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Néhány helyen már kapunyitás is volt

Készülnek a turistaidényre Szovátán

Megszavazták
a POL
határozattervezetét
A marosvásárhelyi tanács tegnapi ülésén a képviselők elfogadták a Szabad
Emberek Pártja által benyújtott határozattervezetet, amely szerint biztosítani
kell az oktatási intézményekben a kétnyelvű (magyar és román nyelvű) feliratok kihelyezését. A határozat szerint
a végrehajtásért a polgármesteri hivatal iskolaigazgatósága felel.

____________3.
FUEN-kongresszus
Kolozsváron

Élesen bírálták az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) 62.,
kolozsvári kongresszusának csütörtöki
megnyitóján az erdélyi házigazdák a
román kormány kisebbségpolitikáját.

____________4.
Arany János
és az erdélyiek

Ki szeretném emelni azt a tényt, amit
Arany János megírt mind Mentovichnak, mind Szabó Károlynak, hogy ő
maga sohasem járt Erdélyben, pedig
nagyon szeretett volna eljönni a hunok
országába. Szabó Károly és Mentovich Ferenc is sok szeretettel és barátsággal hívták meg Arany Jánost, de a
sors úgy hozta, hogy Arany nem vállalta az út fáradalmait.

A turisták érkezése előtt rendbe teszik a várost

Számos közterület-szépítési munkálatot
elvégzett már az önkormányzat a fürdővárosban, és újabb infrastrukturális
munkálatokat tervez még a turisták
megérkezése előtt. A május 1-jei hosszú
hétvégére már néhány helyen kapunyitás is volt.

Gligor Róbert László

Az utcákat kézi és gépi erővel portalanították
és újrafestették az úttesteken a felezővonalakat
és a gyalogátjárókat, továbbá a parkolók oszlopait, a villanyoszlopokat és a patakokon átvezető hidak fémkorlátainak újrafestését is
elkezdték, kijavították és festették a bútorzatot
a város közterein és a Só útján, a közterületeken
füvet nyírtak, virágot ültettek, több száz tő rózsa
is a földbe került a település különböző pontjain
a városi virágkertészet révén. Területrendezés

Fotó: Gligor Róbert László

folyt a kilátónál, valamint elkezdték egy ötven
jármű befogadására alkalmas parkoló kiépítését
a városközpontban, a Fekete Medve szálló mellett – sorolta fel Kiss Ferenc alpolgármester az
legfrissebb munkálatokat.
Aszfaltoztak is még a turistaidény kezdete
előtt. Idénre a Csendes, a Hársfa és a Templom
utcák burkolását vette tervbe a városháza. A kivitelező cég már a héten elkezdheti a munkát.
(Folytatás a 2. oldalon)

____________5.
A Skóciai Nemzeti
Múzeumban
fogják kiállítani
a viking kincseket

Az ezeréves leletre Dereck McLennan
amatőr kincskereső bukkant a skóciai
Galloway egyik templomának kertjében 2014 augusztusában.

____________15.

Az adókáosz
árnyalatai

Benedek István

Vicc a tetőfokon, ami mostanában az adók körül
zajlik. Adott egy kormány, amely programjának leglényegesebb eleme a közszolgák béreinek emelése.
Erre fel napok óta több ezer adóhivatali alkalmazott
áll spontán sztrájkban, mivel állításuk szerint az ő béreik nemhogy emelkedni, egyenesen csökkenni fognak.
Azt eddig is tudtuk, hogy a bértörvény kapcsán a szakszervezetekkel nem egyeztettek, így várható volt, hogy
nem mindenki fog tapsolni a közszféra bérreformjának
még az érintettek körében sem, de az már egyenesen
kabaréba illik, hogy pont az állam bevételeinek összegyűjtéséért felelős intézményt sikerül a kormányzatnak sztrájkra késztetnie meggondolatlan lépéseivel.
Persze az adófizető szemszögéből nézve ez inkább
tragikomédia, pláne azok számára, akik a munkabeszüntetés miatt nem tudnak valamilyen dokumentumot
határidőre leadni az adóhatóságnál. Olyan is megtörténik manapság, hogy az adóhivatal kérdés nélkül
végrehajtási eljárást indít olyan cég ellen, mely rendszerint minden kötelezettségét naprakészen fizeti, csak
egyszer éppen egy banki alkalmazott mulasztása miatt
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 44 perckor,
lenyugszik
20 óra 53 perckor.
Az év 139. napja,
hátravan 226 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma IVÓ és MILÁN,
holnap BERNÁT és FELÍCIA
napja.
BERNÁT: a germán Bernhard
név magyar formája. Elemeinek eredeti jelentése: medve és
erős. Női névpárja a Bernadett.
FELÍCIA: a Félix név női
párja.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. május 18.

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 240C
min. 90C

1 EUR

4,5729

100 HUF

1,4748

1 USD

1 g ARANY

4,1140

166,8745

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

13, 19, 21, 3, 17 + 5
11, 8, 16, 34, 19, 37
47, 13, 6, 3, 32, 17

Megyei hírek

NOROC PLUS: 3 6 8 5 0 0

SUPER NOROC: 0 6 4 5 7 4
NOROC: 9 6 9 9 2 3 7

Gazdaságfejlesztési program indul

Május 19-én, ma 11 órától a marosvásárhelyi Köpeczi–Teleki-házban (Forradalom utca 1. szám) indítják útnak a
Magyarország kormányának támogatásával létrejövő
Maros-mezőségi Gazdaságfejlesztési Programot. A székhelyavatáson és a sajtótájékoztatón részt vesz Kelemen
Hunor szövetségi elnök és Magyar Levente, Magyarország kormányának gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára is.

Cserkészvetélkedő
országos döntője Segesváron

A Romániai Magyar Cserkészszövetség szervezésében
május 20-án Segesváron zajlik a MaKCseV szövetségi vetélkedő országos döntője. A vetélkedőre Erdély több településéről közel 250 fiatal érkezik, hogy felfedezzék a
népmesék világát és a középkori vár varázslatos helyeit,
apró részleteit. A program 10 órakor kezdődik (a Mircea
Eliade Főgimnázium tornaterme előtt, 1918. December 1.
utca 30. szám), és délután 6-ig tart. A tulajdonképpeni vetélkedő a vár területén fog zajlani. A versenyről részletek az
alábbi oldalon találhatók: https://makcsev.wordpress.com/

Szilágyi Sándor nótaénekes új lemeze

Május 23-án, kedden 16 órai kezdettel a marosvásárhelyi
Magányosok Klubja rendezésében nyílt klubdélutánon bemutatják Szilágyi Sándor Dankó Pista-díjas nótaénekes
és tiszteletbeli klubtag legújabb CD-jét. A bemutatóra a
marosvásárhelyi Rózsák tere 61. szám alatti Deus Providebit Tanulmányi Házban kerül sor.

Íjászverseny a várban

Május 20-án, szombaton délelőtt 10 órától a marosvásárhelyi várban a Múzeumok éjszakája részeként második alkalommal szervezi meg A vár legjobb íjásza elnevezésű
versenyt a Marosszéki Íjászok Egyesülete. A nézők is kipróbálhatják az íjászatot, kézműves-foglalkozás is lesz.

Helyi termelők vására

Május 19-én, ma 8-19 óra között a Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán ismét
megrendezésre kerül a Local Farmers Market nevű rendezvény. A vásár bő felhozatalt kínál a különböző hagyományos és helyi termékekből, helyi és hagyományos
különlegességekből, valamint egyedi kézművesmunkákból.

Kerékpártúra

A Pro Biciclo Urbo civil szervezet az idén is megtartja hagyományos kerékpártúráját a marosugrai Haller-kastélyhoz. Útirány: Marosvásárhely – Mezőbergenye –
Mezőbánd – Székelyuraly – Mezőpete – Oláhdellő – Marosugra – Magyardellő – Sóspatak – Malomfalva – Náznánfalva – Marosvásárhely. Össztávolság: 71 kilométer,
amiből 40 kilométer köves út. Az útvonal térképe:
http://www.bikemap.net/route/1080150
Találkozó május 21-én, vasárnap reggel 8-kor a Bolyaiszobornál. Információk: Kulcsár Béla, telefon 0731417215.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Készülnek a turistaidényre Szovátán

(Folytatás az 1. oldalról)
Elsőként a Csendes utcát aszfaltozzák
le, a Szakadát felőli részen kezdik el.
Azt szeretnék, hogy még a turisták
megérkezése előtt járhatóvá tegyék ezt
a részt, hogy kevésbé zavarják majd az
itt működő panziók tevékenységét –
mondta el Fülöp László polgármester,
hozzátéve, hogy az útburkolás előtt a
Sósárokban egy támfalat kell emelni.
Az ebben az utcában működő óvoda is
végre könnyen megközelíthető lesz,
előtte azonban az esővíz-elvezetést is
meg kell oldani az intézmény körül. A
gyerekek védelme érdekében az iskola
kerítést fog építeni az utca felől, míg a
városháza autóparkolót hoz létre a
Patak utcában a pedagógusoknak, a te-

rületrendezés már el is kezdődött. Az
utca lakóinak régi óhaja valósulhat
meg a munkálatok befejeztével, ha
végre eltűnik a rettenetes nyári por.
Nemcsak az önkormányzat készül a
turistaidényre, hanem a vendéglátásban érdekeltek is. A május elsejei
hosszú hétvégére több helyen is kaput
nyitottak. Megnyílt a Fekete-tó új
strandja és napozója, ahol a székes belépő 15, a műanyag napágyas jegy 20
lej, a matracos faágyas 30 lejbe kerül
egy napra felnőttnek, gyerekek számára 10 lejt kell fizetni, a 3 év alatti
gyermekeknek ingyenes a strandolás.
Ugyanazon a hétvégén nyitott a kilátó
is, itt egyelőre szombaton és vasárnap
12-19 óra között lehet följutni a 28

méter magas toronyba, de június 1jétől a nyitásrendet a turisták igényeitől
függően megváltoztatják. A Tivolitavon levő csónakázót is igénybe lehetett venni, de a hivatalos idény itt is
június 1-jén kezdődik, őszig naponta
12-19 óra között lehet bérelni a háromszemélyes csónakokat fél órára 10, egy
órára 15 lejért. Addig is sétálni lehet a
tavak körüli sétányokon, a sószikláknál, az erdőben, ki lehet próbálni a Tivoli-tó melletti kalandparkot is. A
Medve-tó nyitásának pontos időpontját
egyelőre nem tudják, ha az időjárás engedi, június utolsó hétvégéjén kerülhet
erre sor – tudtuk meg, míg az idei
Medve-tó-napokat június második hétvégéjére tervezi a város.

Pótolni lehet a hiányzó iratokat

A Szülőföldön magyarul pályázati irodában befejeződött
a benyújtott pályázatok digitális rögzítése. Romániai viszonylatban összesen 149.061 igénylést iktattak, amelyből
1.843 hallgatói és 147.218 nevelési, oktatási támogatási
igénylés.
Az irodába 1.132 hiányos pályázat érkezett, a leggyakrabban előforduló hiányosság a szülő érvénytelen vagy hiányzó személyazonossági igazolványa.
A következő időszakban lehetőség nyílik a hiányzó iratok pótlására. A jövő hét folyamán kezdik el kézbesíteni a
hiánypótlási felszólításokat. A kézbesítéstől számított 15
napon belül be kell küldeni az iroda által kért dokumentu-

Hétvégi sportműsor

mot. Amennyiben a hiányt a pályázó nem pótolja, a támogatásigénylést elutasítják.
Az iroda vezetősége felhívja az érintettek figyelmét,
hogy olvassák el a levelet, és csak a kért dokumentumokat
postázzák. A borítékra rá kell írni: hiánypótlás.
Amennyiben a levél szövege nem érthető, vagy nem
egyértelmű az igénylő számára, hogy mit kell postáznia, levélben vagy telefonon lehet érdeklődni az info@szulofoldonmagyarul.ro címen, illetve a 0266/244-450
telefonszámon. Tájékozódni a szulofoldonmagyarul.ro honlapon is lehet – közölte Ady-Kovács-Ferenczi Noémi, a Szülőföldön magyarul programkoordinátora. (mezey)

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

LABDARÚGÁS. Az 1. ligás bajnokság alsóházi rájátszásának 11. fordulójában, ma este 6 órától: Zsilvásárhelyi Pandurii – Marosvásárhelyi ASA.
A 3. liga V. csoportjának 29. fordulójában, ma 18 órától:
Május 19., péntek:
Marosvásárhelyi ASA II – Szászrégeni Avântul (Trans-Sil sta* 18.00 óra: Zsilvásárhelyi Pandurii – Marosvásárdion, 2-es pálya); holnap 18 órától: Radnót SK – Sülelmed.
helyi ASA (alsóház)
A 4. liga 27. fordulójában, ma 19.30 órától: Marosvásárhe* 20.30 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Medgyesi
lyi MSE – Marosludas (Sziget utcai műfüves pálya); szombaGaz Metan (alsóház)
ton 11-től: Marosvásárhelyi Juvenes – Szováta
Május 21., vasárnap:
(Marosszentkirály), Marosoroszfalu – Kutyfalva, Marosvásár* 13.00 óra: Voluntari FC – Botoşani FC (alsóház)
helyi Atletic – Marosvásárhelyi Gaz Metan (MarosszentValamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport,
györgy), Dános – Erdőszentgyörgy, Nagysármás – Nyárádtő,
a DolceSport és a Look TV/Plus.
Náznánfalva – Ákosfalva. Nyárádszereda áll.

RENDEZVÉNYEK

Fedezd fel magadban a szépet!

A Marosvásárhelyi 1-es Számú Inkluzív Oktatási Központ
regionális fesztivált szervez Fedezd fel magadban a szépet! címmel a sajátos nevelési igényű gyermekek számára. Az eseményre május 23-án 10.30 órai kezdettel a
Maros Művészegyüttes színpadán kerül sor. A rendezvény támogatói a Maros Megyei Tanács, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a Maros Művészegyüttes és az
Esély Mindenkinek Egyesület.

Kórustalálkozó
Marosszentgyörgyön

A Soli Deo Gloria Alapítvány szervezésében Marosszentgyörgyi tavasz címmel kórustalálkozót tartanak május 20án, szombaton délelőtt 11 órakor a római katolikus
plébánia tanácstermében. Meghívott kórusok: a helyi Reménység református kórus, a kakasdi, marosludasi, ditrói
kórus, illetve a házigazda szerepét betöltő Soli Deo Gloria
vegyes kar.

Hagyományőrző fesztivál
Nyárádkarácsonban

Kincseink címmel május 20-án hagyományőrző néptánc-,
néphagyomány- és népdalfesztivált szervez a nyárádkarácsoni általános iskola a Maros megyei elemi osztályosok számára. A fesztivál reggel 8.45-kor kezdődik
ünnepélyes felvonulással, amit a fellépések és a különböző foglalkozások követnek.

Kastélytúra a NagyiNettel

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működtetett NagyiNet program keretében június 3-án kastélytú-

rát szerveznek. A résztvevők a miklósvári Kálnoky-kastélyt, az olthévízi Haller–Kálnoky-, az alsórákosi Sükösd–
Bethlen-kastélyt, illetve a felsőrákosi bazaltoszlopokat
látogatják meg. Bővebb tájékoztatás és feliratkozás a kövesdombi könyvtárban, illetve Illyés Claudia könyvtárosnál a 0748-741-507-es telefonszámon.

Áloméj az állatkertben

Áloméj az állatkertben címmel fogyatékkal élő gyermekek és családjuk számára szervez különleges tevékenységet a marosvásárhelyi állatkert. A program június
2-án este zajlik. A tevékenységet 1996-ban a rotterdami
állatkert kezdeményezte, azóta 228 állatkert csatlakozott
hozzá. Jelentkezni május 31-ig lehet. Kapcsolattartó:
Halmágyi Ildikó, telefonszám: 0746-799-057, 0732-440093.

Gézengúz gyermektáncház

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.

Ügyes kezű nők délutánja

A Női Akadémia a hétfő délutánonként heti rendszerességgel megszervezett Ügyes kezű nők nevű tevékenységére azokat a hölgyeket várja, akik különböző
kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani. Május 22-én 17.30 és 19.30 óra között várják a lányokat és asszonyokat a Forradalom utca 45. szám alatt,
amikor a szalvétatechnikát sajátíthatják el Jánosi Mária
vezetésével. A foglalkozás ingyenes, adományokat elfogadnak.
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Kétnyelvűség a tanintézményekben

Megszavazták a POL határozattervezetét

Amint felvezetőjében Radu Bălaş, a tervezet kezdeményezője elmondta, a kétnyelvűségre vonatkozó hazai romániai és
nemzetközi törvényes keret létezik, mégsem alkalmazták ezeket az előírásokat. A 215-ös, a kisebbségek nyelvhasználatát
is szabályozó helyhatósági törvény (amely a POL kezdeményezésének alapjául szolgál) mellett egy 2014-ben elfogadott
és 2015 augusztusában módosított helyi tanácsi határozat szabályozta a köztéri reklámozást. Ennek alapján történhetett
volna az oktatási intézményekben a kétnyelvű feliratozás,
csakhogy a közérdekű feliratokat a polgármesteri hivatal iskolákért felelős igazgatóságának – a tanácsi határozat értelmében – előzetesen jóvá kellett hagynia, ellenkező esetben
hivatalból eltávolíthatók lettek volna a kihelyezett táblák.
„Gyakorlatilag egy közalkalmazott dönthette el, hogy kihelyezhetők-e az iskolák épületében a kétnyelvű feliratok vagy
sem. Ez így nem jó. Ezért terjesztettük elő a tervezetet, amely
szerint biztosítani kell a román és magyar nyelvű feliratozást
a tanintézeteken belül is” – jelentette ki Radu Bălaş.
Dumitru Pavel képviselő „nagyvonalú” javaslatára, hogy ne
csak románul és magyarul, hanem németül és angolul is tegyék ki a táblákat a tanintézetekben, a tervezet kezdeményezője hangsúlyozta: az általa előterjesztett tervezet a 215-ös
törvényen alapszik, amely biztosítja az anyanyelvhasználatot
a 20 százalékot meghaladó kisebbségek számára, ami a német
és angol nyelv esetében nem teljesül. Bălaş szerint egy ilyen

módosítás miatt a prefektúra törvénytelennek minősítheti a határozatot, ezért nem foglalta bele a német és az angol feliratok
biztosítását az iskolákban. Ami nem jelenti azt, hogy ezek nem
helyezhetők ki, ha van rá akarat. Bakos Levente hangsúlyozta,
hogy „léteznek korábbi tanácsi határozatok is a kétnyelvűségi
kérdésben”, de minden ilyen jellegű tervezetet támogat az
RMDSZ. Amire Papuc Sergiu kijelentette, fölösleges egy
újabb határozattervezetet megszavazni, ha már vannak korábban elfogadott tanácsi határozatok a kétnyelvű feliratozásra.
Csíki Zsolt, az RMDSZ-frakció vezetője zárta le a vitát, kijelentve: vannak jogszabályok, mindenki jó szándékkal közelít a
kérdéshez, de mégsem láthatók sehol a kétnyelvű feliratok az
iskolákban. „Egyébként is, ha több tisztelet és jóérzés lenne az
emberekben, nem is lenne szükség ilyen határozatokra, természetes lenne a kétnyelvű feliratok kihelyezése” – tette hozzá.
A testület végül 13 szavazattal jóváhagyta a POL tervezetét,
nyolc képviselő tartózkodott és egy ellenszavazat is volt. A
határozat szerint biztosítják a kétnyelvű (román és magyar)
közérdekű feliratok (osztálytermek, laboratóriumok, irodák,
más helyiségek nevei stb.) kihelyezését azon oktatási intézményekben, ahol a román mellett magyar tannyelvű osztályok
is működnek, a határozat végrehajtásával pedig a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal iskolaigazgatóságát bízzák meg.
A szavazást követően Csíki Zsolt a Népújságnak elmondta,
az RMDSZ megszavazta a tervezetet, habár már voltak korábbi, erre vonatkozó tanácsi határozatok, de ezzel is megerősítették ezeket. Kérdésünkre, hogy mi a garancia arra, hogy a
polgármesteri hivatal be is tartja a határozat előírásait, az
RMDSZ frakcióvezetője közölte: a tanács csak annyit tehet,
hogy számon kéri a polgármesteri hivatalon, vagyis a végrehajtón. A POL képviselői, Radu Bălaş és Hermann Mark
Christian szerint a garanciát éppen az elfogadott határozat jelenti, vagyis egy közalkalmazott immár nem akadályozhatja
meg, hogy a kétnyelvű feliratokat kihelyezzék az iskolákban,
mint ahogy az eddig történt.

„Dicséretes, hogy a jelenlegi kormány is kiemelten foglalkozik az RMDSZ által már tavaly jogszabálytervezet formájában
előterjesztett, adóügyi kihágásokat visszaszorító megoldással,
amelyben azt kértük, hogy az adóhatóságok ne büntessék a cégeket, hanem inkább egy olyan cselekvési tervet készítsenek elő,
amely alapján az adott vállalkozó rendbe hozhatja az általa elkövetett szabálysértéseket, kihágásokat. Az elmúlt időszakban a
szakminisztérium közvitára bocsátotta a kormány erre vonatkozó
intézkedéscsomagját, és erről a mai kormányülésen is tárgyalnak.
A kormány intézkedéscsomagja viszont nem csak az adóügyi hivatal ellenőrzésein könnyít, hanem a Munkaügyi Főfelügyelőség
és más ellenőrző intézményekén is, ez pedig fontos és jó” – mutatott rá Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője,
azt követően, hogy a kormány csütörtöki ülésének első napirendi
pontja volt a javaslat. Az RMDSZ alsóházi frakcióvezetője el-

mondta, hogy a szövetség erre vonatkozóan már az elmúlt mandátumban iktatott egy törvénymódosító javaslatot, amelyben azt
kérte, hogy a vállalkozóbarát környezet érdekében az ANAF ellenőrzései során nevelő rendszert vezessen be a büntető helyett.
„Romániában a jogrendszer egyik napról a másikra változik,
és a cégek sok esetben képtelenek ezzel lépést tartani, így a
jogkeret esetenként arra buzdítja a vállalatokat, hogy kiskapukat keressenek. Ez a javaslat viszont arra kötelezné őket,
hogy belátható időn belül orvosolják a problémát egy szakhatóság által kibocsátott cselekvési terv mentén” – taglalta Korodi Attila. A kormány adóügyi visszaélések megelőzésére
vonatkozó jogszabályjavaslata értelmében a cégeknek 90 nap
állna rendelkezésükre, hogy az adóügyi és más ellenőrző hivatalok, intézmények által jelzett problémákra megoldást találjanak. (közlemény)

A marosvásárhelyi tanács tegnapi ülésén a képviselők elfogadták a Szabad Emberek Pártja által benyújtott határozattervezetet, amely szerint
biztosítani kell az oktatási intézményekben a kétnyelvű (magyar és román nyelvű) feliratok kihelyezését. A határozat szerint a végrehajtásért a
polgármesteri hivatal iskolaigazgatósága felel.

Antalfi Imola

Az RMDSZ támogatja az adóügyi visszaélések megelőzésére
kidolgozott kormányjavaslatot

Környezettudatosítási kampány

Tizenegy település kapcsolódott be

Országos viszonylatban környezettudatos nevelési kampány zajlik, melybe az ADI Ecolect
Közösségi Fejlesztési Társulás
révén Maros megye is bekapcsolódott. Az akció márciusban kezdődött és októberig tart. Lényege,
hogy a gyerekeket, s általában a
lakosságot arra ösztönözzék,
hogy környezetkímélően kezeljék
és szelektíven gyűjtsék a hulladékot. Erről az akcióról Tóth Andrea,
az ADI Ecolect igazgatója számolt
be.

Mezey Sarolta

– Maros megyében tizenegy település
kapcsolódott be a környezettudatosítási
kampányba: Szováta, Erdőszentgyörgy,
Nyárádszereda, Bátos, Szentpál, Marosvécs, Déda, Hodák, Libánfalva, Csíkfalva és Görgényszentimre. Szerdán
Marosvécsen és Bátoson volt jelen a karaván. Az akció háromkomponensű:
egyrészt iskolákban gyerekeknek ismeretterjesztő előadásokat tartunk, ahol ismertetjük a projektet, a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságát, és arra buzdítjuk a gyerekeket, hogy minél többen
kapcsolódjanak be az akcióba úgy, hogy
ez a mindennapi élet tudatos és természetes velejárója legyen. Különösen
nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek nevelésére, hiszen itt kell kezdeni a jövő
generáció környezettudatos nevelését.
Szerencsére a gyerekek fogékonyak,

megértik, miért kell külön gyűjteni a különböző alapanyagú hulladékot, s miért
kell ezeket újrahasznosítani. A kampányban részt vesznek az önkormányzatok és a köztisztasági cégek is. Nekik is
szóróanyagot és zsákokat biztosítunk,
hogy a lakosság ezekbe gyűjthesse az újrahasznosítható hulladékot. A sárga zsákokba a műanyag, papír és a pillepalack,
míg a zöld zsákokba az üveg kerül –
mondta az igazgató.
Országos viszonylatban a projektben
15 megye 190 települése és 375 iskolája
vesz részt, és 340 ezer háztartásból hozzávetőlegesen 900 ezer személy kapcso-

lódik be. Mivel feltevődött a kérdés,
hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot
esetleg összevegyítik, és nem értékesítik
rendeltetésszerűen, az igazgató cáfolta a
feltevést, mondván, hogy a szelektív
hulladék mennyiségéről kimutatás készül, nem csak az átadó, de az átvevő
cégek is jelentik a mennyiségeket, és az
az érdek, hogy minél nagyobb szelektíven válogatott hulladékmennyiség gyűljön össze.
A cél, hogy minél többen csatlakozzanak és minél többen járuljanak
hozzá az észszerű hulladékgazdálkodáshoz.

Ország – világ
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Szabadnap lesz június 2-a

Szabadnappá nyilvánította csütörtöki határozatával
a kormány június 2-át. A kabinet Agerpres hírügynökséghez küldött közleménye tájékoztat: június 2-a
munkaszüneti nap lesz a közalkalmazottak számára,
ezt a napot pedig június 10-én, vagy június 16-áig,
a munkaidő meghosszabbításával kell bepótolni. A
közlemény hozzáteszi, hogy a június 2-ai szabadnap
révén összekötik a június elsejei munkaszüneti
napot a hétvégével, valamint a következő hétfővel,
ami szintén szabadnap, mivel pünkösd másodnapja.
(Agerpres)

Alkotmánybíróság előtt
a képviselőházi szabálymódosítás

Az alkotmánybírósághoz fordult a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) a képviselőház házszabályának módosítása ügyében. A két alakulat azt kéri a taláros
testülettől, hogy állapítsa meg a házszabály módosításának alkotmányellenességét. „A 2017. május 9én hozott 37-es számú határozattal a képviselőház
hatályon kívül helyezte a 74-es cikkelyt, lehetővé
téve ezáltal, hogy egy ügyben bűnügyi vizsgálat és
parlamenti vizsgálat is folyjon egy időben. Így abba
a helyzetbe kerültünk, hogy a határozottan politikai
jellegű parlamenti vizsgálat befolyásolhatja a bűnügyi nyomozás keretében történő bizonyítékgyűjtést
(…), azaz a törvényhozói hatalom tevékenysége
bármikor kihatással lehet a bírói hatalom tevékenységére” – áll a PNL és az USR beadványában,
amely szerint a hatályon kívül helyezett cikkelybe
foglaltak szavatolták eddig az államhatalmi ágak
szétválasztását. (Agerpres)

Internetes illetékfizetés
2018 decemberétől

2018. december 2-ától kizárólag interneten lehet
majd befizetni a különféle illetékeket, hozzájárulásokat – nyilatkozta Ilan Laufer, az üzleti környezetért,
kereskedelemért és vállalkozásokért felelős minisztérium államtitkára szerdán Gyulafehérváron, a
Start-Up Nation Románia program bemutatásán. Laufer a „bürokrácia megszüntetésének szükségességéről” beszélt és elmondta, már létrehoztak egy erre
szakosodott osztályt, amely a kormány alárendeltségébe tartozik. Laufer elmondta, a kormányprogramnak megfelelően 2018 elejére Romániában 50
adójellegű és nem adójellegű illeték marad. (Agerpres)

Startolt a roncsautóprogram

Csütörtökön indult a roncsautó- és a roncsautó plusz
program a természetes és jogi személyeknek egyaránt. Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter
megerősítette, hogy 2017-ben 180 millió lejt szán a
tárca a Környezetvédelmi Alapból finanszírozott
roncsautóprogramra és 45 millió lejt a roncsautó
plusz programra. A roncsautó plusz programban
azok, akik elektromos autót kívánnak vásárolni,
10.000 euró támogatásban részesülnek, és akárcsak az elmúlt két évben, idén is 6.500 lejes értékjegy jár a lecserélt használt autókért. (Agerpres)

Az adókáosz
árnyalatai

(Folytatás az 1. oldalról)
nem jut el időben az adópénze a kincstárba. Így adódik
a kérdés, hogy aki a munkabeszüntetés miatt csúszik ki
valamilyen törvényes határidőből, azzal hogy fognak eljárni, főleg, ha, mint hírlik, a munkabeszüntetés spontán
volt, tehát igen nehéz a felelősségi vonatkozásait tisztázni. Az adóhivatali sztrájk megoldása, úgy tűnik, a
parlament kezében van, ahol a bértörvény vitája is zajlik, de ha nem oldják fel a helyzetet a hónap vége előtt,
amikor számos dokumentum leadásának van a határideje, az adófizetők is meggondolhatnák a sztrájkba lépést.
Azt is többször említettük már, hogy gazdag országban élhetnénk, ha bevezetnék a bolondságadót. Ebben
erősített meg a minap egy újabb politikus, a kisvállalkozói szféráért felelős államtitkár, aki szerint jövő decembertől kizárólag interneten lehet majd befizetni a
különböző illetékeket és hozzájárulásokat. Ez amúgy
nem is volna rossz ötlet, csak valószínűleg az nem ér el
az illető tudatáig, hogy szép hazánkat nem csupán városi környezetben élő adófizetők lakják, akiknél megszokott a bankkártya, és a szélessávú internethasználat
is mindennapi rutin számukra. Hanem bőven van olyan
település is, ahonnan nem csak ezek a szolgáltatások hiányoznak, de még a postás is legfeljebb hetente csenget
kétszer. Ha járható a köves út. Vagy talán arról lenne
szó, hogy aki számára ezek a technikai vívmányok nem
elérhetőek valamilyen okból, azt mentesíteni készülnek
az illetékfizetési kötelezettség alól? Mert az már felmerült a sokat emlegetett, de koherens tervezet formájában
eddig még sehol nem látott adóreform kapcsán, hogy
bizonyos jövedelemszint alatt adómentesség bevezetését
fontolgatják, és ez a kormányzat eddig sem volt híján a
fantáziának.

4 NÉPÚJSÁG ______________________________________________KÖZÉLET – KÖZLEMÉNY

FUEN-kongresszus Kolozsváron

_______________________________________ 2017. május 19., péntek

Élesen bírálták a házigazdák a román kormány kisebbségpolitikáját

Élesen bírálták az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) 62.,
kolozsvári kongresszusának csütörtöki megnyitóján az erdélyi házigazdák
a
román
kormány
kisebbségpolitikáját.

Vincze Loránt, a FUEN erdélyi elnöke köszöntőbeszédében sérelmezte, hogy – noha
Románia példaértékűnek tartja a kisebbségpolitikáját – a román állam meghívott képviselői távol maradtak a rendezvényről.
Sajnálatosnak tartotta, hogy olyan országként
kell beszélnie Romániáról, amely elutasítja a
párbeszédet, amikor kollektív jogokról, egy
közösség zászlóhasználatáról vagy az anyanyelvhasználati esélyegyenlőségről van szó.
„Azt szeretnénk, ha a romániai magyar közösséget államalkotó tényezőként ismernék el,
a magyar nyelvet pedig regionális nyelvként”
– jelentette ki a FUEN elnöke. Hozzátette: ez
nem lenne szokatlan Európában, és Románia
szomszédait is pozitív példaként említette.
„Szerbiában a kisebbségek széles körű kulturális autonómiával rendelkeznek, Magyarországon
kulturális
és
oktatási
önkormányzatokkal, a Moldovai Köztársaságban a gagauz közösség területi autonómiával” – sorolta a példákat. Megemlítette:
Olaszországban a német és a ladin nyelvi kisebbség is területi autonómiát élvez, Belgiumban a németül beszélő kisebbség a
föderális állam egyik alkotóeleme, entitása,
Németországban a dánok, a szorbok és más
kisebbségek kulturális autonómiával rendelkeznek, a német közösség Dániában hasonlóképpen, Finnországban pedig a svédül
beszélő közösségnek kollektív és területi autonómiája van Aland szigetén.
„Mindezen államok fejlődnek, kisebbség
és többség egyaránt elégedett abban az intézményes keretben, amelyikben él. Ezek az államok nem estek szét, a kisebbségi
lakosságot nem telepítették át a szomszédba.
Éppen ellenkezőleg: az alkalmazott megoldások gazdasági növekedést, kiegyensúlyozott
társadalmakat és lojális közösségeket eredményeztek” – fogalmazott a FUEN elnöke.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke kijelentette: a NATO-, majd EU-csatlakozás idején tapasztalt kisebbségbarát román
intézkedések kora lejárt, és elkezdődött egy
visszarendeződési folyamat. „Nincs ellenőrzés, már nem figyeli senki, hogy mit kellene
betartani. Közben olyan eszközöket vezettek
be a jogok megnyirbálására, a közéleti vezeKözpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály

tők megfélemlítésére, amelyek ellenszerét ma
még nehezen találjuk. (…) Az igazságszolgáltatást, és az erőszakszervezeteket vetik be
ellenünk. A korrupcióellenes harc ürügy,
hogy személyeket és intézményeket tiporjanak el” – fogalmazott Kelemen Hunor.
Az RMDSZ elnöke sérelmezte, hogy a
román külügyminisztérium bajkeverőnek
próbálja beállítani az erdélyi magyarokat és
a FUEN-kongresszust. „Rossz hírünket keltik, valótlanságot állítanak rólunk és szándékainkról. Úgy is mondhatnám, hogy
hazudnak. Azt is hazudták, hogy a Minority
SafePack (európai polgári kezdeményezés)
szándéka az etnikai szeparatizmus, és mi arra
törekszünk, hogy Románia területi egységét
veszélybe sodorjuk. (…) Minden törekvésünkről elmondtuk, hogy azokat kizárólag Románia határain belül kívánjuk megvalósítani, és
kizárólag a parlamenti politizálás eszközeit
használjuk” – jelentette ki Kelemen Hunor.
A politikus nyomatékosította: nem az erdélyi magyarság képviselői, hanem a román
külügyminisztérium állítja, hogy Románia
megoldotta a kisebbségi kérdést, és a román
kisebbségpolitika modellértékű. „Mi ezzel
szemben azt mondjuk: szinte semmi nincs
rendben” – jelentette ki.
A kormánynak alárendelt Etnikumközi
Kapcsolatok Hivatalának az államtitkári

rangú, tatár nemzetiségű vezetője a romániai
kisebbségekkel foglalkozó hivatal munkáját
ismertette. Azt is megemlítette, hogy a
román kormányprogramnak kisebbségi fejezete is van, és a kabinet figyelmet fordít
az anyanyelvhasználat kiszélesítésére és az
identitásmegőrzésre. Üdvözölte, hogy a
FUEN Kolozsváron rendezte kongresszusát, hiszen – mint fogalmazott – itt a résztvevők „összevethetik a valóságot azzal, amit
egyesek állítanak a román kisebbségvédelemről”.
A kisebbségvédelem uniós szabályozását
kérték a magyar kormány képviselői
A kisebbségvédelem uniós szabályozásának szükségességét hangsúlyozták a FUEN
kolozsvári kongresszusán a magyar kormány
képviselői.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes – a
kongresszuson felolvasott üzenetében – gratulált a FUEN-nek a Minority SafePack európai polgári kezdeményezéshez, és
nyomatékosította: itt az ideje annak, hogy a
nemzeti kisebbségek ügyét európai szinten is
megtárgyalják. „Az Európai Bizottság is belátta, hogy ez egy közös ügy, amely nemcsak
a kisebbségekre tartozik, hanem minden
uniós polgárt és minden tagállamot érint” –
fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.

Marosludas, Köztársaság utca 25. szám
Telefon/fax: 0265/411-321
E-mail: Admin.LDMSCFNX01.MS@mfinante.ro

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról

Fotó: rmdsz.ro, Mihály László

A 2015. évi 207-es, a pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan kiegészített törvény
250. cikkelyének 1. bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítenek 2017. június 14-én 10 órakor a
Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén – Marosludas, Köztársaság utca 25. szám – egyes, az alábbi
adósok tulajdonát képező ingó és ingatlan javakat:
1. LASCU RADU LUCIAN, Marosvásárhely, Ion Mihuţ sétány 7/1., adószám 1840427260062
– 11600 négyzetméteres kültelek Kecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50053, kikiáltási ár 107.999 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
– 5300 négyzetméteres kültelek Kecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50465, kikiáltási ár 51.514 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
– 2900 négyzetméteres kültelek Kecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50037, kikiáltási ár 21.690 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
– 11600 négyzetméteres kültelek Kecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50036, kikiáltási ár 94.895 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
– 7000 négyzetméteres kültelek Kecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50102, kikiáltási ár 61.908 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
2. DANOLIS PRODCOM KFT., Marosludas, Avram Iancu utca 19A, adószám 7042070, végrehajtási dosszié száma
217.
– N2 Iveco 65C17/Daily haszonjármű, 2006-os gyártás, fehér, 2998 köbcentis, törölve a forgalomból,
meghibásodott.
Kikiáltási ár (50%-kal csökkentve): 6.326 lej, az ár nem tartalmazza a héát.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat:
– vásárlási ajánlat
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél
– az ajánlattevőt képviselõ személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása
– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy nem az adós cég közvetítője
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót
legkésőbb egy nappal a licit időpontja előtt.
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást a közzétételtől vagy a
tudomásulvételtől számítva 15 napon belül, a 2015. évi 207-es törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai alapján.
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a Köztársaság utca 25. szám alatt, vagy a
0265/411-321, 0265/413-222, 0265/413-224-es telefonszámon.
Pop Daniela osztályvezető

Semjén Zsolt arra biztatta az európai kisebbségeket, hogy használják ki a polgári
kezdeményezés aláírásgyűjtő kampányát a
kisebbségek helyzetének a megismertetésére,
hogy „a nemzeti kisebbségek ügye súlyának
megfelelően jelenjen meg az európai politikai
napirenden”.
Kisebbségek vásárával és a magyar megyei
tanácselnökök köszöntőjével kezdődött
a kongresszus
„Ma este azt szeretnénk, hogy jobban megismerjenek bennünket: honnan jövünk, kik
vagyunk, miért gondoljuk azt, hogy a nemzeti és etnikai sokszínűség bármely ország
számára egyedülálló erőforrás, páratlan érték,
amelyet óvni, gazdagítani kell” – hangzott el
Horváth Anna, az RMDSZ ügyvezető alelnökének köszöntőbeszédében a FUEN-kongresszus első napján, szerdán. Az öt
RMDSZ-es megyei tanácselnök részvételével
zajló bemutatón Horváth Anna úgy nyilatkozott: hatalmas megtiszteltetés, öröm és büszkeség számukra, hogy a 32 európai ország 60
milliónyi őshonos nemzeti kisebbségeinek
ernyőszervezete, a FUEN most először Erdélyben, a tegnap óta hivatalosan is többnyelvű Kolozsváron szervezi kongresszusát.
Olyan körülmények között is időszerű az
esemény és a helyszínválasztás, hogy „manapság zavarodott világban élünk, minél jobban felgyorsul, kitágul a világ, annál
nehezebb eligazodnunk a ránk zúduló információhalmazban. Keverednek a fogalmak, az
őshonos kisebbségeké a bevándorlóközösségekével, a nemzetközi intézmények és szervezetek
hatáskörei
pedig
lassan
átláthatatlanok. Minket, erdélyi magyarokat
is van, aki megkérdez, hogy miért nem jók,
miért nem elégségesek nekünk azok a jogok,
amelyek a Nyugat-Európában dolgozó több
millió vendégmunkást megilletik, vagy másik
oldalon, miért fontosabb ma az Európai Uniónak az uborka görbületét szabályozni, mint
a kisebbségek státusát, jogait uniós szinten
rendezni” – fogalmazott.
A 62. FUEN-kongresszus május 17-21. között zajlik Kolozsváron, a Grand Hotel Napocában. A kongresszus központi témái az
anyanyelvhasználat, a kisebbségi kulturális
hagyaték védelme és az európai autonómiamegoldások, illetve a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés, amelynek
aláírásgyűjtése is itt indul el hivatalosan. A
kongresszus házigazdája az RMDSZ.
(hírösszefoglaló)

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály

nyilvános árverést szervez 2017. május 31-én 10 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca
30. szám alatti székhelyén a következő javak értékesítésére:
1. – 2002-es évjáratú Mercedes haszonjármű, kikiáltási ár 3.141,5 lej. A BT ALL TEHNOLOGY
KFT. tulajdonát képező járművet az állami adósságok behajtása céljából értékesítik.
2. – laptop, kikiáltási ár 350 lej. Az ANDRAVIA KFT. tulajdonát képező javat az állami adósságok
behajtása céljából értékesítik.
3. – 1500 négyzetméteres beltelek Kund 27. szám alatt, kikiáltási ár 6425 lej. Az ACUM KFT.
tulajdonát képező ingatlant az állami adósságok behajtása céljából értékesítik.
4. – 2004-es évjáratú Dacia RTR haszonjármű, kikiáltási ár 1.100 lej. A VODAS DESIGN KFT.
tulajdonát képező járművet az állami adósságok behajtása céljából értékesítik.
5. – 120 cm-es képernyőjű LG tévé, kikiáltási ár 600 lej
– barna bőrutánzat huzatú kanapé – 625 lej
– kávéfőző, 2,50 lej
– Tecno grillsütő, 500 lej
– háromelemes konyhabútor, 225 lej
– 138 cm-es Samsung tévé, 900 lej
– keverőgép üsttel, 1.000 lej
– KYMCO robogó, 250 lej
– melegítőpult, 400 lej
– hűtő munkaasztal, 6 részes, összesen 3.000 lej
– keverőgép üsttel, 10 lej
– BAXI hőközpont, 400 lej
– hibás Renault Clio, 900 lej.
Az ARTA PRODCOMDET KFT. tulajdonát képező javakat az állami adósságok behajtása
céljából értékesítik. (A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.)
A 2015. évi 207-es, a pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény 250. cikkelye 4.
bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen
címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja
előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelyének 4. bekezdése i) pontja, valamint 7. cikkelye
értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy nappal az árverést
megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő
részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN
RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi
Hivatal, adószám 4322637 – vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről,
az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által
kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű
fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy
a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
A BT All Tehnology Kft., Andravia Kft., Acum Kft., Vodas Design Kft., Arta Prodcomdet Kft.
javainak árveréséről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: 2017. május 19. A
közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a Dicsőszentmártoni,
Bonyhai, Radnóti Polgármesteri Hivatal, az adós cégek székhelyén és megjelenik a
Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.
Bővebb felvilágosítás a végrehajtói irodában (Baltatu Gheorghe felügyelő) vagy a 0265/443312-es telefonszámon.
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Oláh-Gál Róbert

Arany János és az erdélyiek

A Népújság jóvoltából egy ötrészes sorozatban bemutattam Arany János minden jeerélyi
levelezőpartnerét:
lentősebb
Marosvásárhelyről Mentovich Ferencet és
Szabó Sámuelt, mindketten a református kollégium professzorai voltak, Kolozsvárról
Szabó Károly történész, bibliográfus könyvtárigazgatót és Brassai Sámuel polihisztort.
Természetesen, rajtuk kívül Arany János még
levelezett erdélyiekkel, hiszen két folyóiratnak is főszerkesztője volt, és mint ilyen előfizetőket toborzott, vagy megköszönte a
munkatársainak, hogy segítették az előfizetéseket.
Ki szeretném emelni azt a tényt, amit
Arany János megírt mind Mentovichnak,
mind Szabó Károlynak, hogy ő maga sohasem járt Erdélyben, pedig nagyon szeretett
volna eljönni a hunok országába. Szabó Károly és Mentovich Ferenc is sok szeretettel és
barátsággal hívták meg Arany Jánost, de a
sors úgy hozta, hogy Arany nem vállalta az
út fáradalmait. Aranynak nagy terve volt,
hogy a magyarok őstörténetét hőskölteményben vagy eposzban megírja. (Lásd Csaba-trilógia vagy Buda halála stb.) Ezért fogadta
nagy érdeklődéssel Dósa Dániel Zandirhám
c. eposzát, és azért írt róla érdekes kritikát.
Ezt legújabban Szörényi László neves irodalomtörténész ismertette a Székelyföld 2017.
márciusi számában.
Valószínű, Arany János belátta, hogy a magyarok őstörténetét nem lehet megírni sem
hőskölteményben, sem eposzban. Talán azért
nem, mert ebben még a történészek sem látnak tisztán, és nem akarta kitenni magát „a
böociaiak kiabálásának”. Arany János jó pedagógus is volt, és tudta, hogy jaj annak, aki
gyorsabban tanítja az emberiséget, mint
ahogy azok tanulni tudnak. A közhangulat

Arany János tiszteletére nyomtatott képeslap 1901-ből

csak jól letisztult és megemésztett eszméket
képes befogadni, és a költészetben is csak
letisztult és kiforrt anyaggal lehet a világ
elé lépni. Arany János tanúja volt a Csíki
székely krónika körüli hercehurcának és
durva kritikának. Így lemondott arról a tervéről, hogy megénekelje a magyarok őstörténetét.
Szabó Károly sokat biztatta, hogy
Karlsbad helyett látogassa meg inkább Erdély fürdőit: Borszéket, Homoródot, Előpatakot, Bálványost. De Arany János inkább
vállalta a karlsbadi kirándulást, mert annak
az infrastruktúrája már akkor is megbízhatóbb volt, mint a mi kezdetleges erdélyi fürdőink.
Mentovich Ferenc 1861. december 18-án
Marosvásárhelyről írott levelében újból meghívja Arany Jánost Erdélybe, és beszámol
arról, milyen nagy öröme telt abban, hogy fia,
Arany László meglátogatta őt Marosvásárhelyen.
„Rég az ideje, mióta készülök neked megírni, mekkora örömet, mekkora meglepetést
szerzett nekünk Laczid köztünk volt megjelenése. A három egyenlőn szálas, egyenlőn
bátor, és ismeretszomjas ifjú mindenkire, hol
csak megjelentek élénk benyomást tett:
Dumas kalandszomjas és vállalkozó »les trois
mousquetaires«-jét láttuk magunk előtt.
Midőn eddigi útjok rajzát adák nem győztünk
betelni Laczi tréfásan élénk, Adám [!] Bandi
sarcasticus, és Zombori komoly előadásával.
Mond meg Laczinak, hogy nagyon megörvendeztetne mind engem, mind Szabó collegámat
ha röviden tudósítana útjok további folyamáról, minő pontokat érintettek, mennyiben
használhatták utasításainkat, ajánló leveleinket!..
Hát te édes Jánosom nem veszed reá
magad hogy a jövő nyáron a Székelyföldre
bekukkints. Bizony megilletne egy kis szórakozás, s én kezeskedem, hogy valódi szórako-

zásod lesz, az eddigi utat kivéve Pesten is
csak úgy teheti, ha szerencséje jó körökbe vezeti, ha olyakkal jöhet érintkezésbe, kikről
ragad reá valami. Ezért az a bizodalmas kérésem van hozzád, s kedves nődhöz: vegyétek
Gyula fiamat egy kis figyelembe, parancsoljátok meg neki: tartsa kötelességének becses
házatokat olykor-olykor meglátogatni. Különösön [!] Laczi sok jó és hasznos tanáccsal
szolgálhat neki, ki – amint örömmel értesültem – dicsőséggel futotta meg azt a pályát,’
melyre Gyula épen indulandó. Fiam még el
sem indult, s útja már is egy kis jóval van
kapcsolatban, alkalmat ad ugyanis nekem,
hogy neked írjak. Nem egyszer ragadtam tollat kezembe, hogy kijelentsem részvétünket
azon nagy veszteséget illetőleg, mely titeket
oly fájdalmasan ért – de mindannyiszor kiesett a toll kezemből. Ily fájdalomban’ nem
sokat ér a vigasztalás. A sors egy vagy más
alakban mindenkin fölveszi arcát [?] – titeket
nemcsak megfináncolt de valóságosan megrabolt. Míg e veszteség nem ért, mindig hittem, hogy meglátlak Erdélyben, hiszen te
képzetedben Atillával, a hunnusok közt élsz,
lehetlennek tartottam, hogy a hunok maradékait, a székelyeket meg ne látogasd – most
már kedélyállapotodba elképzelve lemondtam a reményről, pedig mily örömmel kísértelek volna el a Rikára, Firtosra,
Bálványosra. Hanem édes Jánosom, ha a
hegy nem jöhet Mahumedhez, Mahumed
megy a hegyhez: én addig nem akarok meg
halni, míg meg nem látogatlak, míg együtt
Tilli-tulli refrénjével el nem fújjuk a „Vasvári verebeket”, nem fogom kívánni, hogy –
mint a kedves emlékű Kőrösön – te vezesd a
primot, elég leend, ha egy-egy kontrázó
hanggal bele belemordulsz. A napokban jártam vitézségem színhelyén Krakkónál, elmosolyodtam, midőn eszembe jutott rajzod, s
mint kented reám a »krakkai cérnát«. Szeretett nődet a kedves emlékű komámasszonyt,

Szerkesztette: Antalfi Imola

Anikómmal együtt tisztelve, Téged és Laczit
barátilag ölelve, vagyok a ki mindig voltam.
Szerető tisztelő barátod Mentovich”1
Szabó Károly Kolozsvárról 1869. december 5-én írott levelében is biztatja Arany Jánost, hogy látogassa meg Erdélyt. Érdekes
része a levélnek, hogy Szabó Károly úgy
tudja, Arany János dolgozik a Csaba királyon:
„légy olyan jó egészségben, hogy jó erőben és kedvben érezvén magadat, kénytelen
légy jó kedvedben örömmel dolgozni, de nem
afféle hivatalos, unalmas prózai irka-firkához, hanem Csaba királyfin, melyről még
rossz kedvedben sem kellene megfelejtkezned.
Gyere be a jövő nyáron Erdélybe, ebbe a tündérszép kis országba, a székely havasok testet-lelket üdítő légkörébe; vannak itt nekünk
oly csudatévő fürdőink, vizeink, hogy Karlsbad, Marienbaad s nem tudom hány híres
külföldi Baad elbújhatik mögöttük. Egy pár
hónap mulva bizonyosan jó erőben, jó kedvvel térsz vissza abba a fényes, szép, de bizony
kivált nyáron éppen nem beteges embernek
való Pestbe. – Én, ha neked volnék, minden
nyári szünidőben ott hagynám Pestet a faképnél; úgy tesz, amint látom, minden ember, a
kinek módja van benne. Meglehet, hogy te
erre az én laikus beszédemre rázod a fejedet:
de én tapasztalásból mondom, hogy a mi fürdőink, Korond, Előpatak, Tusnád, Borszék,
Radna stb. minden nagy had nélkül több embert gyógyítnak meg, mint azok a híres, fényes külföldi fürdők. S aztán vannak itt
értelmes orvosok is, a kik tudnak utasítni, melyik fürdőn kezdve, hogy használva, s melyiken (rendesen Borszéken) végezve nyerheti
vissza még a legdesperáltabb ember is egészségét. Azért csak határozd el magadat a nyári
erdélyi exurszióra; ha akarod, azt semmi sem
gátolhatja, s fogadom, hogy nem bánod
meg.”2
A marosvásárhelyiek azért büszkék lehetnek arra, hogy Arany János legközelebbi barátja Mentovich Ferenc volt. Mentovich
Ferenc volt Bolyai Farkas tanszékén az
utódja, és noha Mentovichot sok kritika érte
egyéni, materialista filozófiai világnézetéért,
ő azért igen jó kedélyű, jó humorú, nagy műveltségű tudós volt. Másképpen nem is lehetett volna Arany János barátja.
Tudtommal Mentovich halála után nem is
adták ki válogatott verseit (csak gyűjteményekbe válogatták be egy-egy költeményét,
lásd: Versekben tündöklő Erdély3). Ami 1945
után nyomtatásban megjelent róla, azok a
művek a materialista filozófust dicsérik. Ki
merte volna leírni 1950-89 között Mentovich
legnagyobb érdemét, hogy sürgette Erdélynek Magyarországgal való egyesülését?
Pedig Mentovich is megérdemelne egy gyűjteményes kötetet, ha másért nem, hát Arany
János barátságáért.

1
Arany János összes művei, szerkeszti Korompay H. János, XVII. kötet. Arany János levelezése
(1857–1861), Universitas Kiadó, Budapest, 2004.
Pp. 635–636.
2
Arany János összes művei, szerkeszti Korompay H. János, XVII. kötet. Arany János levelezése
(1857–1861), Universitas Kiadó, Budapest, 2004.
Pp. 229–230.
3
Versekben tündöklő Erdély. Magyar költők erdélyi verseinek gyűjteménye a Gyulafehérvári soroktól mind a mai napig. Szerző: SZENTIMREI
Jenő (egybeszedte). Kiadás helye: Kolozsvár. Kiadás éve: 1941. Kiadó: Lepage Lajos.
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A természet kalendáriuma (CCLVI.)

Kiss Székely Zoltán

Aztán egy este szokatlan, meleg csend lett.
A virágok illata megállt a csalitokban, s amikor feljött a hold, a berekszélen megszólalt
egy fülemüle, olyan lágyan és olyan szépen,
hogy lehunyta szemét az erdő, lehunyta szemét millió virág, még az öreg bagoly is lehunyta – bár agglegény volt –, mert mindenki
tudta, hogy a nádas tündérrózsái között, a tó
csillagos tükrében nászruhájába most öltözik
a Tavasz felnőtt, szép leánya: Május – lopom
a szót Fekete István Az erdő ébredése című
írásából. S tetézem Lászlóffy Aladár Május
18 versével, melyet Páskándi Géza emlékére
ajánlott 22 évvel ezelőtt. (Mai napig nem
tudni, ártalmazó szókat ki is dobott feléje
közel fél évszázada már…)
Májusban Kolumbusznak lenni
s várni egy októberi estét.
Májusban sült szerelmet enni
s éhesen hinni: holnap lesz még.

Május a virághógolyótok.
Májusban hajlongnak az eszmék.

Májusban halnak ki a gótok.
Májusban bármi velem lesz még.

Májusban országot találtam,
regényes préselt múlt-virágot.
Májusban tudtam még hol álltam,
mióta célkeresztben állok.
Májusban kiírni a versenyt
a legutolsó lovagoknak,
akik még virágot és verset
és régi csókot tovalopnak.

Májusban kitűzni a zászlót
a klorofill ezer falára.
………………………
Májusban már előre látszott,
hogy eltűnök majd, mint a pára.

511 évvel ezelőtt, 1506. május 20-án halt
meg Kolumbusz Kristóf. 1492. augusztus 3án 50 fős legénységgel indult el Santa Maria
nevű vezérhajójával. Október 12-én érte el San
Salvador szigetét, majd megállt Kubában és
Hispaniolában – a mai Haitin. 1502–1504 közötti utolsó, negyedik útja a Mexikói-öböl déli
partjára vezetett. Élete végéig azt hitte és vallotta,
hogy Indiába jutott el.
Ugyancsak május 20án, 519 éve, Vasco da
Gama portugál hajós
felfedezte a tengeri utat
Indiába Afrika megkerülésével.
Ugyancsak május 20án, 10 éve halt meg
Stanley Miller vegyész,
biológus. Munkássága
az élet születését megelőző folyamatok megismerésére
irányult.
Leghíresebb kísérletét
1952-ben hajtotta végre:
először sikerült aminosavakat abiotikus körülmények között előállítania. Még életében
kiderült, hogy egyszerű
aminosavak a csillagközi térben is kialakulhatnak. A ma már az
asztrobiológiai kutatások témakörébe tartozó
felismerés mintegy keretbe foglalta munkásságát, és a Földön kívüli
élet kutatásának új korszakát nyitotta meg.
1916-ban, május 21én Visegrádon meghalt

Kanári és más rokon madarak

Májusi gyöngyvirág illata belengi a csalitokat

Összeállította: Márton Béla

Kanárimadár (…) ezt a trópusi eredetű,
énekes kalitkamadarat már nyolcéves koromban megismertem. 1946-ban és ’47-ben a szülőfalumban, Holtmaroson még élt az Éltető
birtokos családnak két tagja. Szinte naponta
bejártam a kúriába az osztálytársamhoz. Ott
mindig gyönyörködtem a tiszta sárga, gyakran
éneklő kanáriban. A fűtött szobában novemberben is, a téli hónapokban is énekelt. Számomra mesebeli madárnak tűnt egzotikus,
sárga színével és csicsergő énekével.
Kanárimadár (Serinus canaria)
A vadon élők nemcsak a nyugati Kanáriszigeteken élnek, hanem Madeirán és az
Azori-szigetek nyitott erdeiben is. A rokonság alig ismerhető fel a vörös kanárikon vagy
a vég nélkül trillázó „harzi kanárin”.
Érzékletes megjelenítése kellemes hatást
vált ki az olvasóból Benyó Judit Kanári
madaram című versében:

Kanárimadár (Serinus canaria)

Pinty (Fringillinae)

Táncolj kanári madaram,
mozgó-fejű, fekete-bögyű madaram,
ülj a hajamba és ott is énekeljél!
Sárgatestű kismadár csőröddel csivitelj,
csipkedj engemet,
hívogassál, kutatgassál
kicsi kanári madaram –
hencegj kicsit jobban!
Himbálózzál remegő ágakon,
táncolj boldog madaram,
pici, édes, boldogtalan madaram!
Majd felébredsz velem
az őserdőben.
Nem egy irodalmi alkotásban a rabság és
szabadságvágy ellentétének képi megjelenítőjévé válik a kis kalitkamadár.
Álarcos meggyvágó (Eophona migratoria) és egy rokon faja Japántól délre, a Boninszigeteken volt valamikor honos.
Rőtes magvágó (Chaunoproctus ferreorostris)
A 22 centi hosszúságú madáron a 2,5 cm
hosszú csőr – ami tövén éppen olyan magas,
mint széles – óriásnak tűnik. E madár már évtizedekkel ezelőtt kihalt, csak múzeumokban
maradt meg közülük kilenc példány.

Görgey Artúr vegyész. Kémiát a prágai
egyetemen tanult. 1847-ben fedezte fel a laurilsavat. 1848-ban megpályázta a József
Ipartanoda megüresedett kémiai katedráját.
Ám közben kitört a szabadságharc, s ő, mint
volt tiszt, jelentkezett a honvédségbe. További pályája már a magyar történelem része.
Május 22. a biológiai sokféleség nemzetközi napja. Felelevenítendő, hogy az ókori
rómaiak május 23-án Flora istennőt köszöntötték – a rózsák fesztiváljával.
Rózsa nyár nélkül – nem az igazi. Nyár
rózsa nélkül – nincs. Rózsalugasom sohse
volt, csak rózsabokraim, azok is régen. Szeretem megkóstolni a rózsa – bármilyen rózsa
– szirmait. A rózsadulcsáca pedig egyenesen
éteri ízű. Kevesen szeretik, én igen. De rózsabólét is lehet készíteni: cukorszirup, fele
enyhe bor, belelobbantani sok-sok rózsaszirmot. Dédanyáink „balkáni” itala.
A vadrózsa virága ugyanakkor méhlegelő
is.
Hete arról írtam, hogy a római birodalom
bukása után a barbár népek nem ismerték a
római méhészetet.
De mit tudtak az ókori rómaiak a méhekről?
Itáliában már Kr. e. VIII. században,
Numa Pompilis idejében méhészkedtek, de
ez a foglalkozás csak a császárság korában
teljesedett ki.
Marcus Terentius Varro írja, hogy Rómában a méhészeknek külön piacuk volt. Méhészeti termékeket és felszereléseket, égetett
agyagból készített méhlakásokat és kasokat
forgalmaztak. Ezek a formák évszázadokig
szinte változatlanul fennmaradtak.
Propolisznak nevezzük azt a szubsztanciát,
amelyből ők (a méhek) a nyár közepén a méhkaptár bejárata előtt védelmet építenek. Ezt
az anyagot az orvosok ugyanezen néven kenőcsként használják, amiért drágább, mint a
Via Sancran kapható méz – írta Varro.
Plinius tudta, hogy a propolisz csökkenti
a fájdalmat, és a begyulladt sebből kidobja a
tüskét. Ő tanácsolta, hogy aki méhek közé
megy, legyen tiszta, de illatszert ne használjon. Columella ehhez még hozzáfűzi, hogy
nem szabad fűszerezett, sózott ételeket enni,
nem szabad lerészegedni, és tartózkodni kell
a fokhagymától. S akkor a méhek békén
hagynak.
Vergilius verses eposzában azt írja, hogy
Aeneas mézes süteménnyel etette meg Cerberust, a borzasztó kutyát, hogy Charon, a
Styx folyó révésze átvihesse a túlsó partra Didóhoz.
Cajus a méz elszedésekor a méhek védelmére a már görögöknél is alkalmazott kábítást javasolja.
Magasztalja a méheket Ovidius és Seneca
is.
Rómában Kr. e. 171-ben nyílt meg a süteményesek piaca, a Forum Cupedinis. Cato

A valódi pintyek (Fringillinae) kizárólag
az Óvilágban élnek. A mi erdei pintyünk
(Fringilla coelebs) csaknem mindenütt megtalálható, ahol legalább néhány fa áll, s
amelynek koronája számára magokat, rügyeket és rovarokat szolgáltat; éneklő- és fészkelőhelyet, amelyet zuzmókkal, hernyók és
pókok hálóival álcáz. A fiókákat főként rovarokkal eteti, melyeket a talajon gyűjt. A körzetét (revírjét) védő hangja minden vidéken
más. Éneke változatos, de rendkívül jellemző. Öröklött hangutánzó képessége alapján a kínálkozó madárhangokból választja ki
azokat, amelyek sajátos faji énekéhez illenek.
A hímek homloka fekete, fejtetőjük és oldalt
a nyakuk kékesszürke, a hátuk teltbarna, farcsíkjuk finomzöld, pofájuk és testaljuk fahéjbarna. Az Azori- és Madeira-szigetek
madarainak feje kékesszürke, pofájuk és torkuk csaknem sárgás; végül a Kanári-szigetek
hímjeinek háta sötét palakék, a La Palmán
élőknek még a farcsíkja se zöld.
Kék pinty (Fringilla teydea)
A Kanári-szigeteken, Tenerifén és Gran
Canarián a fenyvesekben él; színezete kékes
ezüstszürke. Ebbe a családba tartozik az Uru-

felsorolta az ott található édességeket, amelyek között remek mézeskalácsok is voltak.
A császárság korában úgy illett, hogy a nagy
lakomákon a második tálalóasztalon legyen
lépesméz, mézzel sütött kalács és többféle,
mézzel tartósított gyümölcs – jegyezte fel
Martialis.
Lucullus tusculaneumi lakomáin a vendégsereg mézzel ízesített répát, retket és savanyúkáposztát evett. A fokhagymás mézet
gyógyszerként fogyasztották.
A római mézes sütemények sokféleségéből
a spira érdemel figyelmet, csavart alakja és
sütési módja alapján, ma talán a kürtőskalács
hasonlít hozzá.
A rómaiak Silvanusnak, Ceresnek, Bacchusnak tejjel, olajjal és borral készült áldozati ételeket vittek, amelyeket mézzel
öntöttek le. Ez volt a meletitta.
Sok viaszt használtak fel a viasztábláikhoz,
amelyekre írtak, gyertyák, fáklyák készítésére, nedvesség elleni szigetelésre és a házi
istenek szobraihoz.
Központi támogatással a római provinciákban is meghonosodott a méhészkedés. A
Pó völgyében a gyenge családokat máshonnan elvett fedett fiasításokkal fel tudták erősíteni. Ott csónakkal, Hispániában pedig
öszvérekkel vándoroltatták a méhcsaládokat.
Pannónia fővárosában, Aquincumban az
ásatások során olyan piros és szürke negatív
cserépformákat találtak, amelyek segítségével mézeskalácsot készítettek. Ennek a tevékenységnek az alapja a hatásos méhészkedés
volt. A méhészeti ismereteket a rómaiak átadhatták a keltáknak, a germán törzseknek,
azok pedig az avaroknak, majd a szlávoknak.
A méhészkedést a Kárpát-medencébe érkező
magyarok tovább folytatták.
Május 14-én Kásler Magda a budai Millenáris Parkban, a III. Székely Fesztivál alkalmából, a Maros Művészegyüttes
zenekarának segítségével nyárádmenti népdalt tanított a nagyérdeműnek:
Felsütött a nap sugára
Minden ember ablakára.
Én nem tudom, mi az oka,
Az enyémre nem süt soha.

Na, e szakasz végén jegyezte volt meg,
hogy mindenki gondolja el, miért is nem.
S a vége a dalnak:
(…) Irigyeim irigyelték,
Az ösvényt elkerítették.
Nem deszkával, sem karóval,
Hanem ártalmazó szóval.

Óva mindenkit ártalmazó szók kimondásától, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2017-ben, gyöngyvirágvirágzáskor,
22 évvel Páskándi Géza halála után

guayban és Argentínában honos, 24 cm hoszszúságú zöld kardinális (Gubernatrix cristata). A háta olívzöld, fekete hosszanti
csíkos, bóbitája fekete, szemcsíkja sárga, állának előkéje fekete, a testalja sárga.
Szürke kardinális (Paroaria coronata)
Dél-Amerika keleti részén él. A termete kisebb, a háta világosszürke, testalja fehér, állának előkéje selymes kárminpiros, a feje és
bóbitája szintén. Az Észak-Amerikában élő
két pintyféle, az indigópinty és az azúrpinty
közös gyökérből ered.
Indigópinty (Passerina cyanea)
Keleten lakik a türkizkék, indigókék fejte-

Indigópinty (Passerina cyanea)

Kék pinty (Fringilla teydea)

tejű és torkú, fekete mintás szárnyú hím és
társa.
Nyugaton Mexikóig a rozsdás mellű, fehér
hasú, szárnyán kettős fehér szalagú azúrpinty (Passerina amoena).
A fejlődésük két úton haladt, ma már valódi fajként viselkednek.
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Rózsa Mária

Elfelejtett könyvek…

A legszínesebb, változatos programmal
várta a Millenáris az idei könyvfesztivált.
Még akkor is sokszoros volt a kiadók jelenléte, hogy nagy csapást jelentett a magyar
könyvkiadásra és terjesztésre az Alexandra
áruházlánc megrokkanása. Többmilliós tartozásokkal, a könyvkiadó lehetetlen helyzetével, úgy tűnt, nem áll talpra a magyar
könyves világ. Mégis maradni kell, az új
könyveknek ott kell lenniük az újjáéledő boltokban, új tulajdonosoknak kell helyrehozniuk a felszaporodott gazdasági hibákat. A
megmaradásban az olvasótábornak is hinnie

kellett, ezt igazolta a látogatók sokasága, a
hosszú sorok minden dedikálásnál. Sok az új,
az elsőkönyves író, és a hazai nagyok vagy a
világirodalom nagyjainak új műve. Nádas
Péter elkészült kétkötetes regényével, a fesztivál díszvendégeként a Nobel-díjas Orhan
Pamukot hallhatta, üdvözölhette a közönség.
Néhány éve (2006) jelent meg HÓ című regénye, ezt a megrázó, érdekes történetet ismertettem akkor a Népújság olvasóival. Az
író rendületlenül dolgozik azóta, a magyar
fordítások sem késlekednek. Híressé vált a
Furcsaságok a fejemben című nagyregénye,
az Isztambul, és amit itt most megismerhettünk, a Dzsevedet bej és fiai (Helikon).
Mindezek után, amint várni lehetett volna,
újdonatúj könyvek ismertetésével jelentkezhettem volna, de volt egy pillanat a nagy
könyves zsongásban, amikor mást gondoltam.
A hatalmas pavilonban, később a könyvesboltokban vagy az interneten úgyis mindent
megtalálunk, de kinek jutna eszébe egy talán

már ódon, de értéknek számító, múltat idéző,
de időszerű történet, amelyet Földes Jolán írt
a harmincas években, 1936-ban európai pályadíjat nyert vele, számos nyelven egymillió
példányt ért el, és az Athenaeum 1989-ben
újra megjelentette. Ez pedig a címe miatt is
érdekes: A halászó macska uccája. Földes
Jolán 1902-ben Kenderesen született, az akkori Szolnok megyében, Budapesten végezte
a középiskolát, 1921-ben érettségizett, és
nemsokára Párizsba ment, akkor élt a fény
városában, amikor Illyés Gyula, Radnóti
Miklós és József Attila is megfordultak itt,
rajongtak érte. Megélhetést, munkát keresett,
az otthoni világban nem talált, a Trianon
utáni Magyarország szűkös körülményeket is
alig biztosított a tanulni vágyó fiatal lányok
számára. Talán az életforma keresése okozta,
hogy sokasodtak a nőírók, érdekes életpályát
járt be mindenikük, akik tehetségesek voltak
és kiadóhoz segítette őket a jósors. Földes
Jolán a londoni Pinkerton irodalmi ügynökség pályázatára beküldött regényével első
díjat nyert. Ekkor harmincnégy éves, és hirtelen szokatlanul nagy összeg birtokába jut.
A véletlen folytán kezembe került regényt,
ahogy mondják, egy szuszra elolvastam,
majd visszaforgatva szemelgettem, olykor
unalmasnak, olykor érdekes korrajznak találtam, a hőseit mindennapi, de különös erővel,
a családi élet jó hatásának, józan tiszteletének, becsületének, legértékesebb erejének, az
összetartásnak, az áldozatkészségnek egy
realista regényhez illő ábrázolásával. Ezek az
emberek, a Barabás család Budapestről, a
válság éveiben arra kényszerül, ha nem akar
proletár sorba süllyedni, hogy elinduljon – a

Vincze Balázs kapta a Seregi-díjat

két szülő és három gyerek – a biztosabb megélhetés felé, amelyet Párizs jelentett. A szűcsmesterséget kiválóan művelő apa a
munkában megkapaszkodás felé igyekszik,
régi munkaadója biztatására.
A regény ezt bizonyítja minden sorával,
hogy csak a munkában bízó, szerény megélhetésre vágyó erő ösztönözte őket. Sorsuk
nagyon sok Párizsban élő emigránséval fonódott össze. Éppen ez az, ami sokat segített
rajtuk, mert a hontalan emberek szolidaritását
megtapasztalták, a legkülönbözőbb társadalmi kategóriából és nációból emigrációra
kényszerült emberek segítőkészsége nyitott
utat számukra. A család életének leírása közben megismerkedünk a valós helyszínnel, az
utcával és a környezettel, ez pedig a Rue du
Chat Qui Peche, ahol már rendes lakást bérelnek az addigi panzió helyett, ahol petróleumlámpán főztek, emigránsok közt éltek, de
ennek is haszna volt, hiszen szorgalmasan tanultak franciául, a szovjetek elől menekült
orosz emigráns Bargyihinov bácsitól, vagy a
közeli piacon az árusoktól a legtöbb szenvedést átélt Annus. A két kisebb, Klári és Jani,
hála a francia iskolarendszernek, ingyenesen
tanultak a közeli iskolában, segélyként tankönyveket, tanszereket kaptak, és végül Jani
mérnöki diplomát szerzett, Klári érettségizett, ők beilleszkedők, francia polgárokká
vált emigráns magyarok lettek.
Az emigráns csoportok többnyire tanult
emberek, világnézetük szerint nagyon különbözők, arisztokraták, volt diplomaták. A magyarok közt egy-két kalandor is akadt, ha
vagyont nem is szerzett, de nem kerülhette el
a csalók, szélhámosok börtönét sem. A magyarországi frankhamisítás is megkeseríti
Barabásék életét. Egyik napról a másikra az

Vincze Balázs, a Pécsi Balett igazgatója kapta a Seregi-díjat. A magyar balett-történet korszakos
alkotójának, Seregi László (1929-2012) emlékét őrző, 2013 óta átadott elismerésben évente egy olyan
koreográfus részesülhet, aki egyéni stílust képviselve alkot maradandót a balett területén.
A Pécsi Balett MTI-hez eljutatott közleménye szerint a díj odaítéléséről kuratórium döntött, amelynek tagja az alapítását kezdeményező két táncművész, Kollár Eszter és Bán Teodóra,
valamint Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója, Solymosi Tamás balettigazgató,
Mihályi Gábor, a Magyar Táncművészek Szövetsége elnöke és Kiss János, a Győri Balett
igazgatója.
Az elismerésben a korábbi években olyan
neves alkotók részesültek, mint Lukács András, Juronics Tamás, Jirí Kylián és Mihályi
Gábor. A Seregi László munkásságát jelképező
szoborhoz, amely Krasznai János alkotása, egy
felkérés is párosul az Opera részéről egy koreográfia megalkotására a következő évadban.
A Harangozó Gyula- és Imre Zoltán-díjas,
valamint Magyar Arany Érdemkereszttel is kitüntetett Vincze Balázs számára nem ez lesz az
első alkalom, hogy együtt dolgozik a Magyar
Nemzeti Balett művészeivel, korábban a 2016os újévi gálára forgatott filmet az Opera táncosaival, és együttesével rendszeres vendég az
Erkel Színházban.
A Pécsi Balett legutóbb a Pas de Trois ‘17
részeként mutatta be legfrissebb koreográfiáját,
a Bartók zenéjére készült A csodálatos mandarint – áll a közleményben. (MTI)
Forrás: Szinhaz.org

15

apa és a már jól kereső Annus is elveszti
munkahelyét. A franciák nem tűrték, ha idegenek becsapták őket vagy ellenük követtek
el rosszat. Nehéz napokat, heteket él át a család, amíg elült a franciák haragja, bár munkájukra nagy szükség volt.
Az 1989-es kiadáshoz Hegedüs Géza írt a
regény egykori nagy sikerét méltató kritikát,
az írónő további műveit ismertető tanulmányt, egyben felsorakoztatva az évszázadok
magyar emigrációinak emlékeit. Az írónő
1963-ban halt meg Londonban, könyvei továbbra is sikeresek, Az arany fülbevalóból
film is készül Marlene Dietrich-hel a főszerepben. A halászó macska utcája („valószerűtlen, nyúlfarknyi kis utca, a Szajna partjára
fut ki, a rakpartot köti össze a mozgalmas
Rue de la Huchette-tel”) valóságos helyszín,
valóságos környezet. Tíz éven át követhetjük
a Barabás család sorsát, velük a szintén talajtalan, otthonukból, hazájukból ide kényszerült orosz bankár, a balti számtantanár, a
Szibériát megjárt finn asszony, az olasz diplomata életét. Történetük szerint jóságos emberek, barátokra vágynak, jóságuk talán
abból is fakad, hogy egymásra szorulnak.
Mindig idegennek tekintik őket, a franciák
nem hívnak meg házukba idegeneket. Barabásék – ma úgy mondanánk – megélhetési
emigránsok, ők úgy értik, dolgozni vágyó
emberek. Megértjük őket, az írónő kivételesen jó narrációja nyomán olykor meghatódunk, szeretnénk látni, hogy hazatérnek.
Az egyik újabb kiadás borítóján olvassuk
Eleanor Roosevelt sorait: „Mindnyájan úgy
járhatunk, mint Barabásék, én ma elnökné
vagyok, de bármely olvasóm sorsa szakadhat
rám”.
Sok-sok hazai olvasó élménye volt a harmincas, negyvenes években Földes Jolán
(Angliában Yolanda Clarent) A halászó
macska uccája, elgondolkozhatunk ma is
rajta, hogy ilyenek az idegenbe szakadt magyar kisemberek. Dolgosak, szívósak, anyanyelvükhöz hűségesek, hazajönnének,
hazajönnek, de itt sem érzik már otthon magukat. Becsületesek, keresik az igaz utat a világban, ám a hontalanság útján tévelyegni is
lehet, beletörődni az idegen világ megalázásaiba, igyekezni, mindig igyekezni, hogy
kiérdemeljék a munka jogát, lehetőségét. A
vég mégis nyomtalan eltűnés vagy jelen
esetben maradandó alkotás teremtése,
ahogy Földes Jolán is tette. A kortárs irodalomkritika és az őt felfedező mai olvasótábor írásait valós irodalmi teljesítménynek
tekinti.
Még arra is felhívja a figyelmet Földes
Jolán regénye, hogy előtte volt még egy nagy
sikerű regény, Körmendi Ferenc Budapesti
kaland című könyve, amely ugyancsak nemzetközi pályázaton nyert, és világhírűvé vált
ebben a témakörben. Bár a kivándorlás, a
hontalanság kérdése nem kívánatos, talán
időszerűvé válik olvasmányaink rangsorában.

A Skóciai Nemzeti Múzeumban
fogják kiállítani a viking kincseket

Az edinburghi Skóciai Nemzeti Múzeumban fog otthonra találni minden
idők egyik legnagyobb Nagy-Britanniában talált vikingkincse, ám előbb a
múzeumnak ki kell fizetnie mintegy
kétmillió fontot a páratlanul gazdag
lelet megtalálójának.
Az ezeréves leletre Dereck McLennan amatőr kincskereső bukkant a skóciai Galloway egyik templomának
kertjében 2014 augusztusában. A több
mint száz műtárgy egy része Karoling,
másik része ír eredetű, számos közülük
aranyból, ezüstből készült.
A Galloway-kincs
néven
ismertté vált
lelet David
Harvie, II.
Erzsébet
uralkodó skóciai képviselője szerint
„az
egyik
legfontosabb
lelet, amelyre
eddig Skóciában
bukkantak, nem-

zetközi jelentősége is páratlan, és átírja
a skót történelem ezen periódusának értelmezését”
A Galloway-kincsnek páratlan a
nemzetközi jelentősége. Most hat hónapunk van, hogy előteremtsünk 1,98 millió fontot arra, hogy megszerezzük ezt
a páratlan kincset a nemzetnek, és biztosítsuk, hogy a jövő nemzedéke mind
itthon, mind külföldön gyönyörködhessen benne” – idézte Gordon Rintoult, a
múzeum igazgatóját a BBC News honlapja. (MTI)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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10 éve az EU-ban (18.)
Egy 2007-ben írt humoros vers része található a rejtvényben.
Ezúttal a vers 33. és 34.
sora alakul ki.
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Az AUGUSTINUS JÓ TANÁCSA

című pályázat nyertesei:
RÉTI ILONA, Vámosgálfalva
659. sz.
TAMÁS IBOLYA, Marosvásárhely,
1918. Dec. 1. út 192/28. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
SZERESD, AMIT HISZEL, ÉS HIRDESD,
AMIT SZERETSZ.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.

Biobazár

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

Megfejtések
a május 12-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Korunk hőse
Skandi: Ha megtelsz euróval, kinccsel,
Valaki még meg is lincsel.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
18. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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Szerkeszti: Kiss Éva
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VÍZSZINTES: 1. Zeneszerző, 175 éve született (Jules). 8. Marosvásárhelyi matematikus, 150 éve született (Péter). 9. Dalbetét. 10. ... Ekberg (színésznő). 11. Gazdaságpolitikus, 125 éve halt meg (Gábor). 16. Görög betű. 18. Vércsoport. 19. Női név (május
24.). 20. Velős mondás. 21. Kerti szerszám. 22. Az USA űrhivatala. 23. Ásványi fűszer.
24. Tupoljev repülőgépe. 25. Női név (nov. 14.). 27. Kiáltás (francia). 28. ... Daszajev,
orosz focikapus. 30. Rag, a -ről párja. 31. Beszív! 32. A fűben rejtőzik. 33. Olasz férfinév.
35. Kijev lakója. 37. Levegőt igénylő. 39. ... Aviv, izraeli város. 40. Nyitott (angol). 42.
Borzasztó. 44. Juttat. 45. Shelley királynője. 47. Angol nyakkendő. 49. Afrikai dögevő
állat. 51. Mérnök, feltaláló, 150 éve született (József).
FÜGGŐLEGES: 1. Eltérő. 2. Az argon vegyjele. 3. Jeruzsálemi domb. 4. Tűzálló
anyag. 5. Kipling nőstény kobrája. 6. Spanyol exkirályné. 7. Te és ő. 8. Az NDK politikai
rendőrsége 11. Ügyvéd, jogi író, 200 éve született (János). 12. Nyugati gót király. 13.
Olasz rendező (Dino). 14. Voznyeszenszkij verse. 15. Francia rt. 17. Futómadár. 20. Görög
eredetű utótag. 21. A fauna tagja. 23. Pán hangszere. 25. Beóciai hős. 26. Orvos, szakíró,
250 éve született (János). 28. Almafajta. 29. Vészt hozó (latin). 30. Izsák felesége. 32.
Mocsár. 33. Ókori nagybirodalom. 34. Üdítő ital. 36. Becézett Róbert. 38. Egész
összetevője. 41. Soha (német). 43. Széles csík. 45. Császárnő és királynő a Habsburgházból, 300 éve született. 46. Arrafele! 48. Német személynévmás. 50. Skálahang.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 1-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 Margaret Mitchell amerikai
írónő egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Masíroz – Lehetőség, esély. 7. Nyújt – Cipő része! 8. El – Francia
író volt (Émile). 9. A világ … (Dumas) – Kezdet páratlan hangzói. 11. Probléma – A magasba. 12. Bánt, sebez – Befejezett dolog. 14. Skálahang – E nap. 15. Kordé, fogat – Terjedelmes, vastag. 18. Dal – Famintával ellát. 19. Gyötör – Vonat közlekedik rajta. 22.
Német személyes névmás – Attól fogva. 23. Régi történet – Vázlatrajz. 25. Taszít – Panasz
szava. 27. Élet – Jerry társa. 28. Női név – Nehézfém. 30. Téli sport – Kínai hosszmérték.
31. Egyetemi kar – Ápolatlan, gondozatlan.
FÜGGŐLEGES: 1. Egyik szülő, becézve – Tölgyfa termése. 2. Tréning, gyakorlás –
Várfalon található lyuk. 3. Technikai atmoszféra – Eme tárgy. 4. Gyulladás – Thaiföldi,
ománi és francia gépkocsijelzés. 5. Kaució, kezesség – Analizál. 6. Amerikai focista
(Alexi) – Kisbirtok, gazdaság. 10. Okos – Egérkő. 13. Nulla – Férfihangszín. 16. Beteget
ellát, kúrál – Pénzbiztosíték, garancia. 17. Írásjel – Elővigyázatos. 20. Hivatali helyiség –
Korallzátony. 21. Ál, talmi – Filmet lead. 24. Japán szórakoztató hölgy – Hullámtörő gát.
26. Hawaii vulkán (Mauna) – Kambodzsai, olasz és gaboni autójelzés. 29. Állóvíz –
Azonos betűk.
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ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ Erdőcsinádon hétvégi ház
8,5 ár telekkel (Rozelor u. 192. sz.).
Tel. 0744-964-544. (1190-I)
ELADÓ 3 szoba-összkomfort, teázó
volt, a Mihai Viteazul és N. Iorga utca
sarkán. Tel. 0744-517-410, 0721-337445. (1184-I)
ELADÓ 2 szobás, vagon típusú tömbházlakás a Kövesdombon. Tel. 0729090-506. (1151)
ELADÓ Koronkán 5 szobás lakás a
központban, 30 ár telekkel, szőlővel
és gyümölcsfákkal, rendezett udvarral, garázs, pince, műhely, központi
fűtés. Tel. 0741-143-404. (1129-I)
ELADÓ ház Koronkán. Tel. 0752-233859. (1046)
ELADÓ 3 szobás, kétteraszos, 75
m2-es, földszinti, felújított tömbházlakás a Braşovului utcában – 66.000
euró. Tel. 0722-202-371. (948-I)
SÜRGŐSEN eladó ház Galambodon. Tel.
0265/261-023. (970)
ELADÓ 21 ár telek parasztházzal Nyomáton. Tel. 0742-557-214. (18882-I)
ELADÓ magánház kerttel a Radnóti
(Iernutului) utcában. Érdeklődni 9-18
óra között a 0744-336-950-es telefonszámon. (855-I)
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)

ELADÓ ház telekkel Deményházán.
Tel. 0745-616-157. (837-I)
TELEKELT NYARALÓ (19,50 ha) eladó
Makfalván,
gyümölcsös
bekerített
területen. Régi tárgyak eladók rézből, régi
pénzek, papír és érmék, múlt századbeli
könyvek. Bővebb felvilágosítás a
következő telefonszámokon: 0746-951613, 0746-458-169. (1156)

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)

KIADÓ tömbházlakás a Tudorban. Tel.
0745-304-935. (1110)

ELADÓ ház 553 m2-es telekkel a
Budaiban, vagy elcserélem egy 2 szobás,
garázsos tömbházlakással + különbözet.
Tel. 0754-455-374. (1218)
JÁNOSHÁZA központjában sürgősen ELADÓ felújítandó, 2 szobás,
komfortos lakás központra néző ablakokkal, garázzsal, 300 m2 konyhakerttel, a Balatontól és az osztrák
határtól 45 km-re. Ára: 10.000 euró.
Tel. 0740–933-705. (HN-I)
ELADÓ törzskönyvezett kuvasz kan
kiskutya. Tel. 0749-126-185. (1062-I)

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. 0265/242-342. (783)

ELADÓK: új, lábbal hajtható Monika
varrógép, ruhásszekrény, konyhaszekrény, két nagy tükör, két 50 literes
boroskorsó a Hídvég (Podeni) utca 99.
szám alatt. Tel. 0721-672-838. (1055)

ELADÓK: ötsoros kapagép, kukoricafejtő
gép, elektromos kályha, faragott csillár,
régi cserép bontásból, új rongyszőnyeg,
színes tévé. Tel. 0265/588-131. (935)
ELADÓ garázs a Galenus mellett.
Tel. 0745-616-157. (837-I)
ELADÓ lefedett sír a római katolikus
temetőben. Tel. 0745-996-819. (1151)
ELADÓK húsdisznók és egy koca vágási
lehetőséggel. Tel. 0732-586-648. (1140)
HOSSZÚ HAJAT vásárolok (minimum 45 cm). Tel. 0753-417-117.
(1158-I)
VÁSÁROLOK 200 literes fémhordót
nagyobb tételben. Tel. 0730-618-095.
(1145-I)

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!
Részletesebb információ a 0740-647-575-ös telefonszámon igényelhető, a
részvételhez regisztrálás szükséges. Szeretettel várja a Creactivity csapat! (sz.)

FIGYELEM! Veszek 2 új gumit 1310-es
Daciához, akár felnivel vagy anélkül. Tel.
0743-211-281. (1198)
ELADÓ 15 ár telek Koronkán (Szerelem völgye). Tel. 0744-814-890.
(1205-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(888-I)

ELADÓ sürgősen 30 méhcsalád
kaptárral vagy anélkül alkudható áron. Tel.
0740-387-634. (1221)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-278-920.
(888-I)

ELADÓK 40-100 kg közötti mangalicák. Tel. 0753-404-621. (-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(888-I)

ELADÓK: tárcsás kaszák, 450 literes
vegyszerező, kombinátor, váltóeke,
gabonaőrlő malom, kockakőprés. Tel.
0743-860-354, 0745-404-666. (1225)

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel. 0758548-501. (907)
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44 éves, jóképű FIATALEMBER vagyok,
lakásom, állandó munkahelyem van.
Szép barátnőt keresek komoly kapcsolat
vagy házasság céljából. Tel. 0726-942621. (1183)

MINDENFÉLE

A MAROSVÁSÁRHELYI 1-es Számú
Inkluzív Oktatási Központ vezetősége
az Országos Diszkriminációellenes
Tanács által megállapított nyelvi diszkrimináció eredményeképpen igyekszik a hiányosságokat pótolni, és az
intézmény belső tereiben biztosítani a
kétnyelvű feliratozást. (18957-I)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0747-563062. (981)
ELADÓ 55 cm-es átmérőjű Samsung
tévé kitűnő állapotban. Tel. 0741-597-505.
(1179)

ELADÓK:
szekrénysor,
magasított
háromajtós szekrény, ruhásszekrény,
sőberfotel, ovális fenyőasztal, kihúzható
rekamié, cipőtartó. Tel. 0751-291-808.
(1193)

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi
a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült kedvesével; Németországban
Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban
kigyógyult a depresszióból, 7 év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a
családjával van; Cristian Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az
amerikai George sikeres vállalkozás tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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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 gyakorlott SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz MEDENCEKARBANTARTÓ 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 MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
ÁPOLÓNŐT ALKALMAZUNK a búzásbesenyői IDŐSOTTHONBA. Feladatkör: az otthonban lakók teljes körű gondozása, az
ápolásukat követő jelentések kitöltése és nyilvántartása. Munkaprogram: 12/24. Követelmények: szorgosság, igényesség, felelősségvállalás, csapatszellem, barátságos, kliensközpontú és optimista jellem.
Amit ajánlunk: szakképzés, előnyös bérezés, ebéd az otthonban, szállítás oda-vissza Marosvásárhelyről és Radnótról. Részletek a 0745481-364-es telefonszámon és az info@valeaizvoarelor.com
e-mail-címen. (sz.)
NÉMETORSZÁGBA IDŐSGONDOZÓKAT keres OTTHONI
IDŐSGONDOZÁSRA megbízható német cég. Feltétel az alapszintű
németnyelv-tudás. Biztosítunk ingyenes németnyelv-tanfolyamot,
amelyet havonta indítunk Marosvásárhelyen, Régenben és kérésre más
városban is. A szállást és az étkezést a német család, a szállítást és előnyös fizetést a cég biztosítja. Tel. 0748-122-242. (18884)
ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0745-113-979. (sz.)
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.)
Marosvásárhely központjában levő VENDÉGLŐ – INVESTMENT
COFFEE GOLD KFT. – alkalmaz SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, BÁROSOKAT és PINCÉREKET. Tel. 0734-562-848. (-)
A KOVÁCS PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT és CSOMAGOLÓT alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (1109)
VARRODA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (18817-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz az üzleteibe ELADÓKAT, a pékségbe
pedig MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 85. szám
alatti üzletben lehet benyújtani. (18872-I)
KFT. alkalmaz SZAKEMBERT – BURKOLÓT, KŐMŰVEST,
ÁCSOT – kiemelt bérezéssel. Tel. 0742-557-214. (18882)
PÁLYAKEZDŐKNEK SZÓLÓ KÜLFÖLDI ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Most párban is jelentkezhettek 4 csillagos NÉMETORSZÁGI SZÁLLODÁK TAKARÍTÁSÁRA. Ingyenes betanítást, kiutaztatást és szállást biztosítunk. További információkért érdeklődj a 0740-223-377-es
telefonszámon. (sz.-I)
A NOBILA CASA üzletlánc egy VARRÓNŐI és egy ELADÓI munkakörbe keres dinamikus, nyitott, kommunikatív MUNKATÁRSAT
vásárhelyi, a Maros Mall első emeletén levő üzletébe (Győzelem tér
14. szám). Amit ajánlunk: teljes munkaidős, stabil állás, kellemes munkakör, fix bérezés, teljesítmény utáni bónuszok. Várjuk jelentkezését!
Önéletrajzát az ncms@mendolapro.ro e-mail-címre küldheti vagy hívhat minket a 0740-159-347-es telefonszámon. (18890-I)
AUTÓVEZETŐT alkalmazunk B, C, E kategóriával, képességi vizsgával (atestat). Tel. 0265/316-643, 0744-692-871. (18898)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz és szerződéssel betanít
DARUKEZELŐT, AUTÓSZERELŐT és AUTÓVILLAMOSSÁGSZERELŐT. Tel. 0741-676-919. (18883)
FÉMBILINCS ÖSSZESZERELÉSÉVEL FOGLALKOZÓ MAGÁNCÉG 25-55 év közötti személyeket alkalmaz 8 órás délelőtti
munkaprogrammal Marosvásárhelyre, Szabadi út 147. szám alatt levő
műhelyébe. Érdeklődni a 0745-599-501, 0760-257-349-es telefonszámon 8-17 óra között. Az önéletrajzokat az erivan_ro@hotmail.com email-címre küldjék. (18879)
AUTÓSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0744-692-871, 0265/316-643.
(18900)
FUTÁRT, KONYHAI KISEGÍTŐT, MOSOGATÓT keresünk. Tel.
0749-897-623. (18893)
A Tudor lakótelepi RED-CORNER bárba BÁROSNŐT alkalmazok.
Tel. 0740-284-468. (18895-I)
Több mint 25 éve elektromos berendezések szerelésével foglalkozó
NÉMET CÉG alkalmaz VILLANYSZERELŐKET civil építkezéshez. Részletes információk a 00-49-151-626-20-755-ös telefonszámon.
(1131)
CUKORDÍSZEK gyártására FIATAL LÁNYOKAT alkalmazunk.
Tel. 0745-520-408. (1100-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (18894-I)
BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Családok előnyben. Fizetés: 2000-2500 lej. Tel. 0745-696055. (18894-I)
Nyárádtői BÚTORGYÁR (Maros megye) alkalmaz SZERSZÁMÉLEZŐT. Előnyös feltételeket ajánlunk. Érdeklődni a 0265/215-519,
0724-989-092-es telefonszámon. (18899)

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas középiskola 1957-ben végzett
tanulói 2017. június 10-én 10 órától kezdődően tartják a 60 éves
öregdiák-találkozót az iskolában.
Program:
9.45 óra – találkozás az iskola udvarán
10 óra – díszterem, ünnepi megnyitó, köszöntők
10.30 óra – osztályfőnöki órák osztályonként
12 óra – koszorúzás a református és katolikus temetőben
13.30 óra – közös ebéd a konviktusban (a feleségek részvételével).
Jelentkezés, részvétel, kapcsolattartás:
Belényesi Ákos, A osztály, telefonszám: 0770-170-961,
Virág István, B osztály, telefonszám: 0365/421-126,
Koszta Árpád, C osztály, telefonszám: 0754-016-209, 0365/402-252.
Szeretettel meghívunk minden „öregdiákot”, és kérjük felvenni a
kapcsolatot a fenti volt osztálytársakkal a részletekért május 30-ig.
A szervező csoport. (1174-I)
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A SÖRHÁZ SZAKÁCSOT és SZAKÁCSSEGÉDET keres. Idősebb
hölgyeknek/férfiaknak is nyitott az állás (60-65 évesig), sőt, a tanítást
is bevállaljuk! CV-t a jazzdome@gmail.com címre várunk. Ursus Sörház Facebook: https://www.facebook.com/casaberiiursus/?fref=ts (sz-I)
A MI VENDÉGEINK A LEGIGÉNYESEBBEK. Ezért megérdemlik a legjobb EGYSÉGVEZETŐKET, PINCÉREKET és SZAKÁCSOKAT. A legmagasabb elvárásaink vannak, és a legnagyobb
fizetéseket is mi ajánljuk. Garantáltan! Vagy… annyit keresel, amenynyit akarsz. Mit szólsz a kihíváshoz? Ha egyike vagy azoknak, akiket
keresünk, küldd el önéletrajzodat a casamuresana@gmail.com e-mailcímre, vagy hívd a 0740-084-090-es telefonszámot! (58869)
KREATÍV VAGY? Tele jó kis tanítási, oktatási ötletekkel? Imádod a
gyerekeket? Rendelkezel hajtási jogosítvánnyal és magabiztosan, jól
vezetsz? Akkor jelentkezz haladéktalanul nálunk, SZEMÉLYES ASZSZISZTENSKÉNT, Marosvásárhelyre, két kiskorú gyerek tanítására
és felvigyázására. Ebben segítségedre lesz a munkakönyves alkalmazás,
cégautó és előnyös bérezés is, de cserébe komolyságot, megbízhatóságot, rugalmas munkaprogramot kérünk. Fényképes önéletrajzoddal várunk Marosvásárhelyen, a Dózsa György u. 67. sz. alatt. (sz.-I)
VAN PEDAGÓGUSI SZAKKÉPESÍTÉSED? Szereted a gyerekeket? Van türelmed játszani, foglalkozni velük órákon keresztül? Energikus, jókedvű és mosolygós vagy általában? Ha igen, akkor TÉGED
keresünk! Egyesületünkhöz gyerekprogram-koordinátort alkalmazunk
(munkakönyvvel). 2-12 év közötti gyerekekkel kell foglalkozni, játékokat levezetni és adminisztratív feladatokat ellátni. A feladatok elvégzéséhez szükséges a román és magyar nyelv ismerete és előnyt
jelent bármilyen pedagógiai képzés. Ha úgy érzed, ez a kiírás pontosan
neked szól, várom jelentkezésed a 0749-154-849-es telefonszámon!
(sz.)
MAROSVÁSÁRHELYI KÉSZRUHAGYÁRTÓ CÉG SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT alkalmaz csomagolás, szálazás, vasalás
céljából. Vonzó fizetés és munkakörülmények. Kapcsolat: 0786-556911. (18955-I)
ALKALMAZOK SOFŐRT csomagkihordásra NÉMETORSZÁGBA
(3 év régiséggel vezetésben). Tel. 00-49-15-20-481-3054, e-mail-cím:
gheorghisorb@yahoo.com (1213-I)
GAZDABOLTBA ELADÓT keresünk. Mezőgazdasági végzettséggel
rendelkezők előnyben. Tel. 0740-784-598. (1216-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ SÍRÁSÓT
alkalmaz. Érdeklődni az irodában naponta 9-15 óra között. (18911)

Eladási közlemény

A Csíkszereda, Márton Áron utca 18, P4, Hargita megye székhelyű B&B
Insolvency Solutions IPURL, az eladósodott Emivas Cons Kft.
cégfelszámolója nyilvános árverést hirdet a cég alábbi ingó és ingatlan javainak
értékesítésére, a következőképpen:
1. Ingatlan: 1-es számú farm (volt raktár és szálláshelyek), műtrágya, vegyszer,
valamint gyümölcs raktározására alkalmas helyiségek, szálláshelyek, irodák,
mezőgépészeti karbantartóműhely, egyéb helyiségek (kapusfülke, istálló, fedett
raktér, mosdó, kukoricakas). Beépített összfelület 2.069,97 négyzetméter, teljes
felület 2.366,97 négyzetméter, 30.535 négyzetméter hozzá tartozó területtel Bátos
község külterületén, mintegy 4-5 km-re a község határától, a vajolai kijárat felé.
Kikiáltási ár: egy tömbben 529.200 lej.
2. Ingatlan: 7-es számú farm – volt Decebel farm, raktár és szálláshelyek:
gyümölcsválogató és -fagyasztó csarnok, szálláshelyek, irodák, más helyiségek
(kapusfülke, karbantartóműhely, istálló, fedett raktér, gyomirtóraktár). Beépített
összfelület 3.056,70 négyzetméter, teljes felület 4.431,94 négyzetméter, a hozzá
tartozó területtel, ami három egymáshoz közel álló terület, összesen 9000
négyzetméter, Bátos község kültelkén, mintegy 2,5 – 3 km-re a község határától, a
vajolai kijárat felé. Az ingatlanokat a kiszolgáló állóeszközökkel együtt adják el.
Kikiáltási ár: egy tömbben: 799.200 lej.
3. Ingatlan: 10-es számú farm – volt gyümölcsfagyasztó raktár (fagyasztó,
válogatócsarnok, irodahelyiségek, mellékhelyiségek). Beépített összfelület:
5.163,18 négyzetméter, teljes felület 5.727,18 négyzetméter, a hozzá tartozó
13.444 négyzetméter területtel Bátos község kültelkén, a község határában, a
dedrádszéplaki kijárat felé, az ingatlanokat kiszolgáló állóeszközökkel együtt.
Kikiáltási ár: egy tömbben 1.022.400 lej.
4. Ingatlan: Tó farm – a volt üdülőház a szivattyúházzal együtt. Beépített
összfelület: 297,94 négyzetméter, teljes felület 297,94 négyzetméter, a hozzá
tartozó 1.217 négyzetméter területtel Bátos kültelkén, mintegy 4-5 km-re a község
határától, a vajolai kijárat felé. Az ingatlanokat az állóeszközökkel együtt adják el.
Kikiáltási ár egy tömbben: 177.651 lej.
Ugyanakkor eladásra kerülnek szállítóezközök is, melyek kikiáltási ára 141.961,80
lej.
A javak teljes jegyzéke a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható. Az árak nem
tartalmazzák a héát.

Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély, aki/amely igazolja,
hogy 24 órával az árverés előtt garanciaként befizette a kikiáltási ár 10%-át, a
részvételi díjat, és megvásárolja a feladatfüzetet. Az árverés a cégfelszámoló
székhelyén lesz 2017. május 26-án 14 órától, amit a javak értékesítéséig minden
héten pénteken ugyanabban az időpontban megismételnek. Bővebb felvilágosítás
a 0366/100-551-es és a 0748-836-713-as telefonszámon.

TAVASZI KERÍTÉSAKCIÓ!!!
• vadháló: 1,45 lej/méter
• betonoszlop: 11,15 lej/darab
• fém kerítésoszlop: 15,90 lej/darab
• hegesztett drótháló: 2,49 lej/méter
• táblásított kerítéspanel: 37 lej/tábla
• drótfonat: 2,49 lej/méter
• komplett kerítésépítés 15,75 lej/méter!
(anyaggal és munkadíjjal együtt!)
A megadott árak a héát nem
tartalmazzák.
Hívjon minket az alábbi
telefonszámokon:
07 61 360-300/07 61 482-030
E-mail: garduri.brasov@gmail.com
web: www.gard.hupont.hu (Hsz-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI 2-es Számú
Inkluzív Oktatási Központ vezetősége
az Országos Diszkriminációellenes
Tanács által megállapított nyelvi diszkrimináció eredményeképpen igyekszik a hiányosságokat pótolni, és az
intézmény belső tereiben biztosítani a
kétnyelvű feliratozást. (1222-I)

SZERETETTEL ÉRTESÍTJÜK a Bolyai Farkas Líceum 1977-es végzőseit, hogy a 40 éves találkozót május
27-én tartjuk. A szervezők. (1050-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (1017)
SZÉKELY KAPU készítését vállalom.
Tel. 0753-407-238. (1025)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (717-I)
JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (58927)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(635)
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)
KERÍTÉS- és szobafestést vállalok. Tel.
0754-321-542. (1127)
SÍRKERETEK, kripták készítését vállaljuk
garanciával. Tel. 0753-924-431. (1103)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (771)
AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (549-I)
KÖNYVELÉST VÁLLALOK. Mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18824-I)
INGYENES
ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzsmirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűségmérés. Előjegyzés telefonon: 0740-158526, 0265/311-771. (1024-I)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847346. (621)

KÚTÁSÁST, pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1065)

TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Tel.
0740-527-205. (1099)
BIOLÓGIATANÁRT keresünk. Tel. 0741763-755. (1172)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (1177-I)
FIGYELEM! Amíg nem késő, javítok
ajtó- és ablakzárakat. Ha nem jó, kicserélem újjal. Javítok székeket is.
Tel. 0743-211-281. (1198)
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KERESEK valakit, aki géppel levágná a
szőlőskertemben a füvet. Tel. 0365/881922. (1220)

MEGEMLÉKEZÉS

Az erdőszentgyörgyi középiskola
1967-ben végzett diákjai az 50.
véndiák-találkozó alkalmával kegyeletteljes tisztelettel emlékeznek
nagyra becsült néhai osztályfőnökeikre: SIMON ALPÁRRA és
THIESZ TIBORRA, valamint az
örökkévalóságba távozott osztálytársaikra: ALBERT MIHÁLYRA,
AMBRUS ILONÁRA, BANDI ELLA
KLÁRÁRA, BARABÁS REZSŐRE,
GAÁL
SÁNDORRA,
GÁLL
MIHÁLYRA, GECSE JÚLIÁRA,
HANKÓ ROZÁLIÁRA, MAKKAI
MARGITRA, MAKSAI ANNÁRA,
MOLDOVÁN MÁRIÁRA, NOVÁK
MAGDÁRA, RAVASZ ISTVÁNRA,
SZOMOR MÁRIÁRA, SZŐCS
IRÉNRE, VERESS ERZSÉBETRE,
ZSIGMOND MÁRTÁRA. (1207-I)
A nyárádszeredai reál-humán líceum 1977-ben végzett A és
B osztályainak volt diákjai
kegyelettel
emlékeznek
elhunyt OSZTÁLYTÁRSAIKRA és
TANÁRAIKRA. Nyugodjanak békében! (mp.-I)
Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy
könnycsepp a szemünkben érted
él, egy gyertya az asztalon érted
ég. Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, szívből szeretünk, s
nem feledünk téged.
Fájó szívvel emlékezünk május 22én a nyomáti NAGY JULIANNÁRA
halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Négy gyermeke és családjuk. (1206)
nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába múlnak el az évek.
Fájó szívvel emlékezem drága jó
édesanyámra, BREJÁN MÁRIÁRA,
aki május 21-én már 8 éve, hogy itt
hagyott, és drága édesapámra,
BREJÁN ISTVÁNRA, aki szeptember 15-én 9 éve távozott közülünk.
Emléküket
örökre
szívemben hordom. Nyugodjatok
békében! Éva és családja. (1212)
Az Unirea Líceumban 1972-ben
végzett XII. D osztály diákjai, a 45
éves érettségi találkozó alkalmával kegyelettel emlékezünk elhunyt
TANÁRAINKRA
és
OSZTÁLYTÁRSAINKRA. Nyugodjanak békében! (1148-I)
Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt,
Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt
a
legfényesebb
te
leszel,
Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel!
Szomorú és megtört szívvel emlékezünk 2017. május 19-én a
drága jó nagymamára, TÓTH
IRMÁRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Unokája, Mónika
és férje, Róbert, két dédunokája:
Andrea és a kis Eszter. (v.-I)
Soha el nem múló szeretettel és
szívünk fájdalmával emlékezünk
a drága vejünkre, ifj. VARGA
SÁNDOR ISTVÁNRA halálának
első évfordulóján. Anyósa, apósa,
Gyöngyi és családja. (1168)

Ez a nap az emlékezés napja, érted
imádkozunk halkan, zokogva. Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész
életed. Értünk éltél, bennünket szerettél, mégis búcsú nélkül örökre elmentél.
Fájó szívvel emlékezünk a nyárádszentbenedeki ANDRÁS ARANKÁRA szül.
Kuti halálának 10. évfordulóján. Fájt
nézni szenvedésedet, mégis nehéz volt
elengedni téged.
Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogja a
kezed. Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted, soha nem
halványul szívünkben emléked. Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, az élet üres lett nélküled.
Fájó emlékét őrzik gyermekei: Olga, Hajni, Csilla, Ernő és Zolti
családjukkal, valamint unokája, Csabi családjával, akit mint
gyermekét nevelt. Nyugodj békében, drága jó édesanyánk!
(1186)
Az évek múlnak, de akit szeretünk, arra mindig könnyes szemmel emlékezünk. Lelked
már messze jár, de a mi szívünk mindig fáj.
Az élet kegyetlen és mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha. Elfeledni téged nem
lehet, csak megtanultunk élni nélküled.
Fájdalommal emlékezünk május 19-én id.
MÁTÉFI LÁSZLÓRA halálának második évfordulóján.
Felesége, fiai családjukkal, sógora családjával. (1173-I)
„Emlékezzetek, s kérlek, ne felejtsetek.

Emlékezzetek, és a végen túl is szeressetek.
Emlékezzetek, s akkor talán örökre veletek lehetek…”

Szomorúan emlékezünk a szentháromsági ifj.

SIPOS MIHÁLYRA halálának 8. évfordulóján.

Őt soha nem feledő szerettei. (1143)

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy
simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Egy
reményünk van, mely éltet és vezet, hogy
egyszer még találkozunk veled.
Szomorú szívvel és könnyes szemmel emlékezünk és emlékeztetjük mindazokat, akik ismerték és szerették ifj. VARGA SÁNDOR
ISTVÁNT, hogy május 20-án van halálának
első évfordulója.
Bánatos leánya, Noémi, felesége, szülei, testvére és családja,
közeli és távoli rokonai. (1137-I)
„a halál olyan súlyos veszteség,
hogy valójában sohasem lehet
feldolgozni. az emléke elhalványulhat a szeretett személynek,
de a hiánya mindig megmarad.”
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a drága
édesanyára, nagymamára, testvérre, nagynénire, a nagyon szeretett és sokak által tisztelt
MINOR ERZSÉBET ENIKŐRE halálának első évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak
rá kegyelettel.
Mert a jók örökké élnek, mint a
csillagok.
Drága lelked pihenjen békében!
Szerettei. (1144-I)
Szomorú szívvel emlékezünk
május 20-ára, amikor egy éve,
hogy eltávozott tőlünk férjem,
JÁNOSI LAJOS.
Hiányod fájdalom, minden könny
vigasz,
Örök a perc, de az élet nem az.
minden éjszaka és hajnal véget ér,
s míg szívünk dobban,
te örökre benne élsz.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! Bánatos felesége
és leánya, Annamari. (1146)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezem életem legszomorúbb
napjára, amikor a drága jó férjem,
kislányom imádott édesapja,
LÁSZLÓ LORÁND RICHÁRD
(Riki) 2014. május 19-én tragikus
balesetben, búcsú nélkül örökre
itt hagyott minket.
Hiányod leírhatatlan!
Emléked szívünkben örökké élni
fog. Feleséged és kislányod.
(1154)

Fájó szívvel emlékezünk május
19-én TÓTH IRMÁRA szül.
Bereczky halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Fia, leánya és
azok családja. (1180-I)

Kegyelettel és mély fájdalommal
emlékezünk
május
20-án
KERESZTESI ALADÁRRA halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében! Bánatos családja.
(1233)

Az idő múlhat, szállhatnak az
évek, de a mi szívünkben megmarad
szerető
emléked.
Fájó szívvel emlékezünk május
19-én a szeretett feleségre, a
drága jó édesanyára, anyósra,
nagymamára, testvérre és rokonra, BUSTYA HILDÁRA szül.
DOBAI ILDIKÓ, aki már 5 éve
nincs közöttünk. Emlékét őrzik
szerettei. (1171-I)

A fájdalomtól most is könnyes a
szemünk, mert te gondolatban
mindig itt vagy velünk.
Fájó szívvel emlékezünk május
22-én szeretett édesanyánkra, a
nyomáti születésű SÓFALVI
IBOLYÁRA halálának első évfordulóján. Lányai, vejei, unokái:
Anetta, Kriszta és Ervin. Emléke
örökké élni fog szívünkben. Nyugodjál békében, Ibi mama! (1195)

Szomorú szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
május 19-én JÁNOSI LAJOSRA
halálának első évfordulóján. Emlékét őrzik gyászoló testvérei és
családjuk. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (1224-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel veszünk búcsút
SZABADI ROZÁLIÁTÓL
szül. Kis
aki életének 94. évében megpihent. Utolsó útjára május 19-én
délben 1 órakor kísérjük el a marosvásárhelyi református temetőben.
Búcsúznak: fia, Zoltán és családja, unokája, Nóra és családja,
dédunokái: Ákos és Magor.
(12140-I)
Kegyelettel búcsúzunk utóbb eltávozott
CSIKY (CSIRI) ANGELA
és ILARIE (MÁTHÉ) IRÉN
iskolatársainktól.
A Bolyai Farkas Középiskola
1960-ban végzett növendékei.
(1209-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a mezősámsondi születésű
BALOGH ILONA
született Fodor
életének 89. évében 2017. május
17-én elhunyt. Temetése 2017.
május 19-én 14 órakor lesz a mezősámsondi temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúznak tőle szerettei. (1214-I)
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagytata, após,
testvér, rokon, jó szomszéd és ismerős,
HENTER ERNŐ
a volt kábelgyár technikusa
életének 82. évében május 18-án
méltósággal viselt szenvedés
után elhunyt. Temetése május
20-án, szombaton 15 órakor lesz
a központi városi temetőben
(Nyár utca), református szertartás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle felesége, Katalin,
fia, Lóránt és menye, Imola, lányai: Gyöngyvér és Katalin.
(1217-I)
Fájó szívvel veszek búcsút szeretett nagytatámtól,
HENTER ERNŐTŐL.
Unokád, Miklós és felesége,
Tünde. Nyugodj békében, Tati!
(1217-I)
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Fájó szívvel búcsúzom szeretett
nagytatámtól,
HENTER ERNŐTŐL.
Unokád, Levente és felesége,
Krisztina. Nyugodj békében, Tati!
(1217-I)
Megrendült szívvel, mély fájdalommal búcsúzunk szeretett
nagytatánktól,
HENTER ERNŐTŐL.
Unokáid, Tamás és Blanka. Nyugodj békében, Tati! (1217-I)
Fájó szívvel értesítjük a rokonokat, barátokat és ismerősöket,
hogy
COSMEANU ILONA
szül. Balog (Csali)
életének 79. évében május 17-én
elhunyt. Temetése 2017. május
20-án, szombaton 12 órakor lesz
a nagy klinika mögötti marosvásárhelyi temetőben. Emlékét
örökre szívünkbe zárjuk.
A gyászoló család. (1231-I)
Búcsúzom drága nővéremtől,
CSALITÓL.
Árpi és családja. (1232-I)
Búcsúzom drága nővéremtől,
CSALITÓL.
Lajos és családja. (1232-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
„az anyák nem halnak meg.”
Őszinte részvétünket fejezzük
ki a Balogh családnak szeretett ÉDESANYJUK halála alkalmával. Nyugodjon békében, ILU mama! Kovács
Éva és családja. (1211)
A Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának munkaközössége őszinte részvétét
fejezi ki kollégájának, Kovács
Gyöngyvérnek ÉDESAPJA elhunyta alkalmával. (sz.-I)
Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki Henter
Katalin
kolléganőnknek
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A Hematológia
és Csontvelőátültető Központ
munkaközössége. (1226-I)
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett kománktól, HENTER
ERNŐTŐL. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Korch Pavel és neje,
Ilona. (1223)
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett jó barátunktól, HENTER
ERNŐTŐL. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Kis-Miki család.
(1223)
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Henter Katalinnak szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A baráti kör.
(1234-I)
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Marosszentgyörgyi irodánkba
alkalmazunk
MENEDZSERASSZISZTENST
részidős (4 órás) foglalkoztatással.
Célzott tevékenységi kör: ügyfélszolgálat, kapcsolattartás, számlázás, előkönyvelés,
közbeszerzési, munkaügyi és adminisztrációs teendők.
Alapvető elvárások: középfokú vagy felsőfokú közgazdasági vagy jogi végzettség, társalgási szintű angolnyelv-tudás, gépkocsivezetői jogosítvány és számítógép-kezelési ismeretek.
Önéletrajz küldhető az
office@katalin-nohse.ro címre. Érdeklődni a 0758-040-034-es telefonszámon.

Számlázó munkatársat alkalmazunk.

Feladatok:
– bejövő és kimenő számlák kezelése
– napi rendelések, szállítások számontartása
– számlák ellenőrzése, rendszerezése

Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent.
Elvárások: számítógép-kezelési ismeretek, precíz munkavégzés.
Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@petry.ro e-mail-címen.

Sucursala Mures

A CFR Önsegélyző Pénztára

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

