
Már csak 
a befejezést várják
Vert sereg módjára már csak az idény
végére vár a Marosvásárhelyi CSU
Medicina női röplabdacsapata. A sú-
lyos anyagi gondokkal küszködő
együttes (mint valamennyi marosvá-
sárhelyi sportcsapat, miután a politikai
torzsalkodások tönkretették a finanszí-
rozási rendszert) már abba is bele-
ment, hogy egy otthoninak számító
mérkőzést az ellenfél pályáján játsz-
szon le, minden bizonnyal anyagi elő-
nyökért cserébe. 
____________2.
Megszavazták 
a megye 
költségvetését
A tegnapi ülésen megszavazták a
Transilvania repülőtér idei költségveté-
sét. A megyei önkormányzat döntése
értelmében idén 10 millió lej áll a légi-
kikötő rendelkezésére a  különböző
beruházásokra, és 5,7 millió a műkö-
désre.
____________3.
Háromszáz éves 
a református 
kollégium
Szerencsések vagyunk, mert Kovász-
nai megírta önéletrajzát, amit 1970-
ben Kocziány László,
Marosvásárhelyen tevékenykedő, ki-
váló irodalomtörténész ki is adott, és
így pontos leírásunk van a református
kollégium korai életéről. 
____________5.
Utazás 
a Baltikumban
Novgorodnak – mint a legtöbb ősi
orosz városnak – megvan a saját, fa-
lakkal körülvett kremlje (erődítménye),
ahol kialakult egykor a városmagja. A
Kreml a folyó bal partján épült, teljes
egészében vizesárok veszi körül. Be-
járatát a Volhov folyón átívelő széles
hídon lehet megközelíteni.
____________15.

A marosvásárhelyi tanácsosok tegnap hosszas vita után jó-
váhagyták a főtéri mélygarázs megépítésének műszaki-gaz-
dasági mutatóit. A képviselők a határozattervezetet úgy
módosították, hogy a beruházás megvalósíthatósági tanul-
mányát  ki kell egészíteni egy, a főtér arculatának kialakítá-
sára vonatkozó tervvel. 

Amint várható volt, a mélygarázsra vonatkozó határozattervezet élénk
vitát váltott ki a tegnapi tanácsülésen. A tanácsosok véleménye megosz-
lott: volt, aki a tervezet elhalasztását kérte, mások – figyelembe véve a
városközpont zsúfoltságát, a kevés parkolóhelyet – a beruházás műszaki-
gazdasági mutatóinak elfogadását javasolták. Hermann Mark Christian
arra hivatkozva kérte a halasztást, hogy dokumentálódnia kell, mivel  sok

A lódítás ára
Túl sokba kerül az adóhivatalnak a levelezés, ezért elektronikus úton

fogják elküldeni a cégeknek az adóértesítéseket – mondá a pénzügyér,
és a szája megint elnáspángolta az ülőalkalmatosságát. Nem először,
s bizonyosan nem is utoljára.

Ugyanis mások mellett neki is meg kellett kapnia a napokban egy
levelet, amelyben az uniós tagállamok nagykövetségeinek gazdasági
attaséit, munkáltatókat és üzletembereket tömörítő romániai fejlesztési
koalíció – nem azonos a politikai nyilatkozatokért kitüntetések meg-
vonását javasoló gittegylettel – szorgalmazza a döntéshozóknál az
adóhatóság fejlesztését. E levéllel kapcsolatban tegnap az adóhatóság
egyik tavalyi elnökét is megszólaltatták az egyik hírportálon. Ez az –
azóta már a számvevőszék tanácsába a parlament szavazatával beül-
tetett – szakember meg azt árulta el, hogy az adóhatóság fejlesztése
évek óta szünetel. Az évtizeddel ezelőtti gazdasági válság után, nem-
zetközi hitelcsomag részeként, az ország kapott a Világbanktól egy het-
venmillió eurós visszafizetendő kölcsönt, amiből az adóhatóság
számítógépes bázisát kellett volna fejleszteni. A program idén járt
volna le. Most derült ki a fináncok exelnökének nyilatkozatából, hogy
a projekt határidejét 2021-re tolták ki, de munkát csak papíron végez-
tek. Hogy abból a bizonyos hetvenmillió euróból kinek a jóléte fejlő-
dött, arra nem tért ki.

Az adóhivatal „fejlesztésének” stádiumáról viszont a nagyotmon-
dást szerető jelenlegi pénzügyminiszternek is tudnia kellett, már csak
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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság 
február 23-án, pénteken 17 órai kezdettel tartja 

a már hagyományos BARÁTI TALÁLKOZÓT 
a Grand Hotel éttermében, 

az Agrármérnökök Megyei Társaságának rendezésében.
Szeretettel meghívjuk a megyei szakintézmények, polgármesteri hivatalok, mezőgazdasági vállal-

kozások, farmok vezetőit, mérnökeit, állatorvosokat, közgazdászokat a 17 órakor kezdődő díszva-
csorára.

Jelentkezésüket várjuk február 20-án, kedden 14 óráig a 0744-204-968, 0744-616-838-as telefon-
számokon. 

Vert sereg módjára már csak az
idény végére vár a Marosvásárhelyi
CSU Medicina női röplabdacsapata. A
súlyos anyagi gondokkal küszködő
együttes (mint valamennyi marosvá-
sárhelyi sportcsapat, miután a politikai
torzsalkodások tönkretették a finanszí-
rozási rendszert) már abba is bele-
ment, hogy egy otthoninak számító
mérkőzést az ellenfél pályáján játsz-
szon le, minden bizonnyal anyagi elő-
nyökért cserébe. A Bákói Știința
megspórolta a kiszállással járó fára-
dalmakat, számára előnyösebb volt
biztosítani a marosvásárhelyi csapat
költségeit.

Annál is inkább, mert aligha lehetett
háromjátszmás bákói győzelemtől el-
térő eredményre számítani, akárhol is
rendezték volna a találkozót. Különö-
sen, hogy most már tíz kicsi indián
mintájára fogy a marosvásárhelyi
együttes, Bákóban nem csupán Iancu,
de Buterez sem állt már az alakulat
rendelkezésére. A találkozón az első
két szettben alakult elfogadhatóbban

az eredmény, különösen a második-
ban, amikor 17-15-ig tartotta magát a
Medicina, a harmadik játszmában
azonban már teljesen összeomlottak a
marosvásárhelyi játékosok. Közülük
a legeredményesebb ezúttal Diana
Veres volt, aki 9 pontot szerzett, nyol-
cat támadásból, egyet pedig sáncolás-
sal. A női röplabda A1 osztály
alapszakaszának utolsó fordulóját

szombaton rendezik, ennek keretében
a Medicina a Temesvári Agroland ott-
honába látogat. Ezt az alsóházi ráját-
szás követi, amelynek keretében a
6-10. helyezettek még egy oda-vissza
kört játszanak. Minden tét nélkül, hi-
szen senki nem esik ki. Csak az a kér-
désés, hogy a marosvásárhelyi
csapatnak lesz-e miből beiratkozni az
új bajnoki idénybe.

A labdarúgó 1. liga 25. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Február 16., péntek:
18.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti Juventus
20.45 óra: Voluntari FC – USK Craiova
Február 17., szombat:
14.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Concordia Chiajna
20.45 óra: Kolozsvári CFR – Astra Giurgiu
Február 18., vasárnap:
18.00 óra: Temesvári Poli ACS – Jászvásári Politehnica

CSM
20.45 óra: Bukaresti Dinamo – Bukaresti FCSB
Február 19., hétfő:
20.45 óra: Konstancai Viitorul – Botoșani FC
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Te-

lekom Sport és a Look TV/Plus.

Tisztújító közgyűlés
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztu-
dományi Szakosztályának tagjait számadó és tisztújító
közgyűlésre hívják március 3-án, szombaton délelőtt 11
órára a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi
Házba. A szervezők felhívják a tagság figyelmét, hogy a
részvételhez a személyazonossági igazolvány felmutatása
szükséges.

Kibédi farsang
Február 17-én, szombaton a kibédi ifjúság szervezésében
sor kerül a hagyományos farsangi lakodalmas menetre. A
kibédi farsang egyedi, ugyanis nem bábuégetésről, hanem
farsangi alakos lakodalomról szól, amit a legények adnak
elő. A menet délelőtt 10 órakor indul a kibédi iskolától, és
végigvonul az egész falun, házról házra, utcáról utcára
járva. A szervező fiatalok az érdeklődőket a hagyományos
farsangi bálba is várják, amit este a kibédi kultúrotthonban
tartanak.

Helyi termelők vására
Február 16-án, pénteken 8 és 19 óra között a Magyar Ter-
mék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán
ismét megtartják a Local Farmers’ Market helyi termelők
vásárát, amely bő felhozatalt kínál a különböző hagyomá-
nyos és helyi termékekből: hús- és tejtermékek, sajt, méz,
lekvár, szörp, gyümölcslé, bor, pálinka, zöldség, gyümölcs,
tea, fűszerpaprika, olaj, valamint kézművestermékek (házi ké-
szítésű kencék, szappanok, táskák, pénztárcák, ékszerek). 

A biztonsági rendszereket 
ellenőrizték

Február első felében a közrendészet a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség irányításával 125 létesítménynél –
egyebek mellett bankoknál, valutabeváltóknál, záloghá-
zaknál, postafiókoknál, ékszerészetekben, kereskedelmi
egységekben – ellenőrizte a biztonsági berendezéseket.
Az ellenőrzések során a rendőrség négy pénzbüntetést rótt
ki összesen 6000 lej értékben. A hatóság a továbbiakban
folytatja az ellenőrzést a vagyon elleni bűncselekmények
megelőzése végett.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma JULIANNA és LILLA, 
holnap DONÁT napja.
DONÁT: a latin Donatus név rö-
vidülése. Jelentése: (az Úrtól)
ajándékozott. Női párja: Donáta.

16., péntek
A Nap kel 

7 óra 25 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 48 perckor. 
Az év 47. napja, 

hátravan 318 nap.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _______________________________________ 2018. február 16., péntek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. február 15.

1 EUR 4,6598

1 USD 3,7337

100 HUF 1,4956

1 g ARANY 162,5331

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:

max. 60C
min. -10C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

A Sepsi OSK 
minden bajnoki mérkőzését

élőben közvetíti 
a Marosvásárhelyi Rádió

A Marosvásárhelyi Rádió magyar nyelven is élőben
közvetíti a helyszínről adáskörzete egyetlen első ligás
labdarúgócsapatának, a Sepsi OSK-nak valamennyi
mérkőzését. A múlt vasárnapi krajovai premier után,
szombaton, február 17-én  14 órától a Marosvásárhelyi
Rádió élőben közvetíti a ploieşti-i stadionból (ideigle-
nes hazai pályáról) a Sepsi OSK –  Concordia Chiajna
mérkőzést, amelyet a Kolozsvári Rádió magyar adása
is átvesz.

Február 25-én 20.45-től pedig Bukarestből a baj-
nokságot vezető FCSB és a  Sepsi OSK közötti ranga-
dót közvetítik élőben.

Mindkét mérkőzést Bálint Zsombor kommentálja.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Eredményjelző
Az A1 osztályos női röplabdabajnokság 16. fordulójában a következő

eredmények születtek: Bukaresti Dinamo – Balázsfalvi Alba Volei 0:3,
Marosvásárhelyi Medicina CSU – Bákói Știința 0:3, CSM Târgoviște –
Temesvári Agroland 1:3, Bukaresti CSM – Lugosi CSM 3:1, Jászvásári
Penicilina – Kolozsvári U 3:1.

45, 44, 2, 32, 10 + 6 NOROC PLUS: 0 9 4 6 2 5

17, 29, 8, 10, 14, 6 SUPER NOROC: 1 2 2 5 1 8 

30, 33, 5, 2, 34, 19 NOROC: 5 1 3 0 7 7 5

Már csak a befejezést várják

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra hétfőnként kerül sor
17 órától kisiskolások (5–10 év), 18 órától óvodások (2–4
év) számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együt-
tes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ, Ma-
rosvásárhely, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő
szükséges. 

Méhészbál
A Romániai Méhtenyésztők Egyesületének Maros me-
gyei fiókja március 3-án, szombaton 16 órai kezdettel
tartja a hagyományos méhészbált a marosszentkirályi

Aranyhalacska étteremben. Feliratkozni február 28-áig
lehet a marosvásárhelyi, dicsőszentmártoni, szászrégeni
és marosludasi méhészüzletekben. 

Iskolakezdő beszélgetés
A marosvásárhelyi Védem Egyesület szervezésében az
iskolaérettségről, az iskolára való felkészülésről zajlik be-
szélgetés február 21-én, szerdán 18 órakor a Deus Pro-
videbit Tanulmányi Ház Szent Erzsébet termében. A
hatodik életévükben levő gyermekek szüleit foglalkoztató
kérdéseket a meghívott szakemberekkel járják körbe.
Jelen lesznek: Balizs Enikő (Európa iskola), Cseke Er-
zsébet (Iszlói Általános Iskola), Jakab Emőke (Romulus
Guga iskola) tanítónők, Tatai Csilla gyermekpszicholó-
gus. A belépés ingyenes, a szervezők adományokat elfo-
gadnak. 

RENDEZVÉNYEK

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 16. forduló: Marosvásárhelyi CSU Medicina

– Bákói Știința 0:3 (13:25, 17:25, 8:25)
Bákó, sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Cosmin Tudorache (Kolozs-

vár), Cristian Cristea (Kolozsvár). Ellenőr: Marian Stoica (Bukarest).
Știința: Sipos, Rogojinaru, Cazacu, Lupa, Faleș, Ciocian (Kapelovies,

Filipaș, Radu, Djurić). Liberó: Albu (Ciucu).
CSU Medicina: Babaș, Dobriceanu, Vers, Badea, Cauc, Dițu (Niță,

Ioan, Dumitrescu, Rancz). Liberó: Arniceru (Molnar).
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Az európai intézmények vezetőivel
találkozik a kormányfő

Az Európai Bizottság elnökével, Jean Claude Jun-
ckerrel, az Európai Tanács elnökével, Donald Tusk-
kal, az Európai Parlament elnökével, Antonio Taja-
nival és Corina Creţu európai biztossal találkozik
jövő héten Brüsszelben Viorica Dăncilă miniszterel-
nök. „Fontos, hogy nyitottságról és együttműködés-
ről tegyünk tanúbizonyságot az Európai Unió
tagországai és a stratégiai partnerállamok előtt” –
mondta a kabinet vezetője a kormányülés elején. A
miniszterelnök megemlítette azt is, hogy több nagy-
követség vezetőjével is találkozott az elmúlt napok-
ban és folytatni szeretné ezeket a találkozókat.
„Szerintem ez nagyon fontos. Hangsúlyozni fogjuk a
kormányzásunk európai voltát, aktívan szeretnénk
részt venni a kontinens gazdaságának jövőjéről
szóló tárgyalásokon, kitüntetett figyelmet szentelünk
az európai alapok lehívására is” – tette hozzá Dăn-
cilă. (Agerpres)

Tavaly jelentősen nőtt 
a határsértők száma 

Tavaly jelentősen nőtt a határsértők száma Románi-
ában, ahonnan több külföldi próbált illegálisan tá-
vozni, mint ahányan illegálisan léptek be az
országba – derült ki a határrendészet éves mérlegé-
ből, amelyet csütörtökön tettek közzé. A határrendé-
szet 5846 határsértőt tartóztatott fel 2017-ben az
ország határain: közülük 2840-en illegálisan érkez-
tek Romániába, 3006-an pedig illegálisán próbálták
elhagyni az országot. A most közzétett adatokból
megállapítható, hogy tavaly megháromszorozódott
a migrációs nyomás a román határokon, ezen belül
a – Romániából kiszökni próbálók által célba vett –
magyar (schengeni) határon az előző évinél ötször
több határsértőt állítottak meg. (MTI)

Lemondott a posta ügyvivő 
vezérigazgatója

Lemondott tisztségéből csütörtökön Elena Petraşcu,
a Román Országos Postavállalat (CNPR) vezérigaz-
gatója. Petraşcu négy hónappal a kinevezése után
jelentette be lemondását. A leköszönő vezérigazgató
úgy nyilatkozott: már 2017 októberi kinevezésekor
leszögezte, hogy csak ideiglenesen vállalja el a tiszt-
séget. „A vállalattól való távozásomkor szükséges-
nek tartom leszögezni, hogy a Román Posta
fizetőképes, stabil, konkrét fejlődési kilátásokkal.
Gazdasági mutatói pozitívak”, jelentette ki Elena
Petraşcu, hozzátéve, hogy a vállalatnak sikerült tör-
lesztenie adósságai számottevő részét, és az adó-
hatósággal (ANAF) szemben felhalmozott tartozás
közel 50%-át is kiegyenlítette. (Agerpres)

A NATO iraki misszióinak 
fejlesztéséről egyeztek meg

Irak stabilitásának megteremtése érdekében a tér-
ségben tevékenykedő NATO-missziók fejlesztéséről
és megerősítéséről egyeztek meg az észak-atlanti
szövetség tagállamainak védelmi miniszterei – kö-
zölte Jens Stoltenberg, a szövetség főtitkára Brüsz-
szelben csütörtökön. A kétnapos védelmi miniszteri
találkozót követően tartott sajtóértekezletén Stolten-
berg elmondta, a NATO folytatja és további katonai
akadémiák létrehozásával kibővíti a Bagdadban és
más parancsnokságokon folytatott képzési tevé-
kenységét azzal a céllal, hogy egyre magasabb
színvonalú védelmi kapacitáshoz segítse az iraki
erőket. A katonai szövetség jelenlétének fokozását
tervezi a térségben, harci tevékenységben azonban
továbbra sem vesz részt – tette hozzá a főtitkár.
(MTI)

abból kiindulva, hogy már a szociáldemokraták előző,
Ponta-kormányában is töltötte be ezt a posztot, akkori-
ban a kabinet pedig rendszeresen jelentgette a Világ-
banknak, hogy a projekt rendben fut.

Papíron persze, ahol annyi minden remekül működik
e szép hazában. Csak a valóság nem akar ebbe a kira-
katba beülni. A gyakorlatban ott tartunk, hogy a csodá-
latosan menetelő gazdaság mellett az állam képtelen
beszedni az adóit, a bruttó nemzeti termékhez arányo-
sított adóbevétel tekintetében esztendők óta hátulról ve-
zetjük az uniós ranglistát. És ezért a szakértők szerint
részben az illetékes intézmény gyatra felszereltsége is
felelős. Hogy az adóhivatal finoman szólva technikai ki-
hívásokkal szembesül, arra eddig is voltak jelek, az ösz-
szecsapott fiskális forradalom nem egy fegyvertényét a
hatóság összeomlás szélén tántorgó számítógéprend-
szere miatt voltak kénytelenek halasztani. Pont ezekért
nem kell túl komolyan venni a miniszter minapi ígéretét
sem, hogy egy-kettőre egységesítik a benyújtandó for-
manyomtatványokat. Marad a jól bevált, bár költséges
levelezés a hatóságnak az adófizetőkkel való kapcsolat-
tartásra, a fejlesztésre felvett milliókat pedig majd tör-
lesztik az adófizetők, postaköltségestül. Bár ez utóbbi
még enyhülhet, mert ha ilyen iramban fejlődik tovább az
ország, még visszajöhetnek divatba a postagalambok is.

A lódítás ára
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A megye idei költségvetésének el-
fogadása volt a Maros megyei ön-
kormányzat tegnapi ülésének a
legjelentősebb napirendi pontja. 

Ebben az évben a bevételi oldalon
696 millió lejjel számolnak, a költségek-
nél 773 millió lej szerepel a költségve-
tésben. 

Péter Ferenc tanácselnök az ülést kö-
vetően kifejtette, nagyon várják a kor-
mány által júliusra  beígért
költségvetés-kiegészítést, remélhetőleg
ez segít majd abban,  hogy azokat a téte-
leket is lefedjék, amelyeket jelenleg nem
sikerült. Mint mondta, a bérek növelésé-
vel nagyobb a teher az önkormányzato-
kon, de a törvényt be kell tartani.

– Fontosnak tartottuk, hogy a javítási
költségek minden intézménynél százszá-
zalékban fedezve legyenek, a beruházá-
sok terén jóval többet szerettünk volna,
ám nem minden esetben volt rá lehető-
ség – fogalmazott a tanácselnök. A kü-
lönféle javítási munkálatokra 36 millió
lejt különítettek el, ebből 28 milliót
szánnak a megyei utak javítására.  

A beruházások terén, mivel több eu-
rópai uniós pályázat van benyújtva, és
négy esetében már alá is írták a szerző-
dést, az önrész fedezéséhez szükséges
összegeket belefoglalták az idei költség-
vetésbe. A Kultúrpalota felújítására több
mint 1,2 millió lej, a Természettudomá-
nyi Múzeuméra 661 ezer lej, a Nyárádtő
– Dicsőszentmárton útszakasz korszerű-
sítésére 877 ezer lej, a Segesvár – Sze-
ben megye határa közti szakasz
felújítására több mint 4 millió lejes az
önrész. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház
épületein idénre több fontos javítási
munkálatot is beütemeztek, ezekre a
költségvetésben 1,5 millió lejt különítet-
tek el,  illetve 4,8 millió lejt a marosvá-
sárhelyi onkológiai klinikán bunker
építésére, ahová az új sugárterápiás ké-
szüléket helyezik el. Ugyanakkor a kór-
házi részlegek korszerű felszerelései
beszerzéséhez szükséges önrész biztosí-
tására több mint 3 millió lejt szán a me-
gyei önkormányzat. 
Számos fontos beruházás 
a reptéren

A tegnapi ülésen megszavazták a
Transilvania repülőtér idei költségveté-
sét. A megyei önkormányzat döntése ér-
telmében idén 10 millió lej áll a
légikikötő rendelkezésére a  különböző
beruházásokra, és 5,7 millió a műkö-
désre. Az ülést követően Peti András, a
légikikötő igazgatója elmondta, a me-
gyei önkormányzat ezúttal is megerősí-
tette, hogy továbbra is elsőbbséget élvez
a reptér fejlesztése, kiemelt figyelmet
szenteltek neki az idei költségvetésben. 

– Annak ellenére, hogy az elmúlt idő-
szakban a figyelem középpontjában a ki-
futópálya felújítása állt, egyéb nagy
értékű beruházásokra is szükség van, hi-
szen az európai reptereken látjuk, hogy
nem elég, ha a kifutópálya fel van újítva,
az utasfogadó térre, az autóparkolóra is
figyelmet kell fordítani. Az európai
uniós engedély megszerzésének nagyon
sok  feltétele van, amivel mi még adósak
vagyunk, hiszen a múltból elmaradt
munkálatokat is el kell végezni. Az eu-
rópai működési engedélyhez szükséges
egy új, a tűzoltókocsi tárolására alkal-
mas helyszín, ami nem egy egyszerű ga-
rázs, hanem egy komplex

irányítóközpont. Várunk egy második
tűzoltókocsit, amit már hét hónapja
megrendültünk, reméljük, hogy február
folyamán megérkezik a vadonatúj, jel-
legzetesen reptéri tűzoltóautó. Ugyanak-
kor fontosnak tartjuk, hogy elindítsuk a
folyamatot az európai uniós, vissza nem
térítendő források bevonására. A vásár-
helyi azon kevés, vagy talán egyedüli
reptér Romániában, amely ilyen lehető-
séget még egyáltalán nem aknázott ki.
Három főbb irányvonalunk van: egyik a
kifutópálya meghosszabbítása, a másik
egy új utasfogadó terminál építése, il-
letve a repülőgép-parkoló platform kibő-
vítése. Ez természetesen hosszú
folyamat lesz, de fontos, hogy minél
előbb elindítsuk. 

Ugyanakkor fontos, hogy a megyei
önkormányzat elfogadott egy másik ha-
tározatot is azokról a mutatókról, ame-
lyeket el kell érnie a reptérnek ahhoz,
hogy önnfenntartóvá váljon, ez eddig
soha nem volt  prioritás a reptér eddigi
története folyamán, hiszen mindig ott
volt a megyei önkormányzat, amely fi-
nanszírozta a költségvetési hiányt. Nem
volt konkrét elképzelés, hogy igenis le-
gyen egy időhatár, ameddig a reptér ön-
fenntartóvá válik. Erre a legkésőbbi
időpont 2024. Az európai uniós tanulmá-
nyok szerint ahhoz, hogy önfenntartóvá
váljon egy repülőtér, legalább 700 ezer
utast kell kiszolgáljon. Eddig a vásárhe-
lyi reptér legtöbb 380 ezer utast szolgált
ki,  2013-ban, amely csúcsévnek számí-
tott a légikikötő 50 éves történetében.
Nos, ennek a dupláját kell elérni. Ez
részben menedzsment, de a megye, a
régió gazdasági potenciáljának a függ-
vénye is – mutatott rá Peti András. 

Megszavazták a megye költségvetését

Menyhárt Borbála

millió lejes beruházásról van szó, és a
2011-ben elkészített megvalósíthatósági
tanulmányt nem juttatták el hozzá, így
nem volt lehetősége azt tanulmányozni.
Furó Judit elmondta, az elmúlt időszak-
ban sok vásárhelyi lakos  írt neki, ki a
mélygarázs mellett, ki ellene foglalt ál-
lást. Javasolta, hogy a kivitelezés meg-
rendelésekor tartsanak be bizonyos
kritériumokat, amelyek elsősorban a
főtér műemlék (védett) jellegére vonat-
koznak. Ugyanakkor a tervek  elkészíté-
sekor vegyék figyelembe a város
közlekedési stratégiáját, a városfejlesz-
tési terveket. Bakos Levente megállapí-
totta: „a  határozattervezetről lefújták a
port”. „2011 óta csak most jövünk rá,
hogy nincsenek parkolóhelyek?”  – tette
fel a kérdést. „Lesz föld alatti parkoló, de
nem tudjuk, hogy hogyan fog kinézni a
felszíni rész.  „Anélkül, hogy ezt tud-
nánk, 33 millió lejt elkölteni felelőtlen-
ség. Az építkezésnek az általános
városrendezési tervvel (PUG) összhang-
ban kell lennie, semmi értelme, hogy utó-
lag módosítsunk a terveken – tette hozzá. 

Papuc Sergiu alpolgármester, ülésve-
zető szerint jobb később, mint soha visz-

szatérni a témára, Bălaş Radu pedig úgy
vélekedett, vannak megoldások a főtér
felszínének kialakítására, és valóban fon-
tos lenne tudni, milyen arculata lesz a vá-
rosközpontnak. Nehezményezte, hogy a
gyalogosok szempontjai nem érvénye-
sülnek eléggé a tanulmányban, amelyben
nem esik szó a főtér arculatának átalakí-
tásáról sem. 

Peti András azon kijelentése ellen, mi-
szerint Bălaş Radu kivételével, aki mind
a tanácsüléseken, mint a magánéletben jól
beszél magyarul, a POL másik két taná-
csosa csak az RMDSZ-képviselők példá-
ján felbuzdulva szólal fel két nyelven a
tanácsüléseken, Hermann Mark Christian
tiltakozott. „Pofátlanságnak”, „karakter-
gyilkolásnak” nevezte Peti kijelentéseit,
mondván, ez a modern kampánystratégia
felkapott módszere, de, tette hozzá, „ez
visszaüt, és minősíti az elkövetőt”. Tilta-
kozott az ellen is, hogy bárki megkérdő-
jelezze magyarságtudatát, és Peti
Andrásnak azt vetette a szemére, hogy
reptérigazgatóként nem gondoskodik
arról, hogy a repülőtér weboldala két-
nyelvű legyen. 

Peti András felszólalása további részé-
ben hangsúlyozta: a városközpontban

több helyszín is alkalmas mélygarázs
vagy emeletes parkolóház építésére (a
színház, a Mureş Mall mögötti terület
például), de, mint mondta, igazi félelme
az, hogy az építkezés idején mi lesz az
alternatív közlekedéssel, annál is inkább,
hogy a Ballada  utcában nincs megoldva
a forgalom elterelése, és a Maros-hidat is
lezárják majd a főjavítás idejére. Du-
mitru Pavel szerint veszekedés helyett
inkább a megoldásokat kellene keresni,
és ha ilyen szellemben gondolkodnának
a tanácsosok, a polgármester számos ko-
rábbi ötlete – többek közt a mélygarázs
is –  már rég megvalósult volna.

Furó Judit sajnálatosnak nevezte, hogy
a POL képviselője pofátlannak nevezte
az RMDSZ-tanácsosokat, tiltakozott ez
ellen, és kérte, hogy a frakció tagjait se
külön-külön, se együtt ne sértegessék. 

A képviselő-testület végül a tervezet
elhalasztása ellen szavazott, majd rövid
szünet után Bakos Levente fogalmazta
meg az RMDSZ-frakció álláspontját: a
főtér felszínének kialakítására pályázati
kiírással választják ki a nyertes tervet,
ennek pedig ki kell egészítenie a beruhá-
zás megvalósíthatósági tanulmányát és
meg kell felelnie az általános, illetve a

részletes városren-
dezési tervnek. 

Előbbi már sza-
bályozza a főtér
műemlék jellegét,
utóbbi kidolgozása
folyamatban van.
A testület ezzel a
módosító javaslat-
tal szavazta meg a
mélygarázs terve-
zetét. A tanács
ugyanakkor még a
napirendi pontok
vitája előtt elha-
lasztotta azt terve-
zetet, amely banki
hitel igénylésére
vonatkozott, a
pénzt a mélyga-
rázs építésének fi-
nansz í rozásá ra
fordították volna. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Hitelből épülne meg

Fotó: Antalfi Imola
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Az induló tíz közül a Bolyai
Farkas középiskolában meg-
tartott elődöntő öt győztes
csapata képviseli Marosvásár-
helyt az Örökségünk őrei – Fo-
gadj örökbe egy műemléket
mozgalom márciusi 14-i me-
gyei döntőjén, amelyen a vi-
déki iskolákból szintén öt
csapat vesz részt. A győzte-
sek jutalma egy brüsszeli
utazás – hangzott el tegnap
az RMDSZ megyei szerveze-
ténél, Winkler Gyula EP-képvi-
selő, Csép Éva Andrea
parlamenti képviselő és Novák
Zoltán Csaba szenátor sajtótá-
jékoztatóján.

A Kultúrpalotában sorra kerülő
rendezvényen a diákok kimeríthe-
tetlen fantáziája, leleményessége, a
történelem iránti érdeklődése és iz-
galmas felfedezésekkel járó komoly
kutatómunkája alapján érdekes, ta-
nulságos hét-tíz perces színdara-
bokra számíthatnak mindazok,

akiket érdekel műemlékeink sorsa,
kíváncsiak a fiatalok munkájára. 

Egyet kell értenünk Csép Éva
Andreával, miszerint egy kiváló
projektről van szó, amely immár
mozgalommá nőtte ki magát, ahogy
egyre jobban átfogja a romániai
magyarság által lakott megyéket.
Kettős célt vált valóra: hiszen a fia-
talok révén a közösségépítésnek és
az épített örökségnek szentelt foko-
zott figyelemről szól. Az eredmény-
től függetlenül pedig mindenki
számára nyereséget jelent, hiszen az
ismeretek népszerűsítése mellett
már-már feledésbe merült, feltárat-
lan műemlékeink is életre kelnek. A
televíziós, rádiós műsorokban való
részvétellel, az újságoknak nyilat-
kozva a diákoknak alkalmuk nyílt
próbára tenni saját magukat, és
megérteni a sajtó szerepét a közélet
alakításában, a tájékoztatásban. Te-
vékenységüket, a beszámolókat
szakemberekből álló kilenctagú
zsűri értékeli folyamatosan – szá-
molt be Csép Éva Andrea. 

A mozgalom októberi indítása-
kor megfogalmazott reményekhez

képest elképzelhetetlenül többet
kaptak szervezőkként – fogalma-
zott Novák Zoltán szenátor. A le-
hetőségek színes, széles skáláját
használták fel a diákok, hogy a ki-
választott műemléket népszerűsít-
sék, és egy más megvilágításba
helyezzék – tette hozzá, és öröm-
mel nyugtázta a vidéki és a me-
gyeközponti iskolák között
kialakult egyensúlyt. A szenátor
köszönetet mondott a résztvevők-
nek, irányítótanáraiknak, szakmai
mentoraiknak (név szerint is), a saj-
tónak, a szenátori és képviselői iro-
dák munkatársainak és
mindenkinek, aki támogatta ezt a
mozgalmat. A nagyközönség  fi-
gyelmébe ajánlotta a csapatok Fa-
cebook-oldalát, és kifejezte
reményét, hogy érdemes a folyta-
tásban is gondolkodni. 

A kezdetekhez tért vissza hozzá-
szólásában Winkler Gyula EP-kép-
viselő, az RMDSZ Hunyad megyei
szervezetének elnöke, az Öröksé-
günk őrei mozgalom fővédnöke.
2012-ben az ötletgazda Hegedűs
Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős

alelnöke volt – mondta, majd hoz-
zátette, hogy mérnökként és köz-
gazdászként azért karolta fel az
ötletet, mert meggyőződése, hogy
egy politikus tevékenységében első
helyen kell szerepeljen a fiatalokkal
való munka, hiszen  ők jelentik a
jövőt.

A vetélkedő épített öröksé-
günk azon emlékeinek a megis-
mertetésére és népszerűsítésére
indult, amelyek kezdenek fele-
désbe merülni, értéküket már
nem ismeri eléggé a közösség. A
cél az volt, hogy élettel teljenek
meg ezek a helyek, épületek,
terek, és erre a munkára a fiata-
lokat találták a legalkalmasabb-
nak. Ha megismerik, akkor
megszeretik, és ezt a tudást to-
vábbadják, ami megmenti örök-
ségünket a feledéstől. 

Az erdélyi hálózat Hunyad me-
gyében alakult meg először, Maros-
illyén a Veress-bástya árnyékában,
ahol Bethlen Gábor fejedelem szü-
lőháza van. Az első vetélkedő során
„felfordult” a dévai Téglás Gábor
iskola, majd Arad, Brassó, Nagy-
enyed és végül Kolozsvár követke-
zett, és 2017 őszétől nemcsak
Marosvásárhely, hanem a megye is. 

A győztes csapatnak járó juta-
lomkirándulást azért szervezik
Brüsszelbe, mert EP-képviselőként
azt vállalták, hogy elviszik Erdélyt
Európába, és elhozzák Erdélybe
Európát.

A nyertes csapatok az általuk
örökbe fogadott műemléket egy tíz-
perces angol nyelvű prezentáció
során az Európai Parlamentben is
bemutatják. A korábbi évekhez ha-
sonlóan a Navracsics Tibor kultú-
ráért felelős biztos fővédnöksége
alatt megszervezésre kerülő rendez-
vényen a kolozsvári, a marosvásár-
helyi és a szórványvidéki vetélkedő
(Brassó, Fehér, Hunyad megyék)
első helyen végzett  csapatai fognak
szerepelni, amit egy kiadványban is
megörökítenek.

A brüsszeli tanulmányi látogatás
magába foglalja a városban tett
sétát is, amely során megtekinthetik
a műemlékek újabb rendeltetéssel
történő érvénybe helyezését és a ne-
gatívumokat is. 

Az Európai Unióban a kulturális
örökség éve van, és az e célra elő-
irányzott pénzre határon átnyúló
projektekkel lehetett pályázni, a
nyerteseket pedig a tavasz végén a
Navracsics Tibor vezette kulturális
főigazgatóság fogja kihirdetni.
Ezenkívül más lehetőségek is van-
nak, sorolta fel valamennyit Wink-
ler Gyula. Az európai kulturális
örökség napjai rendezvény az idén
ősztől bővebb lesz, hetvenezer ese-
ményre számítanak, közöttük erdé-
lyi rendezvényekre is – tette hozzá,
majd kiemelte, hogy Nagyszeben
életét milyen mértékben változtatta
meg, hogy egy éven át Európa kul-
turális fővárosa volt.  

Az Örökségünk őrei mozgalom
mesteri módon illeszkedik a száza-
dik évfordulóhoz Romániában,
másrészt segít abban, hogy az EU
mozaikjának ne szürke, hanem ér-
tékes drágakövekként legyünk az
alkotóelemei, az adott lehetősége-
ket a legmesszebbmenően kihasz-
nálva – hangsúlyozta Winkler
Gyula.

Végül elhangzott a csapatok
neve, amelyek a március 14-i döntő
szereplői lesznek. A marosvásárhe-
lyi elődöntőn továbbjutott: A szem
– ferences templom tornya (Bolyai
Farkas Elméleti Líceum, azaz a fel-
függesztett Római Katolikus Teoló-
giai Líceum), Telekiek unokái –
gernyeszegi református templom és
Teleki-kastély (Bolyai Farkas El-
méleti Líceum), Házőrzők – Te-
leki-ház (Bolyai Farkas Elméleti
Líceum), Bolyai BB – Toldalagi-
palota (Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum), Színfolt – Koncz József-
síremlék (Művészeti Líceum). A
megyét képviselő döntős csapatok:
Regés Régen – abafáji Huszár-kas-
tély (Szászrégen), Kastély őrei –
Kemény-kastély (Szászrégen),
Rhédeyek – Rhédey-kastély (Erdő-
szentgyörgy), Szent Márton unokái
– dicsőszentmártoni unitárius temp-
lom (Dicsőszentmárton), Archeoló-
gusok – nyárádszentannai
református templom (Nyárádsze-
reda). Valamennyiüknek lelkes
szurkolótábort, sikeres szereplést
kívánunk a saját és mindnyájunk
örömére. 

Örökségünk őrei a Kultúrpalotában 
Tíz csapat jutott a döntőbe

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Bodolai Gyöngyi 

Markó Attila volt kisebbség-
ügyi államtitkár szerint nem
a bíróságon, hanem valahol
máshol hozták az ellene 
szerdán kihirdetett ítéletet,
amelyben a bukaresti táblabí-
róság a túlértékelt kártéríté-
sek ügyében öt év letöltendő
szabadságvesztést szabott
ki rá.

A volt politikus az egyik közös-
ségi portálon tett bejegyzésben
kommentálta csütörtökön a távol-
létében hozott ítéletet.

Hangsúlyozta, nem volt tudo-
mása a bizottság egyes tagjainak a
„disznóságairól”, arról, hogy a tes-
tület túlbecsült értéken fogadott el
kárpótlási határozatokat. „Elítéltek
tehát egy olyan bűncselekmény
miatt, amiről nem is tudhattam, és
egy olyan tényállás alapján, amit az
alkotmánybíróság alkotmányelle-
nesnek nyilvánított” – fogalmazott
az RMDSZ volt politikusa.

Markó Attila megismételte, hogy
már rég nem hisz a román igazság-
szolgáltatásban. A Magyarországon
tartózkodó politikus az MTI-nek
elmondta, csúszópénzt nem foga-
dott el, a kárpótlási bizottságban
végzett munkájáért a havi fizetése
egy százalékának megfelelő ülés-
pénzt kapott. Mint felidézte: a

román alkotmánybíróság ítélete
szerint csak abban az esetben vá-
dolható valaki azzal, hogy munkája
elégtelen végzésével hivatali visz-
szaélést követ el, ha egy törvény-
ben előírt kötelezettséget szeg meg.
Neki pedig nem volt kötelessége is-
merni az ingatlan-felértékelés szak-
mai szabályait, hogy kétségbe tudja
vonni a hivatásos felértékelők által
megállapított összegeket.

Markó Attila az MTI-nek el-
mondta: nincs kétsége afelől, hogy
vannak bírók, akik a döntések előtt
egyeztetnek az ügyészekkel, a tit-
kosszolgálatokkal. Erre utalt azzal

a megállapításával, hogy a döntését
nem a bíróságon hozták.

Az első fokon eljáró táblabíró-
ság szerdán letöltendő börtönbün-
tetésre ítélte a vádlottak többségét
a túlértékelt kártérítések perében.

A korrupcióellenes ügyészség
(DNA) szerint az ügy 12 vádlottja
– köztük a kártérítési bizottság
nyolc tagja – csaknem 85 millió
eurós kárt okozott a román állam-
nak azáltal, hogy a piaci értéknél
nagyobb kártérítést ítéltek meg a
kommunizmus idején államosított
ingatlanokért.

Markó Attilát 2014-ben jogerő-
sen felfüggesztett börtönbüntetésre
ítélték amiatt, hogy az illetékes res-
titúciós testület tagjaként hozzájá-
rult egy államosított sepsi-
szentgyörgyi egyházi ingatlan – a
Székely Mikó Kollégium – vissza-
szolgáltatásához.

Miután az RMDSZ politikusa
ellen a kártérítési bizottság kollek-
tív felelősségének elve alapján to-
vábbi restitúciós ügyekben is vádat
emeltek, Markó Attila bejelentette:
Magyarországon keres menedéket,
mert nem bízik már a román igaz-
ságszolgáltatásban. A mostani íté-
letet távollétében hozták meg,
Románia korábban nemzetközi kö-
rözést adott ki ellene. (MTI)

Markó Attila: nem a bíróságon hozták 
a szerdán kihirdetett ítéletet



Kovásznai Tóth Sándor Fintaházán szüle-
tett, és a marosvásárhelyi kollégium legneve-
zetesebb professzorai közé tartozott. Róla
még a Wikipédia is megemlékezik, szó sze-
rint ezt írja:

„Kovásznai Sándor (Fintaháza, 1730. feb-
ruár 12. – Marosvásárhely, 1792. március 8.)
református tanár. Marosvásárhelyen tanult,
ahol később köztanítóságot viselt. Azután öt
évig (1755–1760 között) gróf Lázár Imre mel-
lett nevelősködött, majd 1760-ban külföldre in-
dult, és ott július 19-én beiratkozott a leydeni
egyetemre. 1763 végén tért haza, 1764 január-
jában tanárként helyezkedett el Marosvásárhe-
lyen, és haláláig ott dolgozott. Sírja a
marosvásárhelyi református temető ravatalo-
zója mellett található. Halálakor a Bécsi Ma-
gyar Kurír a következő cikket jelentette meg: »A
régi nyelveket: zsidót, görögöt, deákot az ehhez
hasonló régiségekkel és históriákkal együtt
nagy előmenetellel tanította… a szentírást úgy
tudta és magyarázta, mintha gyermekségétől
fogva – egyebeket mellőzvén – minden elme-
beli és testi tehetségeit annak tanítására for-
dította volna. ...emellett nagy filosofus, nagy
matematikus, nagy rétor, nagy poéta, egyszó-
val minden nagy volt.« 2005 nyarán róla ne-
vezték el a somosdi általános iskolát.”1

Szerencsések vagyunk, mert Kovásznai
megírta önéletrajzát, amit 1970-ben 
Kocziány László, Marosvásárhelyen tevé-
kenykedő, kiváló irodalomtörténész ki is
adott2, és így pontos leírásunk van a reformá-
tus kollégium korai életéről. Kovásznai
ugyanis a református kollégium diákja volt,
tehát nemcsak professzorsága értékes, hanem
diákkori emlékei is korhű képet adnak a ko-
rabeli kollégium életéről. Mert nem túlzás azt
állítani, hogy talán most, a 300. kollégiumi
születésnapra készülve alkothatunk csak igazi
átfogó képet a marosvásárhelyi kollégiumról,
mert a fent említett Kocziány László-féle for-
rásközlés mellett csak később, 1974-ben Ju-
hász István Fogarasi Sámuel: Marosvá-
sárhely és Göttinga c. kézirata foglalkozik a
témával. Ez a két forrásközlés felbecsülhetet-
len értékű a marosvásárhelyi kollégium törté-
netének ismeretéhez, és kiegészíti Koncz
József A marosvásárhelyi evang. ref. kollé-
gium története című monumentális művét. Mi
tehát szerencsés helyzetben vagyunk, mert
ezeket a visszaemlékezéseket összevethetjük,
és egymást kiegészítve igen átfogó képet al-
kothatunk a kollégium életének első száz esz-
tendejéről.

Kovásznai minden téren maradandót alko-
tott: a tantervek készítésében, módszertani
újításaiban, fordítói munkáiban, önálló iro-
dalmi alkotásaiban, verseivel, levelezésével,
példaadó aszkézisre hajló életével stb. Véle-
ményem szerint Kőrösi Csoma Sándor előfu-
tára volt abból a szempontból, hogy fiatalkori
önmegtagadó életével, a tanulásért tett óriási
erőfeszítéseivel és lemondásaival elérte a leg-
magasabb szellemi megbecsülést, és a legki-
válóbb tudósok soraiba került.
Jobbágysorsból emelkedett a tudósok legma-
gasabb régiójába, és ha a világhírnévhez ő
még nem juthatott el, mert a magyar nyelv
már eleve korlátozza tevékenységének elis-
merhetőségét, szellemi unokája, Kőrösi
Csoma Sándor már eljuthatott a világhírnév-
hez. Ebben nincs semmi túlzás, mert Kovász-
nai Sándor tanítványa, már-már nevelt
gyermeke volt a szintén nagyon szegény job-
bágyfiú Nemegyei János, aki nyelvészeti
munkásságáért kapott nemességet I. Ferenc
császártól, és Nemegyei volt Kőrösi Csoma
Sándor nyelvtanára Nagyenyeden.

Itt tegyünk egy kitérőt, mert mi, kései utó-
dok könnyen (és sokszor felületesen is) ítél-
kezünk. Nemegyei Jánost Kovásznai Sándor,
a már nagy tekintélyű professzor magához fo-
gadta, és mint szolgadiák szolgálta a profesz-
szorát. Kovásznai ugyanis agglegény volt,
tehát az ügyes-bajos háztartási dolgait is a
szolgadiák rendezte. Ennek megvolt az az
előnye is Nemegyei számára, hogy láthatta a
professzora magánéletét, tanulási, felkészü-
lési életvitelét, és persze állandóan tanult ő
maga is, ha kellett, a professzora héberül (ak-
koriban azt mondták zsidóul) beszélt a kicsi
Nemegyeivel, de az biztos, hogy többet be-
szélgettek latinul, mint magyarul, mert akko-
riban a magyar nyelvet nem volt szabad
használni a kollégiumon belül.

Szóval aztán ez a Nemegyei János is a
héber, görög és keleti nyelvek nagy tudósa
lett Enyeden, és ő tanította a nyelvekre nem
csak Kőrösi Csoma Sándort, hanem Bolyai
Farkast is. Mint tudjuk, az öt és fél éves Bo-
lyai Farkast az apja egy láda holmival felsze-
kerezve Enyedre vitte (a láda ma is megvan
a Bolyai-múzeumban), és ott elcsodálkoztak
a professzorok az értett csodagyereken, aki
csak tanulni akart, és meg kellett verni, ha azt
akarták, hogy játsszon. Bolyai Farkas hat-hét
évesen már latin és görög verseket faragott,
és a professzorai – főleg Nemegyei János –
osztályról osztályra vitték és mutogatták a
csodagyereket. Nos, ezt a tényt és pedagógiai
fogást az érett Bolyai Farkas elmesélte zse-
niális fiának, Bolyai Jánosnak is. És Bolyai
Farkas már figyelt arra, hogy a gyereknek
zsenge korában nem szabad túlterhelni az el-
méjét, és csak módszeresen szabad a tehetsé-
ges gyerek fejébe csepegtetni a tudományt.
Bolyai János ezt a dolgot megjegyezte, mert
apja tanárait – főleg Nemegyei Jánost – apja
hóhérainak nevezte! Ma már a modern peda-
gógia tudja, hogy másképpen kell kezelni a
kiemelkedően tehetséges diákot és máskép-
pen az átlagos gyereket. Nos, csak példakép-

pen hoztam fel, hogy az a Nemegyei János,
aki Kőrösi Csoma Sándorra igen nagy és
sorsdöntő hatással volt, Bolyai Farkasra nem
tett akkora hatást. Egyébiránt Nemegyeinek
– tudtommal – csak az a magánlevele (kéz-
írása) maradt meg, amit Bolyai Farkasnak írt,
amikor gratulált ahhoz, hogy Marosvásárhe-
lyen kinevezték professzornak. Ugyanis az
Enyeden található kézirati hagyaték elpusz-
tult, amikor a mócok 1848-ban felgyújtották
a várost és a kollégiumot!

De térjünk vissza Kovásznai Sándor áldá-
sos tevékenységének ismertetéséhez.

„A tantervalkotás pozitív hatása érvénye-
sült abban, hogy előtérbe került a tankönyvek
ügye. Ezen a ponton Kovásznai Sándor ma-
rosvásárhelyi professzor befolyása és mun-
kája adott a bizottsági munkának haladó
irányt. Önéletírásából tudjuk, hogy már húsz
évvel azelőtt milyen lelkesedéssel tanulmá-
nyozta a Christian Wolff-i filozófia tanköny-
veit akkor, amikor a többi kollégium még
elzárkózott előle. Az ő hatásának tulajdonít-
ható, hogy az 1769-es tanterv a görög osztály
matematikai tankönyvének Christian Wolff
bevezetését fogadta el, a logika és filozófia
kézikönyvének pedig a wolffi irányt népsze-
rűsítő F. C. Baumeister tankönyvét.”3

„1790-ben épülvén Marosvásárhelyt a
várbeli templomban az orgona. Kovásznai
Sándor professzor azt mondotta, hogy Maros-
vásárhely csináltatott magának egy fa-kán-
tort, jó volna már, ha egy fa-papot is
csináltatna. E nagy tudományú ember, de
igen durva volt.”4

Ne feledjük, hogy a puritán, Kálvin-féle re-
formáció kitiltatta a templomokból a vidám-
ságot és mosolyt, így kidobatták a
katolikusoktól átvett templomokból az orgo-
nákat is, a freskókat, képeket, kereszteket,
szobrokat szintén. Később aztán a XVIII. szá-
zadban kezdték az orgonákat engedélyezni,
az orgonakészítők újra keresettek lettek.
Ennek köszönhetően lett híres orgonaépítő
mester Bodor Péter is, és amint olvassuk, a
még puritán szellemben nevelkedett Kovász-
nai Tóth Sándor is fakántornak nevezi az or-
gonát, és megütközött annak a templomba
való bevitele miatt. Kovásznai apja is refor-
mátus pap volt, és spártai szigorban nevelte
gyermekeit, sem a vidámságot, sem a gyerek-
játékot nem tűrte meg a házánál. Persze az
öreg is – Kovásznai Tóth Kelemen – meg-
szenvedett a tanulásért, mert ő még jobbágy-
gyereknek született, és csak a tanulása által
tudott kiemelkedni a jobbágysorsból, ezért
diákkorában lefagytak a lábujjai, és életre
szóló reumát szerzett.

Olvassuk csak tovább Fogarasi Sámuel
visszaemlékezését Kovásznai professzoráról:

„Ez a Kovásznai volt a kakasdi, azután fin-
taházi papnak fia. Deákkorában a csak előbb
említett nagy Lázár János Imre nevű fiának
volt tanítója, mely úrfi nagy reménységű ifjú
korában meghalt. Ezen gróf patrociniuma
által tétetett Kovásznai marosvásárhelyi pro-
fesszornak, mely stációt kívánta volna elérni
Medicinae Doctor Mátyus István, de el nem
érhetvén, nem is voltak egymásnak soha jó
emberei. Kovásznai nőtelen életet élt, durva,
darabos ember volt, és szatirikus, de nagy
orátor, nagy poéta, kivált deákul. Az asszo-
nyokat sokat bosszantotta. Azt az anekdotát
beszélik róla, hogy udvari tanító korában a
grófné vastag vászonból csináltatván neki
lábravalót, azt az ingen kívül kötötte, melyért
midőn megkérdeztetett volt, azt felelte: Hadd
lássék az őnagysága gráciája. 

Midőn a grófné Gyalakutáról egy s más
vásárlás végett Marosvásárhelyre beküldötte,
nevezetesen csizmavásárlás végett, s pénzt

adott neki, a fraj csizmájára 4 márjást, más
csizmára 5 vagy 6 márjást, elment a csizma-
színbe, s kérdezvén a mérték szerint való csiz-
mák árát, ha többet vagy kevesebbet kértek,
semmi legkisebb alkuba sem ereszkedett,
hanem mindaddig járt, míg olyanra talált,
mely mind a mértéket, mind a kiszabott árat
találta, akár jó, akár hitványabb volt, s midőn
hazavitte, a grófné csak elbámult, hogy min-
denért annyit adott, amennyit reája adtak
volt, azután a grófné is félbehagyta a vele
való vásároltatást. Tartott maga mellett min-
denkor szolgának egy tanulót, és az ilyenek-
ből sok derék emberek lettek, papok,
professzorok, nevezetesen enyedi professzor,
a még most is élő öreg Nemegyei, meghalt
marosvásárhelyi professzor Zilai, dési doktor
Sós, mostani marosvásárhelyi professzorok,
Dósa és Antal. Maga egyedül az elsőházba
hált, a szolgája egyedül hátul. Ebédet a vá-
rosról hordatott, vacsorán pedig tojást vagy
vereshagymát evett. Szolgája a kertjében do-
hányt csinált, erős pipás volt, még a könyvei
is a pipafüsttől mind büdösek voltak, a tanuló-
vagy oldalháza pádimentoma a pipaszéntől
sok helyt egészen átégett. Az asszonyokkal
örökké csúfolódott, mégis utolsó betegágyá-
ban azt mondta, hogy az ördög találmánya
volt, hogy az ember meg ne házasodjék. Hogy
az akadémiákról hazajött, a német köntöst
mind elhányta, amilyenbe szoktak volt járni az
akadémikusok, hogy a domidoctusoktól meg-
különböztessenek. A parókájának vuklijaiba
egy-egy pár verset tett, s azzal eltemette s nyírt
hajat viselt. Minden öltözete magyaros volt,
még csak a csizmája sem volt bőr-sarkú,
hanem ipplikes és nagy vaspatkó rajta. Viselt
rókatorkos prémmel, bőrről bérlett hosszú
tógát és három egyenlő szegre felakasztott ka-
lapot. Nyomtatott orációi s versei mutatják,
milyen nagy litterator volt, zsidóul szeretett
énekelni is. A patriae históriában mindent
bátran kibeszélt, még revocáltatták is vele a
katedrából sok szavait, amelyet így szokott
vala véghezvinni: Nekem a gubernium paran-
csolja ezen s ezen szavaimat visszamondani,
íme, most előttetek vissza is mondom, ne le-
gyen úgy, amin volt. Ezen históriáját hall-
gatni még a városiak is feljártak az
auditóriumba, s a pápista papok árulkodtak
ellene.”5

Tehát Mátyus István orvostudor is nagyon
szeretett volna professzor lenni a református
kollégiumban, de Lázár János Kovásznai
Tóth Sándort támogatta. Elég valóságosnak
tűnő történet! De tegyük hozzá, hogy az élet
ezt jó döntésnek igazolta. Ugyanis Mátyus
Istvánnak volt fizetett állása, Marosszék fő-
orvosa volt, míg Kovásznainak nem. És Ko-
vásznai Janus Pannonius kommentátoraként
és még számos irodalomtörténeti alkotásával
igazolta, hogy megérdemelten választották
meg professzornak. (De az is elég érdem, ha
csak a Kovásznai–Nemegyei–Kőrösi tanár–
diák kapcsolatra gondolunk.) Azon, hogy Fo-
garasi Sámuel Kovásznait állandóan „durva”
jelzővel illeti, nem kell megütköznünk, mert
bizonyos, hogy nagyon szigorú és öntörvé-
nyű tanár volt, aki nagyon megszenvedett a
tudásért, mélyről emelkedett fel, és a pontos-
ságot és szigort tanítványaitól is elvárta. Gon-
doljunk csak saját tanárainkra, a szigorú, de
eredményes tanáraink biztos, hogy nagyobb
hatást tettek ránk, mint a jó kedélyű, vicces,
de eredménytelen tanárok!

(Folytatjuk)
1https://hu.wikipedia.org/wiki/Kovásznai_Sándor
2Kovásznai Sándor: Az ész igaz útján. Sajtó alá
rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket
írta Kocziány László, Kriterion, 1970.
3Fogarasi Sámuel: Marosvásárhely és Göttinga, pp. 15.
4i.m. p.74.
5Fogarasi Sámuel, i.m. pp.74-76.
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„…ahogy a szemem hozzászokott a fényvi-
szonyokhoz, a szoba részletei lassan kiemel-
kedtek a homályból. Furcsa állatok, szobrok
és arany – mindenhol az arany csillogása.
Ebben a pillanatban – ami a többiek számára
bizonyára végtelen hosszúnak tűnt – elállt a
szavam a csodálkozástól, és amikor Lord
Carnarvon már nem bírta tovább a várako-
zást, és kérdezősködni kezdett, hogy látok-e
odabenn valamit, csak ennyit tudtam mon-
dani: »Igen, csodálatos dolgokat«” – írta volt
Howard Carter angol régész arról a pillanat-
ról, amikor éppen 95 évvel ezelőtt, 1923. feb-
ruár 16-án belépett Tutanhamon fáraó
temetkezési kamrájába.

A régészet egyik legjelentősebb pillanata
volt ez, hiszen máig ez az ismertté vált leg-
gazdagabb lelet az ősi Egyiptomból. A sértet-
lenségében egyedülálló királysírt pontosan
száz évvel Champollion felfedezése, a hie-
roglifák megfejtése után, 1922-ben lelte meg
Howard Carter.

Amikor Carter 1891-ben Egyiptomba ér-
kezett, már tele volt a Királyok völgye pénz-
sóvár kincskeresők és hírnévsóvár régészek
seregével.

Tutanhamon sírjának feltárása kapcsán
éppen a sorsszerű események voltak hatással
a későbbi, mai napig tartó ásatásokra és hie-
delmekre. A Királyok völgyében ezt megelő-
zően számos híressé vált kutató folytatott
ásatásokat, igen szép eredményekkel. De
amikor 1906-ban felszínre került egy Tutan-
hamonhoz tartozó faládika meg egy kancsó,
úgy tűnt, a fiatalon elhunyt fáraó hagyatéká-
ból csak ennyi maradt az utókorra. Akadt
azonban egy kétkedő régész, aki nem fogadta
el a szakmai közvéleményt, és makacsul ál-
lította, hogy Tutanhamon sírját tovább kell
keresni. Az ásatás megkezdéséhez viszont
pénzre volt szüksége, melyet végül Carnar-
von lord bocsátott Carter rendelkezésére.

Lord Carnarvon megfontolt, művelt és
széles látókörű angol arisztokrata volt. Hatal-
mas vagyonát nemes célokra kívánta fordí-
tani, így lett végül az egyiptológia egyik
mecénása. 1908-ban ásatási engedélyért fo-
lyamodott az egyiptomi Régészeti Felügye-
lőséghez, az engedély elnyerése után pedig

Cartert bízta meg az ásatás vezetésével. Az
eredmény nagyon sokáig váratott magára. A
nagy jelentőségű felfedezés csak néhány hét-
tel az ásatási engedély lejárta előtt, 1922 no-
vemberében történt. (Közben egy
világháború zajlott s ért véget Trianonban…)

A sajtóban azonnal szenzáció vált az
ügyből. Még gyerekkoromban olvastam a
Tolnai Világlapjának akkori kiszínezett tudó-
sításait: a Sáros utcában, az egykori koporsó-
raktár udvarán, a Barabás lányok
nagymamájának eme „kincsek” teljes gyűj-
teménye megvolt.

A régészek, a sír és maga Tutanhamon
egyszeriben az érdeklődés középpontjába ke-
rült. Hívatlan látogatók serege érkezett a
helyszínre, nehezítve ezzel a régészek mun-
káját. A nagy nyilvánosság tehát nem tett jót
az ásatásnak, de kifejezetten kényelmetlenné
vált akkor, amikor Lord Carnarvon röviddel
a sír felnyitása után váratlanul meghalt. A
kincsek egy részét még láthatta, de magát a
szarkofágot és benne a királyt már nem.

Rá nemsokára egy neves francia régész,
Georges Bénédite szélütést kapott és meg-
halt, miután kijött a sírból. A kutatócsoport
egy másik tagja, Arthur C. Mace is rövide-
sen életét vesztette. Gyors egymásutánban
több titokzatos haláleset történt. Azt mára ki-
derítette a tudomány, hogy a Tutanhamon-sírt
feltárók némelyikének betegségét és halálát
a sírkamrában belélegzett mikroorganizmu-
sok okozták, de az emberek fantáziájában
megszületett „A múmia bosszújá”-nak törté-
nete, hálás anyagot nyújtva rémfilmek és
könyvek készítőinek. Egy előnye azonban
mégis akadt a fáraó átkáról szóló ostoba me-
sének. A három férfi halálával a laikus köz-
vélemény és a „gyűjtők” számára
bizonyítottá vált, hogy jobb a Királyok völ-
gyének titkait nem háborgatni.

A Királyok völgyétől alig 250 km-nyire
északkeleti irányba, ha képzeletben átkelünk
a Núbiai-sivatag északi peremvidékén s az
éppen kettéágazó Vörös-tengeren, már a
Sínai-félsziget déli csücskén – Mózes átkelé-
sétől 100 km-nyivel délebbre –, de a még
mindig Egyiptomhoz tartozó Sharm el-She-
ikhben találjuk magunk. Innen üzente Marjo
Glerum ornitológus a vásárhelyi Milvus
Madártani és Természetvédelmi Egyesü-

letnek, hogy folyó hó 3-án a vásárhelyi ma-
darászok által meggyűrűzött fehér gólyát (Ci-
conia ciconia) látott.

A madár egy nagy csapatnak volt a tagja,
többek közt lengyel és svéd gyűrűs madarak
társaságában. Ez az egyed fiókaként volt
meggyűrűzve 2012. június 29-én Kósa Fe-
renc és Daróczi J. Szilárd által, Ernyében
(Maros megye). A hazaútból még több mint
3000 km van hátra, a fehér gólyák március
25-e körül megérkeznek Erdélybe. Közeleg a
tavasz! – idézem a hírt honlapjukról.

Csendesen, de csak-csak közeleg a tavasz.
Idén is, akár 28 évvel ezelőtt, ama gyertyás
százezres csendességkor. S lám, még mindig
arra virradunk a természettel, hogy lenne má-
sodik felekezeti középiskolánk Vásárhelyen.
Ahol az ómagyar cangóból (gázlómadár) lett
cakóról fejtegetik a gyerekdal rejtett üzenetét
a diákok. (Mindamellett, hogy néhányunknak
még be-bevillannak Czakó szép cselei a vá-
rosligeti pálya gyepéről. Vajha lenne a vásár-
helyi – székelyföldi? – focinak is tavasza…)

Gólya, gólya, gilice,
mitől véres a lábad?
Török gyerek elvágta,
magyar gyerek gyógyítja
síppal, dobbal, nádi hegedűvel…

Ezt a dalt tavasszal, az első gólya megér-
kezésekor éneklik a kicsik. A gyerekek nem-
csak éneklik a dalt, hanem el is játsszák:
utánozzák a megérkező gólyát; síppal, dobbal
és egyéb eszközökkel játszva, hangokat adva
meggyógyítják a sérülését. A „síppal, dobbal,
nádi hegedűvel” az ősi sámángyógyítás mód-
jait idézi fel: ezekkel az eszközökkel űzték el
a „rossz szellemeket”. Őseink úgy vélték, a
betegségeket, sérüléseket, a negatív esemé-
nyeket rossz szellemek okozzák, és zenével
lehet elűzni őket. A zenével való gyógyítás hi-
edelme (?) máig megmaradt. A törökök meg-
ítélése pedig nemcsak a hódítás idején, de még
utána is nagyon sokáig negatív volt, ez lehetett
a fő ok, amiért a népdal szövegében szereplő
rövidke történet negatív szereplője lett.
Ebben a változatban a török gyerek képviseli
a gonoszt, a rosszat, aki a bajt hozta; a történ-
tek elszenvedője, a gólya pedig az egész or-
szágot, a magyar nép egészét jelképezi.

Tél farka még itt tekereg, akár mint Rad-
nóti Miklós Naptárában, a Februárban.
Kelte 1941. február 21...

Újra lebeg, majd letelepszik a földre,
végül elolvad a hó;
csordul, utat váj.
Megvillan a nap. Megvillan az ég.
Megvillan a nap, hunyorint.
S íme fehér hangján
rábéget a nyáj odakint,
tollát rázza felé s cserren már a veréb.

Tán rálelt az első tavaszi virágra?
Vajon volt-e virág Campo de’ Fiorin 418

évvel ezelőtt? – ötlik fel bennem. 1600. feb-
ruár 16-án Róma virágpiacán máglyára küld-
ték Giordano Brunót. Megégették, mert azt
állította: az univerzum végtelen…

253 éve, 1765. február 16-án született Ko-
lozsváron Pataki Sámuel, a régi erdélyi or-
vosdinasztia legtekintélyesebb tagja.
Göttingában és Bécsben tanult orvoslást, de
oklevelét már Pesten szerezte meg. Erdély
első geológusa, Benkő Ferenc még 1783-ban
az Egy kis hazabeli utazásában beszámol –
mások mellett – Pataki doktor kő- és ércgyűj-
teményéről is. A már gyakorló orvos, orvos
apja tanácsára, 1801-ben ismét Bécsbe megy,
hogy a himlőoltást kitanulja, majd elsőként
alkalmazza Erdélyben. Nemsokára Erdélyor-
szág protomedikusává, főorvosává nevezik
ki. Ő fékezte meg az 1814-es Brassó kör-
nyéki pestisjárványt is. 1817-ben a Főkor-
mányszék megbízásából Erdély fürdővizeiről
vegyelemzéseket készít, s ezek eredményét
1820-ban a Descriptio physico-chemica
aquarum mineralium Transsylvaniae című
latin nyelvű tanulmányban jelenteti meg.
Könyve hosszú ideig alapműnek számított a
borvizek vegyelemzése terén.

Tutanhamon sírjától a visszafogott cakó
példáján, régi fociemléken keresztül, iskolá-
ink megmaradásáért aggódóan, a Campo de’
Fiori pernyével elegy virágillatán át, pezsgő
borvizek buborékemlékéből a ma felszínére
pattanva ki, érkezem vissza a(z örök gye-
rek?)dal végéhez:

…síppal, dobbal, nádi hegedűvel…

Reményében annak, hogy megfejtetted,
kedves Olvasóm, tekergő hieroglifáim lénye-
gét, maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2018-ben, három nappal február idusa
után
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Kiss Székely Zoltán

(Folytatás  február 9-i lapszámunkból)
Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyja-
ira emlékezünk, akikről talán nem tu-
dunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tete-
mes részt vállaltak az egyetemes ma-
gyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar élet-
rajzi lexikon, 1000–1990. Főszerkesztő: Ke-
nyeres Ágnes)

SZÁNTÓ PÁLNÉ, STANESCU LÍVIA
(Sepsiszentgyörgy, 1928, febr. 23. – Bp.,
1974. márc.): pedagógus, újságíró. A Mo.-i
Románok Demokratikus Szövetsége hiva-

talos lapjának, a Foaia Nostră c. román
nyelvű újságnak belső munkatársa (1960-
71). Írásaiban, riportjaiban a mo.-i román
nemzetiség életét, hétköznapjait mutatta be.
Rövid ideig a Tankönyvkiadónál dolgozott
(1971), ezután haláláig az Országos Peda-
gógiai Intézet főisk. adjunktusa. A mo.-i
román nemzetiség oktatásügyével foglalko-
zott.

ADY MARISKA (Hadad, 1888. febr. 26.
– Bp., 1977. febr. 4.): költő, elbeszélő. Ady
Endre unokatestvére. (Apja ~ Sándor kör-
jegyző, ~ Endre nagybátyja.) Bp.-en szerzett
tanítói oklevelet. Kezdetben novellákat és
tárcákat írt. Az I. világháború idején megöz-
vegyülvén, a háború rettenetét versekben fe-
jezte ki. Lírai képalkotásában ~ Endrét
követi. Írásai főleg erdélyi lapokban jelentek
meg. Családi visszaemlékezései Kova-

lovszky Miklós: Emlékezések Ady Endrére
c. gyűjteményében (I., Bp., 1961) is szerepel-
nek. Betegsége miatt korán elhallgatott. M.:
Sok ború – kevés derű (elb., rajzok, Zilah,
1907); Én az őszben járok (versek, Székely-
keresztúr, 1924, bővítve: Kolozsvár, 1925).

ALBRECHT DEZSŐ (Bánffyhunyad,
1908. febr. 26. – Párizs, 1976. szept. 6.):
ügyvéd, politikus újságíró. Apja ~ Lajos
bánffyhunyadi ügyvéd, a Kós Károly alapí-
totta Magyar Néppárt elnöke, majd a Magyar
Szövetség alelnöke volt. A kolozsvári ref.
kollégiumban érettségizett, jogot a kolozsvári
román egyetemen végzett. 1936-tól ügyvéd
szülővárosában. 1936-tól 1944-ig a Hitel c.
folyóiratot szerk. 1937-ben tagja volt a Vá-
sárhelyi Találkozó előkészítő bizottságának,
és a találkozón ő tartotta a bevezető előadást.
1938-ban a kalotaszegi ref. egyházmegye
gondnoka. 1939-40-ben a Magyar Népközös-
ség társadalmi szakosztályának titkára. 1940-
től 1944 őszéig képviselő a magyar

parlamentben; 1941 tavaszától az Erdélyi
Párt ügyvezető elnöke. 1944 szept.-ében Bp.-
re költözött, de az országgyűlés munkájában
nem vett részt. 1945-től fakitermeléssel fog-
lalkozott. 1947-ben a román hatóságok ki-
kérték mint háborús bűnöst. A letartóztatás
elől Párizsba emigrált, ahol kezdetben ura-
sági kertészként dolgozott. 1951-1953 kö-
zött a Szabad Európa Rádió munkatársa.
1953-tól a strasbourgi Szabad Európa Kol-
légium tanulmányi igazgatója. Belső mun-
katársa volt a Mikes Imre-Gallicus által
1947-1952 között Párizsban szerkesztett
Nyugati Hírnöknek. 1950-től 1955-ig az Er-
délyi Szemle c. lap kiadója és szerkesztője
volt. Az 1948-ban megalakult Magyar Nem-
zeti Bizottmány vezetőségi tagja. Cikkeit az
Új Látóhatár, a Katolikus Szemle is közölte.
F. m.: Merjünk magyarok lenni (Kolozsvár,
1944). 

(Folytatjuk)

Megvillan a nap. Megvillan az ég. Megvillan a nap, hunyorint

Újra lebeg, majd letelepszik a földre, s bundába takarja a kandi sáfrányokat

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCXCIV.)

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)



Szép, meleg nyári nap reggelén, július 31-
én hagytuk el „észak gyöngyszemét”, Szent-
pétervárt, a 105. számú európai főúton, a 184
kilométer távolságra levő Novgorod irá-
nyába. Az út első 26 kilométere csodálatosan
kiépített nyolcsávos autópálya, része a met-
ropolis körgyűrűjének.

Hosszú órákon át Leningrád területen (tar-
tományon) keresztül utazunk. Oroszország-
nak ez az északnyugati területe 85.000
négyzetkilométernyi nagyságával megköze-
líti Lettország és Észtország kiterjedését
együttesen. A tartomány népessége 2 millió
alatt van, Szentpétervár 6 milliónyi lakossá-
gához viszonyítva eléggé kevés. Nem csoda
hát, hogy lepusztult, elhagyott falvakon ke-
resztül vezet az utunk, az ország nyugati
felén. A kicsi, szegényes, fából készült épü-
letek arról tanúskodnak, hogy az orosz vidék
nagymértékben elmaradt a gigantikus város-
tól. Mintha országunk faluvégi kunyhóit lát-
nám.

Novgorod terület szomszédos Leningrád
területtel, 50 ezer négyzetkilométer kiterje-
désével Erdélyhez hasonló nagyságú, de la-
kosai száma 650 ezer alatt van. Feltűnően sok
tó mellett, gyéren lakott, mocsaras területe-
ken halad az országút. A tartomány köz-
pontja, Novgorod népessége 220 ezer fő.

Oroszországban egymástól nem is nagy tá-
volságra két Novgorod nevű város van. Cél-
pontunk ez alkalommal Velikij Novgorod, a
másik, ennél sokkal népesebb várost Nyizsnij
Novgorodnak nevezik, ami alsó Novgorodot
jelent.

Velikij Novgorod jelentése magyarul nagy
új város, nevével ellentétben Oroszország
egyik legősibb települése, a viking Rurik ala-
pította a 800-as évek közepén, és hamarosan
fontos kereskedelmi, gazdasági, kulturális
központtá vált. Már a 900-as évek végén be-
vezették a kereszténységet, majd a 11. szá-
zadtól érsekség rangjára emelkedett, és az
egész orosz ortodox egyház központja lett.
Novgorod fejlődésére nagy hatással volt
Bölcs Jaroszláv uralkodása (1019–1054), aki
megalkotta az első orosz törvényeket, felépít-
tette a Szent Szófia-katedrálist (1045).

A 12. században kikiáltották a Novgorodi
Köztársaságot, az 1200-as években a Hanza-
szövetség része lett, sok német kereskedő is
letelepedett, akik a várost Naugardnak hívták.
Jelentős kereskedelmet bonyolítottak le Eu-
rópával, Oroszország központi részeivel,
Közép- Ázsiával. Kulturális fejlettségére jel-
lemző, hogy a 13. században lakosságának
többsége – Európában akkor szinte egyedül-
álló módon – tudott írni-olvasni, iskolát ala-
pítottak már a 11. században, így az első
orosz írásos emlékek is Novgorodban szület-
tek. Nyírfakérget használtak írásra.

Novgorodot sorsa megkímélte a tatárdúlá-
soktól, a 14. században érte el hatalma csúcs-
pontját, amely kiterjedt Észt- és
Finnországtól egészen az Uralig, lakossága
elérte a 400 ezer főt. Alekszandr Nyevszkij
vezetésével döntő győzelmet arattak a német
lovagrendek fölött. A század végén elkezdő-
dött hanyatlása, 1478-ban beolvadt a Moszk-
vai Fejedelemségbe. 1570-ben Rettegett Iván

sok ezer lakóját meggyilkoltatta, a várost fel-
dúlta, majd Szentpétervár megalapítása után
Novgorod teljesen elveszítette vezető szere-
pét.

A második világháborúban már 1941 au-
gusztusában megszállták a németek, sziszte-
matikusan elpusztították, vagy
Németországba szállították (úgymond „meg-
őrzésre”) az egyházi és történelmi emlékeket.

A Novgorodot átszelő Volhov hajózható
folyó jobb partján elterülő Jaroszláv udvar
egykori Hanza kereskedőnegyedében, a város
keleti bejárata közelében szállunk le az autó-
buszról. A Hanza kereskedőcégek számos
templomot építettek itt a 12–13. század fo-
lyamán, jellegzetes stílusban, egymástól alig
20-30 méternyire, ezek közül tíznél több ma
is áll. A vakolatlan templomok alagsorában
áruraktár volt, közülük leghíresebb a Csoda-
tevő Szent Miklós nevű ötkupolás templom,
a Szent Szófia-katedrális versenytársa.A ke-
reskedőnegyed határát árkádok jelzik, köze-
lükben készült el a Hanza-szövetség jelképes
újjáalapítása évében (2009) a Hanza-em-
lékmű. Innen csodálatos kilátás nyílik a nov-
gorodi Kremlre.

Novgorodnak – mint a legtöbb ősi orosz
városnak – megvan a saját, falakkal körülvett
kremlje (erődítménye), ahol kialakult egykor
a városmagja. A Kreml a folyó bal partján
épült, teljes egészében vizesárok veszi körül.
Bejáratát a Volhov folyón átívelő széles
hídon lehet megközelíteni. A híd elején nagy
népszerűségnek örvendő szobor, a Fáradt tu-
ristalány szobra van, szinte kötelező fotózási
alkalom. Mellette tangóharmonikás mély át-
éléssel játssza és énekeli a szovjet katonai in-
dulót, a Katyusát, Ráscvetálijábloni i grusi…
A folyó partján napozók sokasága, de többen
fürödnek is a 16 fokos vízben.

A Kreml területén áll a híres Szent Szófia-
székesegyház, a legjobban megőrzött temp-
lom a 11. századból, és egyben az első olyan,
amely a jellegzetes orosz építészet elvei sze-
rint épült, magas falakkal, hagymakupolás
tornyokkal. A templom freskóit az 1100-as
években festették, a katedrális bronzkapuit
1156-ban Magdeburgban öntötték. A Szófia
név görögül bölcsességet jelent, a templom
neve tehát egyszerre utal építőjére, Bölcs Ja-
roszláv uralkodóra és a konstantinápolyi
Hagia Szophiára. A templomban hat ortodox
szent van eltemetve. Fényképezni tilos.

A Kreml ma látható falai az 1400-as évek-
ben épültek, és területén van Oroszország ma
is álló, első gótikus stílusú épülete (1433), az
érseki palota. Itt áll az ország legősibb óra-
tornya (1673), de a legrégebbi harangtorony
is itt van, az 1700-as évekből származó ha-
rangokkal. A várban egykor még számos
templom volt, ezeknek csak alapjuk van fel-
tárva.

A várat a város központja felé vezető kijá-
raton hagyjuk el, átmegyünk a vizesárok fö-
lötti hídon az 1862-ben készült millenniumi
emlékmű irányába. A harang alakú emlékmű
öt év alatt készült el, 16 méter magas, 65
tonna bronzból öntötte alkotója; a németek-
nek nem sikerült szétdarabolni és elszállítani
az értékes anyagot. 109 orosz történelmi sze-
mélyiség alakja látható rajta, közöttük a vá-
rosalapító Vlagyimir, Bölcs Jaroszláv, Nagy
Péter cár, Nagy Katalin, Patyomkin. 

Az emlékmű közelében terül el a szovjet
légkört árasztó új város, eléggé lerobbant
tömbházaival. Rövid séta után elhagyjuk
Novgorod új főterét és a városon kívül épült
Szent György-kolostort látogatjuk meg. Ma
is működő kolostor, bejárati kapuja fölött a
sárkányt legyőző Szent Györgyöt ábrázoló
festmény alatt nagybetűs felirat figyelmezteti
a belépőt, hogy „muzsszkojmonasztirj” 
vagyis férfi szerzetesek kolostora. Főtemplo-
mával együtt a kolostort Bölcs Jaroszláv épít-
tette, 1119-ben készült el. Sajnálatos módon
ottjártunk előtt néhány héttel a templom ősi
ikonfala leégett, most újítják fel a mozaikkal
borított falakkal együtt.

Szép környezetben, Novgorod városán
kívül kapott helyet a skanzen is, ahol két
19. században épült faházat tekintettünk
meg kívül-belül, egy gazdag és egy sze-
gény család tulajdonát. A házakban több
generáció is együtt lakott, az ortodox kegy-
tárgyaknak külön helyeket biztosítottak,
apró tárgyaknak is tudtak örvendezni. Sze-
met gyönyörködtető a több évszázados
hagymakupolás fatemplom a skanzen bejá-
rata közelében.

Kora délután indulunk következő célpon-
tunk, Pszkov város és terület irányába. Azon
az úton haladunk déli irányba, amelyen a
megszálló német seregek vonultak Novgorod
és Szentpétervár felé. A német hadsereg út-
közben számtalan települést megsemmisített,
több ezer embert elpusztított visszavonulása
alkalmával is, a háború befejezése után egy
évvel is találtak temetetlen holttesteket a kö-
zeli erdőkben. A falvakat valamennyire újjá-
építették, de eléggé elhagyottak, lakosságuk
nagyvárosokba költözött. Az út mentén végig
nagy telepekben virágzik a medvetalp nevű,
erősen mérgező növény, ami a mezőgazdaság
elhanyagoltságára utal.

A Pszkovi terület 55 ezer négyzetkilométer
kiterjedésű, sok folyóval és tóval. Legna-
gyobb tava a Csúd-tó, nagyobb, mint a Bala-
ton. Népessége alig éri el a 650 ezert. A
terület székhelye Pszkov, nagyváros, 210.000
lakossal, az észt határ közelében, a Velikájás
a Pszkov folyók összefolyásánál. Az ősi tele-
pülést, Oroszország egyik legrégebbi városát
903-ban említik először a krónikák.

Szállodánk, ahol az éjszakát töltöttük, egy
több száz éves raktárépület tökéletes felújítá-
sával vált négycsillagossá. Vacsora után még
megnéztük a szálloda környékén levő érde-
kesebb látnivalókat, többek között egy telje-
sen lerobbant líceum szecessziós épületét,
sok más épületet, amelyeken meglátszik,
hogy Pszkov is Hanza-város volt.

Pszkov városában is számos templom, tör-
ténelmi épület és múzeum található. Egye-
temi város, az egyetem előtt magas, egész
alakos Lenin-szobor látható, talapzatán fel-
irattal: tanulni, tanulni, tanulni! Hajózásra is
alkalmas nagyobb folyója mellett épült fel a
város erődítménye, a Kreml, építését még a
9. században kezdték el. Magas, robusztus fa-
lait a 16. század végén Báthory István feje-
delem hadserege is ostromolta, a Pszkovi
terület nagy részét Lengyelországhoz csa-
tolta.

A vár területén épült ősi templom, érseki
központ hagymakupolás tornyai közül a
legnagyobb aranyozott borítású, csillogása
messziről látható, mintegy útmutató volt a
hajósoknak és szárazföldön közlekedőknek
egyaránt. A templom csodálatos belsőt

takar. Szokatlan módon ikonfala a plafonig
ér, a legmagasabb Oroszországban. A
Kreml területén egykor több templom is
állt.

Pszkov város meglátogatása után elhagy-
juk Oroszországot. Az orosz határon némi
várakozás után leadjuk a belépésünk alkal-
mával és a szállodákban láttamozott kilé-
pőnket, majd szívélyes dászvidanije
köszönéssel elbúcsúzunk Oroszországtól.

A lett határon nyilatkozatot kérnek a cso-
magjainkban található szeszes italok meny-
nyiségéről, minőségéről, de nem
ellenőriznek, megbíznak bennünk. Elindu-
lunk a Lettországon, Litvánián, Lengyelor-
szágon, Szlovákián, Magyarországon át
hazafelé vezető úton.

Útközben meglátogatjuk Lettországban a
balti államok jelentős eseménye színhelyét,
az aglonai kegyhelyet, székesegyházat és

kolostort. A kegyhely kialakulása Mária-je-
lenésen alapszik, egy Anna nevű leánynak
rövid időre megjelent Szűz Mária. Erre a
helyre Nagyboldogasszony mennybevitelé-
nek napján, minden év augusztus 15-én
több százezer római katolikus zarándok
megy el, főleg Kelet-Európából. Legutóbb
több mint háromszázezer hívő vett részt a
búcsún.

A katedrális feltűnően hasonlít a csíksom-
lyói templomhoz és zarándokhelyhez, 1768–
1781 között épült, csodálatos környezetben,
tavak közelében, erdős területen. Kriptájában
nyugszik a szentté avatott Anna, akinek meg-
jelent Mária. Az aglonai templomban Szűz
Mária csodatevő arcképéhez is számos hie-
delem, legenda tartozik, és hozzá is úgy fo-
hászkodnak segítségért a zarándokok, mint a
csíksomlyói Mária-szoborhoz.

Oroszországban közel egy hetet töltöttünk,
telefonon sem beszéltünk családunk otthon
maradt tagjaival az orosz telefontársaságok
magas árszabása miatt. Aglonából (Lettor-
szág) beszéltünk egyhetes kimaradás után
gyerekeinkkel, akik azt kérdezték leghama-
rabb kissé ironikusan, hogy kijöttünk végre a
tajgából? Kérdésük egybecsengett körutunk
előtti aggodalmaimmal Oroszország kapcsán,
ami csak erősödött a litvániai Keresztek he-
gyén. A történelmi tények egyoldalú ismere-
tében lehet, hogy elfogultan ítéltem meg
Oroszországot, az orosz népet. Ma már el-
mondhatom, hogy ez az utazás sok előítélet-
től szabadított meg.

Hazafelé jövet egy-egy éjszakát Vilniusban
és Varsóban töltöttünk.

Varsóba késő délután érkeztünk, látnivalóit
csak részben, a legfontosabbakat néztük meg,
de minden bizonnyal a lengyel fővárosba
megéri hosszabb időre is ellátogatni. Varsó
alig 422 éve fővárosa Lengyelországnak. A
második világháborúban majdnem teljesen
elpusztították, de feltámadt hamvaiból. Régi
festmények alapján történelmi óvárosát telje-
sen helyreállították, az UNESCO a világö-
rökség részévé nyilvánította. Nevezetességei
(a teljesség igénye nélkül) az óvárosi piactér
jellegzetes épületeivel és a Visztula folyó
mondabeli hableányának szobra, a felújított
királyi palota és az előtte levő Palota tér Zsig-
mond lengyel király oszlopával, a Szent
János-katedrális, Szent Anna-templom, Szent
Kereszt-templom, ahol Chopin szívét őrzik,
a Kopernikusz-szobor és a modern toronyhá-
zak, amelyek Európa legmagasabb épületei
közé tartoznak.

Hegyeket két hét után Galícián átutazóban
láttunk újból, gondolatainkban már otthon
voltunk.

Hatezer kilométer megtétele után feledhe-
tetlen emlékekkel, élményekkel tele érkez-
tünk szerencsésen haza Erdélybe.Millenniumi emlékmű és székesegyház Novgorodon

Pszkov vára és székesegyháza

Veress László 
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket március 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 ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

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

VÍZSZINTES: 1. Nyári lak – Iszlám „szent háború”. 7. Földet forgat – A, a, …! 8.
Buli, parti – Egyenes, lapos. 9. NRÜ – Máltai, osztrák és portugál gépkocsijelzés. 11.
Képes, bír – Patkó része! 12. Gabonát levág – Élénkítő ital. 14. Patás állat – Ház eleje!
15. Nincs felesége, agglegény – Később, visszamenőleg. 18. Kolostorvezető szerzetes –
… király (Shakespeare). 19. Régi aranypénz – Hágcsó, lajtorja. 22. Izomkötő szalag –
Kissé köhög! 23. Csukott – Valódi. 25. Beborít, terít – Ütőhangszer. 27. Férfinév – A kén,
oxigén és vanádium vegyjele. 28. Történelmi köz – Karám. 30. Alá – Aggódni kezd! 31.
Földdarab, rög – Bölcs bibliai király. 

FÜGGŐLEGES: 1. Delnő – Pénzintézet. 2. Szláv nép – Rendőr, argóban. 3. Szintén
– Gőz egynemű hangzói. 4. Bizalom, remény – Vásárhelyi focicsapat. 5. Csodálat – Német
reformátor volt (Martin). 6. Akadozva beszél – Szélvihar. 10. Vízfolyás, csermely – Kiált,
ordít. 13. Sárga drágakő – Légies, súlytalan. 16. Vizuális információ feldolgozása – Német-
országi város. 17. Foglaló – Sportszermárka. 20. … Eszter (Németh L.) – Nagyszülő ked-
vence. 21. Kerek szám – Marhahúsféleség. 24. Dózis – Redőny. 26. Jogvita – Helyhatározó
rag. 29. Tüzel – Skálahang.  

Koncz Erzsébet

A 450 ÉVE TÖRTÉNT 
című pályázat nyertesei:

FÜLÖP ILDIKÓ, Marosvásárhely, 
Moldova u. 28A/15. sz.

DÉZSI EMMA, Marosvásárhely, 1918. Dec. 1. út. 187/8. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

ZSIGMOND; TORDAI; DÁVID FERENC; JÁNOS; 
VALLÁSSZABADSÁG.
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a február 9-i 

számból:

Klasszikus (ikrek): A kastély
Skandi: Készítse ki az összes
szerszámot, Aranka, sortataro-
zás lesz.
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VÍZSZINTES: 1. Botanikus, orvos, 250 éve született (Sámuel). 10. Lengyel város.
11. Brazil szövetségi állam. 12. Honvédtiszt, emigrált (Mehemed bej lett), 150 éve halt
meg (János). 17. Floridai város. 19. Oda-vissza férfinév. 20. Ászokhordó nyílása. 21.
Szép vitéz. 22. Foghús. 23. Iráni város lakója. 24. Latin kettős betű. 25. Menj! (olasz).
26. Csendes téka! 27. Menyasszony. 28. ... Svevo (olasz író). 30. Öreg. 32. Francia rt. 33.
Olasz szerelem. 34. Már hó... el a bérci tetőt (Petőfi). 36. Szemmel tart (argó). 38. Antik.
40. Arrafele! 41. Állóvíz. 42. Folyadék. 44. Bajor... (erdélyi író). 46. Tömegegység. 49.
Sportág. 51. Európai űrhivatal. 53. Földbirtokos, emlékíró, 350 éve hunyt el (Miklós).
54. Politikus, 150 éve született (Imre, gróf).

FÜGGŐLEGES: 1. Indiai portugál gyarmat. 2. Spanyol és portugál autójel. 3. Ma-
gyaros dal. 4. Álomba szenderülő. 5. Margarinmárka. 6. Após. 7. A kalcium vegyjele. 8.
A Garam szlovák neve. 9. Hunyadi..., 575 éve született nagy királyunk. 12. Főúr, poli-
tikus, 450 éve halt meg (Menyhárt, báró). 13. Feltett szándék. 14. Ibsen drámája. 15.
Fordítva felvett ing! 16. Madridi lap. 18. Pascal (röv.). 21. Kedves (angol). 22. Halpete.
24. Korallzátony. 26. Japán fővárosa. 28. Becézett Imola. 29. Oroszlánnév. 30. Kórusmű.
31. Időmérő. 33. Zamat. 34. Ezer  kiló. 35. Építész, festő, iparművész, 150 éve született
(Aladár). 37. Innivaló. 39. Szőlőtámasz. 43. Csigaféle. 45. A tetejére. 46. Iro-
dalomtörténész, pedagógiai író, 150 éve születt (Ágost). 47. A ruténium vegyjele. 48.
Te és én. 50. Indíték. 52. Kétes!

L.N.J.
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ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2 szoba-összkomfort +
melléképületek 58 ár telken, víz, villany,
gáz, kanalizálás megoldva + termő
gyümölcsfák, termő szőlő. Csere is
érdekel. Tel. 0752-233-853. (6767)

KIADÓ garzon fiúnak. Tel. 0744-958-
660. (6870-I)

ELADÓ 14 ár házhely Sáromberkén,
a főút mellett. Tel. 0720-487-644.
(6719-I)

ELADÓ másfél szobás garzon
igényesnek. Ára: 42.000 euró. Tel. 0745-
330-565. (67400)

ELADÓ Mezőmadarason nagy ház 50 ár
területtel. Tel. 0749-885-203. (6709)

ELADÓ ház Székesen, a 108. szám
alatt, 5100 m2 kerttel. Tel. 0745-206-048.
(6825)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás az Unirii
negyedben, a Darina mellett. Tel.
0365/441-048. (6616)

KIADÓ 285 m2-es berendezett és fel-
szerelt ház cégszékhelynek vagy al-
kalmazottak szállásaként. Tel.
0744-556-452. (6623-I)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás az
egyetemi bentlakások közvetlen kö-
zelében igényes diákok vagy fiatal
házasok részére. Azonnal beköltöz-
hető, felújított, modernül berendezett,
termopán ablakokkal és saját hőköz-
ponttal rendelkezik. Tel. 0744-394-
333. (sz.-I)

ELADÓ garázs a Galenus klinika mellett.
Tel. 0745-616-157. (6676)

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

VESZEK vagy beveszek festményt
(Olariu, Vass Tamás, Pál Lajos…),
antik tárgyat, kitüntetést, régi ékszert,
bútort. Bernády tér 4. szám. Tel.
0740-147-380. (6439)

ELADÓK: traktormeghajtású hidraulikus
trágyarakó, váltóeke, tárcsás kaszák,
Stihl földfúró, békadöngölő, betonprés
(járólap), betonkeverő (0,40 m3, 380 V).
Tel. 0743-860-354, 0745-404-666. (6673)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel. 0743-595-124, 0749-761-147. (6744)

OPEL ASTRA COMBI eladó, 2003-as
évjárat, működő, jó állapotban levő, piros
színű, beíratott autó. Tel. 0756-513-968.
(6777)

ELADÓK 10-15 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (sz.)

SZÁNTÓFÖLDET vásárolok, főleg
Nagyernye, Sáromberke, Székes,
Székelykál környékén. Tel. 0747-388-
151. (6566)

ELADÓ szép színű Daewoo
tévékészülék. Tel. 0770-196-453. (6827)

ELADÓK takarmánybálák (szarvas-
kerep). Tel. 0744-707-934. (6830)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(6697)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(6765)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-
707-713. (6764)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-538-578.
(6764)

TŰZIFA eladó. Tel. 0745-793-465.
(6793)

ELADÓ vércukorszintmérő. Tel.
0744-814-890. (6854-I)

ELADÓ állatoknak való cirokmag
Ákosfalván. Tel. 0756-811-553. 
(mp.-I)
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ŞTEFANIA jós és javasasszony Marosvásárhelyen
tartózkodik azok kérésére, akiknek segítségre van
szükségük. Paranormális képességével bármilyen súlyos
problémát megold, segít alkoholizmus, stressz, impotencia,
depresszió, csontfájdalom stb. esetén, vizsgák alkalmával,
leveszi az átkot, rontást, feloldja a szerelmi kötést, ahol erre
van szükség, összehozza a szétváltakat, segít a magán- és
üzleti életben, családi veszekedéseknél. Szerencsét,
szerelmet, termékenységet hozó talizmánokat készít. Az
eredmény 100%-osan garantált.
Hívják bizalommal a 0743-854-205-ös telefonszámon. 
(Fizetett hirdetés: 6695)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált 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 MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
REDŐNYÖK, TERMOPÁNOK SZERELÉSE és JAVÍTÁSA. 10% kedvezmény. Tel. 0744-504-536.
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl (60805)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS CÉGEKNEK (2017). Tel: 0744-504-536. (60805)
DR. ÁDÁMOSI JUDIT-KLAUDIA megnyitotta FOGÁSZATI RENDELŐJÉT a November 7. negyedben
(a Maris étteremmel szemben). Szombaton és vasárnap is biztosítunk ügyeletet. Tel. 0751-877-832. 
(19832-I)
IDŐSGONDOZÓKAT keresünk NÉMETORSZÁGBA OTTHONI IDŐSGONDOZÁSRA. Jövedelem
1000-1400 euró között. A szállítás, a szállás és az étkezés biztosítva. Németnyelv-tanfolyamon felkészítjük
az alapszintű németnyelv-tudásra. Iratkozni a 0748-122-242-es telefonon. (19736-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (60893-I)
MEGBÍZHATÓ, KORREKT AUTÓSZERELŐT és AUTÓMOSÓKAT alkalmaz engedélyezett maros-
vásárhelyi AUTÓSZERVIZ. Méltányos javadalmazás biztosítva. Tel. 0722-567-401. (-I)
KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT vagy CSOPORTOKAT is. Tel. 0744-798-270. (6539-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60907)
AUTÓSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0740-801-365. (6715-I)
KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓ RAKTÁROST alkalmaz vonzó fizetéssel. Tel. 0744-707-550.
(19810-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (19812-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19837)
RAKTÁROST alkalmaz KERESKEDELMI CÉG. Tel. 0722-383-216, 8-20 óra között. (19844-I)
ALKALMAZUNK autogén és plazmahegesztő MUNKÁST, általános ESZTERGÁLYOST vonzó fizetés-
sel. Tel. 0745-199-860, 0745-859-090. (19846-I)
A SERVINSTAL KFT. alkalmaz LAKATOST, SEGÉDMUNKÁST. Érdeklődni a 0747-496-627-es, 0742-
574-804-es telefonszámokon. (19847-I)
POSTÁSOKAT alkalmazunk. Érdeklődni a  0756-902-396-os telefonszámon, naponta 8-16 óra között.
(sz.-I) 
MAROSVÁSÁRHELYI HÚSFELDOLGOZÓ a töltési részlegre TERMÉKGYÁRTÓKAT alkalmaz. Je-
lentkezni személyesen, önéletrajzzal a Szabadság utca 4. szám alatt vagy a prodcarmi@yahoo.com 
e-mail-címen lehet. (60947)
KERÉKPÁR-ÖSSZESZERELŐ MŰHELYBE (Marosvásárhely) jó kézügyességű és műszaki beállított-
ságú MUNKATÁRSAKAT keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel. 0265/261-806, e-mail-cím:
info@neuzer.ro (19848)
A VETA KFT. – marosvásárhelyi csizmagyár – szakképzetlen MUNKÁSOKAT és VARRÓNŐKET alkalmaz.
Tel. 0788-481-753. (19850-I)
NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR sürgősen alkalmaz TARGONCAKEZELŐT. Előnyös feltételeket ajánlunk.
Tel. 0724-989-092, 0720-071-432. (19851)
BÚTORGYÁRTÁSBAN TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ NYÁRÁDTŐI TÁRSASÁG alkalmaz
ASZTALOSOKAT minden részlegére. Ajánlunk vonzó fizetést, étkezési jegyeket és a szállítási költség egy
részének elszámolását. Az önéletrajzokat az office@robex.ro e-mail-címre várjuk. További információ a
0735-233-713-as telefonszámon, 8-15 óra között. (60934)
KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, ELŐKÖNYVELŐT. Tel. 0734-123-877. (19827-I)
KINETOTERAPEUTÁT alkalmazunk. Tel. 0733-553-980. (sz.-I)
BIOLÓGUST vagy VEGYÉSZT alkalmazunk orvosi laboratóriumba. Tel. 0733-553-980. (sz.-I)
POSTÁST alkalmazunk Szentiványra és Kebelébe. Érdeklődni a 0265/213-648-as telefonszámon. (sz.-I)
KÉSZRUHAGYÁR alkalmaz MUNKÁSNŐKET lineáris varrógépekhez. Nagyon jó munkafeltételeket,
ösztönző fizetést és étkezési jegyeket ajánlunk. Tel. 0769-670-858. (19856)
AZONNALI KEZDÉSSEL VIRÁGÜZLETBE tapasztalattal rendelkező személyeket alkalmazunk. Tel.
0740-086-219. (6858)
A ROSEN-GARDEN VENDÉGLŐBE PINCÉRNŐT alkalmazunk. Tel. 0722-396-115. (6879-I) 
ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek
magas szintű kiszolgálása. Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és román nyelvű kom-
munikáció, varrónői készség. Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy
hívj minket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhe-
lyű Mureş Insolvency SPRL, a csődbe ment  NoVocM 
coNsulT  KFT. cégfelszámolójaként újra nyilvános árverést
szervez az adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére:

– bútorzat, irodai felszerelés –  kikiáltási ár 1.045 lej + héa
– leltári tárgyak – kikiáltási ár 7.488,84 lej + héa
– műszaki berendezések, hőközpont –  kikiáltási ár  905 lej + héa
– 7 db szállítóeszköz – kikiáltási ár 21.600 lej + héa
– az  árukészletet termékcsaládonként egy-egy tömbben értéke-

sítik,  legalább 15.000 lej (héa nélkül) értékben: fémvasalások, vas-
áru, PVC- és fémtartozékok, fogantyúk és csuklóspántok, különféle
zárak, reteszek, tolózárak, csavarok stb.  – kikiáltási ár 54.664,73
lej + héa.

A teljes lista,  az árak a felszámoló székhelyén tanulmányozha-
tók.  

Az árverést február 23-án 13 órától tartják a felszámoló szék-
helyén, és azonos időpontban megismétlik péntekenként, a javak
értékesítéséig.  

Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvé-
teli garanciát,  a részvételi díjat, és megvásárolják  a feladatfüzetet
24 órával az árverés kezdete előtt.

Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019, 0265/269-700 vagy a 0745-
146-096-os telefonszámon.

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK 
DR. LENKEI GÁBOR
TOLMÁCSOLÁSÁVAL

1.
A vitaminok nem étrend-kiegészítők. Szándékosan ragasztották rájuk ezt a gúnynevet, hogy megtévesszék

az embereket. A vitaminok nem kiegészítők. Nem olyasvalamik, amiket akár szedhetünk is, ha úgy tartja
kedvünk, hanem mindennapi létezésünk kulcsfontosságú szereplői, amelyekből minden áldott nap el kell
fogyasztani egy jól meghatározott mennyiséget. Mindennap szükségünk van rájuk, csakúgy mint a vízre és
levegőre.

Bizonyított tény, hogy a legjobb eredményt akkor remélhetjük, ha egyidejűleg fogyasztunk legalább 15
féle vitamint, 8-10 féle ásványi anyagot és még sokféle nyomelemet is.

A vitaminok jótékony hatásainak megtapasztalásához jól meghatározott mennyiségre van szükség. Már
egyetlen pillantással megítélheti egy multivitamin értékét. Amennyiben az a bizonyos multivitamin egyetlen
tablettába vagy kapszulába csomagolva tartalmazza az állítólag szükséges napi vitaminadagot, akkor azonnal
tudhatja, hogy komolytalan készítménnyel van dolga.

Dr. Lenkei Gábor:
Vitaminok – A legfontosabb szabály

Marosvásárhely, Călăraşilor utca 14. szám



ELADÓK: sőberágy, Ileana varrógép,
43-as, 44-as bőrcsizma, villanymotor,
hegesztőkészülék, két olajos kalorifer,
5 darab fügefa, egy háromvedres
korsó, egy  egyvedres korsó,  négyke-
rekű kicsi szekér, kétkerekű kicsi sze-
kér, elektromos vízpumpa, 3 kicsi
táskarádió, rádiókazettofon (200 lej),
kalitka (50 lej), két gabonásláda (szét-
szedhető)  új deszkából. Tel.
0265/348-346, 0747-405-980. (6862)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (-)

TÁRSKERESÉS

40 ÉVES fogyatékos férfi őszinte, kor-
ban hozzá illő társat keres. Egy gyer-
mek nem akadály. Tel. 0758-728-798.
(6868)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (6480)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(6801)

FELKÉSZÍTEK matematikából. Tel.
0741-460-304. (5704)

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

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

OLCSÓ ÜDÜLÉST kínálunk Hajdú-
szoboszlón félpanziós ellátással, há-
zias ízekkel: 7 éjszaka 400 lej/fő, a
húsvéti ünnepekre 3 éjszaka 250
lej/fő, ünnepi ellátással. Tel. 00-36-52-
271-848, 00-36-30-455-7227, Szabó
Antalné, Hajdúszoboszló, Damjanich
u. 100. sz. (6213)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-
595. (6629)

SÍRKERETEK, KRIPTÁK készítése
előnyös áron. Tel. 0753-924-431. (6743)

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

GYEREKFELÜGYELETRE keresünk
hölgyet. Tel. 0742-669-084. (6687-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (6721)

FAMETSZÉST vállalok. Tel. 0754-321-
542. (6790)

FÉRFI BETEG mellé keresek meg-
bízható, türelmes ápolót sürgősen,
hosszabb időre. Tel. 00-36-30-226-
5743. (6802-I)

TAKARÍTÓ-KISEGÍTŐNŐT keresünk
heti 2 napra, aki megbízható, magára és
munkájára igényes, rendes. Tel.
0365/412-395. (6812)

FEKVŐBETEG mellé gondozót kere-
sünk napi 6 órára. Tel. 0744-358-013,
0743-791-567. (6860-I)

IDŐSGONDOZÁST vállalok. Tel. 0748-
033-239. (6853)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:
cserépjavítás, tetőjavítás, csatorna-
javítás. Nyugdíjasoknak 30%
kedvezmény. Tel. 0721-156-971. (6855)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:
cserépforgatás, tetőjavítás, csatorna-
javítás. Nyugdíjasoknak 30% kedvez-
mény. Tel. 0740-651-354. (6857)

MEGEMLÉKEZÉS

Könnyes az út, mely a sírodhoz
vezet, a Jóisten őrködjön pihené-
sed felett. Két kezed munkáját
mindenhol látjuk, áldott, szép
emléked, míg élünk, szívünkbe
zárjuk. A fájdalmat leírni nem
lehet, csak letörölni az érted hulló
könnyeket. Már tíz éve könnyezik
szemünk, s ma összetört szívvel
újra emlékezünk. Könnyes szem-
mel tekintünk az égre, kérjük a
Jóistent, hogy nyugtasson béké-
ben.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk február 17-én a
drága jó férjre, édesapára, apósra
és nagytatára, a székelykakasdi
idős GYÉRESI LÁSZLÓRA halálá-
nak 10. évfordulóján. Emlékét
őrzi felesége, fia, László, menye,
Enikő, lánya, Erzsébet és egyet-
len unokája, Blanka-Edina. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! (6820)

Egy gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben,
Ki vigyázol rám onnan fentről,
S lelkünkhöz szólsz a végtelen-
ből.
Fájó szívvel emlékezünk február
18-án FÁBIÁN SÁNDORRA halá-
lának kilencedik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Bánatos felesége, Éva,
fia, Sada és családja Kanadából.
(6608-I)

Fájó szívvel emlékezem február
16-án özv. OROSZ ANNÁRA szül.
Keresztesi halálának 8. évfordu-
lóján. Tisztelő veje, Laci. (6672-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk február 16-án drága
szerettünkre, id. PAP EMIL 
ZOLTÁNRA halálának első évfor-
dulóján. Érte imádkozik szerető
családja. (6713)

„Az élet göröngyös, a sír örök, de
az emlék él, és erősebb mindenki
fölött.”
Szívünk soha el nem múló fájdal-
mával, szeretettel és örök hálával
emlékezünk a szeretett édes-
apára, KERESZTESI KÁROLY
BALÁZS ny. tanítóra, aki már 14
éve az öröklétbe távozott. Gon-
doskodó szeretetét nem pótolja
semmi. Lélekben mindig velünk
marad. Pihenésed fölött őrködjön
szeretetünk. Őt soha el nem fe-
lejtő, szerető családja. (6779-I)

Fájó szívvel emlékezünk 
SZEGEDI KATALINRA szül. Sajgó
halálának 30. évfordulóján.
Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őt már nem hozhatjuk
vissza. Tudjuk, hogy nem jössz,
de olyan jó várni, hazudni a szív-
nek, hogy ne tudjon fájni. Míg
köztünk voltál, mi nagyon szeret-
tünk, hiányzol nekünk, mi soha
nem feledünk.
Szerető fiad, Zoltán és családja.
(6850)

Minden évben eljön egy nap,
amely szívünkben fájó emlék
marad.
Könnyes szemmel emlékezünk
február 16-án a szeretett édes-
apára, apósra, nagytatára, id. 
BERECZKI JÓZSEFRE halálának
10. évfordulóján. Emlékét őrzik
bánatos szerettei. Nyugodjon bé-
kében! (6838)

Az élet csendesen megy tovább,
de emléked elkísér egy életen át.
Fájó szívvel emlékezünk a drága
édesanyára, nagymamára, 
SOMODI KATALINRA szül. Csíki
halálának első évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerető férje, fia, János,
unokája, Krisztián. (6852)

Fájó szívvel emlékezünk drága
jó édesanyánkra, ŞĂRBAN 
PUSZTAI OTILIÁRA, aki február
17-én egy éve hogy eltávozott kö-
zülünk. Szerető gyermekei:
Mária, Otilia, Kálmán és Dojna.
(6865-I)

„Úgy kell gondolni rá, mint utolsó
lapjára egy olyan könyvnek, ami-
lyet még olvasunk.”

(A. France)
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk február 17-én a sár-
pataki FEKETE MAGDÁRA várat-
lan elköltözésének 15. évfor-
dulóján, a boldog feltámadás hi-
tével. Emléke legyen áldott! Sze-
rettei. (6798)

„Az  igazak örökké élnek, s az
Úrnál van az ő jutalmuk!”

(Bölcs. 5,16)
Szomorú szívvel emlékezünk feb-
ruár 16-án ft.  FÁBIÁN DÉNESRE,
Kászonújfalu plébánosára halálá-
nak 9. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (6813-I)

Szomorú szívvel emlékezünk feb-
ruár 19-én a koronkai születésű
BALÁZS ELEKRE halálának 10.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 
Gyászoló családja. (6822-I)

A búcsú nélküli elválás soha el nem múló
fájdalmával emlékezünk SIKLÓDI 
PÉTERRE halálának 20. évfordulóján. Em-
lékét szívünkben őrizzük. 
Szerettei. (6805-I)

Szemünkben könnyel, szívünkben mély
fájdalommal, kegyelettel emlékezünk éle-
tünk legszomorúbb napjára, 2005. február
16-ára, a felejthetetlen feleség, legdrágább
édesanya és nagymama, FEHÉR 
MAGDOLNA szül. Liteczky halálának 13.
évfordulóján. 
Az űr, mely lelkünkben maradt, pótolhatat-
lan, de emléke szívünkben örökké élni fog.
Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékére.
Köszönjük. Nyugodj békében, drága MAGDIKÁNK! Emléked
legyen áldott, nyugalmad csendes! 
Szeretteid. (6666-I)

Minden mulandó ezen a világon,
Mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a  sírig vezet,
Szívünkben az örök emlékezet.
Az emlékezéshez szeretet kell, és akit
szeretünk, nem feledjük el.
Szomorúan emlékezünk SZÁLASI ISTVÁNRA
halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, pihenése csendes! 
Szerettei. (6691)

Február 17-én nyolc éve életed elszállt,
mint a virágillat, de emléked szívünkben
tovább ragyog, mint egy fényes csillag.
Egy szál virág, egy gyertyaszál, egy fény-
kép, amin mosolyogsz ránk. Emléked
örökké itt van velünk, amíg élünk, te is
élsz velünk. Csak az idő múlik, feledni
nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és
a szeretet. Te nekünk sosem vagy halott,
mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.
Fájó szívvel emlékezik RENDES IRÉNRE leánya, veje, két uno-
kája, Levente és Emőke. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! (6878)
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Tartós energia! Együtt tudunk egy tisztább világot létrehozni!
Rendeljen most, és szerezzen promóciót!

Switch Solar Green Energy Kft 
– az energiatermelés szakértője – 

megújuló forrásokból származó villamos energia – 
fotovoltaikus napelemekkel!

On-grid, hibrid, off-grid rendszerek panziók, cégek, csarnokok,
üzemek, gazdaságok, lakások részére! 

Testre szabott fotovoltaikus napelemekkel!
Ajánlatokért és további információért hívja 

a 0756-600-200; 0740-307-030; 0757-466-466 telefonszámokat, 
e-mail-cím: switsolarsrl@gmail.com.

ZARÁNDOKLATOK a Mária Iskola Lelki Család szervezésében
Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István

Időpontok:
Medjugorjéba – ápr. 9-14. (160 euró), júl. 31. - aug. 7. (220 euró), 

aug. 27. – szept. 1. (160 euró), okt. 8-13. (160 euró); Fatimába  – okt. 9–13. 
(390 euró, 900 lej); Szentföldre – okt. 23–27. (500 euró, 1150 lej). 

Bővebb információ a 0742-698-166-os telefonszámon vagy a
hajlakattilajbi@freemail.hu e-mail-címen.

Zarándokoljunk együtt! (sz.-I)

GYÜMÖLCSÖS ELADÓ KECSKEMÉTEN!
A 15 éves és fiatalabb telepítésű, termő, jó állapotban lévő, korszerű, AKG-s

ültetvény összetétele:
· 23 ha kajszibarackos (Magyar kajszi, Gönci magyar kajszi, Bergeron,

Ceglédi arany, Vertige, Kioto, Bergarouge, Tsunami, Spring Blush)
· 7 ha szilvás (Stanley, Empress)
· 6 ha őszibarackos (Suncrest, Babygold-6, Padana, Fayett)

Az ültetvény mikroszórófejes, illetve csepegtető öntözéssel ellátott; tápolda-
tozó rendszerrel felszerelt, különállóan bekerített. A gyümölcsös saját villamos-

energia-csatlakozással és két saját kúttal rendelkezik.
Érdeklődni az aranykert1@gmail.com e-mail-címen lehetséges. (sz.-I)

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
Ingyenes kivizsgálás (küldőpapír szükséges).

– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.

Tel. 0743-714-914. (19742)



„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
s akit szeretünk,
azt nem feledjük el.”

(Shakespeare). 
Szeretettel emlékezünk február
17-én SZÉKELY JUSZTINÁRA
szül. Szabó halálának 12. évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(6866)

Kegyelettel és tisztelettel emléke-
zünk február 18-án a drága férjre
és édesapára, id. BALOGH
GYÖRGY volt csekelaki lakosra
halálának 25. évfordulóján. Emlé-
két megőrizzük egy életen át.
Nyugodjon békében! Felesége és
öt gyermeke családjukkal. (6867-I)

Fájó szívvel emlékezünk drága jó
szüleinkre, a szászdányáni szüle-
tésű BÖLÖNI JÓZSEFRE, vala-
mint drága édesanyánkra, 
BÖLÖNI JULIANNÁRA született
Porkoláb, akiknek február hónap-
ban van fájó elmúlásuk évfordu-
lója. Nyugodjatok békében,
felejthetetlen szüleink! Bánatos
leányuk, Irénke, fiuk, József és
családjuk. (6874)

Fájdalommal emlékeztetem
mindazokat, akik ismerték drága
édesanyámat, BEKE MÁRIA ta-
nárnőt, volt csíkfalvi lakost, hogy
ma van halálának 16. évfordulója.
Nyugodjon békében! Tilla és csa-
ládja. (6882-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a parajdi születésű 

INCZE MIHÁLY
a Metalotehnica 

volt alkalmazottja 
életének 88. évében rövid szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Temetése február 16-án 15
órakor lesz a református temető-
ben. Emlékét örökre szívünkbe
zárjuk. 

A gyászoló család. (6845-I)

„Nem fogjuk már elgyengült
kezed, nem simogatjuk őszülő
fejed, nem tekint ránk aggódó
szemed, marad a csend, mindent
köszönünk neked.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, ükmama, 

özv. PETRICS JÚLIA 
életének 94. évében örökre eltá-
vozott szerettei köréből. Teme-
tése február 16-án, pénteken 14
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temető cintermébõl.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló szerettei. (6851-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, anya,
nagymama, nagynéni, rokon és
szomszéd, 

CODREANU ANA 
92 éves korában hirtelen elhunyt.
Drága halottunkat február 16-án,
pénteken 14 órakor helyezzük
örök nyugalomra a kőtemplomi
temetőben, ortodox szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Búcsúzik tőle a gyászoló család.
(6853-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, rokon, barát, 

SZABÓ ERNEST 
életének 71. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk  földi
maradványait 2018. február 17-
én, szombaton 13 órakor római
katolikus szertartás szerint he-
lyezzük örök nyugalomra a ma-
rosvásárhelyi Jeddi úti temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (6875-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, anyatárs, sógornő, ke-
resztanya, rokon, barát és szom-
széd, 

BARABÁSI ERZSÉBET
életének 71. évében csendesen
megpihent. Temetése február 16-
án 14 órától lesz a marosvásár-
helyi katolikus temető felső
kápolnájából. Nyugodjon béké-
ben! 
Búcsúzik négy gyermeke család-
jukkal. (6877-I)

Egy váratlan percben az élet
véget ért,
mint vihar a rózsát, a halál tépte
szét. 
Az élet csendesen megy tovább,
fájó emléked elkísér bennünket
egy életen át. 
Búcsúzom édesanyámtól, 

BARABÁSI ERZSÉBETTŐL. 
Leánya, Meli, veje, Călin és uno-
kája, Edi. (6877-I)

Isten veled, Isten velünk! Nyu-
godjál békében, édesanyám, 

BARABÁSI ERZSÉBET! 
Szerető fia, István és családja.
(6877-I)

Az igazi könnycsepp nem az, ami
a szemünkből hullik és végigcso-
rog az arcunkon, hanem az, ami
a szívünkből hullik és végcsorog
a lelkünkön. 
Búcsúzunk szeretett édesanyámtól, 

BARABÁSI ERZSÉBETTŐL. 
Szerető leánya, Ági, veje, Laci és
unokája, Liliom. (6877-I)

Istenem, súgd meg neki halkan, 
lágyan szólj hozzá, hogy ne za-
varjam! 
Álmomban keressen meg
engem, 
még egyszer hadd lássam, hadd
öleljem! 
Nem szólnék róla, mélyen gyötör
a bánat, 
csak hadd lássam még egyszer
édesanyámat. 
Hadd legyen nekem ez a leg-
szebb álom, 
súgd meg neki halkan: én min-
dennap várom.
Búcsúzom édesanyámtól,

BARABÁSI ERZSÉBETTŐL. 
Kicsi leánya, Ildikó és Szabi.
(6877-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa, 

CSUTOR ÁRPÁD-GÁBOR 
2018. 02. 15-én elhunyt. 
Szeretett halottunktól 2018. 02.
19-én 13 órakor veszünk végső
búcsút a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben.
Emlékét őrzi a gyászoló család.
(– i)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a hármasfalui születésű 

KISS MÁRIA 
szül. CSONTA MÁRIA 

türelemmel viselt, hosszú szen-
vedés után 81 éves korában visz-
szaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése február 17-én, szomba-
ton 13 órakor lesz a marosvásár-
helyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, pihenése
csendes!
Búcsúzik szerető férje, Józsi,
lánya, Mari és férje, Hanz, fia,
Dezső és felesége, Réli, valamint
mostohaleánya Amerikából,
Anna és családja. Búcsúznak
még: Feri öccse és családja, Mar-
git, Réka, Ági, Istvánka, Saci és
Otília. Továbbá búcsúznak az
Ibolya gyermekei: Gyuri és csa-
ládja, valamint Laci és családja.
(6883-I)

„Megvigasztal minket minden
nyomorúságunkban.”

(2. Kor.)
Összetört szívvel, de Isten akara-
tában megnyugodva tudatjuk,
hogy a legdrágább édesanya,
nagymama, testvér, anyós, anya-
társ, rokon, jó barát, jó szom-
széd, ismerős, 

GÁBOS ERZSÉBET 
ny. főkönyvelő 

életének 79. évében 2018. feb-
ruár 15-én megpihent. Drága ha-
lottunk temetése 2018. február
17-én 11 órakor lesz a református
temetőben. 
Búcsúzik leánya, Dalma, veje,
Zoltán, unokái: Attila és Dávid.
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és meg vagy-
tok terhelve, és megnyugvást
adok nektek.”

(Mt. 11,28) (6891-I)

Megrendülve fogadtuk a hírt:
BÁLINT ENDRE 

(Kuki)
a Bolyai Farkas Líceum 

volt diákja 
örök nyugalomra tért. 
Búcsúztatása folyó hó 23-án
14.30 órakor lesz a keszthelyi új
köztemetőben. Békés nyugodal-
mat!
Volt osztálytársaid, az 1974. évi
XII.C (–I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Pókában a szeretett férj és
édesapa, SZIGETHI GYULA el-
hunyta alkalmából. Isten
nyugtassa békében! Unoka-
testvére, Szász Gyula és csa-
ládja. (6876)

„Közel van az Úr a megtört
szívekhez és megsegíti a seb-
hedt lelkeket.”

(Zs. 34:19)
Fájdalommal búcsúzunk ked-
ves barátunktól és rádióama-
tőr társunktól, SZABÓ JÁNOS
– YO6MK-tól.
A Jóisten vigasztaló erejét kí-
vánjuk szeretteinek. A maros-
vásárhelyi és csíki
rádióamatőrök. (6888-I)
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Úgy élted életed, hogy igyekeztél eleget tenni 
a Mennyei Atyától kapott küldetésednek

mint szerető feleség, gondoskodó édesanya,
gyermek, testvér, meny és önzetlen nagymama.

Ugyanakkor a rokonoknak, barátoknak és
szomszédoknak is önzetlenül juttattál abból a

szeretetből és lelki gazdagságból, amivel meg-
áldott Téged az Úr nap mint nap.

„…kitartott, mint aki látja a láthatatlant…” 
(Zsid. 11, 27.)

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk Édesanyámra,

CZIPRIÁN IRÉNKÉRE
(özv. Cziprián Istvánné, Ircsi) 

a Bolyai Farkas Líceum és a 16-os
Általános Iskola volt technológiatanárára

február 16-án, halálának 
5. évfordulóján.

Isten akaratában megnyugodva,
szerető lányod,

Melinda,

férjem, Attila, gyermekeink: Előd, Ádám és 
Botond, apósom, Balázs Vilmos és anyósom,

Balázs Rozália. (6884-I)

Szívünkben örökké tartó fájdalommal em-
lékezünk február 17-én id. ROMÁN 
LŐRINCZRE halálának 9. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Felesége, fiai, unokája, menye őrzi emlékét.
(6791)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető
édesanya, nagymama és testvér, 

FERENCZI KLÁRA 
a helyi Siletina volt dolgozója 

beteg szíve életének 72. évében meg-
szűnt dobogni. Temetése február 17-én,
szombaton 12 órakor lesz a református
temetőben.

A gyászoló család. (6874-I)

Egy váratlan perc alatt életed véget ért, bú-
csúzás nélkül, csendesen elmentél. El-
mentél tőlünk, de nem mentél messze,
tovább élsz bennünk szívünkbe rejtve.
Szomorú szívvel emlékezünk február 17-
én PÉTER VILMÁRA halálának harmadik
évfordulóján.
„Már nincs holnap, ennyi volt az élet, si-
rassatok csendben, én a szívetekben
élek.”
Csendes legyen pihenésed, nyugodjál békében! 
Emlékét őrzi leánya, Anikó, veje, Roland, unokája, Andreas és
Sandra, húga, Juci, János és Tünde családjával. (6537-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva,
amit reménykedve hordoztál magadban.
Munka és küzdelem volt életed, megpi-
hent dolgos két kezed. Maradt a bánat és
egy csendes sírhalom, szívünkben gyász
és örök fájdalom.
Fájó szívvel emlékezünk szeretett édes-
anyámra, UNGVÁRI IRÉNRE szül. Kiss ha-
lálának 15. évfordulóján. 
Egyetlen lánya, Éva, veje, István, unokái: Orsi és Kinga.
Soha el nem felejtünk. (6889)
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SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

Munkatársat keres 
számvezérlésűgép-kezelő és hőkezelő állás betöltésére
Amit kérünk: 

– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek. 

Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás;
– Biztos, hosszú távú munka;
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek;
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk.

További információk a 0265/208-307-es telefonon. 

A Mureş Insolvency SPRL, a dicsőszentmártoni Avram Iancu
utca 144. szám alatti székhelyű bicApA rT. cégfelszámolója, nyil-
vános árverésen 

értékesíti a csődbe ment cég következő ingatlanjait: 
1. A dicsőszentmártoni Felszabadulás (Dezrobirii) utca 4. szám

alatti garzontömbházhoz tartozó 398 négyzetméter terület. Kiki-
áltási ár: 3.283,50 euró.

2. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti 6276
négyzetméter beltelek (az étkezde körül). Kikiáltási ár: 51.777
euró. 

3. A dicsőszentmártoni Felszabadulás utca 3. szám alatti élelmi-
szerraktár és a hozzá tartozó 349 négyzetméter terület. Kikiáltási
ár: 8.387,50 euró. 

4. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti 9178
négyzetméter beltelek (volt 1-es számú építőtelep). Kikiáltási ár:
40.379,16 euró. 

5. A dicsőszentmártoni Tavasz utca 7. szám alatti 4058 négyzet-
méter beltelek (volt üvegházak). Kikiáltási ár 10.046,66 euró. 

6. Gazdasági épületek: három istálló, két raktár, kas; 115,9 négy-
zetméteres lakás – munkásszállás  és a hozzá tartozó 5554 négyzet-
méter terület Dicsőszentmárton, Kis utca  5. szám alatt. Kikiáltási
ár 35.893,92 euró.

7. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. szám alatti ven-
dégház négy hálószobával, nappalival, protokollteremmel, kony-
hával, fürdőszobával, illemhellyel, előtérrel, a hozzá tartozó 292
négyzetméter területtel. Kikiáltási ár: 9.887 euró. 

8. A dicsőszentmártoni Június 1. utca 17. szám alatti 4835 négy-
zetméteres beltelek (volt tervezőműhely). Kikiáltási ár: 23.046,83
euró. 

9. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti légvé-
delmi óvóhely a hozzá tartozó 561 négyzetméter területtel. Kikiál-
tási ár 18.928,25 euró. 

Az árverés 2018. február 23-án 13 órakor lesz a cégfelszámoló
Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén,
és péntekenként, ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik,
az ingatlanok értékesítéséig. 

Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi szemé-
lyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet és garanciaként
kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat az árve-
rést megelőző napon 14 óráig. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a
0745-146-096-os telefonszámon. 

A Mureş Insolvency SPRL (székhely: Marosvásárhely, Gh. Av-
ramescu utca 4. szám) az ENErGoMur rT. cégfelszámolójaként
nyilvános árverést szervez az adós cég Dacia gépkocsijának érté-
kesítésére. 

Kikiáltási  ár 7.720 lej + héa.
Az árverést február 23-án 12 órától tartják a felszámoló szék-

helyén, és azonos időpontban megismétlik hetente, az  értékesíté-
séig.  Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvé-
teli garanciát, a feladatfüzetet és a részvételi díjat, valamint jelzik
a részvételi szándékot az árverés előtti napon 12 óráig. 

A részvételi garanciát a RO28RNCB0193015967210036-os, a
marosvásárhelyi BCR Central bankfióknál nyitott számlára kell
átutalni, vagy készpénzzel is lehet fizetni a felszámoló székhe-
lyén. 

Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019  vagy a 0745-146-096-os te-
lefonszámon.

A Mureş Insolvency SPRL –  Marosvásárhely, G-ral Avramescu
utca 4. szám –,  a DAN Group TrANs  KFT. cégfelszámolója,
újabb nyilvános árverésen eladja a Segesvár, Új  utca 13/C/9.  szám
alatti székhelyű, csődbe jutott cég következő javait: 

–  9 földparcella Szászszentlászló kültelkén, egyben,  kikiáltási
ár 55.620 lej,  valamint  külön tételenként az alábbiakat:

– Krone SPD 27 félpótkocsi, kikiáltási ár 16.537,50 lej
– Dell Intel Pentium 3 számítógép,  18 lej
– Dell Intel Pentium 4 számítógép, 39 lej
– Philips képernyő, 15,6 lej
– Bizo képernyő, 15,6 lej
– HP Photosmart nyomtató, 18,9 lej
– Lexmark nyomtató, 13,8 lej. 
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverés február 23-án 12 órától lesz a felszámoló székhelyén

– Marosvásárhely, G-ral  Avramescu utca 4. szám –,  és hetente
péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, a javak ér-
tékesítéséig. 

Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek,
akik/amelyek  24 órával az árverés előtt garanciaként kifizetik a
megvásárolandó javak kikiáltási árának 10%-át, a részvételi díjat
és megvásárolják a feladatfüzetet.  A garanciát a Dan Group Trans
Kft.-nek (RO15730844) a marosvásárhelyi CEC-nél nyitott
RO82CECEMS0301RON0425387-es bankszámlára kell átutalni. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a
0745-146-096-os telefonszámon. 

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhe-
lyű Mureş Insolvency SPRL, a csődbe ment Euro lEAsiNG
coNs  KFT. cégfelszámolója,  újra nyilvános árverést szervez az
adós tulajdonában levő Iveco ML N 80 E kamion értékesítésére.
Kikiáltási ár 10.800 lej.  Az ár nem tartalmazza a héát. 

Az árverésre február 23-án 12 órától kerül sor a felszámoló szék-
helyén, és hetente, pénteki napokon  megismétlik, az ingóság érté-
kesítéséig. 

Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek
részt, akik/amelyek  kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező rész-
vételi garanciát, a részvételi díjat, és megvásárolják a feladatfüzetet
az árverés előtti napon 13 óráig.  

Bővebb felvilágosítás a 0265/261-019,  0745-146-096-os telefon-
számokon.

A marosvásárhelyi Gral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mureş Insolvency SPRL, a THEsA Group DisTribuTioN
KFT. cégfelszámolója, újra nyilvános árverést szervez az adós cég
következő vagyontárgyainak értékesítésére:

– Citroen furgon, 2.400 lej + héa. 
– egy tömbben adnak el gyógyszernek nem minősülő, gyógyha-

tású termékeket, teákat, kozmetikumokat, ruhaneműt magába fog-
laló árukészletet, minimum 700 lej + héa értékben. 

A termékek teljes listája és az árak tanulmányozhatók a felszá-
moló székhelyén. Az árak nem tartalmazzák  a héát. 

Az árverést  február 23-án 13 órától tartják a felszámoló szék-
helyén, és azonos időpontban megismétlik minden pénteken, a
javak értékesítéséig. 

Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvé-
teli garanciát és a részvételi díjat az árverés előtti napon 13 óráig,
valamint megvásárolják a feladatfüzetet. Bővebb tájékoztatás  a
0265/269-700  vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

A Cris Consult SPRL és a
Mureş Insolvency SPRL felszá-
molókonzorcium, a  TExTil
iTEco KFT. cégfel- számolója
nyilvános árverést hirdet az
adós cég javainak egyenként
történő értékesítésére: 

– kötő- és varrógépek, mérő-,
ellenőrző és állítóműszerek, be-
rendezések, szállítóeszközök,
bútorzat, irodai felszerelés, vé-
dőfelszerelések, valamint  más
tárgyi aktívák és leltári tár-
gyak.  Kikiáltási ár 1.057.918
lej. Az ár nem tartalmazza a
héát. A javak teljes jegyzéke
megtekinthető a felszámoló
székhelyén és a www.smdamu-
res.ro weboldalon. 

Az árverést február 23-án
13 órától a felszámoló székhe-
lyén – Marosvásárhely, Gen.
Avramescu utca 4. szám – tart-
ják, és péntekenként azonos
időpontban megismétlik, a
javak értékesítéséig. 

Az árverésen részt vehetnek
azok a magán- és/vagy jogi sze-
mélyek, akik/amelyek kifizetik
a kikiáltási ár 10%-át képező
részvételi garanciát, a részvé-
teli díjat és a feladatfüzet ellen-
értékét legkésőbb 24 órával az
árverés meghirdetett idő-
pontja előtt. 

Bővebb felvilágosítás a
0265/269-700, 0265/261-019,
0745-146-096, 0744-708-080 te-
lefonszámokon. 

A Mureş Insolvency SPRL –
Marosvásárhely, Ghe. Avra-
mescu utca 4. szám –, a csődbe
jutott coM ArDElEANA
KFT. (Dicsőszentmárton, 1918.
December 1. utca 32. szám)
cégfelszámolója, újra 

nyilvános árverést  szervez
az alábbi javak értékesítésére:

– fafeldolgozó gépek  és szál-
lítóeszközök,  kikiáltási ár
155.444 lej; bunker, kikiáltási
ár 741,76 lej.  

A licitre február 23-án 12
órától kerül sor a cégfelszá-
moló székhelyén, és hetente
megismétlik, ugyanabban az
időpontban, a javak értékesíté-
séig. Az árverésen azok a
jogi/fizikai személyek vehetnek
részt, akik/amelyek a kikiáltási
ár értékének 10%-át kitevő
részvételi garanciát, valamint
az árverésen való részvételi
díjat kifizetik, és megvásárol-
ják a feladatfüzetet  legkésőbb
az árverés előtti napon 12
óráig. 

Bővebb tájékoztatás a
0265/269-700, 0265/261-019,
0745-146-096 telefonszámo-
kon. 


