
Magyar jövő 
magyar gyerekekkel
Szerdán délután Nyárádszeredában
elhelyezték a magyar kormány támo-
gatásával épülő napközi alapkövét. Ez
fontos állomása a Kárpát-medencei
óvodafejlesztési programnak, és
méltó kezdete a tavasznak – mondta
Potápi Árpád János, a magyar Minisz-
terelnökség nemzetpolitikai államtit-
kára.

____________4.
38. Borverseny 
Dicsőszentmártonban 
A rendszerváltást követően vált ha-
gyománnyá az Alsó-Kis-Küküllő menti
borversenyek megrendezése. A két-
napos rendezvény február 15-én, pén-
teken kezdődött, a díjkiosztási
ceremónia és az azt követő, borkósto-
lással egybekötött vacsora szombaton
zajlott a dicsőszentmártoni Három
Fenyő vendéglőben.

____________15.

Informatizált fonákság
Jelentős számú adófizetőt érint kényelmetlenül az

egyéni adóbevallások kérdése az év elején. Az elvileg he-
lyes, hogy a hatóság a fejlődés jegyében a virtuális ügy-
intézés felé igyekszik, csak éppen nem kellene ezt a magán
adófizetőkkel szemben túlerőltetni. Pláne akkor, ha ezen
a szakterületen maga a hatóság sem lépett még túl való-
jában a kőkorszaki szakik fejlettségi szintjén.

A statisztikák szerint szép hazánk elég jól áll uniós szin-
ten a nagy sebességű internet-lefedettség és a számítógé-
pet használó személyek arányát illetően. Így, főleg a
városi közegben élő ember számára, nem tűnik nagy do-
lognak, ha a személyi adóbevallást számítógépen kell in-
tézni. De azért digitális fejlettség ide vagy oda, még van,
és jó ideig lesz is egy felbecsülhetően nem is szűk réteg,
amelynek ez a feladat meghaladja a számítógépes kész-
ségeit. Jobb helyeken, ahol a szolgáltatások is nyugati
szinten működnek, nem csak az elvárások, az ilyen ember
elmegy egy adótanácsadóhoz, és ott a megfelelő díj elle-
nében elintézik a dolgot. Nálunk az ilyen szolgáltatás gya-
korisága még a fehér hollóéhoz közelít, szerencsére
amúgy dicséretes módon igyekeznek segíteni a hatóságnál
az ilyen adófizetőknek. Csakhogy ezzel nem sokat érnek
azok, akiknek a megyeszékhelyi adóhivatalig eljutni fél-
napos kirándulást jelent, nem a kellemesebbik fajtából.

Fotó: Nagy Tibor

Az Országos Adóhatóság, az ANAF a közelmúltban tette
közzé az egységes adóbevallási nyilatkozat mintáját, melyet
idéntől kizárólag online lehet kitölteni és benyújtani. A ha-
táridő március 15-e. Jóllehet az online adónyilatkozattal
egyszerűsíteni kívánták a bevallási procedúrát, meggyűjtöt-
ték a fonnivalójukat azoknak a főként idős embereknek, akik
nem értenek a számítógép-kezeléshez és internethasználat-
hoz, sőt még elektronikus postát sem használnak. Még azok
is idegenkednek az egyéni virtuális tér vagy platform hasz-
nálatától, akik nap mint nap interneteznek, egyszerűen
azért, mert újdonság és ismeretlen közegről van szó. 

Nyilatkozni a jövedelmet termelő fizikai személyeknek kell 
Az ANAF közleménye szerint az egységes adóbevallási nyilatkozatot

azon fizikai személyeknek kell benyújtaniuk, akik 2018 folyamán Ro-
mániában vagy külföldön önálló tevékenységből, vagy a bérükön felül
más jövedelmet valósítottak meg. Ezekre a jövedelmekre adót és társa-
dalombiztosítási járulékokat kell fizetni. A fizikai személyeknek továbbá
az idén előreláthatóan megvalósítandó jövedelmeiket is be kell valla-
niuk, amihez hozzátartoznak a társadalombiztosítási járulékok is. Az
adóbevallás kötelezettsége alá esnek azon fizikai személyek is, akik
egyénileg vagy társulva Romániában vagy külföldön nem jövedelmet,
hanem veszteséget könyveltek el. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)
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Benedek István

Az online adóbevallás határideje március 15.

Idős embereknek gondot okoz

Mezey Sarolta



A nyilatkozatot azoknak a fizikai személyeknek is ki kell
tölteniük, akiknek nincs bevallásköteles jövedelmük, de
egyénileg fizetik az egészségbiztosítási hozzájárulást. 

Az adóbevallási nyilatkozatok beküldési határideje már-
cius 15-e. 

Azon fizikai személyek, akik a pénzügyi év folyamán
kezdték vagy kezdik el a tevékenységet, vagy azok, akik
vagyontárgyaikat, ingatlanjukat év közben adják bérbe,
adónyilatkozatukat 30 napon belül kötelesek benyújtani. 
Az adóbevallás módja

Az űrlap, az úgynevezett okosnyomtatvány elérhető az
országos adóhatóság (ANAF) honlapján, a regisztrációhoz
nem kell bemenni az adóhivatalba, a pénzügyminisztérium
az érintett adófizetőket értesítette, és személyre szabott le-
vélben közölte a magán virtuális platformba, az SPV-be
való bejelentkezéshez szükséges összes adatot. (A bejelent-
kező adófizetőknek elektronikus postaládával, e-mail-cím-
mel kell rendelkezniük, ha nincs ilyen, létre kell hozni.) A
Spaţiul Privat Virtual menüpontnál regisztrálni kell, egy űr-
lapot kell kitölteni a személyes adatokkal, így elkészül a
felhasználói fiók. 

Az adóbevallási űrlap elég terjedelmes, de csak azon ré-
szeit kell kitölteni, ami az adófizető profiljának megfelel.
Az elektronikus űrlap automatikusan kiszámolja az egyé-

nek által az állami költségvetésbe befizetendő adók és já-
rulékok összegét.

Akinek bonyolult ez a procedúra, a legközelebbi ANAF-
kirendeltséghez fordulhat, ahol tanácsot adnak. Marosvá-
sárhelyen az adóhivatal erre a célra új szolgáltatást vezetett
be, több irodában is segítik a tanácstalan adófizetőket, rész-
letes útbaigazítást és segítséget nyújtanak nekik. Mivel a
határidő közeleg, egyre nagyobb érdeklődésre és sorokra
lehet számítani, így aki teheti, minél hamarabb jelentkezzen
az adóhivatalban. 
Csak „Bukarest” engedélyével tájékoztathatnak 

Bár olvasóinkat bővebben is szerettük volna tájékoztatni
az egységes adóbevallás részleteiről, a Maros Megyei Köz-
pénzügyi Igazgatóság helyettes igazgatója nem válaszolha-
tott a kérdéseinkre, mondván, hogy ezt csak Bukarest
jóváhagyásával, azaz törvényesen teheti meg, miután kér-
déseinket írásban elküldjük. A válaszadás több napot is
igénybe vehet. Tekintettel arra, hogy az idő sürget, a határ-
idő közeledik, jó lett volna pár pontosítás. 

Fontos tudnivaló, hogy a civil szervezeteknek, alapítvá-
nyoknak, egyesületeknek idéntől a jövedelemadó 3,5 szá-
zaléka ajánlható fel. Ehhez azonban az alkalmazottaknak
nem szükséges az online nyilatkozat, ami megkönnyíti az
adófizetők dolgát. Úgy, ahogyan az előző években, papíron
is be lehet nyújtani a felajánlást. 

A Maros Művészegyüttes Újraélt figurák című nép-
táncelőadását mutatja be március 8-án 19 órától a köves-
dombi székházban. A műsor Közép-Erdély színes hagyo-
mányaiból meríti táncanyagát. A magyar néphagyomány
erős megjelenítése mellett a küküllőmenti cigány és román
ízek is szerepet kapnak a produkcióban. Rendező-koreog-

ráfus: Varga János. Jegyek elővételben kaphatók a Maros
Művészegyüttes jegyirodájában, hétköznaponként 13–14 és
17–18 óra között; jegyet foglalni a 0746-540-292-es tele-
fonszámon is lehet. Egy jegy ára 20 lej. A nemzetközi
nőnap alkalmából minden hölgy belépője kedvezményes
áron, 3 lej értékben váltható ki.

Állásbörze
A First Job School szervezésében február 25-én, hétfőn
9.30 és 18 óra között állásbörzét tartanak Marosvásárhe-
lyen, a Nemzeti Színházban. A börzén több mint 30 cég
képviseltetik. A kínálatban a pályakezdőktől a topmene-
dzserig számos kategória találhat a felkészültségének
megfelelő ajánlatot az IT, a termelés, a közigazgatás, a ke-
reskedelem, a szolgáltatások stb. területén. Egyes cégek
frissen végzett középiskolások, egyetemisták és szakkép-
zetlen munkások számára is ajánlanak munkát, illetve kül-
földi álláslehetőségek is szerepelnek a börze
felhozatalában.

Felvételi felkészítő a MOGYTTE-n
A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány-
és Technológiai Egyetemen a 2019/2020-as tanévben a
korábbi évekhez hasonlóan magyar nyelven indul orvos-,
gyógyszerész-, fogorvos- és általánosasszisztens-képzés,
amelyekre magyarul lehet felvételizni. Február és május
között az egyetem felvételi felkészítőt szervez magyar
nyelven biológiából és kémiából. Az előadásokat az egye-
tem főépületében tartják, a termekről bővebben a helyszí-
nen. Minden alkalom 4–5 fejezetet fed le, és az aznap
megbeszélt anyagból írt teszttel végződik (újonnan írt kér-
désekkel). Az első felkészítő február 23-án, szombaton
reggel 9 órakor kezdődik. Az egyes alkalmakkor megbe-
szélendő fejezetek és további információk az egyetem
honlapján: www.umfst.ro/hu/ találhatók.

Mezítláb a házasságban
A mezőpaniti református gyülekezet február 23-án, szom-
baton 9–17 óra között Mezítláb a házasságban címmel
szervezi meg a házasok napját. Előadók: Szeverényi
János – Budapest, Kövesdi Attila és Enikő – Kebele. Di-
csőítő szolgálatot végez a mezőpaniti Oltalom zenekar,
áhítatot tart Kovács Tibor lelkipásztor. 

Dicsőszentmártonban a Kicsi Svejk
A Maros Művészegyüttes ma 19 órától a dicsőszentmártoni
Mihai Eminescu Művelődési Házban a Kicsi Svejk hábo-
rúja című előadással vendégszerepel. Rendező-koreográ-
fus: Varga János, zeneszerző: Kelemen László.

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor
17 órától kisiskolások, 18 órától óvodások számára. Mu-
zsikál Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín: Stu-
dium Prospero Kulturális Központ. Cserecipő szükséges.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma GERZSON, 
holnap ALFRÉD napja.
ALFRÉD: germán eredetű, je-
lentése: tündér tanács.

22., péntek
A Nap kel 

7 óra 15 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 57 perckor. 
Az év 53. napja, 

hátravan 312 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. február 21.

1 EUR 4,7559
1 USD 4,1941

100 HUF 1,4983
1 g ARANY 180,0916

IDŐJÁRÁS
Havas eső, havazás 
várható

Hőmérséklet:
max. 50C
min. -20C

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

(Folytatás az 1. oldalról)

Idős embereknek gondot okoz az online nyilatkozat

Újraélt figurák – nőnapi előadás

Találkozzunk március 1-jén délután 4 órától a
Maros megyei RMDSZ-székházban (Dózsa György
utca 9., I. emelet), és keressünk együtt törvényes
megoldásokat és lehetőségeket az örökbefoga-
dási folyamat könnyítésére.

Csép Éva Andrea parlamenti képviselő szeretettel vár
mindenkit, aki örökbe fogadó szülő, jogosult az örökbefo-

gadásra – rendelkezik az örökbefogadói státusszal –, fon-
tolóra vette az örökbefogadás lehetőségét, örökbe fogadott
személy vagy érdekelt a témakörben.

Beszéljük át együtt tapasztalatainkat, észrevételeinket, és
ezek értelmében módosítsuk a törvényt úgy, hogy az reális
megoldásokat nyújtson azoknak, akik érdekeltek ebben a
folyamatban! (közlemény)

Beszéljük át együtt az örökbefogadási folyamat problémáit! 

Szombaton este 6 órától a nepáli rész folytatásával je-
lentkezik a Föld körüli utazás című motoros műsor. Va-
sárnap fél 2-től az Üzenet szeretettel vendége Pengő Zoltán
újságíró, aki hamarosan Indiába indul gyalogszerrel, hogy
Kőrösi Csoma Sándor alakját újra közelebb hozza a mai
emberhez. Az idegenvezetők világnapja apropóján mesél
kalandjairól a műsor másik meghívottja, Sipos Dávid erdé-

lyi idegenvezető. A fél 6-kor kezdődő Hitélet a közösség-
vezető, a gyülekezeti tag és az egyetemi tanár szemével tár-
gyal a júniusi pápalátogatásról. Este 6 órától pedig az
Erdélyi Magyar Televízió Facebook-oldalán élőben követ-
hető a Marosvásárhelyi Rádió Kotta című műsora, amely-
nek e havi meghívottja a borszéki One More Minute
zenekar. 

Utazás és kaland az Erdély TV hétvégi műsorainak fő témája

Hétvégi sportműsor
KÉZILABDA. A férfi A osztály D cso-

portjának 14. fordulójában, szombaton 18
órától, a Radu Voina csarnokban: Seges-
vári HCM – Székelyudvarhelyi HC.

RÖPLABDA. A női A2 osztály Nyu-
gati csoportjának 18. fordulójában, szom-
baton 12 órától, a marosvásárhelyi
Pongrácz Antal csarnokban: Marosvásár-
helyi CSM – FC Argeş Piteşti.

VÍZILABDA. A férfi Szuperliga visz-
szavágóinak 4. fordulójában, a víkendte-
lepi úszósátorban: Marosvásárhelyi CSM
– Bukaresti Dinamo. Az első mérkőzést
pénteken 19 órától, a másodikat szomba-
ton 11 órától rendezik.

A labdarúgó 1. liga 25. fordulójának 
televíziós közvetítési rendje

Február 22., péntek:
* 20.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Konstancai Viitorul
Február 23., szombat:
* 17.00 óra: Gyurgyevói Astra – Nagyszebeni Hermannstadt
* 20.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Kolozsvári CFR
Február 24., vasárnap:
* 14.00 óra: Dunărea Călăraşi – Bukaresti Dinamo
* 17.00 óra: FC Botoşani – Medgyesi Gaz Metan
* 20.00 óra: Bukaresti FCSB – CSU Craiova
Február 25., hétfő:
* 20.00 óra: Concordia Chiajna – FC Voluntari
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és

a Look Sport/Plus.

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
1, 37, 13, 23, 5+ 2 NOROC PLUS: 625613

23, 9, 31, 29, 28, 39 SUPER NOROC: 490599

26, 33, 11, 9, 24, 20 NOROC: 3375191

Az Erdélyi Magyar Televízió házhoz hozza a magyar po-
litikai közélet legfontosabb eseményeit. Pénteken 14.15 órá-
tól 19 óráig és szombaton 9 órától 16 óráig az Erdély TV
élőben közvetíti a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Kolozsváron zajló XIV. kongresszusának munkálatait. Hely-
színi stúdiójából politikai elemzők, újságírók, politikusok
értékelik az eseményeket, és exkluzív interjúk is gazdagítják
a műsort. A kongresszusról az Erdély TV híradója is közöl
részletes összefoglalót pénteken és szombaton 19, illetve 21
órától. 

Értesüljön első kézből az RMDSZ-kongresszus munká-
latairól!

RMDSZ-kongresszus élőben az Erdély TV-ben



Ennek könnyen lehet még az a vége, hogy a határidő kö-
zeledtével a hatóság rájön, hogy a valóság nem alkal-
mazkodik az elképzeléseihez, és elfogadja papíron is az
adóbevallást. Aki meg virtuálisan már vallott, valószí-
nűleg fog még egyszer papíron is.

Mindeközben magának a hatóságnak nem kis baja van
a digitális fejlődéssel. Amikor a bő évtizeddel ezelőtti
gazdasági válságot nemzetközi hitelcsomaggal kezelték,
a kölcsön fejében felvállalt reformok között szerepelt az
adóhatóság informatizálása is. Volt szerződés, volt pénz,
munka már nem nagyon. A programot 2017 végéig kel-
lett volna befejezni, ezzel szemben tavaly januárban az
akkori pénzügyminiszter egy szenátusi meghallgatáson
beismerte, hogy az erre a célra szolgáló 80 millió eurós
keretnek a negyedét sem használták fel. Az elköltött 
mintegy 60 millió lejre tanulmányokat rendeltek, aztán
onnan megállt a tudomány. Szintén azon a meghallgatá-
son derült ki, hogy 2005 óta nem volt lényeges fejlesztés
az adóhatóság számítógépes rendszerén. Rossz nyelvek
szerint azért húzódoznak az azóta egymást követő kor-
mányok pénzügyérei ennek a rendszernek a komoly fej-
lesztésétől, mert a kaotikus állapotok közepette igencsak
könnyű eltüntetni kényes adatokat, azaz szőnyeg alá se-
perni olyan kliensek adótartozásait, akik ezt aztán meg-
hálálják az épp hatalmon levő pártkasszának. Így a
legutóbb 2020-ra beígért informatizálási határidőt is
aligha fogják betartani, közben a kicsikkel keményked-
nek, mert ehhez minden látszatdemokrácia hatóságai ki-
válóan értenek.
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Havazás és erős szél jön
Havazásra és erős szélre vonatkozó sárga jelzésű
figyelmeztetést adott ki csütörtökön az Országos
Meteorológiai Igazgatóság (ANM). A péntek délután-
tól érvényes riasztás 36 megyére vonatkozik, amiből
hiányoznak a belső-erdélyi megyék, Partium és Má-
ramaros egy része. A figyelmeztetés értelmében,
amely kiterjed Kovászna, Hargita, Bihar, Arad,
Temes, Hunyad és Krassó-Szörény megyére is, feb-
ruár 22-én 16 óra és február 23-a 16 óra között a
szél sebessége elérheti az óránként 55-65, elszige-
telten 70 kilométeres sebességet, de hegyvidéken
akár a 100 km/órát is. Péntek délutántól ország-
szerte csapadék hullhat, hegyvidéken havazni fog.
Ugyanebben a periódusban visszaesnek a hőmér-
sékleti értékek, a hideg idő hétfőig tart. (Agerpres)

Újabb álorvos bukott le
Vizsgálatot indított a rendőrség egy 39 éves, nagy-
váradi nő ellen, aki a gyanú szerint orvosi képzettség
nélkül végzett arcesztétikai beavatkozásokat. Az or-
szágos rendőr-főkapitányság közleménye értelmé-
ben a nő 2017 és 2019 között több személyen is
arcesztétikai beavatkozásokat hajtott végre hyalu-
ronsavas ajak- és szem alatti feltöltés formájában.
Az orvosi szakma jogtalan gyakorlásával gyanúsított
nő ügyében két helyszínen is házkutatást tartottak
szerda este, ezek során a hyaluronsav beszerzésé-
ről tanúskodó számlákat, kezelési jegyeket, a páci-
ensek hozzájáruló nyilatkozatait, valamint zárt
csomagolású és használt hyaluronsavas fecskendő-
ket foglaltak le. (Agerpres)

Pedagógusokat toboroznak 
a munkacsoportokba

Pedagógusokat toboroz az oktatási minisztérium a
tankönyvterveket kiértékelő munkacsoportok megala-
kítása érdekében. Az érdekelt pedagógusok jelentke-
zését kizárólag online fogadják március 4-éig, a
tulajdonképpeni szelekció pedig március 9-e és 16-a
között zajlik. A kiválasztandó szakemberek feladata a
szerzők/szerzőcsoportok által előterjesztett tankönyv-
tervek minőségének kiértékelése lesz. A közoktatás-
ban dolgozó pedagógusok mellett idén először
egyetemi tanárok is tagjai lehetnek a tankönyvterve-
ket kiértékelő munkacsoportoknak. A szelekció során
előnyt élveznek a kiválasztott tantárgynak megfelelő
területen képzett, I-es fokozattal vagy doktori címmel
rendelkező pedagógusok. (Agerpres)

Harmadik napja nő a háromhavi
ROBOR

Tovább nőtt csütörtökön is a háromhavi irányadó
bankközi kamatláb, a ROBOR 3M: a szerdán jegyzett
3,25 százalékról 3,28 százalékra emelkedett – derül
ki a Román Nemzeti Bank (BNR) adataiból. Ez már a
harmadik egymást követő nap, hogy hirtelen nagyot
nő a kamatláb értéke. A 6 havi irányadó bankközi ka-
matláb hasonlókképpen az előző napi 3,39 százalék-
ról 3,41 százalékra ugrott. A kilenchavi ROBOR
viszont 3,50 százalékon, a 12 havi irányadó bankközi
kamatláb pedig 3,55 százalékon stagnált. Mint isme-
retes, a háromhavi ROBOR alapján számolják ki a
változó kamatozású hitelek törlesztőrészletét, miköz-
ben a hathavi ROBOR-t a jelzáloghitelek törlesztő-
részletének kiszámításakor alkalmazzák. A kilenchavi
és a tizenkét havi ROBOR-t a kereskedelmi bankok
által egy másik kereskedelmi banktól felvett kölcsön
kamatjának kiszámításakor használják. (Mediafax)

Ország – világ

Sürgősségi rendelettel módosította a kormány ked-
den az új igazságügyi törvénycsomag azon rendel-
kezéseit, amelyek az ügyészségi vezetők – köztük
a legfőbb ügyész és a korrupcióellenes főügyész –
kiválasztására vonatkoznak. Klaus Iohannis államfő
az igazságszolgáltatást meggyengítő újabb táma-
dásnak minősítette a jogszabályt.

Tudorel Toader igazságügyi miniszter a kormányülést kö-
vető sajtóértekezletén elmondta: ezentúl a vádhatóságok ve-
zetését nem lehet ideiglenes ügyvivőkre bízni, a jelenleg
tisztségben lévő ügyvivők mandátuma 45 napon belül lejár.
Egy másik előírás szerint immár bírák is pályázhatnak az
ügyészségi vezetői posztokra, ha korábban ügyészként dol-
goztak. Toader szerint így bővülni fog a vezetői posztra pá-
lyázók köre.

A titokban előkészített, a bírák és ügyészek szakmai szer-
vezetének elfogadása előtt néhány órával véleményezésre
megküldött sürgősségi kormányrendelet tervezete szerint a ro-
mániai igazságszolgáltatás szereplői által elkövetett bűncse-
lekményeket kivizsgáló ügyészséget (SIIJ) kivonnák a
legfőbb ügyész hatásköre alól, erről azonban Toader sajtóér-
tekezletén már nem beszélt. A kormány azt követően módo-
sította az ügyészségi vezetőkre vonatkozó szabályozást, hogy
az államfő megtagadta a miniszter által jelölt új a korrupció-
ellenes főügyész kinevezését.

Arra a kérdésre, hogy mi történik, ha az államfő nem nevezi
ki 45 napon belül a miniszter által jelölt új ügyészségi vezetőt,
Toader nem adott egyértelmű választ, csak annyit mondott: a
törvény két döntéshozó között osztja meg a kinevezés fele-
lősségét, de az, hogy az egyik döntéshozó nem tesz eleget ha-
táskörének, nem akadályozza meg a másikat jogköre
gyakorlásában.

Az ellenzéki sajtó értelmezése szerint a kormány azért mó-
dosította az alig néhány hónapja hatályba lépett, sok vihart
kavart igazságügyi törvénycsomagot, hogy kiiktassa az állam-
főt az ügyészségi vezetők kinevezéséből, és megkönnyítse
egy „szófogadó” – a kormánypárt befolyása alatt álló – fő-

ügyész kinevezését a korrupcióellenes ügyészség (DNA)
élére. A vezető politikusok százait rács mögé juttató DNA ko-
rábbi vezetőjének, Laura Codruţa Kövesinek a leváltását ta-
valy nyáron érte el az igazságügyi miniszter, de új jelöltje
kinevezésére már nem tudta Iohannist rákényszeríteni. Azóta
Kövesi volt helyettesei ideiglenes ügyvivőként vezetik a
DNA-t.

Klaus Iohannis államfő kedd este Facebook-bejegyzésben
bírálta a kormány sürgősségi rendeletét, amellyel szerinte a
kormányzó PSD a törvénysértőknek akar kedvezni, és vezetői
személyes érdekei miatt „rögeszmésen” igyekszik gyengíteni
az igazságszolgáltatást. „Romániát nem szolgáltathatjuk ki
azoknak, akik politikai felügyelet alá akarják vonni az igaz-
ságszolgáltatást” – szögezte le az államfő.
Brüsszel is aggodalmát fejezte ki

Az Európai Bizottság szerint Romániának mielőbb vissza
kell térnie az igazságszolgáltatási reformok útjára, és tartóz-
kodnia kell az eddig elért eredmények eltörlésétől – jelentette
ki szerdán Christian Wigand, a brüsszeli intézmény szóvivője
a vezető ügyészek kinevezési eljárásával kapcsolatos kor-
mányrendelet kapcsán.

A kormányrendelettel kapcsolatban az Európai Bizottság
szóvivője, Christian Wigand a Hotnews.ro hírportálnak szer-
dán kifejtette: Brüsszel mély aggodalommal követi a bukaresti
kormány intézkedéseit, amelyek mind tartalmilag, mind for-
mailag ellentétesek azokkal a javaslatokkal, amelyeket a
román igazságszolgáltatást figyelemmel kísérő ellenőrzési és
együttműködési mechanizmus (MCV) keretében valamennyi
tagállam elfogadott. Brüsszel 2007 óta, Románia EU-csatla-
kozása óta kíséri figyelemmel a román igazságszolgáltatás re-
formját és fogalmaz meg ajánlásokat.

A szóvivő emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság a
román igazságszolgáltatás helyzetéről kiadott novemberi je-
lentésében azt javasolta: Bukarest hozzon létre független, át-
látható mechanizmust a vezető ügyészek kinevezésére,
figyelembe véve az MCV-ben, valamint a Velencei Bizottság
által megfogalmazott ajánlásokat. (MTI) 

Új szabályok az ügyészségi vezetők kiválasztására 

Sztrájkkal, tüntetésekkel és útlezárásokkal tiltakoz-
tak tömegesen Katalónia-szerte a függetlenségi ve-
zetők pere ellen csütörtökön. A kora reggel óta
folyamatosan zajló akciók során többször is össze-
tűzések alakultak ki a rendőrök és tüntetők között.

A Köztársaság Védelmi Bizottságok (CDR) elnevezésű ra-
dikális csoport autógumikból emelt és gyújtott fel barikádokat
több autópálya-szakaszon, fennakadást okozva ezzel a közle-
kedésben. Barcelonában több főútvonalon ülősztrájkkal béní-
tották az autóforgalmat a tüntetők, akiket a rendőrök
egyenként cipeltek le az úttestről. Később több száz tiltakozó
átmenetileg elfoglalta az elővárosi vasútvonal vágányait is az
egyik állomáson.

Tarragonában mintegy kétszázan több órán alatt blokád alatt
tartották a kikötő főbejáratát. A hatóságok tájékoztatása szerint
eddig négy embert vettek őrizetbe, huszonnyolcan könnyeb-
ben megsérültek, köztük tizenkét rendőr és egy újságíró.

„Jogok nélkül nincs szabadság” – ezzel a jelszóval hirdetett
általános sztrájkot erre a napra Katalóniában az Intersindical
– CSC nevű kisebbségi szakszervezet. Felhívásához azonban
nem csatlakoztak a dolgozók túlnyomó többségét képviselő
Munkásbizottságok (CCOO) és a Spanyol Munkások Általá-
nos Szövetsége (UGT) nevű szakszervezetek.

A nap folyamán ezért tüntetők vonultak a CCOO barcelonai
székházához, amelyet tojásokkal hajigáltak meg, a bejárat elé
füstbombát dobtak, az épületre sarlót és kalapácsot, valamint

„sztrájktörők” feliratot festettek vörös színnel. Sajtóbeszámo-
lók szerint több üzlet a tüntetések, utcai megmozdulások miatt
kényszerűségből zárt be. Geronában például az egyik országos
élelmiszerlánc boltjának bejáratát tömegek állták el és köve-
telték a bezárást.

A politikai tiltakozás mellett a meghirdetett sztrájknak mun-
kaügyi céljai is vannak, egyebek mellett 1200 eurós havi mi-
nimálbér bevezetését követelik Katalóniában.

A munkabeszüntetéshez csatlakozott a katalán független-
ségi kormány, a barcelonai önkormányzat, és elnapolták a ka-
talán parlament csütörtöki ülését is. A katalán kormány
munkaügyi tárcájának hivatalos tájékoztatása szerint a sztrájk
követése a kereskedelemben 30 százalékos, az oktatásban 28,6
százalékos, a közigazgatásban 18,3 százalékos. Az egészség-
ügyi dolgozók 9 százaléka, a vasúti dolgozók 2,8 százaléka
csatlakozott a munkabeszüntetéshez.

A katalóniai akciókkal egyidejűleg folytatódott a madridi
legfelsőbb bíróságon a tizenkét katalán függetlenségi politikus
és civil szervezeti vezető meghallgatása, akiket a 2017. októ-
ber 1-jén alkotmányellenesen megtartott és rendőri erőszakba
torkollott függetlenségi népszavazás megrendezése, valamint
a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása miatt fogtak
perbe. Az ügyészség 7 és 25 év közötti börtönbüntetéseket kért
rájuk különböző bűncselekményekben, például az alkotmá-
nyos rend veszélyeztetésének számító lázadás, illetve közpénz
hűtlen kezelése miatt. (MTI)

Tiltakozáshullám Katalóniában

Együttműködésre készülnek a székely megyék és Dél-Tirol

Informatizált fonákság

Együttműködési megállapodás kidolgozásának a
szándéknyilatkozatát írták alá csütörtökön Sepsi-
szentgyörgyön a Székelyföldet is magába foglaló
Kovászna, Hargita és Maros megyék önkormányza-
tainak elnökei az olaszországi Bolzano autonóm
megye (Dél-Tirol) helyettes kormányzójával.

A dokumentumban a többi között arra hivatkoztak, hogy
Románia magyar többségű régiójában és Olaszország területi
autonómiával rendelkező, német többségű régiójában hasonló
nézeteket vallanak a kulturális megértésről, a többség-kisebb-
ség együttműködéséről, a népcsoportok közötti együttélésről.
Azt is leszögezték, hogy a kialakítandó kapcsolatok célja a
gazdaság fejlesztése mindkét régióban, valamint a bevált gya-
korlatok kicserélése az oktatás, a turizmus, a mezőgazdaság,
a szövetkezeti rendszerek, valamint a helyi és regionális már-
kák területén. A szándéknyilatkozatot Kovászna megye részé-
ről Tamás Sándor, Hargita megye részéről Borboly Csaba,
Maros megye részéről Péter Ferenc tanácselnök, Dél-Tirol ré-
széről pedig Daniel Alfreider kormányzóhelyettes írta alá. A
dokumentumban rögzítették: olyan együttműködési megálla-
podás kidolgozását vállalják, amely a két ország illetékes ön-
kormányzatainak és állami szerveinek a jóváhagyása után
jogalapként szolgál a közös célok elérésére, és amely hozzá-
járul az Olaszországban és Romániában élő népek baráti kap-
csolatainak a fejlesztéséhez.

Az aláírási ceremóniát megelőző Székelyföld-Dél-Tirol
konferencián Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormány-
zat elnöke arról beszélt, hogy Székelyföld ugyan mind terület,
mind pedig népesség szempontjából kétszer nagyobb Dél-Ti-
rolnál, a két régióban a többség-kisebbség aránya, a vidéki
életforma és a történelmi múlt is hasonló. Dél-Tirol története

csak az 1970-es évektől, a tartomány területi autonómiájának
a törvénybe iktatásától fordult jóra. Tamás Sándor hangsú-
lyozta: Székelyföld számára példaértékű a Dél-Tirolban kiala-
kított etnikai béke, amely gazdasági fellendülést is
eredményezett.

Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke a
dél-tiroli többnyelvűség példáját említve kijelentette: Székely-
földön is előny származna abból, ha a románok is megtanul-
nák a magyar nyelvet. Emlékeztetett azokra az erőfeszítéseire,
amelyeket azért tett, hogy a magyar gyermekek megfelelőkép-
pen megtanulhassanak románul. „Nem fogjuk tudni egymást
legyőzni. Ezt mindenkinek tudomásul kell vennie” – jelentette
ki. Hozzátette: el kell érni, hogy a Székelyföldön élő románok
is hazájuknak érezzék a régiót.

Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke arról beszélt,
hogy az őshonos kisebbségi lét a nagy társadalmi különbségek
ellenére is közel tudja hozni a két régió polgárait.

Vincze Loránt, a Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója
(FUEN) elnöke felidézte a dél-tiroliak és az erdélyiek közös
harcát, amelyet azért folytattak, hogy a Minority SafePack eu-
rópai polgári kezdeményezés révén meggyőzzék az Európai
Uniót arról, hogy az őshonos kisebbségekre értékként kell te-
kinteni.

Daniel Alfreider kormányzóhelyettes emlékeztetett rá, hogy
Dél-Tirol azt követően érte el az autonómiát, hogy ügye nem-
zetközivé vált, és mindenki békés rendezést akart. Kijelentette:
minden konfliktus időveszteséget jelent, ezért a konfliktusok
elkerülésére kell törekedni. Úgy vélte: az autonómiának a de-
centralizáció az előfeltétele. Olcsóbbá válik a régió fejlesztése,
ha a helyi ügyekről azok a helyi közösségek dönthetnek, ame-
lyekre közvetlenül kihatnak a döntések. (MTI)

(Folytatás az 1. oldalról)



– Az idei március 15-ére em-
lékező rendezvényt – tekin-
tettel az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc
170. évfordulójára – kétna-
posra terveztük, annyi módo-
sítással, hogy a díszmeg-
hívottunkkal, illetve a Kormo-
rán együttessel való egyezte-
tés eredményeképpen már-
cius 14-én délután 4 órától
tartjuk meg a központi ren-
dezvényt Marosvásárhelyen a
Postaréten – nyilatkozta teg-
nap dr. Vass Levente, az RMDSZ
marosvásárhelyi szervezeté-
nek elnöke.

A marosvásárhelyi szervezet
székházában tartott sajtótájékozta-
tón jelen volt Kali István ügyvezető
elnök is. Akárcsak a tavaly, az idén
is 170 civil szervezetnek és intéz-
ménynek küldenek meghívót a ren-
dezvényre.
Szónokként lesz jelen 
Kelemen Hunor szövetségi elnök

A városi elnök elmondta, hogy a
tavalyi meghívásukat objektív okok
miatt Szijjártó Péter magyar külgaz-
dasági és külügyminiszter nem
tudta elfogadni, az idén azonban a

január 7-én kiküldött meghívásukra
pozitívan válaszolt. Szónokként
lesz jelen a rendezvényen Kelemen
Hunor, az RMDSZ szövetségi el-
nöke is. 

„Ezt a jelenlétet úgy értékelem,
hogy Marosvásárhelyre figyelnek
mind Magyarországról, mind pedig
az RMDSZ szövetségi elnökségé-
nél; ez biztató jel, és szeretném
meghívni a marosvásárhelyieket
erre a rendezvényre, március 14-én
du. 4 órára.”

Kormorán-koncert – a belépő „ára” 
egy támogató aláírás 

A postaréti rendezvényt követően
kerül sor a Kormorán együttes kon-
certjére a várban, a nagyszínpadon.
Ingyenes koncert lesz – mondta az
elnök –, a belépő „ára” az európai
parlamenti választásokon az
RMDSZ jelöltjeit támogató aláírás
lesz.

Az elnök elmondta, hogy több
helyszín merült fel, hogy hol legyen
a koncert, amelyet kültéri rendez-

vényként rendeznek és meleg teát
adnak az embereknek. 

A második napon civil beszélge-
tőfórumot tartanak a marosvásárhe-
lyi RMDSZ-székházában, és
megbeszélik, hogy mit jelent a ma-
gyarság számára az 1848–49-es for-
radalom résztvevőnek a bátorsága,
és mi az, amivel a civil szervezetek
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy „Ma-
rosvásárhelyt újra térképre tegyük,
a magyar közösségnek erőt és bá-
torságot adhassunk”. Vass Levente
szeretné, ha a vásárhelyi civil szer-
vezetek jobban az RMDSZ mellett
lennének. Ennek a rendezvénynek a
programját a későbbiekben részle-
tesebben ismertetik. 

Vass szerint a magyar külügymi-
niszter több oktatási intézményt is
meg fog látogatni, és ezeken a talál-
kozókon tájékozódni fog a maros-
vásárhelyi megvalósításokról és
gondokról. Ennek a programnak a
szervezését a Pro Economica Ala-
pítvány és a csíkszeredai konzulátus
fogja pontosítani. A részletekről a
marosvásárhelyi RMDSZ-szel
közös sajtótájékoztatón számolnak
be.
„Számítunk a marosvásárhelyiek
támogatására”

A továbbiakban megtudtuk, hogy
az európai parlamenti választásokra
szétosztották a választmány, a kör-

zeti elnökök, a megyei és városi ta-
nácsosok között az összegyűjtendő
aláíráskvótákat. 

„Mindenkit szeretettel és tiszte-
lettel kérünk, hogy az őket megke-
reső, aláírásgyűjtő fiatalokat,
tanácsosokat, politikusokat fogad-
ják, aláírásukkal a jelölteket támo-
gassák, hogy egy erős
Kárpát-medencei magyar képvise-
let tudja reprezentálni az érdekein-
ket Brüsszelben” – mondta a
vásárhelyi szervezet elnöke, hang-
súlyozva, hogy Marosvásárhely ki
szeretné venni ebből a részét, és
számítanak a marosvásárhelyiek tá-
mogatására.

A sajtótájékoztató előtt Vass Le-
vente és Kali István végigvezetett a
székház frissen felújított helyisé-
gein. „Nagy örömömre szolgál,
hogy két felújított termet tudtunk a
központi termekhez hozzácsatolni,
és modern felszereléssel berende-
zéssel úgymond szolgálatba adni.
Várjuk szeretettel a fiatalokat egy
fiatalosan berendezett, felújított te-
remmel. Szeretnénk, ha a két felújí-
tott terem is megtelne élettel,
ahogyan az elmúlt másfél évben,
amióta mi itt vagyunk, ez a három
terem is megtelt élettel és munká-
val” – mondta a városi szervezet el-
nöke.

Március 15-re március 14-én emlékeznek a Postaréten
Szijjártó Péter a rendezvény díszvendége

Szerdán délután Nyárádsze-
redában elhelyezték a magyar
kormány támogatásával
épülő napközi alapkövét. Ez
fontos állomása a Kárpát-me-
dencei óvodafejlesztési prog-
ramnak, és méltó kezdete a
tavasznak – mondta Potápi
Árpád János, a magyar Minisz-
terelnökség nemzetpolitikai
államtitkára.

Az ünnepi rendezvényt megnyitó
szentmisén Drócsa László plébános
Noé példáját hozta fel, aki felis-
merve a közelgő veszélyt, a csúfo-
lódás ellenére bárkaépítésbe
kezdett, ugyanígy a magyar kor-
mány is, felismerve a következő
évek kihívásait, elkezdte építeni azt
a fellegvárat, amely megmenti a
nemzetet. A magyar kormány tervé-
nek véghezviteléhez kért isteni se-
gítséget, hogy olyan erős, jellemes
nemzet alakuljon ki, amelyről a
nagy népnevelő Márton Áron is áb-
rándozott. „Nem elég a tudást át-
adni, a jellemet, kitartást, a
biztonságot is tovább kell adni – így
érthető, hogy az a ház, amelyik itt
felépül, miért viseli Márton Áron
nevét” – hangoztatta a lelkész.

Az egyház, önkormányat és tá-
mogató képviselői által aláírt, jövő-
nek szóló üzenet az Álmaim
óvodája címmel készített gyermek-
rajzok és Szabó Lőrinc Ima a gyer-
mekekért című verse kíséretében
egy urnába került, amelyet az alap-
kőben helyeztek el az udvaron,
majd fehér márványlappal fedtek le,
amely, a tervek szerint, az új épület
bejáratánál lesz a padlóba építve. A
nem mindennapi pillanatokban a
Nagy Eszter tanítónő vezényelte
elemi iskolások énekeltek.
A jövőnek építenek

Egy romos épület felújítása rövid
távú terv, de a szeredaiaknak közép-
és hosszú távú terveik vannak itt, és
egy óvoda alapkövének letételével
hosszú távon gondolkodnak – hang-
súlyozta Tóth Sándor polgármester,
aki szerint a növekvő gyermeklét-
szám bizakodásra ad okot. „Vannak
terveink, van energiánk és van aki-
kért dolgozni. Egy közösséget így
is kell építeni, egy társadalom alap-
kövét így is le kell tenni” – fogal-
mazott a városvezető, aki szerint
másfél év múlva teljesen más kép
fogad majd az udvaron, és 2020
szeptemberében már itt kezdhetik a
tanulást az óvodások.

– Egy alapkőletétel mindig a jö-
vőről szól, és fontos pillanat, főleg,

ha óvodáról van szó – emelte ki a
Maros Megyei Tanács elnöke. – A
nyárádszeredai közösség úgy dön-
tött, hogy óvodát épít, az itt élő em-
berek nem sopánkodnak, hanem
eltökéltek, és van tervük a jövőre
nézve. A közösséget, amely építeni
akar, erős hitű, tettre kész emberek
alkotják. Egy ilyen terv a jövőbe ve-
tett hitről és a munkáról szól, és az
a közösség, amely óvodát mer épí-
teni, hisz a maga erejében, és be is
népesíti gyerekekkel az épületet. A
nyárádszeredai erős közösség, és ha
van elegendő gyermek, aki megfe-
lelő szinten magyar nyelven tud ta-
nulni itt, akkor büszkék lehetünk,
hogy Bocskai városában új óvoda
épül – nyilatkozta Péter Ferenc, aki
köszönetet mondott a magyar kor-
mánynak, amiért oktatási intézmé-
nyeket, műemlék épületeket újít fel,
vállalkozásoknak nyújt beruházási
támogatást, fejlődési lehetőséget
biztosít a közösségek, települések
számára.

Magyar gyermek nélkül nincs 
magyar jövő

Ez a beruházás azt szolgálja,
hogy ahol magyarok élnek a Kár-
pát-medencében, ott a magyar gye-
rekek tudjanak magyar óvodába,
bölcsődébe járni. Ebben a korban
zajlanak a legalapvetőbb szocializá-
ciós folyamatok, ekkor alakulnak ki
a személyi megnyilvánulások, és
nagyon fontos, hogy mindezt anya-
nyelvén tanulja meg a gyermek,
mert ez egész életünket meghatá-
rozza. A magyar kormány számára
fontos, hogy a Kárpát-medencében
magyar családokban született hat-
vanezer csecsemő és a vegyes há-
zasságokban születendő gyerekek
magyar óvodába tudjanak járni,
mert akkor valószínűleg az iskola-
választáskor is a magyar tannyelvűt
részesítik előnyben. A magyar kor-
mány által két éve indított óvodafej-
lesztési program jól működik a
Kárpát-medencében, az első két
ütemben 38 milliárd, a mostani,
harmadik fázisban 9 milliárd forin-
tott fordított rá a kabinet. A program
keretében Erdélyben 94 új bölcsőde

és óvoda épül, valamint 102 meg-
lévő épületet újítanak fel. „A szá-
moknál fontosabb az, hogy a
gyerekek jövőjét teremtjük meg. Az
ember életének nincs értelme gyer-
mek nélkül, és nincs magyar jövő
magyar gyermek nélkül” – mutatott
rá az államtitkár.
A közösség is hozzájárul

A szeredai katolikus egyházköz-
ség az egykori Hints-ház egyik ré-
szét és telkét vásárolta meg, hogy
felújítsa és kibővítse napközi otthon
céljából. Amikor ebbe a programba
az egyházközség belépett, olyan in-
tézményt álmodtak, amely jellemé-
ben, erkölcsében, hitében és
nemzettudatában erősödő nemzedé-
ket nevel, de a gyerekvállalási ked-
vet is serkenti, olyan intézményt,
ahol nyugton bízhatják másokra
gyermekeiket a dolgozó szülők,
ahol „szellemi, lelki, fizikai ellátás-

ban bőven lesz részük” a kicsinyek-
nek – mondotta Drócsa László plé-
bános, rámutatva, hogy az
egyházközség kapja a támogatást a
magyar kormánytól, de a napközi
fenntartója az önkormányzat lesz.
Tóth Sándor polgármestertől meg-
tudtuk: a hazai realitások azt mutat-
ják, hogy a hetvenmillió forintos
támogatás nem lesz elég a beruhá-
zásra, így a helyi közösségnek, az
önkormányzatnak is hozzá kell ten-
nie valamennyit. Az épületben két
csoportban tanulhat több mint ötven
gyerek, és az elöljáró reméli, hogy
két-három évtized múlva „büszkék
lehetünk azokra, akik itt rakják le az
élet alapkövét”. Az épületben a tan-
termeken, öltözőkön, mosdókon
kívül konyha, étkezde, betegápoló
helyiség is lesz, a tágas udvar és
kert elegendő lesz játszótérnek,
zöldövezetnek.

Letették a nyárádszeredai napközi otthon alapkövét
Magyar jövő magyar gyerekekkel

Fotó: Nagy Tibor

A magyar kormány 70 millió forinttal támogatja a Márton Áron Ház megépítését

Jövőnek szóló üzenet, gyermekrajzok és vers került az alapkőbe    Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László
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Egy újabban megjelent tanulmány
szerzői szerint az 1989-es romániai
forradalmat december 22-étől – Nico-
lae Ceauşescu kommunista diktátor
elmenekülésének időpontjától – egy
katonai diverzió állította le, amelyet a
diktatúra idején kialakított „R háló-
zat” hajtott végre, s amelynek vezetői
– miután a diktátort „feláldozták” –,
saját hatalmuk átmentése érdekében
véres cselekményeket provokáltak.

Az 1990-es romániai tüntetéseken gyakran
skandált: „Ki lőtt belénk 22-e után?” rigmust
címébe emelő tanulmányt Andrei Ursu és
Mădălin Hodor romániai történészek, vala-
mint Roland O. Thomasson amerikai polito-
lógus jegyzi. A Revista Drepturile Omuluiban
közzétett 130 oldalas tanulmány arra keresi a
választ, hogy kik a felelősek a diktátor elme-
nekülését követően, a Ion Iliescu nevével
fémjelzett csoport hatalomra jutása után be-
következett vérengzésekért.

A forradalmi eseményeknek 1290 azono-
sított halálos áldozata van. Közülük 177-en a
Ceauşescu által elrendelt sortüzeknek estek
áldozatul Temesváron és más városokban. A
többség azonban az ezt követő napokban, vélt
terroristák elleni harcban vesztette életét.

Mădălin Hodor, a Securitate Irattárát Vizs-
gáló Országos Tanács (CNSAS) tudományos
kutatója, a tanulmány egyik szerzője az MTI-
nek elmondta: immár az ügyészség is kijelen-
tette, hogy a „terroristák elleni harcot” egy
kimondottan erre kiképzett titkos hálózat
szervezői provokálták és hajtották végre.

Elmondta: az „R hálózatot” (R – rezistenta
– ellenállás) az 1968-as prágai tavasz tanul-
ságait leszűrve hozta létre a román pártveze-
tés a Ceauşescu-rendszer idején. Tagjai a
hadsereg, a Securitate (politikai rendőrség),
a „hazafias gárdák” és a kommunista párt erre
kiválasztott és kiképzett aktív, illetve vissza-
vonult tagjai voltak. A román kato-
nai doktrína 1972-től tartalmazta a
nép honvédő harcának a gondola-
tát, amely egy ellenséges megszál-
lás esetén alkalmazandó nem
hagyományos hadviselést jelentett.

A kutató szerint az „R hálózat”
létezéséről korábban csak nyilatko-
zatokból lehetett tudni, de kutatá-
saik során két olyan cikkre
bukkantak a Securitate belső folyó-
iratában, amelyek pontosan leírták
a hálózat felépítését, működési
elvét. Eszerint az „R hálózat” tagjai
különböző struktúrákba (a hadse-
regbe, a Securitatéba, a kommu-
nista pártba) illeszkedtek, de olyan
civilek is voltak közöttük, akiket a
sorkatonai szolgálat alatt szervez-
tek be. A hálózatnak egy-egy város-
ban két-három sejtje is működött.
Tagjai egy előre rögzített jelre az
előre rögzített helyen gyülekeztek,
ahol fegyverek, kommunikációs és
diverziós eszközök álltak rendelke-
zésükre.

Mădălin Hodor szerint ennek a hálózatnak
bizonyos részei működésbe léptek 1989 
decemberében. A történész szerint a „víz mér-
gezettségére”, a „terrorista támadásokra”, a
„küszöbön álló légi támadásokra” vonatkozó
– minden valóságalapot nélkülöző – bejelen-
tések a diverziós hadműveletek iskolapéldái.
Például egy Brassóhoz közeledő helikopter-
rajról szóló bejelentés után a légvédelem ra-
darjai – vélhetően valamilyen elektronikai
zavarás következtében – tényleg olyan jeleket
észleltek, amelyek a közeledő légi jármű-
vekre utaltak. A megtévesztett légvédelmisek
lőttek is a levegőbe, ezáltal az „R hálózat” el-
érte, hogy azt higgyék, valóban a volt diktátor
„terroristáinak” a támadását hárítják el.

A történész a katonai diverzió három kom-
ponensét azonosította. Elkövetői hamis légi
célpontokat generáltak, pánikkeltő hírek ter-
jesztettek, és a fegyveres erők elleni támadá-
sokat szimuláltak. Meglátása szerint a
hálózatnak nem voltak politikai céljai, sejtjei
az immár nem Ceauşescu irányítása alatt álló
hadsereg és politikai rendőrség parancsnoka-
itól érkező utasításokat teljesítették. A kutató
e katonai diverziónak tulajdonította, hogy a
szándékos zavarkeltés eredményeként a had-
sereg egyes alakulatai más alakulatok ellen
kezdtek harcolni úgy, hogy a harcban álló
felek mindegyike Ceauşescu külföldi terro-
ristáit vélte a másik oldalon, és hogy a fegy-
verhez jutott civil lakosság vélt terroristákra
lőtt az utcákon.

Mădălin Hodor szerint a diverziókeltés
hármas célt szolgált. Egyfelől próbálta men-
teni a hadsereget és a Securitatét a Ceauşescu
által pár nappal korábban elrendelt vérengzé-
sek végrehajtásának a felelőssége alól, más-
felől próbálta intézményesen átmenteni
ezeket a szervezeteket az új rendszerbe, har-
madrészt megpróbálta leállítani a forradalmat
egy olyan pillanatban, amikor csak Cea-

uşescu bukik, de a rendszer tovább él. A tör-
ténész elmondta: az ügyészség jelenleg Ion
Iliescunak és a hatalom megszerzőinek a fe-
lelősségét vizsgálja a december 22. utáni vé-

rengzésekben. Úgy vélte azonban, hogy
nekik aligha állt módjukban irányítani az ese-
ményeket. Mădălin Hodor félőnek tartotta,
hogy – miként az 1989-es kirakatperben a

Ceauşescu házaspárra hárították a
teljes felelősséget – a jelenleg folyó
ügyészségi vizsgálat Iliescut hozza
ki bűnbaknak, és homályban
hagyja a vérengzések más felelő-
seit.

A kutató felidézte: 1989. decem-
ber 17-én Ceauşescu egy Magyar-
ország felől érkező szovjet–magyar
támadást vizionált, a külső táma-
dásra érvényes katonai jelszót adta
ki, és ezzel háborús helyzetet idé-
zett elő az országban. A katonai di-
verzió kiagyalói pár nappal később
ugyanezt a forgatókönyvet alkal-
mazták, csak most már Ceauşescu
„terroristáit” mutatták fel a hamis
célpontként, hogy a véres színjáték-
ban a nép védelmezőiként tűnhes-
senek fel. Ez a forgatókönyv arra is
alkalmas volt, hogy a december 22.
utáni áldozatokat Ceauşescu szám-
lájára írhassák, és ezt a vérengzést
hozhassák fel indokként a diktátor
és felesége sürgős kivégzéséhez.
(MTI)

Forrás:  descopera.org
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Kutatók a diktatúra „R hálózatát” sejtik 
a Ceauşescu 1989-es elmenekülése utáni katonai diverzió mögött



Durva zsarnok, jégszivű tél,
Készülj… készülj, a halálra!
Jármodat megunta a föld,
És ledobja valahára;
Szabadság lesz! ím, az ég is
Ideszegődött a földhöz,
Fegyvertárából, a napbul,
Tűznyilakkal rád lövöldöz.

Meg fogsz halni, vad, bitor tél!
Addig él csak minden zsarnok,
Míg magok alattvalói
Szabadságot nem akarnak;
Hogyha egyszer a raboknak
Akaratja ki van mondva,
Összeomlik börtön és lánc,
S elenyészik híre-hamva.

Eltaláltad, kedves Olvasóm. Petőfi Sán-
dor versszövege ez, összetéveszthetetlen. A
tél halálát Pesten írta, 1848 februárjában…

Harcolj, harcolj, föld, a téllel,
Ne félj, megbirod, levágod,
S szabadságodat kivívod,
Tavasz a te szabadságod.
Eljön, eljön a szép tavasz,
S hoz virágokat kebledre,
És szivárványt diadalmi
Koszorúnak a fejedre! (…)

Tavasz felé hajt az idő. A tavaszpont idő-
számításunk kezdete táján tolódott a Halak
(Pisces) csillagképbe. Jézus Krisztus feltevés
szerinti születésétől számítva, több mint két-
ezer éven át a Halak csillagkép eltűnése jelzi
a tavasz közeledtét. Ilyenkor ér ide a látszó-
lagos égi útján az állatövi jegyekben vándorló
Nap, s fénye láthatatlanná teszi a Halakat. S
habár azóta a tavaszpont tovább vándorolt
maga is, a Halak havának mindmáig a február
19–20-tól március 20–21-ig tartó hónapot ne-
vezzük. Ennek az időszaknak kétharmada
mindig a nagyböjtbe esett, eggyel több okkal
lett böjtös eledel a hal. Így lett a keresztény
haljelképnek fontos csillagászati vonatko-
zása.

A katolikusok pénteki és nagyböjti étke a
hal. Tertullianus a vízzel keresztelés szim-
bólumaként használta, az alámerítetteket „ha-
lacskának” (pisciculi), a keresztelőmedencét
„halastónak” (piscina) nevezvén. Az őske-
resztények a hal görög nevéből (ikhtüsz) a
„Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó” rövidí-
tést olvasták ki. A hal, amely így magát
Krisztust jelképezte, az őskeresztény művé-

szet szinte minden tárgyi emlékén fölbukkan.
Számtalan bibliai történet és krisztusi cso-

datétel hallal kapcsolatos: a cethal – bár nem
hal – gyomrából szabadult Jónás ószövetségi
története a föltámadás szimbóluma lett a
korai keresztény temetői művészetben; a cso-
dálatos halfogás; az ötezer éhező táplálása két
hallal és öt kenyérrel; Szent Péter hal szájá-
ban lelt ezüstpénze. Jézus többször is halász-
csónakból szólt a sokasághoz, járt a vízen,
lecsendesítette a szél korbácsolta hullámokat.
Péter, az egyház első feje, foglalkozására
nézve halász volt, mielőtt még a „lelkek ha-
lásza” lett volna belőle. Hal volt a halaknak
prédikáló Páduai Szent Antal egyik attribú-
tuma. Hal fityeg Szent Zénó veronai püspök
pásztorbotjáról.

(…) Hej halászok, halászok,
Mit fogott a hálótok?
Nem fogott az egyebet,
Vörösszárnyú keszeget.

Ki ne ismerné ezt a népdalunkat?
Az év hala 2019-ben a vörösszárnyú ke-

szeg. Megválasztása a korábbiaknál lényege-
sen nagyobb érdeklődés mellett zajlott le.
11.483 szabályos szavazat érkezett a Magyar
Haltani Társaság honlapjára. A vörösszárnyú
keszeg a szavazatok 44%-át kapta. A második
helyen a szivárványos ökle végzett 32%-kal.
A sebes pisztráng 24%-kal harmadik lett, erre
a halra 2130 szabálytalan szavazat érkezett.
A Scardinius erythrophthalmus (vörösszár-
nyú keszeg) az egyik legszebb hazai halunk,
élénkvörös úszói impozáns megjelenést
adnak neki. Közepes termetű faj, amely Eu-
rópában és Nyugat-Ázsiában terjedt el. Az ál-
lóvizeket és a lassú vízfolyásokat kedveli,
lápokban, mocsarakban, holtmedrekben, csa-
tornákban, a lassúbb folyóvizek parti zónájá-
ban figyelhetjük meg kisebb-nagyobb
csapatait, amint a vízfelszín közelében úsz-
kálnak. Étlapján főleg növények szerepelnek
a fonalas algáktól a vízinövények hajtásain át
a magvakig. Fölfelé nyíló szájáról és élénk-
vörös úszóiról – hátúszója a hasúszóknál hát-
rébb ered – könnyen felismerhető.

Hát a keszeg mit eszik,
Ha a bárkába teszik?
Nem eszik az egyebet,
Csak szerelem-gyökeret.

Tavasz közeleg, bizony ilyenkor a petre-
zselyem is szerelemgyökérré változik.

A tudomány tavasza volt 1896 februárja.
23-án Homor István, a szegedi főreáliskola

igazgatója, Röntgen felfedezése után három
és fél hónappal a szegedi Dugonics Társaság-
ban bemutatta a „csodával felérő fényt”, az
általa készített röntgenfelvételt. Egyik tanít-
ványa kezének csontjait fotografálta le egy
közönséges fényképlemezre. Röntgen felfe-
dezését gyorsan megismerte a tudóstársada-
lom. Nem egész egy hónappal Röntgen
tanulmányának megjelenése után a Termé-
szettudományi Közlönyben Wartha Vince
műegyetemi professzor közreadta a felfede-
zés hírét. A cikket Klupathy Jenő fizikapro-
fesszor felvétele illusztrálta, ő is egy kezet
világított át, mégpedig az Eötvös Lorándét,
az akkor éppen kultuszminiszteri posztot be-
töltő híres fizikusét. Fantasztikus ez a gyor-
saság. Maga Röntgen csak január 23-án
tartotta meg első nyilvános előadását. Károly
József Iréneusz 1896 végére nagyváradi is-
kolájában felállította az ország első röntgen-
laboratóriumát, amelyben hamarosan
gyógyászati alkalmazásokra is mód nyílt. Az
orvosi alkalmazás lehetőségét mindenütt
azonnal felismerték.

Tavasz közeleg. A patakok jege is törik
már.

Mátyás pedig, szépen felöltözve, az asztal
mellett ült, és nagy odabúvással egy kalendá-
riumot nézegetett.

Jó darabig csend volt, majd Mátyás fel-
emelte a fejét, és azt mondta az öregnek:

– Pontosan három hét múlva fogjuk ke-
resztvíz alá bocsátani.

– S mért akarsz három hétig várni?
– Azért, mert akkor van Jégtörő Mátyás.
– Hát őt is Mátyásnak keresztelitek?
– Annak, s mégpedig jégtörőnek.
Mózsi bácsi elgondolkozott, majd lassan

így szólt:
– Kemény foglalkozás.
Ahogy ezt kimondta, abban a percben, ott

Márta mellett az ágyban, bőgni kezdett egy
csecsemő, mintha máris törné a jeget…

Igen-igen. Ez Tamási Áron Jégtörő Má-
tyása. Kemény foglalkozás bizony a tavasz-
csinálás.

Nem árt, ha biztatgatjuk egy cseppet erre
az időt. Mint tette volt Szarka István Feb-
ruár című versében:

Tavasz Tündére, döfd át milliárd
puhazöld szúrólángod
a korhadt avaron, mint
szoktad ilyenkor,
s bármi fájdalmas-törékenyek,
ragyogtasd föl sömörlő, mézgás
rügyeidet a duzzadt éjszakákban;
táncolj, bolondítsd révült alattvalóid:
minden hatalom s dicsőség odadobva
ígéretedért, hogy újra eljössz (…)

S lám, megjött az első hóvirág hírnök is.
Nyiladozik. Hétnyi idő sem kell, hogy
Közép-Európa legnagyobb ültetett hóvirá-
gosa az Alcsúti Arborétumban fehér díszruhát
öltsön.

S virágzik már az első hatóságilag védett
növény a Kárpát-medencében, a magyar ki-
kerics.

1935-ben, Február hó utolsó napjainak
egyikén (…) a Baranya megyei (…) Sársom-
lyó verőfényes déli oldal(án) (…) a száraz ta-
valyi fű között egy bájos kis növény, a (…)
Colchicum hungaricum Jank. százai kezd-
ték nyitogatni az alig eltűnt hótakaró után
halványlilás színű viráglepleiket – olvasom a
magyar botanikatörténet nagy öregjénél,
Gombocz Endrénél. – 1867 február 18-án
fedezte fel itt Janka Viktor ezt a legkorábban
nyíló tavaszi virágaink egyikét. Árkokban, la-
posokban, északi lejtőkön még ott fekszik a
hó, amikor ez a kis hagymás növény kidugja
a halványlilás virágkelyheit. Mire a többi nö-
vény zöldellni kezd, már elvirított, termést
érlel; a forró, száraz nyáron már csak elszá-
radt leveleit, kipergett tokterméseit találhat-
juk meg (…) A növény a
Colchicum-nemzetség ősibb ágát képviseli; a
virágzás és a termésképzés még ugyanabban
az évszakban megy végbe, míg rokona, az
őszi kikirics, ősszel virágzik és csak a követ-
kező tavaszon fejleszti ki leveleit és termését.
A magyar kikirics legközelebbi fajrokonai a
Balkán-félszigeten és a Földközi-tenger mel-
lékén élnek. Valószínűleg a jégkorszak előtti
melegebb időnek maradványa (…)

A 100.000 Ft eszmei értékkel bíró növény
a 2 forintos fej oldalát díszítette.

Miután elvirágzott, tavasz jön ezután.

Miután

az árnyak nőni kezdtek lassan,
s fehéren izzottak már a nyírek,
az ős-kezdet megpihent halkan.
Még tél sóhajtott: alkonyszínek

régi ablakába fagyott a
fény – jégvirágba ájult mosoly.
Felengedett s tavasz szózata
leng körül. Dermeszt a dér-komoly

este még, de délben már buján
csermely szól, csintalan csíz csattog,
s a sombokor ágain sután

– a koradélután bajuszán -
bimbók fognak bomlani. Hallod?
Kikelet kezdődik délután

ezután.

Kedves Olvasóm! Hétnyi időre ezzel a hír-
rel búcsúzva, maradok kiváló tisztelettel. 

Kelt 2019-ben, Mátyás előtt két nappal

Holnap már hóvirág-szőnyeg a táj

   6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________________ SZÍNES VILÁG ____________________________________ 2019. február 22., péntek

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

Mogyoróssy Győző (Nagyvárad, 1919.
febr. 12. – Marosvásárhely, 1971. szept. 30.):
romániai magyar színész. 1944-1958 között
a nagyváradi színházban játszott rövid meg-
szakítással, 1959-1964 között a marosvásár-
helyi színház tagja volt. F. sz.: Harpagon
(Molière: A fösvény); Petur (Katona: Bánk
bán); Doolittle (Shaw: Pygmalion). 

Kovács Gyula, E. Kovács (Gebe, 1839.
febr. 14. – Segesvár, 1899. júl. 31.): színész.
A kolozsvári Nemzeti Színház örökös tagja.

Egressy Gábor rokona és stílusának folyta-
tója. Református papcsaládból származott, a
debreceni kollégiumban nevelkedett. Három-
szor volt a pesti Nemzeti Színház tagja (1859,
1870 és 1878-82). 1876-ban a Petőfi Társa-
ság, majd az Erdélyi Irodalmi Társaság, a
nagyváradi Szigligeti Társaság és a debreceni
Csokonai Kör tagjai közé választotta. 1881-
től haláláig a kolozsvári színház hősszínésze
és művészi vezetője. Számos Shakespeare-
mű bemutatásával megelőzte a pesti Nemzeti
Színházat. Molière, Racine, Schiller drámái
mellett ő adta elő Goethe Faust c. színművét
első ízben magyar nyelven (1876. jan. 8.). Hi-
vatásának tekintette a magyar dráma műve-

lését is. F. sz.: Hamlet, Lear király, Coriola-
nus (Shakespeare); Faust (Goethe); Bánk
bán, Petur (Katona); Telegdi, Marót bán (Vö-
rösmarty). Írt költeményeket, lefordította
Schiller Don Carlos (1881) és Stuart Mária
(1887) c. munkáit. A segesvári honvédsírok-
nál rendezett ünnepélyen szavalás közben
érte a halál. M.: K. Gy. költeményei (Ferenczi
Zoltán életrajzi bevezetésével, Pest, 1869);
Emlékek és élmények (Kolozsvár, 1896);
Mátyás király (drámai prológ, Kolozsvár,
1896). Irod.: Ferenczi Zoltán: E. K. Gy. (Ko-
lozsvár, 1885); Rencz János: E. K. Gy. (Bp.,
1896); Janovics Jenő: A Farkas utcai színház
(Bp., 1941).

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Kiss Székely Zoltán

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCXLVI.)

Tegnap még tél sóhajtott



A napokban zárult az Örökségünk őrei
– Fogadj örökbe egy műemléket!
nevű mozgalom helyi versenyszaka-
sza, hamarosan kiderül, kik a megye
legjobbjai. A nyárádszeredai diákok
számára nagy élmény volt ez a pro-
jekt.

A nyárádszeredai Bocskai István Elméleti
Líceum tavalyelőtt csatlakozott a 2012 óta
zajló programhoz, a nyárádszentannai után
ugyancsak egy műemlék templom kutatását,
népszerűsítését választották tavaly ősszel, ez-
úttal a nyárádszentlászlói unitárius templo-
mét. A Falka Emőke és Molnár Andrea
Zsuzsánna tanárnők vezetésével alakult di-
ákcsapat november óta folyamatosan dolgo-
zott, hetente látogatták a templomot,
adatrögzítést, fotódokumentálást végeztek, el-
készült a templom jelrajza és makettje, ötlet-
börzék zajlottak, folyamatosan tájékoztattak
munkájukról egy közösségi oldalon. Falka
Emőke tanárnő szerint sokkal kevesebbet
lehet elmondani egy ilyen vidéki templomról,
mint egy kastélyról vagy többször átépített
műemlék épületről, ezért minél több oldalról
próbálták kutatni és bemutatni az épületet. 
Történelmi és emberi megközelítés

A templom megismerésében, dokumentá-
lásában sok segítséget kaptak Kiss Mihály
nyugalmazott helyi lelkésztől, de közben ki-
takarították a templom körüli temetőt is, s
mivel néhány éve itt ásatás és restaurálás is
volt, ebbe is „beleásta” magát a csapat. No-
vember folyamán Kiss Lóránt marosvásárhe-
lyi restaurátor volt az iskola vendége, a

templomszentély 15. századi freskóinak ko-
rábbi feltárási munkálatait mutatta be, ami
igen nagy élmény volt a diákok számára. Ez-
után meghívták Györfi Zalán régészt, akitől
olyan érdekességeket tudtak meg, mint a
templom többlépcsős építése, illetve a körül-
ötte feltárt temetkezési helyek. Az összegyűj-
tött információkat a Wikipédiára is
feltöltötték, ugyanis ott csupán egy üres cím-
szó létezett a műemlék templomról. Megis-
merték a szentlászlói és nyomáti templomok
közötti föld alatti alagút legendáját is, amit
tudományosan nem tudnak alátámasztani, de
létezését ma is váltig állítják a vidéken, és ka-
puhelyét is tudni vélik.

Mindezek a projekt történelmi oldalát je-
lentik, de személyes, emberi oldalról is meg-
közelítették a célpontot: Buksa Ferenc
rigmányi lelkésznél a szentlászlói nemesi
családokról tudtak meg adatokat, beszélget-
tek a szentlászlóiakkal, gyűjtöttek a temp-
lomhoz kötődő régi fényképeket
(konfirmálás, esküvő). Advent idején egy
szórólapot is készítettek a nyárádmenti kö-
zépkori templomokról, és a középiskolában,
illetve az adventi vásárban is osztogatták,
majd a marosvásárhelyi Tiberius vonósné-
gyest hívták meg zenei előadásra Szentlász-
lóra. Mindezek a személyes élmények jól
kiegészítették a történelmi oldalt, de mara-
dandó kapcsolatok is kialakultak a diákok és
a helyiek között – vette számba az eredmé-
nyeket a tanárnő, megemlítve, hogy kisvideó,
televíziós klip és rádióadás is készült a sze-
redai diákcsapat bevonásával.
Érdemes csinálni

Sok volt a terv, nagyon sok mindent meg-
valósítottak s még mindig volna tennivaló, de

lezárult a verseny, s mindazt, amit eddig el-
végeztek, egy dokumentáció foglalja össze,
majd február 28-án kiderül, Maros megyéből
kik jutnak tovább a döntőbe. A diákok mind-
végig kitartottak, mindenki sokat dolgozott,
a nagyobbak, akik már vettek részt versenye-
ken, projektekben, rutinosabban és húzóem-
berként segítették a kisebbeket. „Most
érezték meg a diákok, hogy milyen jó úgy ta-
nulni, hogy nem a padban ülünk, és milyen
az, amikor részt veszünk egy folyamatban a
kezdeti tervezéstől a kivitelezésig, az ered-
ményig, és a folyamat minden pontján ők
voltak a kreatív szervezők” – emelte ki Falka
Emőke. Amikor a munkaszakaszokat értékel-
ték, akkor tulajdonképpen saját munkájukat
értékelték a diákok – ez is egy jó dolog, ami-
ben kevés részük van a gyerekeknek, mint
ahogy abban is, hogy emberként is megis-
merjék a pedagógusokat; az is kiderült,

mennyire jól tudnak önkritikát gyakorolni a
tanulók.

Arra a kérdésünkre, hogy a két pedagógus-
nak mennyire volt élmény és feladat ez a ver-
seny, a tanárnő kifejtette: mindenképp nagy
feladat volt, hiszen az iskolán kívüli tevé-
kenység külön szervezést, összehangolást,
bürokratikus papírmunkát igényelt, minden-
kinek nagyon sok szabadidejét emésztette fel,
ennek ellenére a pedagógusok is nagyon él-
vezték, mert diákjaik más-más helyzetekbe
kerültek, és észrevétlenül tanultak. A diákok
nagyon jó tervezőknek és szervezőknek bizo-
nyultak, ügyesen osztották el maguk között a
feladatokat, nem kellett őket noszogatni, a
munka oroszlánrészét ők végezték el, a peda-
gógusoknak többnyire az irányítói szerep ju-
tott. Olyan történet, amelyet érdemes volt
végigcsinálni – értékelte a munkát az irányító
pedagógus.

Az elmúlt hét végén Dicsőszentmár-
tonban 38. alkalommal tartották meg
a borosgazdák számára nagy jelentő-
séggel bíró eseményt, a Szent Márton
Borlovagrend szervezésében pedig
22. alkalommal mérették meg házi
készítésű boraikat a gazdák. 

A rendszerváltást követően vált hagyo-
mánnyá az Alsó-Kis-Küküllő menti borver-
senyek megrendezése. A kétnapos
rendezvény február 15-én, pénteken kezdő-
dött, a díjkiosztási ceremónia és az azt kö-
vető, borkóstolással egybekötött vacsora
szombaton zajlott a dicsőszentmártoni
Három Fenyő vendéglőben. Amint Orbók
Ferenc nagymester az eseményről beszámolt,
a nemzetközi megmérettetésre közel kétszáz-
harminc bormintát küldtek be, 11 érkezett
Magyarországról, 17 pedig a vajdasági Hor-
gosról. A bírálóbizottság összetételében a he-
lyieken kívül határon túliak is voltak: öt
horgosi, három bogácsi, egy egri, egy gyula-
fehérvári, egy nagyenyedi, két marosvásár-
helyi és egy dicsőszentmártoni. Elmondta,
azért volt szükség ennyi bírára, mert 229 bor-
mintával neveztek be, és ekkora mennyiség-
hez kell a nagy létszámú zsűri. A
külföldieken kívül a felhozatal Nagykároly,

Horgos, Bogács, Segesvár, Medgyes, Dicső-
szentmárton és környékének bormintáiból
állt össze. Ezúttal 38 aranyérmet, 86 ezüstér-
met, 61 bronzérmet és 41 dicséretet osztottak
ki. „Ha a borversenyen a bírák 30%-ban ítél-
nek oda aranyérmet, az elfogadható, ha ennél
többet osztanak ki, fennállhat a gyanú, hogy
nem voltak elég szigorúak, így nálunk ez a
16,5% azt igazolja, hogy a bíráink nagyon szi-
gorúak voltak” – hangsúlyozta a borrend
nagymestere. Az aranyérmesek közül első
díjat a segesvári Berkeczi István nyert 2018-as
királyleánykával, a borát 19,50 ponttal értékel-
ték. A második helyezett Făgeţan Nicu 2018-
as neiburger borát 19,47 pontra, míg a
harmadik aranyérmes Seprődi József lett,
2018-as sauvignon bora 19,20 pontot ért el.
Összehasonlításképp: a 39. aranyérem 18,53
pontot ért el. A tavaszi borversenyeken díjaz-
zák azt a termelőt, aki a legmagasabb pontszá-
mot érte el a borlovagrend zászlósborának
választott olaszrizlingből, ezúttal a dicsőszent-
mártoni Bíró Csaba borát ítélték a legjobbnak.

Szombaton délután tartották az ünneplés
hivatalos részét. A borrendek – a Szent Már-
ton Borlovagrend, a horgosi Szent Orbán
vendégborrend és a balavásári Kis-Küküllő
Borrend – a Rákóczi-indulóra vonultak be. A
díjátadás után három új tagot vettek fel a
Szent Márton Borlovagrendbe. 

Arra a kérdésre, hogy mi a különbség a

késő őszi Szent Márton-napi borverseny és a
februárban szervezett között, elmondta, hogy
nem mindenik újbor készül el november 11-
ére, Márton napjára. Februárban, a farsang
vége körüli általános jó hangulat közepette a
már letisztult, kiforrott borokat lehetett mi-
nősíteni. Mint minden adandó alkalommal,
ezúttal is a borverseny célja a Kis-Küküllő
menti minőségi bor termelésére való ösztön-
zés és fogyasztásának népszerűsítése volt.

Az est során a résztvevők vastapssal jutal-
mazták Peti Tamás Ottót, a Kolozsvári Ma-
gyar Opera énekesét, aki bordalokkal
szórakoztatta a jelenlévőket. A szászcsávási
cigányzenekar éjfélig húzta a talpalávalót, a
mulatást csak a tombolahúzás szakította
félbe, a jelek szerint a résztvevők jól szóra-
koztak. A következő megmérettetés rövide-
sen Balavásáron lesz – tájékoztatott Orbók
Ferenc.

A Szent Márton Borlovagrend szervezésében
38. Borverseny Dicsőszentmártonban 

Gligor Róbert László
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Szer Pálosy Piroska 

Elbírálás Fotó: Hidi Levente

Sok oldalról vizsgálták a diákok a műemlék épületet, és számos, hozzá kapcsolódó tevékenységet szerveztek az el-
múlt hónapokban Fotó: www.facebook.com/Nyárádszentlászlói Unitárius Templom Őrszemei

Zárult az Örökségünk őrei helyi versenyszakasza
Élmény volt nem iskolapadból tanulni
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VÍZSZINTES: 1. Az aradi vértanúk egyike, 200 éve született (Károly, gróf). 9.
Valamivel szemben. 10. Ebbe az irányba. 11. Egyházi író, politikus, 100 éve hunyt el
(János). 16. Hallócső (rég.). 18. Karib-tengeri állam. 19. Étlen rén! 20. Varróeszköz. 21.
Angolul enni. 23. Hunor és Magor anyja. 24. Ritka női név (szept. 23.). 26. Tan. 27. Szó-
toldalék. 28. Peking lakója. 29. Üveges hintó. 30. Akkád eposz. 32. Martin ... (M. Twain).
34. Az Elba medre! 35. Magas növény. 37. Képre vonatkozó előtag. 39. A legalsó helyen.
41. Megszűnik a forrás. 43. Mely helyen? 45. Este (francia). 47. Hargita megyei helység.
48. Negatív részecske. 50. Vidám. 51. Római 551. 52. Amerikai költő, kritikus, 200 éve
született (James).

FÜGGŐLEGES: 1. Kályha sütője. 2. Tova. 3. Szép .... (Vörösmarty). 4. Páratlan nyest!
5. Várpalota része. 6. Előtag: föld. 7. ... Renan, francia író. 8. Numero (röv.). 12. Román
női név. 13. Belgiumi város. 14. Nitrogén, trícium, hidrogén (vegyjelek). 15. Ráír a
közepén! 17. Rövid növény. 18. Zeneszerző, zenepedagógus, 100 éve halt meg (Viktor).
19. Francia író (Ernest). 22. Női név rövid alakja. 24. Bihar megyei helység. 25. ENSZ-
főtitkár volt (Trygve Halvdan). 26. Kétarcú isten. 28. Papagájféle. 29. Gyógyászatféle.
31. Tapos. 33. Énekel. 36. Lenti helyen. 38. Nélkül (német). 40. Szerelem (angol). 42.
Személyre vonatkozó névmás. 44. Olaj (angol). 46. Páratlan idill! 48. Az arzén vegyjele.
49. Japán drámai műfaj.

L.N.J.

PÁLYÁZATI REJTVÉNY
1 2 3 4 5 6 7 8 Ð

9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket március 7-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Thomas Hardy angol író
egyik regényének címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Edényt tisztít – Júdeai király volt. 7. De, azonban – Rangjelző szó.
8. Dohány – Szövetség, társulás. 9. Azonos betűk – Telek vége! 11. JYJ – Kissé ázott! 12.
Forma – Partner. 14. Tiltószó – Láp része! 15. Fogva tartás, felügyelet – Uralmi rendszer.
18. Talpalávaló – Munkácsy inasa teszi. 19. Parketta – Élharcos. 22. Keresztül – Az
alumínium vegyjele. 23. Nehézfém – Régi történet. 25. Taszít – Székesegyház. 27. Ritka
férfinév – Csatár öröme. 28. Dal – Becézett Ilona. 30. Francia arany – Gőzcseppek! 31.
Tengeri ragadozó – A matematika egyik ága.    

FÜGGŐLEGES: 1. Sakkjátszma vége – Lekötelezettség. 2. Daru, elevátor – Templomi
építmény. 3. Kutrica – Szibériai folyó. 4. Kitüntetés, érem – Gyom, dudva. 5. Haláltusa –
Klub. 6. Kultikus indián oszlop – Személyes tulajdonú. 10. Az arany mértékegysége –
Divat, irányzat. 13. … szőlő (Móra Ferenc) – Nyomában jár, követ. 16. Hosszú női sál –
Halkan zörög a falevél. 17. Kaució – Közöny, érdektelenség. 20. Női név – Korallzátony.
21. Hazai sóstó – Szimbolizál, kifejez. 24. Román költő volt (Octavian) – Nemes nedű.
26. Bázikus maró anyag – Bátorkodik. 29. A szelén vegyjele – Kambodzsai és német gép-
kocsijelzés. 

Koncz Erzsébet

A FEBRUÁRI ÉVFORDULóK (2.)
című pályázat nyertesei:

NAGY IBOLYA GWENDOLIN, Marosvásárhely, 
Vihar u.

TóTH GÁBOR, Marosvásárhely, 
Prieteniei u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
HEISZLER; LÁZÁR; KRILOV; GOMULICKI; KOVÁTS;

PERÉNYI; LIESGANG.
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a február 15-i számból:

Klasszikus (ikrek):
A különc

Skandi: ... rádőlt az egész fal, és
még csak meg se mukkant. 1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 16

17 18

19 20 21

22 23 24
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Szerkeszti: Kiss Éva 837.
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Az Expert Insolvenţă SPRL
az újraszerveződés alatt álló ROWO

RT. cégfelszámolójaként 
nyilvános árverésen 

eladja az alábbi javakat:
1. Székgyár, amely 106.853 négyzetméter területből és ipari építmé-
nyekből áll, melyek telekkönyvszáma 52186 – Szováta, kataszterszáma
21, helyrajzi száma 1116, berendezésekkel, műszaki felszerelésekkel,
szállítóeszközökkel együtt, Szovátán, a Parajdi út 115/B szám alatt,
Maros megyében. Kikiáltási ár: 12.864.307 lej, nem tartalmazza a héát. 
Az árverést a cégfelszámoló székhelyén tartják 2019. március 19-
én 15 órakor. 
Oda nem ítélés esetén az árverést megismétlik március 26-án, áp-
rilis 2-án és 9-én, ugyanazon feltételekkel.
2. Szállítóeszközök (Skoda Octavia, villástargonca, homlokrakodó)
egyenként adódnak el. A teljes lista a cégfelszámolótól igényelhető. 
Az árverést a cégfelszámoló székhelyén tartják 2019. március 19-
én 15 órakor. 
Oda nem ítélés esetén az árverést megismétlik március 26-án és
április 2-án, ugyanazon feltételekkel.
Az ajánlattevőknek legalább 24 órával az árverés időpontja előtt jelent-
kezniük kell a cégfelszámoló székhelyén, a részvételi dokumentációs
dosszié benyújtása érdekében, és meg kell vásárolniuk a feladatfüzetet. 

Közvetlen alku útján eladásra kerül: 
Árukészlet, amely a következőkből áll: nyersanyag (bükkfa rönk,
gyalulatlan bükk és tölgyfa fűrészáru stb.), félkész áru, (standard
darabok, széklábak stb.), késztermékek (székek, csomagolt tűzifa
stb.) és egyéb termékek (székminták). 
A javak kezdő eladási ára egy tömbben 684.393 lej, az ár nem tartal-
mazza a héát.  
A javak egyenként is értékesíthetők, a teljes lista a cégfelszámolótól
igényelhető, megtekinteni Szovátán, a Parajdi út 115/B szám alatt lehet,
a ROWO RT.-nél. 
Az ajánlatokat a cégfelszámoló székhelyén lehet benyújtani április 30-
ig. 
Mindazok, akik jogot formálnak az eladásra szánt javakra, az alku előtt
48 órával értesítsék erről a cégfelszámolót.
Bővebb tájékoztatás a következő telefonszámokon: 
tel.: 0354-405-232, 
fax: 0254-713-311,
mobil: 0726-785-348,
e-mail: office@expertinsolventa.ro

MAROS MEGYEI TANÁCS

2019. február 20-án kelt
183. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 
2019. február 28-án 13 órára 

A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vo-
natkozó 215/2001. sz. törvény 94. cikkelye (1), (3), (5), (7), (8) bekezdése és a 106.
cikkely (1) bekezdése előírásainak alapján

elrendeli:

A Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2019. február 28-án 13
órára a Közigazgatási Palota nagytermébe, a következő 

napirenddel:

1. Határozattervezet egy ingatlannak Maros megye köztulajdonából a magántulajdo-
nába való átutalására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt
intézmények költségvetését megillető, 2019. évre érvényes helyi illetékek és díjsza-
bások jóváhagyására vonatkozó 2018. 11. 22-i 138. számú Maros megyei tanácsi ha-
tározatnak a módosításáról és kiegészítéséről.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet a 2018-as évet megillető, a Maros Megyei Szociális és Gyermek-
védelmi Igazgatóságnak alárendelt/ felépítését alkotó egységek/ szolgálatok/ köz-
pontok által nyújtott szolgáltatások személyenkénti havi átlagköltségének
meghatározására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet az alsóidecsi idősotthonban a 2019. évre vonatkozó havi 
átlagellátmánynak a megállapítására, az egy főre jutó havi hozzájárulásnak, valamint
az itt nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges egyéni hozzájárulás kiszámításának alapját
képező havi jövedelemkategóriáknak a megállapítására vonatkozóan. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér menedzsmentjét biz-
tosító egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

6. Határozattervezet egy határidőnek az elhalasztására vonatkozóan. 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet az utólag módosított, 114/2010. sz. Maros megyei tanácsi ha-
tározat I.4. és II.4. mellékleteinek a módosításáról és kiegészítéséről, amely a Maros
Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális közintézmények, valamint a megyei Barlangi
és Hegyimentő Szolgálat egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonat-
kozik. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet a Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság összetételének
a módosítására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

9. Határozattervezet a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kór-
házban megüresedett részlegvezető/ laboratóriumvezető tisztségek betöltésére szer-
vezett versenyvizsga írásbeli, klinikai vagy gyakorlati próbáinak vizsgáztató bizottsága
összetételére vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet egy kiegészítő okirat csatolásáról a 2016. 10. 07-i
18920/12I//486/ sz. szerződéshez.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

11. Határozattervezet a kerelőszentpáli övezeti hulladéktározó esetében a hulladék
tárolására vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

12. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér légiforgalma által
okozott zajszennyezés csökkentésére irányuló akciótervnek a jóváhagyásáról. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

13. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc Törvényességét véleményezte
ELNÖK Paul Cosma

JEGYZŐ

MONICA gyógyító és javasasszony, az
ország egyik leghatékonyabb,
nemzetközileg is ismert, a legtöbb
megoldott esettel rendelkező
jövendőmondója Marosvásárhelyen van, a
legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít a hozzá
fordulókon. 
Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia,
psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családtagokat, cégeket ment meg
a csődtől, sikert visz a házhoz, nyereségessé teszi  a vállalkozást, boldogságot,
lelki nyugalmat visz az ezt kérők életébe, megmagyarázhatatlan fájdalmak esetén
segít stb. 
Köszönetnyilvánítások:
Elena Dicsőből köszöni Monica asszonynak, hogy ismét együtt lehet kedvesével;
Kovács Maros megyéből hálás neki, mert ismét sikeres  a vállalkozása, és újra
együtt van a feleségével; Melinda Nyárádszeredából köszöni, hogy Monica
asszony segítségével álláshoz jutott és kigyógyult a depresszióból; Rozália és
Kelemen hálásak, mert fiuk kigyógyult az alkoholizmusból, és élete rendbe jött;
Carol Régenből köszöni, hogy megszabadult a kötésektől, és a szeretett nővel
lehet; Nicoll megszabadult az átoktól, és újra együtt van a családjával.
Monica javasasszonyt hívja bizalommal a 0760-534-103-as telefonszámon.
(Fizetett hirdetés: mp.)



ADÁSVÉTEL

ELADÓ sír a református temetőben.
Tel. 0771-653-850. (4/1350-I)

ELADÓ héjatlan tökmag, tökmagolaj,
lucernabála. Tel. 0747-480-255,
0746-090-353. (4/1143)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmag-
olaj. Tel. 0743-595-124, 0749-761-
147. (3/1274-I)

VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (13/1063-I)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (23/1110)

VESZEK vagy BEVESZEK festmé-
nyeket, ezüstöt, antik tárgyakat. Ber-
nády tér  4. szám, nyitvatartás:
csütörtök, péntek 10-17 óra között.
Tel. 0740-147-380. (10/1171-I)

ELADÓ házi bor, dió, aragázkályha,
autogájzer-alkatrész. Tel. 0365/448-371.
(5/1319)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(13/1175)

ELADÓ ötsoros kapagép, kukoricafejtő
gép, cserép bontásból, elektromos
kályha, szép menyasszonyi ruha. Tel.
0365/435-230. (3/1279)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0751-
377-347. (4/1308-I)

ELADÓK előnevelt csirkék a csere-
falvi Soós farmnál, kizárólag beoltott
szárnyasok kaphatók. Házhoz szállí-
tást is vállalunk. Tel. 0754-365-811,
0756-543-388. (2/1343)

VÁSÁROLOK régi Daciát olcsón. Tel.
0775-280-615. (5/1365-I)

ELADÓ krumplikidobó, 3-as váltóeke. Tel.
0745-404-666. (3/1362)

ELADÓK: 2 fotel – darabja 40 lej;
kicsi kanapé – 50 lej; könyvespolc –
15 lej; kisasztal – 15 lej; nagy fogas –
70 lej; 3 konyhabútor – 35 lej darabja;
2 szék – 15 lej darabja. Tel. 0774-631-
275. (2/1361-I)

ELADÓ sarokkanapé ágyneműládá-
val jó állapotban, alkudható áron. Tel.
0745-371-516, 0265-262-718.
(9/1059-I)

ELADÓ Mercedes Vito 2005-ös évjáratú
haszonjármú, 3 személyes, hosszú
modell, jó állapotban, rendezett
papírokkal, a tulajdonostól. Tel. 0740-898-
516. (13/1410)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (1/1422-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(4/1425)

LAKÁS

ELADÓ ház, kert, udvar, földek, erdő.
Küsmöd 175. szám. Tel. 0729-788-
977. (23/1340-I)

ELADÓ ház a Szabadi (Voinicenilor) út
52. szám alatt. Tel. 0740-835-953, 0756-
341-640. (8/1126)

ELADÓ I. osztályú, 36 m2-es garzon a
Kárpátok sétányon. Tel. 0749-425-152.
(12/1033)

ELADÓ ultraközponti 3 szobás, két
fürdőszobás, 74 m2-es, I/IV. emeleti
tömbházlakás. Tel. 0743-234-888.
(2/1315-I)

ELADÓ családi ház Nyárádszeredában
11 ár telken. A ház két családnak is
megfelel, közel van a központhoz. Tel.
0743-019-113. (17/1332)

ELADÓ 3 szobás, 2 vécés, saját pin-
cés, magasföldszinti lakás a Diamant
zöldségpiac mellett. Érdeklődni a
0755-505-301-es telefonszámon.
(sz.-I)

KÜLÖN BEJÁRATÚ szoba kiadó az
1848. úton (Kövesdomb, Darina mel-
lett) egyetemistának. A lakás nem la-
kott, saját hőközpont, internet, tévé
van, termopán ablakokkal rendelke-
zik. Tel. 0753-811-075. (12/1358-I) 

ELADÓ 2 szobás magánház az Unirii
negyed környékén. Tel. 0744-966-
747. (-I)

ELADÓ ház Nyárádszeredában tiszta
telekkönyvvel. Tel. 0756-630-249.
(10/1407-I)

ELADÓ családi ház a központban.
Tel. 0743-825-497. (8/1405)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20923)

SÍRKERETEK készítése gránitból,
mozaikból. Tel. 0753-924-431. (10/1031)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (13/978)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-
104. (7/636-I)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzs-
mirigy-, csont- és mellszűrés. Tel.
0265/311-771. (29/1117)

MAROSVÁSÁRHELYI szakképzett
csapat vállal kisebb javítást, manzárd-
készítést, ácsmunkákat, tetőfedést,
csatornakészítést és -javítást. Tel. 0757-
454-076. (19/1334)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatornakészítést és teraszké-
szítést fából. Tel. 0752-377-342.
(6/1320-I)

BÁRMILYEN munkát vállalok: cserép-
forgatás, Lindab-tető-készítés, festés. Tel.
0743-799-833. (1/1254)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (1/1072)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (3/1369)

GYÓGYPEDIKŰR-MANIKŰR, akár a
saját otthonában. Tel. 0770-780-518.
(1/1390)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjaví-
tást, csatornakészítést, csatorna-
javítást, kéményjavítást, hőszigete-
lést, festést, manzárdkészítést. Tel.
0759-467-356. (2/1391-I)

KÉSZÍTÜNK bármilyen típusú tetőt,
csatornát, lefolyót, vállalunk sürgős-
ségi javítást. Tel. 0730-108-315,
0753-374-980. (11/1408-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha nem feledünk, mindig
velünk maradsz, 
halálod, míg élünk, fájó emlék
marad.
Szomorú szívvel emlékezünk
február 22-én a gegesi FÜLÖP
GÉZÁRA halálának második
évfordulóján. Emlékét őrzi
szerető családja. (7/1153-I)

Fájó szívvel emlékezünk
SZÖVÉRFI IMRÉRE halálának
3. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (6/1210-I)

„Az igaznak emlékezete
áldott.” (Példabeszédek 10/7)
Kegyelettel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
február 24-én a drága jó férjre,
a felejthetetlen édesapára, a
kedves nagyapára, jó apósra,
a csíkfalvi születésű NAGY
ZOLTÁN marosvásárhelyi
lakosra, a SUT volt
dolgozójára halálának 6.
évfordulóján. 
Te drága jó lélek, hiányodat
nem pótolja semmi. 
Nyugodj békében! Felesége,
Piroska, fia, Zoltán, lánya,
Csilla, menye, veje és négy
unokája. (3/1237-I)

Elhagytad a házat, amit úgy
szerettél, 
itthagytál minket, akiket úgy
szerettél. 
Most már nélküled jön el a
tavasz, 
de bármilyen szép is, nélküled
nem lesz ugyanaz. 
Kérjük az Istent, hogy jól
bánjon veled, 
helyettünk angyalok
simogassák a fejed. 
Olyan drága voltál nekünk,
hogy nem pótol senki, 
lelkünk sebeit nem gyógyítja
semmi.
Fájó szívvel emlékezünk
február 22-én a szeretett
férjre, édesapára, nagytatára
és dédtatára, a nagyernyei
FARAGÓ JÁNOSRA halálának
első évfordulóján. Emlékét
őrzi felesége, négy gyermeke
és azok családja. (8/1264)

Szomorú szívvel emlékezünk
drága jó szüleinkre, a
szőkefalvi SZABÓ JÓZSEFRE
és SZABÓ IRMÁRA, a
magyarsárosi KÖPECZI
JÁNOSRA és KÖPECZI
ZSUZSANNÁRA. Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk
csendes. Éva és Jani. (1/1314)

SZENTFÖLDI KÖRUTAZÁS
2019. május 6-12. között 

Gy. Tibor plébános vezetésével szentföldi körutazás lesz. 
Főbb helyszínek: Jeruzsálem, Betlehem, Tiberias, Holt-tenger, Jordán folyó,

Maszada hegye és Yad Vashem. 
Bővebb információ a 0744-909-601-es telefonszámon. (sz.-I)

TűZIFA és FELDOLGOZHATó FA ÉRTÉKESíTÉSÉVEL foglalkozik 
a MAROSVÁSÁRHELYI ERDÉSZETI HIVATAL.

Az erdészet által forgalmazott faanyagokat a következő helységek térségében,
útszélen ajánljuk: Mezőbergenye, Marossárpatak, Erdőszengyel, Székelykál, Szé-
kes, Marosvásárhely, Szentháromság, Szentgerice, Fintaháza.
A tűzifaválaszték esetében: a 16,2 erdei köbméter/család maximális mennyiség
– a fafajtától függően – kemény lombos: 146,90 lej/erdei köbméter, illetve lágy
lombos: 117,53 lej/erdei köbméter árban kapható. Az árak a héát tartalmazzák.
Az erdészet elérhetőségei: 0732-810-075, 0745-100-003,  illetve 0744-500-773.

(20520)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS vállalkozásoknak adózás céljából a
2018-as évre. Tel. 0744-504-536. (63209)
PVC-ABLAKOK, vasajtók javítását, zárszerkezetének cseréjét vál-
lalom. Tel. 0744-504-536. (63209)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reuma-
tológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat;
neurológia; belgyógyászat és ultrahangos kivizsgálás. Kedvezményes
árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám
(November 7.). (63211-I)
ZUHANYKABINOK GYÁRTÁSA egyedi és normál méretben 25
éve. Ingyenes felmérés. Tel. 0744-238-765. (sz.)
BÚTORT RESTAURÁLÓ MAGÁNCÉG ASZTALOST és POLI-
TÚROZÓT alkalmaz. Érdeklődni a 0722-786-111-es telefonszámon.
(20925-I)
CUKRÁSZATHOZ ÉRTŐ SZEMÉLYT alkalmazunk. Tel. 0745-
668-883. (7/1093-I)
MŰEMLÉKEK RESTAURÁLÁSÁRA  SZAKOSODOTT
KFT.  MUNKAERŐT alkalmaz.  Bővebb információk a következő
telefonszámon: 0731-709-613. (63295-I)
ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁ-
ROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan
időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számí-
tógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a
https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-
230-as telefonszámon. (sz.)
KERÉKPÁR-ÖSSZESZERELŐ MŰHELYBE (Marosvásárhely –
Neuzer Kft.) jó kézügyességű és műszaki beállítottságú MUNKA-
TÁRSAKAT keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel. 0265/261-
806 vagy e-mail: info@neuzer.ro (20941-I)
KERÉKPÁR-FORGALMAZÓ CÉG (Marosvásárhely – Neuzer
Kft.) KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐT keres. Követelmények: jó
kommunikációs készség, B kategóriás jogosítvány, magyar és román
nyelv ismerete. Tel. 0265/261-806 vagy e-mail: info@neuzer.ro
(20941-I)
ÉLELMISZERÜZLETBE ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk Ma-
rosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (20950-I)
SEGÉDMUNKÁST alkalmazok LAKATOSSZAKMÁBA. Nyugdí-
jas is lehet. Tel. 0744-966-747. (-I)
A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálás-
ban jártas VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek az
ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villany-
szerelők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetősé-
get. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a
titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre el-
küldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon.
(63316-I)
ALKALMAZOK ÁLTALÁNOS ORVOSI ASSZISZTENST, 2018-
ban végzettet, egyéni munkaszerződés nélkül, tapasztalattal vagy anél-
kül, számítógép-ismerettel. Tel. 0723-331-246. (1/1360-I)
GYROS-SHAORMA HÁZHOZ SZÁLLÍTVA. Tel. 0758-548-501.
(3/1349)
MEZŐGAZDASÁGI CÉG MEZŐGÉPÉSZT (TRAKTORISTÁT)
alkalmaz. Tel. 0743-142-012. (21010-I)
TRÉNER – OKTATÓ. Tapasztalat nem szükséges! Szakszerű és tel-
jes körű betanítást biztosítunk. Németországban szállodatakarítással
foglalkozó cégünk marosvásárhelyi munkapontjára trénert alkalmaz.
Ami szükséges: magyar, román és német nyelv ismerete. Feladatkör:
németországi szállodatakarító munkára jelentkező személyek betaní-
tása a kiutazás előtt. Jelentkezz önéletrajzoddal: ro@clearservice.eu
További infók: 0735-600-900-as telefonszámon. (63328-I) 
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú betegnyugdíjasokat (gra-
dul 3). Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt. (63326-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



„Nem búcsúztam tőletek, 
nem tudtam, hogy elmegyek.”
Búcsúztál volna, de erőd nem
engedett,
Csak a szíved súgta: isten
veletek.
Hosszú az út, mely a sírodhoz
vezet,
a Jóisten őrködjön pihenésed
felett.
Múlik az idő, a fájdalom nem
csitul,
szemünkből a könny
mindennap kicsordul.
Elfeledni téged nem lehet, 
hisz te voltál  számunkra a
fény, a szeretet.
Elvitted a fényt, a meleget, 
csak egy sugarat hagytál
nekünk: az emlékedet.
„Ne sírjatok, mert itt már jó
nekem,
fentről vigyázok rátok, és
szeretlek titeket.”
Fájó szívvel emlékezünk 2019.
február 22-én BOGÁNYI
FERENCRE halálának első
évfordulóján. Összetört szívű
felesége, Klára, fia, Károly,
menye, Anna, lánya, Csilla,
veje, Bertalan, unokái: Betti,
Tóni, Fanni. Emléked
szívünkben örökké élni fog.
Hiányzol nagyon! (9/1323)

„Ne fájjon nektek, hogy már
nem vagyok,
hisz napként az égen nektek
ragyogok.
Ha szép idő van, kék az ég, 
jusson eszetekbe sok szép
emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne
sírjatok,
hisz szívetekben jó helyen
vagyok.”
Szomorú szívvel emlékezünk
február 22-ére, amikor egy
éve, hogy elragadta a halál a
drága ifj. VAJDA LAJOST.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Édesanyja, testvére, sógora
családjukkal együtt. Nyugod-
jál békében! (2/1347)

Minden mulandó ezen a
világon, mint a harmat a letört
virágon. Csak egy van, ami a
sírig vezet: szívünkben az
örök emlékezet. Csak az idő
múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örökké őrizzük
emlékedet.
Fájó szívvel emlékezünk
február 22-én ifj. VAJDA
LAJOSRA halálának első
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, leányai és unokája.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (1/1398-I)

Bennünk él egy arc, egy
meleg tekintet, egy simogató
kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy
végtelen szeretet, amit tőlünk
soha senki el nem vehet. Egy
a reményünk, mely éltet és
vezet, hogy egyszer még
találkozunk veled.
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk a
felejthetetlen, drága jó
feleségre, édesanyára,
anyósra és nagymamára, a
gernyeszegi PAPP IBOLYÁRA
február 22-én, halálának első
évfordulóján. Drága szép
emlékét őrzi férje, két lánya,
két veje, valamint szeretett
unokái: Bella és Evelin.
Könnyes szemmel tekintünk
az égre, kérjük a Jóistent,
hogy nyugtasson békében!
(7/1407-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, testvér,
nagytata, dédnagytata, 

MAROSÁN BALÁZS 
életének 74. évében elhunyt. Te-
metése folyó hó 25-én, hétfőn 13
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Nyugodjon
békében! 

A gyászoló család. (18/1416-I)

Nincs olyan, hogy jó búcsú, csak
búcsú van, fájdalom és remény.
Az elengedésnek nem az a lé-
nyege, hogy még utoljára átad-
junk valamit, hanem az, hogy
megőrizzünk valamit az eljö-
vendő időkre.
Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó édes-
anya, anyós, nagymama, déd-
nagymama, testvér, rokon és
ismerős, 

özvegy OSVÁTH GHIZELA 
szül. Nagy 

életének 84. évében hirtelen el-
hunyt. Temetése február 22-én,
pénteken 14 órakor lesz a refor-
mátus temetőben. Nyugodjon
békében! 

A gyászoló család. (17/1383-I)

Fájó szívvel búcsúzunk nagyma-
mánktól, 

OSVÁTH GIZELLÁTÓL. 
Emlékét szívünkbe zárjuk. 

Unokája, Levente és családja.
(15/1412-I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy
szerető édesanyánk, nagyma-
mánk, dédmamánk, 

KISS MÁRIA
97. évében visszaadta életét Te-

remtőjének. A virrasztás 2019.
február 22-én, pénteken 18 óra-
kor lesz a remeteszegi ravatalo-
zóban. Örök nyugalomra február
23-án, szombaton 14 órakor he-
lyezzük a galambodi temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (21/1419-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
nagynéni, rokon és szomszéd, 

özv. OCHIS FLOREANNÉ 
szül. DALI IBOLYA 

nyugalmazott tanárnő 
életének 89. évében csendesen
megpihent. Temetése február 23-
án, szombaton 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 

A gyászoló család. (3/1424-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk 
szeretett osztálytársnőnk, 
KESZTHELYI GYÖNGYVÉR
haláláról. Gyászoló szerettei-
nek vigasztalódást kívánunk.
Nyugodj békében, drága
Csöpi! Osztályfőnöke  és osz-
tálytársai a Bolyai Farkas Lí-
ceum 1962-ben végzett XI. E
osztályából. (-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Osváth Károly apatársunknak
és családjának a szeretett
ÉDESANYA elhunyta miatt ér-
zett fájdalmukban. Szabó
András és családja. (15/1412)
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Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
a marosjárai születésű, marosvásárhelyi, majd örkényi
(Magyarország) lakos, az IRA volt dolgozója, 

FAZAKAS DEZSŐ
(1938–2019)

súlyos szenvedés után, életének 81., szomorú özvegységének 5.
évében 2019. február 19-én örökre megpihent, fáradt, beteg szíve
megszűnt dobogni.
Végső búcsút egy későbbi időpontban veszünk tőle a budapesti
Szent István-bazilika altemplomában, ahol örök nyugalomra
helyezzük volt felesége hamvaival együtt.

Búcsúznak tőle: szerető lánya, Jutka, veje, János,
imádott unokái: Áron és Fruzsina. 

A rokonok nevében Fazakas Antal.
Béke poraikra! (16/1382-I)

Mély fájdalommal emlékezünk
február 24-én, amikor már 5 éve
súlyos szenvedés után elragadta
tőlünk a kegyetlen halál 46 éves
korában a drága jó feleséget és
édesanyát, a berekeresztúri születésű 
CSIBI EMÍLIÁT 
szül. Csergő. 
Akik ismerték, gondoljanak rá
kegyelettel!
Emlékét őrzi férje, fia, Péter és
testvére, József. (21/1337)

Fájó szívvel emlékezünk szeretett
édesapámra – akit 2 éves koromban
elvesztettem –, a magyarsárosi
GYŐRFI SÁNDORRA halálának 70.
évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Leánya, Anna, unokái: Sanyi, Józsi
és Margit, valamint unokaöccse,
Köpeczi János. (1/1314)

„Köszönjük neked, Uram, hogy ő a
miénk volt,
és az is marad, mert aki szerettei
szívében él,
az nem hal meg, csak távol van.”
(Szent Ágoston)
Tizennégy éve annak, hogy 
dr. ÁGOSTON ALBERT 
2005. február 22-én örökre itt hagyott
bennünket. 
Soha el nem múló szeretettel,
szomorú szívvel emlékezünk arra a
napra. 
Szerető felesége, gyermekei, unokái,
dédunokái, veje és menye. (9/1285-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva,
melyet türelemmel viseltél
magadban.
Mikor elmentél, az nekünk nagy
fájdalmat okozott, 
de jóságod és szereteted szívünkben
örökké élni fog.
Szomorú szívvel emlékezünk február
24-én drága nagynénémre,      
GÁBOR JUCIRA 
halálának első évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Emlékét őrzi Anikó és családja. (v.-I)

Fájó szívvel  emlékezünk GÁBOR
JULIANNÁRA szül. Péter halálának
első évfordulóján.
„Elmúlt egy év nélküled, azóta a
mennyben folytatod életed. Onnan
figyelsz, onnan vigyázol ránk, mi
mindennap szeretettel gondolunk
rád.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Emlékét őrzi férje, János, lánya,
Tünde és párja, Öcsi, unokái: Fecó és
Kriszta. (9/1355-I)

„Aki engem követ, vegye fel az ő
keresztjét, és úgy kövessen engem.”
(Jézus)
Áldott lélek volt, aki ezt az utat vállalta
életében, átölelve szeretetével a
családját és az embereket.
Szomorú szívvel emlékeztünk a drága
feleségre, édesanyára, DĂNĂILĂ
ERZSÉBETRE (Bözsi) február 17-én,
elhunyta első évfordulóján. Emléke
örökre megmarad mindazok
emlékezetében, akik ismerték és
szeretetében részesültek. Nyugodjék
békében! 
Férje, Dani és lánya, Katika. (2/1423-I)

Szomorú szívvel emlékeztetjük
mindazokat, akik ismerték és
szerették a legdrágább férjet,
édesapát, nagyapát és apóst, SIMON
ISTVÁNT, hogy február 22-én van
halálának 11. évfordulója.
Fájdalommal és szeretettel emlékezik
rá őt örökké imádó felesége, Magdi,
lánya, veje és unokái: Mátyás és
Noémi. (3/1400-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS

A Románia iskoláiért program keretében kiosztott
termékek tárolását ellenőrizték

A Románia iskoláiért 2017–2023 program lebonyolí-
tásáért felelős megyei bizottság nevében tájékoz-
tatjuk a lakosságot, hogy a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság januárban 79 taninté-
zetben végzett ellenőrzést a program keretében ki-
osztott termékek tárolását illetően. A vizsgált
tanintézetek közül egyiknél sem találtak súlyos
rendellenességet. Az ellenőrzéseket a következő
időszakban is folytatja a hatóság. 
A vizsgált időszakban a Románia iskoláiért 2017–
2023 program problémák nélkül működött a nyárád-
szeredai óvodákban és tanintézetekben is (ahol a
helyi önkormányzat vállalta fel a versenytárgyalás
megszervezését a program keretében kiosztott ter-
mékek beszerzésére), az Európai Mezőgazdasági
Garanciaalap támogatási útmutatójának, valamint
az utólag módosított 640/2017-es kormányrendelet
előírásainak megfelelően.

Korszerűsítik az ivóvíz-
hálózatot Szászrégenben 

Az Aquaserv Rt. szászrégeni fiókegysége értesíti a
lakosságot, hogy február 18-án négy szászrégeni utcában hozzáfogtak
az ivóvízhálózat fejlesztéséhez, bővítéséhez. 

Az Ősz (Toamnei), Sós (Sării), Nyár (Verii), Fecske (Rândunelelor)
utcákról van szó. A beruházás értéke 325 millió lej; olyan ivóvízháló-
zatot újítanak fel, amelyen az utóbbi években gyakori volt a meghi-
básodás. Ezáltal a szolgáltatás minősége is jobb lesz. 

Az Aquaserv Rt. szászrégeni fiókegysége értesíti a lakosságot, hogy
a munkálatok idején forgalomkorlátozást vezetnek be az említett ut-
cákban. 

Sajnos minden nagyobb beruházási munkálat rövid távon kellemet-
lenséget okozhat a közösség életében. Elnézést kérünk mindezekért,
és biztosítjuk önöket afelől, hogy megteszünk mindent annak érdeké-
ben, hogy az így kialakult helyet minél rövidebb ideig tartson. Az
Aquaserv Rt. felkéri önöket, hogy legyenek elnézőek, amíg a felújítás
tart, mert ennek nyomán korszerű infrastruktúra épül ki, és jobb lesz
a vezetékes ivóvíz-szolgáltatás. 

A projekt ismertetése
Ivóvízhálózat-fejlesztési munkálatok Szászrégenben az Ősz 

(Toamnei), Sós (Sării), Nyár (Verii), Fecske (Rândunelelor) utcák-
ban 

A munkálatok értéke: 326.194,68 lej
A munkálatok időtartama: 12 hónap 

Ivóvíz- és csatornahálózat-bővítési, rehabilitálási munkálat 
Elnézést kérünk a kialakult kellemetlenségért! 

Tel.: 0625/512-800
reghin@aquaserv.ro             www. aquaserv.ro

A Kis-Küküllő Menti 
Szőlészeti Társulás 
és a Borlovagrend 

közös szervezésében február 27. – március 2. között megtartják
a 23. nemzetközi borversenyt Balavásáron, a Romantic vendéglő-
ben. 

Egy borminta három db 0,7 l-es dugaszolt és felcímkézett pa-
lackból áll. A címkén fel kell tüntetni a jeligét, a bor fajtáját, évjá-
ratát és származási helyét. Egy minta benevezési díja 15 lej.

A program: 
– február 27.: 10 és 16 óra között a borminták begyűjtése a Ro-

mantic vendéglőben; 
– február 28.: a borok besorolása
– március 1.: a borok elbírálása
– március 2.: díjazás, díszebéd 11 órától.
Az ebéd ellenértékét – 70 lej/fő – helyben kell kifizetni, ebéd

előtt, a vendéglő recepcióján. 
Bővebb felvilágosítás a 0722-148-210, 0723-227-369, 0745-358-

548-as telefonszámokon. 

A B&B Insolvency Solutions
IPURL – Csíkszereda, Márton
Áron utca 18., Hargita megye –,
a csődbe jutott Fero Invest Kft.
cégfelszámolója, nyilvános árve-
rést szervez a következő javak
egyben történő eladására a
hozzájuk tartozó állóeszközökkel
együtt:
1. Két egymás melletti beltelek
Marosszentkirály községben,
Náznánfalván, Mező utca (szám
nélkül), összfelület 3.119 négy-
zetméter, nincs rajtuk építmény.
Kikiáltási ár 118.640 lej + héa.
2. Kereskedelmi helyiség 133,32
négyzetméter hasznos felülettel
– négy egymás melletti össze-
vont lakásból áll, együttesen al-
kotnak kereskedelmi helyiséget
irodával és raktárral Marosvásár-
helyen, a Raktár utca 30/B szám
alatt (Maros megye), szemben a
volt Ambient üzlettel, egy tömb-
ház földszintjén – a benne levő
ingóságokkal együtt. Kikiáltási ár
301.150 lej héa nélkül. 
Az árverésre a felszámoló szék-
helyén kerül sor március 1-jén
13 órakor, és megismétlődik he-
tente péntekenként, ugyanabban
az időpontban, a javak eladásáig. 
Az árverésen azok a jogi és ma-
gánszemélyek vehetnek részt,
akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-
át kitevő részvételi garanciát 24
órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a 0366-
100-551, 0748-836-713-as tele-
fonszámokon.


