleimet,
a
szentbenedeki
NÁDORI
SIMONT és NÁDORI MÁRIÁT,
hogy ezekben a napokban van
haláluk
évfordulója.
Édesapám
21
éve
és
édesanyám 4 éve távozott.
Nyugodjanak békében! Fiuk,
Zoltán. (mp.-I)

Ez év május 19-én lesz 40 éve,
hogy a cserefalvi SIMON
JÁNOS 75 éves korában
szerettei közül az öröklétbe
távozott. Gyermekei, 90, 88,
86, 77 és 75 évesen, töretlen
szeretettel őrzik emlékét, apai
jóságát, szeretetét, istenhitét,
amelyhez minket is elvezetett.
Nyugalma legyen csendes és
lelke örömteli a Mennyei
Atyánk házában. Szerető
gyermekei:
Irma,
Katica,
Lajos, György és Miklós,
valamint menyei, unokái,
dédunokái
és
ükunokái.
(mp.-I)

Lehetsz
ezermérföldnyire
innen, vagy ezerévnyire, Te
mindig velem vagy, a szívem
mindig ott van melletted a
koporsóban.
Mély fájdalommal emlékezem
drága jó férjemre, kislányom
imádott édesapjára, LÁSZLÓ
LORÁND RICHÁRDRA (Riki)
halálának 4. évfordulóján,
mely
azóta
is
begyógyíthatatlan űrt hagyott maga
után. Emléke szívünkben
örökké élni fog! Felesége és
kislánya, Viktória. (8565)

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek…”
(Juhász Gyula)
Szomorú szívvel emlékezünk
szeretett édesapánkra, SIMON
REZSŐRE
halálának
33.
évfordulóján. Nyugodjál békében! Gyermekei és azok
családja. (8609-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, rokon,
DERZSI LÁSZLÓ
nyugalmazott újságíró,
a volt Vörös Zászló napilap
munkatársa,
május 17-én rövid, de súlyos
szenvedés után megpihent. Temetése a református temetőben
lesz május 19-én, szombaton 13
órakor, unitárius szertartás szerint.
A gyászoló család. (-I)

A Şurianu u. 8. szám

lakóközössége. (8603-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, rokon és ismerős,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata,
após, apatárs és rokon,
CSIKI JÓZSEF
vegyészmérnök
életének 82. évében türelemmel viselt, súlyos szenvedés után 2018.
május 14-én 13 órakor elhunyt.
Temetése Marosvásárhelyen, a református temetőben lesz,
unitárius szertartás szerint, május 22-én, kedden 13 órakor.
Búcsúznak tőle: felesége, Mária, fiai: Zoltán és Zsolt, unokái: Dóra,
Zsolt, Noémi, Aliz, menye, Edit, rokonai és ismerősei.
Csendes álma felett őrködjön a hála és a szeretet. (8596-I)

Minden évben eljön egy nap, mely
a mi szívünkben örök emléket
hagy.
Fájó
szívvel
emlékezünk
a
holtmarosi CSATLÓS JÁNOSRA
halálának
3.
évfordulóján.
Nyugodjon békében!
Gyászoló szerettei. (8494)

Virágot viszünk egy néma
sírra, de ezzel téged már nem
hozhatunk vissza. Tudjuk,
hogy nem jössz, de olyan jó
várni, hazudni a szívnek, hogy
ne tudjon fájni. Míg közöttünk
voltál, nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem
feledünk.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk
legszomorúbb
napjára,
amikor hat hete a DózsaGyörgy-i SZÁSZ LÁSZLÓ
csendben
harcolva,
egy
pillanat
alatt
eltűnt
a
homályban. Nyugodjál békében, az angyalok vigyázzanak
rád.
Szerető felesége, két
lánya és azok családja. (8531)

Ezúton búcsúzunk szeretett és

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy szeretett
édesanyám, nagymamánk,
VAJDA ENIKŐ
2018. április 23-án elhunyt.
Drága halottunkat 2018. május
19-én, szombaton 14 órakor a
marosvásárhelyi református temetőben helyezzük végső nyugalomra. Hamvait, akaratának
megfelelően, szülei sírjába temetjük. Emlékét soha nem felejtjük el.
A gyászoló család. (8601-I)

Szomorú szívvel
emlékezünk
május 18-án az erdőcsinádi
születésű
NAGY
GYULÁRA
halálának
2.
évfordulóján.
Nyugszik a szív, mely értünk
dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. De te számunkra sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok.
Emlékét őrzi felesége, két fia és
családja,
unokái
és
azok
dédunokái.
Nyugodjál békében! (8594)
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Szívem mély fájdalmával tuda-

tom mindazokkal, akik ismerték

és szerették a marosvásárhelyi
születésű

BÍRÓ LÁSZLÓT
(Lacikát),

hogy életének 51. évében, 2018.

május 11-én Bécsben tragikus

körülmények között megszűnt

élni. Temetése a marosvásárhelyi
református temetőben lesz, időpontját a későbbiekben közöljük.

Bánatos édesanyja. (8559-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

FENYVES LÁSZLÓ

2018. május 17-én, életének 76.

évében távozott közülünk. Szere-

tett halottunktól 2018. május 22én

14 órakor veszünk végső

búcsút a marosvásárhelyi római

katolikus temetőben. Drága em-

léke szívünkben él!

„Csak ami por volt, csak az válik

röggé,

A szeretet
örökké“.

megmarad

mind-

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorúan értesültünk egy-

kori munkatársunk, DERZSI

LÁSZLÓ haláláról. Részvéttel
osztozunk családja gyászá-

ban. A Népújság szerkesztő-

sége és az Impress Kft.
közössége. (-)

Őszinte részvétem és együtt-

érzésem,

Zsuzsi,

szeretett

a szeretett édesanya, nagymama,

édesapád, LACI bácsi el-

szomszéd,

madban. Nyugodjon békében!

dédnagymama, anyós, rokon és

hunyta okozta mély fájdalIszlai Anikó. (-)

VÁRI MARGIT
szül. Sztojka

életének 88. évében folyó hó 16-

án csendesen megpihent. Teme-

tése május 18-án 13 órakor lesz

Szomorúan

EGYED

értesültünk

IRÉN

és

VAJDA

a marosszentkirályi temető rava-

ENIKŐ volt osztálytársunk el-

dott, nyugodjon békében!

vánunk a hozzátartozóknak. A

talozójából. Emléke legyen ál-

A gyászoló család. (8584-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető gyermek, férj, édesapa, test-

vér,

nagytata,

szomszéd,

rokon

és

jó

PAVEL LAJOS

(született 1960. szeptember 4-én)

2018. május 15-én csendesen
megpihent.

Temetése

2018.

május 18-án 13 órakor lesz a ma-

rosszentannai sírkertben.

Búcsúzik tőle

a gyászoló család. (8589-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk testvérünktől,

PAVEL LAJOSTÓL.

Nővére, Manyi és családja,
Annuska és családja.

Nyugodj békében, testvérünk!
(8589-I)

hunytáról. Vigasztalódást kí-

marosvásárhelyi Statisztikai
Leányiskola 1954-ben végzett

A osztálya. (8543)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondok a marosvásárhelyi Magányosok Klubjabeli

összes

társaimnak

mindazoknak,
JÁNOS
részt

akik

testvérem

vettek,

és

SZABÓ

temetésén

fájdalmamban

osztoztak és a sírjára virágot
helyeztek.

Gyászoló

testvére,

mondok

minden-

Szabó Mária. (8588-I)

Köszönetet
kinek,

aki

temetésén

SZABÓ

részt

vett,

JÁNOS
sírjára

virágot hozott. Élettársa, Ildikó és
családja. (8598-I)
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Rovarirtás

Gépjárművezető vagy, de még nem találtad
meg a helyed?
Csatlakozz Európa egyik legnagyobb
fuvarozóvállalatához kamionsofőrként!

Rád van szükségünk, amennyiben:
• betöltötted a 21. életévedet
• van C+E kategóriás jogosítványod, gépjárművezetői igazolványod
és digitális gépjárművezetői kártyád
• szeretnél egy dinamikusan fejlődő, tőzsdén jegyzett, megbízható
vállalatnál elhelyezkedni

Amit pedig mi kínálunk neked:
• Európa egyik legfiatalabb, legkorszerűbb flottáját, jól felszerelt,
kényelmes kamionokkal, az egész EU-t lefedő szervizháttérrel
• stabilitást, biztonságot adó munkahelyet: kiszámítható jövedelem,
fix napidíjas rendszer az alapbéren felül, mely tovább növelhető
gazdaságos fogyasztás esetén
• kezdőknek betanulási lehetőséget, folyamatos képzéseket
• céges buszjáratot Csíkszereda és Budapest között
Legyél akár tapasztalt sofőr, akár kezdő, mi számítunk rád!
Jelentkezz a 0757-062-600 vagy a 0266/312-071 telefonszámon,
vagy az angajarisoferi@waberers.com e-mail-címen.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011.
szeptember 13-i 313-as konceszsziós szerződés alapján a Coral
Impex Kft. felhívja a lakosság
figyelmét, hogy május 21–23-án
rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, köz- és magánterületen. A felhasználandó szer a
K-Othrine Profi EC 250 (hatóanyaga a deltametrin) és a Biopren
50
(hatóanyaga
az
S-metopren), az Egészségügyi
Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak
(Xi) minősülnek.
Rossz idő esetén a határidő kitolódhat.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetjük az
érdekelteket, hogy a Coral
Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen
közterületen, lakótársulásoknál,
magánházaknál és gazdasági
egységeknél egyaránt.

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
nyilvános árverést szervez
2018. május 30-án 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő
javak értékesítésére:
– Daewoo Matiz, MS-52-RIA, szürke, 2005-ös gyártmány, kikiáltási ár 734 lej
A Szabó ST Mária egyéni vállalkozó tulajdonát képező ingóságot az állami adósságok behajtása céljából
értékesítik. A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.
– 6.175 négyzetméteres beltelek, 2.835 négyzetméteren épületekkel, Dicsőszentmárton, az Avram Iancu
utca 144. szám alatt, telekkönyvszáma 51010, kikiáltási ár 608.240 lej, a Carbid Conmet Rt. tulajdona. A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i)
pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti
javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelyének 4. bekezdése j) pontja, valamint 7. cikkelye értelmében a liciten
való részvételhez az ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a
Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell átutalni, címzett a
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 – vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át
kitevő összegről, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság
által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott
helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
A Szabó ST Mária egyéni vállalkozó és a Carbid Conmet Rt. javainak árveréséről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: 2018. május 18. A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi
Osztály, a Dicsőszentmártoni Polgármesteri Hivatal, az adós cégek székhelyén és megjelenik a Közpénzügyi
Minisztérium weboldalán.
Bővebb felvilágosítás a végrehajtói irodában (Baltatu Gheorghe végrehajtó) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon.

