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Akadozó kultúrotthon-javítás

Módosítani kell a közbeszerzési törvényt

A kommunizmusban
a Duna-delta munkatáboraiba száműzött
ártatlanul elítéltekre
emlékeztek
A székely és a magyar szabadság
napja közötti vasárnap a Mezőfelei
Református Egyházközség és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület szervezésében megemlékeztek a
kommunizmus áldozatairól.

____________4.
Palotaőrök
„trófeái”

Dr. Osváth Pál diplomata Vadászat és
vadásztrófeák című előadására hívta
meg az érdeklődőket a Bolyai Farkas
középiskola 10. B osztályának 14 tagú
diákcsapata, a Toldalagi-palota őrei,
akik osztályfőnökük, Puskás Attila irányításával a Marosvásárhely főterén
álló szép barokk palota népszerűsítését vállalták az Örökségünk őrei vetélkedő keretében.

____________5.
Községfejlesztési
beruházások

Az egyik fejlődési lehetőséget a Nyárádmagyarós – Sóvárad közötti út, turisztikai szempontból pedig
Nyárádselye és a Bekecs közelsége,
vonzerejének kiaknázása jelenti.

A nyárádmagyarósi önkormányzat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozó Vidékfejlesztési Beruházási Ügynökségen keresztül 499.983 eurós támogatást
nyert a községközpontban levő kultúrotthon felújítására. A
versenytárgyalás alapján a terveket a Huzzo Studio Kft. készítette el, a kivitelezési munkálatokat pedig a Moragroind
Kft. vállalta el. Jó ideje bekerítették az épületet, és elkezdték
a munkát, amit a szerződés szerint 2019. október 17-ig kell
befejezni.

Vajda György

Fotó: Vajda György

Kacsó Antal polgármester szerint a betervezett munkálatok alig 15%a készült el. A kivitelező cég vádolja a tervezőt, hogy „hibákat” követtek
el, s amiatt nem lehet dolgozni. Legújabban pedig azzal álltak elő, hogy
az új bértörvény miatt más órabért kell elszámoljanak a munkásoknak,
ez a költségtétel nem szerepelt a korábbi szerződésben, így nem tudják
emelni a fizetést. Az elöljáró szerint tulajdonképpen ezek kifogások, hiszen ez a helyzet annak az eredménye, hogy a versenytárgyalásra jelentkezett cég, azért, hogy nyertes legyen, igen alacsony kivitelezési árat
ajánlott, s abból nem igazán tudja a vállaltakat teljesíteni,
(Folytatás a 6. oldalon)

TAVASZI SZŐNYEGVÁSÁR
NAGY ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

március 14., szerda –
március 18., vasárnap
között
nagy választékban,
minden színben
futóés perzsaszőnyegek
– a gyulafehérvári
gyár
és a Basarabia Grup
termékei –
a Bartók Béla utca 1–3. szám alatti

SAMIRA üzletben.

Minden órában tombola
és ajándék minden vásárlónak!
Tel.: 0265/269-295, 0740-187-603.

____________6.
Újabb győzelmével
csoportgyőztes
a Győr

A címvédő Győri Audi ETO KC házigazdaként kilenc góllal legyőzte a
szlovén Krim Mercator Ljubljana csapatát szombaton a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének utolsó
fordulójában, ezzel csoportja élén végzett.

____________7.

Rendkívüli...

Mózes Edith

Nagyon mozgalmas volt politikai szempontból az elmúlt hétvége. A legnagyobb
sajtóvisszhangot kiváltó esemény kétségkívül a marosvásárhelyi székely szabadság napi megemlékezés és menetelés volt,
amelyen a résztvevők, immár hagyományos módon, újból kifejezték autonómiaigényüket, és újabb petíciót adtak át a
kormány helyi megbízottjának. Békésen,
de kitartóan, „rendkívüli” események nélkül. Csak az ultranacionalisták találtak
kivetnivalót a rendezvényben.
A média „rendkívül” tág teret szentelt
a nagyobbik kormányzó párt úgymond
rendkívüli kongresszusának, és annak is,
hogy a liberálisok országos tanácskozásán „rendkívül” fontos határozatokat
hoztak. A legnagyobb „durranást” talán
mégis a Sociopol felmérése okozta, amely
szerint „rendkívül” lecsökkent a szociáldemokraták támogatottsága, ellenben a
liberálisoké „rendkívül” megugrott.
És, ahogy ilyenkor szokás, egymást
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 40 perckor,
lenyugszik
18 óra 24 perckor.
Az év 72. napja,
hátravan 293 nap.

Ma KRISZTIÁN és AJTONY,

holnap MATILD napja.

MATILD: germán eredetű női

név, jelentése: hatalom + harc.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt,
eső várható

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. március 12.

1 EUR
1 USD

Hőmérséklet:
min 50C
max. 120C

100 HUF

4,6616
3,7864
1,4955

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
1 g ARANY

160,3111

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Jövő héten próbaérettségi

Március 19–22. között zajlanak az érettségire készülők
próbavizsgái. 19-én román nyelv és irodalomból, 20-án
anyanyelvből, 21-én a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból adnak számot tudásukról a XI., XII. osztályosok.
22-én a választott tantárgyból zajlik próbavizsga, ezen
csak a végzősök vesznek részt.

Megemlékezés Lukinics József
sírjánál

A Református Kollégium – Bolyai Farkas Elméleti Líceum
Öregdiákok Baráti Köre idén is megszervezi a hagyományossá vált tiszteletteljes főhajtást Lukinics József honvédszázados sírjánál a marosvásárhelyi római katolikus
temetőben. Találkozó március 14-én, szerdán 13.10-kor a
temető bejáratánál. Ezt megelőzően rendhagyó módon
tiszteleg a baráti kör Szász Károly ‘48-as államférfi, a kollégium volt tanára sírjánál is a református temetőben. Találkozó a temető bejáratánál március 14-én 12.30-kor.

Imanapi istentisztelet

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban március 14-én, szerdán 18 órai kezdettel imanapi istentiszteletre kerül sor. A szolgálatot Rüsz-Fogarasi Tibor
kolozsvár-monostori unitárius lelkész végzi. Istentisztelet
után a templom Bözödi György termében dr. Rüsz-Fogarasi Enikő, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem történelem
tanszékének professzora tart előadást Az országgyűlések
és a vallásszabadság címmel. Az együttlétre minden érdeklődőt várnak.

Imádság háború után
– ünnepi előadás

Március 15-e tiszteletére Imádság háború után című előadására várja közönségét a Maros Művészegyüttes. Az
ünnepi előadást ma este 7 órától lehet megtekinteni a művészegyüttes kövesdombi székhelyén. Koreográfus: Varga
János. Jegyek elővételben kaphatók a Maros Művészegyüttes jegyirodájában hétköznaponként 13-14 és 17-18
óra között, jegyfoglalás a 0746-540-292-es telefonszámon.

Tavaszi vásár a Petrynél

A Petry Látványműhely és Múzeum udvarán március 16án, pénteken, a húsvétra való készülődés jegyében tartják
az idei első tavaszi vásárt. A különleges programok mellett
a helyi termelők gazdag kínálata várja az érdeklődőket. Ez
alkalommal frisstöpörtyű-olvasztás is lesz, kóstolással. A
vásár reggel 8 órától este 7-ig tart nyitva.

Külföldi csalót fogtak

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség bűncselekményeket
vizsgáló ügyosztálya pénteken azonosította azt a török állampolgárt, aki nevére vagyon ellen elkövetett bűncselekmény miatt európai letartóztatási parancs volt érvényben.
Az 50 éves férfi Németországban követett el csalást. Az illetőt 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték, majd átadják a német hatóságoknak.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Bábszínházi előadások Marosvásárhelyen
és Nyárádszeredában

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági
és Gyermekszínház e hét második
felében két előadással örvendezteti meg nézőit Vásárhelyen, valamint Nyárádszeredában.

Március 13-án, ma délelőtt 9.30 és 11
órától a színház Nyomda utcai székházának nagytermében A téli tücsök meséi
című, 4 éven felülieknek ajánlott produkció van műsoron. Az előadás főszereplője, a kíváncsi tücsök a szigeten
hagyott hátizsák zsebében elalszik, és egy
szoba magányában ébred, ahol felidézi
szigetlakó barátait és színes világukat.
„A téli tücsök valamikor nyári tücsök
volt. De most tél van, hull a hó, és minden fehér, ha kinéz az ablakon, látja jól,
hogy minden fehér, az ágak, a villanydrót, a háztetők. És érzi jól, hogy a nyár
messze van, de olyan messze, hogy már
alig tud visszaemlékezni rá. És érzi,
hogy téli tücsök lett, magányos téli tücsök. A terepszínű
hátizsák bal zsebében bújt el még annak idején, így került
ide a szobába. A hátizsák ott van a sarokban, abban szokott
aludni, szeretett a hátizsákban aludni, mert ha behunyta a
szemét, és megszagolta a kifakult vásznat, még érzett valamit a nyárból: gyengülő zsályaillatot” – így kezdődik
Csukás István meseregénye, amelynek motívumait használja fel a Barabás Olga által színre vitt előadás. A produkció tervezője Matyi Ágota magyarországi vendégművész.
Az előadást Csukás István meséje alapján írta és rendezte Barabás Olga. Zene: Apostolache-Kiss Zénó. Díszlet,
jelmez, bábok: Matyi Ágota. Szereplők: Balogh Annamária, Bonczidai Dezső, Cseke Péter, Gáll Ágnes, Gönczy
Katalin, Halmágyi Éva, Máthé Rozália, Puskás Győző és
Szabó Dániel. Az előadás időtartama egy óra.

Március 16-án, e hét péntekén Nyárádszeredában délelőtt 10.30 és déli 12 órától a Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz című produkcióját játssza az Ariel Színház társulata.
Az előadásban megjelenő három közismert mese: A rest
macska, A szegény halász és a nagyravágyó felesége, és a
Mátyás király és az igazmondó juhász három különböző
gondolkodásmódot, viselkedésmintát mutat be. Miközben
a mesék kibontakoznak, a kis nézők könnyen ráismerhetnek saját hétköznapi konfliktusaikra, míg végül a közös
játék öröme elhozza a nem várt megoldást – áll az előadás
ismertetőjében.
A produkcióban fellép Bonczidai Dezső, Halmágyi
Éva, Máthé Rozália és Molnár József. Író: Zalán
Tibor, dramaturg: Papp Melinda, tervező: Matyi
Ágota, zeneszerző: Bakos Árpád, rendező: Sramó
Gábor. (Knb.)

Hibaigazítás

A lapunk hétfői számában közölt nyárádszeredai kertészvásáros cikk kapcsán Makkai Tamás pontosította a következőket: az Agrofutura Magyarország Kft. erdélyi képviselője, termelőként pedig főként biotermékeket készítenek bogyós
gyümölcsökből, nem használnak semmilyen vegyszert. Termékeik kimondottan hideg préseléssel készülnek, de mivel
a benne levő vitaminok három hónap–fél év után lebomlanak, ezért köteles kis mennyiségben szalicilt vagy más tartósítószert beletenni, mert ha fél év alatt lebomlik a vitamin, szaliciles édes vizet iszunk, viszont ha felfőzik, kicsit tovább
fog tartani benne a vitamin, de nem fognak szalicilt tenni bele.

RENDEZVÉNYEK

A II. bécsi döntés
és a „kis magyar világ”

Folytatódik a Kós Károly Akadémia nagy sikerű történelmi előadás-sorozata. Ma 17 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban Sárándi Tamás muzeológus, a
Maros Megyei Múzeum munkatársa A II. bécsi döntés
és a „kis magyar világ” címmel tart előadást.

Orosz est – szimfonikus
hangverseny szerdán

Orosz est címmel szimfonikus hangversenyre kerül sor
március 14-én, szerdán este 7 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Shinya Ozaki,
zongorán játszik Yuma Segawa japán művész. Műsoron: N. Rimszkij-Korszakov-, A. Borogyin-, Muszorgszkij-, Rachmaninov-művek. A koncertre a 21-es számú
bérletek érvényesek.

Székely Ferenc könyvbemutatója
a Bernády Házban

Március 22-én, csütörtökön délután 6 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban bemutatják Székely Ferenc
Otthoni szeretettel (válogatott írások, levelek) és Életkalangyák (születésnapi interjúk) című köteteit, amelyek
2017-ben jelentek meg a magyarországi Üveghegy Kiadónál. Az Élet-kalangyák című kötetben szereplő interjúalanyok közül jelen lesz dr. Kiss János Botond
biológus, deltakutató, volt környezetvédelmi államtitkár,
dr. Barabás László néprajzkutató, egyetemi tanár, Káli
Király István író, Sebestyén Spielmann Mihály történész, publicista, Ötvös József egyházi író, ny. esperes.
A köteteket Nagy Miklós Kund ismerteti.

Nincs mese! – utoljára
Marosvásárhelyen

A közkedvelt Hahota színtársulat utoljára viszi színre a
Nincs mese! című fergeteges kabaré-előadását Maros-

vásárhelyen, a Maros Művészegyüttes előadótermében. A nagy sikerű előadást március 17-én, szombaton
este 7 órától tekintheti meg a nagyérdemű. Fellépnek:
Puskás Győző, Székely M. Éva, Kelemen Barna,
Gönczy Katalin, Cseke Péter, Gáll Ágnes és Szőllősi P.
Szilárd. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes
(0746-540-292) és a Kultúrpalota (0265-261-420) jegypénztárában kaphatók.

Március 15-i rendezvények
Szászrégenben
Központi ünnepség

A szászrégeni RMDSZ szervezésében március 15-én,
csütörtökön 16.30-tól a római katolikus templomkertben
az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeznek. A programban köszöntőbeszédek, ünnepi
műsor és koszorúzás szerepel.

Ünnepi előadás

A szászrégeni Humana Regun Egyesület szervezésében a Szebb világról álmodom című előadást mutatják
be március 15-én 18 órai kezdettel az Eugen Nicoară
művelődési ház nagytermében. Meghívottak: a szászrégeni református egyházközség Piccolino gyermekkórusa, a marosfelfalusi Bíborka, a kisfülpösi Verőfény, a
szászrégeni Kéknefelejcs és a Gyöngyvirág néptánccsoportok, az Eugen Nicoară művelődési ház Mini
Csim-Bumm gyermekszínjátszó és Csim-Bumm ifjúsági színjátszó csoportjai, valamint Géczi Jancsi, Bondor Anna Renáta és Rafael Laura előadók. A
jelenlevőket Márk Endre alpolgármester köszönti. A forradalomról Dénes József tanár beszél. A Határtalanul
program keretében közreműködik a nagykőrösi Arany
János Református Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium diákcsoportja. Műsorvezető: Fülöp Bernadett.
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Az EU nem fogja elismerni
a Krímben tartandó orosz elnökválasztást

Az Európai Unió nem fogja elismerni legitimnek az
orosz elnökválasztást a Moszkva által törvénytelenül bekebelezett Krím félszigeten – jelentette ki
Federica Mogherini, az EU külügyi és biztonságpolitikai
főképviselője hétfőn Kijevben, Petro Porosenko
ukrán elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Az uniós biztos ismételten leszögezte, hogy az EU nem ismeri el törvényesnek a Krím elcsatolását Ukrajnától – így az
ottani orosz elnökválasztást sem –, továbbá fenntartja az
Oroszországgal szembeni szankciókat. Hozzáfűzte, hogy a büntetőintézkedéseket az unió mindaddig fenntartja, amíg a Donyecmedencei fegyveres konfliktus békés rendezését célzó minszki
megállapodásokban foglaltak nem teljesülnek. Szavai szerint
folytatódnak az erőfeszítések a normandiai formátumban is, azaz
Németország és Franciaország részvételével a válság békés rendezésére annak érdekében, hogy „olyan stabil politikai határozat”
szülessen, amelyet minden érintett fél tiszteletben tart, Ukrajna
függetlenségének és szuverenitásának megőrzése mellett.
Mogherini emellett felszólította Oroszországot, hogy engedjen szabadon mindenkit, akit területén és a megszállt Krím-

ben törvénytelenül tart fogva. Porosenko a sajtótájékoztatón
közölte: megbeszélésükön javasolta, hogy az Európai Bizottság ismét küldjön nagykövetekből álló missziót a Donyec-medencébe. Kifejtette: ezáltal az uniós diplomaták közvetlenül
szerezhetnek tapasztalatokat a térségben jelenleg uralkodó
helyzetről, beleértve azt is, miként teljesíti Oroszország a
minszki megállapodások rá eső részét. Emlékeztetett arra,
hogy utoljára ilyen uniós küldöttség 2015 szeptemberében járt
a Donyec-medencében.
Mogherini az Ukrajnának nyújtott uniós pénzügyi támogatásokról szólva kitért arra, hogy Brüsszel kész egymilliárd
euró újabb pénzügyi segélyt elkülöníteni. Az Ukrajinszka
Pravda hírportál jelentése szerint Mogherini közölte, hogy jelenleg zajlanak a konzultációk arról, milyen feltételek mellett
folytatja az unió Ukrajna pénzügyi támogatását. Reményét fejezte ki, hogy még az idei év végéig Brüsszel újabb támogatási
összeget különít el Ukrajna részére. Az EU-nak viszont fontos,
hogy eredményeket lásson a korrupció elleni küzdelemre irányuló ukrán erőfeszítésekben – hangsúlyozta a főképviselő.
(MTI)

Angela Merkel: sok dolga lesz az új német kormánynak

Sok dolga lesz az új német szövetségi kormánynak,
és megalakulása után rögtön el is kezdi a munkát –
mondta Angela Merkel német kancellár hétfőn Berlinben a koalíciós szerződés aláírása előtt.

A Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke a közös kormányzásra készülő pártok vezetőinek tájékoztatóján elmondta,
hogy az új kormánynak választ kell adnia az embereket foglalkoztató kérdésekre, így gondoskodnia kell arról, hogy a szociális piacgazdaság modellje megújuljon és alkalmazkodjon a
globalizáció és a digitalizáció miatt változó környezethez.
Gondoskodnia kell arról is, hogy „mindenkihez elérjen a
jólét”, és a szociális biztonságtól a közbiztonságig terjedően
biztonságot nyújtó, cselekvőképes állam épüljön. Ez azt is jelenti, hogy a menekültek integrációjában és a védelemre nem
szoruló, németországi tartózkodásra nem jogosult emberek
ügyében is érvényt kell szerezni a jognak és a törvényeknek.
Ezen a területen nagy feladatok várnak az új kormányra –
mondta Angela Merkel.
Az Európai Unióval (EU) kapcsolatban hangsúlyozta: a klímaváltozástól kezdve a méltányos nemzetközi kereskedelmen
át a menekülést és migrációt kiváltó tényezők felszámolásának
ügyéig számos területen látszik, hogy még egy olyan nagy ország sem tud egyedül megbirkózni a kihívásokkal, mint Németország, ezért szükség van a közös értékeken alapuló és
közösen cselekvő Európára. Az új német kormány az euró stabilizálásához, az EU közös védelmi politikájához, a külső határának védelméhez és a közös külpolitikájához is hozzá akar
járulni – mondta Angela Merkel, külön kiemelve a közös külpolitika fontosságát az Oroszországgal és Kínával folytatott
kapcsolatokban.
Kijelentette, hogy a kelet-ukrajnai válság ügyében az oroszországi elnökválasztás után lehet előrelépésre számítani, az
Oroszország elleni szankciók lazításáról pedig nem lehet tárgyalni a válság politikai rendezését szolgáló minszki megállapodás végrehajtásának előrehaladása nélkül.
Az euróövezet reformjáról elmondta, hogy mindhárom kormánypárt egyetért a bankunió és a tőkepiaci unió kiteljesíté-

Orosz elnökválasztás

sének kérdéseiben. Az euróövezeti költségvetés ügyében még
tárgyalni kell a többi tagországgal, meg kell beszélni, hogy
„mit is akarunk pontosan”, milyen célt szolgálhat a közös
büdzsé.
Hangsúlyozta, hogy a takarékos államháztartási politikát és
az államadósság csökkentését előíró stabilitási és növekedési
paktum érintetlen, és továbbra is érvényes, hogy minden tagországnak önállóan kell felelősséget vállalnia adóssága törlesztéséért.
Olaf Scholz, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) ügyvezető elnöke kiemelte, hogy a második világháború utáni német
történelem negyedik nagykoalíciója „nem szerelmi házasság”
eredménye, de a szociáldemokraták készen állnak a konstruktív együttműködésre.
A pénzügyminiszteri tisztség várományosa hitet tett az államháztartási egyensúly megőrzését célzó, fegyelmezett pénzügypolitika mellett, kitartva a tárca előző vezetője, Wolfgang
Schäuble irányvonala mellett.
A menekültüggyel és migrációval kapcsolatban aláhúzta,
hogy az SPD mindig is a „pragmatikus humanitás irányvonalát” követte, és ebben nem terveznek változást. Nem jelez
irányváltást Manuela Schwesig mecklenburg-elő-pomerániai
SPD-s miniszterelnök azon nyilatkozata sem, miszerint az eddiginél őszintébben kell beszélni az integráció határairól.
Horst Seehofer, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke kiemelte, hogy pártja teljes mértékben elégedett a koalíciós szerződéssel, így a menekültüggyel, migrációval,
bevándorlással kapcsolatos fejezetekkel is. A belügyminiszteri
tisztség várományosa leszögezte, hogy a bűncselekmények elkövetőivel szemben a zéró tolerancia elve érvényesül, származástól, nemzetiségtől függetlenül.
A tájékoztató után a Bundestag egyik irodaépületében a
pártelnökök, a frakcióvezetők és a pártfőtitkárok ünnepélyesen
aláírták a koalíciós szerződést. A Bundestag szerdán választja
meg ismét – negyedik alkalommal – Angela Merkelt kancellárnak. Utána Frank-Walter Steinmeier államfő a hivatalában
kinevezi a kormány tagjait. (MTI)

Fiatalítás az államigazgatásban
a voksolás küszöbén

Miniszterhelyettessé nevezte ki az Oroszország Vezetői elnevezésű vetélkedő három díjazottját Dmitrij Medvegyev orosz kormányfő hétfőn Moszkvában,
ami újabb jele annak, hogy Vlagyimir Putyin államfő
megfiatalított csapattal kívánja megkezdeni várható negyedik elnöki ciklusát.

Oleg Szalagaj az egészségügyi, Pavel Szorokin az energiaügyi, Ilja Toroszov pedig a gazdaságfejlesztési tárca helyettes
vezetője lett. Szalagaj korábban tárcájának közegészségügyi
és kommunikációs igazgatóságát vezette, Szorokin a minisztériuma elemzőközpontját irányította, Toroszov pedig a
Trojka-D Bank vezérigazgató-helyettese volt.
Rajtuk kívül hétfőn a verseny győztesei közül 45 embert
neveztek ki az elnöki apparátusba, valamint a szövetségi és
regionális minisztériumokba, kevesebb mint egy héttel az elnökválasztás előtt. A lépés – csakúgy mint az oroszországi
kormányzók egy részének tavalyi lecserélése – arra utal, hogy
Vlagyimir Putyin megújuló csapattal kíván nekivágni negyedik elnöki ciklusának, amelyre a törvényhozás két háza előtt
március 1-jén elmondott beszédében egyebek között tudományos-technikai áttörést, gyors növekedést, digitalizálást és demokratizálást ígért.

A Ligyeri Rosszii (Oroszország Vezetői) elnevezésű országos vetélkedőre tavaly októbertől olyan, 35 és 50 év közötti
pályázók jelentkezhettek, akik legalább kétéves vezetői gyakorlattal rendelkeztek. A Kreml apparátusának második
számú vezetője, Szergej Kirijenko által levezényelt, felső
szintű utánpótlási versenyben az aspiránsoknak szemináriumokon és játékos helyzetekben kellett bizonyítaniuk rátermettségüket.
Kirijenko korábban elmondta, hogy a Vlagyimir Putyin utasítására kiírt válogató győztesei a „vezetői elit” tartalékállományába kerülnek majd, és államigazgatási képzésben fognak
részesülni. Ezt a tisztségviselő a társadalmi felemelkedés lehetőségének, erős állami támogatottságú „nyílt felemelkedésnek” nevezte.
A versenyre a várt 15 ezer helyett csaknem 200 ezren jelentkeztek, s közülük háromszázan jutottak el a döntőig, ahol
103 embert nyilvánítottak győztesnek. Utóbbiak a vezetői tartalékba való felvétel mellett 1 millió rubeles (több mint 60.000
lej) ösztöndíjban részesültek, valamint mentorokat kaptak az
ország politikai és gazdasági csúcsvezetéséből.
A győzteseket fogadva, Putyin február 12-én kijelentette,
hogy a jövőben is tartanak majd hasonló válogatásokat. (MTI)
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Munkaszüneti nap lesz
nagypéntek

Klaus Johannis államelnök kihirdette a törvényt,
amelynek értelmében hivatalos munkaszüneti nap
lesz nagypéntek. A képviselőház február 28-án fogadta el a törvényjavaslatot. A munkatörvénykönyvet
módosító tervezetet 42 képviselő és szenátor kezdeményezte. A képviselőház döntő kamaraként 233 támogató, hét ellenszavazattal és 19 tartózkodással
fogadta el azt. A jogszabály indoklásában többek között az áll, hogy nagypéntek az Európai Unió 16 országában hivatalos munkaszüneti nap, és ez az
egyik legjelentősebb hitéleti esemény. (Agerpres)

Újabb két személy hunyt el
influenzában

Kilencvenötre emelkedett az influenza miatt elhunytak száma – közölte a Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ (CNSCBT). Az
idézett forrás szerint a legutóbb elhunyt két személy
más betegségben is szenvedett, és nem volt beoltva
influenza ellen. Egy 35 éves Hargita megyei nő és
egy 22 éves Kovászna megyei férfi esett az A típusú
fertőzés áldozatául. (Agerpres)

250 vidéki rendőrőrsöt újítanak fel

Cătălin Ioniţă, a Román Rendőrség főparancsnoka
hétfőn azt mondta, a belügyminisztérium februárban
kétmillió lejt utalt ki a bukaresti, illetve további hétmilliót 250 vidéki rendőrőrs korszerűsítésére. Kijelentette, március végéig aláírnak egy négy évre szóló
megegyezést, amelynek révén mintegy 70.000 darab
golyó- és késálló mellényt szereznek be, ezer golyóálló rostélyos sisakot és 370 golyóálló pajzsot és
mintegy nyolcszáz különleges járművet vásárolnak.
Hangsúlyozta, több rendőrőrs szorul felújításra mind
vidéken, mind városon, erre a célra februárban kilencmillió lejt különítettek el. Elmondása szerint március 17-én versenyvizsgát szerveznek, hogy hat
megyei rendőr-felügyelőségre pszichológusokat alkalmazzanak. (Mediafax)

Nőtt a külkereskedelmi
mérleg hiánya

775 millió euróra rúgott az import és az export közötti
különbség, vagyis a külkereskedelmi mérleg hiánya
januárban, ez az összeg 169,8 millió euróval haladja
meg a 2017 első hónapjában mért szintet – derül ki
az Országos Statisztikai Intézet (INS) által hétfőn közölt adatsorokból. Mint a statisztikai intézet közölte,
2018 januárjában Románia az Európai Unióba 4,14
milliárd euró értékben szállított, és 4,58 milliárd euró
értékben hozott be onnan – ezek jelentik az export
és az import 76,5, illetve 74,1 százalékát. Az unión
kívülre 1,27 milliárd euró értékben ment Romániában
gyártott áru, onnan pedig 1,6 milliárd euró értékű termék érkezett – ezek jelentik az export és az import
23,5, illetve 25,9 százalékát. Január folyamán mind
a kivitel, mind a behozatal esetében a gépjárművek
és más szállítási eszközök vezetnek 48,6, illetve 37
százalékkal.

Rendkívüli...

(Folytatás az 1. oldalról)
túllicitálták a kommentárok, hogy az ellenzék „szorongatja” a kormánypártot, hogy a párt elnökének „van
min elgondolkoznia”, mert a népszerűsége rendkívüli
módon visszaesett és a többi. Ahogy ilyenkor lenni szokott, a politikai „elemzők” egymást túllicitálták a nagyotmondásban és a jövőbe látásban. Mintha hirtelen
mindegyikük egy-egy kristálygolyót tudhatna magáénak, amely megmondja a tutit.
Pedig a szociáldemokraták „rendkívüli” kongresszusán nem történt semmi rendkívüli. Újraválasztották a
régi elnököt, rendezték a pártkatonák sorait úgy, hogy
a régi-új főnöknek a legmegfelelőbb legyen, de nem módosították az alapszabályt, sem a programjukat, vagyis
tényleg nem történt semmi rendkívüli.
A másik „rendkívüli” esemény, a liberálisok tanácskozása sem hozott semmi rendkívülit: elhatározták,
hogy a jelenlegi elnököt fogják támogatni a következő
elnökválasztáson. Vagyis azt teszik, amit eddig is tudott
mindenki. Rendkívüli a dologban talán az lehetne, hogy,
mint kiderült, meg sem kérdezték támogatottjukat, hogy
akar-e egyáltalán egy újabb mandátumot. A másik határozatuk arról szólt, hogy a párt elnöke – aki a legutóbbi választáson végre-valahára elnyerte ezt az évek
óta hőn áhított funkciót – lesz a szervezet miniszterelnök-jelöltje. Ez is régi álma. Mindenki tudja, tehát
semmi új, semmi rendkívüli nincs a dologban.
Az sem rendkívüli, hogy – bizonyára a szombati határozataiktól „megerősödve” – elhatározták, bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a kormány ellen.
Ami „rendkívülinek” mondható, az az, hogy azt hiszik, „a Nemzeti Liberális Párt jelenti az egyetlen megoldást”, az egyetlen, amely szerintük alkalmas lenne az
ország vezetésére.
Ez az eddigi ténykedéseik tükrében tényleg „rendkívüli” mutatvány lenne.
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2020 utáni költségvetés és a jövőbeni kapcsolatok

Strasbourgi EP-plenáris ülés

A 2020 utáni költségvetés, illetve a Brexit utáni kétoldalú kapcsolatok, a legszegényebb régiók támogatása és nem
utolsósorban az újságírók biztonsága a
legfontosabb pontjai az Európai Parlament
e heti strasbourgi plenáris ülésének.

Mózes Edith

Az EU-nak növelnie kell a kutatásra, fiatalokra és kisvállalkozásokra fordított összegeket
– olvasható az EP tárgyalási mandátumát összefoglaló tervezetben, amiről ma vitáznak és szerdán szavaznak a képviselők.
A következő többéves pénzügyi keret (MFF)
továbbra is szolgálja a mezőgazdaságot és a regionális politikát, de a védelem, biztonság vagy a
migráció területén jelentkező új kihívások kezelését is lehetővé kell tennie, és kell tudnia orvosolni
a Brexittel járó bevételkiesést is, áll a tervezetben.
Az új költségvetéshez az EP jóváhagyására is
szükség van. „Nem képzelhető el megállapodás
anélkül, hogy előrelépés születne a saját források
területén” – vagyis a bevételekben, figyelmeztetnek a képviselők.
Egy másik állásfoglalásban az EP a fokozatosan bevezetendő új források – a pénzügyi
tranzakciós adó, környezetvédelmi adók, a digitális szektorból származó bevételek – és párhuzamosan a nemzetállami hozzájárulás
csökkentése mellett érvel.
Az uniós költségvetés több mint 94%-a a polgárokat, régiókat, városokat, gazdálkodókat
szolgálja, az EU adminisztratív költségei a büdzsé 6%-át teszik ki, aminek a fele megy fizetésekre (forrás: Európai Bizottság).
A két állásfoglalás az EP hivatalos véleménye
a májusban érkező bizottsági törvényjavaslathoz. A Parlament szeretné azonnal elkezdeni a
tárgyalásokat, hogy még a 2019-es választások
előtt létrejöhessen a megállapodás. Vita: március
13., kedd, szavazás: március 14., szerda
Brexit: az EP véleménye a jövőbeni kapcsolatokról
A Brexit utáni kétoldalú kapcsolatokat vázoló
állásfoglalásról vitázik ma és szavaz szerdán az
EP a márciusi 22-23-i uniós csúcs előtt.
A tervezet szerint a jövőbeli kapcsolatok
szempontjából egy társulási megállapodás lenne

Dr. Ábrám Zoltán

a megfelelő forma. A javaslat hangsúlyozza továbbá, hogy az EU-nak nem véletlenül vannak
közös szabályai, törvényei – még a legszorosabb
kapcsolatban álló harmadik ország sem élvezhet
olyan jogokat, mint egy tagállam. A tagállamok a
márciusi csúcson fogadják el a jövőbeni kapcsolatokról szóló tárgyalásokra vonatkozó iránymutatásokat.
Vállalati adózás
Az uniós társasági adórendszer alapos átszabását javasolja az EP, hogy a cégek ne költözhessenek alacsony adót kivető országokba. A
reform két jogszabályt érint, és egy világos, tisztességes és egységes adórendszer létrehozását
célozza. A legfontosabb javaslatok között szerepel, hogy a cégek ott fizessenek adót, ahol a protermelik,
de
vannak
benne
fitot
adóharmonizációs lépések és fejlettebb adóhátralék-számítási módszerek is.Vita: március 14.,
szerda, szavazás: március 15., csütörtök.
Az újságírók biztonsága és az uniós pénzek
szlovákiai felhasználása
Ján Kuciak oknyomozó újságíró és menyaszszonya, Martina Kušnírová meggyilkolása nyomán az újságírók biztonságáról vitázik szerdán
a Parlament. A vita kitér az uniós pénzekkel kapcsolatos állítólagos visszaélésekre, valamint a
szervezett bűnözés és a szlovák politikusok kapcsolatára, amit Ján Kuciak tárt fel a cikkeiben.
Az EP március 7-én delegációt küldött Szlovákiába. A februári brüsszeli plenáris ülés kezdetekor Tajani elnök egy perc csendet rendelt el a
megölt oknyomozó újságíró emlékére, és gyors
és hatékony vizsgálatot követelt. Vita: március
14., szerda, szavazás: az áprilisi plenárison.
António Costa portugál miniszterelnök
az EU jövőjéről
A portugál kormányfő a harmadik uniós vezető, akivel az EP szerda reggel az EU jövőjéről
vitázik.
António Costa korábban szocialista EP-képviselő és alelnök volt, mielőtt lemondott, hogy
belügyminiszter legyen. Nyolc évig volt Lisszabon polgármestere, 2015 novembere óta miniszterelnök. Antonio Tajani és António Costa közös
sajtótájékoztatót tart a vita után.
Az áprilisi plenárison Emmanuel Macron
francia elnök fog felszólalni.

Amerikai vámok az acélra, alumíniumra – az EU
válasza
Cecilia Malmström uniós biztossal vitatja
meg az EP az amerikai védővámokat szerdán.
Donald Trump elnöknek az acél- és alumíniumimportra kivetett vámjai, az ellenlépések, ezek
hatása a munkahelyekre, árakra és befektetésekre, valamint a korrekciós lépések lesznek a
vita fő témái. Az EP szakbizottsága határozottan
elítélte az amerikai lépést, és támogatásáról biztosította a bizottságot a nemzetközi kereskedelmi joggal összhangban álló ellenintézkedések
kapcsán.
Egy másik szerdai vitában a spanyol olajbogyóra kivetett amerikai vámról és az esetleges
ellenintézkedésekről faggatja az EP a bizottságot. Szavazás: március 15., csütörtök.
Legszegényebb uniós régiók: ambiciózus
támogatás és egyedi stratégia kell
A régiók közötti együttműködést segítő projektek és finanszírozásuk maradjon prioritás, az
uniós büdzsé megszorításainak ellenére is –
kérik a képviselők. A regionális fejlesztésért felelős szakbizottság tagjai szerint a nemzeti állami beruházások visszaesése az alacsony
jövedelmű, elmaradottabb régiókat sújtja, amelyek a gazdasági és pénzügyi válság következményei miatt már így is nehéz helyzetben
vannak. A képviselők szerint kulcsfontosságú az
ilyen régiók megfelelő pénzügyi támogatása, de
emellett szükség van egyedi, az adott régióra
szabott stratégiára is, hogy valóban fel tudják
számolni a problémákat, és jobb lehetőségeket
kínáljanak az ott élőknek.
Az Európai Bizottság 2017 októberében tette
közzé a gazdasági növekedés, illetve a jólét tekintetében lemaradó régiókról szóló jelentését,
amelyben a 47 legszegényebb uniós régióra fókuszál, összesen 8 tagállamban.
Ezek az alacsony növekedésű régiók, amelyek
GDP-je megközelíti az EU-s átlagot, de a növekedési ráta nagyon alacsony (Olaszország, Spanyolország, Görögország és Portugália),
valamint az alacsony jövedelmű régiók, amelyeknek GDP-je alacsony, de ígéretes növekedési tendenciát mutatnak (Magyarország,
Románia, Bulgária és Lengyelország). A legszegényebb régiókban mintegy 83 millió lakos,
vagyis az EU lakosságának egyhatoda él (32
millió alacsony jövedelmű régióban és 51 millió
alacsony növekedésű régióban).
Forrás: az Európai Parlament Tájékoztatási
Irodája Magyarországon

Tiltakozik
a Sanitas

Iulian Pope, a Sanitas egészségügyi szakszervezet alelnöke hétfőn azt mondta,
amennyiben az egészségügyben általános sztrájkra
kerül sor, az a teljes rendszert blokkolja.

A szövetség hétfői országos
ülésén eldöntötte: több kisebb tiltakozást szervez, április 25-én
pedig széles körű tüntetés lesz.
„Amennyiben
általános
sztrájkra kerül sor, a személyzet
egyharmada teljesít majd szolgálatot, és csak a sürgősségi eseteket
látják el. Gyakorlatilag blokkolódik a rendszer. De reméljük, általános sztrájk azért nem lesz. A
tizenkettedik órában vagyunk, az
egészségügyben mindenki elégedetlen” – mondta hétfőn Iulian
Pope, a Sanitas alelnöke.
Az országos szakszervezet hétfőn eldöntötte: március 20-án, 22én, 27-én és 29-én kisebb
tiltakozásokat szerveznek Bukarestben, április 25-én pedig 20.000
ember részvételével nagyszabású
tüntetésre kerül sor. Felvetették az
általános sztrájk lehetőségét is, április 25. után. (Mediafax)

Körzeti
közgyűlés

A marosvásárhelyi RMDSZ kövesdombi körzete március 13-án,
ma 18 órától körzeti közgyűlést
tart a marosvásárhelyi RMDSZ
székházában.
A gyűlés napirendje:
1. Tisztújítás
2. Körzeti választmányi tagok
választása

A kommunizmusban a Duna-delta munkatáboraiba száműzött
ártatlanul elítéltekre emlékeztek

A székely és a magyar szabadság napja közötti vasárnap a Mezőfelei Református Egyházközség és az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület szervezésében
megemlékeztek a kommunizmus áldozatairól. A templomi ünnepi műsort követően
olyan emlékhely felavatására került sor a
papkertben, amely – elsőként egész Erdélyben – a kommunizmus által a Duna-delta
munkatáboraiba száműzött ártatlanul elítélteknek állít emléket. Az anyaszentegyházat
és a delta világát jelképező pelikánszobor (alkotója Szőcs Zoltán) kőtáblájára az alábbi
szöveg került: „A Duna-delta munkatáborait
megjárt ártatlanul elítéltek, kiemelten a falu
szülöttei: Ábrám Sámuel, Fülpösi Jenő,
Kacsó Tibor emlékére”. Egyúttal sor került
Az igazság szabaddá tesz című könyv ismer-

Gráma János egykori elítélt beszél az egybegyűltekhez

tetőjére, valamint a Peripravát bemutató
fényképkiállításra.
Igét hirdetett Ötvös József ny. lelkész, és
az áldozatok sorsát az alábbi bibliai igével állította párhuzamba: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet
megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az
igazság koronája, melyet megád nékem az Úr
ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem
pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva
várják az ő megjelenését.” (2Tim 4.7-8). Az
ünnepséget lebonyolító presbitérium és a nőszövetség nevében Nagy Sándor mezőfelei
lelkész köszöntőjét követően dr. Ábrám Zoltán, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke ismertette a kezdeményezés
üzeneteit, majd Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa részéről Percze László konzul
tartott megemlékező beszédet. A megemlékezés templomi részét a több nemzedéket átfogó gyülekezeti kórus kulturális műsora
zárta.
Ábrám Noémi műsorvezető köszöntője
után a szoboravatás első felszólalója dr. Vass
Levente parlamenti képviselő volt. Távollétében került felolvasásra Pál-Antal Sándor
történész írása: Az 56-os mezőfelei áldozatok
emlékezete, valamint Tófalvi Zoltán író,
1956-ot kutató erre az alkalomra elküldött
Gloria victis! Avagy: Dicsőség a román kommunista diktatúra által meghurcolt erdélyi ötvenhatosoknak! című írásának több
gondolata. A méltatásokban megfogalmazódott: Mezőfele a magyar forradalom hatására
alakult szervezkedések egyik fontos központja, miközben az elítéltek helytállásából
erőt meríthetünk.
A Duna-delta leghírhedtebb munkatáborát,
Peripravát megjárt Gráma János egykori elítélt, a Volt Politikai Foglyok Maros Megyei
Szövetségének titkára személyes átéléseit tolmácsolta a megjelenteknek. A Duna-deltában
az Ukrajnával határos Chilia-ág mentén
fekvő Periprava az ország egyik legnehezebben megközelíthető falva, neve végérvénye-

sen bekerült a történelemkönyvekbe. Az egy- zett el az Erdélyi Magyar Közművelődési
ház- és emberellenes kommunista diktatúra Egyesület, a Mezőfelei Református Egyházide száműzte Csiha Kálmán református és község, Magyarország Csíkszeredai FőkonMózes Árpád evangélikus püspököt, Fülöp zulátusa, az RMDSZ parlamenti képviselete,
G. Dénes és Varga László marosvásárhelyi a Volt Politikai Foglyok Maros Megyei Szöreformátus lelkészeket, Dávid Gyula iroda- vetsége, valamint Kacsó Tibor, Fülpösi Jenő,
lomtörténészt, az EMKE tiszteletbeli elnökét, Ábrám Sámuel leszármazottai.
Páskándi Géza írót és
sorstársaikat. Többségük már nem él, kegyelettel
emlékezünk
rájuk.
A kommunista munkatáborokat megjárt
mezőfelei születésű politikai elítéltek leszármazottai
nevében
egyházi ének, szavalat,
ünnepi beszéd hangzott
el (Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Református
Egyházkerület főgondnoka). És üzenetek a
múltból a jelenen át a
jövőbe: „Nehéz, de jó
becsületesen élni!”,
„Az idő rostál, meg a
történelem, nem az
ember”, „Emlékezni
akarunk Istenünk jóságos szeretetére, mellyel
elhurcolt és ártatlanul
elítélt
szeretteinkre
gondot viselt a nehéz
években, és hazavezényelte őket drága otthonaikba”.
A szobor leleplezését követően (EMKE
és egyház képviselői)
Jakab István marosmezőségi esperes mondott
áldást.
A
homokkőből készült ta- A pelikánszobor jelképe az anyaszentegyháznak is, a Duna-deltának is (alkotó: Szőcs
lapzatra koszorút helye- Zoltán)
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Palotaőrök „trófeái”

Sikeres „vadászat” előadással és a Facebookon

Dr. Osváth Pál diplomata Vadászat és
vadásztrófeák című előadására hívta
meg az érdeklődőket a Bolyai Farkas
középiskola 10. B osztályának 14 tagú
diákcsapata, a Toldalagi-palota őrei,
akik osztályfőnökük, Puskás Attila
irányításával a Marosvásárhely főterén álló szép barokk palota népszerűsítését vállalták az Örökségünk őrei
vetélkedő keretében.

Bodolai Gyöngyi
Az érkezőket a palota kapujában álló két
fiatal pár fogadta, akiknek öltözete a hajdani
idők hangulatát idézve az arra járók érdeklődését is felkeltette. Az emeleti elegáns kandallós teremben dr. Osváth Pál vadász
előadása és fegyverismertetője hangzott el. A
rögtönzött kiállításon érdekes vadásztrófeákat láthattak a jelenlévők az előadó és Dimitrie Sturdza herceg gyűjteményéből, ami
csütörtökig még megtekinthető.

Kutatási vágy, kalandkeresés,
gyűjtési szenvedély
Az arisztokrata családok életének kiemelkedő eseménye volt a vadászat, emiatt került
sor az előadással egybekötött kiállításra –
hangzott el a bevezetőben. A palota őreinek
képviselője Fekete Istvánt idézte, aki szerint
a vadászat egyáltalán nem a lövés, a gyilkolás
tudománya. A vadászat ősi örökséget jelent,
ősi harcot a család táplálékának megszerzéséért, ugyanakkor kutatási vágyat, megfigyelést, tudásszomjat, kalandkeresést, gyűjtési
szenvedélyt, erdők, mezők, nádasok szeretetét, akkor is, ha nem szólhat a puska. És valóban erről beszélt dr. Osváth Pál, Zambia
Köztársaság Romániai Akkreditált Diplomáciai Képviseletének vezetője.
Már kezdetben leszögezte, hogy célja egy
interaktív beszélgetés a vadászatról, a Toldalagiakról, a Sturdza herceggel való kapcsolatáról – majd hozzátette, hogy fontosnak tartja
a fiatalok felkarolását, hogy híre menjen
annak, hogy Marosvásárhelyen, Erdélyben, a
Kárpát-medencében ki, mikor, miből és mit
épített. Sajnálkozását fejezte ki, hogy a szállítás, hely és megfelelő felszerelés hiányában
nem sikerült több és nagyobb méretű trófeákat kiállítani. Majd tolmácsolta Sturdza herceg meghívását, aki olaszországi útja miatt
nem tudott jelen lenni, de szívesen látja a fiatalokat erdőlibánfalvi vadászházában, hogy
megmutassa látványos trófeakiállítását.

Tholdalagi Mihály és a vadászat
A Toldalagi családról elmondta, hogy
Tholdalagi Mihály I. Rákóczi György fővadászmestere volt, ami fontos tisztséget jelentett, mivel az állattenyésztésért is ő felelt, és
abban az időben nagyon sok szarvasmarhát
szállítottak Erdélyből. Bár nehéz volt a vadászkutyák tartása, idomítása és szállítása,
Tholdalagi Mihálynak 17 vadászkutyája volt.
A Görgény völgyét gyakran látogatta, hiszen
az ő idejében még bölény is élt ott. A történelem során neves erdélyi fejedelmek, hercegek fordultak meg a környező erdőkben.

Osváth Pál érdekességként említette meg,
hogy a Toldalagi család egy későbbi tagjának
az írásos feljegyzése szerint az 1800-as évek
végén tiltott volt a nadrágviselet a női vadászok számára, a konstantinápolyi pátriárka
ugyanis megátkozta a nadrágot viselő nőket.
1890-ben viszont az első magyar orvosnő,
Hugonnai Vilma szarvasbőr nadrágban ment
a Tátrába bölényvadászatra az orosz herceggel.
A Tholdalagiak vagyonát 1701-ben lefoglalták, a trófeákat elkobozták, amelyekből néhány a Magyar Nemzeti Múzeumhoz került,
és a gödöllői kastélyban is őriztek belőlük. A
későbbiekben ellopták, elherdálták Teleki
Samu 3159 trófeából álló gyűjteményét és
fegyvereit, Bürger-csizmáját pedig nemrégen
árverezték Frankfurtban.
Az előadó beszámolt a Dimitrie Sturdza
herceghez fűződő kapcsolatáról, akivel jó
ideje járnak vadászni, elsősorban vaddisznóra
és dámszarvasra. Ezeknek a vadászatoknak
az emlékét őrzi a kiállított háromkilós dámszarvas trófea, az állatot Székelyudvarhely
határában ejtette el három évvel ezelőtt.
Abban az időben lőtt egy értékesebb dámszarvast Sturdza herceg is, amelynek trófeáját

megmutatja a csapat tagjainak, ha ellátogatnak a vadászházába.

Etikátlan vadászok
A későbbiekben beszélt a többi trófeáról is,
amelyek közül az afrikaiak a Sturdza herceg
tulajdonát képezik, a zergetrófeáért pedig a
szászrégeni vadásztársaság vezetőjének
mondott köszönetet. Dr. Osváth Pál beszámolt a romániai magán vadászati területek-

ről, különösen az Arad közelében levő
székudvariról. A kilenchektáros erdőt nagyon szakszerűen kezeli a helyi vadászegyesület, ahogyan a Galac megyei Fekete-völgy
fácánosát is. Beszélt a vadászok ellen folyó
kampányról, arról, hogy Romániában más
országokhoz képest viszonylag könnyen és
gyorsan lehet vadászengedélyhez jutni. Kivetített képeken bemutatta a különböző vadászfegyvereket, vadászatokon készült
felvételeket, elejtett állatokat. Kérdésre válaszolva elhangzott, hogy a hivatásos vadászok mellett egyre többen vannak olyan
újgazdagok, aki alapos képzettség, minimális vadászkultúra nélkül csupán státusszimbólumnak tekintik a vadászatokon való
részvételt, rontva a színvonalat, nem törődve az etikus viselkedéssel. Bár egyre drágább sportról van szó, az ügyes vadász az
olcsóbb orosz fegyverrel is el tudja ejteni a
vadat. A legnagyobb élményt számára egy
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rendkívül nehéz terepen, a Mátrában zajló
muflonvadászat jelentette, amelynek trófeája ott volt a kiállított tárgyak között. Magyar vadásznak tartja magát, a régeni
Hermina vadásztársaság tagja, s bár egy afrikai országot képvisel, nem óhajt Afrikában
vadászni.
Elmondta, hogy a hajdani marosvásárhelyi
Petráskó örmény fegyverkereskedőtől Teleki
Samu és Széchenyi Zsigmond is vásárolt
fegyvereket, ez utóbbi azért, hogy támogassa
a helybeli kereskedelmet.
Beszélt a juhnyájak, a juhászkutyák okozta
nagy károkról, és megvédte a medvéket. Elköltöztetésüket fölöslegesnek tartja, hiszen
bebizonyosodott, hogy visszatérnek eredeti
életterükre.

Toldalagiak az Egyesült Államokban
A beszélgetés végén egy újkori „vadászat”
eredményét jelentette be Puskás Attila, a csapat vezetője. A Facebookon való keresgélés
nyomán talált rá az Egyesült Államokban élő,
Toldalagi nevet viselő családra. A levélre
nem késett a válasz. A Párizsban mérnöki oklevelet szerzett Toldalagi Pál a család férfi leszármazottjaként viseli a nevet, amit 18 éves
ikerpár gyermekei, Miklós fia és Krisztina
lánya visznek tovább. Édesapja nagyercsei
gróf Toldalagi Ferenc (1920-96) volt, édesanyja, pilisi és szilassy Szilassy Éva (19232014) ősrégi felvidéki családból származott.
Leveléből kiderül, hogy életük kalandosabb
volt bármelyik izgalmas regénynél. Édesapja
Bécsben, a Thereziánumban nevelkedett,
1939-ben a francia idegenlégiónál jelentkezett, és Afrikában harcolta végig a II. világháborút. Algírban kezdte az életet, ahol
gyermekei megszülettek, a levélíró 1951-ben.
Az algériai háború utolsó évében Franciaországba menekültek, ahol Toldalagi Pál fizika,
matematika és távközlési mérnöki oklevelet
szerzett, majd a cambridge-i (USA) Massachusetts Institute of Technologyn tanult, dolgozott, oktatott, nyerte el a doktori címet.
1977-ben nősült, felesége szülei 1956-os menekültek Budapestről.
Nagyapja gr. Toldalagi László volt (Koronka, 1892 – Budapest, 1942), aki Göttingenben szerzett diplomát, és vadászrepülős
volt az I. világháborúban. Hazatérte után a
koronkai kastélyt és összes birtokát öccsének,
Toldalagi Józsefnak adta át, aki Koronka
utolsó tulajdonosaként 1944-ben halt meg.
Özvegye, Béldi Zsuzsánna Miskolczy Dezső
professzorhoz ment feleségül, aki örökbe fo-

gadta a lányait. Ily módon a lányok iskolába
és egyetemre kerülhettek.
Toldalagi Pál három éve járt gyermekeivel
Marosvásárhelyen, de a Toldalagi-palotát
csak kívülről látták. A nyáron jönnek újra
családi találkozóra Magyarországra, és ellátogatnak Marosvásárhelyre is, hogy a palotaőrző diákokkal és tanárukkal találkozzanak –
olvasható a levélben, amely végén lelkesítő,
szép üzenet szól a diákoknak.
„Nagyon örülök, és büszke vagyok eddigi munkájukra. Nagyon tisztelem azokat
a fiatalokat, akik még kíváncsiak saját,
majd környezetük és népünk múltjára, akik
megbecsülik erdélyi magyar származásukat, és abból bizalmat merítenek, hogy az
erdélyi magyarság gazdag, sajátos történelmi, kulturális múltját próbálják tovább
ismertetni és megszerettetni a digitális eszközök révén is a 21. század fiataljaival
szerte a világon.”
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Akadozó kultúrotthon-javítás

(Folytatás az 1. oldalról)
az időközben előállt pluszkiadásokat pedig nem tudja fedezni. Azt
Szerkeszti: Vajda György tudni kell, hogy ezek a támogatások
utófinanszírozásúak, ami azt jelenti,
hogy a cég saját pénzét kell befektesse, majd az elvégzett munka és a
befektetett anyag költségeit a pályáztató kifizeti. Az önkormányzat
az önrész biztosítására hitelt vett fel
a vidékfejlesztési garanciakeretből,
ami határidőhöz kötött, így kettős
szorítóba kerültek. A polgármester

Községfejlesztési beruházások

A Nyárádmagyarósi Polgármesteri Hivatal tervei szerint
az idén nagyobb lélegzetű
korszerűsítési beruházások
lesznek, amelyek a községet
megyénk egyik legfejlettebb
települései
közé
emelik
majd. Kacsó Antal polgármester szerint a község még mindig kiaknázatlan potenciállal
rendelkezik.

Az egyik fejlődési lehetőséget a
Nyárádmagyarós – Sóvárad közötti
út, turisztikai szempontból pedig
Nyárádselye és a Bekecs közelsége, vonzerejének kiaknázása jelenti, de a vidék adottsága miatt
gyümölcstermesztésre és állattenyésztésre is igen alkalmas, ezért
ha az önkormányzat elvégzi a tervezett infrastruktúra-fejlesztési beruházásokat, esély van arra, hogy
valóban kiemelkedjen Nyárádmagyarós a környékbeli települések
közül.
Korszerű távközlési hálózat
Míg egyes Maros megyei községekben mobiltelefonjel sincsen,
addig Nyárádmagyaróson sikerült
korszerűsíteni a távközlési hálózatot a községközpontban és a hozzá
tartozó két településen. A munkálatokat az RDS-RCS kábelkommunikációs cég építette ki Banga
László területi igazgató támogatásával. Míg korábban, aki tehette,
különböző szolgáltatóktól bérelt tányérantennával televíziózott, addig
az idéntől átállhattak az RDS szolgáltató kábelhálózatára, amely
jóval olcsóbb hozzáférést biztosít,
és az adók mintegy 70%-a magyar
nyelven sugároz. Felgyorsult az internet is 50-60 MB-ről 2 GB-ra,
ugyanakkor kedvező áron vezetékes telefont is beszereltek annak,
aki igényelte. Mint ismeretes, négy
évvel ezelőtt sikerült kiegyezni az
Orange mobiltelefoncéggel, amely
a község határában egy antennát állított fel, így most tökéletes mobilhálózattal is lefedik a környéket.

Megújul a közvilágítás
Mintegy két hónap múlva a községben hozzáfognak az utcai lámpatestek
cseréjéhez.
A
Nyárádmenti LEADER csoporton
belül a község sikeresen pályázott
támogatásra. Az országos vidékfejlesztési alapból 44.000 eurót (héa
nélkül) fordíthatnak 200 villanyoszlop és világítótest cseréjére.
A jelenlegiek helyére LED-égős
fényszórók kerülnek. Ezenkívül a
faluközpontokba az időt és a hőmérsékletet mutató elektronikus

elmondta, jelenleg tárgyalásokat
folytatnak a kivitelező cég képviselőivel, hogy az előállt helyzet miatt
ne álljon le a munka. Ugyanakkor
az eset nyilvánvalóan igazolja,
hogy szükség van a közbeszerzési
törvény módosítására, mert ebbe a
helyzetbe kerülhet más önkormányzat is. Ottjártunkkor egyetlen munkás
végzett
falsimítást
a
lépcsőházban; valójában zajlik a
munka, csak hát nem az elvárt
ütemben – tehetjük hozzá.

Oktatási helyzetkép

A nyárádselyei út jelenlegi állapota

jelzőtáblákat is szerelnek. Jelenleg
folyamatban van a közbeszerzés.
Ha sikerül kiválasztani a kivitelezőt, március végén hozzáfognak a
világítótestek cseréjéhez.

Új villanyvezeték
Mivel elég sok panasz volt az
áramkiesések miatt, a község vezetősége úgy döntött, hogy az Electrica Rt.-t felkéri, cseréljék ki a
nagyfeszültségű villanyhálózatot,
amely ellátja árammal a községet.
Az áramszolgáltató cég azt ígérte,
hogy a Makfalva – Berekeresztúr
irányából érkező magasfeszültségű
hálózatra két új transzformátor-állomást helyeznek ki, az egyik látja
el Nyárádselyét, míg a másik Magyaróst és Torboszlót szolgálja ki.
Természetesen a vezetékeket és a
tartóoszlopokat is kicserélik. A beruházást a község a saját költségvetéséből állja.

Leaszfaltozzák a nyárádselyei utat
Úgy tűnik, hogy végre megvalósulhat a többéves álom, ugyanis az
országos vidékfejlesztési alapkezelő jóváhagyta a nyárádselyei út
aszfaltozásának finanszírozását. A
munkálatok a számítások szerint
5,4 millió lejbe kerülnek. Az aszfaltszőnyeget a magyarósi eltérőtől, a református templom elől a
nyárádselyei református templomig terítenék le. Ezenkívül kilenc
új átereszt (kisebb hidat) is építenének, ugyanakkor kiépítik az utat
övező árkokat. Már meghirdették
közbeszerzést a kivitelező kiválasztására. Ha nincs óvás, akkor a
nyertes cég április folyamán hozzá
is foghat a munkálatokhoz. A polgármester azt reméli, hogy az aszfaltút elsősorban a turizmust
lendíti fel, ugyanis Nyárádselye a
legközelebbi kiindulópont a Be-

Közösségépítés

Valószínű az idén sikerül teljesen felújítani a nyárádmagyarósi református
templomot, miután 2015-ben a tetőszerkezetet és a cserepeket cserélték
ki és 2016-ban a külső munkálatokat is
elvégezték. Erről tájékoztatott Lázár
Balázs tiszteletes.

Reális esély van arra, hogy az idéni felújítás
során először kicseréljék a padlót, rendbe tegyék, lefessék a padokat és a két belső ajtót
is. Ígéret van a püspökség részéről, hogy finanszírozzák a felsoroltak kivitelezését.
Nem teszik vissza a hajópadlót, hanem téglaburkolatot helyeznek el, ugyanis megfelelő
szigeteléssel biztosítják a szellőzést, hogy
megakadályozzák a gombásodást. Azt is tervezik, hogy az idén folytatják a parókia felújítását, két szobát és a gyülekezeti termet
szeretnék rendbe tenni, a tervek között szerepel a templom teljes belső javítása is, ami-

Fotó: Vajda György

kecs-tető felé. Amúgy több település egységes – a Bekecs-tető turisztikai látványosságait előtérbe
helyező – tervet szeretne kidolgozni, így a korszerű út is hozzájárulhat
az
idegenforgalom
növeléséhez.

Utolsó fázisban
a településrendezési terv
Nemsokára elkészül az általános
településrendezési terv (PUG),
amelyet majd közvitára bocsátanak. A terv 10 évig határozza meg
a falu fejlesztési, építkezési irányvonalait. Előirányozták például,
hogy építkezési engedélyt Nyárádmagyaróson a Sóvárad felé vezető
úton adnak ki, ott, ahol „kettészakadt” a település, ugyanis van egy
600 méteres terület, amely eddig
üresen állt. A földcsuszamlást figyelembe véve Nyárádselyében
csak az eddigi faluhatár alatt lehet
majd házakat felhúzni, ami azt jelenti, hogy Magyarós felé terjeszkedhet a falu, Torboszlón pedig a
Nyárádmagyarós felől érkező községi út mentén lehet építkezni.
Megtudtuk, hogy a vízügyi igazgatóság beruházásának köszönhetően
a patak vízszintjét mintegy 1 méterrel megemelték, így sikerült
megfékezni a geológiai jelenséget.
Ez nem zárja ki viszont azt, hogy
nagyobb természeti katasztrófa (kiadós esőzés stb.) ne idézzen elő
újabb földcsuszamlást. Alaposabb
kutatások nyomán kiderült, hogy
az itteni földmozgás nem új keletű,
hiszen több mint egy évszázaddal
ezelőtti egyházi krónikában is feljegyezték, hogy emiatt rongálódott
meg a templom. Kendő felé még
mindig bizonytalan a talaj, de
abban az irányban nem laknak, így
az esetleges földcsuszamlás épületekben nem okozhat kárt.

hez remélhetőleg sikerül majd pénzre szert
tenni.
A nyárádmagyarósi református egyházközségnek 382 nyilvántartott tagja van, közöttük
sajnos vannak olyanok is, akik külföldön élnek
vagy dolgoznak. Közülük gyakorlatilag
mintegy 100 személy él otthon, a templomba
50–70-en járnak rendszeresen. A tiszteletes elmondta, hogy a korábbihoz képest sikerült felráznia a gyülekezetet, ugyanis ifjúsági
találkozókat tartanak, van csütörtökönként bibliaóra, és annak ellenére, hogy az iskolában is
tartanak vallásórát, sikerül rendszeresen a parókián is megtartani ezeket az összejöveteleket. A tiszteletes reméli, hogy ha sikerül
befejezni a több éve tartó felújítást, akkor
egyre többen – főleg fiatalok – lépnek majd be
a templom kapuján, hiszen értékvesztett világunkban szükségünk van a lélekerősítésre, a
közösségépítésre.

Az új tanév elejére megújul a
torboszlói óvoda és a nyárádmagyarósi általános iskola
épülete. Az előbbire az országos vidékfejlesztési alapból
560.000, míg az utóbbira 2
millió lejt szánnak. A pénzből
kicserélik a tetőzetet, a nyílászárókat, a központifűtésrendszert, a padlókat és a
falburkolatot, és felújítják a
mellékhelyiségeket is. A szerződést várhatóan március
végén kötik meg a kivitelezővel, a munkálatokat a
nyári vakáció idejére tervezik,
így
várhatóan
a
2018/2019-es tanévet majd
az új oktatási intézményekben kezdhetik az óvodások
és az iskolások.

Iszlai Tünde iskolaigazgatótól
megtudtuk, hogy szükség van a beruházásra, hiszen a községközpontban levő iskola 1954-ben épült,
majd a főútra néző homlokzati épületet 1975-ben bővítették, azóta
csak a szükséges karbantartási
munkálatokat végezték el. Igaz, az
önkormányzat saját költségvetésén
termopánra cserélte ki a nagyon
tönkrement fakeretes ablakokat. Jelenleg 154 gyerekkel foglalkoznak,
közülük 26 óvodás. Torboszlón
csak óvoda van, Nyárádselyében
óvoda és összevont I-IV. osztály,
míg Nyárádmagyaróson az óvodától a nyolcadik osztályig járnak a
gyerekek iskolába. Az oktatás kizárólag magyar nyelvű. A felújítás
kapcsán az igazgató elmondta, hogy
amennyiben lehetőség lesz, azt szeretnék, hogy nemcsak a földszintre,
hanem az emeletre is korszerű mos-

dót építsenek, a földszinti raktárhelyiséget pedig a pedagógusoknak
tanári szobává alakítanák át. Jelenleg 15 van, akik közül többen Marosvásárhelyről, Nyárádszeredából,
illetve Kibédről ingáznak, öt kolléga helybéli. A falvakból a gyerekeket
iskolabusz
szállítja
megszokott órarend szerint. Amikor
valamelyik diák hamarabb végez az
iskolában, a „holtidőben” valamelyik teremben elvégezheti a házi
feladatait.
Más községekhez viszonyítva jól
állnak az utánpótlással. Jövőre várhatóan 54 óvodás lesz a községben,
Magyaróson 27-en kezdik majd
meg a tanulást. Az idén a községben
négy nulladik osztályos iratkozott
be. Hogy mi az oka ennek a fluktuációnak, csak találgatni lehet. Az
igazgatónő szerint hazajöttek azok,
akik külföldön próbálkoztak, vagy
úgy tűnik, hogy azok a fiatalok,
akik jövőre íratják be óvodába gyerekeiket, most már inkább itthon
maradnak, és ez jó jel.
Az idén kilenc nyolcadik osztályos fejezi be tanulmányait. Iszlai
Tünde elmondta, az év elejétől
többször találkoztak a szülőkkel, és
elbeszélgettek velük a továbbtanulási lehetőségekről. S míg az előző
években „divat” volt Marosvásárhelyre menni nagynevű középiskolába, addig két éve inkább a
szakmák felé irányulnak a diákok,
Nyárádszeredában vagy Szovátán
folytatják tanulmányaikat autószerelői, faipari vagy gasztronómia-turizmus szakon. Az tapasztalható,
hogy egyre kevesebb diák érettségizik, és nem sokan maradnak itthon gazdálkodni.
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Női kézilabda BL: újabb győzelmével
csoportgyőztes a Győr

A címvédő Győri Audi ETO KC házigazdaként kilenc góllal legyőzte a szlovén
Krim Mercator Ljubljana csapatát szombaton a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének utolsó fordulójában, ezzel
csoportja élén végzett.
A házigazdáknál a sérült norvég Nora
Mörk, a brazil Eduarda Amorim és a holland Yvette Broch nem léphetett pályára.
Az első három gólt meglepetésre a vendégek szerezték, a Győrnek több mint hat
percre volt szüksége az első találathoz.
Sokat hibáztak a csapatok, a házigazdák a
17. percben vezettek először (7-6), majd

Stine Oftedal vezérletével megnyugtató
előnyt szereztek a szünetre (17-12).
Alja Koren góljaival igyekezett tartani
magát a Krim Mercator Ljubljana, de a
hazaiak a második félidőben már ellenállhatatlanul kézilabdáztak, és Oftedal, illetve Nycke Groot remek teljesítményével
végül magabiztosan győztek.
A szlovén csapat legeredményesebb játékosa Koren volt, aki 13 lövésből kilenc
gólt szerzett.
A győriek ellenfele a montenegrói
Buducnost Podgorica lesz a negyeddöntőben.

Oroszországban is kikapott a Bukaresti CSM
A Bukaresti CSM a harmadik helyen végzett a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjében, miután utolsó csoportmeccsén 25-24 (9-12) arányú vereséget szenvedett Oroszországban, a Rosztov-Don pályáján. A CSM remek
első félidőt produkált, vezetett 10-6-ra, 11-7-re és 12-8-ra is, ebből hárompontos
előny maradt a szünetre, 12-9. A második félidőben a Rosztov-Don jobban játszott, megfordította az eredményt, és végül 25-24-re győzött, így a második helyen végzett a csoportban.
A negyeddöntőben a CSM a másik csoport második helyezettjével, a Metz
Handballal játszik.

Eredményjelző
Női kézilabda BL, középdöntő, 6. (utolsó) forduló, 1. csoport:
* Győri Audi ETO KC – Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 34-25 (17-12)
a Győr gólszerzői: Oftedal 11, Groot 7, Bódi 5, Knedlikova, Hansen, Görbicz,
Fodor 2-2, Afentáler, Tomori, Puhalák 1-1
* Rosztov-Don (orosz) – Bukaresti CSM 25-24 (9-12)
a Bukaresti CSM gólszerzői: Cristina Neagu 6, Majda Mehmedovic 5,
Amanda Kurtovic 4, Oana Manea 3, Isabelle Gullden 3, Marit Frafjord 1, Nathalie Hagman 1, Gnonsiane Niombla 1
* FC Midtjylland (dán) – Nykobing Falster Handboldklub (dán) 24-20
(10-9)
A csoport végeredménye: 1. Győri Audi ETO KC 16 pont, 2. Rosztov-Don
15, 3. Bukaresti CSM 13, 4. FC Midtjylland 6, 5. Nykobing Falster Handboldklub 5, 6. Krim Mercator Ljubljana 5 (pontegyenlőség esetén az egymás elleni
eredmények rangsoroltak)

Női kézilabda BL: vereséggel zárta
a középdöntőt a Ferencváros

7

A Ferencváros négy góllal
kikapott a német Bietigheim
vendégeként a női kézilabda
Bajnokok Ligája középdöntőjének utolsó fordulójában
vasárnap Ludwigsburgban,
így a 2. csoport harmadik helyén végzett.
Az utolsó forduló előtt az
FTC-nek már csak matematikai esélye volt a csoport
második helyének megszerzésére, a Bietigheimnek viszont az sem.
A magyar csapat 18 percen át jól tartotta magát,
utána viszont meglepően
sokat hibázott támadásban, A magyar csapat 18 percen át jól tartotta magát, utána viszont meglepően sokat hiés mivel a védekezése sem bázott támadásban, és mivel a védekezése sem volt hatékony, a hazaiak fokozatosan
volt hatékony, a hazaiak fo- elhúztak. Fotó: JochaPress
kozatosan elhúztak. Elek Gábor vezetőedző időt és Fie Woller volt 5-5 góllal. Az FTC
kért, de ezután sem változott a játék képe (16- ellenfele az orosz Rosztov-Don lesz a negyeddöntőben, amelynek első mérkőzéseit április 711).
Egy ideig a második félidőben sem került kö- 8-án, visszavágóit pedig egy héttel később
zelebb ellenfeléhez a Ferencváros, hat gól volt vívják.
a legnagyobb különbség (22-16). A
A negyeddöntő párosítása
hajrában sorozatban négy helyzetet is
Győri
Audi
ETO
KC – Buducnost Podgorica
kihagytak a vendégek, így végül sima
Vardar
Szkopje
–
FC Midtjylland
vereséget szenvedtek.
Metz HB – Bukaresti CSM
A Bietigheim legeredményesebb jáRosztov-Don – FTC-Rail Cargo Hungaria
tékosa a dán Mille Heick Hundahl
Eredményjelző
Női kézilabda BL, középdöntő, 6. (utolsó) forduló, 2. csoport:
* SG BBM Bietigheim (német) – FTC-Rail Cargo Hungaria 27-23 (16-11)
a Ferencváros gólszerzői: Jovanovic 7, Szucsánszki 5, Schatzl, Pena, Faluvégi 2-2, Szikora, Mészáros, Van der Heijden, Lukács, Háfra 1-1
* Buducnost Podgorica (montenegrói) – Vardar Szkopje (macedón) 25-30 (12-15)
* Metz Handball (francia) – Thüringer HC (német) 35-29 (17-19)
A csoport végeredménye: 1. Vardar Szkopje 18 pont, 2. Metz HB 14, 3. FTC-Rail Cargo
Hungaria 12, 4. Buducnost Podgorica 8, 5. Thüringer HC 4, 6. SG BBM Bietigheim 4
(pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmények rangsorolnak a középdöntő végén).
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Szerkeszti: Vajda György

Szász örökség (5.)

Olyan településeket mutatunk be, amelyek egymástól távol állnak
ugyan, de lakói kötődnek mind az erdélyi szász, mind a magyarok
történelméhez, múltjához, ezért érdemes meglátogatni őket. Nádasról kiruccanhatunk Pipére, egy csodálatos környezetben levő magyar faluba. A Kis-Küküllő menti Bonyháról érdemes a Kund-patak
völgyén Gógánváraljára és innen Kundra is autózni vagy kerékpározni. Innen pedig földút vezet át az Erzsébetvárost Csatófalvával,
Zágorral és Kóródszenmártonnal összekötő megyei útra. Ha nem
is gépkocsival, de kerékpárral mindenképpen ajánlatos ezt a körutat is megtenni. Egy másik völgy, amit akár körutat tervezve bejárhatunk, az a Luc-patak felső szakasza. Szászrégenből kiindulva
Dedrádszéplakot, Bátost és Vajolát is érinthetjük, innen pedig Beszterce megyén keresztül térhetünk vissza Monoron, Sajón, Tekén és
Tekeújfalun keresztül Szászrégenbe.

Szásznádas

Először 1301-ben terra Nadas,
1411-ben Nadasd, 1750-ben Nados,
1760–62-ben pedig Szász-Nádas
néven említették a települést. 1309ből Ulrichus nevű plébánosáról és
Szent Mártonnak szentelt egyházáról van adat. Bár szászokkal települt
be, Küküllő vármegye területére
esett, és mint jobbágyfalu, gyakran
változtak birtokosai. 1448-ban Hunyadi János birtokolja. Lakóit Bethlen Gábor özvegye, Brandenburgi
Katalin 1630-ban erősítette meg jogukban, hogy szabadon használhassák a határban fekvő erdőket,
legelőket, halastavakat. I. Rákóczi
Györgytől 1639-ben arra is jogot
kaptak, hogy a faluban férjhez
menő lányaik számára hozományként kihasíthassák jobbágytelkük
egy részét. 1720-ban 154 családot
és két malmot, 1784–85-ben 328
családot írtak össze benne. A század
első felében költöztek be első
román lakosai, akiknek iskolájáról
1755-ből való az első feljegyzés.
1722 és 1876 között járási székhely
volt. Lakói a 18. században állandó
harcot vívtak a birtokos nemesekkel
szabadparaszti jogállásuk kivívásáért. Egy nemes 1650-ben letartóztatott egy özvegyet, amiért az fiát
munka helyett iskolába küldte. A
század közepén Szásznádas vezető
szerepet vállalt a tizenhárom Küküllő vármegyei szász falu perében,
és külön-külön is pereket indított a
nemesi birtokosok ellen. Több beadványt intézett a Guberniumhoz,
követei többször jártak a bécsi udvarban. A tizenhárom falu második
memorandumát 1785-ben Mathias
Zoch nádasi lelkész adta át II. Józsefnek. 1765-ben felkelés tört ki a
nemesek visszaélései miatt, a falut
két hónapig katonaság tartotta megszállva. 1784-ben, a Horea-felkelés
hírére lakói gyűjtést rendeztek,
hogy fegyvereket vásároljanak.
Három lakosa ellen a vármegyei hatóságok indítottak eljárást. 1795ben újabb felkelés tört ki, ekkor az
öregek tanácsának tizenhárom tagját 10–17 hétig börtönben tartották
fogva. A falu 1830-ban nyert szabadalmat országos éves vásár tartására. Stephan Ludwig Roth
1848-ban szász és román lándzsás
felkelő csapatot toborozott környékén, akik hetekig táboroztak a településen. Szász lakóit 1849
márciusában egy marosvásárhelyi
vadászcsapat fegyverezte le. 1876ban csatolták Kis-Küküllő vármegye Erzsébetvárosi járásához.
Egy, az 1880-as évekből származó leírás szerint szász lakói minden évben megemlékeztek a
szászok betelepüléséről. A legények

zarándoknak öltöztek, hosszú köpenybe bújva, derekukon kötéllel,
kezükben bottal egy zászló körül
gyülekeztek. Ezután egy idős férfi
által vert dob szava mellett végigjárták az utcákat. Minden ház udvarára betértek, ott táncoltak,
enni-inni kaptak, és csak este széledtek szét, miután az egész falut
bejárták. Az 1890-es években sok,
korábban az akkori Romániába kivándorolt román család tért vissza a
faluba.
Határában 1931 óta földgázt termelnek ki, a kitermelt mennyiség
1938-ban 5 millió 576 ezer km3-re
rúgott. 1945 tavaszán a Szovjetunióba hurcolt és házukból kilakoltatott
szászok
helyére
Sziget-hegységi románokat telepítettek.
Erődített szász evangélikus temploma 14. századi eredetű. 1475-ben
teljesen újjáépítették, de román stílusú kapuzata megmaradt. Mai formáját 1851–1853-ban kapta.
1470-ben öntött harangjának felirata – „helf pot maria berot” – a
legkorábbi fennmaradt német
nyelvű harangfelirat Erdélyben. A
16. században erődítették, négy bástyatornya közül kettő maradt fenn.
Nemesi udvarházainak egy része
ma is áll. A szász evangélikus parókia 1771–1789 között épülhetett. A
helyi szájhagyomány úgy tudja,
hogy a nagyszőlősi csata után a faluban, a mai ortodox temető közepén, a későbbi Vass-kripta helyén
temették el Kemény János erdélyi
fejedelmet.

Pipe

Nevét 1325-ben Pype néven említették először mint a Szalók nemzetség tagjainak birtokát. Egy
1537-ből fennmaradt oklevél szerint a Szalók nembeli Cikmántori
Darlaszi Joga Pype-i jobbágytelkét
(Demetertől lakott) bethleni Farkasnak adta cserébe. 1550-ben Pype
birtokosa Eczeli Tabiási János volt.
1910-ben túlnyomórészt magyar lakosa volt. Egykori lakóinak nagy
része Szásznádasra költözött. A falu
boráról és gyümölcséről volt híres.
Ma alig 50-en lakják.

Gógánváralja

Bonyháról lehet megközelíteni
Gógánváralját, majd Kundot. Gógánváralja Árpád-kori eredetű magyar falu, temploma is e
korszakban, valamikor a 13-14. század fordulóján épült, román stílusban. Az első írott forrás 1332-ben
említi. 1911-ben a templomból az
Erdélyi Múzeum gyűjteményébe
került egy latin feliratos tégla,
melyből kiderült, hogy az épületet
eredetileg a Szent Szűz tiszteletére

Vajola madártávlatból – jobb oldalon a szász evangélikus templom

emelték. Az egyhajós, nyeregtetős,
ma cseréppel fedett, keletelt tengelyű épület korai szentélyét a 15. század elején lebontották. Helyére
sokszögzáródású, kívülről támpillérekkel erősített új, nagyobb méretű
szentély épült. Ez a téglalap alaprajzú templomhajóhoz a korábbi,
félköríves diadalívvel kapcsolódik.
A román korban épült hajóban egykor kisméretű, félköríves záródású
ablakok lehettek, melyek közül ma
csak az egyiket láthatjuk. A sík
mennyezetű hajóba 1510-19 körül
kiemelkedő művészettörténeti értékkel bíró, igen díszes deszkamennyezet készült. A 48 kazettára
osztott famennyezet 1903-ban vásárlás útján a budapesti Szépművészeti Múzeumba, onnan pedig a
Magyar Nemzeti Galériába jutott,
ahol máig az állandó kiállítás
része. Ma az egész templomban
jellegtelen síkmennyezet található.
A barokk kori átalakítások során, a
18. században a hajó falába nagyméretű, szegmentíves ablakokat
vágtak, bélletüket pedig gazdag
stukkódíszítéssel látták el. A templom berendezési tárgyai közül kiemelkedő értékűnek számít a ma a
nyugati karzaton található, fából
faragott, négyüléses, díszes stallum
(papi ülőszék), amely a 15-16. század fordulóján készülhetett. A
templom nyugati bejárata előtt új
szélfogó épült. A déli főbejárata elé
épített, szép, nyitott, barokk portikusz előtt szabadon álló, szoknyás
fa harangtorony áll.

Kund

Az 1332-es pápai tizedjegyzékben Kund néven említik először.
Középkori eredetű szász erődtemploma uralja az egykor virágzó szász
települést. 1910-ben többségben
szász lakosa volt, jelentős román és
magyar kisebbséggel. Az arány
mára jelentősen megváltozott. Az
evangélikus templomot a 14–15.
században építették, tornyát 1804ben csatolták hozzá. Óra is helyet
kapott benne, amelyet egyetlen mechanizmus működtetett és mind a
négy oldalán látható számlapon mutatta az időt. Jelenleg nem működik.

Szászszőlős

Egy másik völgyben Zágorról érhetünk ki Szászszőlősre. A települést 1319-ben említik először I.
Károly egyik oklevelében. Ekkor
Nicolaus és Johann von Talmesch
szász grófok tulajdona. Zsigmond
király a falut egy magyar nemesnek
adományozza 1392-ben. Temploma
a 18. századtól lutheránus anyaegyház. A településnek már a középkorban állott plébániatemploma,

Fotó: Vajda György

amelyről viszont írott forrás nem ben alakították át erődtemplommá.
maradt fenn.
Ovális falai helyenként három méter
magasak. Erődített tornya 40,7
Bátos
méter magas és 1888-ban készült. A
A 14. században Kolozs várme- hajó karzata festett, képei az egygyei szász jobbágyfalu volt. 1332– kori paraszti élet mindennapjait áb37-ben plébánosáról emlékeztek rázolják. Érdemes elolvasni a
meg. 1507-ben már mint mezővá- 2010-ben falra tett emléktáblát,
rost említették, amely címet a 19. amelyen a következő szöveg áll
század második feléig megőrizte. A (szabad fordításban): „Azon szászok
16. századtól a 20. század első fe- emlékére, akik 1228 előtt alapították
léig jelentős volt bortermelése. a helységet és a templomot, és akik
Lakói 1629-ben megkapták a jogot 1944 szeptemberétől elmenekültek,
Bethlen Gábortól, hogy megváltsák ma szórványközösségekben élnek
magukat a jobbágyi függés alól. Romániában,
Németországban,
Ugyanekkor pallosjoggal is rendel- Ausztriában, Kanadában és az Amekezett. 1648-ban a Rákócziak ura- rikai Egyesült Államokban. Az Úr
dalmi központja, hozzá tartozott óvja a bátosiak közösségét, azokat,
Felsőidecs, Maroskövesd, Lövér, akik voltak, vannak és lesznek.” JeFelsőrépa, Erdőszakál és Oroszi- lenleg a templomban a szászrégeni
decs. Két darabont- és 58 jobbágy- evangélikus lelkész tart időnként iscsalád lakta, köztük egy borbély és tentiszteletet.
egy kertész, aki robotban hagymát
és petrezselymet termesztett. Volt Vajola
halastava és malma, sok házhelye
Bátoshoz tartozik ez a Luc felső
pusztán állt. 1668 és 72 között ör- völgyében levő, elzárt település,
mények települtek be, akik még amely egykor a gyümölcseiről volt
1766-ban is itt éltek. A kurucok híres. Vajolát először 1319-ben em1710-ben kifosztották. 1766-ban a líti oklevél Veylla, majd 1455-ben
szász evangélikus egyházközség és Wayola néven. Bár szász telepítésű
az örmények mellett református falu, nem a Szászföldhöz, hanem
anyaegyháza is volt. A szász jobbá- mindvégig Kolozs vármegyéhez
gyok egy része 1775-ben Felső- tartozott, és lakói jobbágysorba
szászújfaluba költözött. 1797-ben süllyedtek. Szász evangélikus egyéves nagyvásár tartására kapott sza- házközsége a reformációtól 1850-ig
badalmat. A 19. század elejétől egé- a református szuperintendencia alatt
szen a második világháborúig álló nagysajói káptalan részét kétúlnyomóan szász lakosságú ma- pezte. Az 1820-as úrbéri konskrip(összeírás)
lakói
radt. 1881-ben gyógyszertár nyílt ciókor
benne. 1907-ben kétszáz lakója gaz- elhatározták, hogy lerázzák magukdasági eszközök készítésével, húsz ról a jobbágyi terheket, a külsősépedig fazekassággal foglalkozott. geket pedig sajátjukként jelentették
Szász lakosságát a német hadsereg be. Amikor a biztosok kiszálltak,
1944 őszén evakuálta. Helyükre hogy határát fölmérjék, a falusiak
1945-ben az Országos Demokrata félreverték a harangokat, és elülArcvonal telepített csíki székelye- dözték őket a faluból.
A német hatóságok 1944. szepket. A szomszédos monorfalvi románok azonban nem nyugodtak tember 12-én 640 szász lakosát evabele, hogy nem őket jelölték ki te- kuálták Németországba. Közülük
lepeseknek. Többször megtámadták 1945 tavaszán 270-en visszatértek,
a falut, a házakat feldúlták, a széke- de házukban már ott találták az időlyeket megverték. Végül egy mi- közben betelepített székelyeket és
niszteri bizottság intézkedett a románokat. Maradék szász lakostelepesek visszatéréséről a faluba, a sága az 1970–1990-es években vánkonfliktust a szászok állítólagos ak- dorolt el.
Középkori temploma ma is áll,
namunkájára fogva. A szászok egy
de
1778-ban nagyban átalakították.
töredéke visszaköltözött (1945
Torony nélkül épült. Tornyot jóval
őszéig 333-an), azonban a székekésőbb lenn a falu közepén építetlyek egy része nem mert visszatérni, tek. Elődje északnyugatra egy
és a környező falvakból beköltöző völgyben állott. A falu közepén egy
románok 1966-ra többségbe kerül- egyszerű csarnoktemplom áll, féltek. A Csíkból ideszármazottak köríves záródású szentéllyel és
római katolikusok; a gyarapodó lét- négyszögletes ablakokkal. A csarszámú református egyházközség nokot egyszerű fatető fedi. A temp2002-re épített magának templo- lom átépítéséről és bővítéséről
mot.
1678-ból és 1795-ből vannak adaAz evangélikus templomot egy tok. A harangtorony a templomtól
korábbi, leégett gótikus templom délkeletre, a kerítőfallal egybeéhelyére a 18. században építették ba- pítve áll. 1758-ban a segesvári Jorokk-rokokó stílusban, s csak rész- hann Rühn építőmester emelte.
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Vélemény

Lezárult az RMDSZ tankönyvíró
pályázata

Szerkesztette: Mezey Sarolta

A Szűkülő állatvásárterek című
cikkben dr. Kincses Sándor véleménye az, hogy az élelmiszer-biztonsági követelmények miatt a
legbiztonságosabb, hogy ha húst a
húsboltokban vásárolunk, mivel a
kereskedelmi forgalomban gyakorlatilag a születéstől fogva a feldolgozásig követhető az út.
Ezt el is lehetne hinni, ha hetente
egyszer legalább a televízió híradásaiból nem azt látnánk, hogy az
ellenőrök milyen undorító dolgokat
tárnak a nézők elé a vágóhidakról,
húsraktárokról. Egy vásárló le is
filmezte, amint a kisegér mászkál a
pultban a húsok között. Arról a
húsról, ami öt évig volt lefagyasztva egy dél-amerikai országban, jobb, ha nem beszélünk.
Európában már nem divat az udvaron, a ház előtt vagy más, nem
megfelelő higiéniai körülmények
között levágni a fogyasztásra szánt
állatot. Nálunk még ragaszkodunk
a hagyományokhoz, amelyek homlokegyenest ellentétben állnak a
jogszabályokkal – állítja dr. Kin-

cses Sándor. Természetesen ragaszkodunk a hagyományokhoz, már
csak azért is, mert az életünk, a
megélhetésünk része. És olcsóbban
állíthatunk elő biztonságos élelmiszert.
A higiéniáról annyit, hogy itt nálunk, a Nyárádmentén van tiszta
víz, forró vizet is elő tudunk állítani, tiszta edényekkel, tiszta körülmények között tudunk dolgozni.
Nagyszüleinktől, szüleinktől
megtanultuk, hogyan kell húst
sózni, füstölni. Ehhez nem kell
doktorátus! És van hűtőláda is minden háztartásban.
A jogszabályok nem érdekelnek,
mert ezeket nem a mi érdekünkben
hozták.
„Ehhez hozzátehetjük, hogy a
hagyományőrzés mellett meg kell
végre érteni, hogy az állategészségügyi szabályokat a fogyasztók érdekében – és nem ellenében –
találták ki és alkalmazzák. A háztáji állatvágások pedig lassan a
múltéi lehetnek, kivéve talán egykét turisztikai hagyományőrző ren-

dezvényt, hiszen ha már azt az utat
választottuk, hogy felzárkózunk a
»civilizált« európai országok sorába, akkor a közös szabályokat is
tiszteletben kell tartanunk, a saját
és mások egészsége érdekében” –
írja a cikkíró. Ezzel kapcsolatban
elmondhatom, hogy aki azt állítja,
hogy a háztáji vágás a múlté, az rég
nem járt falun. A civilizált Európa
most éppen mással van elfoglalva,
nem hinném, hogy egyhamar beleszólna a disznóvágásokba.
És ha Európa ezen az úton megy
tovább, lehet, hogy neki lesz hamarabb vége, mint a disznóvágásoknak.
Ami az egészségünket illeti, azt
nem a disznóvágásoktól kellene
félteni. A közös szabályokat pedig
nem közösen hoztuk meg, így el
sem fogadjuk.
A piacokat le lehet tiltani – megtesznek mindent ennek érdekében
– , vélt vagy valós betegségekre hivatkozva.

Pecunia non olet, azaz a pénznek nincs szaga – mondja a latin
közmondás. Mégis valami bűzlik
körülötte. Leginkább a kispénzű
nyugdíjasok, a minimálbérből
„költekezők”, az állástalanok, vagyis a hazai kasztrendszerünk alsóbb
osztályai
próbálják
szaglászni, kifürkészni a pénzcsinálás fortélyait, a jelenlegi bankrendszerünk fogásait. Minduntalan
becsapottnak, átvertnek érezhetjük
magunkat.
Akiknek mégis sikerül némi
pénzmagot a bankokban elültetni,
hogy a nehezebb napokra is maradjon egy kis tartalék, azzal kell
szembenézzenek, hogy azon intézményeink, amelyeknek gondjaira
bíztuk megtakarításainkat, nem
úgy kezelik az általunk betett öszszegeket, mint ahogy a sajátjukra
van gondjuk. Érdekes módon, ha
kölcsönt veszel föl, akkor az inflációra hivatkozva jókora kamattal
terhelik az adósságod összegét,
néha még a kétjegyű szám alsó

szintjét is eléri. Ezzel szemben a
betett összegedért, aszerint, hogy
1, 3, 6 hónapos időszakra, talán
egy évre kötöd le, a bank 0,15,
0,35, 0,45, maximum 0,70% kamatot fizet, de az állambácsi azt is
megadóztatja. Emellett, ha havonta
többször, vagy esetleg évente csak
2, 3, 4 alkalommal keresed fel a
vagyonőrződet (vagyon nemigen
vagyon), akkor is havi díjat kell fizetned, ráadásul előre egy évre is
elkérik, még ha a hiányzó hónapokban egy tollvonás erejéig sem
terheled meg a nem éppen éhbérért
dolgozó munkatársaikat.
Sokan panaszkodnak akkor,
amikor betétjeiket fel akarják számolni, és szembesülnek azzal,
hogy a megőrzésre betett összeg és
esetlegesen egy kis vásárfiára elegendő kamat helyett a betett öszszegnél jóval kevesebbet vehetnek
kézhez. Ez még az átkosban sem
ment így, de már a nagy változások
után a hazai takarékpénztár sem értesítette ügyfeleit, hogy például az

5.000 lejes autós takarékkönyvekbe betett 20.000 lejedből, ami a
múlt rendszerben négyhavi két átlagkeresetnek felelt meg, egyik
napról a másikra 2 „kemény lejre”
zsugorodott, de ha nem mentél
érte, a két lejed is úszott a Maroson.
Javasolnám, hogy az apró betűs
eligazítások helyett érthetően,
ugyanakkora betűmérettel tájékoztassák az egyszerű halandót. Még
arra is buzdítanám a betéteseket,
hogy azért, hogy kissé jobb belátásra kényszerítsék a bankokat,
próbáljunk otthonunkban biztos
helyet találni a letétre szánt összegeinknek, mint ahogy annak idején
nagyanyáink, nagyapáink tették a
ládafiába vagy a derékaljba. Igaz,
hogy sokan kellene társuljunk,
hogy a bankár megérezze, hogy
végül is a sokak által összeadott
pénzecskéinkből duzzasztja saját
zsebeit.
Tisztelettel
Szász Károly nyugdíjas

Pecunia non olet

Magos László, Ilencfalva

Fákat csonkítanak, a mi bosszúságunkra

Tavasz közeledtével a jó gazda a ház körül elvégzi
a szükséges munkálatokat, így például lenyesi a fák
száraz ágait, levágja a vadhajtásokat azért, hogy szebben virágozzanak, barátságosabban nézzen ki a környezet.
De nem úgy, ahogy az idén – s minden tavasszal –
végzik városunkban a polgármesteri hivatal által megbízott, fákat gyilkoló emberek.
Jómagam a Kornisa negyedben lakom, és nem jön,
hogy higgyem, amit látok.
A gyönyörű hársfákat és a többit mintha villámcsapás érte volna, csúnyán megcsonkították. Szörnyű,

mit műveltek a fanyírók! Az 1970-es években költöztünk ide, de ilyen elképesztő látványban nem volt
részünk, ilyen megcsonkított fákat még nem láttunk.
Mennyi idő fog eltelni, amíg újra visszanyerik a természet adta szép formájukat? Kérdem én – de nem
csak – a városgazdáktól, hogy örömük telik ezekben
a megkopasztott fákban? Amit tesznek, kedvükre teszik, a mi bosszúságunkra?
Nemcsak mi, lakók, hanem a madarak is azt csiripelik: kár, kár, hess el innen!
A háborgó lakók nevében
Varró Domokos

74 éves szovátai lakos vagyok. Sajnos itt is vannak
olyanok, akiknek szúrja a szemét a város területén a
zöld fa, nem csak Marosvásárhelyen.
Az Eminescu negyedben lakunk, a tömbházunk a
Géra utcára néz. 1981-ben vásároltunk az akkori erdészeti hivataltól fenyőcsemetéket, amiből a férjem
egy sövénykertet alakított ki az ablakunk előtt az út
felőli részen. Ezt gondozta, öntözte, nyírta. Hátgerincsérvvel volt operálva, ezt követően másnak fizettünk
az élő sövény nyírásáért.
Ez a sövénykert nagy szolgálatot tett nekünk, sok
port kifogott, és bizonyos mértékben hangszigetelő is
volt, hiszen egy buszmegálló volt a közelben. Ezt néhány fenyő ága meg is sínylette. A megállót elköltöztették, és néhány fenyőcsemetével ki is lehetett volna
pótolni a foghíjas részt. De könnyebb volt 40 darab
2,5 méteres fenyőt kivágni, mint kipótolni. Ezt nem

tudtuk megakadályozni, mert a földterület nem a mi
tulajdonunk. Ráadásul nagyon sürgős volt valakinek,
hogy legyen elintézve, mielőtt a kérelmem a polgármester úrhoz került volna. Ebben azt kértem, hogy
akadályozza meg az élő sövény felszámolását.
Sajnos mi ketten idős emberek vagyunk. Magam
egyedül, lakáson kívül nem tudok közlekedni, hiszen
szív- és vérnyomásos beteg vagyok, ezenkívül epilepsziában is szenvedek. Semmi támogatást nem kapunk.
Elnézést, hogy felsorakoztattam a problémáimat,
de azért írtam le mindezt, hogy tudják, itt is „zavarja”
egyeseket a zöld fa látványa a városban. Az, hogy az
erdőket meggyérítették, kiirtják, nagy haszonnal jár
valakiknek, de hogy a fenyő élő sövény kiirtása kinek
okoz örömöt, nem tudom.
Páll Anna, Szováta

Egyeseket zavar a zöld
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40 pályamunka teljesítette
az elvárásokat

Negyvennégy pályamunka érkezett az RMDSZ januárban meghirdetett tankönyvíró pályázatára.
Ebből 40 teljesítette az elvárásokat
– adja hírül a szövetség hétfői közleménye.
Magyari Tivadar oktatásért felelős ügyvezető alelnök rámutatott: a
kiírás célja olyan pedagógusok támogatása volt, akik korábban tankönyveket terveztek, írtak és
szerkesztettek, vagy éppen kialakították az illusztrációkkal kapcsolatos koncepciót. Azt követően, hogy
a tankönyvek ügyét az új jogszabályok szerint egy állami kiadónak
kellett átvennie, megfelelő támogatás nélkül maradtak a korábban
munkához látott szerzők és illusztrátorok. Ezért indította el a szövetség tankönyvírói pályázatát –
részletezte az RMDSZ oktatásért
felelős ügyvezető alelnöke.
A szövetség prioritásként kezeli
a magyar oktatás ügyét – a
tankönyvírók ösztönzése azért volt
fontos, hogy versenyképes tankönyvekből tanulhassanak a magyar diákok. A kiírás elsőtől egészen
ötödik osztályig olyan tankönyvek
megszerkesztését ösztönözte, amelyek sajátosan a magyar oktatásban

tanított tantárgyakhoz kapcsolódnak. Ilyen például a magyar nyelv
és irodalom, a magyarság történelme, zene és hasonlók. A tantárgyreform a következő tanévtől a
hatodik osztályt is eléri, így jövőtől
már nemcsak a sajátos tantárgyak
tankönyveit támogatja a szövetség
pályázata, minden más tárgy tankönyvét is.
Bár egyes tantárgyakra nem érkezett pályázat, a benyújtott tervezetek lefedik elsőtől hatodik osztályig
a tárgyak nagy részét: magyar anyanyelvi kommunikáció, román nyelv
és kommunikáció elemi oktatásban,
zenei nevelés, zene és mozgás,
római katolikus vallás, unitárius
vallás, fizika, a magyar kisebbség
története, társadalmi nevelés, román
nyelv és irodalom.
A pályamunkákon mintegy 196
személy dolgozott összesen, nagy
részük pedagógus: szerzők, illusztrátorok, technikai szerkesztők. Egy
tankönyv esetében a maximális pályázati keret 7000 lej volt. A szerzők
véglegesítik
ezeket
a
tankönyveket, és a jogszabály értelmében tovább pályáznak a minisztériumi kiírásra.
(RMDSZ-tájékoztató)

Az Aquaserv Rt.

bérbe ad egy ipari létesítményt Marosvásárhelyen, a Szabadság utca 114. szám alatt, amely a
következőkből áll:

– egy berendezetlen épület
– egy lebetonozott és drótkerítéssel bekerített platform, fémoszlopokkal
– egy leszerelt épület
– összfelület 2600 m2.
Az ajánlatokat lepecsételt borítékban kell benyújtani Marosvásárhelyen, a Kós Károly utca 1. szám alatt, az ügyfélfogadó osztályon, az iktatóban, március 19-ig. A borítékon fel kell tüntetni:
Original – Gnädig H. figyelmébe. Bővebb tájékoztatás és a részvételhez szükséges iratokra vonatkozó tudnivalók az említett címen,
illetve a 0265/208-815, 0265/208-810, 0265/208-821-es telefonszámokon, érdeklődni hétfőtől csütörtökig 9-15, pénteken 9-12 óra között.
Aquaserv Rt.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
CSALÁD – egy nagy gyerekkel –
kiadó kétszobás, bútorozott (vagy
részben bútorozott) lakást keres 160
euróig. A Budai, Kövesdomb, régi
Tudor negyed előnyben. Tel. 0745106-354. (7303-I)
ELADÓ 23 ár beltelek Nyárádmagyaróson. Tel. 0744-760-609. (7164-I)
GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0749-707713. (7158)
BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (7179)
DIÓBELET vásárolok, 22 lej/kg. Tel.
0722-304-786. (7222)
ELADÓ sarkos ülőgarnitúra, kihúzható kanapéval. Tel. 0744-668-897.
(7238-I)
ELADÓ
(7157)

tűzifa.

Tel.

0747-933-367.

ELADÓ tűzifa (akác). Tel. 0745-793-465.
(7316)
ELADÓ tűzifa (akác). Tel. 0748-549-145.
(7316)
ELADÓ
(7157)

tűzifa.

Tel.

0758-548-501.

TÁRSKERESÉS

HATVANKILENC
ÉVES
ÖZVEGY
FÉRFI őszinte, hozzá illő társat keres.
Tel. 0743-410-376. (7323)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM László Éva Ilona
névre szóló autóbuszbérletem. Semmisnek nyilvánítom. (7331)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (6901)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(6801)
VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát, tetőjavítást és „lindabozást”. Tel.
0751-847-346. (sz.-I)

Lengyelországi zarándoklat 2018. június 11–17. között:
Zakopane–Kalwaria Zebrzydowska –Wadowice– Auschwitz–
Birkenau–Czestochowa– Varsó–Radom–Krakkó
György Tibor plébános lelki vezetésével. Tel. 0744-909-601.
Focioktatás Marosvásárhelyen!
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.
Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!
VÁLLALUNK Lindab-tető-szerelést és

javítást, sürgős javításokat, cserép- és

Szomorú szívvel, de szívünkben

javítást.

kezünk

fémcserépcserét,

csatorna-,

Nyugdíjasoknak

lefolyó15%

kedvezmény. Tel. 0753-923-247. (7297)
NYUGDÍJAS

FÉRFIAKAT

keresek

ügynöki tevékenységre. Tel. 0744-843-

857. (19956)

HÁZIMUNKÁT,

bevásárlást

FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (6018-I)

a

nagyadorjáni

CSALÓKA SÁNDORRA halálának

18. évfordulóján. Emléke legyen

áldott, pihenése csendes! Szerettei. (7320)

vállalok

idős/járó beteg személynek naponta 8-

16 óra között. Tel. 0745-286-186. (7341)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a szere-

tett édesanyára és nagymamára,
FODOR ZSUZSÁNNÁRA szüle-

Fájó szívvel emlékezünk március

13-án GOMBOS ROZÁLIÁRA ha-

lálának negyedik évfordulóján.
Már négy év elmúlt, de feledni

nem lehet, hogy hirtelen tört

tett Fekete halálának hatodik évfordulóján. Emlékét őrzi leánya

és két fia családjukkal együtt.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (7321)

ketté az életed. Voltak még ter-

veid, nem készültél menni, de elvették

életed,

nem

tudtál

búcsúzni. Csendben mentél el,

örök csendre leltél, szívünkben
azóta

mély

fájdalom

él.

A Te csillagod fent ragyog az

égen, utat mutat nekünk a gyász

sötétjében. Légy boldog ott,
ahova mentél, nem haltál meg, Te
csak álmodni mentél. Oly drága

Fájó szívvel emlékeztünk már-

cius 12-én BARTHA MIHÁLYRA

halálának

első

évfordulóján.

Nyugodjon békében! Emlékét

őrzi édesanyja, gyermekei, testvérei. (7324)

voltál nekünk, hogy azt nem pótolja semmi, lelkünk sebeit nem

gyógyítja senki.

Emlékét őrzi férje, Laci, lánya,

Szomorú

Sanyi. Nyugodj békében! (7302-I)

nak második évfordulóján. Em-

Rózsika, fia, Lackó és veje,

szívvel

emlékezünk

március 13-án TOTO-ra haláláléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei: felesége és

Minden évben eljön a nap, mely

két leánya. (7328)

szívünkben csak fájó emléket
hagy. A búcsú nélküli elválás
örök fájdalmával emlékezünk
március

13-án

id.

SIDÓ

JULIANNÁRA halálának 7. évfor-

dulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! A Sidó, Sza-

kács és Kovács családok. (6988)

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én

szerettelek. Ne sírjatok, én már

nem szenvedek, a fájdalom az,

hogy nem lehetek veletek. Bú-

csúztam volna, de erőm nem engedett, csak a szívem súgta

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (7178)
SÍRKŐ,
SÍRKERET,
KRIPTA
KÉSZÍTÉSÉT, betűvésést vállalunk az
összes városi temetőben és falun is,
garanciával. Tel. 0746-559-028. (7234)

hálával és szép emlékekkel emlé-

halkan: isten veletek.”

Szomorú

szívvel

emlékezünk

március 13-án a drága jó édes-

apára, nagyapára, a mezőkölpé-

nyi születésű GÁLFI LÁSZLÓRA
halálának 17. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (7214)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk

március

13-án

SZÖVÉRFI ERZSÉBETRE halálá-

nak 14. évfordulóján. Nyugodjon

békében! Emlékét őrzi férje,

lánya, fia, menye, veje és három
unokája. (7329-I)

Egy pillanat és mindennek vége, olyan
gyorsan távoztál a végtelenségbe.
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, a
Jóisten őrködjön pihenésed felett. Maradt a bánat, szerető szívünkben az
örök fájdalom, de emléked elkísér egy
életen át.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk március 13-án a nagyernyei
SZÉKELY SÁNDORRA halálának első
évfordulóján.
Áldott, szép emlékét őrzi felesége, fia,
két leánya, két veje, hat unokája és öt dédunokája.
Nyugodjon békében! (7322-I)

ELHALÁLOZÁS

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Fájó szívvel búcsúzunk barátnőnktől,
PINTILIE JUDITHTÓL
aki oly hamar távozott közülünk.
Szép emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Barátai. (7325-I)
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy
MERKWART FERENC
életének 82. évében március 10én csendesen megpihent. Utolsó
útjára március 14-én, szerdán 13
órakor kísérjük a marosvásárhelyi református temetőben, római
katolikus szertartás szerint.
Búcsúzik tőle szeretett felesége,
gyermekei, azok családja, a közeli és távoli rokonok, valamint
barátai. Nyugodj békében, drága
Tata! (7318-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk,
PRODAN GYÖRGYNÉ GIZELLA
életének 87. évében türelemmel
viselt szenvedés után 2018. március 8-án elhunyt. Temetése
2018. március 13-án du. 3 órakor
lesz a Jeddi úti temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Búcsúzik tőle szeretett férje és a
Vártemplomi Diakóniai Otthon
munkaközössége. (19958-I)
„Számunkra Te sohasem leszel
halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Drága jó szívét, két dolgos kezét,
Áldd meg, Atyám,
S mi köszönjük, hogy ő lehetett a
mi édesanyánk.”
Szeretett fiai, édesanyja, testvérei és hozzátartozói a Jóisten
rendelését elfogadva tudatják,
hogy
SZŐCS BIRTALAN CECILIA
székelyvéckei lakos
életének 61. évében, hosszas,
méltósággal viselt szenvedése
után elhunyt.
Földi maradványait 2018. március 14-én, szerdán délután 2
órakor helyezzük örök nyugalomra Székelyvéckén.
„A prófétálás véget ér, a nyelvek
elhallgatnak, a tudomány elenyészik.”
Nyugodjék békében! (7334-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy
dr. dr. MÁRKUS TIBOR
a II-es Sz. Belgyógyászat
volt főorvosa
hosszú betegség után életének
90. évében elhunyt. Búcsúztatása március 16-án, pénteken de.
10 órakor lesz az iszlói katolikus
templomban. Utána 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az iszlói temetőben szülei mellé,
utolsó kívánságát teljesítve, katolikus szertartás szerint.
Fia, Márkus Tibor és a gyászoló
család. (7327-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata,
testvér, após, apatárs, rokon,
sógor, ismerős és jó szomszéd,
a vásárhelyi születésű
JOÓ ZOLTÁN
a Mopan volt dolgozója
életének 67. évében hosszú
szenvedés után 2018. március
12-én elhunyt. Drága halottunk
temetése 2018. március 14-én 15
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Emlékét
mindörökké megőrizzük szívünkben.
A gyászoló család. (73633-I)
„A búcsúzás csak azoknak szól,
akik a szemükkel szeretnek, mert
azok, akik a szívükkel és a lelkükkel szeretnek, nincs elkülönülés.”
(Rumi)
Fájdalommal teli szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, jó
szomszéd és ismerős,
ENGEL ANNA
életének 88. évében hirtelen eltávozott közülünk. Temetése 2018.
március 14-én 14 órakor lesz a
marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (7336-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten búcsúzunk volt
iskolatársunktól és barátunktól,
baráti körünk aktív tagjától,
MÁRKUS TIBORTÓL.
Gyászoló szeretteinek vigasztalódást, Isten akaratába való
belenyugvást, Tibi barátunknak
pedig békés
nyugodalmat
kívánunk. Egykori osztálytársai
és a Katolikus Öregdiákok
Sanctus
Emericus
Baráti
Körének tagjai. (-)
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Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály
Marosludas, Köztársaság utca 25. szám
Telefon/fax: 0265/411-321
E-mail: Admin.LDMSCFNX01.MS@mfinante.ro

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan
kiegészített 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 1. bekezdése értelmében
nyilvános árverésen értékesítenek 2018. március 27-én 11 órakor a Marosludasi
Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén – Marosludas, Köztársaság utca 25. szám
– egyes, az alábbi adósok tulajdonát képező ingó és ingatlan javakat:
1. LASCU RADU LUCIAN, Marosvásárhely, Ion Mihuţ sétány 7/1., adószám
1840427260062 (nyolcadik árverés, az ár 50%-kal csökkent)
– 11.600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50053, kikiáltási ár 54.000 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– 5300 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50465, kikiáltási ár 25.757 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– 2900 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50037, kikiáltási ár 10.845 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– 11.600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50036, kikiáltási ár 47.448 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– 7000 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50102, kikiáltási ár 30.954 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
2. LUCANDRA SERVOEX KFT., Marosludas, Maros utca 6., adószám 4869848,
a végrehajtási dosszié száma 161 (tizennegyedik árverés, az ár 50%-kal
csökkentve):
– kereskedelmi helyiség – bár és nyári kert – terület nélkül, Marosludason, a
Maros utca 6. szám alatt, telekkönyvszám 51463, Marosludas, kataszterszám
C2, helyrajzi szám 117/1/2, kikiáltási ár 39.767 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
3. ROMTRANS ROMULUS KFT., Marosludas, Mioriţei u. 18A, adószám
19075870, végrehajtási dosszié száma 658 (negyedik árverés, az ár 50%-kal
csökkentve)
– Scania 124L 420 nyergesvontató, 2003-as gyártású, fehér, rendszáma MS-02AFR, 987.085 km-ben, hibás (nincs kapcsolószekrény, hiányzik a kardántengely),
kikiáltási ár 11.800 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– MAN 18.463 TG460A FLS nyergesvontató, 2001-es gyártású, fehér,
rendszáma MS-07-LUH (nincs kapcsolószekrény és kardántengely), kikiáltási ár
11.010 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
4. NIMAS MIHAI, Mezőceked, Valea urieşului 36A, Maros megye, adószám
1650803260011 (első árverés)
– 1995-ös gyártású, fekete Opel Frontera személygépkocsi, rendszáma MS-65DNA, 261.000 km-ben, nem működőképes, kikiáltási ár 3.601 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy március 26-án 15 óráig mutassák be a
következő iratokat:
– vásárlási ajánlat
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél
– az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési
okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása
– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy az ajánlattevő nem az adós cég
közvetítője
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra,
hogy értesítse erről a végrehajtót legkésőbb egy nappal a licit időpontja előtt.
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást a
közzétételtől vagy a tudomásulvételtől számítva 15 napon belül, a 2015. évi 207es törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai alapján.
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a
Köztársaság utca 25. szám alatt, vagy a 0265/411-321, 0265/413-222, 0265/413224-es telefonszámon.
Daniela Pop osztályvezető

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.
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A Népújság hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
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)
ROMÁNUL IS BESZÉLŐ, MEGBÍZHATÓ, MAGÁRA és MUNKÁJÁRA IGÉNYES TAKARÍTÓNŐT
keresünk heti 2 órára. Érdeklődni a 0365/430-240-es telefonszámon, 9-17 óra között. (61070-I)
ALKALMAZOK ASZTALOST és LAKATOST. Tel. 0752-069-079. (19883-I)
CUKRÁSZLABORBA alkalmazunk személyeket. Tel 0745-668-883, e-mail cím: jutkams@yahoo.com
(19951-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, BÁROST, PINCÉRT, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866.
(61031)
BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT keresünk. Fizetés 3000 lej, házaspárok előnyben. Tel.
0745-696-055. (19886-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0770183-799. (19886-I)
A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szívesen betanítunk bárkit, aki szeretne
csapatunk tagjává válni. Kezdő fizetés 1500 lej kézbe. Tel. 0746-159-825. (19953-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19910-I)
MAROSVÁSÁRHELYI VARRODA alkalmaz MUNKÁSOKAT lineáris varrógéphez. Ajánlunk teljesítményarányos fizetést és étkezési jegyeket. Érdeklődni a 0769-670-858-as telefonszámon. (19957)
ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSEREKET. Tel. 0733-008-775. (19959)
NÉMETORSZÁGI GYÁRI és RAKTÁRI MUNKÁK – azonnali indulás, 7 eurós nettó órabér. Tel. 0740881-428, 9-17 óra között. (7343)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magánélete
és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötéstől, átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270381. (Fizetett hirdetés: mp.)

ŞTEFANIA javasasszony bioenergiát felhasználva a böjti
időszakban imával és szentelményekkel dolgozik
Marosvásárhelyen. Az egyház által is elismert, a
legsikeresebb a lelki problémák megoldásában. Leveszi az
átkot, a rontást, feloldja a kötéseket, kibékíti a szétváltakat,
segít alkoholizmus, csontfájdalom, megmagyarázhatatlan
hasfájdalom, epilepszia, idegbaj, családi viták esetén, segít
a magán- és üzleti életben stb. A bándi Anita köszöni, hogy
Ştefania segítségével együtt lehet kedvesével. János
Régenből hálás, hogy megszabadult a rontástól és ismét
jövedelmező az üzlete. Az eredmény 100%-osan garantált.
Hívják bizalommal a 0743-854-205-ös telefonszámon.
(Fizetett hirdetés: 7195)
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