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Óvodai beiratkozások hava

Rohamosan csökken a gyermeklétszám

A nézeteltérések
továbbra sem
hiányoznak

A tanügyminiszternél tett látogatás
nyomán, amelyen a helyi hatóságok
ultimátumot kaptak, hogy május 15-ig
kötelező módon hárítsák el az akadályokat a Római Katolikus Teológiai Líceum további működését illetően,
tegnapi rendkívüli ülésén újabb három
határozatot hozott a marosvásárhelyi
tanács.

____________3.
240 éve született
Gauss

… fontosnak tartom bemutatni Gauss
valódi tudósi és emberi nagyságát, és
feloldozni a közismerten elterjedt vádaktól, jelesül, hogy agyonhallgatta
Bolyai János felfedezését. Ideje, hogy
kivessük Gaussról való vélekedésünkből a keserű ízt, és nehezményezésünket objektív és tiszta Gauss-képpel
váltsuk fel.

____________5.

Hétfőn kezdődik az óvodás – őszire még
nem iskoláskorú – gyermekek visszaíratása tanintézeteikbe az új tanévre,
május 22-étől pedig a legkisebbeket
írathatják be szüleik a választott óvodába. A részletekről Haller Katalin magyar
óvodai oktatásért felelős Maros megyei
szaktanfelügyelőt kérdeztük.

Nagy Székely Ildikó

– Megyeszinten hány magyar óvodásra számítanak a 2017–2018-as tanévben?
– Ez csak akkor körvonalazódik, ha lezárul a
már óvodába járó gyermekek visszaíratása. A
homogén korcsoportok esetében, ahol a legnagyobbak elbúcsúznak az óvodától, új kiscsoportok indulnak, viszont bizonyos tanintézetekben
vegyes csoportok működnek. Az óvodáknak, illetve azoknak az iskoláknak, amelyekhez egyes
óvodák tartoznak, kötelező módon naponta kell

Fotó: Nagy Tibor (archív)

frissíteniük és kifüggeszteniük az adatokat.
– Mit kell tudniuk az óvodába készülő gyerekek szüleinek az iratkozással kapcsolatban?
– A legfontosabb az, hogy nem lehet egyszerre több helyre beiratkozni. Az óvodák számítógépes adatbázisba vezetik be az év végéig
harmadik életévüket betöltő gyermekek adatait,
és a program kiszűri, ha egy másik tanintézetben már nyilvántartásba vették a gyereket.
(Folytatás a 4. oldalon)

A kegyelem árnyalatai

Benedek István

Egyik nap még van kegyelem a korrupcióért elítélteknek, másnap már nincs. Annyira nyíltan kegyeskedik a politikum a szemünkbe hazudozni a
kérdéskörben, amennyire távol állunk egy normálisan
működő jogállamtól, ahol egy hasonló esetben a vétkesnek vennie kéne a kalapját, és távozhatna a közéletből.
Zajlik a parlamentben a közkegyelmi törvénytervezet vitája, ami égető kérdés, mert az európai emberjogi bíróság a fegyintézetekben uralkodó gyatra
állapotok miatt sürgős lépésekre szólította fel az országot. Így, mivel gyorsan börtönöket építeni nem tudnak, az enyhébb ítéletek alapján rács mögött ülő
rabokat fogják szélnek ereszteni, hogy mérsékeljék a
zsúfoltságot, és elkerüljék a raboknak busás kártérítéssel járható ítéletek tömegét. A szenátus hétfőn készül szavazni a tervezetről, amelynek jogi
szakbizottságbeli vitája során a módosító javaslatok
közé került szerdán az is, hogy korrupciós perek elítéltjeire is terjedjen ki a kegyelem. Még aznap este
utcára vonult pár száz ember az ország különböző városaiban, erre a csírázó demonstrációkkal egy időben
a kormányfő és a szocdem pártelnök is elhatárolódott
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 2 perckor,
lenyugszik
20 óra 36 perckor.
Az év 125. napja,
hátravan 240 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma GYÖRGYI, ADRIÁN,
holnap IVETT, FRIDA napja.
IVETT: a Judit francia megfelelőjéből, az Yvette-ből rövidült.
FRIDA: német eredetű, a Friede- kezdetű, illetve végződésű
nevekből önállósult, jelentése:
béke, védelem, körülkerített terület.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. május 4.

Esős idő

Hőmérséklet:
max. 210C
min. 100C

1 EUR

4,5448

100 HUF

1,4555

1 USD

1 g ARANY

4,1581
165,1813

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

7, 20, 39, 33, 18 +19

NOROC PLUS: 8 8 0 4 3 3

13, 25, 22, 15, 34, 11

NOROC: 5 5 9 9 6 4 8

4, 12, 13, 29, 10, 15

Megyei hírek

SUPER NOROC: 2 3 4 0 7 3

Kertészeti és dísznövényvásár

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a székelyudvarhelyi és a kézdivásárhelyi dísznövény-kiállításokat
szervező magyarországi ASSA-DiVi Kft.-vel közösen nemzetközi rendezvényt szervez május 5-7. között a marosvásárhelyi Sapientia EMTE campusában. A kiállítók és
árusítók között elsősorban dísznövénytermelők és -kereskedők, kertészeti profilú cégek és magánvállalkozók lesznek jelen. A növény- és faiskolák mellett kertépítők, kerti
berendezéseket, kerti bútorokat, kültéri fajátékokat, különböző öntözőrendszereket forgalmazó cégek, valamint
zöldség-, gyógynövény-, gyümölcs- és szőlőtermesztéssel
foglalkozó kiállítók, de kerti kerámiákat gyártó és forgalmazó vállalkozások is jelen lesznek.

Csősz-szobát avatnak Disznajón

Május 6-án megnyitják a disznajói Csősz házaspár életének és értékmegőrző munkásságának emléket állító
Csősz-szobát. A résztvevőket szombaton 10 órára várják
az óvoda elé, ezt követően koszorúzás lesz a temetőben.
Az ünnepi műsorra 11 órakor kerül sor a kultúrotthonban,
majd 12.30 órakor megnyitják a Csősz-szobát. A rendezvény ünnepi ebéddel zárul.

Bélyegkiállítás és régiségvásár

Május 13-án 7.30 és 14 óra között a marosvásárhelyi
Mihai Eminescu Művelődési Házban bélyegkiállítás és régiségvásár lesz. A vásáron antik tárgyakat, pénzérméket,
kitüntetéseket és egyéb gyűjteményeket mutatnak be és
bocsátanak áruba. A rendezvényt a Maros Megyei Bélyeggyűjtők Egyesülete szervezi.

A hónap kiállított tárgya

A marosvásárhelyi Természetrajzi Múzeum áprilistól új
projektet indított, amelynek célja havonta egy-egy különleges egyed bemutatása. Május folyamán e projekt keretében az európai muflonnal ismerkedhetnek meg a
látogatók. A Szombath Zoltán által preparált és kitömött
állatot 42 éve őrzik a múzeum raktárában.

Katonai parádé a győzelem
és függetlenség napja alkalmából

Május 9-én a helyi hatóságok és a marosvásárhelyi katonai parancsnokság szervezésében 11 órától katonai parádét szerveznek a város központjában. Ez alkalomból
koszorúkat helyeznek el a második világháborúban elesett
katonák emlékére.

Ételintolerancia

A marosvásárhelyi Hetednapi Adventista Egyház egészségügyi előadást szervez május 8-án, hétfőn este 7 órai
kezdettel a Maros Művészegyüttes kövesdombi termében.
Meghívott előadó Szövérfi Erika laboráns-főasszisztens.
Az előadás témája és címe: Az ételintolerancia – fruktózérzékenység. 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.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Fotópályázat

Életterek a jövőből

Ezzel a címmel hirdet közös fotópályázatot az Európai
Klímaszövetség és a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ.
Mint ismeretes, élettereink folyamatosan változnak,
egyre több ember, több gépjármű van a környezetünkben,
ez nagyobb forgalmat, zsúfoltságot, elveszített teret jelent.
Ezzel egy időben viszont a lakosság egyre jobban „visszahódítja”, vagy szeretné újból birtokba venni a városi tereket,
élhetőbb és fenntarthatóbb várost szeretne,
zöldövezeteket, parkokat, olyan helyeket, ahol önmaga
lehet, együtt a természettel, gépek, zaj és zsúfoltság nélkül.
Ebben a kontextusban felmerülnek bizonyos kérdések: milyen városban, milyen településen szeretnénk, hogy gyerekeink felnőjenek, éljenek? Mi az, ami személyesen
megfog a lakóhelyem környékén, és szeretném, ha úgy is
maradna a jövőben? Hogyan tudjuk megosztani a városi
tereket a különböző törekvések között? Milyen helye lesz
a természetnek a városok jövőjében? Hogyan alakul majd

a közlekedés? Hogyan fog alakulni a szociális élet, melyek
lesznek azok a helyek, ahol az emberek találkozni, ismerkedni fognak egymással?
A pályáztatók arra kérik a benevezőket, hogy figyeljék
meg azokat a városi tereket, élethelyzeteket, amelyek kedvesek számukra, amelyeket megmentenének a jövő számára. Az ezekről készült felvételeket várják a szervezők.
A felvétel legyen legkevesebb 5 megapixeles méretű, jpg
vagy tif formátumban. Egy pályázó legtöbb öt digitálisan
készített fényképpel jelentkezhet. Ifjúsági (18 év alatt) és
felnőtt kategóriában lehet benevezni. Benevezési határidő
2017. június 16.
A fényképeket a focusecocenter@gmail.com e-mailcímre kell elküldeni egy ugyaninnen előzetesen igényelt pályázati adatlappal együtt. A pályázat díjazási
keretösszege minimum 800 euró.A pályázati részvétel
ingyenes. A beérkezett pályamunkákból kiállítást szerveznek.

Öltöny, frakk, nagyestélyi, tánc, prosecco és zene, ezek
együttesen adják azt a hangulatot, amely már hagyománnyá
vált a Bolyai Diákszövetség által szervezett tavaszi bálokon.
A marosvásárhelyi fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendő rendezvény május 5-én kerül megszervezésre
a már hagyományossá vált helyszínen, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban.
A tizedik tavaszi bál főszervezője, Horváth-Kovács Mátyás reméli, hogy idén is akkora népszerűségnek örvend
majd a bál, mint az előző években. A tavaly például közel
600 fiatal élt a lehetőséggel, hogy elegánsabb, kulturáltabb

környezetben szórakozhasson. A bál célja, hogy a hagyományokat megőrizve egy olyan környezetet biztosítson a
fiatalok számára, ahol esztétikus körülmények között érezhetik jól magukat.
Fellép a jól ismert Palma Hills és Protopov lemezlovas,
a programok között pedig a Művészeti Líceum kvartettje
zenél majd.
Meghívók 25 lej adomány fejében a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban és a Mini Caféban válthatók, valamint
az esemény napján a helyszínen.
A BDSZ minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel vár
a tizedik tavaszi bálra.

Jubilál idén a tavaszi bál

Hétvégi sportműsor

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

LABDARÚGÁS. Az 1. ligás alsóházi rájátszás 9. fordulójában, pénteken 20.30 órától: Concordia Chiajna – Marosvásárhelyi
ASA.
Május 5., péntek:
A 3. liga V. csoportjának 26. fordulójában,
* 18.00 óra: Voluntari FC – Temesvári Poli ACS (alsóház)
szombaton 18 órától: Lénárdfalva – Maros* 20.30 óra: Concordia Chiajna – Marosvásárhelyi ASA (alsóház)
vásárhelyi ASA II, Pusztadaróc – Radnót.
Május 6., szombat:
A Szászrégeni Avântul áll.
* 21.15 óra: Kolozsvári CFR – Bukaresti Dinamo (felsőház)
A 4. ligában a 25. forduló mérkőzései köMájus 7., vasárnap:
vetkeznek. A műsor: ma 19.30 órától: Ma* 13.30 óra: Botoşani FC – Medgyesi Gaz Metan (alsóház)
rosvásárhelyi MSE – Nyárádtő (Sziget utcai
* 21.15 óra: USK Craiova – Konstancai Viitorul (felsőház)
műfüves pálya); holnap 11-től: MarosvásárMájus 8., hétfő:
helyi Atletic – Erdőszentgyörgy (Maros* 18.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Zsilvásárhelyi Pandurii (alszentgyörgy), Marosoroszfalu – Marosludas,
Szováta – Marosvásárhelyi Gaz Metan, Ma- sóház)
* 20.30 óra: Astra Giurgiu – Bukaresti FCSB
rosvásárhelyi Juvenes – Kutyfalva (MarosValamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a DolceSport és a
szentkirály), Nagysármás – Ákosfalva,
Look TV/Plus.
Nyárádszereda – Náznánfalva.

RENDEZVÉNYEK

Testben élünk

Marosvásárhelyen is bemutatja új könyvét a kolozsvári
Verbum Keresztény Kulturális Egyesület. A Bodó Márta
szerkesztésében megjelent Testben élünk című kötet
átfogó képet nyújt arról, miképpen vélekedik a mai teológia a test(iség)ről, szerelemről, családról, egészségről, betegségről, szenvedésről. A kiadványban közel
negyven szerző, illetve interjúalany – orvos, pszichológus, költő, író, újságíró, színész, zenész, táncpedagógus, szerzetes, tanár, filozófus, pasztorálasszisztens,
kórházi lelkigondozó – járja körül a témát. A bemutatóra ma 18 órakor kerül sor a Bernády Házban a kiadói
főszerkesztő, Bodó Márta és több munkatársa jelenlétében. Moderátor Nagy Miklós Kund.

Légy tájékozott! Ments életeket!

A marosvásárhelyi Ifjúsági Ház és a Sürgősségi Orvostudományi Egyetemistaszervezet május 6-án 9 órai kezdettel harmadik alkalommal szervezi meg a Légy tájékozott!
Ments életeket! elnevezésű kampányt, amely ingyenes elsősegélynyújtás-képzést nyújt a nagyközönségnek. Feliratkozni a 0265/216-066-os telefonszámon lehet.

Bolyai Farkas-tantárgyverseny

Május 6-án, szombaton zajlik a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban a XII. Bolyai Farkas multidiszciplináris tantárgyverseny, amelyen az erdélyi magyar középiskolák diákjai
vesznek részt. A nyitóünnepséget szombaton 8.30 órától
tartják az iskola Bolyai János dísztermében, majd 9 órától
kezdődik a vetélkedő. A résztvevők hét tantárgyból – biológia, földrajz, informatika, társadalomtudományok, történelem, kémia, fizika – bizonyíthatják tudásukat,
felkészültségüket, majd 18-19 óra között díjazzák a legjobb eredményt elért versenyzőket.

A meditáció jótéteményeiről

Meditálj a stresszmentes, békés, tudatos életért! címmel
tart előadást Ferenczi Attila, a nyíregyházi Rajinder Meditációs Központ vezetője május 12-én 18 órakor a marosvásárhelyi Eminescu utca 28. szám alatti Bocskai
teremben. Meditációs tanfolyamot is – elmélet és gyakorlat – tartanak május 13-án 9.30 és 18.30, illetve 14-én
9.30 és 14 óra között. Az ingyenes tanfolyamokra a Villanytelep (Uzinei) utca 4. szám alatt kerül sor. A helyek
korlátozottsága miatt be kell jelentkezni, telefon:
0770-210-180.
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Három tanácsi határozat a katolikus iskola mellett

A nézeteltérések továbbra sem hiányoznak

A tanügyminiszternél tett látogatás nyomán, amelyen a helyi hatóságok ultimátumot kaptak,
hogy május 15-ig kötelező módon
hárítsák el az akadályokat a
Római Katolikus Teológiai Líceum
további működését illetően, tegnapi rendkívüli ülésén újabb
három határozatot hozott a marosvásárhelyi tanács. Tette ezt
annak ellenére, hogy a polgármesteri hivatal jegyzője és jogtanácsosa, valamint az iskolaügyi
igazgatóság ellenvéleményt fogalmazott meg a határozattervezetekkel kapcsolatosan.

A képviselők közel háromórás vita
nyomán döntöttek arról, hogy a tanács
elrendeli a Római Katolikus Teológiai
Líceumnak mint önálló jogi személyiségnek a létrehozását, általános iskolai
alsó és felső, valamint középiskolai tagozattal. A határozat rendelkezik arról is,
hogy a tanfelügyelőségnek módosítania
kell Marosvásárhely 2017–18-as iskolahálózatának a tervét, belefoglalva abba
az önálló jogi személyiséggel rendelkező
katolikus iskolát is. A második elrendeli
a sokat vitatott 2014. évi 241-es tanácsi
határozat kiigazítását, amelyben az áll,
hogy a tanács „javasolja” a Római Katolikus Teológiai Líceum megalapítását
(azzal a feltétellel, ha megkötik a szerződést, hogy a Római Katolikus Státus
tulajdonában levő Mihai Viteazul utca
15. szám alatti épületet bérbe adják a
polgármesteri hivatalnak), a javasolja
szót a jóváhagyja szóval helyettesítik.
A harmadik elfogadott határozat pedig
egy tanácsosokból álló héttagú bizottságról rendelkezik, amely az érintett hivatalok meghívottaival hat hónapon át
követni fogja az iskola helyzetét, és
megoldásokat keres a felmerülő problémákra.
A tanácsosok a vita nyomán megszavazták a Szabad Emberek Pártja és
annak tanácsosa, Hermann Mark Christian által összeállított határozattervezeteket. A tanácsülés előtt Vass Levente, az

RMDSZ városi szervezetének elnöke és
Csíki Zsolt, a tanácsi frakció vezetője
egy rövid sajtótájékoztató során kijelentette: voltak ugyan nézeteltéréseik a POL
tanácsosaival, akik nem álltak melléjük,
amikor megtagadták a költségvetés megszavazását, hogy a katolikus iskola problémáinak a megoldását sürgessék,
továbbá a Szabad Emberek Pártjának
képviselői bejelentették, hogy a jegyző
ellenvetése miatt nem szavazzák meg az
RMDSZ-tanácsosok korábbi határozattervezetét az iskolahálózattal kapcsolatosan, ezúttal mégis támogatni fogják a
POL tanácsosainak javaslatát az
RMDSZ-képviselők által tett kiegészítésekkel. Mivel a Szabad Emberek Pártjának tanácsosai azt kérték, hogy tartsák
fenn a módosító indítványokat, egy rövid
szünet után lemondtak azokról, és a tervezeteket abban a formában szavazták
meg, ahogy a POL tanácsosai benyújtották és utólag kiegészítették. A többi párt
képviselői közül ketten nemmel szavaztak, a többiek pedig tartózkodtak a szavazás során.
Hosszabb vita keletkezett amiatt is,
hogy az RMDSZ-képviselők és Hermann Mark Christian mellett a szocáldemokrata és a liberális tanácsosok közül
Benedek Theodora kivételével más nem
akarta vállalni a bizottságban való részvételt.
Szövérfi László jegyzőtől számonkérték, hogy miért fogalmazott meg ellenvéleményt, holott ő is jelen volt a Pavel
Năstase tanügyminiszterrel folytatott
megbeszélésen, ahol a helyi hatóságok
képviselői utasítást kaptak a katolikus iskola helyzetének rendezésére. A jegyző
nyilvánosan elmondta, és kérdésünkre
megerősítette, hogy azért nem ért egyet
az iskola létrehozásával, mivel a mai
napig érvényben van a minisztérium fejlécével a megyei tanfelügyelőség által
kibocsátott 2015. augusztus 31-i határozat, amely a helyi tanács 2015. január
29-i 33-as döntésére hivatkozva rendelte
el a Római Katolikus Teológiai Líceum
megalapítását. Az iskola tehát létezik,

ezért – véleménye szerint – nem kell
megalapítani. Érdeklődésünkre hozzátette, hogy az említett okirat alapján
egy végleges és visszavonhatatlan
bírói ítélet hiányában a tanfelügyelőségnek nem volt joga a tanintézményt
kihagyni a város iskolahálózatából, és
megtiltani a kezdő osztályok indítását.
Ebből kiindulva a jegyző javaslata az
volt, hogy egy teljesen új iskolát kellene alapítani arra a lehetőségre felkészülve, hogy az iskola jelenleg
érvényes alapító okiratainak törvényen
kívül helyezése esetében legyen ahova
áttenni az osztályokat. Ha erre nem
lesz szükség, az újonnan létrehozott
iskolát fel lehet számolni. Ezt kellett
volna megbeszélni és határozattervezetet összeállítani a minisztériumban eldöntött szerdai találkozón, ami az
RMDSZ-képviselők hiányában nem valósult meg – nyilatkozta Szövérfi
László.
A tanácsülést Peti András irányította.
Bevezetésképpen Stănescu Aurora, az
Unirea Főgimnázium igazgatónője próbált eléggé nem valóságosan hangzó érvekkel az együttélés fontossága mellett
érvelni, valamint a státus és a polgármesteri hivatal között megkötött szerződésnek a be nem tartását kifogásolni az
osztálytermek elosztását illetően. Kijelentette, hogy nincsen szükség etnikai
alapon szervezett iskolákra, és cáfolta,
hogy az Unirea meg akart válni a magyar diákoktól és pedagógusoktól. A
feldobott labdát a POL képviselői
hamar leütötték azzal az érvvel, hogy a
legnagyobb erdélyi magyar közösségnek önazonossága megőrzésének érdekében joga van önálló iskolákra. Ami
pedig a szerződést illeti, az ülésen jelen
levő Holló László, a Gyulafehérváron
székelő Római Katolikus Státus igazgatója felolvasta a státus és a polgármesteri hivatal közötti szerződés azon
cikkelyét, amely szerint a szerződés törvényerővel bír, és az abban vállaltakat a
polgármesteri hivatalnak is teljesítenie
kellene. (bodolai)

Uniós pénzből újítják fel a vajdahunyadi várat

Az Európai Unió pénzforrásaiból újítják fel a vajdahunyadi várat – közölte csütörtökön a Regionális
Fejlesztés, Helyi Közigazgatás és Európai Pénzforrások Minisztériuma.

A tárca honlapján közölt hír szerint Sevil Shhaideh miniszterelnök-helyettes szerdán írta alá a kastélyfelújítás finanszírozásáról szóló szerződést. Ennek megfelelően az elkövetkező
öt évben 21,88 millió lejt költenek Hunyadi János egykori rezidenciájának a felújítására. Az összeg 98 százalékát az EU
pénzforrásaiból biztosítják.
„Vajdahunyad vára Románia egyik legfontosabb gótikus
stílusú műemléke, a világ egyik legszebb kastélyának tartják,
és azt szeretnénk, hogy a felújítás után az európai normáknak
megfelelően hasznosítsuk” – idézte a közlemény a miniszter-

elnök-helyettest. Sevil Shhaideh egyben reményét fejezte
ki, hogy a Románia által lehívott EU-s források év végéig
elérik az 5,2 milliárd eurót. Az EU 2014-2020-as költségvetési ciklusában Románia 23 milliárd euró EU-forrást használhat fel.
A felújítási terv készítői azt remélik, hogy a várkastély éves
látogatottsága a tavalyi 267 ezerről 348 ezerre emelkedik.
Vajdahunyad vára a 13. században épült gótikus stílusban.
Az uradalmat a kastéllyal együtt Zsigmond király katonai érdemeiért adományozta Hunyadi János atyjának, Vajknak. Hunyadi János az 1440-es években kezdte el a családi
birtokközpont, Vajdahunyad kiépítését. A várkastély belső tereiben jelenleg történelmi, régészeti és néprajzi tárgyakat állítanak ki. (MTI)

Elutasította a szenátus Ciuhodaru törvénytervezetét

Kedden a szenátus plénuma egyhangúlag elutasította a Tudor Ciuhodaru szociáldemokrata képviselő
által márciusban benyújtott törvényjavaslatot,
amelynek értelmében 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztést róhatnának ki olyan rendezvények
szervezéséért, amelyek az alkotmányos rend megváltoztatását célozzák, illetve megnehezítik vagy
megakadályozzák az államhatalom gyakorlását.

A tervezet kezdeményezője a büntető törvénykönyvet módosító javaslat benyújtásakor úgy nyilatkozott: a jogszabály
kimondottan a „szélsőséges, szeparatista megnyilvánulásokra”
vonatkozna, amelyek sértik az alkotmány első cikkelyét. Ciuhodaru érvelése szerint Romániában a szabadság és demokrácia nem mehet el odáig, hogy „a szélsőséges, szeparatista és
revizionista megnyilvánulások kikezdhessék a román állam
lényegét”.
Şerban Nicolae, a jogi bizottság elnöke szerint a tervezet
átfedéseket tartalmaz már érvényben lévő jogszabályokkal, és
inkoherenssé tenné a büntető törvénykönyv 397-es cikkelyét.
Mihai Goţiu szenátor a szavazást megelőző vitában arra
hívta fel a figyelmet, hogy a csendőrség adatai szerint 2016

első félévében 157 bírságot róttak ki nyilvános rendezvények
során, ezek közül a legtöbbet azzal a céllal, hogy megakadályozzák ezeket a rendezvényeket, ami Goţiu szerint a szólásszabadság korlátozását jelenti.
Ciuhodaru indoklásában azt írja: Románia mindig nagyon
toleráns állam volt, amelynek kisebbségei nem panaszkodhatnak üldöztetésre vagy marginalizációra, de a szélsőséges rendezvényeket elbátortalanító intézkedések hiányában ezek a
megnyilvánulások „súlyosakká” váltak. A képviselő példának
„Sógor Csaba és Tőkés László magyar etnikumú európai parlamenti képviselők követeléseit” hozta fel, valamint azt, hogy
Marosvásárhelyen Székelyföld autonómiáját követelték a székely szabadság napjának résztvevői.
„Mindezek indokolják, hogy a parlament fogadja el a törvényt, amellyel leszögeznénk, hogy Romániában a szabadság,
a demokrácia, a mozgás- és szólásszabadság nem mehet el
addig, hogy egyesek szeparatista, revizionista szélsőséges
megnyilvánulások révén veszélyeztessék a román állam lényegét” – olvasható az indoklásban.
A tervezetről a szenátus első házként szavazott, a végső
döntés a képviselőházé.

Ország – világ
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Rossz időre figyelmeztetnek
a meteorológusok

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön közölte, záporok, zivatarok, szélvihar és
jégeső várható az egész országban, a figyelmeztetés csütörtökön 16 órától szombaton 6 óráig van érvényben. Országszerte megerősödik a szél,
helyenként szélvihar is kialakulhat, elszórtan pedig
jégeső várható. A lehulló csapadékmennyiség helyenként meghaladja a 15–20 liter/négyzetmétert, elszórtan pedig a 30–40 liter/négyzetmétert is.
(Mediafax)

Alain Delon lesz
a TIFF díszvendége

Először látogat Romániába Alain Delon francia színész, ő lesz az idei Transilvania nemzetközi filmfesztivál díszvendége. A fesztivál június 2–11. között
zajlik majd Kolozsváron, a színészlegenda életműdíjat vehet át – tájékoztattak a szervezők. Tiszteletére június 9-én a kolozsvári főtéren levetítik majd az
Egy zsaru bőréért (Pour la peau d’un flic) című 1981es thrillert, amelyet Alain Delon rendezett, és a főszerepet is ő játssza benne. A 81 esztendős Alain
Delon idén 60 éve kezdte meg filmes karrierjét.
(Mediafax)

Repülőbombát találtak
az egykori traktorgyár helyén

Második világháborús repülőbombát találtak Brassóban az egykori traktorgyár helyén – a 75 kilogrammos robbanószerkezetet az ott kialakított
építőtelepen dolgozó munkások fedezték fel. A
bombát elvitték a helyszínről, a lőtérre szállították, és megsemmisítették – tájékoztatott a
katasztrófavédelmi
felügyelőség
szóvivője.
(Mediafax)

Visszavonul a közszerepléstől
a brit uralkodó férje

Ősztől visszavonul a közszerepléstől Fülöp edinburgh-i herceg, a brit uralkodó férje. Az idén 96 esztendős herceg döntését a Buckingham-palota
jelentette be csütörtökön. A Buckingham-palota – a
gyorsan elterjedt pletykákra reagálva – már a bejelentés előtt hangsúlyozta, hogy „nincs ok az aggodalomra” sem a 91 esztendős II. Erzsébet királynő,
sem Fülöp herceg egészségi állapotával kapcsolatban. (MTI)

A kegyelem árnyalatai

(Folytatás az 1. oldalról)
a közkegyelem ilyetén kiterjesztésétől. Még szerencse,
hogy van közösségi háló, ahol lehet tüntetéseket szervezni, és politikai üzeneteket magánvéleményként a világra okádni. Tegnap pedig a jogi szakbizottság vissza
is vonta a korruptak különkedvezményét. A sztori Caragialéért kiáltana, ha nem a parlament börtönfrakciója januárban elbukott feloszlatási kezdeményezésének
újraélesztési kísérlete lenne. Mert a kormányfő elhatárolódása még hagyján, de ha a pártelnök nem lett volna
tisztában azzal, hogy a saját alakulatának az emberei
milyen módosító javaslatokat tesznek a tervezet vitája
során, akkor az egész csapatnak nem közintézmények
élén, hanem minimum idegszanatóriumban kellene tartózkodnia, és ott sem igazgatóként. Borítékolhatóan tudták, mi fog történni, és az elhatárolódó üzenetek is elő
lehettek készítve. Ha nincs felháborodás, akkor szőnyeg
alatt elintéztek volna egy számukra fontos ügyet, amit
januárban is megpróbáltak, így meg az olcsó fogásokkal beetethető választóknak azt tálalták, hogy kisiklás
történt, de a jó nagyfiúk gyorsan helyreigazíttatták a
hibát.
Persze korrupció tárgykörében is volna mit bőven faragni a törvénykezésen, amit számunkra legjobban a
vásárhelyi katolikus iskola kérdése szemléltethet. Ennek
ügyében nem kell jogdoktori oklevél azt átlátni, hogy itt
legfeljebb egy adminisztrációs hiba esetében fennállható közigazgatási bírósági eljárásról lehetne szó, korántsem korrupciós ügyről. Már ha mindenki számára
ugyanazt, vagyis a közpénz magánzsebbe térítését jelenti a korrupció. De amíg a haszonszerzés – és nem a
közhasznú kormányzás – a hatalom birtoklásának tétje,
addig jól van az a törvénykezés így zavarosan is. Mert
így – kenyér helyett – rendre lehet cirkusszal etetni a
népet.
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Óvodai beiratkozások hava

(Folytatás az 1. oldalról)
Az adatbázisba annyi gyermek adatait lehet felvenni, ahány helyet számukra a beiskolázási tervben
jóváhagytak. A helyek függvényében a harmadik életévüket még be
nem töltött gyermekeket is fel lehet
venni az óvodába.
– Milyen szempontokat részesítenek
előnyben a szülők óvodaválasztáskor?
– A legtöbben a munkahelyhez
legközelebb eső óvodát választják.
Túljelentkezés esetén a tanintézmény vezetősége sajátos kritériumokat vesz figyelembe, például azt,
hogy árva gyerekről van-e szó, van-e
testvére már az adott intézményben,
illetve szenved-e valamilyen krónikus betegségben. Az óvodák, napközik az enyhén sérült gyerekeket
is beveszik, kizárólag a súlyos,
szakember által igazolt fogyaték
esetén irányítják speciális oktatási
intézményekbe.

Egyes településeken
a napközihiány a gond
– Mi a helyzet a vidéki óvodai
csoportokkal?
– Azokon a településeken, ahol
nincsenek napközis csoportok, a városban dolgozó szülők inkább beviszik magukkal, és – mint említettem
– a munkahelyükhöz közel eső tanintézménybe íratják a gyereket. Így
bizonyos falvakban, például Maroskeresztúron és Jedden veszélybe
kerül az óvodai oktatás. Hasonló a
helyzet Fehéregyházán és Héjjasfalván, a szülők inkább Segesváron
járatják óvodába gyermeküket. Ha
pedig nincs meg a tízes létszám, a
törvény szerint nem működhet teljes normával az óvoda. Azokban a
falvakban, községekben viszont,
ahol sikerült napközis csoportot
működtetni, nincsenek ilyen gondok. Rengeteg gyermek jár például
a koronkai, marosszentgyörgyi óvo-

dába. Napközis csoport működik
továbbá Marosszentkirályon, Marossárpatakon, Mezőpanitban, Kibéden, Gernyeszegen. Ugyanakkor
a Gernyeszeghez tartozó Körtvélyfáján is megoldották a gyermekek
délutáni felügyeletét.
– Számos településen évtizedek
óta a gyermeklétszám folyamatos
csökkenéséről hallani. Önnek mi a
tapasztalata?
– Az öt év alatt, amióta tanfelügyelő vagyok, rohamosan, 1600zal csökkent a magyar óvodások
száma Maros megyében. Ez egyrészt annak a következménye,
hogy 2012-ben bevezették az előkészítő osztályt, és azóta hatévesen
már kikerülnek az óvodából a
gyermekek. De sajnos nem ez az
egyetlen ok, a megyeszintű óvodai
létszámcsökkenés nagymértékben
annak tulajdonítható, hogy – főleg
vidéken – egyre kevesebb gyermek
születik.

Törölték a korrupciós bűncselekményeket
a közkegyelmi tervezetből

Előző napi döntését felülbírálva törölte a szenátus jogi bizottsága csütörtökön a korrupciós bűncselekményeket a közkegyelmi
tervezetből, miután előző este több nagyvárosban ismét korrupcióellenes tüntetők vonultak az utcára.

A szenátus jogi bizottságában annak a törvénytervezetnek a cikkelyeit módosítják, amelyet a szociálliberális kormány a börtönök túlzsúfoltságának
enyhítésére hivatkozva terjesztett januárban a parlament elé.
A bizottság szociáldemokrata (PSD) többsége szerdán megszavazta, hogy a korrupciós bűncselekményekért szabadságvesztésüket töltő elítéltekre is
kiterjesszék a közkegyelem hatályát, majd miután
mind Sorin Grindeanu miniszterelnök, mind Liviu
Dragnea PSD-elnök elhatárolódott lépésüktől, csütörtökön megismételték a szavazást, és a testület elvetette
korábbi módosítását.
A jogi bizottságban csütörtökön a jobbközép ellenzék és – a korrupciós bűncselekmények kegyelemben
részesítését már szerdán is ellenző – RMDSZ szenátorainak voksával törölték az előző napi döntést, a PSD
törvényhozói pedig tartózkodtak.
Şerban Nicolae, a jogi bizottság szociáldemokrata
elnöke, a vitatott módosító javaslat kezdeményezője

Díjak, elismerések
a művészetis diákoknak

Az idén is több dobogós helyet
szereztek a marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum tanulói a tantárgyversenyek országos szakaszán.
Diákok és tanárok fáradságot és
időt nem kímélve dolgoztak, hogy
az elmúlt évekhez hasonlóan az iskolát a legjobbak között tartsák számon az ország többi művészeti
képzést biztosító tanintézménye között. Az idei eredményeket is csak
úgy lehetett elérni, hogy az iskola a
tanítás mellett munkára és kitartásra
is nevel – nyilatkozta Ávéd Éva
igazgatóhelyettes.
A zene- és színművészeti olimpiáról három első díjjal tértek haza
az iskola diákjai. A XI.-es Pethő
Rebeka az ország legjobb fuvolistái
közül a maximális 100 ponttal került az első helyre. Felkészítő tanárai: Geréd Jolán és Bordos Nagy
Kinga. Ének szakon Rad Radu lett
99 ponttal az első (tanárai Someşan
Marian, Someşan Maria Antonia).
Színművészetből a XI.-es Dobrin
Ioana Larisa (Ana Maria Galea tanítványa) végzett a legmagasabb
pontszámmal az élen.
Négyen második díjjal térhettek
haza, 96 pontot szerezve, köztük
két ötödikes zongorista, Nagy

Krisztina (tanár Gyarmati Andrea
Katalin) és Szaniszló Attila (Lakó
Judit tanítványa), a tizedikes klarinétos Străulea Darius (felkészítő tanárai Călugăru Călin és Bejan
Maria), és a hetedikes oboista Völgyesi Bianca (Moldovan Lircă
Ioan, Moraru Mihai tanítványa). A
negyedikes hegedűs Domahidi
Anna (Szőnyi Zsuzsa és Lokodi
Lehel tanítványa) dicséretet, az ütős
hangszereken játszó nyolcadikos
Deé-Lukács Gergely (Kovács János
és Lokodi Lehel tanítványa) különdíjat kapott.
A Déván megtartott képzőművészeti olimpián sem maradt el a
siker. A divattervezés, textil-design
szakos XII.-es Csont Rebeka
(Căbuz Annamária és Csíky Ágnes
tanítványa) első díjat nyert, a XI.es Gálfi Beáta (Kálmán Emese,
Csíky Ágnes tanítványa) dicséretet
kapott. Grafikából Fejér Erna-Bíborka (Căbuz Annamaria, Şerban
Mariana tanítványa), művészettörténetből Asztalos-Balássy Paula
(Bordi Géza tanítványa), festészetből Nicolaescu Ada (Şerban Mariana
és
Căbuz
Annamária
tanítványa) részesült dicséretben.
(b.gy.)

képtelenségnek minősítette, hogy a kormánytöbbség
„korrupt politikusokat rehabilitálna, akik majd megtarthatják a lopott pénzt”. Szerinte a korrupcióellenes
tüntetők örömüket lelik abban, hogy „hagyják magukat
manipulálni”. Azt állította: a szociáldemokrata bizottsági tagok nem a tüntetésektől ijedtek meg, hanem azt
érzékelték, hogy álláspontjuk mögött nincs megfelelő
politikai támogatás.
Sorin Grindeanu miniszterelnök szerdán Facebook-bejegyzésben határolódott el attól, hogy korrupcióért bebörtönzött elítélteket is kegyelemben
Elutasította az Alkotmánybíróság a nép ügyvédje (ombutsman) által
részesítsenek. Késő este Liviu Dragnea, a PSD elarra
a törvénycikkelyre vonatkozóan benyújtott óvást, amely megtiltja
nöke is azt írta közösségi oldalára, hogy elítéli a jogi
a jogerősen elítélt személyeknek, hogy a kormány tagjai legyenek –
bizottságban született döntést és nem támogatja, hogy
közölték az AGERPRES hírügynökséggel igazságügyi források. A
a közkegyelmet a korrupciós bűncselekményekre is
2001/90-es törvény 2. cikkelye ellen január 5-én emelt alkotmányoskiterjesszék.
sági kifogást a nép ügyvédje. Ez a törvénycikkely volt az akadálya
Állásfoglalásaik idején korrupcióellenes tüntetők
annak, hogy Liviu Dragnea PSD-elnök kormányfő lehessen. Dragneát
százai tiltakoztak a kormány épülete előtt, ugyanott, a referendumperben jogerősen két év felfüggesztett börtönbüntetésre
ahol februárban százezrek demonstráltak a Btk. szigo- ítélték. (Agerpres)
rának enyhítése ellen. Az ország más nagyvárosaiban
is – Kolozsváron, Nagyszebenben, Brassóban és Konstancán – korrupcióellenes tüntetők tucatjai vonultak
utcára, arra figyelmeztetve a kormánytöbbséget, hogy
A május 4-i, csütörtöki lapszámunkban megjelent, Csűrszínházi nyár
készek újraindítani a februárban elült tiltakozási hul- című írásunkban sajnálatos elírás történt: Farkas Ibolya színművésznő
lámot, ha a korrupcióért elítéltek is kegyelmet kapnak. neve helyett Csíki Ibolya jelent meg. Az érintettől elnézést kérünk és tu(MTI)
datjuk, az elírás nem a szerző hibája volt.

Nem lehetnek kormánytagok
a jogerősen elítéltek

Hibaigazítás

A családon belüli erőszak megfékezése

A Nők Elleni Erőszak Elleni
Mozgalom (NEEEM) kampányát ismertette Csép Éva
Andrea parlamenti képviselő
az Egyesülés negyedi Loren’s
kávézóban tartott sajtójájékoztatón, és ismertette az
RMDSZ Nőszervezetének törvénykezdeményezéseit.

Szer Pálosy Piroska

Az RMDSZ Nőszervezete által
kezdeményezett NEEEM kampány
március 8-án kezdődött, a kampány
célja a tudatosítás, tájékoztatás és
törvénymódosítás. Elsősorban széles körű tudatosító és tájékoztató
akciókkal szeretnék a nők elleni
erőszakra irányítani a figyelmet,
hosszú távon pedig a hiányos törvények módosítását szeretnék elérni,
annak érdekében, hogy azok minél
hatékonyabb segítséget nyújtsanak
a bántalmazott nőknek. A törvénymódosítás lehetővé tenné a sürgősségi eljárással való azonnali
távoltartás elrendelését, illetve szigorítaná az erőszak büntetését.
A statisztikai adatok szerint az
országban harminc másodpercenként bántalmaznak egy nőt, és minden évben kétszáz nő válik a
családon belüli erőszak halálos áldozatává. Az Egyesülés negyedi

Nem magánügy!
helyszín választása sem volt véletlenszerű, január 22-én ugyanis a bár
egyik alkalmazottjával – annak a
rendőrségen tett sorozatos feljelentései dacára – élettársa vadászfegyverrel végzett. A munkahelyén
meggyilkolt fiatal édesanya egy két
és fél éves kisfiút hagyott félárván,
akinek a gyámsági ügyintézése is
bürokratikus akadályokba ütközik.
A családon belüli erőszak mint bűncselekmény
Amint Csép Éva Andrea hangsúlyozta, az általuk kidolgozott törvénykezdeményezés révén a
bántalmazott nő azonnal védelemben kellene részesüljön, a bántalmazó pedig ne tudjon kibújni a
felelősség alól, a családon belüli
erőszak minősüljön bűncselekménynek. Az érvényben lévő törvények szerint egy bántalmazott nő
rengeteg bizonyítékot kell összegyűjtsön, míg a bíróság elrendelheti
a távoltartási végzést, ezért az az
időszak rendkívül kritikus a bántalmazott számára. A sürgősségi távoltartási
rendelet
révén
a
rendőrségnek lehetősége adódna
felmérni az adott helyzetet és
azonnal intézkedni – akár egy
szomszéd vagy munkatárs bejelentése kapcsán is –, és a helyzet

függvényében erőszakkal behatolhatnának az illető lakásába, azonnal eltávolíthatnák a bántalmazót
veszélynek kitett családtagjaitól,
ugyanakkor elindíthatnák a kivizsgálást.
Jelenleg a bíróság maximum 72
óra alatt rendelheti el a távoltartást,
ez az idő esetenként igencsak hoszszú és – a helyszínen negatív példaként felhozott eset kapcsán –
tragikus kimenetelű lehet. Ezért
tartják fontosnak a sürgősségi távoltartási rendelet kidolgozását, amelylyel felgyorsíthatóvá válna a
folyamat. A harmadik törvénykezdeményezés arra irányul, hogy
amennyiben a felek a bíróságon kibékülnek, a bántalmazás pedig
megismétlődik, a bántalmazó ne
„tiszta lappal” induljon, hanem kötelezően folytatódjon az előző eset
kivizsgálása, és azt figyelembe
véve nyerje el méltó büntetését a
bántalmazó.
Központok bántalmazottaknak és
bántalmazóknak
A bántalmazóknak a családból
való eltávolítása kapcsán elhangzott, hogy az országban két hasonló
jellegű központ létezik, de a kormányprogramban a bántalmazók
számára készülő több létesítményt

is előirányoztak. „Ha egy házaspár
vagyonközösségben él, miért kellene mindig a nőnek menekülnie?
Ezért azt a gyakorlatot is be kellene
vetni, hogy a bántalmazók számára
létrehozott otthonokba távolítsák el
őket a családtól” – hangzott el.
Olyan esetekben azonban, ha életveszélyről van szó, a folyamatos
zaklatásnak kitett családtagok számára ajánlatos egy védett otthonba
vonulni. Ott a bántalmazottak orvosi, pszichológiai szakasszisztenciát is kapnak, miközben a
bíróságon is elindulhat a folyamat.
Marosvásárhelyen a bántalmazott
anyák és gyermekeik számára lét-

Fotó: Nagy Tibor

rehozott otthonban tíz személy elhelyezésére van lehetőség, ami
nem sok, de több az országos átlagnál.
Amennyiben a parlamenti többség támogatja és elfogadja az
RMDSZ Nőszervezete által kidolgozott és népszerűsített törvénymódosításokat, a büntetőeljárási
törvénykönyvben sok mindent kellene változtatni. A Nőszervezet képviselői úgy érzik, hogy nincs mire
várni, partnereket keresnek és benyújtják a törvénykezdeményezést,
ugyanis a nők elleni erőszak nem
lehet magánügy, de nem is csak a
nők ügye.
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Oláh-Gál Róbert

240 éve született Gauss

240 éve, 1777. április 30-án született
Gauss, a matematikusok fejedelme. Nekünk,
magyaroknak, Gauss nevének hallatán önkéntelenül is a Bolyaiak jutnak eszünkbe, és
nem éppen a legnagyobb kegyelettel és tisztelettel, hanem inkább keserű ízzel és tövissel
a szívünkben. Mégis fontosnak tartom bemutatni Gauss valódi tudósi és emberi nagyságát, és feloldozni a közismerten elterjedt
vádaktól, jelesül, hogy agyonhallgatta Bolyai
János felfedezését. Ideje, hogy kivessük Gaussról való vélekedésünkből a keserű ízt, és
nehezményezésünket objektív és tiszta
Gauss-képpel váltsuk fel.
Gauss nemcsak mint tudós volt nagy, de
mint ember is a legtisztességesebb, legbecsületesebb német szellem volt. És nem másokat fogunk megidézni és tanúként meghallgatni Gauss
feletti ítélkezésünkben, mint a két Bolyait.
Hát kezdjük Gauss halálával. Íme, Bolyai
Farkas búcsúverse:
„Summa et ima simul penetras vix extitit alter
Ultraque digna etiam promovit acumine eodem
Mens ingens, fulgore carens, sed lumina pollens
Quod mors frangendo fracta ipsa extinquera
nequit
Atque Deo, ul Newton gandents pectore puri
Aetherer coelor pervandent ulteriores.”

„Mindenek velejébe hatolt, mint senki se jobban:
Földerítette a legmélyebbet s legmagasabbat.
Ritka nagy ész, nem csillámló, de világot
özönlő:
Bár elhunyt, a halál nem bírja eloltani fényét,
S Isten színe előtt, mint Newton, úgy ő is a tiszta
Lelkek közt örvend, ott jár a boldog egekben1.”
Azt hiszem, maga Bolyai János is, ha megszólalhatna, tiltakozna, hogy Gausst elítéljük
azért, amiért őt nem ismerte el eléggé. Onnan
az örök matézisi mezőkről, ahonnan minden
matematikai egzaktsággal látszik és mérlegelődik, az is világosan kirajzolódik, hogy Gauss
nem sokat tehetett. Még valóban nem érett meg
a világ a nemeuklideszi világ befogadására.
Sajnos nem eléggé közismertek azok a
megrendítő sorok, melyeket Bolyai János írt
atyjának, Farkasnak, miután értesült Gauss
haláláról:
„A Gauss fátuma melyet magát jól-bírása
mellett még távol lévőnek reménylettem, akkora fájdalmas hatással van rám, lelkem úgy
siratja és oly mélyen gyászolja (részint annak
elveszte miatt, mit még tehetett volna, részint
mivel az igazi jó mathematicumok meg-ítélésében rajtunk kívül legcompetensebb Bíró veszett el a tan s köz-jó rendkívüli s alig
ki-pótolható kárára), mintha egy második
Atyámat vesztettem volna el! Nagy Sándor
egy fényes expeditiójában, egy dombról elnézve hatalmas számos hadseregét, sírt, azt
felelvén a sírás okát kérdezőknek, hogy siratja az emberi mulandó sorsot, midőn mindazon most oly tevékeny harcosokból 100 év
múlva tán egy sem lesz többé. S az ezt író philosoph utána teszi: sírt, mert Nagy Sándor
volt. Mennyivel inkább sírhatni a leg-kősziklább keblű férfinak is, és éppen annak, ha dologhoz értő, s egy oly embert egészen
megítélni s tehát méltányolni is képes, akkora
ember el-estét! De legnagyobb vigaszul szolgálhat az, hogy ha nem volna örök élet (mi
föl-tét persze nem áll) bármi jó is csak ideigi
volna; mivel örökké élünk, bármely vesztesség is csak ideigi, és semmi jó kárba nem megyen.”2
Magyarul eddig egyetlen könyv jelent meg
Gaussról, abból állítottuk össze Gauss szellemi-tudósi portréját.
„Gauss atyai nagyatyja falun lakott és
1740 körül költözött Braunschweigba, hol
megtelepült és főleg kertészetből élt. Három
fia volt, kik közül Gauss atyja, Diederich

Gerhard, ki 1744-ben született, a második
volt. A másik kettő sokkal korábban halt el,
utódok nélkül. Gauss atyja, ki vízmester címet
viselt, sokféle üzletet folytatott; időközben,
mivel ezek utján lassanként némi vagyonhoz
jutott, a legtöbbel felhagyott és utolsó 15 életévében, 1808-ban bekövetkezett haláláig kertészkedéssel foglalkozott; egy kereskedőnek
is segítgetett a braunschweigi és lipcsei vásárokon a miután jól írt és számolt, egy kis
hivatalt is bíztak rá, t.i egy nagy halotti pénztár pénzbeszedését és számadásait. Valóban
becsületes, tiszteletre méltó és igazán becsületes férfi, de otthon nagy zsarnok, gyakran
durva és műveletlen volt, minek folytán Gauss
gyermeki szíve teljes bizalommal nem is ragaszkodott hozzá, bár ebből soha a legkisebb
kellemetlenség sem származott, mivel ő már
igen korán egészen független volt tőle.”
„Gauss már gyermekkorában szellemi tehetségének legrendkívülibb tanújelét adta.
Miután a háziaknak hol egyikét, hol másikát
kérte, hogy a betűket előtte hangoztassák,
magától tanult meg olvasni, még mielőtt iskolába ment volna s a számviszonyok felfogása iránt oly bámulatos hajlamot, a fejbeli
számításban oly hihetetlen könnyűséget és
biztonságot tanúsított, hogy ezzel szülőinek
figyelmét s a közelebbi barátok érdeklődését
csakhamar felébresztette. Maga is gyakran
emlegette, tréfálva, hogy előbb tudott számolni, mint beszélni.”
„Gauss 1784-ben, miután hetedik évét betöltötte, a Katalin népiskolába ment, melyben
az első elemi oktatást nyerte, mely akkor bizonyos Bütter vezetése alatt állott. Setét, alacsony szoba volt ez, egyenetlenül kitaposott
földdel, egyfelől a Katalin templom két karcsú góth stílű tornyára, másik felől istállók és
rozoga melléképületekre nyíló ablakokkal. Itt
járkált fel- és alá Bütter, mintegy száz tanítványa között, kezében ostorral, mely akkor
apraja és nagyja előtt az ő nevelési rendszerében ultima ratióként volt elismerve s melynek szeszély vagy szükség szerint való
alkalmazására magát jogosítottnak érezte. Ez
iskolában, mely még nagyon is középkorú
szabású lehetett, töltötte a fiatal Gauss minden rendkívüli feltűnés nélkül két évét. Az oktatás rendje szerint ezután a számosztályba
lépett, melyben a legtöbben confirmatiójukig
mint egy 15 éves korukig maradtak.”
„Volt ekkor Bütternél egy Bartels nevű ifjú,
kinek az volt teendője, hogy a kisebbeknek
pennát faragott s őket az írásban utasítgatta.
Minthogy történetesen a matematikai tanulmányok iránt érdeklődött, közte és a 10 éves
Gauss között csakhamar közelebbi viszony
fejlődött ki, mely később mindkettőjük életirányára nézve nagy jelentőségűvé vált. Bartels ugyanis azon időben néhány használható
matematikai könyvet szerzett, melyet a két fiatal ember együtt tanulmányozott. Gauss ez
úton a binom tantételt egész általánosságá-

ban elsajátította és csakhamar megismerkedett a végtelen sorok tanával, mely utat nyitott előtte a magasabb analízisbe.
…
Bartels folytonosan a legbarátságosabb viszonyban állott Gaussal; 1788-ban, Szt. Mihálykor hagyta el Bütter iskoláját, hogy a
carolinum collegiumban tanuljon, azután
elébb Svájcba ment, később Kasanban nyert
alkalmazást, végre megtisztelő meghívást
mint matematika professzor a dorparti egyetemre, hol 68 éves korában halt meg. (Bartels
1769. augusztus 12-én született és 1836. december 19-én halt meg.) Nemes, emberbaráti
lelkületéért Gauss őt nagyra becsülte, mint
öreg barátját az utolsó időig hálásan szerette,
és mint matematikust tisztelte.”
Bizonyára meghökkentő az az állítás, hogy
a Bolyaiak nemzetközi elismertetésüket Gaussnak köszönhetik. Pedig így van: azt, hogy
ma a világ megismerte és elismerte a Bolyaiszellemet, Carl Fridrick Gaussnak köszönhetik. Tévedés, hogy a marosvásárhelyi
kollégium professzorai tettek volna érte, hogy
a Bolyaiakat elismerjék, hisz még a külföldi
szaktekintélyek kérésére is csak vontatottan
válaszoltak, nem is beszélve arról, hogy mindenki csak Farkasról akart információkat
adni, Jánosról még szólni sem akartak. Bizonyítható, hogy egyedül Gauss neve volt az a
világítótorony, amely megvilágította a Bolyaiakat is. A dolog rendkívül egyszerű, Gauss
halála után nagyon hamar kiadták Gauss életrajzát és levelezését, és ezáltal figyeltek fel a
Bolyai névre. Innen szereztek tudomást a
francia, olasz, osztrák matematikusok a Bolyaiakról. Akkor is igaz volt, és ma is az,
hogy valaki akkor lesz „Valaki”, hogyha a
nyugati világból egy „Valaki” ezt úgy akarja.
Véleményem szerint, ha nem Gauss a barátja Bolyai Farkasnak, akkor talán sohasem
lett volna a két Bolyaiból olyan nagy és fényes csillag a világmindenség egén. Tudjuk
ugyanis azt, hogy mielőtt Bolyai Farkas és
Kemény Simon útra kelt volna, nem volt
egyértelmű, hogy Bolyai Farkas matematikus
lesz. Farkas ugyanis mindenben tehetséges
volt, nyelvekben, irodalomban, filozófiában
és reáltudományokban. Megkockáztatom azt
a kijelentést, hogy ha nem találkozik Gaussszal, és ha Gauss nem lett volna olyan nagy
hatással rá, talán sohasem lett volna Farkasból matematikus. Gauss szellemisége és matematikában való jártassága győzte meg
Farkast arról, hogy a matematika a tudományok királynője, és hogy azzal foglalkozni a
legmagasztosabb élethivatás. Gauss már
akkor megoldotta a 17 oldalú szabályos sokszög szerkeszthetőségének kérdését. A fejében és jegyzeteiben kész volt már doktori
disszertációja, az 1802-ben megjelent Disquitiones aritmeticae, és sok más matematikai
eredménye. Miután elhagyta Göttingent, a
hannoveri király olyan anyagi támogatást biztosított számára, amely lehetővé tette, hogy
csak matematikával foglalkozzon. Ha Farkasnak is akadt volna egy ilyen mecénása, akkor
talán Farkas sorsa is másként alakul. De azt
is meg kell említeni, hogy Farkasnak akkor
még nem volt semmi olyan kimagasló matematikai eredménye, amivel egy bőkezű mecénás támogatását elnyerhette volna.
Azt mondhatjuk tehát, hogy a Bolyaiak
matematikai tudásának és informálódásának
alfája és ómegája Gauss volt.
Ha figyelmesen olvassuk Gauss 1832.
márciusi levelét, azt is be kell látnunk, hogy
az a bizonyos levél nagy hozzáértéssel és
magas fokú tájékozódásról ad tanúbizonyságot, vagyis Gauss valóban sokat elmélkedhetett a párhuzamossági axiómán. (Bolyai
János, aki az igazságot mindennél előbbre
tartotta, az Égben bizonyára megbocsátott
Gaussnak.) Ha történetesen Bolyai Farkas
nem Gaussnak küldi el fia nemeuklideszi
munkáját, hanem az akkori világ bármely
más matematikusának – akkor az ítélet és a
véleményezés Bolyai Jánosra nézve egyenesen katasztrofális lett volna, vagy ami még

rosszabb, egyenesen torz agyrémnek tartották
volna János Appendixét.
Az akkori tudós világban egyedül Gauss
volt képes megérteni és felfogni, és véleményünk szerint ezt is csak azért, mert ő már valóban sokat elmélkedhetett ezen a témán. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az önmagukban elmozgatható, tökéletesen egybevágó
vonalakat paraciklusnak nevezte meg, és az
adott egyenestől egyenlő távolságra lévő vonalakat hiperciklusoknak. Olyan találó elnevezés,
amelynél azóta sem találtak jobbat. Világos,
hogy csak olyan tudott ilyen neveket adni, aki
maga is nagyon járatos volt már a témában.
Fenntartom különvéleményemet: Gauss
egy olyan általános eszközt adott a matematikusok kezébe, nevezetesen a felületek általános elméletét, a differenciálgeometria
„szerszámosládáját”, amivel a nemeuklideszi
geometria is egyértelműen és tökéletesen leírható és kezelhető. Sőt, ha őszinték vagyunk,
akkor a Gauss-féle felületelmélet eszközeivel
az akkori matematikai rendszereken belül is
lehetségessé vált az új nemeuklideszi világ
bemutatása. Gauss konzervatív volt mind politikai, mind tudósi világszemléletében. De
csodálatos felfedezéseivel a klasszikus matematika eszközeivel is le tudta írni ezeket az
új felfedezéseket. Tehát az akkori matematikai rendszereken belül is tökéletesen kezelhetővé tette az új felfedezéseit.
A század eleji nagy magyar matematikusok ezt szerintem tisztán látták. Ezért kezdeményezték a Disquitiones circa superficies
curvas magyarra fordítását és közzétételét.
Sajnos, a későbbi tudománytörténeti kutatások ezt teljesen figyelmen kívül hagyták, és
egyetlen magyar matematikatörténész sem
említi meg ennek a korszakalkotó műnek a
magyarra fordítását. Pedig a riemanni és az
einsteini geometria Gauss eme korszakalkotó
munkájára épül!
Gauss A felületek általános elmélete c.
műve 1827-ben jelent meg. Szerencsére (és
nagy meglepetésemre) ez magyarul is olvasható. (Mathematikai és Physikai Lapok, hatodik kötet, Budapest 1897, fordította Szíjártó
Miklós, 47-114. old.)
Ebben a műben Gauss lerakta a differenciálgeometria alapjait. És benne megmutatta,
hogy egy geodetikus háromszög szögeinek
összege lehet nagyobb is és kisebb is, mint 180
fok. Ma már tudjuk, hogy Gauss felületelméletére épül a modern differenciálgeometria, a
Riemann-geometria, és hogy a konstans görbületű felületek belső geometriája egyenértékű
a három elemi geometriával. Ahogy a lineáris
algebra nevezetes tételei megfogalmazhatók
analitikus mértan nyelvén is, ahogy a gráfelmélet leírható formális nyelvekkel is, úgy írható le a nemeuklideszi geometria a Gauss-féle
felületelmélettel is. És ezt Gauss látta! 1827ben publikálta híres művét: Disquisitiones generales circa superficies curvas. Tehát a
formális publikálással is megelőzte mind Lobacsevszkijt, mind Bolyait. Akkor hagyjunk fel
azzal az előítéletünkkel, hogy Gauss nem fedezte volna fel a nemeuklideszi geometriát!
Végezetül idézzük fel Gauss vélekedését
Bolyai Farkasról: „Egyedül ő fogta fel metaphisikai eszméit a matematika felől” vagy
„Bolyai a legritkább emberek közül való,
kiket valaha láttam”!
Irodalom

Gauss emlékezete, életrajzi vázlat. W. Sartorius
von Walterhausen után németből fordította: Göldner Nándor ev. ref coll. tanár, sajtó alá rendezte
Kintses József, Breznóbányán, Kreisler József
könyvnyomdájában
Mathematikai és Physikai Lapok, hatodik kötet,
Budapest 1897, fordította: Szíjártó Miklós, 47114. old.
http://www.gausschildren.org/cfgauss.htm
http://www.geocities.com/RainForest/Vines/29
77/gauss/g_charts.html
1
Ponori Thewrewk Emil fordítása
2
Bolyai János levele Apjához, Marosvásárhely,
1856. július 12. Bolyai János élete és műve, Állami Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 1953.
418. old.
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A természet kalendáriuma (CCLIV.)

Kiss Székely Zoltán

Minap könyveim közt kutakodva egy
veres borítású könyv kívánkozott le polcomról, s kinyílott az utolsó lapnál.
„Ekkor a kápolna nyitott ajtaján át egy
méh vetődött be a szentélybe – előbb körüldongta az égő gyertyákat, a gyászfüzéreket:
aztán rászállt a halottkép arcára.
Ő megérezte azt, hogy az viaszkból van (…)”
E sorokkal kezdé 1884-ben írt Minden
poklokon keresztül című regényének utolsó,
Amit ember ki nem talál, egy méh kitalálja
című fejezetét Jókai Mór. Ötvenéves írói jubileuma alkalmából jelent meg 1894-ben műveinek
százkötetes
díszkiadása.
Dédnagynéném hagyatéka ez a kötet is. S bár
végigolvastam mindahányat, újra s újra kincseket lelek bennük.
„Előrebocsátom, hogy ez nem valami költött mese (…); hanem valóságos igaz történet, melynek krónikai vázlata kéziratban
megtalálható zsombori evangélikus lelkész,
Rozsondai László úrnál, Orbán Balázs tudós
történetírónk bizonysága szerint (...)” – vezeté be időben a XII. századik, térben a
Szentföldig kalandozó történetét Jókai a regényt előző Jegyzetében. (Javallanám újraavagy elolvasásra Neked is, kedves Olvasóm.)
Hadd folytassam hát – térben onnan, időben még távolabbról –, múlt heti ígértem szerint, a méhészet történetét.
Az ókori zsidók méhészkedéséről sok
emlék maradt fent. Talán mindenki számára
a legismertebb: az egyiptomi fogságból menekülő zsidók szemrehányást tettek Mózesnek, hogy elvitte őket a tejjel-mézzel folyó
országból.
A muzulmánok szent könyve, a Korán 16.
fejezete éppenséggel A Méhek címet viseli.
Ebben olvasható: „És tanítá az Úr a méhet:
Keresd lakásod a hegyekben és a fákon és

mindott, amik ők (emberek) építenek. Ezután
táplálkozz minden gyümölcsből és kövesd az
urad kényelmes útját (…)” Itt olvasható az is,
hogy „Testükből egy nedű származik, mely
különböző színű, s melyben az ember számára gyógyszer található”.
Ibn Sinától (Avicennától) tudjuk, hogy az
egész arab világ a mézet kiváló orvosságnak
ismerte el. A világutazó Ibn Battuta a mézbornak (elegyítve kókusztejjel) és egy tengeri
halnak rendkívüli potencianövelő hatását tapasztalta. Ezt a táplálékot fogyasztva négy
hites feleségét és egy-egy ágyasát 18 hónapon át naponta rendkívüli élményben részesítette.
Az ókori kínai – kb. 3700 éves – orvosi
mű, a Nü-ci-hiang tanácsolja, hogy porított
ginzenggyökeret mézzel keverjünk össze, és
azt rendszeresen fogyasszuk, ugyanis ettől
hosszú lesz az életünk.
Az indiai méhészkedés helyzetéről a 3000
éves szanszkrit Védák alapján kaphatunk
képet. Receptekben javasolják, hogy a
gyógynövények porát annyi mézzel keverjük
össze, hogy sűrű krémet kapjunk. Golyókat
is gyúrhatunk belőlük. E labdacsokat főként
a gyermekgyógyászatban alkalmazták. Vizet
alig tartalmazott, így bármeddig eltartható
volt. A 3000 éve leírt gyógyszereket a természetgyógyászat ma is használja.
Indiában más méhfajok élnek, melyeknek
életmódja eltér az európaitól. Az egyes fajok
által épített szabadon függő lépeket könnyű
leszedni. A kasos méhészkedés nem alakult
ki, de a méhek termékeit sokféleképpen és
célszerűen használták.
Maoh a méz szanszkrit neve. Így hívtak
két királyt, számos családot és falut, ami a
méz jelentőségére is utal. Indiában az előkelő
papoknak és katonáknak nem volt szabad
méhészeti termékekkel kereskedniük. Külön
erre a feladatra jött létre a mézkereskedők
kasztja. A méz bizonyos hányadát be kellett
szolgáltatni a rádzsáknak. Az emberek úgy

Méhlegelő – cseresznyevirágzáskor

Szövőmadárfélék családja

Összeállította: Márton Béla

Az Óvilág forró éghajlata alatt – különösen
Afrikában – él a legtöbb faj. A család kb. 150
kúpcsőrű madárfajt egyesít. A rigó nagyságú
bivalymadár (Bubalornis albirostris) színe
fekete, viselkedésében a seregélyre is emlékeztet, különösen ha hazájában, az afrikai
szavannákon a bivalyok és legelő jószágok
közelében csapatokban jár. A felriasztott bogarak után lépked vagy csoszog a földön.
Emellett még magokat és bogyókat is eszik.
Több tojó ugyanazon a fán óriási, 2-3 méter
széles közös fészket épít tüskés gallyakból.

Fehérfejű szövőmadár (Dinemellia dinemelli)

Aranyos szövőmadár (Ploceus bojeri)

Ebben alulról megközelíthető költőüregeket készítenek, fűből fészket formálnak. Egész éven
át építkeznek rajta, alvásra is használják.
Fehérfejű szövőmadár (Dinemellia dinemelli)
Társasan költ, de golyó alakú fészkeit
külön építi, azok bejárata alulról nyílik. Csak
a tüskés gallyak kötik össze némileg. A hátoldala barna, farkörnyéke és szárnyhajlata fényes, narancsvörös, feje, testalja és
szárnytükre fehér. A hossza 20 cm. A fészek
„albérlői” az afrikai törpesólyom, a rózsás
törpepapagáj, a díszpintyek, a gyíkok és a fán
élő kígyók is. A száz fajt számláló igazi szö-

képzelték, hogy az örök életben ott lesznek a méhek is, és
döngicsélésükkel fokozzák a
boldogságunkat.
A perzsák szent könyve, a
2000 éves Evaszte is említést
tesz a mézről, amit méhektől
rabolnak el. Zoroaszter később azt is írja, hogy a perzsák
nem méhészkedtek, csupán a
vadon élő méhcsaládokat fosztogatták. De a mézre mint orvosságra és áldozati anyagra
szükségük volt. A keresztfa
mint kivégzési eszköz feltalálói azt is megtették, hogy a halálra ítéltet tűző napon
oszlophoz kötözték, arcát mézzel bekenték, hogy ellepjék a
legyek, darazsak, és halálra kínozzák.
Az ókori görögök sokat foglalkoztak a méhekkel és a méhészeti termékekkel. Melisza
volt a méz neve. Heinrich
Schlimann a trójai ásatások
során 2900 éves mézzel és viasszal átitatott bőrmaradványokat talált, és olyan
lyuggatott cserépedényeket
tárt fel, amelyeket a kasokból
kimetszett lépek kicsorgatására használtak.
Homérosz vakságát kortársai méhszúrásnak tulajdonítot- Méhlegelő – tulipánokból és árvácskákból
Démokritosz mézfogyasztással 109
ták. Az eposzokban – Iliász és Odüsszeia – a
mézet az istenek ajándékának mondják. A gö- évre nyújtotta életét. Hirdette, hogy a tesrögök tudták, hogy a méhek a virágokról nek- tet belülről mézzel, kívülről olajjal kell
tárt gyűjtenek, de úgy képzelték, hogy a táplálni.
Nem adatott ennyi év az 1909. május 5-én
nektár éjszaka az égből hullik a virágokra.
Arisztotelész már felismerte a méhanya született Radnóti Miklósnak. Tejjel-mézzel
fontosságát, tudta, hogy az anya herével pá- folyó ország még kevésbé. Az 1941 áprilisárosodik, hogy lakását csak rajzáskor hagyja ban íródott Második eclogájának Repülőjéel, s hogy van ugyan fullánkja, de azt az vel mondatja:
ember ellen nem használja. Megfigyelte a
Jó messzi jártunk éjjel, dühömben már nedolgozók gyűjtő tevékenységét, leírta a rajzás
minden mozzanatát, ismerte a méhek termé- vettem,
méhrajként zümmögött a sok vadász feletszetes ellenségeit. A propoliszról is tudott.
Hippokratész és az ógörög orvosok min- tem (…)
den sérülésnél, duzzanatnál és gennyező sebZárjuk mégis mai barangolásunkat mi, kiknél mézet rendeltek. Állították, hogy láz
esetén a méz hűti és ritkítja a vért. Szemba- nek szintúgy nem térkép csupán e táj, a költő
jokra is mézet javasoltak. Az ógörögök mézet 1942. június 1-jén írt Éjszakájával:
áldoztak Selene, Artemisz és Demeter istenAlszik a szív és alszik a szívben az aggodanőknek. Egyes versenyek nyerteseit mézeslom,
kaláccsal jutalmazták.
alszik a pókháló közelében a légy a falon;
Püthagorasz soha nem áldozott élő álcsönd van a házban, az éber egér se kaparlatot, hanem állatformájú mézeskaláccsal
ajándékozta meg az isteneket. Szerinte a méz gál,
alszik a kert, a faág, a fatörzsben a hartisztítja a gondolatokat.
A görög hajósok a széljárások isteneinek kály,
kasban a méh, rózsában a rózsabogár,
templomában mézeskalácsot áldoztak.
alszik a pergő búzaszemekben a nyár,
Periklész korában Attikában 20.000 méhalszik a holdban a láng, hideg érem az
családot gondoztak, ami azt jelenti, hogy 8
család jutott minden hektárra. A méheket ki- égen;
fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben.
vájt sziklaüregekben és kasokban tartották. A
kasokkal rendszeresen vándoroltak, és a méMájusi nyugalmat (vissza)lopva szívedbe
hekkel a lépeket lécekre építtették a kasokban, hogy a méhlakás könnyen szétszedhető – reménylem –, kedves Olvasóm, maradok
legyen. Műrajokat is készítettek, és a külön- kiváló tisztelettel.
Kelt 2017. május 5-én, 113 évvel Jókai haböző helyekről származó mézeket egymástól
lála s 108 évvel Radnóti születése után
megkülönböztették, és külön tárolták.

vőmadarak művészi fészket építenek. A költési időben a hímek tarka tollruhát öltenek,
egyesek szép piros bélyeget is hordanak. Színeikbe vegyül a fekete, sárga és az aranybarna.
Aranyos szövőmadár (Ploceus bojeri)
Fészkének alakja fajról fajra változik. A
hosszú növényszárakat valamiként ágvillára
erősíti fel, és hurok alakban meghajlítja. Erre
először tetőt, majd a kamra többi falát szövi
rá. Előteret és bejárati csövet is készít hozzá.
Költés előtt és alatt a hímek szólás, ének közben ki-be repülnek, s közben folyik az építkezés. Nyaktekerő mozdulatokkal a szálakat
egyetlen szövedékké csomózzák. A majdnem
befejezett építményükön szárnyukkal csapkodva, háttal lefele lógnak. A fát valósággal
feldíszítik. A szárnycsapkodás egyúttal

Málinkó-szövőmadár (Ploceus cucullatus)

„menyasszonykérés”. A tojó a fészek kibélelését egyedül végzi.
Málinkó-szövőmadár (Ploceus cucullatus)
A Szaharától délre, a folyók mentén, mocsaras helyeken, emberi települések közelében él ez a 17 cm hosszúságú madár. Fészkei
szorosan egymás mellett lógnak a fán vagy
nádon; a bejáratuk rendszerint alulról nyílik.
A fészket a hím építi, pálmalevélrostokból
szövi. A rostokat a csőrébe fogja, s elrepülve
lehasítja. Ezek a madarak is esznek rovarokat, de helyenként a vetésben is jelentős károkat tesznek.
Baja szövőmadár (Ploceus philippinus)
Az ázsiai szövőmadarak közé tartozik. Hazája Pakisztántól Thaiföldig és Szumátráig
terjed. Nászruhában a hím pofái, tarka és
szárnya barna, a feje felső része és melle
sárga, a hátoldala barna, sárga csíkos. Durva
növényszálakból és levélcsíkokból szövi a
fészkét. Négy fészket is készít alsó bejárattal.
Ezután szárnyaival verdesve udvarol a telepen jelentkező tojóknak. Számban a tojók túlsúlyban vannak. Mindenik fészekbe szerez,
hódít tojót. A hím a közelből igyekszik elzavarni minden vetélytársat úgy, hogy mialatt a
szomszéd távol van, szétfejti fészkének tartófonalát, amin a fészek lóg. A tojó kotol és
etet is, s közben kijavítja a fészken keletkezett réseket.
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Nyaralás a bolgár tengerparton

Ha múzeum, akkor a régészeti múzeumot érdemes felkeresni, ahol a bolgár tengerpart déli
részének ásatási leletei tekinthetők meg. A tárlat ókori görög vázákból és trák emlékekből
áll, de akad itt tárgyi emlék az első bolgár királyság idejéből is.
Amennyiben a napközbeni tengerparti fürdőzés nem elégíti ki az igényeinket, szívből
Ki ne hallott volna a bolgár tengerpart csodálatos üdülőhelyeiről?
ajánljuk a Burgasztól mindössze 20 kilométerre fekvő gyógyfürdőt. Az egyik legrégebbi
Bulgária tengerpartján számtalan jól felszerelt, kényelmes szálloda és apartman várja a gyógyfürdő, mely igen közkedvelt.
tengerparti nyaralás szerelmeseit.

Napospart, Neszebár, Sozopol…
Albena

Albena volt egykor a legdivatosabb
és legdrágább nyaralóhely a várnai részen. Mára már Napospart és Aranyhomok is felzárkózott. Az üdülőterület
Várnától 35 km-re található.
Albenához 5 km hosszú partszakasz
tartozik, mely homokos és sekély vizű.
A kedvező tengerpart miatt ajánljuk a
gyermekes családoknak is Albenát.
Albenában inkább szállodákat találunk, kevés az apartman.
Az üdülőközpont zárt terület, ami azt
jelenti, hogy nincs átmenő forgalom –
ezért csendesebb a környezet. A szállodák igényesek, de néhány közülük
messzebb található a tengerparttól. A
délutáni óráktól kisvonat közlekedik a szállodák között, amit igénybe vehetünk. A homokos
tengerparton sok vízi sportot kipróbálhatunk.

Aranyhomok

Aranyhomok bolgárul Zlatni Piasaci.
Aranyhomok a mögötte fekvő dombokra
is felhúzódik, ami a város képét természetesebbé, hangulatosabbá teszi. Várnától 14 km-re található ezt a csodálatos
nyaralóközpont, ahol Bulgária legjobb 45 *-os szállodái várják a pihenni vágyókat. Az üdülőparadicsomba már több
évtizede visszajárnak a turisták, főleg Európa nyugati részéből. Színvonalas szórakozási lehetőségek közül lehet
választani, mindenki megtalálja a számára megfelelelőt. A part menti sétány
esténként megtelik turistákkal, az éttermek és a bárok benépesülnek. Az üdülőhelyről a taxi mellett buszokkal is
eljuthatunk Várnába.

Burgasz

Burgasz az ország keleti részén, a Burgaszi-öböl partján fekszik. Üdülőváros, ipari központ
és kikötő is egyben. A bolgár fekete-tengeri part második legnagyobb városa (Várna után).
400 km-re található a bolgár fővárostól, Szófiától és 130 km-re fekszik Várnától. A burgaszi
repülőtér az egész bolgár déli part légiközlekedési központja, ezért kiindulóhelyként szolgál
az ország többi fekete-tengeri nyaralóhelyéhez, mint Napospart, Sozopol, Neszebar, Pomorie,
Ravda, Sveti Vlas, Elenite vagy Obzor.
A nemzetközi repülőtér (BOJ) a várostól 10 km-re északkeletre található.
Ez a város a legalkalmasabb hely arra, hogy megismerjük az igazi bolgár létet. Nem csak
magának a városnak az atmoszférája lesz ebben segítségünkre, de a burgaszi múzeumok
által a bolgárok múltjába is betekintést nyerhetünk.
A város központján két sétálóutca húzódik. Az Aleko Bogoridi, mely inkább bohókás hangulatú, és az elegánsabb Alexandrovska, ahol kiváló éttermeket és kávézókat kereshetünk
fel.
Ha a napközbeni meleg után egy kis kellemes délutáni vagy esti sétára vágyunk, feltétlenül
keressük fel azt a parkot, melyet a helyiek egész Bulgáriában a legszebbnek mondanak. Innen
nem messze pedig megpillanthatjuk azokat az elegáns villákat, amelyek a 19. századból
valók.

Napospart

Napospart Burgasztól 38 km-re található. Bulgária egyik legnagyobb üdülőközpontja. A
8 km hosszú, lassan mélyülő tengerpart minden korosztálynak kedvelt üdülőhelye, főleg a
kisgyermekes családoknak.
Napospart sík területen fekszik, szemben az északi résszel.
Neszebár közvetlen
közelsége még csábítóbbá teszi Napospartot.
A nagy szállodaválaszték, üzletek, éttermek teszik kellemessé
a nyaralást. Egész nap
egy kisvonat közlekedik, mellyel felfedezhetjük az egész partot,
az esti órákban élénk
éjszakai élet kezdődik.
A vízisportok kedvelői is találnak kedvükre valót.
A burgaszi reptérről
a transzferidő kb. 40
perc.

Neszebár

Neszebár Napospart legrégibb települése és egyben a világörökség része. Az óvárost a
görögök alapították időszámításunk előtt az ötödik században.
Az óvárost egy keskeny földsáv köti össze a szárazfölddel. Jellegzetes bolgár faházaival,
kis vendéglőivel, szűk utcáival felejthetetlen élményt nyújt. A városka, mely az egyik leglátogatottabb kirándulóhelye a bolgár tengerpartnak, a világörökség része 1983 óta. A kis szigeten 41 templom található, mely bizánci stílusban épült. Az óváros kikötője mellett sok kis
romantikus öböl található. A sziget 1-2 óra alatt körbejárható, ezen a sétán csodálatos élményben lesz részünk.
Hangulatos éttermek, kávézók, tavernák és szuvenírboltok találhatók a kis szigeten.
Neszebár újvárosi részén modern szállodákat és szórakozóhelyeket találunk.

Pomorie

A hangulatos kisvárost, Ankhialoszt (Pomorie) Kr. e. a 4. században görög kereskedők
alapították, és 1934-ig az Anhialo nevet is viselte.
A települést már az ókorban a sókereskedés miatt hozták létre. A sólepárlás jelentős jövedelmet hozott a városnak. A római időkben fontosabb és jelentősebb szerepe volt a városnak,
mint Szozopolnak vagy Neszebarnak. A már mai néven feltüntetett Pomorie 18 km-re Burgasztól északra fekszik.
Az „óvárosi” rész, ami a félszigeten található, a 19. század elején leégett, ezért sajnos régi
épületeket már nem találunk.
A félsziget északi részén nyúlik el a finom homokos kiépített strand, ahol napernyők és
nyugágyak bérelhetők. Az óváros déli részén, a fősétányon idősebb nénik csipketerítőket
árulnak szuvenír gyanánt.
Pomorie a gyógyiszapjáról is híres, ami reumára és izomfájdalmakra nagyon jó hatással
van. Az iszap a part közelében, egy elhagyatott területen van – ingyenesen használható.
A város a környék egyik borászati központjának számít, ezért a tengerparti éttermek itallapján gyakran láthatunk pomoriei fehérborokat.
Pomoriéban az olcsóbb és a drágább kategóriájú szállodákat egyaránt megtaláljuk, valamint jó minőségű magánapartmanokat is.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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1.

10 éve az EU-ban (16.)
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 29. és 30. sora alakul ki.

FALAZÓKŐ

2.

úGY VAN
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KÖTŐSZÓ

ANGOLA
FŐVÁROSA

SOHASEM
(NÉMET)
SERTÉSGERINC

u
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BABASíRÁS
G. VERDI
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Ê
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ENSZ
(SPANYOL)

q

U

IDŐS FÉRFI
(NÉP.)

uq

CSERÉPDARAB!

CSŐSZ

u

HAGYMAFAJTA

uq

FÉLÉV!

...A FELFEDEZŐ
(RAJZFILM)

q

q

ÁMON...
(NAPISTEN)

u

u

q

SÉRTETLEN
MALOM
RÉSZE

u

u
TRIKÓ
KÖZEPE!

„PONTOS”
BETű

u

q

ARRAFELE!
SíR

q

ATOMSúLY J.

u

RÓMAI 100

GÖRÖG
VISZÁLYISTENNŐ

u

VONALZÓTíPUS

u

q

NUKLEON

q

q

Az ÁPRILISI ÉVFORDULÓK (3.)

című pályázat nyertesei:
SÁNDOR ROZÁLIA, Marosvásárhely,
Nárcisz u. 8B/19. sz.
HORVÁTH DÁNIEL, Szászrégen,
Iernuţeni u. 125A.
A pályázati rejtvény megfejtése:
REPICZKY; STATILEO; SZABÓ;
ARETINO; FIBIGER; CARACALLA; LALO.
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
az április 28-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Fekete dália
Skandi: Lehetsz naponta rakodó,
Ha egyéb nem, szeméthordó.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
18. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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u
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u
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Ð
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LEZSER

PUSKA
RÉSZE

TEREMTŐ

L

q

PÁRATLAN
TEST!
EDGAR
ALLAN...
(KÖLTŐ)

u

VONAT
(ANGOL)

u

JOGVÉGREHAJTÓ

uq

uq

q

VENDÉGLŐI
LAP

Kilyén
lEvEntE

BARNA
(FRANCIA)

q

NYüZSÖG

u
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NARKÓTíPUS

Ê
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u

q

u

q

748.

u

q

Ê

ÁSVÁNYI
FűSZER

PÁRATLANUL
DONG!

Ï

VALAMINT

KUTYA

A JUPITER
HOLDJA

u

ZAVAROS
DNS!

Ê

DÁN SÖRMÁRKA

Ê

CHIP PÁRJA

EGYF. ELEMI
RÉSZECSKE

q

q

GYILKOL

ÖSSZEVISZSZA JÁR!

VIRGÁCS

u

KIRÁLYNÉ

KRONOMÉTER

Ê

USA-TAGÁLLAM

NEMESGÁZ

q

q

SPANYOL EX- u

UDVARLÓ

GYŐZELEM
JELE

FÉLTUCAT

Ð

q

NÉMET
LOVAGREND

Ï

Szerkeszti: Kiss Éva
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VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része. 9. Német női név. 10. Testfelépítés. 11. …
éneke, a Biblia része. 16. Egyszerű gép. 18. Vérfaktor. 19. Had. 20. Híres római kút. 21.
… et moi (Géraldy). 22. Balkáni körtánc. 23. A rádium vegyjele. 24. A gallium vegyjele.
25. Loch …, szörnyes skót tó. 26. Kadmosz és Harmonia lánya. 27. Csúcs a Mecsekben.
29. Taszít. 30. Késsel gyilkol. 32. … talál (kiválóan célzott). 34. Azonban. 36. Déry Tibor
novellája. 37. Francia eredetű női név. 39. Az alumínium vegyjele. 40. Valamivel szemben.
42. Torz törpe. 43. Ritka női név (aug. 29.). 46. Orosz város (Kujbisev). 48. Máramarosi
folyó. 50. Tschöll papa három lányának egyike. 51. Az argon vegyjele.
FüGGőLEGES: 1. Térmetszet. 2. A horgany vegyjele. 3. Bikavér városa. 4.
Reszkető. 5. Becézett Salamon. 6. Összevissza dől! 7. Akkor indul! 8. Arad folyója. 11.
Az idézet befejezése. 12. Nemesgáz. 13. … Flynn, filmsztár. 14. Mauna …, vulkán. 15.
Egyből kettő! 17. Adam társa. 20. Látta az esetet. 21. Színültig. 23. … Pahlavi, iráni sah
volt. 25. Filmsztár (Nick). 27. Egyházi gyűlés. 28. … Chaco, dél-amerikai régió. 29. Czuczor álneve. 31. Iskola alsó tagozata. 32. London folyója (fonet.). 33. Rablócsapat. 35.
Adamsék híres nőstényoroszlánja. 38. Fekete (francia). 41. Kubai festő (Wilfredo). 42.
Gyom. 44. Színesfém. 45. … mail (légiposta). 47. Üres rés! 49. Autonóm terület (röv.)
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 18-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Jack Kerouak amerikai író egyik
művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Talizmán, kabala – Férfihangszín. 7. Szibériai folyó – Gerlefej! 8.
Orosz hírügynökség, … TASZSZ – Égéstermék. 9. Portéka – Karrier része! 11. Öreg bácsi
– Páratlanul talál! 12. Régi történet – Elmesport. 14. Tova – Napszak. 15. Váltópénz –
Sírbolt. 18. Mókus – A Nílus forrástava. 19. Gabonafehérje – Pénztelen, nincstelen. 22.
Puhafém – Kettős betű. 23. Karám – Eger várát védte (István). 25. Apró – A Német Demokratikus Köztársaság rövidítése volt. 27. Egyik szülő – A nátrium és fluor vegyjele.
28. Verdi egyik operája – Behajlított kéz. 30. Kiütés jele a ringben – Időhatározó rag. 31.
Heg, var – Növényi festékanyag.
FüGGőLEGES: 1. Csípős fűszernövény – Vadászkutya. 2. Sűrített takarmány – Rezzenéstelen, mozdulatlan. 3. Kínai hosszmérték – A jód és hidrogén vegyjele. 4. Hajófar –
Baszk terrorszervezet. 5. Papírkárpit – Tojásrántotta. 6. Zérus – Faló volt a veszte. 10.
Egyik csillagjegy – … madár (Sütő A.) 13. A Jupiter egyik holdja – Hárít. 16. Vasút melletti járda – Nagyszülő kedvence. 17. Kisebb fiútestvér, argóban – Ladik. 20. Távol-keleti
ország – Sebészkés. 21. Mondatrész – Arculütés. 24. Áttetsző féldrágakő – Szóbotlás. 26.
Csöbördarab! – Néma kádár! 29. Ajtó egynemű hangzói – Luxemburgi és magyar gépkocsijelzés.
Koncz Erzsébet
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

VASS CSABÁNAK Marosvásárhelyre:
„A nap az égen is neked ragyog, hisz
ma van az 50. születésnapod. Rövid
ez a pár sor, de benne van a lényeg,
senki sem szeret
úgy, mint mi
szeretünk
téged!”
Szerető
feleséged, Ildikó
és szerető fiad,
Zoltán. (852-I)
VASS CSABÁNAK 50.
születésnapja alkalmából
kívánunk minden elképzelhető
jót, még sok boldog
születésnapot!
„Ragyogjon hát Néked napnak
sugara, szemedben a csillag ott
ragyogjon maga.
Örüljél a mának, legyen hosszú
életed.
Isten vezéreljen és fogja a kezed,
tudjad mindig, ki az, ki igazán
szeret.”
Szerető szüleid: Emma és
János, testvéred, Jani
és párja, Maresz. (823)
VASS CSABÁNAK, a
világon a legdrágább
Édesapának minden
elképzelhető
jót,
boldog
50.
születésnapot kíván
szerető fia, Zoltán.
Köszönöm,
hogy
vagy nekem! (823)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ ház telekkel Deményházán.
Tel. 0745-616-157. (837-I)
ELADÓ ház Sáromberkén, a 346. szám
alatt. Tel. 0743-015-017. (672)

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

ELADÓ
előnyös
áron
ház
Székelycsókában, a 36. szám alatt, 18
km-re a várostól: 3 szoba, pince,
mellékhelyiségek 30 ár területtel,
gyümölcsössel. Tel. 0365/431-785, 0770467-404. (801)
AZONNAL eladó 2 szobás tömbházlakás
a
Kövesdombon
vagy
cserélek
hasonlóval más negyedbe. Tel. 0751-368172, érdeklődni május 5-én. (749)

ÉLETJÁRADÉKKAL lakást vásárolok.
Tel. 0749-154-647. (284)
KIADÓ hosszú távra, előnyös áron 3
szobás
lakás
igényesnek
a
Kövesdombon
(házaspárnak
vagy
cégnek csendes tevékenységre). Tel.
0740-196-315. (802)

ELADÓK:
kanapé,
hűtő,
ajtók,
kályhacsövek,
többféle
bútordarab,
konvektor, rádiók, lemezek, órák, korsók,
tégla, szövetek, csergeterítő, porszívó,
többféle edény, 15 db báránybőr, sok
baba, régi székek, kicsiágy, szőnyegek,
kempingszékek és sok egyéb, minden
olcsón. Csere is érdekel. Tel. 0265/242342. (783)
ELADÓ magánház kerttel a Radnóti
(Iernutului) utcában. Érdeklődni 9-18
óra között a 0744-336-950-es telefonszámon. (855-I)
ELADÓ Nyárádmagyaróson beltelek,
irányár 30.000 lej. Tel. 0744-760-609.
(529-I)

ELADÓ 100-150 darab magyar
nyelvű könyv olcsón, egy tételben; 2
darab fotel, egy darab öntvény fürdőkád, 170 cm, 2 darab dupla paplan,
10 darab nagyméretű, új párnahuzat.
Érdeklődni a 0770-904-468-as telefonszámon, 15-19 óra között. (859)
ELADÓ garázs a Galenus mellett.
Tel. 0745-616-157. (837-I)
SÜRGŐSEN vásárolok tömbházlakást Marosvásárhelyen. Azonnali fizetési lehetőség. Tel. 0755-309-832.
(871-I)

VESZEK hibás színes tévét. Tel.: 0742863-116. (879)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Enyedi Mátyás névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (858)
ELVESZETT műanyag tasak lakás-, Solenza- és Dacia-kulcsokkal.
Jutalmat ajánlok. Tel. 0756-322-399.
(866-I)

TÁRSKERESÉS

53 ÉVES, ELVÁLT FÉRFI komoly
barátnőt keres. Tel. 0723-105-079, az esti
órákban. (830).

MINDENFÉLE

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

ELADÓ kombinált ruhásszekrény. Tel.
0365/736-410. (386)
ELADÓ 50 méhcsalád. Ár megegyezés szerint. Tel. 0746-211-557. (825-I)
ELADÓ 1984-ben gyártott 1310-es
Dacia. Tel. 0765-322-399. (537)
ELADÓ fedett sír a katolikus temetőben.
Tel. 0265/232-605. (700)
ELADÓ fedett sír a római katolikus
temetőben. Tel. 0745-996-819. (827)
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(348-I)
ELADÓ tűzifa (gyertyán, bükk). Tel. 0748977-768. (628)

VÁRMEZŐN eladó 10 ár terület szép,
csendes helyen: 10.000 lej. Eladó
Peugeot 206 HDI 1,4, frissen beíratva,
2005-ös, 2.990 euró. Tel. 0749-157-022,
0744-620-809. (841)

ELADÓ 45 ár beltelek Backamadarason:
gáz, villany, víz és a főútról bejárat. Tel.
0758-329-346. (853)

ELADÓK: tárcsás kaszák, 400-600 literes
vegyszerező,
kombinátor,
váltóeke,
gabonaőrlő (malom), kockakőprés. Tel.
0743-860-354, 0745-404-666. (862)

Mi a csapadékvíz, és miért fizetünk érte?

– Interjú Bota Judittal, az Aquaserv Rt. kereskedelmi osztályának vezetőjével –

Újságíró: – Bota asszony, megkérjük, előbb arról beszéljen, hogy ki részesülhet víz- és szennyvízszolgáltatásban.
Válasz: – A vízről és szennyvízről szóló szabályzat 172.
cikke alapján az Aquaserv Rt. működési területén olyan fizikai vagy magánszemély számít fogyasztónak, aki tulajdonosa egy olyan ingatlannak, vagy jogot kapott a
használatra a tulajdonostól, amely rendelkezik saját víz- és
szennyvízhálózattal (branşament – az Aquaserv Rt. jóváhagyásával).
Újságíró: – Mi a teendő akkor, amikor az ingatlan tulajdonosa változik, cserélődik?
Válasz: – Az ingatlan eladásával vagy a tulajdonos elhalálozásával változik az ingatlan tulajdonosa, valamint ezzel
egy időben a szerződéses fél. Ezen esetekben az új tulajdonosok az Aquaservnél kell jelentkezzenek a régi szerződés
felbontása és az új szerződés megkötése érdekében, ki kell
tölteni pár nyomtatványt, amelyek mellé csatolni kell a tulajdonjogi kivonatot és a személyi igazolvány másolatát.
Ezek a nyomtatványok letölthetők a www.aquaserv.ro/servicii/clienti/contract oldalról.
Újságíró: – Abban az esetben, ha az új tulajdonos nem
jelentkezik a szerződés átírása végett, kinek a kötelessége
törleszteni a víz-/szennyvízfogyasztást?
Válasz: – Ez esetben az Aquaserv Rt a számlákat a régi
tulajdonos nevére állítja ki, mivel nem értesítették a változásokról, illetve az új tulajdonos nevére az új szerződés
megkötésétől kezdődően, vagy az örökösére, mert az adósságok is öröklődnek.
Tehát még egyszer felhívom a kedves örökösök és az ingatlanvásárlók figyelmét, hogy az adósság átíródik az új tulajdonosra a szerződés megkötésekor, valamint elhalálozás
esetén öröklődik, a polgári törvénykönyv alapján.
Újságíró: – Mi történik akkor, ha az Aquaserv Rt. értesül a szerződéses fél hiányáról?
Válasz: – A szerződéses fél hiányának a megerősítése
a munkatársaink által történik, és a szolgáltatások megszüntetését vonja maga után. Ezúton szeretném újra felhívni azok figyelmét, akik öröklés vagy vásárlás útján
lesznek új tulajdonosok vagy hivatalos bérlők, hogy
minél hamarabb jelentkezzenek az új szerződés megkötése érdekében.
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Újságíró: – A szolgáltatás megszüntetése „szerződéses
fél hiánya miatt” kiadásokkal jár és elkerülhető-e?
Válasz: – Hogy elkerüljék a kedves fogyasztók a szolgáltatások megszüntetését és a visszakötés költségét, egy
dolgot kell tegyenek: minél hamarabb értesítsék az Aquaserv Rt-t, miután változás áll be a szerződéses feleket illetően. Ha mégis sor kerül a szolgáltatások megszüntetésére,
az újranyitás az ügyfél kérésére történik, a szerződés aláírása, a tartozás kifizetése után. Az újracsatlakozás árát a
kérés letevésekor kell kifizetni.
Újságíró: – Mit tud mondani a fogyasztók jogairól, amit
a szerződés tartalmaz?
Válasz: – Természetesen jogokról beszélhetünk, ha létezik érvényes szerződés. Sem a régi tulajdonos, sem az elhalálozott személy nem tudja hivatalosan követelni a
szerződésben említett jogokat. Ezért fontos, hogy mindig
naprakész szerződéssel rendelkezzünk.
Felsorolnék néhány jogot, ami megtalálható
a szerződésben:
– Írásban panaszt benyújtani azokról a számlákról a lejártuk (scadenţă) előtt, amelyek esetében nem egyezik meg
a számlázott és a reálisnak tartott fogyasztás;
– A 10 napon belül megreklamált esemény után 30%-os
számlacsökkentésben vagy kártérítésben részesülhet bizonyos körülmények között.

A fogyasztói jogokról és kötelezettségekről az Aquaserv
Rt. honlapján olvashatnak: www.aquaserv.ro/servicii/clienti/contract
Újságíró: – Minek az alapján állítják ki a víz-/szennyvízszámlát?
Válasz: – A tulajdonképpeni elfogyasztott vízmennyiséget a vízórák periodikus leolvasásakor rögzítjük. Az elhasznált víz, ami a csatornán távozik, 100%-át képezi a
szolgáltatott és számlázott víznek. A számla legkésőbb a
következő hónap 15-ig van kiállítva, a szerződés alapján.
A számla ki nem fizetése 30 nappal a lejárat (scadenţă)
után szankciókat von maga után. Ha a tartozás, beleértve a
szankciókat, nem fizetődik ki 30 nappal a lejárat után, a
munkatársak felfüggeszthetik a szolgáltatást, 15 napos előjegyzéssel. A szolgáltatás újraindítása legtöbb öt munkanapon belül történik az adósságok törlesztése után
(büntetés, tartozás, újranyitás).
Újságíró: – Egyes olvasók panaszkodnak, hogy kell fizessék az „esővizet”. Megkérjük, tisztázza ezt.
Válasz: – Természetesen nem az esővíz költséges, hanem
annak a csatornarendszernek a megépítése és fenntartása,
amely összegyűjti és elszállítja a csapadékból összegyűlt
vizet, valamint ennek tisztítását a szennyvíztisztító telepen.
Meg kell értsék a fogyasztók, hogy az esővíz a csatornába
való „közlekedésekor” magával sodor különböző hordalékokat, amelyek veszélyesek is lehetnek, mint pl. égett olaj
vagy üzemanyag. Ezektől meg kell tisztítani a vizet, mielőtt a folyókba ömlene, ez pedig pénzbe kerül. Ezt is, mint
a többi szolgáltatást, a szerződés alapján számlázzák.
Újságíró: – Hogyan számolják és számlázzák a csapadékvizet, amelyet elszállít a csatornahálózat?
Válasz: – A következőképpen számolják: beszorozzuk a
megfelelő csapadékvíz-mennyiséget – amelyet az Országos
Meteorológiai Intézet közöl a számla kiállítását megelőző
hónapra – a beépített és csatornázott alapterülettel, amelyet
a fogyasztó saját felelősségre bejelent, az Aqua Invest
Mureş önkormányzatok közötti fejlesztési társulás által jóváhagyott csatorna-együtthatókkal. Meg kell jegyeznem,
hogy a nem helyes/pontos bejelentése a beépített, csatornázott alapterületnek bűncselekménynek számít, és büntetést
von maga után.
(X)
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Szolgáltatás – üzleti ajánlat

REDőNYÖK, SZALAGFüGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT. Tel.
0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz medence-karbantartásra tapasztalt SZEMÉLYZETET, SZERELŐT, FESTŐT,
FŰTŐT, TAKARÍTÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROSTÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A PC HOUSE fiatal MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a
számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, akkor jelentkezz
most! Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá
várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59778-I)
MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal KÖNYVELŐNŐT alkalmaz. Érdeklődni 8–16 óra között a következő telefonszámon lehet:
0265/211-127. (sz.)
BUCSINON található vendégházba GONDOZÓT alkalmazunk. Jó kereseti lehetőség, 2000–2500 lej. Tel. 0745-696-055. (18792-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (18818-I)
A KREATÍV KIADÓ ILLUSZTRÁTORT keres. Grafikai programok
(Adobe Illustrator, Photoshop) ismerete előnyt jelent. Jelentkezni az
office@editurakreativ.ro címen lehet. (-I)
A nyárádtői székhelyű GRANGE EE KFT. bútorfényező, készre dolgozó műhelyébe munkatársakat alkalmaz csiszolásra és patinázásra.
Juttatásaink: szállítás a munkahelyre, kialkudott bér és étkezési jegyek.
Tel. 0748-111-797, 0748-111-796. (18852)
ELőKÖNYVELőT keresünk. Tel. 0754-215-726. (-I)
KFT. alkalmaz ASZTALOSOKAT fa termopán ajtó-ablak gyártására.
Tel. 0744-798-270. (574-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)
UDVARON, PARKOLÓHELY elkészítéséhez VÁLLALKOZÓT keresek. Tel. 0740-220-252. (781-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz. Tel. 0736-391528. (18823)
A MIF RT. – Marosszentgyörgy, Râtul Morii utca 1357. szám – alkalmaz C kategóriájú jogosítvánnyal és áruszállítási engedéllyel (atestat)
rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐKET. Tájékoztatás a 0265/318-000
telefonszámon, vagy a cég székhelyén 8–16 óra között, mobil: 0742159-742. (18799)
VARRODA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (18817-I)
NINCS szakmai tapasztalatod? Pályakezdő vagy? Akkor jelentkezz
NÉMETORSZÁGI SZÁLLODÁK TAKARÍTÁSÁRA! Ingyen betanítunk, ingyenes kiutazást és szállást biztosítunk neked! Tel. 0740-223377. (sz.)
SEPSISZENTGYÖRGYÖN CSALÁDORVOSI RENDELő
ÁTADÓ, vagy SZAKORVOST alkalmazunk. A páciensek száma 1793,
ebből 1583 biztosított. Elérhetőség a 0740-606-116-os telefonszámon,
bármikor. (H.N.)
AUTÓSZERVIZ alkalmaz AUTÓSZERELŐT. Tel. 0723-650-004.
(832-I)
ASZTALOSMŰHELY rendelésre készít AJTÓT, ABLAKOT, BÚTOROKAT, LÉPCSŐT. Tel. 0762-986-532. (846)
IRODAI MUNKATÁRS – Szívesen és jól kommunikálsz magyar és
román nyelven? Szeretsz kapcsolatot teremteni új emberekkel? Akkor
ez az állás neked való! Telefonos és online ügyintézésre, valamint általános irodai adminisztrációra keresünk MUNKATÁRSAT. Jelentkezz
önéletrajzoddal: cv@westjobs.eu (sz.-I)
MEZőGAZDASÁGI PROFILÚ CÉG alkalmaz MEZŐGÉPÉSZT
(TRAKTORISTÁT). Tel. 0744-793-460, 0743-142-012. (18855-I)
A FELSőRÉPAI (Vătava) MAGÁNERDÉSZET versenyvizsgát
szervez egy ERDŐMÉRNÖK és egy KASSZÁS munkaszerződéses
állás betöltésére. További információk a 0265/555-014-es telefonszámon vagy az erdészet székhelyén naponta 9-12 óra között (Alsórépa –
Râpa de Jos 90A). (sz.-I)
Az OMNICABLE KFT. alkalmaz RAKTÁROST, B és C kategóriájú
hajtásival rendelkező SOFŐRT és a minőségért felelő TECHNIKUST
(tehnician responsabil de calitate). Érdeklődni a nagyernyei székhelyen
vagy a 0265/244-144-es telefonszámon 8 és 15 óra között. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETő SÍRÁSÓT
alkalmaz. Érdeklődni a temető irodájában naponta 9-15 óra között.
(18832)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPüLőTÉR versenyvizsgát hirdet egy FÖLDI IRÁNYÍTÓI állás betöltésére. Bővebb
felvilágosítás a www.aeroportultransilvania.ro weboldalon, a Cariere
címszó alatt. (sz.-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBERT alkalmaz. Tel. 0740-490-325.
(860)
B KATEGÓRIÁJÚ HAJTÁSIVAL rendelkező SOFŐRT alkalmazunk. Korhatár 45 év. Tel. 722-383-216. (18859-I)
KIADÓ raktárhelyiség a Dózsa György utcában (Diego): egy 150 +
40 m2 és egy 100 m2-es vagy egyben 290 m2. Tel. 0722-383-216.
(18859-I)

TAVASZI KERÍTÉSAKCIÓ!!!
• vadháló: 1,45 lej/méter
• betonoszlop: 11,15 lej/darab
• fém kerítésoszlop: 15,90 lej/darab
• hegesztett drótháló: 2,49 lej/méter
• táblásított kerítéspanel: 37 lej/tábla
• drótfonat: 2,49 lej/méter
• komplett kerítésépítés 15,75 lej/méter!
(anyaggal és munkadíjjal együtt!)
A megadott árak a héát nem
tartalmazzák.
Hívjon minket az alábbi
telefonszámokon:
07 61 360-300/07 61 482-030
E-mail: garduri.brasov@gmail.com
web: www.gard.hupont.hu (Hsz-I)
FIGYELEM! Javítok ajtó-, ablakzárakat,
vagy kicserélem újjal. Javítok székeket is.
Tel. 0743-211-281. (412)
AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (549-I)
SÍRKERETEK, kripták készítése, javítása. Tel. 0753-924-431. (570)
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)
JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (58927)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722-846011. (663)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(635)

Az Iskola másként program keretében csoportos tevékenységeket
szervezünk a Creactivity Kids Clubban. Tevékenységünk programelemei: akadálypálya: csoportosan vagy egyénileg; személyiségfejlesztő
játékok;
társasjátékok;
moderntánc-tanítás;
kézművesműhelyek.

Az interaktív személyiségfejlesztő tevékenység időtartama 2,5-3
óra. Minimális létszám: 10 fő, maximális létszám: 35 gyerek.
A Creactivity Kids Club csapata szeretettel várja Önöket!

Részletesebb információk a 0749-154-849-es telefonszámon igényelhetők.

INTERAKTÍV ROMÁN NYELVŰ OKTATÁS 4-10 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA a Creactivity Kids Clubban minden hétfőn 17
órától. A román nyelvű tevékenység időtartama 50 perc, ami kiegészül
30 perc játszóházas tevékenységgel! INTERAKTÍV ANGOL
NYELVŰ OKTATÁS 4-10 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA a Creactivity Kids Clubban minden szerdán 18 órától. Az angol nyelvű tevékenység időtartama 50 perc, ami kiegészül 30 perc játszóházas
tevékenységgel! Részletesebb információ a 0740-647-575-ös telefonszámon igényelhető, a részvételhez regisztrálás szükséges. Szeretettel
várja a Creactivity csapat! (sz.)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (771)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (717-I)
VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847346. (621)
CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL építkezési munkát vállal: háztetők készítését, bádogosmunkát, cserépforgatást, belső-külső munkálatokat,
kapuk, kerítések készítését, szigetelést stb. Tel. 0747-634-747. (619)
A MEZŐKAPUSI ÖREGOTTHONBAN IDŐSGONDOZÁST vállalunk.
Tel. 0787-575-788, 0768-410-862.
(689)
NÉMETÓRA kezdőknek és haladóknak, gyerekeknek és felnőtteknek.
Tel. 0757-904-595. (632-I)

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű MUREş INSOLVENCY SPRL – adószám: RO13577109 –,
az újraszerveződés alatt álló IZOREP KFT. csődbiztosa nyilvános
árverést szervez az adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére:
– ingatlan Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 76. szám
alatt: 861 négyzetméter terület, telekkönyvszáma 133345/Marosvásárhely és 123955/Marosvásárhely, rajta adminisztratív épület
és irodák. Kikiáltási ár 1.751.878 lej.
– 18.900 négyzetméteres belterület, telekkönyvszáma
123939/Marosvásárhely, Marosvásárhelyen, a Bodoni u. 2. szám
alatt. Kikiáltási ár 788.000 lej + héa.
– 5.600 négyzetméteres belterület, telekkönyvszáma 263/Udvarfalva, Udvarfalván. Kikiáltási ár 29.000 lej.
Szállítóeszközök:
– 10 tonnás R 12215 DF haszonjármű, kikiáltási ár 8.500 lej
– Cielo GLE gépkocsi, kikiáltási ár 1.050 lej
– Cielo GLE gépkocsi, kikiáltási ár 910 lej
– Cielo gépkocsi, kikiáltási ár 920 lej
– Roman 19215 DFK speciális teherautó, kikiáltási ár 8.400 lej
– Hydrom 18 tonnás daru, kikiáltási ár 43.500 lej
– Daewoo Matiz gépkocsi, kikiáltási ár 1.350 lej
– Iveco 50 C13 Daily mikrobusz, kikiáltási ár 13.100 lej
– Roman haszonjármű, kikiáltási ár 7300 lej
– NAW BU 25 autóbusz, kikiáltási ár 23.500 lej
– hordozható autokompresszor, kikiáltási ár 15.600 lej
– Volkswagen Transporter haszonjármű, kikiáltási ár 7.700 lej
– Mercedes gépkocsi, kikiáltási ár 16.100 lej
– Dacia Logan, kikiáltási ár 5.200 lej
– Iveco Daily mikrobusz, kikiáltási ár 25.100 lej
– Ford Transit, kikiáltási ár 10.300 lej
– Iveco autóbusz, kikiáltási ár 25.450 lej
– Mercedes haszonjármű, kikiáltási ár 64.800 lej
– Volkswagen Passat személygépkocsi, kikiáltási ár 18.400 lej
– Volkswagen Golf gépkocsi, kikiáltási ár 7.500 lej
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverést 2017. május 15-én 10 órától tartják a csődbiztos
székhelyén – Gen. Avramescu utca 4. szám – , és azonos időpontban
megismétlik minden pénteken, a javak értékesítéséig, május 19étől.
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%ának megfelelő részvételi garanciát és a részvételi díjat 24 órával a
licit kezdete előtt, illetve május 12-én 10 óráig azok, akik a május
15-i árverésen szeretnének részt venni. A javak megtekinthetők naponta 11–14 óra között az adós cég székhelyén. Bővebb tájékoztatás
a 0265/269-700, 0265/261-019 vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

ALKALMAZOK munkást szerelési
munkálatokra. Tel. 0744-504-536.
(sz.)
OLCSÓ üdülést kínálunk Hajdúszoboszlón, 7 éjszaka (8 nap): június 1jéig 400 lej/fő; június 1-jétől
szeptember 1-jéig 450 lej/fő, félpanziós ellátással, házias ízekkel. Tel. 0036-52-271-848, 00-36-30-455-7227.
Szabó Antalné, Hajdúszoboszló,
Damjanich utca 100. szám. (831)
KÚTÁSÁST, pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(785)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk 2016.
május 4-ére, a drága férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, a
szásznádasi BÁLINT MIHÁLY halálának
első
évfordulóján.
Nem integet többé fáradt kezed,
Nem dobog már értünk jóságos
szíved.
Számunkra te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Szerettei. (477-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a
pipei
születésű
ORBÁN
ISTVÁNRA halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Felesége, Judit,
lánya, Jutka és unokája, Csanád.
(826-I)

Fájó szívvel emlékezünk május 5én id. COCIŞ ALBERTRE halálának 10. évfordulóján. Örökké
bánatos özvegye, négy gyermeke, hat unokája, két dédunokája és családjuk. Emléke örökké
élni fog szívünkben. (809)

Eljön egy nap minden évben,
amikor szívünkben fájó emlék
lobban fel. Bennünk él két meleg
tekintet, négy simogató, dolgos
kéz és a végtelen szeretet.
Nagyon fájó szívvel emlékezünk
a
szentbenedeki
BUKSA
DOMOKOSRA, illetve BUKSA
ILONÁRA haláluk 19., illetve 30.
évfordulóján. Emlékük legyen áldott és nyugalmuk csendes!
Négy gyermekük és azok családja. (782)
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Minőségi gránit
síremlékek akár
50%-os
kedvezménnyel,
a TransGránittól.
Elérhetőség:
0746-263-433
Cím: Nyárádtő,
Fő út 446/B

Szívem örök fájdalmával emlékezem május 5-én az immár 8 éve
elhunyt drága jó férjemre, a havadi
születésű
BODONI
ENDRÉRE.
Nehéz az életet élni nélküled, felejteni téged soha nem lehet. Áldott, szép emlékedet örökre
szívünkbe zárva őrizzük. Bánatos
feleséged, Olga és szeretteid.
(761)

Szeretettel emlékezem május 5én szeretett férjemre, ifj. SZÁNTÓ
KÁROLYRA halálának 23. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Felesége.
(804)

Fájó szívvel emlékezem május 6án drága testvéremre, IMREH
KÁROLYRA halálának első évfordulóján. Kívánok csendes nyugodalmat! Viktor. (835)

Kegyelettel emlékezünk május 8án szeretett édesapánkra, a nyárádszentlászlói születésű SIMON
ALBERT szabómesterre, marosvásárhelyi lakosra halálának 20.
évfordulóján. Gyerekei: Árpi,
Berci és Editke, valamint azok
családja. (854)

Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, elváltál azoktól, akiket szerettél. A fájdalomtól most is
könnyes a szemünk, mert te gondolatban mindig itt vagy velünk.
Fájó szívvel emlékezünk május 5én, amikor egy éve a kegyetlen
halál elragadta közülünk az élni
akaró, szeretett férjet, édesapát,
apóst, nagyapát, a gernyeszegi
születésű
id.
BEREKMÉRI
ISTVÁNT. Emlékét őrzi bánatos
szívű felesége, két fia, két menye,
öt unokája. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Nyugodj békében, Pista tata! (861)

Szívünk nem múló szeretetével,
fájdalommal gondolunk 2016.
május 4-ére, amikor egy éve
nincs velünk a jó feleség, drága
édesanyánk, a berekeresztúri
VARGA BERTA szül. NAGY
BERTA. Legyen áldott csendes
pihenése! Emlékét őrzi lánya,
veje, fia, unokái, dédunokái és
férje. (865)

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk néhai SZILÁGYI SÁNDOR
víz-gáz szerelőre halálának 20.
évfordulóján. Emlékét őrzik szerettei. (873)

Egy élet volt, félbeszakadt, egy sors, ami
félbemaradt, megállt egy szív, mely élni
vágyott, pihen az áldott kéz, amely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú
a házunk, nem hisszük el, hogy téged
hiába várunk. Csak telnek-múlnak az
évek, feledni nem lehet téged. Temető
csendje ad neked nyugalmat, szívünk bánata örökre megmarad. Vidám arcod nem
látjuk többé, de drága emléked élni fog
örökké.
Fájó szívvel emlékezünk május 5-én a felsősófalvi születésű
FÁBIÁN MÁRTONRA halálának harmadik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes!
Bánatos felesége, lánya, fia, menye és unokája. (868)
Velünk sírnak a templomi harangok, mert akit szerettünk, az
minket elhagyott. Elköltözött tőlünk az örök hazába, csendes
temetőbe, holtak otthonába. Lehunytad a szemed, csendesen
elmentél, szívedben csak az volt, hogy minket szerettél. Szorgalom és munka volt életed, örökre megpihent dolgos két
kezed.
Nélküled szomorú, üres az életünk, mint egy fénysugár, védtél
s ragyogtál felettünk. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt és
a végtelen szeretet. Könnyes szemmel nézünk fel az égre, kérjük az Istent, nyugtasson békében. Érted hulló könnyeink soha
el nem fogynak, szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset,
mert már egy éve itt hagytál minket.
Fájó szívvel emlékezünk május 5-én, halálának első évfordulóján a szeretett élettársra, édesanyára, anyósra, nagymamára,
BAKÓ ROZÁLIÁRA szül. Szász.
Emlékét fájó szívvel őrzi élettársa, gyerekei, menye és unokái.
(824)

Mély fájdalommal emlékezünk a
backamadarasi születésű TÓTH
ELEMÉRRE halálának kilencedik
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (874-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatom, hogy
drága jó férjem, a marosszentgyörgyi születésű
id. MUJKA LÁSZLÓ
marosszentgyörgyi lakos szíve
életének 72. évében, hosszú és türelemmel viselt betegség után
május
3-án
megszűnt
dobogni. Temetése május 5-én du.
3 órakor lesz a marosszentgyörgyi római katolikus temetőben.
Fájó szívvel búcsúzik tőle felesége, Zsuzsa. Nyugodjál békében, drága jó férjem! (sz.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága jó édesapánk,
id. MUJKA LÁSZLÓ
türelemmel és méltósággal viselt
hosszú betegség után május 3án visszaadta lelkét Teremtőjének.
Búcsúzik tőle fia, Lacika, unokái,
Andreea, Diana és lánya, Katika.
Nyugodjál békében, drága jó
édesapánk! (sz.-I)
Megrendülten búcsúzunk egyetlen fiútestvérünktől, a marosszentgyörgyi
id. MUJKA LÁSZLÓTÓL.
Testvéreid: Esztike, Annuska és
Marika családjukkal. Nyugodjál
békében! (sz.-I)

Szomorúan búcsúzunk drága
nagybátyánktól,

id. MUJKA LÁSZLÓTÓL.

Áldott legyen fényutad, Bátyus!
Andyka és családja. (sz.-I)

Szívünkben mély fájdalommal
búcsúzunk nagybátyánktól,

id. MUJKA LÁSZLÓTÓL.

Nyugodjál békében!

Erzsike és családja. (sz.-I)

Megrendülten búcsúzunk kedves

szomszédunktól,

NAGY MAGDOLNÁTÓL.

Nyugodjon békében!

A Gh. Marinescu utca 7/A tömb-

ház lakói. (8579

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
anyós, nagymama, dédnagymama, testvér és jó szomszéd,
az ákosfalvi születésű
NAGY IDA
életének 83. évében 2017. május
4-én hosszú betegség és küzdelem után megpihent. Temetése
május 6-án, szombaton 13 órakor
lesz az ákosfalvi temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (872-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága testvér, apa, nagyapa,
rokon, jó barát, ismerős és nagybácsi, a magyarói születésű
ÖRDÖG JÁNOS
életének 71. évében 2017. május
4-én csendesen megpihent. Temetése május 6-án 13 órakor lesz
a magyarói temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (882-I)
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ÉVA, Te drága jó lélek,
Bárhogy nyújtózunk, nem érünk el
téged.
Mert közénk állt a föld, a víz s az ég,
De hisszük, hogy a mennyekben
találkozunk még.
Szíve megállt, fájdalma megszűnt,
Ürességet, mély fájdalmat hagyott bennünk.
Más világba költözött, szemét lehunyta,
Angyalnak öltözött, testét itt hagyta.
Most hófehér ruha ékesíti lelkét,
Szívünkben örökké őrizzük emlékét.
ÉVA, kérünk, néha nézz le ránk!
Uram, hallgattasson meg bús imánk.
Fájó szívvel emlékezünk május 5-én szeretett lányunkra,
ÖRDÖG ÉVIKÉRE halálának ötödik évfordulóján. Nyugodj békében, te drága lélek!
Emlékét szívében őrzi bánatos édesanyja, édesapja, testvére,
sógora és két unokaöccse. (807-I)
Kegyelettel emlékezünk ŞUT EMMÁRA

szül. Vecserdi halálának 4. évfordulóján.
Nem simogat kezed, nem mosolyog
arcod,
Hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit sem
mondtál,
Csak elmentél a halál hosszú útján.
Szíved már nem fáj, a miénk vérzik,
A fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.
Nyugodj békében, áldott lélek!
Bánatos szerettei. (829-I)

Mély szomorúsággal emlékezünk arra
a szomorú napra, május 6-ára, amikor
húsz éve hagyott itt drága jó öcsém, id.
TAKÁCS BÉLA. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Bánatos testvére, János és családja.
(863)

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap,
de szívünkben él, és örökké itt
marad.”
(Reményik Sándor)
Elvesztésének soha el nem múló
fájdalmával a szívemben tudatom, hogy édesanyám,
özv. TÖVISSI GÁBORNÉ
szül. NAGY IDA
életének 91. évében 2017. május
4-én megpihent. Temetése 2017.
május 6-án, szombaton 12 órakor
lesz a református temetőben.
Emléked örökké szívemben
őrzöm. Leányod, Éva. (880-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa, a
búzásbesenyői születésű
id. BARA JÁNOS
életének 79. évében 2017. május 4én rövid szenvedés után csendesen
megpihent.
Temetési
szertartása május 6-án, szombaton
13 órakor lesz a marosszentgyörgyi
temetőben (a nagykórház mögött).
Búcsúzik tőle felesége, fia, lányai
és családjuk, unokái, Andika és
Zsoltika. (884-I)
Szomorú szívvel búcsúzik a
drága férjtől és édesapától,
BARA JÁNOSTÓL
felesége, Mária és fia, Jancsika.
(884-I)
Megrendült szívvel búcsúzunk a
drága édesapától,
BARA JÁNOSTÓL.
Lánya, Szekeres Ildikó és családja, Sanyi és Andika. (884-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a drága
édesapától,
BARA JÁNOSTÓL.
Lánya, Fábián Mária és családja,
Marci és Zsoltika. (884-I)
Együttérző, fájó szívvel búcsúzik
BARA JÁNOSTÓL
anyatársa, Margit és lánya, Margitka. (884-I)
Együttérző, fájó szívvel búcsúzik
BARA JÁNOSTÓL
anyatársa, Rozália és lánya,
Emese. (884-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétem fejezem ki
a
gyászoló
családnak
SZÉKELY MENYHÉRT volt filharmóniai zenészkollégám elvesztése
miatt
érzett
fájdalmában.
Frauenholz
Lajos Németországból. (v.-I)

Együtt érzünk Bartha Géza
színházi díszletező kollégánkkal, és osztozunk szeretett
ÉDESANYJA elvesztése miatti
fájdalmában. Vigasztalódást
kívánunk a gyászoló családnak. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége. (sz.-I)

20 NÉPÚJSÁG

__________________________________________ HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY ________________________________________ 2017. május 5., péntek

MAROS MEGYEI TANÁCS
Pályázati felhívás
A Maros Megyei Tanács – székhely: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, Maros
megye, adószám: 4322980, telefonszám:
0265-263-211, faxszám: 0265-268-718,
www.cjmures.ro,
e-mail:
honlap:
cjmures@cjmures.ro – pályázatot hirdet
vissza nem térítendő támogatás odaítélésére Maros megye költségvetéséből a
2017-es évre nem profitorientált, idén
zajló megyei érdekeltségű tevékenységek számára az alábbi területeken: kultúra, vallás, sport, szociális ellátás.
Az odaítélendő támogatások összértéke
2.150.000 lej, mely összegnek területek
szerinti lebontása a Részvételi felhívásban található meg.

A vissza nem térítendő támogatás elnyerésére vonatkozó dokumentáció a Maros
Megyei Tanács www.cjmures.ro honlapján, a Proiecte (Projektek) címszónál található meg, illetve beszerezhető a Maros
Megyei Tanács székhelyén, a Részvételi
felhívásban megnevezett kapcsolattartó
személyektől.

MAROS MEGYEI TANÁCS
Felhívás
A Maros Megyei Tanács – székhely: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, Maros
megye, adószám: 4322980, telefonszám:
0265/263-211, faxszám: 0265/268-718,
honlap:
www.cjmures.ro,
e-mail:
cjmures@cjmures.ro – közbeszerzési eljárást indít az alábbi szociális szolgáltatásokra:
1. a szülőktől ideiglenesen vagy végleg
elválasztott gyermekek lakásotthonainak
működtetése, mely otthonok a megye sajátos védelmi rendszeréhez tartoznak;
2. szociális szolgáltatások a megye speciális védelmi rendszerében levő gyermekek és fiatalok önálló életre való
felkészítése, fejlesztése érdekében;

3. bentlakásos ellátás és támogatás a
családi erőszak Maros megyei áldozatai
számára;
4. bentlakásos jellegű szociális ellátás sérült személyek számára.

A részvételi felhívás minden egyes szolgáltatás esetében, a szükséges dokumentáció, illetve a belső eljárási szabályzat,
amely szerint a közbeszerzést megszervezik, a Maros Megyei Tanács www.cjmures.ro honlapján érhető el a Relaţii şi
informaţii publice (Közönségszolgálat és
közérdekű információk) címszónál, az
Anunţuri (Felhívás) alcím alatt.

Közlemény

A Coral Impex Kft. felhívja
a lakosság figyelmét, hogy
május 9–11. között rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen,
közterületen
és
magánterületen egyaránt, a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011.
szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján.
Rossz idő esetén az időpont
változhat.
A felhasználandó szer hatóanyaga a Deltametrin és a Bacillus Thuringiensis, ezek az
Egészségügyi Minisztérium
által engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi)
minősülnek.
A Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet
Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági
egységeknél egyaránt.

Hamarosan megnyílik új marosvásárhelyi
bisztrónk, egy igazi borbár-étterem!
Jelentkezz az alábbi állásokra:
• PULTOS
• PINCÉR

• SZAKÁCS

• KONYHAI KISEGÍTŐ

Ha nincs tapasztalatod, de nyitott vagy a tanulásra
– MI BETANÍTUNK!
Ha tapasztalatod van a vendéglátásban – KIVÁLÓ
BÉREZÉST ÉS JÓ CSAPATOT AJÁNLUNK!
Fényképes önéletrajzodat
a cv@petry.ro e-mail-címre várjuk!

HEGYVIDÉK & TAVAK
SZÁLLÁSAJÁNLATOK
2017 NYÁR • SZÁLLODÁK, PANZIÓK ÉS APARTMANOK
AUSZTRIA • OLASZORSZÁG • SZLOVÉNIA • SVÁJC • SZLOVÁKIA

373 euró / 6 fő / 7 éj, Happy Camp Bella Austria, St. Peter am Kammersberg, 2017. 06. 25 – 07. 02.
727 euró / 6 fő / 7 éj, Appartements Casa Polevei/Nadia, Olaszország, Garda-tó, 2017. 06. 28 – 07. 05.
605 euró / 6 fő / 7 éj, Appartements Surses Alpin, Svájc, svájci Alpok, 2017. 06. 24 – 07. 01.
360 euró / 2 fő / 7 éj, reggelivel, Hotel Toliar, Szlovákia, 2017. 06. 25 – 07.02.

