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A tanintézetek fejlesztéséről döntött a marosvásárhelyi tanács

Új iskolahálózat-tervezetet iktattak

Tűz
a marosvásárhelyi
Predeal utcában

Nagy riadalom, szirénázás és csődület volt tegnap a marosvásárhelyi Predeal utcában, ahol egy meggyúlt
családi házból vastag füst gomolygott.
Tűzoltók, mentőkocsik érkeztek a
helyszínre, hogy segítsenek a bajbajutottakon.

____________2.
Visszakerültek
a zászlók
Erdőszentgyörgyön

Ismét ott lobog a román, európai, székely és RMDSZ-zászlók mellett a magyar nemzeti színű is
Erdőszentgyörgy központjában, a
Rhédey Claudia téri székház felújított
homlokzatán.

____________4.

Húsz tanintézet fejlesztését hagyta jóvá
tegnap a marosvásárhelyi közgyűlés,
köztük a Bernády György iskola manzárdosítására és homlokzatának javítására vonatkozó beruházás tervezetét is.
A képviselők várhatóan a legközelebbi
soros ülésen vitatják meg az iskolahálózat tervét, ennek új változatát iktatta
tegnap a polgármesteri hivatalban az
RMDSZ-frakció.

Antalfi Imola

Az eredetileg március 15-re összehívott rendkívüli tanácsülést a polgármester rendelete alapján elhalasztották, és tegnap tartották meg.
Napirend előtti felszólalásában több RMDSZes tanácsos is nehezményezte a polgármesteri
hivatal „figyelmetlenségét”, hogy éppen a magyar nemzeti ünnepre hívott össze soron kívüli
tanácsülést, akkorra, amikor a magyarság az
1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékezik. Azt is érthetetlennek tartották, hogy az
összehívóban még napirenden szereplő Bernády

Fotó: Nagy Tibor

iskola manzárdosítására vonatkozó határozattervezetet a tervezett ülés előtti napon a kezdeményező, a polgármesteri hivatal visszavonta,
végül azonban tegnap mégis a beruházások között szerepelt. Csíki Zsolt frakcióvezető felhívta
a figyelmet, hogy mintegy 400 magyar illetve
román gyerek tanul a Bernády iskolában, a tanintézet korszerűsítése nem várathat magára. A
szóban forgó iskolába járó diákok száma az
utóbbi két évben jelentősen megnőtt, a tanulók
(Folytatás a 3. oldalon)

Miniszteri zöldség

Benedek István
Kiszállítás hétfőtől péntekig 8-15 óra között. 50 lej felett a kiszállítás ingyenes!
Minden kedden és pénteken friss baromfihúst kapunk Magyarországról!
Legjobb árak a városban!
Friss pulykamellfilé 24,95 lej/kg. Friss pulykanyak 10, 95 lej/kg.
Friss pulykafelsőcomb 15,95 lej/kg. Friss pulykaszárny 9,89 lej/kg.
Friss pulykahát 2,89 lej/kg. Friss pulykazúza 17,95 lej/kg.
Tipp:
Borsodi Friss grapefruitízű alkoholmentes sör (500 ml) 2,59 lej.
Borsodi Friss citromízű alkoholmentes sör (500 ml) 2,59 lej.
Gösser grapefruitízű alkoholmentes sör (400 ml) 1,95 lej.
Soproni Radler lime-guava ízű (400 ml) 1,95 lej.
Arany Ászok alkoholmentes vérnarancs ízesítésű sör (500 ml) 2,59 lej.
Kőbányai világor sör (2 l) 7,69 lej.

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Beszélik már egy ideje, és most egy tervezet is kiszivárgott arról, hogy a járművekre kivetett „környezetvédelmi
illeték” helyett a nyugati államokban terjedő zöld matricarendszerrel készülnek nálunk is megsarcolni a járműtulajdonosokat. Persze, a politikusok szerint a matricázás
sem az adóztatásról szól, de ez csak annyira igaz, mint
hogy az eddigi illetékrendszer környezetvédelmi célzatú
lett volna. Vagyis egyáltalán.
Mert ha visszaemlékszünk, a környezetvédelmi illetéket,
akkor még más néven, már az uniós csatlakozáskor bevezették, hogy ezzel fogják vissza a használt járművek behozatalát, és végül az uniós hatóságokkal való évtizedes harc
után voltak kénytelenek megszüntetni – a brüsszeli bürokratáknak az nem tetszett, hogy ezzel az államközösségen
belüli szabad áruforgalmat korlátozták, ami az unió egyik
legtöbbre becsült alapelvével ment szembe. A matricákkal
pedig a régebbi járműveket akarják majd kitiltani a belvárosi övezetekből. Mindkét dolog lényegében arról szól,
hogy az új járművek felé akarják terelni a vásárlókat.
Csakhogy az ilyen, gondolkodás nélkül nyugatról importált jogszabályötletektől a mezei adófizető zsebében
joggal nyílik ki a bicska. Mert a nyugati bejáratott
jogállamokban a politikum inkább azért fáradozik, hogy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 32 perckor,
lenyugszik
18 óra 30 perckor.
Az év 76. napja,
hátravan 289 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma GERTRÚD, PATRIK,
holnap SÁNDOR, EDE napja.
SÁNDOR: lehet görög eredetű,
ekkor jelentése: embereket vagy
emberek ellen oltalmazó, ha pedig
török név, értelme: akarat.
EDE: a német Edward rövidüléséből önállósult, jelentése: birtokát
megőrző.

Változó idő

Hőmérséklet:
max. 110C
min. 20C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. március 16.

1 EUR

4,509

1 USD

4,2454

1 g ARANY

167,0791

100 HUF

1,4683

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

42, 34, 37, 16, 39 + 4
15, 37, 7, 19, 16, 28

48, 30, 46, 13, 21, 29

NOROC PLUS: 5 1 4 4 6 6

SUPER NOROC: 0 1 1 9 1 5
NOROC: 3 4 3 7 6 6 1

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

17.907 személynek nincs érvényes
személyazonosságija

Maros megyében 17 907 olyan személyt tartanak nyilván,
akiknek lejárt személyazonossági igazolványuk van. Ebből
1350-nek idén, 16.557 személynek az előző években vált
érvénytelenné a személyije. A törvényes előírások szerint
a lejárt érvényességű személyazonossági igazolványok
cseréjét a lejárati határidő előtt legtöbb 180 és legkevesebb 15 nappal kell kérni.

Megbeszélés Jedden

A Jedden áthaladó terelőút építése kapcsán felmerülő kérdések, az építőtelep miatt keletkezett kellemetlenségek kiküszöbölése
érdekében
Bányai
István,
Jedd
polgármestere március 24-én 11 órára a polgármesteri hivatal gyűléstermébe megbeszélésre hívja a prefektúra, a
Maros Megyei Tanács, az Országos Útügyi Igazgatóság
képviselőit, valamint a jeddi lakókat. A megbeszélés napirendjén az út elkészülésének részleges és végső határideje, a munkálatok során tönkretett utak javítása, a
kikotort földmennyiség elszállítása és további, a munkálatokkal kapcsolatos kérdések szerepelnek.

Fakanállal a rászorulókkal

Jótékonysági akciót és bemutatkozó estet szervez a Trauma és válságövezet újságírói munkacsoport március 17én, pénteken 17 órától a marosvásárhelyi G Caféban. A
rendezvény résztvevői megismerkedhetnek azzal a jezidi
közösséggel, amellyel az erdélyi újságírók Délkelet-Törökországban dolgoztak, s amelynek tagjai az ISIS által 2014ben szervezett tömegmészárlás szemtanúi és túlélői
voltak. Bemutatják Fodor Zsuzsánna fotós helyszínen, valamint a török–görög menekültútvonalon készített fotóit. Az
esten jezidi-kurd hagyományos ételkóstolás is lesz: ezzel
az akcióval indítják útra a székelyföldi rászorulók számára
működtetett, önkéntesek által biztosított „Heti betevő” segítő programot. A részletekről a helyszínen tájékozódhatnak
az
érdeklődők,
ugyanitt
támogatásként
megvásárolhatók a jezidi fiatalok által készített dokumentumfotók is. További információk a 0744-320-076-os telefonszámon.

Kirándulás

Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez március
18-án a tordai sóbányába és a Tordai-hasadékhoz. Bővebb tájékoztatás a Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyen (I. emelet) vagy a 0744-928-299-es telefonszámon.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Tűz a marosvásárhelyi Predeal utcában

Nagy riadalom, szirénázás és
csődület volt tegnap a marosvásárhelyi Predeal utcában, ahol
egy meggyúlt családi házból
vastag füst gomolygott. Tűzoltók, mentőkocsik érkeztek a
helyszínre, hogy segítsenek a
bajbajutottakon.

A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőséget 10.15 órakor értesítették, hogy tűz ütött ki a Predeal
utca 4. szám alatti ingatlanban. A tűzoltók két kocsival, a rohammentő-szolgálat két mentővel érkezett a tűz
helyszínére. Amikor a tűzoltók az ingatlanba hatoltak, egy 20 négyzetméteres szoba égett. Két idős személy
tartózkodott a helyiségben, akiket élve
sikerült kimenteni. A súlyosabb állapotban levő 90 éves nő testén égési
sebek keletkeztek, a testfelülete körül- füstmérgezést szenvedett. Mindkét
belül 35 százalékban sérült. Az idős nő sérültet kórházba szállították.
A tüzet, amelyet minden valószínűsúlyos füstmérgezést is kapott. A
másik áldozat – szintén 90 éves férfi – ség szerint ellenőrizetlenül hagyott égő

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

cigaretta okozott – körülbelül egy órán
belül sikerült eloltani – közölte a Katasztrófavédelmi Felügyelőség szóvivője. (mezey)

Kézműves-tevékenységek a Női Akadémiánál

A Női Akadémia szeretettel várja a hétfő délutánonként
heti rendszerességgel a Forradalom (Revolutiei) utca 45.
szám alatt megszervezett Ügyes Kezű Nők tevékenységre
azokat, akik különböző kézműves-tevékenységeket szeretnének elsajátítni.
Március 20-án 17-19.30 óra között a 16 és 65+ év közötti
lányok, asszonyok a nemezelés fortélyait sajátíthatják el
Jánosi Mária tanárnő segítségével. Ezenkívül készíthetnek

Hétvégi sportműsor

LABDARÚGÁS. Az 1. ligás rájátszás 2. fordulójában,
szombaton 18 órától, a Sziget utcai Trans-Sil stadionban:
Marosvásárhelyi ASA – Concordia Chiajna (alsóház).
A 3. liga V. csoportjának 18. fordulójában, ma délután
3-tól: Marosvásárhelyi ASA II – Kudzsíri Metalurgistul
(Sziget utcai füves pálya), Fugyivásárhely – Radnót SK.
A hét végén kapunyitás lesz a 4. ligás bajnokságban. A
16. forduló műsora: ma este fél 8-tól: Marosvásárhelyi
MSE – Marosoroszfalu (Sziget utcai műfüves pálya);
szombaton 11-től: Marosvásárhelyi Juvenes – Marosvásárhelyi Atletic (Marosszentkirály), Dános – Szováta, Nagysármás – Kutyfalva, Nyárádszereda – Marosvásárhelyi Gaz
Metan, Náznánfalva – Marosludas, Ákosfalva – Erdőszentgyörgy. Nyárádtő áll.
A teremlabdarúgó Románia-kupa négyes döntőjének elődöntőjében, hétfőn 20 órától: Temesvári Informatica – Marosvásárhelyi City’us.

horgolt tojástartókat is. A következő hetekben tavaszi és
húsvéti díszeket tanulnak meg elkészíteni, melyek ajándékokká, illetve lakásuk díszítőelemeivé változhatnak. A helyek száma egyenlőre korlátozott, ezért be kell jelentkezni
március 20-án 12 óráig, SMS-ben a 0722-318-605-ös telefonszámon vagy a noszervezet@rmdszmarosvasarhely.ro
e-mail-címen.
Koreck Mária, Női Akadémia

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga 27. fordulójában, vasárnap 18 órától: Maros KK – Bukaresti Dinamo
(középszakasz, alsóház).
A női Nemzeti Liga 27. fordulójában, szombaton 18 órától: CSBT Alexandria – Marosvásárhelyi Sirius (középszakasz, alsóház).
RÖPLABDA. A női A1 osztályú bajnokság alsóházi 1.
fordulójában, a MOGYE Pongrácz Antal csarnokában: Marosvásárhelyi Medicina CSU – SCM Piteşti.
ÚSZÁS. Szombaton 10 órakor kezdődik a marosvásárhelyi víkendtelepi úszósátorban az Azomures Aqua Speed
Marathon. A nyolcórás verseny díjkiosztó ünnepsége 18.15
órától lesz.
VÍVÁS. A Pongrácz Antal emlékét idéző versenyt rendeznek a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem csarnokában, amelyet a háromszoros olimpiai
győztesről neveztek el. Kezdés: szombaton 10 órakor.
AMERIKAI FUTBALL. Kapunyitás az országos bajnokságban, szombaton 12 órakor: Mureş Monsters – Kolozsvári Crusaders (Marosvásárhely, meggyesfalvi pálya).

A labdarúgó 1. ligás rájátszás 2. fordulójának televíziós közvetítési rendje

Március 17., péntek:
Március 19., vasárnap:
* 20.30 óra: Kolozsvári CFR – Astra Giurgiu
* 18.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Botoşani FC (alsóház)
(felsőház)
* 20.30 óra: Bukaresti Dinamo – USK Craiova (felsőház)
Március 18., szombat:
Március 20., hétfő:
* 18.00 óra: Marosvásárhelyi ASA – Concordia Chiajna
* 18.00 óra: Temesvári Poli ACS – Voluntari FC (alsó(alsóház)
ház)
* 20.30 óra: Konstancai Viitorul – Bukaresti FCSB (fel* 20.30 óra: Zsilvásárhelyi Pandurii – Jászvásári CSM
sőház)
Politehnica

RENDEZVÉNYEK

Nagy „cirkusz”
a városi gólyabálon

A Mai Generáció ifjúsági szervezet (MAG) március 18-án,
szombaton délután 5 órától tartja az idei városi gólyabált.
A hetedik alkalommal tartandó rendezvény házigazdái a
hagyományhoz híven ezúttal is a marosvásárhelyi Kultúrpalotába várják a szórakozni vágyókat. A szervezők az elmúlt évek időutazásait követően visszatértek a jelenbe, a
tematika ezúttal egy fergeteges cirkuszi matinéhoz kapcsolódik. A műsort követő buli helyszíne a tavalyi helyszínnel azonos, csak a név változott: az Imperial Inn Hotel
(volt President) nagyterme. A buli este 9 órakor kezdődik,
a jó hangulatért a Bagossy Brothers company és Dj Andrei Chelbezan felel. A gólyabált megelőzően az együttes
és a dj 13 órára a Bolyai utcai Mini kávézóba közönségtalálkozóra várja az érdeklődőket.

Citerás hétvége

A Fagyöngy citerazenekar március 24-26. között citerás
hétvégét szervez Bíró Lászlóval, az erdőcsinádi citeratá-

bor oktatójával. A továbbképzésre a marosvásárhelyi Traian Săvulescu Mezőgazdasági Líceumban kerül sor. Az
oktatás a következő program szerint zajlik: március 24-én
16-20 óra, 25-én 9-13 óra és 16-20 óra, 26-án 9-13 óra
között. Kezdőket nem fogadhatnak, számukra az erdőcsinádi citeraoktató táborban lesz lehetőség a tanulásra július 24-30. között. Jelentkezni a fildiko62@yahoo.com
e-mail-címen lehet.

Érdekességek az anatómiában

A marosvásárhelyi Hetednapi Adventista Egyház egészségügyi előadást szervez március 20-án, hétfőn este 7
órai kezdettel a Kövesdombon, a Maros Művészegyüttes
termében. A meghívott előadó Dávid Rozália gyógymaszszőr. Az előadás témája és címe: Érdekességek az anatómia világából (3. rész). A belépés ingyenes.

Gézengúz gyerektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A játékos néptánc- és népdaltanulásra óvodások (3-6 év) számára kedden kerül sor 18 órától. Muzsikál Sinkó András
és az Öves együttes. Helyszín: a Dr. Bernády György Általános Iskola (volt 2-es számú; Dózsa György u. 11. sz.)
tornaterme. Cserecipő szükséges.
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(Folytatás az 1. oldalról)
egy része emiatt az Avram Iancu iskolaközpont kisebbik épületébe kényszerült.
Peti András szerint a manzárdosítás
eredményeképpen ezek az osztályok
„visszatérhetnek” az iskolaépületbe, de
helyet kapna egy díszterem, egy pszichológiai és egy logopédiai kabinet is. Csíki
Zsolt a római katolikus iskola helyzetének rendezését is sürgette, Bakó Szabolcs
pedig a szinkrontolmács-készülék beüzemelését szorgalmazta, mondván, hónapokkal ezelőtt ígéretet kaptak arra, hogy
megoldódik a felszólalások fordítása, de
nem történt előrelépés.
A közgyűlés elején még jelen volt
Dorin Florea polgármester, aki hangsúlyozta, nem akarták veszélybe sodorni a
tanintézetek fejlesztést, ami pedig a fordítást illeti, közölte: van fordító, akinek
jóváhagyták a posztját, azonban nem jelent meg a tanácsülésen. Úgy tűnik, kijelentésével meglepte a testületet. Az sem
mellékes, hogy a karzati teremben ott porosodik a korábban megvásárolt fordítóberendezés, miközben a plénumban az
RMDSZ-képviselők a saját felszólalásaikat fordítják román nyelvre. Hermann
Mark Christian felszólalását a római katolikus iskola ügyének ismertetésével
kezdte, mondván, hogy a tanintézet helyzete egyre kilátástalanabb, és egyre csak
bonyolódik. Utalt korábbi javaslatára,
hogy egy bizottság próbáljon megoldásokat keresni, és ne pártpolitikai, etnikai,
hanem közösségi és szakpolitikai kérdésként tárgyalják az iskola ügyét. Nehezményezte,
hogy
az
eddigi
megbeszélésekről kizárták a POL képviselőit. Felszólalása közepén tartott, amikor Dorin Florea polgármester elhagyta
a tanácstermet, és a későbbiekben sem
tért vissza.
Mint ismeretes, a Civilek a Katolikus
Iskoláért szülői csoport szerdán felszólí-

Ország – világ

Újabb vadászgépeket vásárolna
a védelmi tárca

Újabb 20 darab F-16-os vadászgépet vásárolna a
védelmi minisztérium, egyelőre azonban egyetlen
megkeresett országtól sem kapott pozitív választ –
nyilatkozta Gabriel Leş védelmi miniszter az Agerpres hírügynökségnek adott interjúban. „Eredetileg az
volt a szándékunk, hogy NATO- vagy EU-tagországoktól vásároljuk meg a gépeket, ezért első körben
ezeknél az országoknál érdeklődtünk arról, hogy
vannak-e esetleg eladó repülőgépeik. Ez idáig azonban egyiktől sem kaptunk pozitív választ, mint ahogyan az Amerikai Egyesült Államoktól sem, de a
beszerzésre mindenképpen sor fog kerülni. Egyelőre
nem tudom megmondani, hogy még idén megkötjük-e a szerződést, vagy csak jövőre” – mondta a miniszter. (Agerpres)

totta a polgármestert, az általa vezetett
intézményt és a városi tanácsot, hogy haladéktalanul tegyenek eleget törvényi kötelezettségeiknek, és záros határidőn
belül állítsák össze a város iskolahálózatának tervezetét, amely magába foglalja
a Római Katolikus Teológiai Líceumot
mint önálló jogi személyiséggel bíró iskolát. Ugyanakkor a képviselők mappájába bekerült egy kérvény az Unirea
líceum szülői tanácsának részéről, amely
azt kérte, hogy a polgármester, illetve a
városi tanács tájékoztassa őket a 2017.
évi 6908-as előterjesztésről, a 2017-es iskolahálózat-tervezetről, ennek indoklásáról és minden irat tartalmáról, amely a
2017. évi 43-as határozat elfogadása
alapját képezte. Az RMDSZ tájékoztatása szerint újabb tervezetet nyújtott be
tegnap a jövő évi iskolahálózatra vonatkozóan az RMDSZ marosvásárhelyi
frakciója. A tervezetet, amelyben a
Római Katolikus Teológiai Líceum is
szerepel, a teljes városi RMDSZ-frakció

Rendkívüli megyei tanácsülés

Fotó: Antalfi Imola

támogatta, az összes RMDSZ-es tanácsos aláírását tartalmazó dokumentumot
iktatták a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatalban. A Maros megyei RMDSZ elnöke, Péter Ferenc szerint az iskola
helyzetének rendezése érdekében a következő lépést a polgármesteri hivatalnak
kell megtennie. A Római Katolikus Teológiai Líceumban tanuló diákok szülei és
a polgármester között várhatóan ma délelőtt kerül sor megbeszélésre.
A képviselők a napirend előtti felszólalásokat követően megszavazták a tanintézetek
korszerűsítésének
finanszírozásáról szóló határozattervezeteket, és Peti András módosító javaslatának figyelembevételével az európai
uniós pályázatokról és támogatásokról
döntő Városi Hatóság megalakítására
vonatkozó tervezetet is. A képviselő azt
javasolta, hogy a hatóság által kiválasztott pályázatokat, a projektek prioritási
listáját, a működési szabályzatot terjeszszék a helyi tanács elé elfogadásra.

Nyolc út és az Apolló-központ felújítására pályáznak

Tegnap rendkívüli ülésre hívták
össze a Maros Megyei Tanácsot,
egyetlen napirendi ponttal, mely
kilenc beruházási terv dokumentációjának módosítását tartalmazta. A határozattervezetet 29
igen szavazattal a testület elfogadta. A projekteket ma, március
17-én nyújtják be Bukarestben,
melyekhez az országos helyi fejlesztési program alapjaiból remélnek finanszírozást.

Mezey Sarolta

– Miért volt olyan sürgős rendkívüli
ülésre összehívni a testületet? – kérdeztük Péter Ferencet, a megyei tanács elnökét.
– Egy napirendi ponttal hívtuk össze
a tanácsot. Azért volt ez fontos, mert
március 17-én be kell nyújtanunk néhány pályázatot az országos helyi fej-

lesztési program keretében. Azoknak a
terveknek, amelyek készen voltak, mind
aktualizálni kellett a költségvetését,
mivel a műszaki feltételek és a héa is
változott. Kilenc pályázat volt kész,
nyolc útfelújítási terv és a marosvásárhelyi Apolló-épület felújítási terve. Ezen
beruházások technikai dokumentációit
már jóváhagyták, most a költségvetésmódosításokat fogadtuk el, így a pályázatok benyújthatók. Az utakra 88 millió
lejről, az Apolló-központ esetében 22
millió lejről van szó.
– Melyek azok az utak, amelyek felújítására pályázatot nyújtanak be?
– Nagyon fontos útszakaszokról van
szó. Ezek az Erked–Hargita megye határa közötti út, az Ádámos–Fehér megye
határa közötti útszakasz, a Marosludas–
Nagysármás–Beszterce megye határát
összekötő út, aztán a Sárpatak–Vajdaszentivány közötti út szélesítéséről, a

Bonyha–Kund és Szeben megye határa
közötti útszakasz, a Gyulakuta–Székelyvécke–Hargita megye határa közötti útszakasz, a Havadtő–Nyárádszereda–
Székelyhodos, a Dános–Szeben megye
határa közötti útszakasz felújításáról.
– Mikorra várható a pályázatok elbírálása?
– Áprilisra várható az elbírálás, s nagyon reméljük, hogy számunkra kedvező lesz – fogalmazott a tanácselnök.
Bartha Mihály tanácsos szóvá tette a
Marosvásárhely–Mezőbánd–Mezősályi–
Nagysármás közötti út felújításának kérdését, ugyanis ennek az útnak a felújítási
terve kimaradt a határozattervezetből,
következésképpen a pályázati lehetőség
is elúszik. Ovidiu Dancu alelnök válaszában elmondta, hogy a tervező napolta
el a terv időszerűsítését, így erre az útszakaszra vonatkozóan pályázatot most
nem sikerül benyújtani.

lést követő hatalomátvételben, tanúként
hallgatták ki. Iliescu több mint egy órán
át tartózkodott az ügyészség épületében,
távozáskor pedig csak néhány szót váltott az ott várakozó újságírókkal, amíg
testőreivel elérte autóját.
Arra a kérdésre, hogy bűnösnek érzie magát, Iliescu kérdéssel vágott vissza.
„Miért is? A román forradalomért? Lehetne azért egy kis ítélőképessége” – oktatta ki a volt államfő az őt kérdező
újságírót. Arra a kérdésre, hogy ki felelős a több száz halottért, már nem reagált.
Az ügyészség szerint az 1989. december 22-én hatalomra került új politikai és
katonai vezetés hatalmának megőrzése
érdekében olyan intézkedéseket hozott,
amelyek sok ember halálához, testi és

lelki sérüléséhez vezettek, így ezek a
cselekmények kimerítik az emberiesség
elleni bűntettek ismérveit.
Az ügyben már Petre Roman volt miniszterelnököt, Mircea Dinescu költőt és
Ion Caramitru színművészt is kihallgatták, február végén pedig először tehetett
tanúvallomást az ügyben a katonai
ügyészségen a „forradalom szikrájaként” emlegetett Tőkés László EP-képviselő, volt temesvári lelkész.
Ion Iliescut az 1990-es „bányászjárásként” ismert erőszakos cselekmények
ügyében már nem tanúként, hanem gyanúsítottként hallgatta ki januárban a legfőbb ügyészség. Ion Iliescu 87 éves. A
politikus 1990 és 1996, illetve 2000 és
2004 között államfő volt. (MTI)

Kihallgatták Ion Iliescut
az 1989-es forradalom ügyében

Tanúként idézte be és hallgatta ki
a katonai ügyészség csütörtökön
Ion Iliescu volt államfőt az 1989es forradalom ügyében.

A vádhatóság tavaly novemberben
emberiesség elleni bűncselekmények
gyanújával kezdte újra a bűnügyi vizsgálatot az ügyben, miután a forradalmárokat tömörítő bukaresti December 21.
Egyesület több tagja pert nyert Románia
ellen az Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB), amiért Románia nem szolgáltatott igazságot a forradalom
sebesültjeinek és a halálos áldozatok
hozzátartozóinak.
Az ügyészségi vizsgálat egyelőre „ismeretlen tettes” ellen folyik, ezért Iliescut is, akinek meghatározó szerepe volt
az 1989-es kommunistaellenes népfelke-
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Idén 98 kilométer sztrádát
adnának át

A kormány idén 98 kilométer autópályát szeretne átadni a forgalomnak – nyilatkozta a közszolgálati televízió szerda esti műsorban Sorin Grindeanu
kormányfő. „Ezzel kapcsolatban új törvényi keretet
dolgozunk ki, amely felgyorsítja a stratégiai beruházások folyamatát” – tette hozzá a miniszterelnök. Elmondta: a Piteşti–Nagyszeben autópálya öt
szakaszából kettőnek a hónap végéig elkészül a
megvalósíthatósági tanulmánya. (Agerpres)

Sikkasztással gyanúsított
üzletembert adtak ki

A román hatóságok kiadták szerdán Chilének Rafael
Garay nemzetközileg körözött, tavaly novemberben
Brassóban elfogott chilei üzletembert, akit hazájában
csaknem egymilliárd dolláros kárt okozó csalással
és sikkasztással gyanúsítanak. A Chilében korábban
nagyon népszerű közgazdász befektetési alapot indított, majd több ügyfelét meggyőzte, hogy nagy öszszegeket fektessenek bele. Garay ezt követően
tavaly bejelentette, hogy agydaganata van, és műtét
végett Franciaországba kell utaznia, majd a férfinak
nyoma veszett. Garay nevére tavaly szeptemberben
nemzetközi körözést adott ki az Interpol. A 41 éves
férfit novemberben fogták el egy brassói bevásárlóközpontban. Az általa okozott kárt hivatalosan 675
millió dollárra becsüli az ügyészség. Eddig a feketehalmi börtönben tartották fogva, ahol a román hatóságoknak bevallotta: nem szenved rákban, csak
ürügyet keresett arra, hogy megszökjön hazája igazságszolgáltatása elől. (MTI)

Robbanás volt
az IMF párizsi irodájában

Legalább egy ember megsebesült, amikor egy boríték felbontása után robbanás történt a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) párizsi irodájában – jelentette csütörtökön a BFM TV francia hírtelevízió. A rendőrség
tudatta: folyamatban van a rendőri akció a Világbank
és az IMF párizsi irodájánál. Egy rendőrségi forrás
azt is elmondta, hogy az áldozat könnyebben sebesült meg. A héten a német pénzügyminisztériumba
is küldtek levélbombát. Később az is kiderült, hogy
egy görög baloldali földalatti szervezet jelentkezett
a merényletkísérlet elkövetőjeként. (MTI)

Miniszteri zöldség

(Folytatás az 1. oldalról)
az adófizetőknek emberhez méltó életszínvonalat biztosítson és tartson fenn, nem azért, hogy a saját és pereputtyai zsebét tömje degeszre, ahogy ez nálunkfele már
évtizedes szokás. Annyi biztos, hogy ha közel három évtizednyi demokráciásdi alatt itt is jutottunk volna anynyira, hogy legalább a régi szocialista barakkbeli
államokban jegyzett átlagbérrel lépést tartsunk, akkor
a nem luxusból, hanem életszükségletből járművet használó adófizetők túlnyomó többsége inkább szalonból vásárolna autót, mintsem a használtjármű-lerakatok
udvarából. Ahhoz, hogy legalább esélyünk legyen annak
a közelébe jutni, még sokáig kell figyelmesen választanunk, és nyomás alatt tartanunk a saját hasznát leső politikumot.
Bár ha a nyakunkba szakadna holnap reggelre a nyugati, mondjuk német jólét, a dolgok hátterére is figyelő
ember akkor is megfontolná, hogy mit vesz, és pláne,
hogy azt mennyi ideig használja, mert nem nehéz átlátni, hogy a folyton új termékeket kitaláló ipart minden
zöld máz ellenére inkább a profit, semmint a környezettudatosság mozgatja. Erre, csak az autóknál maradva,
a legjobb példa az egyik közismert gyártó közelmúltbeli
botránya, amikor kiderült, hogy trükköznek a motorjaik
károsanyag-kibocsátásával. Azóta már további nagy
gyárak is csalásgyanúba keveredtek, és nem lenne meglepő, ha fény derülne arra is, hogy a profithajhász ipar
és a megkenhető politikusok a balkáninál magasabb
szinten is összejátszanak a „zöld”, de a környezetre valójában mindinkább káros szabályalkotásnál. Jobb helyeken is kopik már a zöld máz…
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A meghirdetett időpont után
kitett szemetet nem viszik el

Kezdődik a tavaszi nagytakarítás

Hétfőn kezdődik Marosvásárhelyen a tavaszi nagytakarítás. A polgármesteri hivatal
illetékesei felhívják a figyelmet, hogy az előre meghirdetett időpont után kihelyezett
hulladékot nem viszik el, csak
ha azt külön kérik a Salubriservtől, és ez esetben a tulajdonosi
társulás
bírságra
számíthat.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által lapunkhoz eljuttatott közleményből kiderül, hogy
március 20 – április 24. között zajlik a megyeszékhelyen a lomtalanítás, és hangsúlyozzák, fontos, hogy
a lakók alkalmazkodjanak a meghirdetett programhoz, és csak azelőtt egy nappal helyezzék ki a
járda szélére a hulladékot, amikorra
az adott utca be van ütemezve. Sajnos az előző évek tapasztalata arra
utal, hogy egyes lakók nem szereznek tudomást a lomtalanítás időpontjáról, és utólag helyezik ki a
hulladékot, viszont egy utcába nem
térhetnek vissza több alkalommal a
munkások, ugyanis ez, amellett
hogy időveszteség, pluszköltséggel
jár. Ezért azon utcákba, ahol a meghirdetett időpont után helyezik ki a
szemetet, kizárólag akkor térnek
vissza a munkacsoportok, ha erre

külön kérést nyújtanak be a köztisztasági vállalathoz, és ez esetben
meg is bírságolják az érintett tulajdonosi társulást.
A hivatal illetékesei ugyanakkor
arra is figyelmeztetik a lakosságot,
hogy a zöldövezet-karbantartásból
származó növényi hulladékot, ágakat külön kupacba kell tenni, nem
összevegyítve a más típusú szeméttel. Ellenkező esetben nem viszik el
a szemetesek. Építkezésből származó hulladékot pedig ne tegyenek
ki a lakók, ugyanis azt nem viszik
el a munkacsapatok.
Hétfőn az Észak, Prahova, Liget,
Homoród, Szamóca, Orgona, Tolsztoj, 1989. December 22., Făget,
C.R.Vivu, Székely Vértanúk, Asztalos, Hajnalcsillag, Béke, Coşbuc,
Építők utcákból szállítják el a járda
szélére kitett szemetet. Kedden,
március 21-én pedig a G. Coşbuc,
Gyöngyvirág, Grigorescu, Kornisa
sétány, Gh. Marinescu, D. Cantemir, Dr. Ciugudeanu, Gen. I. Dumitrache, Kikelet, Ioan Bob, P.
Ştefan Rusu, Teleki Sámuel, Somostető, Köcsög, Cserjés és Argeş
utcák következnek.
Különleges esetekben, kedvezőtlen időjárás vagy egyéb objektív
okok miatt a beütemezett időpontok
módosulhatnak. (menyhárt)

Hibaigazítás

A szerdai lapszámunkban megjelent Közéleti sorsforduló című írásunkban a második hasáb utolsó sora helyesen: „Csak így lehet elérni, hogy
Klaus Johannisnak ne essen bántódása”. A szerző a kedves olvasó elnézését kéri.

Új Média Konferencia a Sapientián

Nyilvánossá vált a privát?

Március 17–18-án tizedik alkalommal szervezi meg az Új
Média Konferenciát a Sapientia EMTE marosvásárhelyi karának Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszéke.

Menyhárt Borbála

Hogyan is befolyásolják az új
média új gyakorlatai, applikációi
mindennapi életszervezésünket?
Milyen új rutinokra tanítanak? Hogyan bánunk el a felhalmozódó
adatokkal? Milyen új médiás rituálék alakulnak ki? Mennyi időt töltünk
el
„önkéntes
médiamunkásokként”? – ezekre keresik a
választ a Sapientia koronkai campusában ma kezdődő és szombaton
is zajló előadás-sorozat keretében.
Fülöp Otília, a konferencia egyik
szervezője lapunknak elmondta: az
idei tematika, amihez kapcsolódnak
az előadások, a privát kultúra az új
média hálózataiban. A privát és a
média valójában egymással ellentétben álló fogalmak, és az előadások
során
azt
próbálják
boncolgatni, hogy a mai digitális világban van-e még különbség a kettő
között, vagy összemosódnak. – Manapság a legszemélyesebb beszélgetéseinket is a nyilvános térben, a
Facebookon folytatjuk, sok esetben
nem is privát üzenetben, hanem az
illető falán, mindenki számára látható módon jelennek meg ezek a
tartalmak. Tehát a legszemélyesebb
kapcsolatainkba is bekerül a telefon, internet. A Facebook-használat
több előadásban kiemelt hangsúlyt
kap, hiszen, amellett hogy hírek,
reklámok küldözgetésére, beszélge-

tésekre alkalmas, önreprezentációs
felületet is kínál képeink, bejegyzéseink által – magyarázta a szervező.
Egyértelmű, hogy képeink, történeteink régen kitörtek az otthoni
felhasználási módból. Privát kultúránk, azaz a mód, ahogyan képeinket, történeteinket családi és szűk
baráti körben használjuk, egyszerre
kerültek szélesebb nyilvánosság elé
és versenyhelyzetbe olyan képekkel
és történetekkel, melyek idegenektől érkeznek, nem ismerjük a kontextusukat,
mégis
szabályt,
eszközhasználatot, viselkedést, attitűdöt tanítanak számunkra.
A rendezvény jó alkalom arra,
hogy a szakmabeliek megoszthassák egymással, illetve a diákokkal
egyéni kutatásaik eredményeit, illetve a különféle trendeket, az
egyes jelenségek előrevetíthető hatásait.
A konferencia több mint húsz
előadója a Sapientián kívül más
hazai és magyarországi egyetemekről érkezik, és értekezéseikben szó
lesz többek között a Facebookhasználatról, arról, hogy milyen hatással van az új média használata a
családi kapcsolatokra, valamint a
székelyföldi tinédzserek példaképeiről, az erdélyi magyarok olvasási
szokásairól.
Az Új Média Konferencia Facebook-oldalán lehetőséget kínáltak a
diákoknak, hogy ábrákkal fogalmazzák meg, mit is jelent szerintük
az új média, mivel asszociálják azt.
Ezeket az ábrákat is kiállítják majd
a rendezvény keretében, és filmvetítésre is sor kerül.
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Lukinicsra emlékezve

A Református Kollégium–Bolyai Farkas Líceum Öregdiákok Baráti Köre március
14-én immár hagyománnyá
vált megemlékezést tartott a
római katolikus temetőben
Lukinics (Lukinich) százados
emlékének tiszteletére, melyen a Dr. Bernády György Általános Iskola és a Római
Katolikus Teológiai Líceum
ifjú diákjai is részt vettek tanári kísérettel.

A megemlékezés fő szószólója
Szabó András öregdiák volt. Méltatásában elmondta, hogy „Lukinics József emléke 168 év múltán
is tovább él. Felújítottuk sírját, kegyeletünket minden évben lerójuk
előtte. Lukinich a szabadságot, a
hősiességet jelentette. A mindent
megvető bátorságot, a másokért
való önfeláldozást, a legnemesebb
eszméket testesítette meg és teste-

síti meg mindaddig, amíg hiszünk
bennük”.
A méltatást követően az Öregdiákok Baráti Köre részéről Magos
György vezetőségi tag az emlékezés lángjával, mécses gyújtásával,

valamint koszorú elhelyezésével
tisztelgett. Csáky Károly nyugalmazott lelkipásztor elmondta az
Úrtól kapott imádságot, majd himnuszaink közös éneklésével zárult
a megemlékezés.

jából, aztán Varga Miklóssal együtt énekeltük, hogy
„a magyarok Istenére esküszünk,/ esküszünk, hogy
rabok tovább nem leszünk!” A színvonalas műsort Porkoláb Ildikó
tiszteletes asszony, a helyi
iskola pedagógusa tanította be.
A nagyernyei önkormányzat részéről Jánosi
Ferenc polgármester köszöntötte a jelenlévőket,
majd rövid ünnepi beszédet tartott. „Szilárd meggyőződésem, hogy akik
ma jelen vagyunk, erdélyi
magyarként, tudatosan ünneplünk. Március 15.
akkor igazi ünnep, ha üzenete megérinti szívünket,
ha le tudunk borulni a nemzet
nagysága előtt. Véssük örökre szívünkbe, hogy boldognak és szabadnak születtünk, de maradjunk
közös jövőnknek féltőn szerető
őrei!” – hangsúlyozta a községvezető.
Miholcsa József szobrászművész, hagyományőrző huszár alezredes elmondta, hogy a huszárok
nem a szavak, hanem a tettek emberei, ennek ellenére szívesen tesz
eleget a szervezők kérésének és
oszt meg néhány érdekességet az
1848-as huszárokról. A marossárpataki Mátyás-huszárok vezetője
szerint szabadságharc idején a huszárok voltak a kor kommandósai,
akikre óriási szükség volt a csatamezőn. Továbbá, beszélt Görgey

Artúr honvédtábornok szabadságharcban betöltött szerepéről, Kossuth és Görgey kapcsolatáról.
Felidézte az aradi vértanúk emlékét, a magyar Golgotán kivégzett
tábornokok utolsó szavait.
Az ünnepség zárómomentuma a
gyülekezeti ház udvarán lezajlott
koszorúzás volt. Berekméri Csaba
és Újfalvi Ernő önkormányzati tanácsosok a székely motívumos
díszkapu elé helyezték el az emlékezés koszorúját, Váradi Csaba és
Héjjas György hagyományőrző
huszárok a nemzetünk hőseire emlékeztető haranglábot – Miholcsa
József alkotását – koszorúzták
meg. Nem maradt el a magyar és a
székely himnusz eléneklése sem.

Az erdőszentgyörgyi RMDSZ
és a prefektúra közötti nézeteltérés
már régebbi keletű. Csibi Attila
Zoltán, a helyi szervezet elnöke
2009-ben helyezte el a főtéri székház homlokzatán a román, magyar,
székely, európai és szervezeti zászlókat, amiért Dan Tănasă feljelentése nyomán a prefektúra
vizsgálatot indított az ügyben, kifogásolva a nemzeti színű lobogót.
A polgármester-elnök és Corneliu
Grosu akkori prefektus többször is
tárgyalt a kérdésről, de a szentgyörgyiek nem voltak hajlandók
levenni a magyar zászlót. Tiltakozásként amiatt, hogy a nemzeti jelképeket üldözik, Csibi 2015
júliusában levett minden zászlót,
és egy hónapra fekete gyászlobógót tűzött ki, így üzenve meg a
nagyvilágnak az őket ért sérelmet.
Egy hónap múlva a zászlók visszakerültek a helyükre, s hogy ne le-

gyen támadható, a piros-fehér-zöld
lobogót címeresre cserélték, amely
jelkép és nem országzászló. Ennek
ellenére tavaly januárban a prefektúra ötezer lejes bírságot rótt ki az
RMDSZ elnökére a magyar és székely zászlók miatt. A büntetést
megfellebbezte Csibi, de míg elsőfokon elveszítette, tavaly ősszel
másodfokon már megnyerte a prefektus ellen indított pert. A döntés
kiközlése előtt egy hónappal mégis
lekerültek a zászlók a székház
homlokzatáról, mivel a prefktus
továbbra is fenyegetőzött, Csibi
pedig nem kívánt újabb büntetést
kapni vagy újabb pert indítani,
amíg a folyamatban levőnek nincs
vége.
Az októberi döntés indoklását
későn kapta meg a per nyertese, de
ez év elején kijelentette: a zászlók
március 15-ére újra lobogni fognak a kisváros főterén.

Tartalmas ünnepi műsorral emlékeztek
a szabadságharcra Sáromberkén

Március 15-én a Telekiekről
és a gólyáiról is híres Sáromberkén a református templom melletti imaházban gyűlt
össze a település lakóinak
egy része, hogy megemlékezzen az 1848-as magyar
szabadságharc kitöréséről.

Berekméri Edmond

Elsőnek Porkoláb Levente helyi
református lelkipásztor köszöntötte az ünneplőbe öltözött gyerekeket és felnőtteket. Elmondta,
hogy a gyönyörű szivárvány,
amely eső után összeköti az eget a
földdel, az Istennel kötött szövetség jele. „1848-ban és az ezt megelőző években a magyar ég nagyon
be volt borulva. Viharos idők voltak, sötétség uralkodott, kilátástalan volt a jövő. A korábban nagy
veszteségeket átélt nemzet tűrt és
szenvedett, nagy elnyomásban volt
része. Aztán 1848. március 15-én
feltűnt a magyar ég fölött a szivárvány, és a márciusi ifjak kibontották a szabadság zászlaját.
Összefogtak egy közös cél érdekében, szabadságot, testvériséget,
egyenlőséget követelve...” – fejtette ki a lelkész.
Ezt követően tartalmas ünnepi
műsor kezdődött. A helyi általános
iskola felső tagozatos tanulói felelevenítették a Pilvax kávéházban,
a Landerer nyomdánál, a Nemzeti
Múzeumnál történt eseményeket.
Forradalmi költemények, 1848-as
dalok csendültek fel, részletek
hangzottak el Petőfi Sándor napló-

Fotó: Berekméri Edmond

Visszakerültek a zászlók Erdőszentgyörgyön

Gligor Róbert László

Ismét ott lobog a román, európai, székely és RMDSZ-zászlók
mellett a magyar nemzeti színű is
Erdőszentgyörgy központjában, a
Rhédey Claudia téri székház felújított homlokzatán. Kérdésünkre
Csibi Attila Zoltán polgármester, a
szervezet helyi elnöke csak annyit
fűzött hozzá, hogy március 15-ére
ígérték a zászlók visszatételét, és
ez meg is történt, miután jogerősen
pert nyertek a Maros megyei prefektúrával szemben. Csibi nem
zárja ki annak lehetőségét, hogy
ezután újabb támadások érhetik
személyét vagy a zászlókat, ennek
ellenére a gesztust és a zászlók
üzenetét tartja fontosnak, és ez
mindazok számára is fontos, akik
Romániában és Erdélyben „jobb
világot szeretnénk egymás mellett,
egyetértésben”.
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A marosvásárhelyi „véres választások”

Fodor János

Marosvásárhely történetében többször is
előfordult, hogy tragikus események miatt
magára vonta a nemzetközi közvélemény figyelmét. Ha eltekintünk a rendszerváltás időszakában lezajló fekete március gyászos
eseményeitől, melyet kvázi „élőben” közvetített a média, egy szinte száz évvel korábbi
(teljesen más jellegű) eseményre világítanék
rá, amelyet a korszak lehetőségeihez mérten
szintén „közvetített” a hazai és nemzetközi
média. A nosztalgiázók számára „boldog békeidők” néven ismertté vált időszak politikailag korántsem volt békés. Az alaphelyzet a
következő: 1901-ben Marosvásárhely közel
húszezer fős város, körülbelül másfél ezernyi
választójoggal rendelkező polgára mindkét

Dr. Bernády György 1896 körül

választási kerületben ideiglenes országgyűlési választások elé nézett. Az okok a következők voltak: a város első kerületében
megválasztott kormánypárti országgyűlési
képviselő, Lukács Béla kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter öngyilkos lett. A város
második kerületében megválasztott képviselő
– a szintén kormánypárti Bernády György –
lemondott tisztségéről. Lemondásának közvetlen oka az volt, hogy egy elegáns politikai
manőver következtében tisztséget cseréljen a
város polgármesterével. Vagyis Geréb Béla
korábbi polgármester országgyűlési képviselő lenne, Bernády – korábbi országgyűlési
képviselő – pedig polgármester. A „köztes”
időszakban rendőrfőkapitányként várta a fejleményeket, a választások kedvező alakulását.
Amire senki nem számított: a választások
országos botrányba fulladtak. A választásokat
1901. február 6-án tartották. A történethez
hozzátartozott az is, hogy a botrányos második választói kerület az ellenzék hagyományosnak számító kerülete volt. Történetesen
Bernádyt 1896-ban ebben a kerületben úgy
választották meg, hogy korábban a függetlenségpárti ellenzék városi vezetője volt, csakhogy jelölésekor hirtelen „átigazolt” a
kormánypárthoz. Az így hoppon
maradó szervezetlen városi ellenzék az országos függetlenségpárti
politika legreprezentatívabb alakját, Kossuth Ferencet (Kossuth
Lajos fiát) jelölte a pártot váltó Bernády ellenében. Viszonylag szoros
versenyben, mindössze 29 szavazatkülönbséggel Bernády győzött.

Ezért az 1901-es választásokra is szoros
eredményt jósoltak a folyamatosan feszült
politikai helyzet közepette. Míg korábban a
két képviselőjelöltre történő szavazást a tanácsházán bonyolították le, ezúttal a választási helyiséget áthelyezték a központtól nem
túl messzire eső, Iskola utcában található polgári iskola helyiségébe. A várható politikai
feszültségek miatt a városi rendvédelemért
felelős rendőrség munkáját a vidékről behívott 24 csendőr és egy járőröző zászlóalj gyalogság is segítette. A csendőrök irányításáért
a rendőrség vezetője, vagyis Bernády felelt.
Az első kerületben a várakozásoknak megfelelően Geréb Béla került ki győztesként. A
második kerületben pedig Bedőházi János
szerzett több szavazatot, így az ellenzék sikeresen visszaszerezte a kerületet. A választási
győzelem ünnepét azonban tragédia árnyékolta be: a második kerület képviselőjének
megválasztásakor (ahol szorosabb versengés
volt) dulakodás tört ki a függetlenségi párt
szimpatizánsai és a csendőrség között. A tüntetés 11 órakor kezdődött, az Iskola és Kossuth utca sarkánál szavazati joggal nem
rendelkező, felbuzdított lakosok a kormánypárt választóit inzultálták. Többek között a
kormánypárt jelöltjeire kiabáltak, és velük
együtt a csendőröket dobálták el nem takarított jégtömbökkel és kövekkel. A csendőrség
kiszorította a rendetlenkedőket az Iskola utcából. A Petrás-ház előtt ismét dulakodás tört
ki. Többen azt kiabálták, hogy „ne féljetek,
nincs megtöltve a puskájuk!”, valamint hogy
„nem szabad nekik lőni!” Erre, felbátorodva,
többen a csendőröknek estek. A dulakodás
eredményeképpen a csendőrség a tömegbe
lőtt, melynek következtében négy személy
meghalt1, tíz megsebesült. Másnap a tragédia
híre futótűzként terjedt a városi és országos
sajtóban, ahol „véres választások” címszóval
írták le a marosvásárhelyi eseményeket. Napokon belül az országos lapok címlapon hozták az esemény valós vagy némileg torzított
részleteit, de az európai sajtó is foglalkozott
a történtekkel.2 Ugyancsak másnap, február
7-én, a Marosvásárhelyen történtek parázs
vitát eredményeztek az országgyűlésben. Az
ellenzék az eseményeket kitűnő eszköznek
látta a „jog, törvény, igazság” jelszavakkal
kormányra lépő Széll Kálmán miniszterelnök
és kabinetje elleni politikai hadjáratra. A gyűlés teljes mértékben kudarcba fulladt, be kellett rekeszteni. A másnapi gyűlésen sem
javult a helyzet, az ellenzék a kormányt vádolta, hogy elcsalta a választásokat, és még
eltussolná az ügyet.
Széll Kálmán miniszterelnök mindent
megtett annak érdekében, hogy frissen kinevezett kormányát megvédje. Az ellenzéknek
is megfelelő vegyes bizottságot állított össze
a marosvásárhelyi események részletes kivizsgálására. Az országgyűlésben zajló viták
mellett, a vegyes bizottság vizsgálati eredményeinek elkészülte előtt Marosvásárhelyen a
helyi, valamint az országos sajtóban is számos véleményrovat és elemzés készült. Legtöbb esetben minden valóságot mellőző,
politikai megrendelésre születő, rosszindulatú véleményanyag született. Üdítő kivételt
jelentett a budapesti Csendőr újság szakvéleményezése, mely szerint a választási körzetbe
kihelyezett csendőrség – a korszak szabályai

szerint – indokoltan használta fegyverét, betartva a csendőrségi szervezeti utasítást,
amelyben többek között azt is írja, hogy „a
fegyvert férfiasan, energikusan kell alkalmazni, a levegőbe vagy célzás nélkül lőni
tilos”.
A vegyes bizottság vizsgálatainak eredményeit Széll Kálmán miniszterelnök március
16-án ismertette az országgyűlésben. A bizottság kéthetes megfeszített tempójú munkája alatt 132 tanút hallgattak ki eskü alatt. A
vizsgálat megállapította, hogy az egyébként
szavazati joggal nem rendelkező, felfokozott
hangulatban levő tömeg valóban akadályozta
a csendőrség tevékenységét, akik nem vezényszóra, hanem önvédelemből sütötték el
fegyverüket, több figyelmeztetés után. Továbbá azt is tényszerűen megállapította a bizottság, hogy menekülő emberekre lövés nem
történt. Viszont – szintén a bizottság megállapítása alapján – „tervszerű és rendszeres
óvintézkedésekkel valószínűleg el lett volna
kerülve a gyászos eset”. Széll Kálmán szerint
jórészt Bernády rendőrfőkapitányi mulasztásai miatt következhettek be a szomorú események.3 A miniszterelnök azt is kiemelte,
hogy Bernádyt szerinte nem terheli felelősség
az események előidézése miatt, hanem az óvintézkedések elhanyagolása miatt vonható eljárás alá. Emiatt elrendelte az állásából való
felfüggesztését és fegyelmi eljárás megkezdését ellene. Az országgyűlésben a vizsgálati
jelentés közzététele után megszűnt vitatéma
lenni a marosvásárhelyi véres választások. A
miniszterelnök ehhez Bernádyt „áldozta fel”,
így sikeresen elkerülte a politikai válságot.
Bernádyra egy igencsak hosszú, megalázó
peres időszak következett, mely karrierje
szempontjából mélypontot jelentett. Az elhunytak árván maradt családjáról a város
gondoskodott, ahogyan az áldozatok temetését is megszervezte.
Bernády ügyének tárgyalására 1901. május
5-én került sor. A többórás kihallgatások után
felmentő ítélet született. Az ítéletet az
ügyészség megfellebbezte, így az ügy a királyi táblához került. Ott június 16-án zajlott a
tárgyalás, ahol Bernády Györgyöt másodjára
is felmentették a vádak alól, és elrendelték az
ügyével kapcsolatos vizsgálat megszüntetését.4 Állásába való visszahelyezéséről a főispán folytatott
tárgyalásokat a kormánnyal.
Ennek első eredményei ugyanazon év szeptemberében mutatkoztak
meg,
amikor
visszaállították Bernádyt a rendőrség élére. Bernády immár óvatosabb volt: az október elején

Szerkesztette: Antalfi Imola

zajló képviselőválasztások után foglalta el hivatalát, ezzel is megelőzve a személyéhez
köthető újabb incidens kialakulását.5
A „véres választás” története a város egyik
fekete foltja maradt. Évtizedeken át emlékezett a sajtó az esemény évfordulójára. Ez
nagyrészt Kovács Elek újságíró, lapszerkesztőnek volt köszönhető, ugyanis a két világháború között egyik leghosszabb életű lap, a
marosvásárhelyi Ellenzék felelős szerkesztőjeként igyekezett a város emlékezetében
megtartani a történteket. Sőt, nyugdíjba vonulását követően az 1950-es évekbeli levelezéseiben is rendszeresen megemlékezett az
eseményről. Bár ötven év távlatából már kevésbé pontosan, olykor zavarosan emlékezett
az eset egyes elemeire, de minden alkalommal kiemelte Bernády felelősségét: „A második kerület képviselője, Bernády, nem bírta
azt a sok keservet, amelyben a Házban része
volt az elvtagadásért, lemondott. Idehaza
rendőrfőkapitány lett, talán, sőt határozottan
az ő személye és túl erélyes rendelkezései
robbantották ki a véres választásokat” – írta
1951-ben.6
Bernády rövid rendőrkapitányi pályafutása
alig egy évet tartott, amelyből szinte nyolc
hónapig volt állásából felfüggesztve az ellene
indult bírósági eljárás miatt. Ez idő alatt nem
tudott maradandót alkotni, viszont nem is tekintette a főkapitányságot pályafutása csúcspontjának. Politikai ambícióit ismerve nem
elégedett volna meg az amúgy kényelmes,
közepesen jövedelmezó, nyugdíjazásáig tartó
főkapitányi tisztséggel. Számára ez a tisztség
ugródeszkaként szolgált a polgármesteri szék
megszerzéséhez. Polgármesterré való megválasztását késleltették, de nem akadályozták
meg az ideiglenes képviselő-választásokkor
bekövetkező szerencsétlen események.
Ugyanakkor nekilátott a városi rendőrség
működésének a megreformálásához, melyet
a későbbi években polgármesterként valósított meg.
Történelmi ismeretterjesztő írások olvashatók még az alábbi elérhetőségen: https://erdelyikronika.net/
A szerencsétlen eset következtében elhunyt:
Lengyel Pipás István földműves, Nagy Dániel molnár, Izsák Ábrahám szobafestő és egy héderfáji
munkanélküli asztalos: Simon János. Székely
Lapok, 1901. február 10.
2.
Paix (Párizs), Daily Telegraph (London), stb.
3.
Képviselőházi Napló, XXXIV. kötet, 305-311.o.
4.
Székely Lapok, 1901. június 16.
5.
Székelység, 1901. október 15
6
. MTA Kézirattára. Ms 10.214. Kovács Elek levelei Csiszár Lajoshoz. 74.f.
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Kiss Székely Zoltán

Fordul a Hold: fordult tavaszra a mord tél,
De tavasszal is még fúhat kedvetlen szél.
Nyisd fel mindkét szemed; mert aki fél, az él.

(…) Ó, most minden zugát e messzi gömbnek:
Tág tengerek zöld ínyű habtaréját,
Folyók parallel partját, ifjú erdők
Testén az átnyilalló édes allét,
A földeken a millió barázdát
És minden városok sűrűn rakott
Ragyogó ház-sorát valami vad vágy
Feszíti szét, mint megszámlálhatatlan
Gigászi fogsort, felvonagló ajkat,
Hogy vélük a setét föld felrikoltsa
Örök dacát a titkos végtelenbe:
Ó, élet, élet, élet, Március!

A XVIII. századi alkalmi költő fura szókapcsolata MARTIUS okán mintha előérzete
lenne az 1784-es Horea-féle felkelésnek. Az
esztendőben elé forduló 12 hónapok alá az
1766-ik esztendőre című verses hónapsoroló
szerzője az akkor 25 éves Gyöngyössi János,
későbbi újtordai református pap, Kazinczy
Ferenc barátja.
S konok trónusán reszket a Halál.
Feleltetem reá az 1928-ban tüdőbaj elvitte
Tóth Árpád Márciusának áradó optimizmuA 35 éve, 1982. március 19-én örök tasát:
vaszba költözött Jékely Zoltán Koratavasza
is csupa életigenlés: ráébredés a tavasz apró
A ritkás ágak zöldjén átveti
csodáira.
A messzi nap a sűrű sugarat,
Mint végtelen aranysodronyt, egy égi
A hóvirág hagymája mostan
Vezeték dús hálózatát, s a fák
titokzatos hatalmat érez,
Zsonganak, mint sínmenti nyurga póznák,
s remegve, könnyekig hatottan
Ha rajtuk szárnyas, forró hír repül:
ér el a vén föld felszínéhez.
A földnek a Tavasz telefonál…
Ki ott jár, apró motozást hall:
És reszket a liget, mint zsenge szűzlány,
épp most búvik ki a világra!
Feszűl ezer kis lombkeble keményen,
S tele a szív csodálkozással:
S a város, ez a bús, tüdőbeteg
ily nagy tojásból ily piciny madárka!
Gyári munkás is mozdul: karjait,
A vézna gyárkéményeket kinyújtja,
Ezzel a virágmadárral érkezzünk március
Beszippantja a távol illatot,
20-ára. A tavaszi nap-éj egyenlőség a csillaÉs mámoros, gyulladt dalokba kezd.
gászati tavasz kezdete. Ezen a napon a Nap
az Egyenlítő magasságában halad át az égen,
sugarai merőlegesek a föld forgástengelyére, éppen keleten kel és nyugaton nyugszik.
Aequinoctiumkor a Föld mindkét
féltekéjén megegyezik a nappal és az
éjszaka hossza. E nap változóan március 19., 20. vagy 21. Az eltérés oka
a naptárrendszer és a Föld mozgásának eltérései. A XXI. században 2011
volt az utolsó olyan év, amikor március 21-én következett be ez az időpont, innentől a század végéig
mindig korábban lesz. A Gergely-féle
naptár, hogy a húsvét időpontját egyszerűen lehessen meghatározni, a
nap-éj egyenlőség időpontját március
21-ére rögzítette.
A tavaszpont nem feltétlenül a tavasz első napja. Azt a helyi éghajlati
és időjárási viszonyok szerint határozta meg az ember. A Kárpát-medencében március 1-jétől számoljuk
a meteorológiai tavasz kezdetét, a kínaiak – a régi keltákhoz és rómaiakhoz hasonlóan – február elejétől.
A Nap 21-én a Kos jegyébe lép,
ekkor indul újra az évkör.
Fényben pihennek napestig a rügyek a Város szürkeségétől
A Kos tavaszünnepi áldozati állat
távol – Ziffer Sándor, Nagybánya
az ókori közel-keleti vallásokban. A

Trópusi madarak

Hóvirág szövögeti tarka foltjait

bárányt áldozó Ábel kedves az Úrnak. Az őskeresztények az önmagát feláldozó Krisztus
szimbólumaként illesztették jelrendszerükbe
az „Isten báránya” képét. A Kos olümposzi
védnöke Athéné volt, aki Zeusz fejéből pattant ki teljes fegyverzetben, miután a főisten
lenyelte Métiszt, várandós első feleségét,
mert születendő gyermekeitől – akárcsak
apja, Kronosz – ő is féltette a trónját. Héphaisztosz segédkezett Zeusznak a „szülésben”,
kétélű bárdjával lékelve meg Zeusz koponyáját. A csatakiáltással előugró dárdarázó Athénébe Héphaisztosz azonmód beleszeretett, s
szerette volna elnyerni Athéné kezét, de az
nem állt kötélnek: a Kos és a Mérleg oppozícióban van, szemben áll egymással az állatövben. Később Athéné mégiscsak szült egy
fiat Héphaisztosznak, méghozzá Apollónt.
Naptári jelkép ez is: a tavaszi és őszi nap-éj
egyenlőség védnökeihez illik, hogy a napisten szülei legyenek. Ráadásul Athéné havát 9
hónap választja el a téli napfordulótól, melyet
az ókori Európában a Nap születésnapjának
tekintettek.
25 éve március 22. a víz világnapja. Az
ENSZ 47. ülésszaka 1993-ban az 1992. évi
dublini környezetvédelmi világkonferencia
javaslatára – március 22-ét a víz világnapjává
nyilvánította. E napon világszerte megemlékeznek a vízről, annak fontosságáról és a vízkészletek megóvásáról. A Földön több mint
egymilliárd ember él úgy, hogy nem biztosított számára rendszeresen az ivóvíz. 2,4 milliárd ember – a Föld népességének több mint
a harmada – csak tisztítatlan vízhez jut. Jelenleg évente 2,2 millió ember hal meg olyan
betegségekben, amelyeket a nem megfelelően – vagy egyáltalán nem – tisztított ivóvíz
okoz. A víz a világ minden kincsénél értékesebb.
66 éve, 1951. 03. 22-én Salzburgban meghalt Almásy László Ede Afrika-kutató, felfedező. Felfedezte a Zarzura-oázist, feltárta a
Líbiai-sivatag addig ismeretlen fennsíkját, a
Gilf Kebirt. A történelem előtti korból származó sziklafestményeket talált az Uvainathegység barlangjaiban, amelyek azt

Lúdalakúak, récefélék

Összeállította: Márton Béla

Fekete hattyú (Cygnus atratus)
Nemes Nagy Ágnes (1922–1991) a XX.
század jeles költőnője lírai sorokban, gyermekeket és felnőtteket megragadón teszi érzékletessé találkozását a nálunk ritkán látható
madárral:
Fekete hattyú
Nyírfaágból volt a híd,
azon álltam egy kicsit.
Egyszerre a híd alatt
megláttam egy madarat.

Fekete hattyú (Cygnus atratus) Forrás: AnimalADay!

Fehér hattyút vártam én –
ez sötét volt, mint a szén.
Piros csőre, piros a lába,
mint a láng és mint a szén;
lába lángja, csőr-hegye:
fekete
tulipán
belseje.

Úszott, úszott egyre messzebb,
állj meg, állj meg, te vagy a
legszebb,
fekete hattyú, szépnyakú –

És azóta szemlehúnyva
minden este látom újra:
fényes hattyú, fekete hattyú
úszik, úszik,
ú… … …
A bütykös hattyúnak közeli rokona az
ausztráliai fekete hattyú. Elütő fekete színe
ellenére csak repülés közben világlanak ki
fehér evezőtollai. Rokonának, a Dél-Amerika
déli részén élő fekete nyakú hattyúnak
(Cygnus melancoriphus) a teste fehér, fekete
fején pedig rózsapiros homloki bütyköt visel.
1,20 m-es méretével valamivel termetesebb
ausztráliai rokonánál.
A Kelet-Ázsiában honos világosbarna
hattyúludat (Anser cygnoides) mindenki mint

Nénélúd (Nesochen sandvicensis)
Forrás: www.tomingramphotography.com

bizonyítják, hogy 5000 évvel ezelőtt a mai
Szahara helyén folyó menti virágzó kultúrák
léteztek. 1935-ben a Nílus-szigeti magyarab
törzsről tudósított, amelynek őseit XVI. században Szulejmán szultán telepítette oda az
„osztrákok országából”. Halála után elfelejtették az Őrvidék Borostyánkő várában született Afrika-kutatót. A kilencszeres
Oscar-díjas Az angol beteg című film kellett
ahhoz, hogy feltámasszák az utolsó nagy magyar földrajzi felfedező emlékét.
E héten Szabó Lőrinc Feltámadásával
köszönök el, kedves Olvasóm.

A hegyek zugaiban itt-ott
még villog a hó,
de már meleg a fehér takaró
s alatta fűlve rothad a
múlt ősz temetetlen gizgaza.
Sápadtlila lánynyelveit
kiölti csúfondárosan
a kacér kökörcsin: egy kicsit
fázhat még éjjel, ezüstboa
védi a nyakát… Ibolya
és hóvirág szövögeti
tarka foltjait, s ahol a sí
suhant a völgybe tegnapelőtt,
ma már porhanyodó mezők
lankáin bukfencezik a szél,
március méz-szagú szele, pimasz,
fütyörésző, jókedvű kamasz,
erdők és rétek szárnyas üteme,
mely úgy átlükteti a hegyeket,
mint hangversenytermet a zene…
Óh, a szél
az égbe már bele se fér,
nem fér el a gally a rügyben,
csordul az élet mindenünnen,
feszül a magban a virág:
s nem kérdi, miért nő s minek él,
csak él, és igaza van!…
…Óh, napos
kövek! Lent szürkül a város, és
virágkelyhekben bódult legyeket
gyilkol az éhes pók. Itt pihenek
a fényben, estig…

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2017-ben, három nappal a tavaszi
nap-éj egyenlőség előtt

Tyúklúd (Cereopsis novaehollandiae)
Dél-Ausztrália partvidékének rétegeit és
mocsarait lakja. Jellegzetessége a rövid, vastag csőrén levő sárgászöld viaszhártya. Páronként járnak, élnek. A gúnár hangja messze
elhalló trombitálás, a tojóé halk röfögésszerű
hang. A fiókák pihéinek színe a „félludakra”
emlékeztet. Nevelésükben a gúnár is részt
vesz. A tyúklúd vezet át a récék nagy csoportjához. Csaknem valamennyi évente kétszer
vedlik. A hímek nászidő után kiválnak a családi kötelékből, más a hangjuk is, mint a tojóké, légcsövük alsó szakasza dobbá vagy
tágulattá alakul, a tojóknál ez hiányzik, ezért
a hangjuk ivaronként más és más.

bütykös ludat ismeri, amely kb. 3000 évvel
ezelőtt háziállattá lett. Hosszúra nyúlt csőrén
a tenyésztők keze alatt fekete bütyök keletkezett.
Nénélúd (Nesochen sandvicensis)
A tudósok a tengeri ludak egyik törzsétől
származtatják. A Hawaii-szigeteken él, testhossza 64 cm. Hosszú, érdes talpú, rövid
úszóhártyás ujjai vannak, a lábizomzata erős.
Ügyesen fut, mászik és ugrik a magas tűzhányók sima lávatömegein, viszont rossz repülő
és úszó. Hajdanában sokezres tömegekben
fordult elő. A XX. században a kipusztulás
fenyegette. A század közepén a sorsába avatkozott az angol Severn Wildfowl Trust. A
fogsági szaporítás jól sikerült, melynek eredményeként 49 madárról 100 fölé sikerült
emelni az állományt. Fenntartásuk évente Tyúklúd (Cereopsis novaehollandiae)
Fotó: Giuseppe Mazza
húszezer dollárba került.
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200 éve született Arany János (III.)

Oláh-Gál Róbert

Folytatjuk Rozvány György visszaemlékezésének közlését, mert a szemtanú hitelességével írta meg emlékeit Arany János
ifjúságáról:
VII. [ROSSZ SZEME. – VISSZATÉRÉS A
SZINÉSZETBŐL.] … Tudjuk, hogy Arany
János egy kevéssé rövidlátó volt. Rendkívül
tanulási szorgalma és minden könyvnek, mely
kezébe került, elolvasása szemének gyarlóságát még fokozta is; következésképen, amit tanárai a Mathesis és Geometriából a táblán
magyaráztak, ő abból semmit sem vehetett
ki…
Miután ő itteni jegyző korában nagyobb területeket felvett, azokat a testvérek között elosztotta s ezekről igen csinos és szabatos
térképeket csinált; önmagamnak csodálkozva
teszem föl a kérdést: kitől tanulhatta meg a
földmérést, s miképp vehette fel szabatosan a
területeket, midőn – tudtommal – a mérő láncon kívül más egyéb mérnöki eszközzel, vagy
épen messzelátó csővel nem rendelkezett?
…Még egy másik jelenség is csodás Arany
János életében, ami a legjobb látidegeket kellett volna, hogy nála igénybe vegye: értem a
magyar táncot.
Mi sokszor mulattunk együtt ifjúkori zártkörű, úgynevezett „dáridókban”. Legtöbbször ő volt köztünk a kedvfokozó hangadó:
„Igyad a bort, rúgjad a port!”. És mégis –
bár igen finom zenehallás és érzékkel bírt –
sohasem láttam őt a zene csattogó és szilajodó ütemére még a lábát sem megmozdítani,
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annál kevésbé a táncot megkísérleni. E talányos jelenségre mondhatnánk: nem volt
kedve hozzá. De ekkor ismét előáll a másik
talányos kérdés: hogy írhatta ő le a „Magyar
Táncot”, épen ő, aki életében még egy lábmozdítást sem tett a táncban, oly szépen, oly
híven, oly nagyszerűn, hogy az ezt olvasó a
zenét szinte hallja s a táncoló párt pedig
előtte lebegni véli, mintha élő szemeivel
látná, édes gyönyörrel elmereng a magyar
táncon. És ezt egy gyenge látidegű ember figyelte meg legapróbb részleteiben és adott
róla oly ragyogó szép leírást, … Ő 1836 derekán jött haza a színészetből.
Ez az 1836-ik év e századnak a leggyászosabb évei közé tartozik. Ezen szerfelett ínséges évben az Arany-család is elvesztette kis
marhaállományát. A termés szűk volta miatt
szűken volt a kenyér házuknál. A kis marhaállomány elvesztése folytán segély semmiből.
Mily nagy fájdalmat érezhetett a nagy lélek
azon szomorú helyzetben, hogy ő volt az
egyedüli ép kéz s láb a magával tehetetlen,
ínséges családnál.. .
Én 1836. aug. végén jöttem haza a Szepességről iskolai szünetre, Arany Jánost már a
posta háznál találtam, ülve a posta expeditor,
Pápai István kunyhólakának eresze alatt s tanulva Márton német grammatikáját. Köszöntem neki. Elfogadta; de tüstént lehajtotta fejét
az olvasásnak. Bemenvén Pápai hivatalos
szobácskájába, beszédjében – egy pár szó
után – Aranyra tért át, magasztalva’ ennek kitűnő tehetségét és szorgalmát. – Kérdésemre:
itt lakik? röviden felelte: egész nap itt van

Kossuth nagyszalontai szobra, amely még a kommunizmust is átvészelte

Nagyszalonta az 1900-as évek elején

nálam, együtt olvasgatunk. Megértettem ezen
egy pár szóból, hogy a szegény postaexpeditor Pápai Arannyal kenyerét megosztotta, s a
német nyelvben még oktatta is…
Pápai múltjáról, illetőségéről semmit sem
tudtunk, csak annyit, hogy kiszolgált őrmester
volt, a latin klasszikusokban nagyon, a német
nyelvben alaposan jártas. Gyér beszédében
nagy olvasottságot és tudományosságot eláruló dialektikája előtt mindenki tágított: de
mindezen szép tulajdonai ellenére erős borivó, néha a mértéktelenségig. Ez a hallgatag
postaexpeditor történetesen Arany Jánost
fölösmerte. Nagy zajt ütött mellette: „micsoda dolog az, hogy az urak ily kiváló tehetséget veszni engednek”. A lelkész-esperesnél

tanítói állást kért számára, de ez azt felelte:
„Szalontán komédiás nem lesz tanító”. Pápai
nem tágított. Elment a rektorhoz, a presbitérium tagjaihoz, s végre ezeket megnyerte
Arany részére. Ismét elment az espereshez, s
ezelőtt saját szomorú sorsát feltárta: „Legjobb tanuló voltam az enyedi kollégiumon.
Egy ifjúsági hibámért nekem meg nem bocsátottak. A méltatlanság felingerelt. Katona lettem. Most semmi vagyok, egy részeges.
Az esperes a hallgatag ember ily revellátiójára megdöbbent, s beleegyezett, hogy
Arany rendkívülileg a negyedik elemi és első
latin osztály tanítója legyen, következő évi
Szentgyörgy napjától pedig rendszeres tanító,
tisztes fizetéssel ellátva.1

1
Rozvány György: Arany János életéből. Húsz folyamatos közlemény a Nagy-Szalonta és vidéke c. szépirodalmi, társadalmi, közgazdasági és iparérdekű hetilapban. Szerk. Szikszay Lajos, Csorvásy
István. 1890. jan. 12–máj. 11. között.

Dr. Lenkei Gábor ismét Erdélyben tart előadásokat
Négy év csöndes háttérmunka után Lenkei Gábor ismét
előadásokat tart és nagy örömmel fogadta el a meghívást Marosvásárhelyre, Székelyudvarhelyre, Sepsiszentgyörgyre és
Csíkszeredába is.
Csak egy SZABAD ember lehet egészséges című, legújabb
előadásában a szókimondó orvos író elmeséli, milyen volt az
élet az orvosi egyetemen, milyen szemléletet tanult orvostanhallgatóként, és végül melyek voltak azok a történések, amik
elgondolkodtatták, és végül elbizonytalanították abban, hogy
folytassa a hivatalos orvoslást.
Szokásához híven beszél a „kedvenc” gyógyszerreklámjairól és arról, hogy a közvetített tartalommal szemben valójában mit okoznak az emberi szervezetben a népszerűsített
kémiai anyagok. Beszél a csodálatos C-vitamin eredményeiről és egy történelmi fordulópontról, egy nagyszerű hírről,
ami a D-vitamin témájában történt Magyarországon!
Tájékoztatást ad arról, hogy emberi jogainkat Európában
miképpen sértik meg azzal, hogy nem kapunk tömeges tájékoztatást a vitaminok bizonyított eredményességéről, sőt, félrevezetés és kifejezett hazugságok áldozatai vagyunk.
Az előadás célja felnyitni az emberek szemét, és elérni,
hogy ne várják a csodát, csakis saját maguk tudják kezükbe
venni az életük és egészségük alakulását. Bár a téma komoly,
az előadó humora, szellemes és izgalmas előadói képessége
garantálja az önfeledt szórakozást! Szól kicsiknek és nagyoknak egyaránt, 10-100 éves korig.
Dr. Lenkei Gábor sehol sem kér tiszteletdíjat, a jegy árával
(15 lej) kizárólag a szervezés költségeit állják az érdeklődők.
Az előadás Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában lesz
április 21-én, pénteken 18 órakor.
Jegyértékesítés: Dr. Lenkei Egészségkultúra Szaküzlet,
Marosvásárhely, Călăraşilor utca 14. (hétfő-péntek 8-18,
szombat 9-13)
Érdeklődni: 0744-536-534

További információ:
Lenkei Gábor közkedvelt előadó, bár eredetileg orvos a hivatása. Miskolcon született. 1986-ban diplomázott a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, summa cum laude, azaz
kitűnő minősítéssel. Dolgozott kutatóorvosként, belgyógyászként és szülész-nőgyógyászként is.
2003. november 25-e nagy fordulópont volt életében.
Ekkor jelent meg Cenzúrázott egészség című, első könyve.
Ez a könyv egy csapásra ismertté tette személyét, mára – több
mint 140.000 eladott példányával – világszinten is bestsellernek számít.
Nevéhez fűződik a vitaminkultúra meghonosítása Magyarországon. Saját receptúrái alapján összeállított multivitaminjai az egész világon egyedülállóak.
„A vitaminok észszerű és megfelelő mennyiségű használatával – vallja –, nemcsak hogy sokkal kevesebb lenne a betegségek gyakorisága, de gazdaságilag is jelentősen kevesebb
egészségügyi terheink lennének.”
2008-ban a magyar hatóságok megtámadták személyét és
lejárató kampányt indítottak ellene. Nem adta fel, a hatóságokkal szemben pereket indított, 2014 nyarára az utolsó általa
indított pert is megnyerte.
2003 óta több mint tíz könyvet írt, több tízezreknek tartott
egész estés előadásokat, és 2009-ben megalapította a Jog az
Egészséghez Egyesületet, amelynek a mai napig elnöke is.
Tevékenysége legfőbb értékének ő maga azt tekinti, hogy
emberek tömegeinek tudta felnyitni a szemét, és már eddig
is emberek tízezreinek segített sokkal magasabb színvonalú
életminőségben élni. Könyveit feltöltötte weboldalára, bárki
ingyenesen olvashatja, könyvtárak ingyenesen igényelhetik.
Előadásai, a vele készült interjúk a YouTube-on elérhetőek.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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10 éve az EU-ban (10.)
2007. január 1-jén lépett be Románia az Európai Unióba. A rejtvénysorozat
fősoraiban
egy
akkoriban erre az eseményre íródott humoros vers sorai találhatók.
A vers címe, szerzője és annak lakhelye is a rejtvénysorozatban van
elrejtve. Ezúttal a vers 19. és 20.
sora alakul ki.
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A 200 ÉVE SZÜLETETT

című pályázat nyertesei:
KOVÁCS CSILLA, Marosvásárhely,
1848 út 24/7. sz.
FÜLÖP ILDIKÓ, Marosvásárhely,
Moldovei u. 28A/15. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
ARANY JÁNOS; TOLDI; TOLDI SZERELME; HÍDAVATÁS; TOLDI ESTÉJE.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.

Biobazár

Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám
Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

Megfejtések
a március 10-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Tréfa
Skandi: Tudjátok meg, jó polgárok,
Sok munka vár tireátok.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
18. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket március 23-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 SZOBÁBA

q
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VÍZSZINTES: 2. Impresszionista festő, 100 éve hunyt el (Károly). 9. Mind (angol).
10. Király (francia). 11. Spanyol és kubai autójel. 12. Legnagyobb zeneszerzőnk egyike,
50 éve hunyt el (Zoltán). 17. Dél-afrikai folyó. 19. Hamu (angol). 20. Német író (Wilhelm). 21. Ringó gyermekjáték. 23. ... domini (az Úr éve). 24. ... Lanza (tenor). 25. Sémi
nép. 27. Macska (angol). 28. Disznófi. 29. Kérem (német). 30. Jupiter-hold. 32. Indiai
király v. 34. Székely is. 36. Tornásznő (Henrietta). 38. Az ENSZ francia rövidítése. 39.
Savmaradék! 41. Tekintélyes. 43. Királyi (röv.). 45. Izlandi rege. 47. Eszménykép. 48.
Rege. 50. Fekete I. kacsája. 51. Nádor, katona, gróf, 350 éve halt meg (Ferenc). 52. Reformpolitikus, 150 éve hunyt el (Farkas).
FÜGGŐLEGES: 1. Költő, politikus, 225 éve született (György). 2. Lyukas fal! 3.
Női név (febr. 10.). 4. Az egyik múzsa. 5. G. Bruno szülővárosa. 6. Római 101. 7. Angol
igen. 8. A Magyar Nemzeti Bank igazgatója, 150 éve született (Béla). 12. Festő, 300
éve született (János Lukács). 13. Román női név. 14. Olasz költő (Alighieri). 15. Lábos
tartalma! 16. Alá. 18. Ana becézése (román). 19. Főütőér. 21. Wlőre jut. 22. Nem
hozzáértő. 24. Arad folyója. 26. Hatból kettő! 28. A román Kőműves Kelemen. 29. Kézi
számla. 31. Igazolatlan hiányzás. 33. Olasz színész (Alberto). 35. A szadizmus névadója.
37. Keleti szentkép. 39. Gyors lábú kutya. 40. Filozófus, egyháztörténész, MTA lev. tag,
175 éve halt meg (László). 42. A neon és a kén vegyjele. 44. Foghús. 46. Ógörög
viszályistennő. 47. A jód és a volfrám vegyjele. 48. Mézcseppek! 49. Osztrák és vatikáni
gépkocsijel.
L.N.J.
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Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva William Golding angol író
egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Remény – Férfihangszín. 7. Lángol – Ibolyaszirmok! 8. Csodás történet – Adósságot megad. 9. Kacat – Indonéz és japán gépkocsijelzés. 11. Magyar Televízió, rövidítve – Piros, angolul. 12. Oxigénmódosulat – Gabonát levág. 14. Keleti játék
– Skálahang. 15. Gyengén termő búzafaj – Porcióz. 18. Paradicsomkert – Alvás közben
látjuk. 19. Arab állam – Női név is lehet. 22. Kutya – Arrafele! 23. Illatos kúszócserje –
Himbálózik. 25. Címermadár – A trícium, jód és bór vegyjele. 27. Luxemburgi, jemeni és
svéd autójel – TIÉ. 28. Ugyanazon a napon született testvérpár – Lopakodik.
30. Á, Á…! – Véső egynemű hangzói. 31. Afrikai sivatag – Házat felújít.
FÜGGŐLEGES: 1. Férfinév – Játékvezető. 2. Spanyolországi sziget – Ókori görög
piactér. 3. Rangjelző szó – Lám. 4. Kályha sütője – Temető bejárata! 5. USA-tagállam –
Roham, támadás. 6. Szépre és jóra tanít – Magatartás, szokás. 10. Aranyélet – Szárnyasállat. 13. Spanyol teniszező (Rafael) – Lel. 16. Orosz író volt (Nyikolaj Vasziljevics) –
Ráma. 17. Díszít – Elővigyázatos. 20. Manilakender – Szivárványhártya. 21. Divatjamúlt,
molyette – Teljes, ép. 24. Szint – Meleg évszak. 26. Óriáskígyó – Ecset része! 29. A nitrogén és hidrogén vegyjele – Helyhatározó rag.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel.
0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

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

KERESÜNK GALVÁNSZAKMUNKÁSOKAT és batanított SEGÉDMUNKÁSOKAT
plusz RAKTÁROST targoncavizsgával és számítógép-kezelési ismeretekkel Pest (Magyarország) közeli ipari parkba. Szállást biztosítunk. Akár párokat is fogadunk. Tel. 0036-30-269-3254. (59745-I)
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Marosszentgyörgyi irodánkba
alkalmazunk
MENEDZSERASSZISZTENST
részidős (4 órás) foglalkoztatással.
Célzott tevékenységi kör: ügyfélszolgálat, kapcsolattartás, számlázás,
előkönyvelés, közbeszerzési, munkaügyi és adminisztrációs teendők.
Alapvető elvárások: középfokú vagy felsőfokú közgazdasági vagy jogi
végzettség, társalgási szintű angolnyelv-tudás, gépkocsivezetői jogosítvány és számítógép-kezelési ismeretek. Önéletrajz küldhető az
office@katalin-nohse.ro címre.

AUTÓ- és SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ERDÉLYBŐL NÉMETORSZÁGBA, Bayern,
Baden-Württemberg tartományba és vissza. Minden héten induló járat, kedvező áron, tapasztalt sofőrrel. Tel. 0755-476-144, 00-49-151-459-41020. (59505)

ELADÓ IPARI PELLETGYÁRTÓ gépsor. Teljesítménye: 1000 kg/h. Felhasználható:
puha- és keményfa, mezőgazdasági hulladék, energianövény stb. A gépsor a következőkből áll: 1 db pelletprés gyűrűsmatricával, 1000 kg/h; 1 db kalapácsos daráló 22 kW-os
dupla ciklonnal, szállítócsigákkal; 1-1 db 2 és 4 méteres szállítószalag; 1 db hűtő- és porleválasztó henger; 1 db automata csomagológépsor mérleggel és zsákforrasztóval. Ára:
75.000 euró + héa; ezenkívül egy LÉGKONDICIONÁLÓ GÉP, (GOMBATERMESZTÉSBEN használt) nagy teljesítményű, 380 kW-os, 2 csavarkompresszoros CHILLER,
Mcquay Ecoplus 100.2 XE ST márka. Működési fokozata 25%-100% tartományban, vízhűtéses kondenzációs torony. Biztosítja 5000 négyzetméternyi terület (háromszintes)
gombatermelés hűtését. Ára: 19.900 euró + héa. Tel. 00-40-723-924-896. (sz.-I)

SZERETED A GYEREKEKET? Van türelmed játszani, foglalkozni velük órákon keresztül? Energikus, jókedvű és mosolygós vagy általában? Ha igen, akkor TÉGED keresünk!
Egyesületünkhöz
GYEREKPROGRAM-KOORDINÁTORT
keresünk
(munkakönyvvel). 2-12 év közötti gyerekekkel kell foglalkozni, játékokat levezetni és
adminisztratív feladatokat ellátni. A feladatok elvégzéséhez szükséges a román és magyar
nyelv ismerete, és előnyt jelent bármilyen pedagógiai képzés. Ha úgy érzed, ez a kiírás
pontosan neked szól, várom jelentkezésed a 0749-154-849-es telefonszámon! (sz.-I)

ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és SEGÉDMUNKÁST. Tel.
0745-832-391. (18633-I)

A THEREZIA KFT. minimum 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező KÖNYVELŐT
alkalmaz. A felsőfokú gazdasági végzettség előnyt jelent. Az önéletrajzát, kérjük, juttassa
el a 0265/322-443-as faxszámra vagy a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni
lehet a 0265/322-441-es és a 0749-228-435-ös telefonszámon. (sz.-I)
FESTŐ mellé SEGÉDMUNKÁST vagy SZAKEMBERT alkalmazok. Tel. 0755-924147. (59694-I)

VENDÉGLŐ SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT felvesz hosszú távra. Érdeklődni a
0731-309-960-as telefonszámon. Az önéletrajzot küldjék az office@hotelconcrete.ro
e-mail-címre. (18668-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hoszszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a
magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás
2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59537-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk,
betanítással! A magyar nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 0040-753-102-290 telefonszámon. (59537-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat a Bodoni utca
83. szám alá lehet benyújtani. (18710-I)
BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT keresünk, házaspárok
előnyben. Tel. 0745-696-055. (18706-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT. Tel. 0745696-055. (18706-I)

FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-666-544. (18701-I)

A CURIE PUB PIZZÁZÓBA alkalmazunk PINCÉRLÁNYOKAT és BÁROSLÁNYOKAT. Tel. 0771-652-673. (59719-I)

FRANCIA CÉG BÚTORFÉNYEZŐ MŰHELYÉBE készre dolgozásra alkalmaz SZAKKÉPZETT SZEMÉLYEKET. Ingyenes szállítást, étkezési jegyeket és kedvező fizetést
ajánlunk. Tel. 0748-111-797, 0748-111-796. (18707-I)

A DAW BENŢA TÁRSASÁG
– Marosszentkirály, Fő út 201. szám –
alkalmaz

MUNKÁST A TERMELÉSBE

Az érdeklődők benyújthatják önéletrajzukat személyesen, vagy elküldhetik
a 0265/320-522-es faxszámra, illetve az office@caparol.ro e-mail-címre,
a humánerőforrás-osztály figyelmébe ajánlva.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT. Tel. 0722268-866. (59483)
NÉMETORSZÁGBA keresünk RAKTÁRI DOLGOZÓKAT, TARGONCÁST, VILLANYSZERELŐT, ÉPÍTŐIPARI MUNKÁST minimális németnyelv-tudással. Más lehetőségek is vannak. Tel. 0741-388-605, info@realjobs.eu (59519-I)
ÉPÍTKEZÉSBE MUNKÁSOKAT keresünk. Tel. 0740-789-236. (59733-I)

VARRODA alkalmaz VARRÓNŐT, CTC-s CÉRNATAKARÍTÓ SZEMÉLYT és TŰZŐGÉPKEZELŐT, MESTER(NŐ)T. Tel. 0742-298-872, 0740-592-229. (18719-I)

MUNKATÁRSAKAT keresünk KERTÉPÍTÉSI MUNKÁKRA, jogosítvánnyal rendelkezők előnyben. Tel. 0743-037-857. (59762-I)

A THERÉZIA PRODCOM KFT. GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmaz. Önéletrajzát a Therezia titkárságán vagy a therezia@therezia.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni 7–15 óra
között a 0755-084-280, 0265/322-440 telefonszámokon lehet. (59546-I)

A PRESIDENT IMPEX KFT. alkalmaz FŰTÉS- és VÍZSZERELŐKET vagy technikai
végzettséggel rendelkező FIATALOKAT, akik ebben a szakmában szeretnének dolgozni.
E-mail-cím: president.impex@gmail.com (18720)
MAROSVÁSÁRHELYI VARRODA alkalmaz MUNKATÁRSAKAT lineáris varrógéphez. Ajánlunk vonzó fizetést és étkezési jegyeket. Érdeklődni a 0769-670-858, 0769-669456-os telefonszámokon. (18721)
A TRANZIT PIZZÁZÓ FUTÁRT alkalmaz. Tel. 0740-070-516. (59777-I)

A VAJDASZENTIVÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA – Vajdaszentivány, 96. szám –2017.
március 23-án 10 órától versenyvizsgát szervez az intézmény székhelyén egy félnormás
KARBANTARTÓI ÁLLÁS betöltésére. Az általános részvételi feltételek a 2011. évi 286os kormányhatározatban szerepelnek. Egyéb feltételek: legalább alapfokú végzettség és
jártasság a vízszerelő, villanyos, asztalos, építkezési szakmákban. A beiratkozási iratcsomó 2017. március 21-én 14 óráig nyújtható be az intézmény székhelyén. Bővebb tájékoztatás kapható a 0265/341-150-es telefonszámon. (sz.-I)
EXKAVÁLÁS (FÖLDKOTRÁS), BONTÁS, VÍZ- ÉS CSATORNAÉPÍTÉS, GÉPKÖLCSÖNZÉS. Tel. 0743-311-505. (18724)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

A világon a legjobb férjet
és édesapát, az Amerikában
élő,
marosvásárhelyi
VERESS
LORÁNDOT
köszöntik
szerettei 76. születésnapja alkalmából. Kívánnak egészséget, boldogságot és hosszú életet.
Szerető családja: felesége, Judit, lánya, Noémi
Bernadette és fia, Zoltán,
valamint
két
legjobb
barátja, Sebestyén János
és neje, Anikó Marosvásárhelyről,
Kerekes
György és neje, Bazsi
Győrből. (v.-I)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓK: 120 literes műanyag
hordó, 200 literes műanyag hordó, villanymotor, többféle fekete cérna,
40/2-es pamut bobina, bőrvarró
cérna, kesztyűvarró-gépek több típusban, antik bútor, komód és egyajtós
szekrény.
Tel.
0758-111-984.
(58882-I)

A NAGYERNYEI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET
vezetőtanácsa a 2005/1-es törvény, valamint az alapító okirat

értelmében értesíti tagjait, hogy 2017. április 5-én 10 órától tartja
rendes évi és rendkívüli közgyűlését a szövetkezet székhelyén. A
napirend a székhelyen van kifüggesztve. Abban az esetben, ha a
gyűlések nem lesznek határozatképesek, összehívják a következő
napra ugyanarra a helyre és ugyanabban az órában. (18722)

Marosvásárhely municípium
versenyvizsgát szervez

egy I. besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú
felügyelői állás betöltésére a Kommunikáció,
Nemzetközi Finanszírozású Projektek
és Humán-erőforrás Igazgatóság logisztikai osztályára.
Az írásbeli vizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják 2017. április 19-én 10 órakor.
A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III.
részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet benyújtani
a hivatal székhelyén, a 87-es irodában, és tartalmazniuk kell azokat az
iratokat, melyeket a 2008. évi 611-es kormányhatározat 49. cikkelye
1-es bekezdése és a 2013. évi 192-es rendelet 2. cikkelye ír elő.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet
listája
a
polgármesteri
hivatalban,
illetve
a
http://www.tirgumures.ro weboldalon is tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330 telefonszám 110-es mellékállomásán, naponta 8–14 óra között.
Dr. Dorin Florea polgármester

A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda, Márton Áron utca 18.
szám, P4, Hargita megye –, az EMIVAS CONS KFT. felszámolója,
nyilvános árverést szervez
járművek értékesítésére:
– Roman vontató gépkocsi (1989) – MS 02 XUS – kikiáltási ár 3.884,80 lej + héa
– Mitsubishi Pajero 3.2 (2003) – MS 07 AVK – kikiáltási ár 19.783,20 lej + héa
– Hydrom 18 t-s daru (1990) – MS 05 VWZ – kikiáltási ár 25.178,40 lej + héa
– Iveco Magirus (1995) – MS 06 GNO – kikiáltási ár 7.193,60 + héa
– Mercedes Sprinter 313 CDI (2000) – MS 99 SES – kikiáltási ár 5.395,20 lej + héa
– Dacia 1307 furgon (2003) – MS 06 KHX – kikiáltási ár 3.236,80 lej + héa
– R10215 Roman teherautó (1989) – MS 09 DJG – kikiáltási ár 4.316 lej + héa
– R10215 Roman speciális gépkocsi (1988) – MS 09 DSV – kikiáltási ár 4.316 lej +
héa
– Hyundai Tucson gépkocsi (2006) – MS 09 EIC – kikiáltási ár 20.502,40 lej +héa
– R10215 Roman speciális gépkocsi (1980) – MS 55 EMV – kikiáltási ár 3.884,80 lej
+ héa
– R10215 Roman speciális gépkocsi (1988) – MS 44 EMV – kikiáltási ár 2.517,60
lej + héa
– Dacia Logan gépkocsi (2007) – MS 11 EMV – kikiáltási ár 8.632,80 lej + héa
– Dacia Logan gépkocsi (2007) – MS 12 EMV – kikiáltási ár 8.632,80 lej + héa
– Mirsa STM-22 félpótkocsi (1984) – MS 80 DGU – kikiáltási ár 7.733,60 lej + héa
– Mercedes MB 100 gépkocsi – MS 99 RGA – kikiáltási ár 5.036 lej + héa
– Dacia 1307 dupla kabinos furgon (2001) MS 05 PVX – kikiáltási ár 1.438,40 lej +
héa
– Atlas AB 1702 exkavátor (1980) – kikiáltási ár 10.800 lej + héa
– S 1500 B buldózer (1980) – kikiáltási ár 21.280 lej + héa
– félpótkocsialváz (1980) – BV 80 KHN – kikiáltási ár 3.600 lej + héa
– Mercedes gépkocsi (1998) – MS 04 MGF – kikiáltási ár 3.920 lej + héa
– Telemac daru (1980) – kikiáltási ár 18.000 lej + héa
Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek igazolják a
kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garancia és a feladatfüzet, továbbá az árverés előtt
24 órával a részvételi díj kifizetését.
Az árverés a felszámoló székhelyén lesz március 24-én 15 órakor, és
megismétlik péntekenként, ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. A
részvételi feltételekről bővebb tájékoztatást a 0366/100-551, 0748-836-713-as
telefonszámokon nyújtanak.

Jelentkezni lehet a Zabhegyező fesztiválra

A Creactivity Kids Club gyermekcsoportot visz a XXVI. Zabhegyező
nemzetközi gyermekfesztiválra, Magyarország legszínesebb és
legtanulságosabb gyermekrendezvényére.
Időpont: 2017. április 12–16. Helyszín: Pápa, Magyarország.
Korosztály: 6-13 év. Ár: 540 lej. Részletes infók a 0749-154-849-es
telefonszámon.

Maroskeresztúr község

– Maros megye –
versenyvizsgát szervez
egy megüresedett I. besorolású felső fokozatú felügyelői állás
betöltésére Maroskeresztúr község polgármesteri hivatalában,
a pénzügy-könyvelési, adó- és vagyonkezelési,
valamint közszállításért felelős osztályon.
A versenyvizsgára a hivatal maroskeresztúri székhelyén kerül sor,
Fő út 678. szám, Maros megye, három egymást követő szakaszban: a
dossziék kiválasztása, írásbeli próba 2017. április 20-án 9 órakor, interjú április 27-én 9 órakor. A következő szakaszra csak az előző szakaszon átmenők jelentkezhetnek.
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek eleget kell tenniük a 188/1999. számú, utólag módosított és kiegészített, a köztisztviselők státusára vonatkozó törvény 54 cikkelyében szereplő általános
feltételeknek:
• minimum 9 év régiség a szakterületen
• oklevéllel igazolt közgazdasági, jogi vagy közigazgatási egyetemi
végzettség
A dossziékat a versenyvizsgára a hirdetésnek Románia Hivatalos
Közlönye III. részében való megjelenést követő 20 napon belül kell benyújtani a hivatal székhelyén a vizsgabizottság titkárának.
A beiratkozási dossziénak kötelező módon tartalmaznia kell a
611/2008-as (aktualizált) kormányhatározat 49 (1). cikkelyében előírt
dokumentumokat.
A versenyvizsga megszervezésére és a bibliográfiára vonatkozó információkat hétfőtől péntekig 8-12 óra között az intézmény székhelyén,
a 0265-326-112 (21-es mellék) telefonszámon vagy a község
www.cristestimures.ro honlapján kaphatnak
Kovács Edit, Maroskeresztúr polgármestere

A B&B Insolvency Solutions IPURL, székhelye: Csíkszereda, Márton Áron utca
18. szám, P4, Hargita megye, a csődbe jutott Sintech Kft. cégfelszámolójaként
nyilvános árverést szervez
a következő javak egyenkénti eladására:
1) Hétvégi ház – Gödemesterháza községben, Mesterháza falu 19/C szám, Maros
megye –, amihez egy 477 négyzetméteres telek tartozik. A víkendház téglából épült
földszinti és fából épült emeleti részből áll, azbesztcement tetővel fedve. A
víkendház (4 szoba, 2 előszoba, egy terasz) 1992-ben épült. A javak együttes
kikiáltási ára: 76.500 lej.
2) Kétszobás lakás – Marosvásárhelyen, Bábolna utca 20. szám, 2-es lakrész. A 2
szobából és mellékhelyiségekből álló lakás hasznos felülete 47,5 négyzetméter,
amihez 6,96/325 rész földterület tartozik. A javak együttes kikiáltási ára: 157.500 lej.
3) Volkswagen Passat Highline 2.0 TDI 4 Motion, 2008-as évjáratú (450.000 kmben). Kikiáltási ár: 17.010 lej.
4) Laptop HP COMPAQ NX7010, 2011-es gyártmány. Kikiáltási ár: 54 lej.
5) Sony Bravia KDL 26S2030-as LCD színes televízió, 2007-es gyártmány.
Kikiáltási ár: 135 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverésen részt vehetnek fizikai és/vagy jogi személyek, akik igazolják, hogy
letétbe helyezték a kikiáltási ár 10 százalékát és kifizették a feladatfüzet árát,
továbbá az árverés előtt 24 órával a részvételi díjat.
Az árverésre a felszámoló székhelyén kerül sor 2017. március 24-én 13 órakor.
Ha a javak nem kelnek el, az árverést minden pénteken megismétlik a javak
eladásáig.
Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551 és 0748-836-713-as telefonszámon.

ELADÓ Vadadban, központi zónában
lakóház 8,3 ár telekkel: 3 szoba,
konyha, kamra, sütőkemence és melléképületek + 4,50 ha külterület. Irányár: 13.000 euró. Tel. 0744-399-160.
(-)
TŰZIFA
(59354)

eladó.

Tel.

0746-189-919.

VÁSÁROLUNK festményt, ezüstöt,
bútort, régiséget. Tel. 0740-242-861.
(57357)
ELADÓ Bécsben gyártott pianínó,
márkaneve Stingl. Tel. 0745-363-041.
(591-I)
ELADÓK hússertések vágási lehetőséggel, malacok, vemhes kocák és kan.
Tel. 0265/435-899. (59660)
ELADÓ két darab kéményes gázkonvektor és egy pelenkamosó gép. Tel.
0740-138-349, 8-21 óra között.
(59496-I)
ELADÓ lucernamag. Tel. 0740-872743. (59651-I)
KIADÓ kétszobás, első emeleti bútorozott tömbházlakás a főtéren nem
dohányzóknak (két lánynak vagy egy
párnak). Bére: 220 euró + garancia.
Tel. 0742-132-058. (59640-I)
A Mureş Insolvency SPRL, az
újraszerveződés alatt álló adós Foraj
Sonde Rt. Maros cég csődbiztosa
nyilvános árverést szervez
az alábbi ingatlan értékesítésére:
1.) 211 négyzetméteres terület, rajta
16 négyzetméteres épület Marosvásárhelyen, a Verii utca 59. szám
alatt. Kikiáltási ár 91.466 lej + héa. Az
ingatlan bemutatása a www.unpir.ro ,
a www.smdamures.ro és a www.olx.ro
weboldalakon, illetve a csődbiztos
székhelyén tanulmányozható.
A nyilvános árverésre március 24én 13 órától kerül sor a csődbiztos
székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az
időpontban, a javak értékesítéséig. Az
árverésen részt vehetnek azok a
magánés
jogi
személyek,
akik/amelyek
megvásárolják
a
feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár
10%-át képező garanciát és a
részvételi díjat 24 órával az árverés
kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos
0265/269-700, 0745-146-096, vagy az
adós
0736-444-657-es
telefonszámán.
A Mureş Insolvency SPRL, az
újraszerveződés alatt álló adós Foraj
Sonde Rt. Maros cég csődbiztosa
nyilvános árverést szervez
az alábbi javak értékesítésére:
– 1140 db 3m x 1m, 4m x 1m x 0.2,
4m x 1m, 3m x 0.5 m méretű kőlap.
Kikiáltási ár 250.800 lej + héa.
A nyilvános árverésre március 24én 13 órától kerül sor a csődbiztos
székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az
időpontban, a javak értékesítéséig. Az
árverésen részt vehetnek azok a
magánés
jogi
személyek,
akik/amelyek
megvásárolják
a
feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár
10%-át képező garanciát és a
részvételi díjat 24 órával az árverés
kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos
0265/269-700, 0745-146-096, vagy az
adós
0736-444-657-es
telefonszámán.

2017. március 17., péntek ______________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG
KÜLFÖLDRE költözés miatt olcsón
eladók: háromajtós szekrény, ifjúsági
szobabútor, mosogatógép, hűtő, mosógép, kályha, szőnyeg, tévé, zeneszekrény, asztal, székek, női biciklik.
Tel. 0747-202-399. (59674-I)
ELADÓK Swarovski-kristályokból készített egyedi ékszerek. Tel. 0764689-929. (59706-I)
ELADÓK nagyon termékeny diófacsemeték. Tel. 0265/427-377, 0754358-268. (59695-I)
ELADÓ 3 szobás családi ház Somosdon nagy kerttel, pince és nagy udvar.
Tel. 0746-491-026. (59702-I)
ELADÓ egy nagyméretű öntvény
fürdőkád, egy 12 literes rézpermetező,
egy női, 48-50-es méretű fekete
karakülbunda, zsinórcsipke (poántlász)
terítők, kézimunkák, két fotel, egy kis
kerek asztal, egy új töltött karosszék,
magyar nyelvű könyvek. Érdeklődni a
0770-904-468-as
telefonszámon
a
délutáni órákban, 15-18 óra között.
(59528)
VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744-474863. (59293)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-621.
(59617)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(59617)
ELADÓ lucernamag. Tel. 0742-461959. (59669-I)

ELADÓ emeletes ház az Ana Ipătescu u.
9. szám alatt: 150 m2 lakófelület, 5 ár
telek, 15 méteres nyitás, bútorok, kályhák,
hűtő, 20-50 literes korsók, bor. Tel. 0747408-575, 0740-030-244. (59730)
ELADÓ gyümölcsös 47 ár belterületen. Tel. 0740-086-654. (59742-I)
ELADÓK: kombinált szekrény, ágyneműtartó, hanglemezek, képeslapok,
Ceauşescu-képek (látogatások) keretezve, szépirodalmi könyvek, régi kicsi
rádiók, térképek, fényképezőgép. Tel.
0728-950-046, 0728-950-997. (59741)

ELADÓK: Whirlpool mosógép, Whirlpool
négyfiókos fagyasztó, Arctic hűtőszekrény, konyhabútor fenyőből, két fotel,
könyvespolc,
új
íróasztal,
fenyő
franciaágy, kárpitozott ágy, háromajtós,
magasított szekrény, cipőtartó, Daewoo
színes tévé, szekrénysor, szekrény,
kétkarikás rezsó. Tel. 0751-291-808.
(59749)
KIADÓ hosszú távra 4 szobás, I.
emeleti tömbházlakás a Víkend és a
November 7. piac mellett (2 fürdő,
konyha, ruhatároló). A lakás bútorozatlan, de kérésre bebútorozzuk. Tel.
0744-850-656. (sz.-I)
ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0745386-089. (59748-I)
ELADÓ 2002-es Dacia Super Nova,
a műszaki vizsga 2018. áprilisig érvényes. Tel. 0743-923-773. (59759-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(59765-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(59765-I)

ELCSERÉLEK sürgősen egy rendezett,
szigetelt, meleg, csendes, jó környezetű,
központi, kétszobás, 50 m2-es (III/III.
emeleti) tégla tömbházlakást külön
udvaros magánházzal. Lakásközvetítők
kizárva. Tel. 0730-445-527, 15-18 óra
között. (59783)

ELADÓK: kanapé, ajtók, kályhacsövek,
többféle bútordarab, konvektor, rádiók,
lemezek, órák, korsók, tégla, szövetek,
csergeterítő, porszívó, többféle edény, 15
db báránybőr, sok baba, régi székek,
kicsiágy, mosógép és sok egyéb, minden
olcsón. Csere is érdekel. Tel. 0265/242342. (59788)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-919-662.
(59785)
CSEREFA eladó – 140 lej. Tel. 0740-383071. (59786)

ELADÓ családi ház Búzaházán, a 36.
szám alatt, melléképületekkel. Tel. 0722662-969. (59789)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (59705-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (59461)

SÍRKERET, sírkő, feliratok készítését
vállaljuk mozaikból, márványból az
összes városi temetőben és falun is,
garanciával. Tel. 0746-559-028. (59274)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget aláírok. Tel. 0756-760-667. (18622-I)

KEMÉNY tűzifa eladó: bükk, gyertyán.
Tel. 0748-977-768. (59793)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: ultrahang, mammográfia, csontsűrűségmérés, hormonális vérvizsgálat. Tel.
0740-158-526. (59202-I)

ELADÓ családi ház Nyárádremetén, a
285. szám alatt: 3 szoba, konyha,
fürdőszoba, kamra és melléképületek,
istálló, garázs. Tel. 0752-030-701.
(59805)

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

ELADÓ
ház
Deményházán.
0265/576-411. (mp.)

Tel.

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Sólyom Vasile Béla
névre szóló ingyenes autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (2491)

MINDENFÉLE

ELTELT ÖT ÉV, ELÉRKEZETT AZ 50
ÉVES ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ
IDEJE mindannyiunk számára, akik
1967-ben érettségiztünk az Unirea–
Egyesülés középiskolában, a XI. B
osztályban, osztályfőnök Molnár
Magda tanárnő.
Találkozás 2017. június 10-én, szombaton 14 órakor a Rosen Garden vendéglőben (Tulipán u.). Várjuk előzetes
jelentkezéseteket a következő elérhetőségeken: H. András – 0727-866200, P. Tibi – 0744-234-670, B. Ernő
(Nőci) – 0742-828-647. (58950-I)
ÜZLETTÁRSAT vagy MUNKÁT KERESEK turizmusban (hotel, panzió)
vagy közélelmezésben. Külföldön 20
év gyakorlattal rendelkező 40-es
hölgy vagyok, angol-, román- és magyarnyelv-ismerettel. Tel. 0744-975055. (59725-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS cégeknek.
Tel. 0744-504-536. (18481)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (58651-I)
KÖLCSÖNZÖK és ELADOK minőségi menyasszonyi ruhákat, 2017-es
modelleket is. Înfrăţirii u. 20/3. sz. Tel.
0745-762-011. (59417)
OLCSÓ
üdülést
kínálunk
Hajdúszoboszlón házias ellátással: 7 éjszaka (8
nap) 400 lej. A húsvéti ünnepekre is várjuk
vendégeinket: 3 éjszaka (4 nap) 250 lej.
Tel. 00-36-455-7227, 00-36-52-271-848.
(59457)
SÍRKERETEK, kripták készítése, javítása
előnyös áron. Tel. 0753-924-431. (59494)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (59631-I)
KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőket Lindab cserépből, valamint csatornákat.
Tel. 0752-377-342. (59713-I)
FAMETSZÉST vállalok. Tel. 0754-321542. (59771)
CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL építkezési munkát vállal: háztetők készítését, bádogosmunkát, cserépforgatást, belső munkálatokat, kapuk,
kerítések készítését. A szállítás ingyenes. Tel. 0764-463-517. (59790-I)
BEJÁRÓNŐT keresek. Tel. 0771446-350. (59792-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Tíz évvel ezelőtt elvesztettünk
egy szerető édesanyát, anyóst
és nagymamát. Ő volt nekünk
a mindenünk, és mi voltunk
neki a mindene. Itt ügyelt
reánk a földön, és most ügyel
reánk a mennyországból.
Drága
Cika,
NEMES
VIKTÓRIA, soha feledve nem
leszel, és mindig hiányozni
fogsz! Pihenj békében, drága
Cikánk! (v.-I)

Fájdalommal
emlékezünk
március
19-én
szeretett
nagymamánkra,
SÜTŐ
JUSZTINÁRA halálának 2.
évfordulója
alkalmából.
Nyugodjon békében! Szerető
unokái:
Árpi,
Enikő,
dédunokái: Boti és Adri.
(59614)

Márciusban pihentek meg:
édesanyám, MEZEI (CSIKI)
ERZSÉBET, édesapám, MEZEI
ZSIGMOND (Jóska). Akik
ismerték, gondoljanak rájuk
kegyelettel! Drága jó szüleim,
nyugodjatok
békében!
Lányotok. (59703)

Fájó szívvel emlékezünk 2002.
március 17-ére, amikor az
ákosfalvi
GÁLL SÁMUEL
szerető, jóságos szíve utolsót
dobbant.
Fájó emlékét egy életen át őrzi
bánatos
felesége,
Vilma,
lánya, Irénke és családja.
(mp.-I)
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„Már nincs holnap, ennyi volt az
élet, sirassatok csendben, én a
szívetekben élek.”
Megállt egy szív, mely élni
vágyott, pihen az áldott kéz, mely
dolgozni imádott. Egy váratlan
perc alatt életed véget ért,
panaszszó nélkül, búcsúszó
nélkül
közülünk
elmentél
csendesen és szerényen, ahogy
éltél. Tudjuk, hogy nem jössz, de
olyan jó várni, hazudni a szívnek,
hogy ne tudjon fájni. Hogy egy
édesanya milyen drága kincs,
csak az tudja, akinek már nincs.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel
emlékezünk
az
imádott,
drága
édesanyára,
nagymamára, dédire, testvérre, rokonra, id. LÁSZLÓ GIZELLÁRA
halálának 2. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak
rá szeretettel. Nyugodj csendben és békében, drága édesanyánk!
Soha nem fogunk elfeledni.
Szerettei. (59697-I)
Minden

mulandó

ezen

a

szívünkben

a

világon. Csak egy van, ami a
sírig

vezet,

szeretet és az emlékezés.

Szeretettel
bordosi

emlékezünk

születésű

a

ORBÁN

ENDRE-ANDRÁS volt marosvásárhelyi lakosra halálának
24.

évfordulóján.

Szerettei:

felesége, lánya és unokája.
(59739)

Dr.

BLÁGA

IMOLA

Molnár

szül.

Két éve már lelked messze jár,
de

szívünk

nagyon

könnyek

még

fáj.

mindig

Csak

a

hullanak

fájó

érted.

Örökké szeretünk, és nem
feledünk téged. Soha el nem

múló szeretettel emlékeznek
rád:

édesanyád,

férjed

gyermekeid. (59763)

és

„Az igaz szeretet megtanít

szenvedni, megtanít mérhetetlen

fájdalmat

Csupán

felejteni.”
Fájó

március

egy

dolgot

szívvel

17-én

ILONÁRA
halálának

nyugalma

nem:

emlékezem

NAGY

szül.

Bartha

legyen

áldott,

10.

Emléke

érezni.

évfordulóján.

csendes!

Gabi. (59766)

Férje,

Szomorú szívvel emlékezünk
március

17-én

ISTVÁNRA

halálának

SZÁZ

8.

évfordulóján. Emlékét őrzik
szerettei. (59773-I)

A búcsú nélküli elválás örök
fájdalmával

emlékezünk

édesapára,

nagytatára,

március

18-án

a

drága

testvérre és nagybácsira, a
nyárádgálfalvi
ÁRPÁDRA

évfordulóján.

TANÁSZI

halálának
Áldott,

15.

szép

emlékét szívünkben őrizzük.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Szerettei. (59784-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, rokon és
jó szomszéd,
özv. DOBOS GYÖRGYNÉ
szül. PÁNCZÉL ILONA
hosszú szenvedés után 84. évében csendesen megpihent. Örök
nyugalomra március 17-én 13
órakor helyezzük a marosvásárhelyi református temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Búcsúzik két fia, három menye,
unokái és dédunokái. (59770-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
testvér, dédnagymama, rokon és
jó barát,
özv. BORDÁS ÁGNES
szül. Enyedy
életének 77. évében március 16án csendesen megpihent. Temetése március 17-én 12 órakor
lesz a református temetőben.
Emlékét örökké szívünkben őrizzük.
A gyászoló család. (59804-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Dobos György kollégánknak édesanyja, özv.
DOBOS GYÖRGYNÉ szül.
PÁNCZÉL ILONA elvesztése
miatt érzett fájdalmában. A
Mondo Trade munkaközössége. (18723-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága szerettünk,
FÜZI
MIHÁLY
agrármérnök
temetésén
részt
vettek,
fájdalmunkban osztoztak, sírjára
virágot helyeztek. A gyászoló
család. (59769)

Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága halottunk, ifj.
KRISTÓF PÉTER sáromberki
lakos temetésén március 15-én
részt
vettek,
fájdalmunkban
osztoztak és sírjára virágot
helyeztek.
Kedves
felesége,
Rózsika,
lánya,
Noémi
és
szeretett édesapja és édesanyja.
(59796)
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A CFR Önsegélyző Pénztára

– Marosvásárhely, Horea utca 3. szám –
sürgősen megoldhatja anyagi gondjait helyben
nyújtott hitel folyósításával, előnyös feltételekkel.
A hiteltípusok a következők:
• kezessel nyújtott kölcsönök
• kezes nélküli kölcsönök és pluszösszegek
• speciális kölcsönök fiatal házasoknak,
újszülöttet nevelő családoknak és egyetemistáknak
• társaságitőke-betétek előnyös kamatokkal
Érdeklődni a 0265/233-699-es telefonszámon lehet.

Rágcsálóirtás

A Coral Impex Kft.
felhívja a lakosság figyelmét,
hogy március 22–április 5. között Marosvásárhelyen – magánterületen, magánházaknál
rágcsálóirtásra kerül sor, a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós
szerződés alapján.
A felhasználandó szer a Facorat pasta és/vagy Starkorat
block, hatóanyaga az Egészségügyi Minisztérium által enbrodifacoum,
gedélyezett
amely mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül, ellenszere
a K1 vitamin.
Felkérünk mindenkit, hogy
fokozottan figyeljenek a balesetek elkerülése végett a kisgyerekekre és a háziállatokra.
Ha mégis bejutna a szervezetükbe a méreganyag, sürgősen
jelentkezzenek a Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórháznál ellátásra.
A Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet
Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánés
gazdasági
házaknál
egységeknél egyaránt.

