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Az ingyenes tömegközlekedés ügyében

Halasztott a marosvásárhelyi tanács

II. Peron Music tehetségkutató fesztivál
Marosvásárhelyen

A tavalyi, nagy sikernek bizonyuló,
Marosvásárhelyen első alkalommal
megszervezett esemény után ismét
könnyűzenei tehetségkutatónak ad
otthont a Sörház utcai Jazz&Blues
Club. A tatabányai székhelyű Peron
Music Alapítvány által szervezett és a
marosvásárhelyi Rocksuli közreműködésével létrehozott marosvásárhelyi
tehetségkutató ez alkalommal március
2-án, szombaton déli 12 órakor veszi
kezdetét.

____________2.
Befogadná
a szentpáli lerakóállomás a kolozsvári
hulladékot
Bizonyos hiányzó dokumentumok
miatt levették a Maros megyei önkormányzat tegnapi soros ülésének napirendjéről azt a határozattervezetet,
amelynek értelmében ideiglenesen
havi legfeljebb kétezer tonna, Kolozsvárról érkező hulladékot fogadna be a
szentpáli hulladéklerakó állomás.

Marosvásárhelyen egyelőre nem lesz ingyenes a tömegközlekedés, a városi tanácsosi testület tegnap úgy döntött, elhalasztja azt a határozattervezetet, amely a lakcímhez
kötötte volna a kedvezményt. A testület ugyanakkor nem
szavazta meg azt, hogy a Horea utca 23. szám alatti ingatlant (a volt 4-es iskola épülete, területe) az önkormányzat
megvásárolja. A képviselők elfogadták azt, hogy időszerű a
város közterületén szabálytalanul parkoló/várakozó gépkocsik felemelését, illetve elszállítását végző ügyosztály létrehozása.

Antalfi Imola

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

A tanácsülést megelőzően az ingyenes tömegközlekedésről szóló határozattervezet kapcsán Magyary Előd, az RMDSZ frakcióvezetője, a
tervezet kezdeményezője a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy mivel
még nem szavazták meg az éves költségvetést, a tervezet elhalasztását
tartja a legjobb megoldásnak. „Nem mondunk le róla, csak halasztanánk” – közölte, hozzátéve, úgy véli, május körül térhetnének vissza
erre a témára. Az ingyenes tömegközlekedésre vonatkozó tervezet kapcsán a plénumban elsőként Radu Bălaş (POL) képviselő szólalt fel,
kérve a tervezet elhalasztását, mert szerinte jelenleg időszerű, hogy árat
módosítsanak, illetve újabb kedvezményeket vezessenek be. Erre azt
(Folytatás a 3. oldalon)

____________4.
Bod Péter
emlékezete

A Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi
Központ épülete másfél évtizeden át
otthona volt az asszisztensképző iskolának, számos rendezvénynek nyújtott
helyszínt, jelenleg a Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi
Szakkollégiumnak a székhelye. De mit
is tudunk
Bod Péterről, és mit illik megismernünk róla halálának negyed évezredes évfordulóján?

____________5.

Aranypofon

Benedek István

Újabb választási kampánybombát időzítettek a
szociáldemokraták egy törvénytervezettel, aminek
útján arra köteleznék a jegybankot, hogy belföldön
tárolja az ország aranytartalékát.
A tervezetet a fő kormánypárt két nagyágyúja
jegyzi: a képviselőházat is vezető pártelnök, illetve
az a volt szenátusi jogi szakbizottsági elnök, akit a
két évvel ezelőtti hírhedt 13-as kormányrendeletet
követő tiltakozási hullám hatására vettek ki ideiglenesen a rivaldafényből. Mélyreható gazdasági
szakismeretekkel egyikük sem gyanúsítható, annyi
jogtudománnyal viszont már igen, hogy tudják, sőt,
számítanak is rá, hogy erre a tervezetre az Európai
Központi Bank is felkapja a fejét. Ez ugyanis legutóbb, a karácsonyi adócsomag kapcsán sem
hagyta szó nélkül, hogy annak a sürgősségi kormányrendeletnek a bankokra vonatkozó részével a
kormány beavatkozott a nemzeti bank hatáskörébe,
ezzel a tervezettel pedig ugyanazt követi el. Ilyen
kérdésekben az uniós szabályok szerint időben
egyeztetni kellene az Európai Központi Bankkal,
azonban nagy biztonsággal fogadni lehet rá, hogy
erre most sem került sor. Ugyanis ha lett volna
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 2 perckor,
lenyugszik
18 óra 7 perckor.
Az év 60. napja,
hátravan 305 nap.

Ma ALBIN,
holnap LUJZA napja.
ALBIN: a latin Albinus családnévből ered. Jelentése:
fehér. Lehetséges az is, hogy a
germán eredetű Alvin alakváltozatáról van szó.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

Változó idő
várható
Hőmérséklet:
max. 90C
min. 40C

BNR – 2019. február 28.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7416

4,1584

1,4989

177,1056

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

29, 3, 39, 14, 33 +6

6, 18, 25, 14, 12, 21

30, 21, 41, 32, 45, 3

Megyei hírek

NOROC PLUS: 9 6 5 7 3 9

SUPER NOROC: 6 5 3 1 1 2
NOROC: 8 2 0 9 0 7 0

Jövő héten jogi tanácsadás

Március 6-án, szerdán délután 4 órától szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es számú irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az
érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési
szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Napközis program nyugdíjasoknak

Új, napközis program indul nyugdíjasoknak Marosvásárhelyen, a Gyulafehérvári Caritas Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központjában. Az egész délelőttös
tevékenységeket a március 4–8. között zajló nyílt héten
lehet ingyenesen kipróbálni. A színes, változatos és vidám
programok célja a közösségi együttlét, a testi-lelki, szellemi
egészség megőrzése és a szabadidő aktív felhasználása.
Helyszín: Mărăşti utca 13. szám, időpont: március 4–8.,
naponta 9–13 óra. Érdeklődni a 0265-213-509-es telefonszámon lehet.

Változik a Teleki Téka nyitvatartása

Márciustól változik a Teleki–Bolyai Könyvtár nyitvatartása.
Az új program szerint az olvasóterem keddtől péntekig
10-18 óra között lesz nyitva, látogatásra keddtől 10-18, szombaton pedig 10-16 óra között várják az érdeklődőket.

Falánk csütörtök a Sörházban

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, a PanGastRo
Egyesület, a falank.gastromedia.ro portál közreműködésével meghirdeti a Falánk csütörtök akciót. A falánk csütörtök
(torkos csütörtök) mindig a hamvazószerda (a húsvét előtti
nagyböjt első napja) utáni csütörtökön van. Szerves része
a magyar népszokásoknak, ezen a napon fogyasztották el
a farsangról megmaradt ételeket, megengedett volt a húsfogyasztás és a szokásosnál mohóbb, falánkabb étkezés.
A Sörház idén is csatlakozik a Falánk csütörtök akcióhoz.
A vendégeket március 7-én egész nap 50%-os kedvezménnyel várják.

Kutyás kávézás

Március 3-án, vasárnap 11–15 óra között harmadik alkalommal várják a kutyatartókat és négylábú kedvenceiket a
marosvásárhelyi George Enescu utca 2. szám alatti Popup Caféba.

Kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlege által működtetett Nagyinet program résztvevői számára április
5–7. között újabb háromnapos külföldi kirándulást szerveznek. Az úti cél ezúttal is Gyula. A programban a gyulai Almássy-kastély Látogatóközpont, a toronykilátó, a vár
megtekintése, a kastélyfürdő, a Százéves Cukrászda és a
Világóra meglátogatása szerepel. Jelentkezni, érdeklődni
Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a kövesdombi könyvtárban, illetve a 0748-741-507-es telefonszámon.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

II. Peron Music tehetségkutató fesztivál
Marosvásárhelyen

A tavalyi, nagy sikernek bizonyuló, Marosvásárhelyen első alkalommal megszervezett esemény után
ismét könnyűzenei tehetségkutatónak ad otthont a Sörház utcai Jazz&Blues Club. A tatabányai székhelyű
Peron Music Alapítvány által szervezett és a marosvásárhelyi Rocksuli közreműködésével létrehozott marosvásárhelyi tehetségkutató ez alkalommal március
2-án, szombaton déli 12 órakor veszi kezdetét. A Peron
Music Alapítvány eddig több mint húsz Kárpát-medencei tehetségkutatót szervezett, amelyen több száz zenekart léptetett színpadra, 70 tehetséget indított útjára. Az
alapítvány együttműködik Magyarország több könnyűzenei tehetségkutató fesztiváljával, és rendszeresen delegál, illetve fogad zenekarokat az ország különböző
tájairól, valamint a környező országokból.
A 2018-ban útjára indított marosvásárhelyi Peron
Music tehetségkutató az örömzene rendszerében, az
NKA Hangfoglaló Program támogatásával valósul
meg. A szervezők szándéka, hogy az erdélyi zenekarok
is bekapcsolódjanak a magyarországi tehetségkutatók
rendszerébe, ezzel pedig a magyarországi zeneiparba.
„Jó hangulatú, családias és mégis komoly délutánnak
adott otthont szombaton a marosvásárhelyi dzsesszklub,
a fellépő zenekarok értékes nyereményekkel, valós zeneipari marketinglehetőségekkel távozhattak. Reméljük,
ezzel újabb, szép hagyomány veszi kezdetét Marosvásárhelyen is” – írtuk a tavalyi marosvásárhelyi döntőt követően, amelyen az első három díjat az Ego Sum, a
Metalon és a Treasondom együttesek nyerték el. A hagyomány, úgy tűnik, tényleg alakulóban van, kíváncsian
várjuk a szombati eseményt, amely nyitott és nyilvános.
Az érdeklődők február 25-ig jelentkezhettek, a szervezők
erdélyi és magyarországi, bármilyen stílusban alkotó magyar együtteseket, élőzenei, hangszeres produkciókat vártak, és feltételük volt többek között, hogy a jelentkező
előadóknak, együtteseknek ne legyen lemezkiadói és or-

Hétvégi sportműsor

szágos rádiós múltjuk, saját dallal nevezzenek. Az előválogató után a következő együttesek lépnek fel és versenyeznek a díjakért szombaton, a Peron Music tehetségkutató
fesztiválon: A Csajod, Dark Wonders, Kentaur Soul, Nihil,
RKS, SICTON és Szintaxis.
Az eseményre a későbbiekben visszatérünk. (Miklóssy)

LABDARÚGÁS. A 3. ligás bajnokság V. csoportjának 16.
fordulójában, szombaton 15 órától: Lénárdfalva – Marosvásárhelyi MSE, Radnót – Nagybánya, Tasnád – Szászrégeni
Avântul.
KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga középszakasza Kék
csoportjának 5. fordulójában, szombaton 17 órától: Máramarossziget – Marosvásárhelyi CSM.
A női Nemzeti Liga középszakasza Sárga csoportjának 8.
fordulójában, hétfőn 17 órától: CSM Alexandria – Marosvásárhelyi CSM.
KÉZILABDA. A férfi A osztály D csoportjának 15. fordulójában, ma 16 órától: Tordai Potaissa – Segesvári HCM.
A női A osztály D csoportjának 16. fordulójában, vasárnap
17.30 órai kezdettel: Temesvári Universitatea de Vest – Marosvásárhelyi CSM.
RÖPLABDA. A női A2 osztály Nyugati csoportja rájátszásának első fordulójában, a Pongrácz Antal csarnokban, szombaton 12-től: Marosvásárhelyi CSM – Máramarosszigeti CSM.
VÍZILABDA. A férfi-Szuperliga visszavágóinak 5. fordulójában, szombaton 19 órától és vasárnap 10-től: Kolozsvári
Poli – Marosvásárhelyi CSM.

RENDEZVÉNYEK

Farsangtemetés
Marosszentgyörgyön

Március 2-án, szombaton ötödször tartanak Marosszentgyörgyön farsangtemetést. Gyülekező 15.30-kor az iskola
kapujánál, innen indul 16 órakor a temetési menet. A bábuégetés szertartása 17.45–18 óra körül kezdődik a kultúrotthon mögött.

Képzésnap a Szűcsök bástyájában

Március 2-án, szombaton délelőtt 9 órai kezdettel a
Maros Megyei Magyar Diáktanács képzésnapot tart, a diákok rendezvényszervezésről, kommunikációról, érdekképviseletről és a diáktanácskozásról tanulhatnak. A
rendezvény helyszíne a marosvásárhelyi vár Szűcsök
bástyája.

A labdarúgó 1. liga
26. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Március 1., péntek:
* 20.00 óra: Bukaresti Dinamo – Concordia Chiajna
Március 2., szombat:
* 13.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Dunărea Călăraşi
* 19.00 óra: FC Voluntari – Bukaresti FCSB
Március 3., vasárnap:
* 17.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – Jászvásári
CSM Politehnica
* 17.00 óra: Konstancai Viitorul – FC Botoşani
* 20.00 óra: Kolozsvári CFR – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK
Március 4., hétfő:
* 20.00 óra: CSU Craiova – Gyurgyevói Astra
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport,
a Telekom Sport és a Look Sport/Plus.

Esküvői kiállítás

A hét végén, március elsejétől 3-áig esküvői kiállítás lesz
a marosvásárhelyi Promenada Mallban. A nagy nap minden kellékét felvonultató kiállítást huszadik alkalommal
szervezik meg.

Kibédi farsang

Kibéden is március 2-án, szombaton farsangolnak. A település hagyománya szerint temetés helyett tréfás lakodalmi
menettel búcsúztatják a telet. A felvonulás reggel 9 órakor,
a bál este 9 órakor kezdődik. A belépő a bálba 10 lej.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor
17 órától kisiskolások, 18 órától óvodások számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ. Cserecipő szükséges.
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Halasztott a marosvásárhelyi tanács

(Folytatás az 1. oldalról)
követően kerülhetne sor, ha a Közszállítási Vállalat és a Siletina Kft. közötti társulási szerződést felbontanák, illetve, ha a
Közszállítási Vállalat megfelelő járműparkkal rendelkezne, és
kulturált utazási feltételeket tudna biztosítani az utasoknak. „A
jelenlegi helyzetért a polgármesteri hivatal vezetésének rossz
menedzsmentje felelős” – tette hozzá Bălaş.
Peti András (RMDSZ) szerint „érdekfeszítő téma a közszállítás”, és figyelembe kell venni, hogy nem mindenkinek van
lehetősége gépkocsival közlekedni, zsúfolt lett a város. Kijelentette, elsősorban a beruházásokra (autóbuszok vásárlására
– szerk. megj.) kellene odafigyelni, csak utána arra, hogy hogyan tehető hatékonnyá, színvonalassá ez a szolgáltatás.
Ugyanakkor azt is szorgalmazta, hogy a Marosvásárhelyen
tanuló diákoknak, egyetemistáknak járó kedvezményeket
megtartsák, akkor is, ha a diákok nem marosvásárhelyiek,
hiszen a város egyetemi központ, ezt a jellegét erősíteni
kell. Ő is egyetértett abban, hogy az idei költségvetés elfogadása előtt semmiképpen nem kellene megszavazni a szóban forgó tervezetet, vagyis halasztást javasolt, és
hangsúlyozta: „óvatosak kell legyünk a közpénz elköltésével”. Pápai László Zsolt (POL) szintén a halasztást tartotta
célszerűnek, szerinte időrendi sorrendben úgy kellene történjen a tömegközlekedés ügyének rendezése, hogy előbb
felbontják a társulási szerződést, így a Siletina Kft.-hez nem
kerülhetne az önkormányzat által a tömegközlekedési kedvezmény címen átutalt évi 27 millió lej 40 százaléka, illetve
fontosnak tartotta a számonkérhetőséget és azt, hogy beruházásokra van szükség.
A testület végül a tervezet elhalasztása mellett szavazott, így
ez egy későbbi tanácsülésen – nagy valószínűséggel a költségvetés elfogadása után – ismét napirendre kerülhet. A képvise-

lők ugyanakkor jóváhagyták az elektromos autóbuszok vásárlásáról szóló két határozat módosítását és kiegészítését.
Elszállítható lesz a tilosban parkoló jármű
„Átment” az a határozattervezet, mely szerint időszerű egy
olyan ügyosztály létrehozása, amely a város közterületén szabálytalanul parkoló/várakozó gépkocsikat felemeli és elszállítja. A tervezet előterjesztése szerint Marosvásárhely 2015 óta
nem rendelkezik ilyen tevékenységet végző ügyosztállyal,
ezért is indokoltnak tartják a létrehozását. Az erről az Office
EDG Consult cég által készített időszerűségi tanulmányt csatolták a tervezethez. A képviselők azzal egészítették ki a határozatot, hogy a városi közterület-kezelő igazgatóság
hatáskörébe utalták ezt a tevékenységet. Az igazgatóság vezetője, Moldovan Florian a Népújságnak elmondta, a határozatot
azután ültetik gyakorlatba, hogy elkészül a működési szabályzat, a gépkocsik felemeléséhez, illetve elszállításához szükséges eszközök beszerzéséhez a dokumentáció. Ezeket a
tanácsosi testületnek jóvá kell hagynia, majd következhet a beruházás. Vagyis még hónapokig elhúzódhat, mire felkészülnek
arra, hogy megfelelően végezzék ezt a tevékenységet.
Nem vásárolnak ingatlant
A tanácsban tegnap nem szavazták meg a Horea utca 23.
szám alatti ingatlan megvásárlását, ahova korábbi nyilatkozatok szerint parkoló épülne, illetve kiszélesíthető lenne a Ballada utca. Az ingatlan tulajdonosa, a nagyernyei székhelyű
Building Invest Kft. 630.000 eurót kér érte, az összeg alkudható – áll a polgármesteri hivatalnál 2018. december 5-én iktatott eladási ajánlatban. Ebben az is szerepel, hogy a szóban
forgó eladási ár az iktatástól számított 60 napig érvényes. Az
intézmény által felkért szakértő 503.535 euróra becsülte az ingatlan értékét, ehhez adódik még a héa. A tervezetet januárban
már egyszer elhalasztották.

Az EP illetékes bizottsága Kövesit támogatja
az európai főügyészi tisztségre

A leendő főügyészt az EU társjogalkotó szervei – a tagállaLaura Codruţa Kövesit, a román korrupcióellenes
ügyészség (DNA) korábbi vezetőjét tartja a legal- mok kormányait tömörítő tanács és az Európai Parlament –
kalmasabbnak a három bennmaradt jelölt közül az közös megegyezéssel hét évre nevezik ki.
Az Európai Ügyészség, amely a tervek szerint legkésőbb
európai főügyészi tisztségre az Európai Parlament
2021 elején kezdi meg működését, az EU pénzügyi érdekeit
(EP) illetékes bizottsága.

A belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi szakbizottság
(LIBE) szerdán szavazott a kérdésről, miután előző nap meghallgatta a jelölteket, Laura Codruţa Kövesi mellett Jean-Francois Bohnert francia és Andres Ritter német ügyészt.
Kövesi 26, Bohnert 22, Ritter pedig egy voksot kapott a
brüsszeli ülésen. A LIBE így Kövesi nevét fogja az EP plenáris
ülése elé bocsátani jóváhagyásra, és a plénum várhatóan márciusban veszi napirendre a kérdést.
„A szavazás az egész romániai igazságügyi rendszernek
szólt, azoknak, akik az elmúlt években támogatták a korrupcióellenes harcot, illetve azon európai bíráknak és ügyészeknek, akiknek nyomás alatt kell dolgozniuk” – jelentette ki
Kövesi.
Meghallgatásán Kövesi egyebek mellett kiemelte: „Független voltam, az eredményeim önmagukért beszélnek. Különböző pártok tagjai fontos pozíciót betöltő, gazdag emberek
ellen indítottunk eljárásokat. A függetlenséget a törvény biztosította, jelenleg kísérleteket látunk ennek korlátozására.”
Diplomáciai források szerint az EU-tagállamok nagyköveteinek titkos szavazását a múlt héten Bohnert nyerte 50 ponttal, Kövesi és Ritter 29-29 pontot ért el.
Eredetileg 24-en szálltak versenybe az európai főügyészi
tisztségért.

sértő bűncselekményekkel szemben jár majd el. Az úgynevezett uniós megerősített együttműködéssel létrejövő szervezetben 22 tagállam vesz részt, Magyarország nincs köztük.
Elemzők rámutattak, hogy egy új intézmény esetében gyakran a jövőre nézve is meghatározó az első vezetőjének
személye.
Laura Codruţa Kövesit tavaly nyáron mentették fel a több
száz román politikust rács mögé küldő DNA éléről az igazságügyi miniszter kezdeményezésére, aki szerint mandátuma
idején visszaéléseket követett el ez az ügyészség.
A bukaresti kormány hevesen tiltakozik és kampányol Kövesi európai főügyészi megválasztása ellen, ami a szakemberek szerint meglehetősen átpolitizálttá teszi az ügyet, és rontja
a volt korrupcióellenes román ügyész esélyeit.
Nehéz helyzetben van az Európai Unió, Kövesi kinevezésével ugyanis erős üzenetet küldhetnének azon tagállamoknak,
amelyekben vezető politikusokat uniós források hűtlen kezelésével vádolnak, például magának Romániának, de egy ilyen
harcias és vitatott megítélésű főügyész már a kezdettől elidegeníthet egyes országokat. Ha végül nem támogatják Kövesit,
az ráadásul azt sugallhatná, hogy a román kormányéhoz hasonló erőszakos fellépés eredményre vezet – írta az EUObserver brüsszeli hírportál. (MTI)

Öt százalékra korlátoznák kormánypárti törvényhozók a külföldön tárolható román aranytartalékot,
amelynek jelenleg nagy része Londonban van – adta
hírül csütörtökön a média.

Magyarország példáját említette, amely szintén hazahozta külföldről aranytartalékát. A PSD közösségi oldalán olvasható
bejegyzésben más országok példájára is hivatkoznak, így Németországot, Ausztriát, Belgiumot, Hollandiát és Svájcot is
említették.
Az ellenzék bírálta a kezdeményezést. Stelian Ion, az USR
képviselője elhamarkodottnak és veszélyes lépésnek nevezte
a PSD indítványát, szerinte nemzetközi szervezetekkel is konzultálni kell a kérdésben. Úgy vélte, hogy Dragnea ezzel veszélyes játszmát űz, hiszen Romániát Oroszországhoz akarja
közelíteni, és el akarja távolítani az Európai Uniótól.
Romániának jelenleg csaknem 104 tonna aranya van, ami
a nemzetközi tartalékok mintegy 10 százalékát teszi ki. Valentin Lazea, a jegybank vezető közgazdásza csütörtökön kifejtette: azért fontos, hogy ez a tartalék külföldön legyen, mert
garanciát jelent a nemzetközi piacoknak, és növeli a befektetőknek a román gazdaságba vetett bizalmát.
A kormánypártok az utóbbi időben többször bírálták a központi bank vezetőségét, amelyet immár csaknem harminc éve
Mugur Isărescu vezet. Az ő mandátuma az idén jár le, és az
ellenzék feltételezése szerint a PSD hozzá közel álló személyt
látna szívesebben a jegybank élén. (MTI)

Minimálisra csökkentenék a külföldön tárolható
aranytartalékot

A parlamentben Liviu Dragnea, a PSD és a képviselőház
elnöke, valamint Şerban Nicolae szociáldemokrata szenátor
terjesztettek be egy módosító indítványt, amellyel lényegében
a külföldön tárolt román aranytartalék hazaszállítását kezdeményezték. Az indítványt a szenátusnál iktatták, és javasolták
gyorsított eljárásban való megvitatását.
A kezdeményezők szerint az aranytartalék 65 százaléka jelenleg külföldön van, az ottani tárolásáról a román jegybank
még Románia 2007-es EU-csatlakozása előtti időszakban határozott. Úgy vélik, hogy azóta a román gazdaság megerősödött, az infláció is ellenőrizhető szintre mérséklődött, így
Románia gazdasági helyzete jelentősen jobb, mint az EU-csatlakozás előtti időszakban vagy mint a nemzetközi gazdasági
válság idején. Szerintük a gazdasági kilátások is jók, a nemzeti
bank pedig elég erős intézmény ahhoz, hogy maga lássa el a
tárolás feladatát. Hangsúlyozták, ez azért előnyös, mert Romániának nem kellene tárolási díjat fizetnie. Şerban Nicolae
csütörtökön a parlament folyosóján újságíróknak nyilatkozva
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Terjed a tiltakozáshullám az
igazságszolgáltatási rendszerben

Tovább terjed a tiltakozási hullám a bírák és ügyészek között a kormány múlt héten hozott sürgősségi
rendelete miatt, amely szerintük az igazságszolgáltatás függetlenségét veszélyezteti. Csütörtökön –
több más instancia mellett – a bukaresti törvényszék
is csatlakozott a megmozduláshoz, bejelentve, hogy
március 7-ig minden pert elhalasztanak, a sürgős
ügyek kivételével. A Hotnews.ro hírportál összesítése szerint az ország több mint 70 bíróságának és
ügyészségének mintegy 800 alkalmazottja csatlakozott a tiltakozó megmozdulásokhoz. A legtöbb helyen a munka időszakos felfüggesztéséről döntöttek,
másutt karszalag viselésével, az ügyfélfogadás szüneteltetésével, a bírósági épületekben kifüggesztett
feliratokkal követelik a 7-es számú kormányrendelet
visszavonását. (MTI)

Orbán Viktorral találkozott
Kelemen Hunor

Gratulált az RMDSZ hétvégi kongresszusához és a
szervezet elnökévé történt újraválasztásához Kelemen Hunornak Orbán Viktor miniszterelnök kettejük
csütörtöki megbeszélésén Budapesten, a karmelita
kolostorban – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan,
a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A megbeszélésen egyeztettek az Európai
Néppárt keretében zajló választási felkészülésükről,
és hangsúlyozták: a májusi európai parlamenti
(EP-) választáson az egyik legfontosabb cél az,
hogy erős Kárpát-medencei magyar képviselet legyen az újraválasztott EP-ben. Orbán Viktor és Kelemen Hunor értékelte a magyar kormányzati
segítséggel megvalósuló erdélyi gazdaságélénkítő
programok alakulását; az RMDSZ elnöke tájékoztatta a miniszterelnököt, hogy a kisebb pályázatok
első fázisa lezárult, és már a nagyobb beruházások
előkészítése, tervezése is zajlik. (MTI)

Nyirő Józsefről nevezték el
a székelyudvarhelyi könyvtárat

A székelyudvarhelyi önkormányzati testület csütörtöki ülésén Nyirő Józsefről nevezte el a város könyvtárát. Az Orbán Árpád alpolgármester által
beterjesztett határozattervezetet 16 képviselő támogatta szavazatával, ketten tartózkodtak. Amint az
ülésen elhangzott: a tanács tavaly március 15-i ünnepi ülésén hozott elvi határozatot a névválasztásról
és arról, hogy elindítja a névadás jogi procedúráját.
A névválasztást a prefektus hivatalában működő
névadó bizottság negatívan véleményezte, de amint
a tanácsülésen a város jegyzője elmagyarázta: a
testület ennek ellenére határozhat a névadásról. Az
önkormányzati testület ülésén az RMDSZ egyik képviselője a döntés elnapolását, másik a név módosítását és a Kányádi Sándor nevet javasolta a
könyvtárnak. Az MPP és az EMNP közös frakciója
kitartott a Nyírő József név és a szavazás megtartása mellett. Többen is elmondták: mindkét személyiséget fontosnak tartják a város számára,
semmiképpen nem szeretnék őket egymás ellen kijátszani, és keresik a módját annak, hogy Kányádi
Sándor nevét is utca, tér vagy intézmény viselje
Székelyudvarhelyen. (MTI)

Aranypofon

(Folytatás az 1. oldalról)
egyeztetés, és azon az érintett szenátor egy tegnapi nyilatkozatában elhangzott érveket hozta volna fel, idehallatszana a brüsszeli szakik hahotázása.
Az ügyből jó esetben lesz megint egy elmarasztaló
levél az európai jegybanktól, rossz esetben meg egy kötelezettségszegési eljárás az ország ellen. Mindkét változatnál lehet majd lelkesen szidni a brüsszeli
bürokratákat a haveri tévékben, hogy lám, megint keresztbe tesznek a jó nép boldogulásán fáradozó kormányzatnak. Ez kiváló téma lehet a soron következő négy
választás bármelyikének kampányában, mert a választók
egy része fogékony az ilyen üzenetekre, és addig is el
lehet terelni a figyelmüket a kormány csődös gazdaságpolitikájáról.
A kezdeményezésben az ellenzék is sejt hasznosítható
politikai tőkét, egyelőre orosz propaganda hatását meg
diktatúra bevezetésére való készülődést láttak benne, de
valószínűleg lesznek egyéb ötletek is, annyi már biztos,
hogy a figyelmet sikerült felkelteni, a kampánycsalira ráharaptak a politikai ellenfelek.
Az ügy politikai hasznát majd a pártok látják meg a
választások utáni szavazatszámláláskor, de az adófizetőnek ebből haszna nem, csak kára származik. Mert ha
a kormányzat az amúgy törvényekben és nemzetközi
szerződésekben is rögzített követelményekre fittyet
hányva úgy alkot a gazdaság működésére ható szabályokat, hogy arról meg sem kérdezi az érintett feleket, azzal
az ország és nemzetgazdasága hitelességét ássa alá, amit
majd hosszú idő kormányainak munkájával lehet újjáépíteni.
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Befogadná a szentpáli lerakóállomás a kolozsvári hulladékot

Bizonyos hiányzó dokumentumok miatt levették a Maros
megyei önkormányzat tegnapi soros ülésének napirendjéről
azt
a
határozattervezetet, amelynek értelmében ideiglenesen havi legkétezer
tonna,
feljebb
Kolozsvárról érkező hulladékot fogadna be a szentpáli
hulladéklerakó állomás. A
kérdésben a következő soros
vagy egy rendkívüli ülésen
hoz majd döntést a testület.

A tervezetet egyelőre levették napirendről

Menyhárt Borbála

Az elmúlt év decemberében a kolozsvári önkormányzat a Maros
Megyei Tanács engedélyét kérte
ahhoz, hogy ideiglenesen – legalább nyolc hónapig – a szentpáli
hulladéklerakó állomásra hozhassák
a kincses városban összegyűjtött
szemétmennyiség egy részét, mintegy kétezer tonnát havonta. Erre
azért lenne szükség, mert a Kolozs
megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer projekt nem zárult le,
és nem működőképes a feleki lerakóállomás, ezt előreláthatólag csak
8-10 hónap múlva sikerül üzembe
helyezni. A törvényes előírások értelmében a Maros megyei önkormányzat az illetékes szaktárca
véleményét kérte az ügyben, és a
válasz pozitív volt, tehát amennyiben eleget tesznek egy sor feltételnek, nincsen akadálya annak, hogy
a megye kisegítse a kincses várost.
A határozattervezet értelmében a

szentpáli lerakóállomást üzemeltető
Iridex Group Import Export Kft. –
Bukaresti Köztisztasági Szolgáltató
társulás szerződést kötne a kolozsvári köztisztasági szolgáltatóval a
következő feltételek mellett: többek között a szerződés legfeljebb
tíz hónapra szólna, illetve azon
nyomban
megszűnne,
amint
üzembe helyezik a Kolozs megyei
integrált
hulladékgazdálkodási
rendszert.

Mentalitásváltás a Care Fusione-nel

Érdeklődésünkre, hogy miért került le az ülés napirendjéről a szóban forgó határozattervezet, Péter
Ferenc tanácselnök kifejtette: a
döntést megelőzően további adatokra volt szükség, és túl rövid volt
az idő ahhoz, hogy ezeket beszerezzék a szentpáli lerakóállomást üzemeltető cégtől, ezért döntöttek úgy,
hogy leveszik a napirendről.
– Ez nem azt jelenti, hogy nem
lesz jóváhagyva, a következő soros

Házhoz vitt segítség

Saját gyártású rögzítőket,
művégtagokat és többféle
más,
helyváltoztatáshoz
szükséges
segédeszközt,
emellett jó szót, melegséget
visz az életterükből nehezen
kilépő vagy éppen ágyhoz
kötött emberek otthonába a
Care Fusione Kft. A három
éve alapított marosvásárhelyi cégről Molnár Zita és Szölösi
Hunor társtulajdonosokkal
beszélgettünk.

– Mivel foglalkozik a Care
Fusione Kft?
Molnár Zita: – A fő profil az ortézis- és protézisgyártás, továbbá
különféle segédeszközök – egyebek mellett kerekes szék, járókeret,
bot,
gerincfűző
–
forgalmazása. Mindezt az egészségügyi biztosítópénztáron keresztül
ingyenesen
vagy
ártámogatottan tudjuk biztosítani.
A forgalmazást 2016-ban kezdtük,
az egyéni méretek szerinti gyártás
2018-tól zajlik.
– Milyen igény, szükséglet
hívta életre ezt a vállalkozást?
Molnár Zita: – A mentalitásváltás szükségessége. Az emberek
tudtára akartuk adni, hogy a biztosítópénztáron keresztül jogosultak
az orvosi segédeszközökkel való
ingyenes ellátásra. Sokan ezt nem
tudják, és szűkös jövedelmükből,
nyugdíjukból vásárolják meg az
életminőségükön javító segédeszközöket. Célunk könnyebbé tenni

a mozgásukban korlátozottak
életét. Ennek érdekében otthonukban keressük fel a hozzánk fordulókat, házról házra járva próbálunk
főleg a városi lehetőségektől elszigetelt vidékieken segíteni. Sokan
nem tudják, hova, kihez forduljanak például egy kerekes székért.
Az első találkozás lényege a beszélgetés, állapotfelmérés, a kész
termék kiszállítása csak a folyamat végén történik.
– Körvonalazzuk akkor ezt a
folyamatot!

Szölösi Hunor: – Az első lépés
az, hogy a mozgásszervi panasszal
küzdő felvegye velünk a kapcsolatot, felhívjon a megadott telefonszámon. Így tudunk egyeztetni a
személyes találkozásról. Az első
beszélgetés után a családorvos
által kiállított küldőpapírral szakorvoshoz irányítjuk. Fontos, hogy
az illető az orvosi vizsgálat során
ne féljen kérni a segédeszköz kiírását, erre ugyanis joga van. A
szakorvosi kiírást, kérvénnyel
együtt a biztosítópénztárnál kell

Fotó: Vajda György (archív))

ülésen vagy akár egy rendkívüli
ülésen napirendre kerül ez a határozattervezet.
Mint ismeretes, vidékünkön a
szentpáli az egyetlen olyan lerakóállomás, amely rendelkezik az öszszes szükséges engedéllyel, ezért
több megyéből szeretnék ide szállítani a gazdasági egységektől és magánszemélyektől
begyűjtött
hulladékot. Erre abban az esetben
van csak lehetőség, ha a minisztéletenni, majd az ez által kiadott jóváhagyás alapján kapja meg a segédeszközt.
– Korábban milyen területen
tevékenykedtek?
M. Z.: – Korábban is az egészségügyben dolgoztam az adminisztrációs ügyintézés, illetve a
kapcsolattartás területén.
Sz. H.: – Műszerészként több
mint hatévi külföldi, valamint belföldi tapasztalattal rendelkezem. A
gyógytornászi szakképzettségem
és tapasztalatom segít az egyéni
gyártású segédeszközök tökéletesebb elkészítésében, valamint
abban, hogy jobban átlássam a betegek problémáit. Sokan nem tudják, mi a különbség a – rögzítés,
korrigálás, fájdalomenyhítés céljával testre, testrészre helyezendő
– ortézis és a testrészt helyettesítő
protézis között. Továbbá arra sem
gondolnak, hogy ezekkel a
segédeszközökkel sokszor jótékonyabb hatást lehet elérni, mint a
gyógyszerekkel. Ezért számunkra
a pontos tájékoztatás épp olyan
fontos, mint a konkrét szolgáltatás.
– Kizárólag Maros megyében
szolgálják ki a mozgásszervi panaszokkal küszködőket?
M. Z.: – Átléptük a megyehatárt, többek között Fehér, Brassó,
Hargita megyébe is elértünk. A tájékoztató munkát tíz megyében
végezzük.
– Hogyan vehetik fel a Care Fusione-nel a kapcsolatot az érdeklődők?
M. Z. : – A hét minden napján,
tehát hétvégén is hívhatnak a
0774-077-853-as telefonszámon.

rium ezt jóváhagyja. Kolozsvár kérésére vonatkozóan megszületett ez
a jóváhagyás. Ugyanakkor a lehetőségünk is adott arra, hogy a környező megyékből is fogadjunk
hulladékot, ugyanis a tervezett
mennyiségnek ötven százaléka sem
gyűl be Maros megyéből – mutatott
rá a tanácselnök.
Új, korszerű hangosítóés szavazóberendezés
A tegnapi soros ülésen használták első alkalommal a megyei
önkormányzat
gyűléstermében
nemrég üzembe helyezett új hangosító- és szavazóberendezést. A tanácselnök rámutatott, az elmúlt
évben elkezdték a közigazgatási palota nagy gyűléstermében a hangosító-, valamint a szavazóberendezés
korszerűsítését, erre versenytárgyalást írtak ki. A 192 ezer lejes beruházás azért volt indokolt, mert a
régi rendszer gyakran meghibásodott, alkalomadtán tanácsülés közben, ugyanakkor szükségesnek
látták, hogy lépést tartsanak az
egyre fejlődő technikával, szükség
volt egy hatékonyabb, korszerűbb
rendszerre. Ennek köszönhetően
egy kijelzőn névlegesen megjelennek a tanácsosok, látható, hogy ki
hogyan szavaz, és ezáltal jóval átláthatóbb a képviselők tevékenysége az önkormányzati üléseken.
Fontos ugyanakkor, hogy a rendszer
magában foglal egy tolmácsberendezést is, amely 50 vezeték nélküli
fülhallgatót és négy adókészüléket
tartalmaz, melyen keresztül akár
négy nyelvre is lehet szimultán tolmácsolni.

A székházunk, ahol a gyártás is
történik, Marosvásárhelyen, a
Stefan cel Mare utca 10. szám
alatt található.
(x)
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Bod Péter emlékezete

A kétszázötven évvel ezelőtt, 1769.
március 2-án elhunyt Bod Péter neve
ismerősen cseng Marosvásárhelyen,
hiszen róla nevezték el a református
diakóniai központot az Erdő utca aljában. A Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ épülete másfél
évtizeden át otthona volt az asszisztensképző iskolának, számos rendezvénynek nyújtott helyszínt, jelenleg a
Gecse Dániel Református Orvosi és
Egészségügyi Szakkollégiumnak a
székhelye. De mit is tudunk
Bod Péterről, és mit illik megismernünk róla halálának negyed évezredes évfordulóján?

A fentiek miatt Bod Péternek nehéz gyermekkora volt, mint a legnagyobb gyermek,
iskolai tanulása mellett mezei munkát végzett. 1724-ben a feltűnően okos gyermeket
beíratták a nagyenyedi kollégiumba, ahol
minden tanulmány érdekelte, jól tanult, és
magaviselete példás volt. Tanulmányai végeztével meghívást kapott a Nagybánya melletti Felsőbánya iskolájába, ahol három éven
át tanított. Ezt követően újból Nagyenyedre
ment, ott felsőbb stúdiumokat végzett, böl-

érintésével augusztus 23-ra érkeztek Leidenbe. A város ekkor híres, Kálvin tanait követő egyetemi központ volt, messze tájról
felkeresték a tanulni vágyó ifjak. Mindenki
latinul beszélt, latinul is tanítottak.
Bod Péter három évet töltött itt, teológiai
tanulmányokat, egyháztörténelmet, szónoklattant, fizikát, vegytant, csillagászatot hallgatott, sőt még boncolni is járt. Keleti
nyelveket tanult a könyvtárból: héber, szír,
arameus, arab, káldeus nyelveket. Mikor le-

cseletet és teológiai ismereteket, idegen nyelveket tanult. A kollégium gazdatisztje, Thury
Mihály fiát tanította, amiért ebédet kapott. E
férfi közbenjárására kezdte el segíteni a szegény sorsú árva diákot méltóságos Bethlen
Kata grófnő, aki évi harminc forint táppénzt
küldött neki. 1736-ban a kollégium könyvtárosa lett, itt szerette meg a könyveket. Ugyanekkor héber nyelvet is tanított.
Mivel egyházi szolgálatra szánta magát,
külföldi akadémiára vágyott. Professzorainak
közbenjárására megkapta a leideni akadémiai
alapítvány támogatását, az ajánlólevélben ez
állt: „Bod Péter jó előmenetelű, szelíd, alázatos, erkölcsös.” 1740. május 23-án Nagyenyedről ketten indultak el gyalog a messzi
Németalföldre, némi forinttámogatással a
zsebükben. Debrecenben még hárman csatlakoztak hozzájuk, június 3-ra értek Bécsbe, július 14-én Nürnbergbe, majd Amszterdam

telt a három év, professzorai ajánlást bocsátottak ki számára, melyben megemlítik
szorgalmát, jeles magaviseletét, nagyszerű
előmenetelét. Egy rész az ajánlásból: „A kiváló ifjú, Bod Péter úr, miután bevégezte nálunk tanulmányait, vissza akarván térni
hazájába, megérdemli, hogy nálunk végzett
lelkiismeretes és kitartó munkájának tanúsítványával és a legjobb érdemjeggyel bocsáttassék el. Távozásakor avval a legszebb
reménnyel kísérem, hogy tudományával és
életével mások előtt világítani fog és a tudós
világ és az egyház díszét növelni fogja.”
A visszaút más útvonalon történt, Bod
Péter ládája hét mázsa könyvet tartalmazott.
A hazaérkezett Bod Pétert azonnal meghívta
gróf széki Teleki József özvegye, méltóságos
Bethlen Kata úrnő Olthévízre, hogy ott udvari hitszónoka legyen. Ő volt, aki segítette a
szegény diákot az enyedi tanulmányai idején,

Bod Péter tiszteletes külföldi akadémián
tanult, magyarigeni református prédikátor,
gróf Árva Bethlen Kata református nagyaszszony udvari papja, korának egyik legnagyobb erdélyi magyar tudósa volt.
Nyomtatásban megjelent 21 könyve, kéziratban 15 írása, és elveszett közel kéttucatnyi
írása. Úgy vélik, tízezer oldalnyit írt élete
során, ami rendkívüli teljesítménynek mondható. Sokan méltatták munkásságát, könyvet
írtak róla – köztük gróf Mikó Imre. Az Önéletírásához előszót író Jancsó Elemér és
Egyed Emese szerint Bod Péter a XVIII. századi tudományosság egyik legnagyobb teljesítményű magyar szerzője. Latinul írta
műveit, magyarra csak 1940 körül fordították
le. Írásai főleg egyházi és református egyháztörténettel foglalkozó munkák (Historia Hungarorum Ecclesiastica). Írt Erdélyről, az
itteni szegénységről, járványokról, éhínségről. Munkáit állandóan rendszerezte, katalogizálta. Hívták több állásba, de ő a tudást
szerette. Vizsgálta a Szentírás és történelem
kapcsolatait, a keresztyénség és a történelem
kapcsolatát. Megírta a Szentírás értelmére vezető magyar lexikont (1746), A Szentírás történetét (1748), a Magyar Athenas című
lexikont (1766), melyben félezer addig élt erdélyi író életrajzi adatait írja le, a Szent Heortokratest a szentek életéről, ünnepekről
(1761). Írt régi sírfeliratokról, régi verseket,
adomákat gyűjtött.
Életét pontosan nyomon követhetjük Önéletírásából. Felsőcsernátonban, Kézdiszéken
született 1712. február 22-én. Székely nemesi
származású; nemesi címert és nemeslevelet
dédapja, Bod Pál lófő kapott Rákóczi György
fejedelemtől 1640-ben. Édesapja, Bod Márton részt vett a Rákóczi-féle szabadságharcban, édesanyja felsőtorjai Sólyom Eufrozina.
Öten voltak testvérek: Péter, a legelső gyerek,
valamint Krisztina, Mózes, Zsófia, Judit. Az
1719-es pestisjárvány áldozatául esett az
édesapa és a két nagyobb testvér. Egy idő
után a család tanácsára az édesanya férjhez
ment, és még lett két fia, János és István.

Forrás: wikimedia commons

Dr. Ábrám Zoltán
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és most is segíteni akarta tudósi pályájának
elkezdését. Nemsokára Olthévízen a község
lelkésze lett, itt kezdte el tudományos kutatásait. 1748-ban nőül vette Enyedi Máriát,
házasságuk rövid ideig tartott, mert a fiatalasszony az első szülésnél legyengült, és néhány hónap múlva meghalt. A kislányt
Katalinnak keresztelték az úrnő után, aki
magához vette és felnevelte. Bod Pétert nagyon megviselte fiatal felesége korai
elvesztése.
1749-ben meghívták Magyarigenbe lelkésznek, amely akkoriban járási székhely
volt. Itteni tevékenysége rosszul kezdődött,
mert sáskaraj lepte el a vidéket, mindent elpusztított, és ínség állott be. Bod Péter 1751ben
újranősült,
a
gyulafehérvári
egyházmegye esperesének, Bányai Istvánnak
a leányát, Bányai Zsuzsannát vette el. Családi
élete tragédiákkal volt tele. Önéletírásában
pontosan leírta kisgyermekeinek születését és
többségük halálát. Kilenc megszületett gyermekéből négyen pár napra a születés után
meghaltak, ketten két-három évesen. Hárman
maradtak életben.
Hívták a marosvásárhelyi kollégiumba tanárnak, de nem ment. A Fehér megyei egyházmegye jegyzői állását foglalta el, részt
vett a zsinatokon és egyéb összejöveteleken,
ahol az egyház ügyeit tárgyalták. Említésre
méltó, hogy Aranka György esperessel, a későbbi erdélyi nyelvújítóval, a tudós társaság
alapítójával többször ment különböző községek egyházaiba vizitációba, egyházi ellenőrzésre. Bod Péter rengeteget utazott, a környék
és távolabbi vidékek arisztokratáinak könyvtáraiban gyűjtötte az adatokat a magyar írók
irodalmi lexikonához. Ezeken az utakon
már meglévő könyveit is ajánlotta. Állandóan dolgozott, írt, munkájában kiegyensúlyozott és rendszerető volt. Rendkívül
termékeny író volt, csodálatos gyűjtőmunkát végzett. Gondoskodnia kellett könyvei
kiadásáról is, ezeket Nagyszebenben vagy
Nagyenyeden jelentette meg ezres példányszámban. Nagy elégtétel volt számára, hogy
könyvei elkeltek.
Bod Péter Magyarigenben halt meg 1769.
március másodikán. A magyarigeni református templom kertjébe temették el, ott van a
síremléke. Az a templom, amelyben két évtizeden át hirdette Isten igéjét, még a XII. században épült Árpád-kori templom volt.
Halála után, az 1780-as években átépítették.
A háromhajós, háromszáz férőhelyes templom legutóbb az egyházkerületi közgyűlésen
telt meg, hiszen Bod Péter egykori gyülekezete ma már csupán pár tucat tagot számlál,
ami a két évtizeddel ezelőtti öt egyháztaghoz
képest növekedést jelent.
Bod Péter halálának kétszázadik évfordulóján a magyarigeni egyházközség a templomkertben síremléket állított az alábbi
szöveggel: „Felsőcsernátoni Bod Péter
1712–1769. Mert valamiképpen a hazának ártani nem szabad, azonképpen
annak nem használni, mikor lehetne, nagy
vétek. (M Athenas)”
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A természet kalendáriuma (CCCXLVII.)

Kiss Székely Zoltán

Március – barkák nyurgulása üzen tavaszt.
Március elseje. A természetvédelem jelentős napja, immár 147 éve. 1872-ben ezen a
napon alapították a világ első nemzeti parkját, a Yellowstone Nemzeti Parkot az USA
Wyoming, Montana és Idaho szövetségi államainak területén, a Sziklás-hegységben.
Kiterjedése 8980 km2. Egy fennsíkon fekszik, amely átlag 2400 m magasságban terül
szét, és szinte minden oldalon a KözépsőSziklás-hegység hegyei szegélyezik 3000 m
fölé nyúló csúcsaikkal. Itt az utóbbi 2,1 millió
évben három nagy szuper vulkáni kitörés
volt, az utolsó 640.000 éve; ezen időszakon
belül ezek voltak a Föld legnagyobb kitörései. Klímaváltozást idéztek elő. A fennsíkká
feltöltődött hatalmas kráterben a folyók
azóta két mély kanyont vágtak a vulkanikus
tufába; a jelentősebb a yellowstone-i Grand
Canyon az észak felé tartó Yellowstone
folyó völgyében.
A térség névadó folyójának francia prémvadászok által adott korábbi nevét – Roche
Jaune – a később ideérkező angolok fordították „Yellow stone”-ra.
Itt található a világ egyik legnagyobb –
vulkáni hamuval betemetett – megkövesedett
erdeje. Látványos itt a vulkáni utóműködés –
a lassan hűlő hatalmas magmakamra gejzírek
sokaságát, mofetták, szolfatarák sokaságát
működteti, kénes kigőzölgései hatalmas sziklafalakat festenek kénsárgára. A völgy és
talán a világ leghíresebb gejzírje az Öreg Hűséges, de itt működik a világ legnagyobb gejzírje, a Gőzhajó, is. A vizek könnyen törnek
maguknak utat a lávafolyások és laza üledékek egymásra rétegződő káoszában, s kioldva
a lazább szerkezetű rétegeket, útjuk során
290 jelentős vízesést mélyítenek a tufába. A
legnagyobbak a Yellowstone folyó 94 méter
magas alsó vízesései.
A park a Nagy Yellowstone-ökorendszer
központi része, bolygónk utolsó nagy, érintetlen ökoszisztémáinak egyike. A parkterület
80%-át erdő fedi, a maradék jó része préri. A

parkban 1700 őshonos növény- és zuzmófaj
él. A nyolc itt élő fenyőfaj közül a csavart tűjű
fenyő (Pinus contorta) alkotja az erdőterület
négyötödét. Mintegy 600 grizzly él itt, s
nagyszámú fekete medve, hiúz, puma, öszvérszarvas, bölény, kanadai vadjuh, havasi
kecske, fehérfejű rétisas, vándorsólyom,
trombitás hattyú – csak a legfontosabbakat
említve. A múlt század utolsó évtizedében a
farkas visszatelepítésével újra teljessé vált a
park egykori állatfajlistája is.
Fehér ember 1807-ben látta először a geotermális terület gejzírjeit, amit „pokolbéli
kénköves” helyként írt le. Senki nem hitte el
a Colter nevű vadon csavargó vélt meséit,
ahogy 1856-ban Jim Bridger elbeszélését
sem a magasba lövellő gejzírforrásokról, fortyogó kénköves tavakról, üveghegyekről és
sárga sziklákról. Nem csoda, hisz utóbbi a
Vadnyugat afféle háryjánosának címét is birtokolta. A terület tudományos feltárására csak
1869-ben került sor. De az 1871-es expedíció
után az amerikai kongresszus, akár a mai rohanó világ eseményeihez mérten is, fantasztikus gyorsasággal, 1872. március 1-jén
kivonta a régiót az elárverezendő területek
közül, és az elnök, Ulysses S. Grant aláírta
a világ első nemzeti parkját, a Yellowstone
Nemzeti Parkot létrehozó törvényt.
1883-ban már ötezren látogatták meg Yellowstone-t – akkor még csak lovon vagy
négylovas kocsin. 1915-ben már majdnem
ezer gépkocsival léptek be a park területére.
1976-ban az UNESCO nemzetközi bioszférarezervátumnak nyilvánította, 1978-ban pedig
a világörökség része lett. Ma? Évente néhány
milliónyi látogatója van.
Sikertörténet. S követendő példa. És memento mori.
„Én a kinyilatkoztatott igazságok elsőbbségét nem vonom kétségbe. De vannak kérdések, amelyekben nem történt kinyilatkoztatás.
Isten csak az erkölcs és a szeretet kérdéseiben
tartotta fontosnak, hogy mintegy személyesen
szóljon” – adja Galileo Galilei szájába e szavakat a 44 évvel ezelőtt, 1975. március 3-án
végső nyughelyére elköltözött Németh
László a nagy természettudósról szóló
drámája I. felvonásában –, „az olyan
kérdéseket, mint a természet szerkezete,
tévelygő eszünk tornájául hagyta.”
A március eleji természet varázsa.
Mennyi a földi csoda, s mennyi a
mennyei varázs benne? Megértéséhez
hívom segítségül egy másik márciusban születettet, egy szobrász-festő-lírikust:
Az én szemeim vének és vakok,
a te szemeddel látom csak a fényt
meg;
te viszed súlyát terhem nehezének,
te támogatsz, ha összeroskadok.

Tollam kihullt: szárnyaddal szárnyalok,
a te szellemed ragad engem égnek;
tél fagya dermeszt, nyarak heve
éget,
s úgy váltok szint, ahogy te akarod.

Az én szemeimet az 1475. március
6-án született Michelangelo Buonarroti írta. Rónay György fordította.

Szívembe vágyat is csak vágyad olt már,
benned születnek gondolataim,
szavaim lángját lelked tüze szítja;

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Barkák nyurgulása tavaszt üzen

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállaltak az egyetemes magyar
kultúra
és
tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000-1990. Főszer-

Összeállította: Kuti Márta

kesztő: Kenyeres Ágnes)

Sámuel Aladár (Nagyenyed, 1869.
márc. 1. – Balavásár, 1926. febr. 27.): ref.
pap, történetíró. Nagyenyeden tanult. 1892től segédlelkész Kiskenden, 1896-tól lelkész
Nyárádselyén, 1901-től haláláig Balavásáron.

Sok történeti, irodalomtörténeti tanulmányt
közölt a Fővárosi Lapokban, az Erdélyi Protestáns Közlönyben, a Református Szemlében. Bod Péterről írt pozitivista monográfiája
ma is jól használható. F. m.: Felsőcsernátoni
Bod Péter élete és művei (Bp., 1899); Egy
kép a múltból (Bp., 1904); A vallásoktatás
(Kolozsvár, 190).
Gámán Zsigmond (Kolozsvár, 1829.
márc. 2. – 1887 után ?): közgazdasági író. Iskoláit Kolozsvárott végezte. 1849-ben beállt
a honvédhadseregbe. A zsibói fegyverletétel
után besorozták az osztrák hadseregbe. Rövid
idő múlva leszerelték, hazatért Kolozsvárra,
ahol az abban az időben alakult kereskedelmi
és iparkamara titkárává választották (1855).
1857-ben a Kamara megbízásából megrendezte az első erdélyi iparkiállítást Kolozsvá-

Idetavaszodó kósza napsugár

nem érek többet nélküled a holdnál,
amely az égbolt éji útjain
csak a leszállt nap fényét veri vissza.

Tudás és hit. Iránytűt a szinte háromnegyed évezrede, 772 éve, 1247. március 7-én
elhunyt Aquinói Szent Tamás teológus, skolasztikus filozófus, egyháztanító adna. Induljunk ki híres mondatából: Őrizkedj attól,
akinek csak egy könyve van.
Az alkímiával és asztrológiával is foglalkozó filozófus sokat merített Arisztotelész
tanaiból, az iszlám misztikából, Hippói
Szent Ágoston gondolataiból. Mindezeket
egységbe foglalta, ez az úgynevezett tomizmus. Az arisztotelészi filozófia őáltala válik
a természetes értelem tudományává. Tamás
szerint a tudás egyedül az értelem képessége,
a hit viszont az értelemé és az akaraté. Tudás
csupán belátható alaptételekre és következtetésekre vonatkozhat, a hit igazságait megérteni csak úgy tudjuk, ha a bizonyosság
hiányát a hívő akarata pótolni tudja.
Hit és tudás. Egy 90 évvel ezelőtt született
gondolkodó hite és tudása. A bölcs mosoly
Varázstükörében, az 1976-ban írt Március
című versében:
Az ízek és szagok
Magokban és rügyekben
Várják a hónapot,
Amelyben megszülettem.

Ez az én hónapom –
Erről se jót, se rosszat!
Legjobban én tudom,
Mi jót, mi rosszat hozhat.

zolja elénk. Polgári humanista értékrend és a
szenvedélyes igazságkeresés. Filozófiai szinten tesz a legnagyobb kérdésekkel szembesítő állításokat az élet minden nagy
kérdéséről. És ehhez nemcsak kiváló intellektus, hanem emberi merészség is kellett. Vásárhely felsővárosában, a volt Werbőczy –
még régebb Gatyaszár – utcai lakóházának
falán a fia által készített emlékplakett jelöli,
hogy abban a házban élt és alkotott Székely
János költő és felesége, Varró Ilona írónő.
Tavaszodik. Visszavonhatatlanul.
Ahogy a napsugár bevonul a tájra,
kisöpri grádicsát a város peremén.
Remeteszeg felett kárminpiros dalra
fakad lilalehű pázsitja az égnek.

Ahogy az ághegyen kövéredő ködből
harmattá merevült szutykot vet magáról
zöld rügy, vetkőzteti házak falát a fény.
Felsejlik smaragdja a zúzmarának is.

Fényt kortyint a fecske a Jókai utca
macskaköveiről. Kékörömű kertet
álmodik az Ebhát: fény gördül rajta át.
Kistemplom gombjába belecsimpaszkodik
a Koronka felől érkező Nap. Poklos
patak martja zizzent aranyló mezőket.
Üvegház hajdani bús-békés villogása
bolgárkertek békéjét emlékezi.
Ahogy az óváros szíve belekondul
a Kincses-dombokról idetavaszodó
kósza napsugárba, lendülök én neki
újra és újra ízlelni ezt a várost.

Megismerni? Sohasem lehet teljesen.
De! Tudni a kezdődő tavaszban, hogy ide
tartozom. Hinni, hogy valóban így van.
Hogy ne csupán memento mori legyen ittlétünk.
S megtartani lélekbeli nemzeti parknak.
Nem jó: ha megmarad
Hogy névadóinak nyelvén maradjon meg a
A réten a fagyott hó.
Somostető, Remeteszeg, a Gyatyaszár és az
Viszont hogy fent halad
Ebhát, a Kistemplom tér, a Poklos-patak, a
A nap, az már nagyon jó.
Kincses-dombok. Hogy jó legyen újjászületni
az élő természettel márciusban.
Nagyon jó még a szél,
Vállalva azt, hogy a természet megismeAmint nevetve hussan.
rése tévelygő eszünk tornájának mezeje.
Nem jó: születni és
Értve azt, hogy bár csak visszatükrözött féMeghalni márciusban.
nyei vagyunk a Mindenségnek, de fel-felcsilla90 éve, 1929. március 7-én született Tor- nunk, mint a bolygóknak nevezett porszemek.
Ennek reményében és merészségével madán Székely János.
Költő, író, műfordító. Csupán? Arcélét fi- radok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, március elsején
lozófiai műveltsége, sajátos bölcselete rajJó: a kölyökcsapat,
A barkászó gyereknép.
Nem jó: ha még kitart
Fagy és halottmerevség.

rott. Az erdélyi vasút egyik szószólója volt.
Cikkeit az erdélyi napilapok és folyóiratok
közölték. Szerkesztője volt a kolozsvári Heti
Lapnak és a Hivatalos Értesítőnek. 1863-ban
megindította és szerkesztette az Erdélyi
Posta, majd az Unió c. politikai és közgazdasági lapot. Németből és franciából több színdarabot fordított magyarra. F. m.:
Helység-névtár (Kolozsvár, 1861)
Mártonffi Mór Antal (Csíksomlyó, 1739.
márc. 3. – Istensegíts, 1794. dec. 22.): minorita plébános. Tanult Csíksomlyón, Kantában,
Egerben. Az 1764-es madéfalvi veszedelem
után Moldvába kibujdosott székelyek papja.
Az általa gondozott csoport az ő vezetésével
alapította 1776 őszén a bukovinai Istensegíts
falut, amelyet ő nevezett el így. Iskolát létesített saját faluján kívül négy más bukovinai
magyar faluban is. Iskolai tankönyveket Erdélyből vitetett. Megalapítója a bukovinai

szőlőtermelésnek. Erdély és Moldva szőlőtermő vidékeiről szőlőoltványokat hozatott.
Dénes István (Szászváros, 1889. márc. 3.
– Bp., 1963. jún. 17.): politikus, gazdasági és
politikai író. A kolozsvári egyetemen jogi
doktori oklevelet szerzett. 1918-ban Tordán
a Nemzeti Tanács elnöke. 1919-től szászvárosi, majd 1920-tól bp.-i ügyvéd. 1921-ben a
kormány támogatásával megalapította a
Nemzeti v. Magyarországi Munkáspártot,
amelynek elnöke és 1922-ben egyetlen parlamenti képviselője lett. Nagy demagógiával
támadta a Bethlen-kormányt; újabb mérsékelt
földreformot követelt. Miután az 1926-i választásokon megbukott, mint ügyvéd tevékenykedett tovább. M.: Harc a föld népéért
(Bp., 1928); Végzetes szanálás (Bp., 1930);
A deszki parcellázás (Bp., 1938); A Magyarországi Földműves és Munkáspárt gazdasági
programmjának alapelvei (Bp., 1940).
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A legendás Karthago együttes új lemeze

Együtt 40 éve!!!

Ezzel a címmel jelent meg február
végén a legendás Karthago együttes
új lemeze, amellyel – amint a cím is
utal rá – fennállásuk 40. évfordulóját
ünnepli a csapat. Kevés zenekar
mondhatja el magáról, hogy sikerül
hosszú ideig egyben tartani egy egységes felállást, a legendás Karthago
zenekar – Szigeti Ferenc, Gidófalvy
Attila, Takáts Tamás, Kiss Zoltán Zéro
és Kocsándi Miklós – pedig már négy
évtizede változatlanul együtt van.

Vajda György

A nagylemezen tíz új dal szerepel, emellett
megjelent egy akusztikus lemez is, amelyen
13 klasszikus dal kapott helyet, köztük olyanok, mint A fények, a hangok, az árnyak, a
Requiem, az Apáink útján, a Keleti éj, illetve

a Senki lánya… Mindezek mellett egy ajándékposzterrel is megvásárolható mindkét
lemez.
A Hammer Records gondozásában érkező
Együtt 40 éve!!! lemez producere Szigeti Ferenc gitáros, a hamisítatlan, dinamikus
Karthago-hangzás pedig Varga Csaba hangmérnök munkája, ő végezte a lemez keverését és maszterelését. A felvételek a Green
Studióban készültek 2018-ban, a lemezborító
Hajnal Balázs munkája. Az akusztikus CD
felvételeit a Ram Colosseum – Rock Múzeumban készítette Csordás Zoltán 2015-ben,
az utómunkálatokat a Jankai Stúdióban és a
Zolasound Stúdióban végezték el. Az új stúdióalbumból 500 darab bakelitverzióban is
megvásárolható.
Az új album mellett az együttes a budapesti Papp László Sportarénában április 13án óriási koncerttel ünnepli a négy évtizedes

Fotó: Vajda György (archív)

Nyolcan vehettek át elismeréseket a keresztény könnyűzene ünnepén, a Szikra
Gálán. A 2019-es Szikra díjat
öt kategóriában adták át,
emellett egy közönségdíjat,
egy életműdíjat és egy különdíjat is odaítélt a szakmai
zsűri a budapesti Várkert Bazárban megrendezett eseményen, múlt pénteken.

Immáron harmadik alkalommal
hirdették meg a keresztény könnyűzene legrangosabb seregszemléjét,
a Szikra díjat. A szakmai zsűri öt
kategóriában – legjobb előadás, legjobb dal, legjobb dalszöveg, legjobb
dicsőítő dal, legjobb videóklip – választotta ki a shortlistre jutott pro-

jelenlétét a magyar rockvilágban. A koncerten természetesen a 40 év felejthetetlen
dalai mellett felcsendülnek az új szerzemények is.
Szigeti Ferenc gitáros, az együttes vezetője
lapunknak a következőket nyilatkozta:
– Nagyon készülünk a hatalmas rockünnepre, naponta 5-6 órát próbálunk, mert
egy eddig sosem látott óriási show-t szeretnénk bemutatni a rajongóinknak, monumentális díszletekkel, hatalmas világítással
és különleges látványelemekkel erősítve az
élményt. Lesz néhány meglepetés is, az

egyiket most elárulom az olvasóknak: egy dal
erejéig fellépnek a Karthago-utódok is!
Ugyanis valamennyi tagnak van profin zenélő gyermeke, így egy komplett zenekart alkotnak majd a koncerten, és együtt, az
„öregek” nélkül játsszák majd el a Lázban
égő nemzedék című dalt. A show egyébként
két és fél órás lesz, külön unplugged (akusztikus) résszel és meglepetésvetítéssel együtt.
Nagyon bízom benne, hogy a különleges jubileumi koncertet be tudjuk mutatni Erdélyben is, jelenleg folynak a tárgyalások a
helyszínekről.

Díjazták a keresztény könnyűzene tehetségeit

dukciókat. A közel 100 nevezésből
15 produkció jutott a döntőbe, közülük választotta ki a zsűri az adott
kategória végső győztesét.
A legjobb dal a The Sign Tékozló
című felvétele, a legjobb dicsőítő
dal Fóris Rita Hozzád jövök című
dala, a legjobb előadás a Magidomtól a Királydráma lett, a legjobb dalszövegért járó elismerést Kübler
Dániel kapta a Nem véletlen című
szerzeményért, a legjobb videóklip
kategória győztese Pátkai Benjamin
és Petrőcz Raffael lett, a Hidden
Kingdom Idő című dalának videóklipjéért. A zsűri idén az életműdíjat
Győri János Sámuel evangélikus
lelkésznek ítélte oda eddigi munkásságáért.

A legjobb dal kategória győztese: The Sign: Tékozló

A legjobb előadás: Magidom: Királydráma
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Fotó: Baksa Gábor

A közönségdíjat a beérkezett szavazatok alapján a Keresztkérdés zenekar vehette át a Száraz lábbal
című felvételért. A szakmai zsűri
egy különdíjat is átadott, ezt a FOURisFive nevű formáció kapta.
A szakmai zsűri tagjai Bolyki
György zenész, producer, a Szikra
Projekt vezetője, Gável Gellért író,
dalszerző, gitárművész, Madarász
Isti filmrendező, forgatókönyvíró,
Mező Misi zenész, a Magna Cum
Laude frontembere voltak. A zsűri
elnöke Horváth Gergely rádiós műsorvezető, író és az NKA Hangfoglaló Könnyűzenei Támogató
Program Kollégiumának tagja volt.

A kategóriadíjakat, az életműdíjat, a közönségdíjat, valamint a különdíjat ünnepélyes díjátadó gálán
február 22-én a Várkert Bazárban
adták át. Az eseményen fellépett
Caramel, Mező Misi, a Bolyki Balázs és Bolyki Soul & Gospel
Kórus, Anima Soni, a Gável testvérek és a Pünkösdi Zenei Misszió.
A Szikra díjat eddig két alkalommal, 2016-ban és 2018-ban ítélték
oda, a legkiemelkedőbb keresztény,
„könnyűzenészeket” díjazva. Szikra
díjjal büszkélkedhet többek között
Pajor Tamás, Oláh Gergő, Havas
Lajos – Bolyki András, a
Helyes_Beat, az Új forrás Etno-

Gospel, a Magidom, Sillye Jenő,
Cserpes Abigél Sára, az Unless zenekar, Durkó Heléna – Ferencz
Péter, a Pünkösdi Zenei Misszó,
Petrőcz Rafael Mikes (Tibes) és a
Keresztkérdés zenekar.
A legnívósabb keresztény szellemiségű alkotók és előadók elismerését célzó kezdeményezés az
amerikai GMA Dove Awards mintájára és szakmai partnerségével
jött létre. A Szikra díj célja a keresztény zene magyarországi tehetségeinek elismerése, a zenészek
szakmai fejlődésének elősegítése
és új alkotások inspirálása.
(közlemény)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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című pályázat nyertesei:
TÓTH TÜNDE, Marosvásárhely,
Armoniei u.
FÉNYA SÁNDOR, Marosvásárhely,
1848. út
A pályázati rejtvény megfejtése:
HORVÁTH; BEÖTHY; SZILÁGYI; OCSVAY; LEROUX;
GOTTLIEB; PÉCHY; LÁNG.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Megfejtések
a február 22-i számból:

Klasszikus (ikrek):
Egy tiszta nő
Skandi:
Égetnek majd szalmabábot.
Telet ijeszteni jöttünk,
Hogy új tavaszt köszöntsünk.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket március 14-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva John Fowles angol író egyik
művének a címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Alaszkai népcsoport – Kerékpár. 7. A, a, …! – Sütő András névjegye.
8. Méretre vág – Lenn. 9. Részben kijavít! – Hátsó rész! 11. Kimonó öve – A jód és titán
vegyjele. 12. Átkelőhajó, rév – Fesztelen, kötetlen. 14. Mesebeli varázsló – Kissé avas!
15. Isztambuli negyed – Szóözön. 18. Spirál, féder – Scarlett O’Hara birtoka. 19. Az …
madár (Sütő A.) – Rendőr, argóban. 22. Határozott névelő – A kálium és ittrium vegyjele.
23. Fonóeszköz – Ájul. 25. Vízlelő hely – Orosz uralkodó volt. 27. Becézett Otília –
Osztrák, ománi és belga gépkocsijelzés. 28. Németországi folyó – Férfinév. 30. Fába vés
– Kiejtett betű. 31. Nyereményjegy – Egyiptomi főisten volt.
FüGGőLEGES: 1. Hull – A termékenység istene a föníciaiaknál. 2. Nyilvántartásba
vesz – Fáj, hasogat. 3. Szintén – Kicsinyítő képző. 4. Becézett női név – KZO. 5.
Jelzőszám, index – Gyomnövény. 6. Spanyolországi sziget – Olajbogyó. 10. Rosta – Hazai
sóstó. 13. Papagájfajta – Törpebolygó. 16. Ókori görög piactér – Hitszegő, renegát. 17.
Tép – Licit, árverés. 20. Búcsúztatás, siratás – Japán eredetű küzdősport. 21. Éghajlat –
Régi pengetős hangszer. 24. Táplálék – Életút. 26. … UNO, olasz tv-adó – Páratlan terem!
29. Kutya – Azonos betűk.
Koncz Erzsébet
1

7

12

Marosvásárhely,

9

3

Ê
VÍZSZINTES: 1. A kérdés második része. 9. … Flynn (színész). 10. Jeruzsálemi
hegy. 11. A válasz. 16. Amerikai író (Leon). 18. Kameruni focikapus. 19. Idegen férfinév.
21. Tág. 22. Hibajegyzék (latin). 24. Forma. 25. Menyasszony. 26. Ábel gyilkos testvére.
27. Nagyobb csomagolóeszköz. 29. Az iszlám istene. 31. Páratlanul elnéző! 32. Buddhista
templom díszkapuja. 34. Taposásra robban. 35. Japán város. 37. Készülő (regény). 39.
Francia arany. 41. Svájci hírügynökség. 42. Ipari tanuló. 43. Üdítő ital. 45. Tihamér szerelme (Jókainál). 47. Felvigyázó. 48. Holland és olasz autójel. 50. Állóvíz.
FüGGőLEGES: 1. A hélium és a jód vegyjele. 2. Arc (rég). 3. Spanyol város. 4.
Benyom! 5. Az Olt latin neve. 6. Petrozsény folyója. 7. Fagylalt (német). 8. A molibdén
vegyjele. 12. Kijev lakója. 13. Korcsolyázó (biz.). 14. Júda fia. 15. Vörös (német). 17.
Ravaszdi. 18. A kérdés első része. 20. Fontos aminosav. 21. Stan filmbeli társa. 23. Akkor
(francia). 25. Művet hoz létre. 28. Eladandó portéka. 30. A lantán és a deutérium vegyjele.
32. Kenus, világ- és olimpiai bajnok (Tibor). 33. 202 éve született költőnk (János). 36.
Harckocsi. 38. Skandináv főváros. 40. Amerikai színész (Stephen). 42. Írta vala. 44. …
Hoffmann, német író. 46. Forrasztófém. 47. Gyilkol. 49. Lám. 51. Ománi és norvég gépkocsijel.
L.N.J.
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Szerkeszti: Kiss Éva
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Több mint 2000 adófizető
törlesztette online adóját
az elmúlt két hónapban

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala emlékezteti az adófizetőket, hogy választhatják az adók online befizetését is! Kényelmes mód, hogy az adót közvetlenül a számítógép elől befizessék,
biztonságban. Az online befizetés bárki számára elérhető.
Az online befizetéshez az alábbi lépéseket kell megtenni:
1. lépés: indítsd el a Ghiseul.ro honlapot!
2. lépés: kattints a Belépési adatok (Date de acces) ablakra, a
képernyő bal oldalán, lent!
3. lépés: írd be a személyi számodat (CNP), majd nyomd meg
az Ellenőrző (Verifică CNP) gombot!
4. lépés: a személyi szám ellenőrzését követően megnyílik a személyes adatokat tartalmazó mező, amelyet ki kell töltened!
5. lépés: írd be a bankkártyaszámodat, majd nyomd meg az Érvényesítés (Validare card bancar) gombot!
6. lépés: megjelenik a felhasználói fiók és a jelszó. A jelszót megkapod e-mailben is, a nagyobb biztonság érdekében pedig az első
belépéskor jelszócsere-felkérést is kapsz.
7. lépés: a felhasználói fiókodban meglátod, mit kell fizetned,
mekkora összeget és hogy részesülsz-e kedvezményben. Befizetés
után e-mailben visszajelzést kapsz.
A Ghiseul.ro platformon a bírságokat is lehet online törleszteni.
A bel- és külkapcsolati osztály

Javában zajlik a takarítás
Marosvásárhely utcáin

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
tájékoztatja a lakosságot, hogy
ebben az időszakban folytaa
tódnak
takarítási munkálatok a város
több övezetében.
„A Hidegvölgyben egy 15 fős munkáscsoport dolgozott gépekkel
és egy billenős dömperrel, megközelítőleg 8 köbméter hulladékot
szállítottak el a zöldövezet kitakarítását követően. Ugyanakkor
a marosvásárhelyi fegyháztól két csapat több szállítóeszközzel a
Maros-parton takarított – a Kárpátok sétány övezetében és
a Sportcsarnok
környékén levő
körforgalomnál”
–
nyilatkozta
Claudiu Maior, a
polgármester tanácsadója.
A köz-, bel- és
külkapcsolati
osztály
Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal

Az ICEBERG művelet keretében adóellenőrzés
80 adófizetőnél

Az ICEBERG művelet keretében az ANAF-nál létrehozott munkacsoport 80
adófizetőnél kezdett adóellenőrzésbe, azoknál, amelyek az adóigazgatás és fiskális
kockázat szempontjából a következőképpen vannak besorolva:
– a Bukaresti DGAMC által adminisztrált nagy adófizetők:
– 13 adófizető esetében kezdődött adóellenőrzés
– a becsült kockázati szint 102.278.428 lej
– a Bukaresti DGRFP által kezelt közepes adófizetők:
– 67 adófizető esetében kezdődött adóellenőrzés
– a becsült kockázati szint 157.118.235 lej
Az adófizetők kiválasztása a becsült és számszerűsíthető rizikó alapján történt az
adócsalásellenes felügyelők operatív ellenőrzései nyomán.
A Bukaresti DGAMC által adminisztrált adófizetők adóellenőrzésére 50, az
adóellenőrzés területén tapasztalattal rendelkező adóellenőrt jelöltek ki.
A közepes adófizetők esetében végzendő adóellenőrzés céljából 67 adóellenőrcsoport helyeztek át, amelyeket az alkalmazott adókezelés szempontjából központi
szinten és egységesen koordinálnak az azonosított kockázat lefedése érdekében.
Közönségszolgálati és sajtóosztály

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, G-ral Avramescu
utca 4. szám –, a PETriS TuriSM KFT. cégfelszámolója, nyilvános árverést szervez az adós cég tulajdonában levő Holmer DOS
T3 típusú cukorrépa-begyűjtő kombájn eladására. Kikiáltási ár
166.828,75 lej, az ár nem tartalmazza a héát.
Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor március 8-án
13 órakor, és megismétlik péntekenként, ugyanabban az időpontban, a gép értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát, a feladatfüzetet és a részvételi díjat 24 órával az árverés
kezdete előtt.
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146096-os telefonszámokon.

JÓKÍVÁNSÁG
Gyulakutára,

LÁSZLÓ (GYÖRGY) IRMÁNAK,
a szeretett édesanyának,
nagymamának és

dédnagymamának 94. születésnapja
alkalmából Istentől megáldott

boldog éveket, erőt és egészséget
kívánnak sok szeretettel: fia,

Jóska, menye, Ella, unokái: Csilla,
Kinga, Éva, Attila, Józsi és

dédunokái: Abigél, Kriszti, Ákos,
Leonie és Dániel. (4/1430)

ADÁSVÉTEL

AJÁNDÉKOZNÉK két hónapos egerésző kiskutyákat. Tel. 0740-410-629.
(-I)

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

ELADÓK előnevelt csirkék a cserefalvi Soós-farmnál, kizárólag beoltott
szárnyasok kaphatók. Házhoz szállítást is vállalunk. Tel. 0754-365-811,
0756-543-388. (2/1343)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (23/1110)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj. Tel. 0743-595-124, 0749-761147. (3/1274-I)

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

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(4/1425)
ELADOK 2 ha
földterületet Bánd
községben. Tel. 0365/421-124. (1/1483)
VÁRMEZŐBEN, a főút mellett építési
telkek eladók kedvező áron, 5 és 28
ár között. Tel. 00-36-20-334-8629. (61241-I)

VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744474-863. (13/1063-I)

ELADÓK Bocskai-zsinórok, székely
ruha 6-8 éves kislánynak és egy közepes méretű magyaros ruha. Tel.
0751-757-635. (8/1494-I)

ELADÓK lucernabálák, szarvaskerep
bálák és szalmabálák. Tel. 0729-925074. (16/1502)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-620-424.
(3/1446-I)

ELADÓ 2 darab egyszemélyes ágybetét
(matrac) jó állapotban. Tel. 0745-622-254,
0365/735-654. (5/1517)
ELADÓ 52 fokos gyümölcspálinka
Marosvásárhelyen. Tel. 0742-415156. (11/1526-I)

AJÁNDÉKOZOK
szép
kutyát
Marosvásárhelyen. Tel. 0744-573-699.
(18/1534)
KEMÉNY TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel. 0755-862-175. (14/1554-I)

TŰZIFA (gyertyán) eladó házhoz szállítva. Tel. 0754-498-472. (14/1554-I)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (7/1567-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(10/1568)
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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)
NŐNAP ALKALMÁBÓL lepd meg kedvesedet, barátnődet, feleségedet, anyukádat,
mamádat, fordulj hozzánk bizalommal!
Március első hét napján igényeld a 24 órás szolgáltatásunkat: garantáltan elhozzuk, kimossuk, megszárítjuk és vissza is szállítjuk a szőnyegeket 24 óra alatt.
Minden rendelés mellé meglepetés is lesz!
Ha ez túl meredek lenne, ajándékozhatsz egyet az ajándékutalványaink közül.
Egyéb információért fordulj hozzánk bizalommal:
MiSSiSSiPPi SZŐnyEGMOSÓ, tel. 0799-998-899. (sz.-I)

A Polgármesteri Hivatal illetékeseinek figyelmébe

Aggódva figyeljük, hogy a városgazdák nem az elvárt módon kezelik a közügyeket. Nem készítik elő a döntéseket, és évekig halogatják a fontosabb kérdések
megoldását.
1. Erőltetik a főtéri mélygarázs megépítését. – Keressenek más megoldást, mert
nem jó az ötlet.
2. A Forradalom utcában, a Rákóczi lépcsőtől a Palás közig kiásták a járda szélén
lévő bokrokat, azóta a személygépkocsik a járdán parkolnak, és lehordják a sarat
az úttestre. A gyalogosok a fal mellett botladoznak a hullámtarajos piskótaköveken.
3. A Sáros (Târgului) és a Kazinczy (Kogălniceanu) utcában nem lehet gyermekkocsival végigmenni a parkoló autók miatt.
4. A lakótelepeken szüntessék meg a fák, bokrok közötti parkolást!

Kérjük, intézkedjenek!

LAKÁS

ELADÓ ház, kert, udvar, földek, erdő.
Küsmöd 175. szám. Tel. 0729-788977. (23/1340-I)

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 lakás Nyárádszeredában,
Sóskút utca 17. szám. Tel. 0741-355586. (2/1457-I)

ELADÓ 3 szobás, 2 vécés, saját pincés, magasföldszinti lakás a Diamant
zöldségpiac mellett. Érdeklődni a
0755-505-301-es, 0740-157-066-os
telefonszámon. (sz.-I)

KIADÓ garzon a Kövesdombon. Tel.
0365/803-907. (4/1490)

GARZONT és lakást vásárolok. Tel.
0737-797-975. (15/1530)

ELADÓ I. osztályú, 36 m2-es garzon a
Kárpátok sétányon. Tel. 0749-425-152.
(14/1529)
KIADÓ 2 szobás, I. emeleti tömbházlakás a Kornisán. Tel. 0741-051-058.
(4/1562-I)

ELADÓ hétvégi ház Ratosnyán: a
Jód völgyében az 552. szám alatti ingatlan. Minden okmány rendben van.
Érdeklődni a 0744-453-018-as telefonszámon. (6/1564-I)

MINDENFÉLE

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

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (13/978)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543104. (7/636-I)

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

Kuszálik Péter
Mörfi Barátai Frakció. (24/14181)

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

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (4/741)
KÉSZÍTÜNK bármilyen típusú tetőt,
csatornát, lefolyót, vállalunk sürgősségi javítást. Tel. 0730-108-315,
0753-374-980. (11/1408-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást, csatornakészítést, csatornajavítást, kéményjavítást, hőszigetelést,
festést, manzárdkészítést. Tel. 0759467-356. (2/1391-I)

BÁRMILYEN munkát vállalok: cserépforgatás, Lindab-tető-készítés, festés. Tel.
0743-799-833. (1/1254)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést, csatornakészítést és teraszkészítést fából. Tel. 0752-377-342.
(6/1320-I)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(21031)
KUTYASÉTÁLTATÁST vállalok. Tel.
0747-661-689. (17/1557-I)

KORREPETÁLÁST vállalok angol
nyelvből 3-8. osztályosok számára.
Tel. 0726-550-212. (17/1557-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretettel emlékezünk a csíkfalvi
MIHÁLY
BÁLINTNÉRA
(MARGIT), a jó édesanyára, az elnéző, nagylelkű nagymamára, a
rendkívüli, jókedvű dédmamára,
a bölcs üknagymamára halálának
4. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük, mindig hiányozni
fog. Családja. (sz.-I)

Szívünkben mély fájdalommal
emlékezünk a szentháromsági
SZABÓ ILONÁRA halálának 6. évfordulóján, valamint március 1jén férjére, SZABÓ GYULÁRA
halálának 20. évfordulóján. Kérjük mindazokat, akik ismerték és
szerették őket, gondoljanak rájuk
kegyelettel. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! Szeretteik. (19/1417)
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REDőNYÖK, SZALAGFüGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETő teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875)
BÚTORT RESTAURÁLÓ MAGÁNCÉG ASZTALOST és POLITÚROZÓT alkalmaz. Érdeklődni a 0722-786-111-es telefonszámon.
(20925-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan
időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a
https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759230-as telefonszámon. (sz.)

CUKRÁSZATHOZ ÉRTő SZEMÉLYT alkalmazunk. Tel. 0745668-883. (7/1093-I)

ZUHANYKABINOK GYÁRTÁSA egyedi és normál méretben 25
éve. Ingyenes felmérés. Tel. 0744-238-765. (sz.)

ÉPüLETFELÉRTÉKELÉS vállalkozásoknak adózás céljából a
2018-as évre. Tel. 0744-504-536. (63209)

PVC-ABLAKOK, vasajtók javítását, zárszerkezetének cseréjét vállalom. Tel. 0744-504-536. (63209)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (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)
MEZőGAZDASÁGI CÉG MEZŐGÉPÉSZT (TRAKTORISTÁT)
alkalmaz. Tel. 0743-142-012. (21010-I)

A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek az
ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villanyszerelők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a
titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon.
(63316-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hollandiai építkezésre MUNKAERŐT alkalmaz 8-14 eurós órabérrel. Tel. 0740-602-038. (21029-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú betegnyugdíjasokat (gradul 3). Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt. (63326-I)

TRÉNER – OKTATÓ. Tapasztalat nem szükséges! Szakszerű és teljes 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 betanítása a
kiutazás előtt. Jelentkezz önéletrajzoddal: ro@clearservice.eu További
infók a 0735-600-900-as telefonszámon. (63328-I)
FÉMCSARNOKÉPÍTÉSHEZ alkalmazunk LAKATOST, BÁDOGOST, SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Tel. 0744-511-215. (21035-I)

A MULTINVEST több mint 20 éve Maros megye és a regió kiemelkedő építőipari és ingatlanberuházó vállalata. Az ország több üzletés szabadidőközpontja viseli csapatunk munkájának a jegyét. Marosvásárhelyre keresünk egy talpraesett, jó kiállású, fiatalos, kezdeményezőkészséggel rendelkező, dinamikus KARBANTARTÓT,
karbantartási és üzemeltetési munkakörbe. Amennyiben biztos vállalati háttér, hosszú távú munkalehetőség és folyamatos szakmai fejlődés mellett egy dinamikusan bővülő csapat munkáját segítenéd,
jelentkezz fényképes önéletrajzoddal a recrutare@multinvest.ro email-címen vagy személyesen Marosvásárhelyen, a Dózsa György
utca 67. szám alatt. (21036-I)

ELÁRUSÍTÓ MUNKATÁRSAT alkalmazunk a MOTORKERÉKPÁR-ALKATRÉSZT FORGALMAZÓ MOTOR LINE BOLTBA.
Előny, ha van kereskedelmi tapasztalatod, de nem követelmény. A jó
munkakörülmények mellett jutányos bérezést ajánlunk. Az önéletrajzokat a motorline_ms@yahoo.com elektronikus postacímre várjuk,
vagy személyesen az üzletben a Iuliu Maniu utca 9. szám alatt, naponta 9-17 óra között. (sz.-I)

HÚSMARHA- vagy KECSKEGONDOZÓT keresek. Tel. 0757-700345. (3/1561-I)

ELADÁSI üGYNÖKÖT alkalmazunk. Tel. 0728-169-805, 8-16 óra
között. (8/1568-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk március 1-jén drága
gyermekünkre, dr. KOVÁCS
LÓRÁNT egyetemi tanárra halálának 2. évfordulóján. Bánatos szülei és testvére. (1/1342)

Szeretettel emlékezünk március
1-jén CSEH LEVENTÉRE halálának évfordulóján. Nyugodjék
csendesen! Szerettei. (22/1420)

Könnyes szemmel nézünk az
égre, kérjük a Jóistent, nyugtasson békében. Jóságos szíved
pihen a föld alatt, minden könnycsepp nyugtassa álmodat. Számunkra nem vagy halott, örökké
élni fogsz, mint a csillagok. Útjaink elváltak, nincs mit tenni, mi
maradunk, neked pedig el kellett
menni. Úgy tűnik, mintha csak
tegnap történt volna, de sajnos
már egy év telt el azóta.
Fájó
szívvel
emlékezünk
BAJNOCZKI ILONÁRA március 1jén, halálának első évfordulóján.
Jóságát és szeretetét soha nem
feledjük. Emlékét szívükben
őrzik: bánatos férje, gyermekei és
azok családja. Nyugodjál békében! (17/1415-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 nagymamánkra, a
magyarzsákodi
BAJNOCZKI
ILONÁRA (Ilka) március 1-jén, halálának első évfordulóján. Szeretett unokái: Józsika, Barnika,
Róbert, Zalán és kicsi Imi.
Könnyes szemmel tekintünk az
égre, kérjük a Jóistent, hogy
nyugtasson békében! (14/1500-I)

„Egy lángot adok, ápold, add tovább,
és gondozd híven.”
(Reményik S.: Öröktűz)
Március 2-án tíz éve, hogy egy
szerető szív megszűnt dobogni,
befejeződött 87 földi esztendő.
Kegyelettel és soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk a csíkdánfalvi születésű ZSÓK IGNÁC
gernyeszegi lakosra halálának tizedik évfordulóján. Adjon Isten
örök nyugodalmat neki, és az
örök világosság fényeskedjék
neki.
A gyászoló család. (7/1433-I)

A múltba nézve valami fáj, valakit
keresünk, aki nincs már. Arany
volt a kezed, munka az életed,
Isten hívott, mert szeretett. Megállt a szíved, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely
értünk dolgozott.
Fájdalommal emlékezünk március 2-án id. HANZI KÁROLYRA
halálának 5. évfordulóján. Bánatos felesége, három gyermeke
családjukkal és az unokák. Nyugodj békében, Tató! (6/1492)

Fájó szívvel emlékezünk március 1-jén és
9-én MOLNÁR
MÁRTONRA és
M O L N Á R
MÁRIÁRA haláluk évfordulóján. A drága
szülők,
nagyszülők emléke
örökké él szívünkben.
Nyugodjanak békében!
Gyermekeik és azok családja. (8/1243-I)
Az idő elmúlhat, szállnak az évek, míg
élünk, velünk lesz szeretett emléked.
Elmentél közülünk, mint lenyugvó nap,
de szívünkben élsz és örökké megmaradsz.
Szomorú szívvel emlékezünk március
1-jén SZABÓ SÁNDORRA halálának
17. évfordulóján.
Áldott emlékét őrzi felesége, Margit,
lánya, Edit, veje, Péter és unokái:
Barna és Előd. (16/1532)

Megtört szívvel emlékezünk TAKÁCS
KÁROLYRA halálának első évfordulóján.
Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a
könny és az örök fájdalom.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (10/1549)

Soha el nem múló szeretettel és
fájdalommal emlékezünk március
1-jén DUHA ENIKŐRE halálának
5. évfordulóján. Áldott, szép emlékét örökké őrizzük. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (5/1491-I)

A drága édesanyára és feleségre,
a kutyfalvi NAGY MÁRIÁRA emlékezünk, aki 3 éve letette minden
földi terhét, lelke felszabadult és
örök békére lelt.
Kedves lényét őrzi az emlékezet
és tovább élteti szeretetünk.
Gyermekei és férje. (1/1506-I)

Hiányának fájdalmával a szívemben emlékezem drága jó édesapámra, a kutyfalvi SZÁNTÓ
ISTVÁNRA, aki 23 éve csukta
örök álomra szemét. Édesapám,
álmodj szépeket! Leánya, Bartha
Gizella. (1/1506)

Minden elmúlik, minden elvész,
csak egy él örökké: az emlékezés.
Szomorú szívvel emlékezünk
március
1-jén
LUKÁCS
JÁNOSRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét őrzi
felesége, Ági, fia, Tibi és családja,
unokája, Erika és családja, szeretett
dédunokája,
Tamáska.
(2/1514)

„Én élek, ti is élni fogtok.”
Kegyelettel és szeretettel emlékezünk SZILÁGYI KÁROLYRA, aki
két éve, és feleségére, GYÖRGY
ILONÁRA, aki 16 éve távozott az
élők sorából. Nem felejtünk el
soha, szívünkben örökké élni
fogtok. Leányuk, Dalma és unokájuk, Dorottya Ausztriából.
(1/1513-I)

Fájó szívvel emlékezünk március
1-jén a drága édesanyára, nagymamára, dédmamára, BOGDÁN
IRÉNRE szül. Kilyén halálának 3.
évfordulóján.
Drága emlékét
szívünkbe zárjuk. Nyugodjál békében, drága édesanyám! Lánya,
Mónika, unokája, Csilla és családjuk. (8/1523-I)

„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.”
Fájó szívvel emlékezünk március
3-án az ehedi születésű BAKÓ
IGNÁC BALÁZS volt marosvásárhelyi lakosra halálának 9. évfordulóján. Emlékét őrzi három
gyermeke családjukkal együtt.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (2/1539)
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Egy éve már, hogy itthagytál, drága
emlékeddel szívünkben maradtál. Megállt a beteg szíved, mely értünk dobogott.
Fájó szívvel emlékeztünk halálának
első évfordulóján drága feleségemre,
MATEI MÁRIÁRA szül. Ötvös, február
25-én, amikor egy éve búcsú nélkül itthagyott.
Drága emlékedet szívünkben őrizzük.
Bánatos férjed, Zoli és a család.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! (11/1497)
Szomorúan emlékezünk a drága jó

Édesanyámra, kicsi mamira, anyósra,
nagynénire

és

JULIANNÁRA

ismerősre,

(ERCSINÉ),

IMREH

a

régi

nagyklinika volt transzfúziós nővérére,
aki már 15 éve, 2004. március 1-jén el-

ment közülünk. A Jóisten nyugtassa

békében! Emléke legyen áldott!
Marika és családja. (7/1493)

ELHALÁLOZÁS

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a

drága jó édesanya, nagymama,

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

testvér, rokon és jó szomszéd,

mama, testvér, jó rokon, szom-

életének 74. évében elhunyt.

VIZI MARGIT

szeretett, jó édesanya, nagyszéd,

ismerős,

a

Posta

Az idő elmúlhat, szállhatnak az

nyugalmazott távközlési techni-

évek, míg élünk, velünk lesz sze-

kusa,

retett emléked.

özv. ÁGOSTON LÁSZLÓNÉ

Temetése március 1-jén, pénte-

szül. TÓTH ÁGNES

2019. február 25-én 76 évesen el-

ken 15 órától lesz a Jeddi úti te-

hunyt. Drága halottunkat már-

metőben.

cius 4-én, hétfőn 14 órakor a

Búcsúznak fiai: Öcsi, Attila és

római katolikus temető felső ká-

Levi, valamint menyei és unokái.

polnájából helyezzük örök nyugalomra.

Hűségét,

jóságát,

Nyugodjon békében! (1/1538-I)

példamutató szeretetét örökre

áldjuk és szívünkbe zártuk. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes!

„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én
porom felett megáll.” (Jób 19.25)

Szerettei. (5/1510-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szerető férj, édesapa, nagyapa,

após, testvér, rokon és barát,

Megállt a szíved, mely értünk dobogott,
Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott.
Arany volt a kezed, munka az életed,
Nem tekint már ránk ragyogó szemed.
Szomorú szívvel emlékezünk március
1-jén a szeretett férjre, drága jó édesapára, nagytatára, SZABÓ ALBERTRE
(Mackó) halálának első évfordulóján.
Emlékét, míg élünk, megőrizzük.
Bánatos felesége, Edit, imádott leánya,
Erika, veje, Zsolt, unokái: Nimród és
Zsófika. (4/1516-I)

AJTAY LÁSZLÓ

életének 75. évében 2019. feb-

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagy-

ruár 27-én eltávozott közülünk.

papa, após, apatárs, nagybácsi, barát és szomszéd,

Temetése 2019. március 4-én 13

órakor lesz a marosvásárhelyi re-

formátus temetőben. Emléke le-

özv. id. JÁNOSI BÉLA

gyen áldott, nyugalma csendes!

a Metalotehnica volt dolgozója

A gyászoló család. (7/1519-I)

életének 82. évében február 8-án Budapesten csendesen

megpihent.

„Elmentem tőletek, nem tudtam

Drága halottunk búcsúztatása és hamvainak nyugalomra he-

búcsúzni, nem volt időm arra, el

lyezése Marosvásárhelyen, 2019. március 6-án, szerdán 13

kellett indulni. Szívetekben ha-

órakor a református temetőben lesz. Emléke legyen áldott,

gyom emlékem örökre, ha látni

nyugalma csendes! Szívünkben örökké élni fog!

akartok, nézzetek az égre.”

Mély fájdalommal és megtört

A gyászoló család.

szívvel tudatjuk, hogy a szeretett

„Gondolj arra, hogy én akkor már ott leszek melletted, csak

férj, édesapa és nagytata,

Könnyekkel, de soha el nem múló szeretettel gondolunk KATONA szül.
GÖCSI ROZÁLIÁRA.
Eltelt már 2 év, hiányod egyre jobban
nő lelkünkben…
Nyugodjál békében, az angyalok vigyázzanak rád!
Szeretettel férje, Imre. (19/1385)

Szomorú szívvel emlékezünk
március
1-jén
testvéremre,
BOGDÁN IRÉNRE szül. Kilyén
halálának harmadik évfordulóján.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Nyugalma legyen csendes! Testvére, Berci és felesége, Ibolya.
(8/1523-I)

Angyalok szebb világba kísérték
a földi élet nehézségeiből húsz
évvel ezelőtt MÁTÉFI-TAKÁCS
GYŐZŐT.
Szeretettel
jut
eszünkbe sok emlék róla, gondolunk rá, és megemlékezünk a
csodálatos emberről március 3án.
Felesége
és
lánya.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Akik ismerték és szerették,
mondjanak el egy szép imát lelkéért. (10/1525)

Fájó szívvel emlékezünk a marosvásárhelyi KINDA ARANKÁRA
halálának 11. évfordulóján. Emlékét szeretettel őrzi fia és családja.
(6/1545-I)
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Szomorú szívvel emlékezünk
MIHÁLY LÁSZLÓ-CSABÁRA, aki
ma három éve örök álomra szenderült. Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel! Bánatos édesapja, felesége, gyerekei,
testvére és családja. (13/1528-I)

Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.
Az idő múlik, de feledni nem
lehet.
Fájó szívvel emlékezünk március
3-án a székelykövesdi születésű
BARTHA ZOLTÁNRA halálának
16. évfordulóján. Emlékét őrzi felesége, fia, két lánya, két veje, két
unokája és két dédunokája. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (18/559)

Fájó szívvel emlékezünk március
1-jén AMBRUS JÓZSEFRE halálának hetedik évfordulóján. Emlékét
megőrizzük.
Családja.
(7/1565)

a szemeddel nem láthatsz. Ott leszek a tulipánok színében,

KOVÁCS KÁROLY

életének 61. évében hirtelen tá-

a kis almafa rügyeiben, a virágillatban, s a szellőben, mely

2019. március 1-jén, pénteken 13

Örökké emlékezni fogunk drága Szüleinkre, nyugodjatok bé-

megborzolja néha a hajad.” (Wass Albert)

vozott közülünk. Búcsúztatása

órakor lesz Marosvásárhelyen a

kében, együtt! (9/1495-I)

Jeddi úti temetőben. Nyugalma
legyen békés!

A gyászoló család. (4/1542-I)
Mély fájdalommal és megtört

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szívvel tudatjuk, hogy a drága

após,

após, rokon, szomszéd és jó

szeretett férj, édesapa, nagyapa,
PETI CSUKI FERENC

életének 70. évében elhunyt. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes! A virrasztás március 1-

jén 18 órától lesz a nyárádtői kápolnánál.

Temetése

2019.

március 2-án 13 órakor lesz a

csergedi ortodox temetőben.

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett feleség, édesanya,

nagymama és rokon, a csejdi

születésű

NAGY ROZÁLIA
szül. Jánosi

marosszentgyörgyi lakos

életének 73. évében 2019. feb-

ruár 26-án elhunyt. Drága halot-

tunkat március 1-jén, pénteken

14 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosszentgyörgyi re-

formátus

temetőbe.

Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (13/1553-I)

jó

férj,

barát,

édesapa,

nagyapa,

SZILVESZTER IMRE

az IRA volt dolgozója életének

69. évében hirtelen elhunyt. Te-

metése március 2-án, szombaton
11.30 órakor lesz a mikházi csa-

ládi háztól. Búcsúznak tőle szerettei.

A gyászoló család. (15/1555-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, testvér, nagybá-

csi, sógor, rokon, szomszéd és jó

barát,

BÁCS ÁGOSTON
(Guszti)

életének 79. évében 2019. feb-

ruár 27-én türelemmel viselt be-

tegsége után elhunyt. Drága

halottunk temetése március 2-án

de. 11 órakor lesz a katolikus te-

metőben. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

A gyászoló család. (2/1560-I)

Mély megrendüléssel és fájó
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
sógor, keresztapa, nagybácsi,
rokon,
BÁCS ÁGOSTON
(Guszti)
életének 79. évében rövid, de súlyos szenvedés után nyugalomra
talált. Drága halottunk temetése
2019. március 2-án, szombaton
11 órától lesz a római katolikus
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A Kibédi család. (5/1563-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk
kiváló barátunktól és jó szomszédunktól,
SZILVESZTER
IMRÉTŐL. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében!
Az 1848. úti 67-es számú
tömbház lakói. (16/1556)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága édesanyánk, özv.
KOVÁCS MAGDOLNA temetésén
részt vettek, sírjára virágot helyeztek és gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (6/1511-I)
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A tanulók, egyetemisták
és 55 év fölötti nyugdíjasok
figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás ezúton
értesíti az érdekelteket, hogy:
– az ingyenes autóbuszbérletek érvényességi ideje március 31ig meghosszabbítódik, ez ideig továbbra is lehet velük utazni;
– március 14-étől elkezdik kibocsátani az új, kártya (card) típusú bérleteket.
Ennek igénylésekor a következők szükségesek:
TANULÓKNAK:
– igazolás az iskolától (eredeti)
– személyazonossági igazolvány (születési bizonyítvány a 14
éven aluliaknak)
– a 14 éven aluliaknak a szülő vagy gyám kérheti a kártyát, ez
esetben az illető személyije kerül bemutatásra.
EGYETEMISTÁKNAK
– StudentCard
– a 2018–2019-es tanévre láttamozott/lepecsételt leckekönyv
(carnet de student)
– személyazonossági igazolvány
NYUGDÍJASOKNAK
– személyazonossági igazolvány
– a legutóbbi 2019-es nyugdíjszelvény
Az iratokat eredetiben és másolatban is be kell mutatni, a bérlet
kibocsátási díja 10 lej.
Egy következő közleményben tudatjuk az átvevőpontokat, valamint ezek nyitvatartását is.
Az igazgatótanács

Kedves hölgyeim,

HIRDETÉS

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS Műszaki Igazgatósága tájékoztatja a lakosságot, hogy kérelmezte a környezetvédelmi engedély kibocsátását a „Mélygarázs, rózsák
tere központi része Marosvásárhelyen” elnevezésű projektre, amelynek megvalósítására
Maros megyében, Marosvásárhelyen, a Rózsák tere helyszínét javasolják.
A javasolt projektre vonatkozó információkat meg lehet tekinteni a Maros Megyei Környezetvédelmi ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám) hétfőn 9 és 15 óra, keddtől péntekig pedig 9 és 12 óra között, valamint Marosvásárhely megyei jogú város Műszaki Igazgatóságának
székhelyén, a Győzelem tér 3. szám alatt, a 64-es irodában, hétfőtől péntekig 8 és 14 óra között.
A lakosság észrevételeit, megjegyzéseit naponta fogadják a Maros Megyei Környezetvédelmi
ügynökség székhelyén, Marosvásárhelyen, a Hídvég utca 10. szám alatt, hétfőn 9 és 15 óra, valamint
keddtől péntekig 9 és 12 óra között.
Racz Lucian ügyvezető igazgató

kívánom, hogy március 1. és 8.
tökéletes harmóniában és boldogságban találja Önöket. Március az
érzékenység, a szépség és a kiegyensúlyozottság hónapja, kísérjék Önöket egész
évben ezek az érzések.
Sok boldogságot!
Dr. Dorin Florea
Marosvásárhely polgármestere

Egy kedves szó,
megbecsülés
és tisztelet
a marosvásárhelyi
hölgyeknek
a tavasz első napján!

Claudiu Maior,
a polgármester tanácsadója

