
Marosvásárhely polgármestere február 10-én szerkesztősé-
günkhöz nyílt levelet juttatott el, melyben felszólítja a Maros
Megyei Tanács tagjait: javasolják, hogy az elfogadás előtt
álló megyei költségvetésben különítsenek el pénzösszeget
egy Maros-híd építésére. A nyílt levélre Péter Ferenc, a Maros
Megyei Tanács elnöke válaszolt, véleményt nyilvánítva Dorin
Florea nyílt levelével kapcsolatban. 

A polgármester nyílt levele 
– Tisztelt megyei tanácsosok, a költségvetési ülés előtt ismételten fel-

hívom az önök figyelmét arra, hogy szükséges javasolniuk a Maros Me-
gyei Tanács vezetőségének pénzalapok jóváhagyását egy Maros-híd
megépítéséhez, amely összekötné Marosszentannát Marosszent-
györggyel. Ezt a kérést megvitatta a marosvásárhelyi helyi tanács, és az
általános városrendezési tervben (PUG) a hely a városnak az említett
községekkel határos övezetében szerepel.

Csillagokkal festett
álmok
Úri és népi hímzásminták, templomi
festett kazettás mennyezetek köszön-
nek vissza egyre gyakrabban a frissen
festett, üde színekkel és bensőnkből
előtörő vonalakkal megörökített tár-
gyakon. 
____________2.
Megszavazták,
mégis 
megtámadják
„A Népi Mozgalom Párt (PMP) megtá-
madja az alkotmánybíróságon az ok-
tatási törvénynek az RMDSZ
kezdeménye-
zésére elfogadott módosításait,
amennyiben Klaus Iohannis államfő
kihirdeti ezeket …”
____________4.
Bölöni Farkas 
Sándor 
(1795. dec. 15. –
1842. febr. 2.) 
A szebb, emberibb jövő ígéretének
hirdetője, a természet és emberiség
jogait becsülő, szabad gondolkodású
hazafi, aki tudásával, tehetségével és
pénzével nemzete felemelkedését
szolgálta. Példája mindenkor idő-
szerű! 
____________5.
Szabadságon 
Polinéziában
Mint mindegyik szigeten, ahol jártunk,
a helybeliek bőre szép csokoládé-
barna, sima, egészséges, az ember
akaratlanul is meg akarja simogatni.
Öltözetük egyszerű, hiszen meleg
van, és nem kell sok minden. 
____________15.
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Mezey Sarolta

Régi vágású újságíró volt. A szó legnemesebb értelmé-
ben. Nem a pillanatnyi hírnév, a talmi csillogás vonzotta
a pályára, hanem a kíváncsiság, a változtatni akarás el-
hivatottsága. Kedvenc filozófusát, Konfuciuszt idézve: na-
gyon fontos volt számára, hogy meglássuk azt is, ami
szabad szemmel nem látható. Nem volt könnyű a közel fél
évszázadnyi újságíróskodás alatt – aminek több mint felét
a csak sorok közt kimondható valóságok, belső vívódások
és rejtett lázadások  korszakában töltötte – hűnek maradni
a saját maga által épített erkölcsi normákhoz. A három év-
tizede megszületett szabad sajtót úgy értelmezte, hogy min-
dig, minden körülmény között fel kell tenni a kényelmetlen
kérdéseket. Ezért tisztelték olvasói és pályatársai. De nem
szerette mindenki, ugyanis nem kívánt a helyi fennforgók-
kal puszipajtáskodni, a hallgatással vagy elhallgatással
kezükre játszani az olvasói közvéleményt. Első perctől
markánsan támogatta az egységes erdélyi magyar érdek-
képviseletet, ami meg nem értést és elégedetlenséget vál-
tott ki a „különutasok” részéről. De mi sem bizonyítja
jobban, hogy tette ezt meggyőződésből, és nem anyagi ér-
dekből, mint sokan mások, mint az, hogy nem kért cserébe
parlamenti bársonyszéket, jövedelmező közhivatalt vagy
görögországi külszolgálatot. A becsülete nem volt apró-
pénzre váltható. Nehéz ember volt, de gerinces. Kényel-
metlen volt vele felkészületlenül vitatkozni. Nemcsak

ellenfelei, hanem barátai, munkatársai is nemegyszer
megtapasztalták ezt. Újságírói munkamódszereként a már
említett konfuciuszi tanítást tartotta mérvadónak: a tigrist
előbb gondolatban kell elejteni – a többi csak puszta for-
malitás. Büszke volt rá, hogy szakmai teljesítményét
Aranytoll díjjal jutalmazták Magyarországon. Jelentős
szerepe volt a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének
létrehozásában és működtetésében. 

A Népújság alapító főszerkesztőjeként azokban a hóna-
pokban, években, amikor a marosvásárhelyi, a Maros me-
gyei magyarság a legalantasabb támadásokat élte át,
vezetői határozottsága biztonságot jelentett a szerkesztő-
ség minden munkatársa számára. Nagyon korán bebizo-
nyosodott, hogy csak az előfizetőkre támaszkodó,
gazdaságilag független, önálló médiavállalkozás tudja ki-
védeni az új éra buktatóit, csak így tudjuk teljesíteni ön-
ként vállalt közösségi szerepünket. Abban, hogy a mai
napig ezt az értékrendet megőrizhettük, Makkai Jánosnak
meghatározó szerepe volt. Ő az árulásokat nem bocsátotta
meg. Közösségünkre mindig mint egy nagy családra tekin-
tett. Lehet, hogy a változó környezetünkre adott mai vála-
szainkkal nem mindig lenne megelégedve, de arra csak azt
mondhatjuk: kedves János, hol van már az a nyár? Intel-
meidet nem feledjük, emlékedet megőrizzük. 

Karácsonyi Zsigmond 

Péter Ferenc válaszolt Dorin Florea nyílt levelére 

A polgármester utasít 
és számonkér 

Elhunyt Makkai János, a Népújság volt főszerkesztője  
A kényes kérdések embere 



Úri és népi hímzásminták, temp-
lomi festett kazettás mennyeze-
tek köszönnek vissza egyre
gyakrabban a frissen festett,
üde színekkel és bensőnkből
előtörő vonalakkal megörökített
tárgyakon. Régi és új lakások-
ban, irodákban és templomok-
ban egyaránt ékes díszek.
Görcsösen szorongó kezekből
múlttá és jelenné szelídült jelké-
pek.

Két nyárádmenti nő – életkorban és
földrajzilag nem a legközelebbiek, de
ugyanaz a szenvedély vezette mindket-
tőjüket közös alkotótérbe. A válaszúti
Kallós Zoltán Alapítvány továbbkép-
zőin és művészeti táboraiban kezdték
tudatosan művelni a bensőből már ko-
rábban előtörő vonalak és formák raj-
zolgatását. Alig egy éve tanulják, s
máris azt vallja mindkettőjük: életük
része a bútorfestés. Meghatározó volt
számukra az, amit Válaszúton a Ha-
gyományok Háza által támogatott kéz-
művestáborokban kaptak.
Az égbolt és templommennyezet 
csillagaival

A székelyvajai László-Fábián Júlia
tanítónő ritkábban, inkább csak felké-
résre készít apróbb festett fatárgyakat,
ládikókat ajándékként, de arról álmo-
dik, hogy egyszer lesz annyi ideje,
hogy korlátlanul festegethessen. Ára-
dozva fejti ki, mennyire megnyugtató

számára a bútorfestés, és milyen cso-
dálatos, amikor szeme előtt és keze
alatt kivirágzik egy tárgy. Első darab-
jait népdalvetélkedőre készült ajándék-
tárgyakként festette meg, majd
pedagógusként részt vett egy válaszúti
továbbképzőn, ott találkozott a bútor-
festéssel. Egy éve beiratkozott egy
többrészes válaszúti képzésre, ahol
már torockói, kalotaszegi, kőrösfői,
makói motívumokat és templomi ka-
zettát is festett. Kevesen tudják, hogy
a Nyárádmentén is vannak szép temp-
lomi kazettás mennyezetek, valamint
azt, hogy a vidéknek is volt egy 17.
századi mestere, aki a nyárádszentmár-
toni és a szentgericei untárius templo-
mok kazettás mennyezetét megfestette. 

A tanítónő csak hagyományos motí-
vumokat használ a bútorfestésben, sze-
ret a templomi kazetták díszítő-
világából ihletődni, de gyűjtött már
nyárádmenti hímzésmintákat is, ebből
jött rá, mennyit merített a bútorfestés a
hímzésmintákból, illetve hogy mennyi
elemet átvettünk egykor az úri hímzés-
ből is. Nem titkolt vágya, hogy a falu-
ban vezetett népdalkör mellett egyszer
bútorfestést és hímzést is oktathasson
a felnőtteknek.
Első kazettája mesterré tette

A jobbágytelki Bakó Mónika gye-
rekkora óta vonzódik a rajzeszközök-
höz, sokat rajzolt, s még középiskolás
korában is – nem tudatosan – ceruzák-
kal és színezőeszközökkel babrált – is-
merte el lapunknak. Egyszer a maga
szórakoztatására egy darab deszkára

virágot festett, ezzel lenyűgözve férjét,
aki folyton bátorította, hogy lásson
neki a bútorfestésnek. Az ecset fogását,
kezelését internetes kisfilmekből ta-
nulta meg, és annyira megtetszett neki
a festegetés, hogy egy éve feladta a
munkahelyét, és hozzálátott a bútorfes-
téshez. Sokat mérlegelt, amíg megtette
ezt a merész lépést. Beiratkozott a vá-
laszúti bútorfestő tanfolyamokra, júli-
usban pedig már Békéscsabán vett
részt egy alkotótáborban, ahol a lőkös-
házi templom számára készültek fes-
tett kazetták. Ekkor készítette el élete
első ilyen jellegű munkáját: egy hetet
dolgozott rajta, de annyira sikeresen,
hogy az ősz folyamán a Hagyományok
Háza felkérésére zsűriző Népi Iparmű-
vészeti Bírálóbizottság azonnal Ha-
gyományos Mesterremek elismerésben
részesítette az alkotást, olyan minősí-
tésben, amelyet mások csak évek mun-
kájával érnek el. 

Azóta is szorgalmasan dolgozik, hi-
szen ez a megélhetési forrása is. Apró
tárgyaktól a lócáig sokféle tárgyat
megfest, amelyeket azelőtt tudatosan
válogatva vásárol meg, majd hetekig-
hónapokig dolgozik rajtuk. Vásárok-
ban is megfordul alkotásaival, de a
leginkább rendelésre fest: karácsony
előtt például akkora volumenű munkát
kapott, hogy csak nagy áldozatok árán
tudott vele elkészülni. 

Csak népi motívumokat használ, de
nem csupán a hat-nyolc hagyományos
színt, hanem az új, élénk árnyalatokat
is, hiszen egyre többen szeretnék eze-
ket a festett tárgyakat hazavinni mo-
dern lakásaikba is, így összhangot kell
teremteni a színvilágban. Emellett fo-
lyamatosan tanul, de ezt nem öncélúan
teszi, hanem másokkal is szeretné
megosztani ismereteit. Az ősz folya-
mán kis bemutatót szervezett egy isko-
lai csoportnak, és ez annyira
lenyűgözte az apróságokat, hogy né-
hány nap múlva azon vette észre
magát: pedagógusok ülik körül, és
lesik tőle a bútorfestés első fortélyait.

Ha tehetné, egyetlen segítséget
kérne csupán az állami hivataloktól:
szétválasztani az igazi kézműves érté-
keket a számítógéppel tervezett, így
megfestett tárgyaktól. Hihetetlen, hogy
mi mindennel kereskednek az emberek
ma a kézműves címszó alatt – ebben
várna támogatást, az igaz értékek, a
kézzel készített, festett tárgyak népsze-
rűsítését.

A Református Kollégium 
szalagavatója 
Február 16-án, vasárnap 18 órától a Kultúrpalotában tart-
ják a Marosvásárhelyi Református Kollégium szalagavató
ünnepségét. 

Farsangi esztendő 
kereke 
Idén is folytatódnak a marosvásárhelyi Világló Egyesület
és a Maros Megyei Néprajzi és Népművészeti Múzeum
hagyományőrző gyermekrendezvényei. A Farsangi esz-
tendő kereke című foglalkozásra február 15-én, szomba-
ton délelőtt 10 órai kezdettel kerül sor a Maros Megyei
Múzeum néprajzi és népművészeti részlegén, a Rózsák

tere 11. szám alatt. A rendezvényre az elemi osztályos
gyermekeket várják szüleikkel, nagyszüleikel együtt. Lesz
zene, tánc, farsangi mulatozás, játék és kézműveskedés.
A belépő 5 lej. A foglalkozásra előzetesen be kell jelent-
kezni a virginasemese@yahoo.com e-mail-címen vagy a
0720-671-640-es telefonszámon. A program szakmai part-
nere a Hagyományok Háza. 

Ünnepel a Magányosok Klubja 
A Marosvásárhelyi Magányosok Klubja február 18-án,
kedden 16 órakor a Deus Providebit Házban ünnepli fenn-
állásának 29. évfordulóját. Az ünnepség szeretetvendég-
séggel zárul.

Népdalest Marosszentgyörgyön 
Csak tiszta forrásból XVIII. címmel február 15-én, szom-
baton 18 órától népdalestet tartanak a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánia tanácstermében. A népdaléneke-
seket hegedűn Székely Szilárd kultúrigazgató kíséri. 

A Szent Márton Borlovagrend 40.
borversenye 

Február 15-én, szombaton 17 órától Dicsőszentmárton-
ban, a Három Fenyő vendéglőben kerül sor az Alsó-Kis-
Küküllő menti 40. borversenyre. A Szent Márton
Borlovagrend által megszervezett díjkiosztási ceremónián
a talpalávalót a szászcsávási cigányzenekar húzza, fellép
a Kökényes néptáncegyüttes és a marosvásárhelyi Tűz-
varázs régizene-együttes, ugyanakkor lesz tombolahúzás
is, a nyertes borokat pedig árverésre bocsátják. A verseny
és a díjkiosztó ünnepség részleteiről Orbók Ferenc nyújt
bővebb felvilágosítást a 0721-093-402-es telefonszámon. 

Ékszerek kávékapszulából
A Női Akadémia a Divers Egyesület Avram Iancu utca 29.
szám alatti székházában tartja az Ügyes Kezű Nők hétfő
délutáni tevékenységét azon hölgyek számára, akik kü-
lönböző kézműves tevékenységek fortélyait szeretnék el-
sajátítani. Február 17-én 17.30 és 19.30 óra között várják
a 16 év fölötti lányokat és asszonyokat, akik kávékapszu-
lákból ékszereket szeretnének készíteni Toth Csilla veze-
tésével. A résztvevők vigyenek magukkal
kávékapszulákat, a szervezők minden más anyagot bizto-
sítanak. A szervezők 5 lej adományt köszönettel elfogad-
nak, ezt a tevékenységeken használt alapanyagra és a
Játéktárra szánják. A Női Akadémia támogató körének tag-
jai számára a részvétel ingyenes. A tevékenységről érdek-
lődni a 0740-598-563-as telefonszámon lehet esténként 6
és 7 óra között.

Kirándulás a kibédi farsangra
A Maros Megyei Magyar Nyugdíjasok Klubja és az Erdélyi
Magyar Baloldal platform február 22-én, szombaton a far-
sangi ünnepség alkalmából kirándulást szervez Kibédre.
Jelentkezni Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 9.
szám alatt lehet (I. emelet), bővebb tájékoztatás a 0744-
928-299-es telefonszámon naponta 9–11 óra között. 

Madárgyűrűzés a Milvusnál
A Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület csatlakozik a február 14–17. között zajló nemzetközi
madárszámlálási megmozduláshoz (Great Backyard Bird
Count). Február 16-án, vasárnap 9–12 óra között az egye-
sület székhelyének kertjében (Marosvásárhely, 1918. De-
cember 1. út, 121. szám) madárgyűrűzéses bemutatót tar-
tanak az érdeklődőknek.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma BÁLINT és VALENTIN,
holnap GEORGINA és
KOLOS napja.
GEORGINA: a György női
párja, jelentése: földműves,
gazdálkodó.
KOLOS: lehet a latin Clau-
dius magyar megfelelője, vagy
a Skolasztika női név férfi
párja.

14.,péntek
A Nap kel 

7 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 46 perckor. 
Az év 45. napja, 

hátravan 321 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. február 13.

1 EUR 4,7646
1 USD 4,3790

100 HUF 1,4056
1 g ARANY 221,6110

IDŐJÁRÁS
Elvétve zápor
Hőmérséklet:
max.100C
min.00C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

Gligor Róbert László

27, 43, 22, 12, 42 + 13 NOROC PLUS: 7 4 9 8 9 6

6, 15, 38, 5, 13, 27 SUPER NOROC: 0 0 1 4 3 6

4, 25, 28, 48, 38, 9 NOROC: 6 0 7 4 0 6 2 

RENDEZVÉNYEK

A labdarúgó 1. liga 25. fordulójának televíziós
közvetítési rendje

Február 14., péntek:
* 17.30 óra: Chindia Târgovişte – FC Voluntari
* 20.00 óra: Kolozsvári CFR – Konstancai Viitorul
Február 15., szombat:
* 14.30 óra: Academica Clinceni – Medgyesi Gaz Metan
* 20.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – CSU Craiova
Február 16., vasárnap:
* 17.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – FC Boto-

şani

* 20.00 óra: Bukaresti Dinamo – Bukaresti FCSB
Február 17., hétfő:
* 20.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – Gyurgyevói

Astra
Valamennyi mérkőzés élőben megtekinthető a DigiSport,

a Telekom Sport és a Look Sport/Plus adásán. A Sepsi OSK
találkozójáról magyarul közvetít a Marosvásárhelyi Rádió.

Hétvégi sportműsor
KÉZILABDA. A férfi A osztály C csoportjának 13. for-

dulójában helyi rangadót rendeznek Segesváron vasárnap:
CNE – CSM, helyszín a Radu Voina csarnok.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,

naponta8-14óraközött,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

Egyre divatosabbá válik a festett tárgy
Csillagokkal festett álmok
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Nincs koronavírusos 
megbetegedés Romániában

Jelenleg egyetlen koronavírusos megbetegedés
sincs Románia területén – közölte csütörtökön Victor
Costache ügyvivő egészségügyi miniszter. A csütör-
töki kormányülésen a miniszterelnök hozta szóba a
koronavírust, kijelentve, hogy a legnagyobb körülte-
kintéssel kell intézkedni a betegség megelőzése ér-
dekében. Az egészségügyi tárca vezetője erre azt
válaszolta, hogy Romániában jelenleg nincs korona-
vírusos megbetegedés, a legutóbbi gyanús esetről
szerda este, laboratóriumi eredmények alapján be-
bizonyosodott, hogy nem koronavírusos fertőzésről
van szó. (Agerpres)

3,6 százalékra mérséklődött 
az éves infláció januárban

A tavaly decemberi 4 százalékról idén januárban 3,6
százalékra csökkent az éves inflációs ráta Románi-
ában. Az élelmiszerek 4,75 százalékkal drágultak, a
nem élelmiszer jellegű iparcikkek 2,68 százalékkal
kerültek többe, a szolgáltatások ára pedig 4,01 szá-
zalékkal nőtt – derül ki az Országos Statisztikai In-
tézet (INS) csütörtökön közölt adataiból. 2019
decemberéhez képest 2020 januárjában 0,4%-kal
nőttek a fogyasztói árak. A Román Nemzeti Bank
(BNR) keddi jelentésében a korábban becsült 3,1
százalékról 3 százalékra módosította az idei évre
vonatkozó inflációs előrejelzését. (Agerpres)

Ioan Pintea a CFR Rt. igazgatója
Ioan Pintea lesz február 15-étől a Román Vasúttár-
saság (CFR Rt.) igazgatója, miután a tisztségre ta-
valy októberben kinevezett Marius Chiper
mandátuma pénteken lejár. Ioan Pinteát a Román
Vasúttársaság igazgatótanácsa csütörtökön nevezte
ki a CFR Rt. ügyvivő vezérigazgatójává – értesült a
Mediafax hírügynökség. Ioan Pintea 1998 óta ve-
zette a CFR brassói regionális igazgatóságát. (Me-
diafax) 

A Romániai Fogorvosi Kamara
kivizsgálást indított a szerdán
elhunyt 4 éves páciens ügyében

Kivizsgálást indított a Romániai Fogorvosi Kamara
(CMSR) annak a négyéves gyermeknek az ügyé-
ben, aki meghalt, miután altatásban kezelték egy pi-
teşti-i fogászati klinikán. A CMSR felelősségre
vonhatja tagjait a törvények, a fogorvosi etikai elvek
vagy a szakmai szabályzat be nem tartása miatt. A
kamara által lefolytatott felelősségre vonás ugyan-
akkor nem helyettesíti az érintettek ellen indítható
polgári, büntetőjogi vagy közigazgatási eljárást – kö-
zölte az intézmény, amely részvétet nyilvánított az
elhunyt kisfiú családjának. A négyéves gyermeket
kedden altatásban kezelték egy piteşti-i fogászati kli-
nikán, de rosszul lett, kómába esett, ezért a Grigore
Alexandrescu kórházba szállították. Itt szerda este
meghalt. Az egészségügyi minisztérium kivizsgálást
indított a klinikán. A rendelőt 20.000 lejre megbírsá-
golták a tevékenységi terület túllépéséért, és meg-
tiltották a további altatásos kezeléseket. A rendőrség
in rem (azaz a bűncselekmény elkövetésére irányuló
gyanú megalapozottságát vizsgáló) nyomozásba
kezdett gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt.
(Agerpres)

865 millió euró az Európai 
Beruházási Banktól

865 millió euró értékben biztosított finanszírozást ta-
valy Romániának az Európai Beruházási Bank.
10.200 cég élvezte 2019-ben az EIB támogatását –
jelentette be az Európai Beruházási Bank alelnöke,
Andrew McDowell csütörtökön Bukarestben. A bruttó
hazai termék (GDP) 0,4 százalékának megfelelő
összeg hiteleket, garanciákat, kockázati tőkét és
mikrofinanszírozást jelent. Oktatási, víz- és energia-
ellátást érintő infrastrukturális, az élelmiszeripar ter-
melékenységének és menedzsmentjének javítását
célzó projektek kaptak tavaly finanszírozást. 10.200
cég élvezte 2019-ben az EIB támogatását, mintegy
107.000 munkahelyet támogattak – mondta Andrew
McDowell. „Romániának a továbbiakban is stratégi-
ákra van szüksége a szilárd gazdasági növeke-
déshez. A közvetlen külföldi befektetések lét-
fontosságúak a gazdaság növekedése szempontjá-
ból” – jelentette ki Mugur Isărescu, a Román Nem-
zeti Bank (BNR) elnöke is egy konferencián.
(Mediafax)

Ország – világ

Több mint egymillió köbméter fát
döntött ki a múlt heti vihar Har-
gita és Maros megye erdőiben –
írta a Krónika című napilap csü-
törtökön közölt összeállításá-
ban.

A lapnak nyilatkozó szakemberek el-
mondták, folyamatban van a széldönté-
sek pontos felmérése, de ez még hetekig
is eltarthat. Az azonban máris látszik,
hogy a ledöntött fa mennyisége helyen-
ként nagyobb, mint a kitermelési kvóta
akár több évre is. Szerintük fontos lenne
gyorsan kitermelni a ledöntött fát, hogy
ne károsítsák meg a kéreg alá betelepedő
rovarok, de a bürokrácia miatt két-három

hónapig is eltarthat az engedélyek be-
szerzése.

Izsák Árpád erdőmérnök, a Csíki Ma-
gánerdészet vezetője a lapnak elmondta:
ahol nagy mennyiségű fát döntött le a
vihar, az erdőtulajdonosnak kérnie kell
az üzemterv módosítását, ami rendkívül
bürokratikus folyamat.

András Róbert erdőmérnök, a Zetelaki
Erdőrendészeti Hivatal vezetője azt ki-
fogásolta, hogy az állam nem nyújt se-
gítséget katasztrófahelyzetben az
erdőtulajdonosoknak, ahogy azt a mező-
gazdasági területek károsodása esetében
teszi. 

A szakember szerint esetükben ez

azért is indokolt lenne, mert fiatal állo-
mányokat döntött ki a szél, amelyek ér-
tékesítési ára nem fedezi az
újratelepítést.

Kosza Elemér, a csíkszenttamási
Terkő Közbirtokosság elnöke elmondta:
próbálják hazahívni a külföldön dolgozó
szakembereket, mert úgy tűnik, két-
három évre is van munka a közbirtokos-
ság erdeiben.

Fejér Károly, a gyergyószárhegyi köz-
birtokosság elnöke arról beszélt, hogy
minél hamarabb értékesíteni kell a fát,
mert az elkövetkező időszakban várha-
tóan túlkínálat lesz a piacon, és ez az
árban is meg fog mutatkozni. (MTI)

Vihar
Egymillió köbméternyi fát döntött ki az ítéletidő 

Hargita és Maros megyében

Stanislav Krecek lesz Csehország
új emberi jogi biztosa, szerdai
megválasztását azonban a jobbol-
dali ellenzék és a sajtó is támadja.

A 81 éves, jogász végzettségű egykori
politikust Milos Zeman köztársasági
elnök jelölte a tisztségre, s a 200 tagú
parlament három jelölt közül a második
szavazási fordulóban választotta meg
szerda este, a jelen lévő 175 képviselő
közül 91-nek a támogatásával.

A volt szociáldemokrata képviselő
eddig az intézmény elnökének, Anna Sa-
batová egykori ellenzéki aktivistának az
első helyettese volt. Sabatová hatéves
megbízatása február végén jár le.

Krecek megválasztását a jobboldali
ellenzék és az eddigi elnök, Sabatová is
ellenezte, de a többségi kormányoldal
végül is az államfő jelöltjére adta le vok-

sát. A kilencvenes években elsősorban a
cseh albérlők országos szövetségének el-
nökeként ismertté vált Krecek személyé-
ről a közvélemény és a sajtó véleménye
is nagyon megoszlik.

A prágai lapok elsősorban azt kifogá-
solják, hogy a baloldali beállítottságú
Krecek a brünni székhelyű emberi jogi
hivatalt a „kisebbségi” jogok védelme-
zőjéből a „többség” jogainak védelme-
zőjévé tervezi átalakítani. „Krecek
megválasztása az emberi jogi biztos sze-
repébe rossz hír Csehország számára” –
írta kommentárjában a Hospodárské No-
viny című, befolyásos gazdasági és poli-
tikai napilap.

A Millió pillanat a demokráciáért
nevű civil szervezet, amely az Andrej
Babis kormányfő elleni tüntetések szer-
vezésével vált ismertté, csütörtökön be-

jelentette: nagygyűlésen fog tiltakozni
Krecek megválasztása ellen. A kormány-
oldalhoz közel álló Mladá Fronta Dnes
szerint az lenne a legjobb, ha a politikai
jellegű aktivitás helyett Krecek visszaál-
lítaná a brünni intézményt eredeti külde-
tésének útjára, ami nem más, mint az
állampolgárok jogainak védelmezése az
állami hivatalok túlkapásai ellen.

Stanislav Krecek 2011-ben egyike
volt azoknak a politikusoknak, akik nyil-
vánosan tiltakoztak az ellen, hogy a
kommunista rendszer áldozatainak prá-
gai emlékművére Esterházy János, a
szlovákiai magyarság két világháború
közötti vezetőjének neve is felkerült, s
durva történelemhamisításnak, az ellen-
állók botrányos megsértésének mi-
nősítette a motoli kegyhely átalakítá-
sát. (MTI)

Támadják az új cseh emberi jogi biztos, 
Stanislav Krecek megválasztását

Az Európai Bizottság (EB) téli gaz-
dasági előrejelzése szerint az eu-
rópai gazdaság folyamatos, stabil,
de mérsékelt növekedési pályán
halad a következő két évben a
munkahelyteremtés és a bérek fo-
lyamatos növekedése mellett. Az
euróövezet a leghosszabb meg-
szakítás nélküli növekedési perió-
dust élvezi az euró 1999-es
bevezetése óta.

Valdis Dombrovskis, az Európai Bi-
zottság emberközpontú gazdaságért fe-
lelős biztosa a prognózist ismertetve
elmondta, az előrejelzés szerint az euró-
övezet bruttó hazai termékének (GDP)
növekedése stabil marad, 2020-ban és
2021-ben is 1,2 százalék körül alakul.

Az Európai Unió egészében a növeke-
dés várhatóan enyhén lassuló lesz, 2020-
ban és 2021-ben 1,4 százalékra
mérséklődik, a legutóbbi, őszi gazdasági
előrejelzésben szereplő 1,5 százalék he-
lyett.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy szem
előtt kell tartani a változékonyabb, a ge-
opolitikai helyzet okozta kockázatokat,
amelyhez kereskedelmi bizonytalansá-
gok is társulnak. A tagállamoknak ezért
ki kell használniuk a lehetőséget a struk-
turális reformok végrehajtására a növe-
kedés és a termelékenység fokozása
érdekében. A magas államadóssággal
rendelkező országoknak továbbá pru-
dens költségvetési politikával kell meg-
erősíteniük a gazdaságuk védelmét –
közölte.

Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biz-
tos hozzátette, az európai gazdaság hely-
zetét tekintve biztató a kereskedelmi

feszültségek csökkenése és a megállapo-
dás nélküli Brexit elkerülése. Ugyanak-
kor még mindig jelentős politikai
bizonytalansággal kell szembenézni, ami
megnehezíti a feldolgozóipar helyzetét.
A koronavírust illetően, még túl korai
lenne értékelni negatív gazdasági hatá-
sának mértékét – mondta.

Tájékoztatása szerint a külső környe-
zet továbbra is kihívást jelent, a munka-
helyteremtés, az erőteljes bérnövekedés
és a támogató politikák kombinációja
azonban segítheti az európai gazdaságot
abban, hogy fenntartsa mérsékelt növe-
kedési pályáját. A lakossági fogyasztás
és a beruházások, különösen az építőipar
területén, továbbra is ösztönözni fogják
a gazdasági növekedést.

Várhatóan számos tagállamban jelen-
tősen növekedni fog a közlekedéssel és
a digitális infrastruktúrával kapcsolatos
közberuházások száma. A feldolgozóipar
a stabilizálódás jeleit mutatja, a csök-
kenő globális kereskedelmi forgalom
pedig elmozdulhat a mélypontról. Mind-
ezek lehetővé teszik az európai gazdaság
további bővülését, ugyanakkor nem tűn-
nek elégségesnek a növekedés mértéké-
nek felgyorsulásához.

Az inflációt illetően elmondta, az eu-
róövezetben az inflációs előrejelzés (har-
monizált fogyasztói árindex) 2020-ban
1,3 százalékra, 2021-ben pedig 1,4 szá-
zalékra emelkedett, ami a 2019-es őszi
gazdasági előrejelzéshez képest mindkét
évben 0,1 százalékpontos növekedést je-
lent. Ez azt jelzi, hogy a magasabb bérek
az árakban is kezdenek lecsapódni, az
olajárakkal kapcsolatban pedig némileg
felfelé módosultak a feltételezések.

Az unió egészében a 2020-as inflációs
előrejelzés szintén 0,1 százalékponttal,
1,5 százalékra emelkedett. A 2021-re vo-
natkozó előrejelzés változatlanul 1,6 szá-
zalék maradt.

Paolo Gentiloni arra hívta fel a figyel-
met, hogy egyes lefelé mutató kockáza-
tok elmúltak, közben azonban újak
jelentek meg, így összességében a koc-
kázatok továbbra is lefelé mutatnak.

Az Egyesült Államok és Kína közötti
kereskedelmi megállapodás első fázisa
bizonyos mértékben hozzájárult a lefelé
mutató kockázatok csökkentéséhez, de a
Washington kereskedelempolitikáját
övező nagyfokú bizonytalanság továbbra
is akadályozza az üzleti hangulat széle-
sebb körű javulását – jegyezte meg.

Kijelentette, noha a december 31-ig
tartó átmeneti időszakra vonatkozóan
egyértelműek az EU és az Egyesült Ki-
rályság közötti kereskedelmi kapcsola-
tok, továbbra is jelentős a bizonytalanság
a jövőbeni partnerséget illetően. Hozzá-
tette: mivel az unió és az Egyesült Ki-
rályság közötti jövőbeni kapcsolat még
nem egyértelmű, a 2021-re vonatkozó
előrejelzések azon a technikai feltétele-
zésen alapulnak, hogy a kereskedelmi
kapcsolatok tekintetében fennmarad a je-
lenlegi állapot.

Végezetül hozzátette, az új koronaví-
rus megjelenése és annak a közegészség-
ügyre, a gazdasági tevékenységre és a
kereskedelemre gyakorolt hatása szintén
lefelé mutató kockázatot jelent. Minél to-
vább tart, annál nagyobb a gazdasági
hangulatra és a globális finanszírozási
feltételekre gyakorolt dominóhatás való-
színűsége. (MTI)

EU-prognózis
Az európai gazdaság stabil, de visszafogott 

növekedést mutat majd az elkövetkező két évben
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Hétfőn egy, az RMDSZ által
kidolgozott átfogó oktatás-
ügyi törvénycsomagot foga-
dott el döntő házként a
szenátus plénuma. A terve-
zetbe foglalt intézkedések a
romániai magyar oktatást és
az oktatási rendszer egészét
érintik. A javaslatok a peda-
gógusokkal és szakszerveze-
tekkel folytatott hosszas
egyeztetések eredményei.

A témáról tegnap, február 13-án,
az RMDSZ Maros megyei székhá-
zában tartott sajtótájékoztatót
Novák Csaba Zoltán szenátor, a tan-
ügyi bizottság alelnöke. Elmondta,
hogy a tervezet a bölcsődei és óvo-
dai oktatásra, a délutáni iskolára
(afterschool), és a meleg ebéd prog-
ramra vonatkozó előírásokat tartal-
maz. 

Hangsúlyozta: az RMDSZ poli-
tikájában fontos helyet foglal el a
tanügyi kérdés. A tanároktól beér-
kezett javaslatok alapján dolgozták
ki az RMDSZ képviselői – itt Szabó
Ödönt említette – a jogszabályt.

A szenátor emlékeztetett, hogy
egy korábbi törvénymódosítással az
RMDSZ azt kérte, legyen kötelező
az óvodai oktatás. A tervezet ugyan-
akkor megoldást nyújt a szülők szá-
mára is, akik visszatérnének
dolgozni a kétéves gyermekneve-
lési szabadságról, hiszen az elfoga-
dott javaslat szerint különleges
esetekben már kétéves kortól óvo-
dába írathatják gyermekeiket.

A gyermekeiket egyedül nevelő
szülők és a szociálisan hátrányos

helyzetű családok előnyben része-
sülhetnek a bölcsődei beiratkozás-
kor. 

A jogszabály előírja: különleges
esetekben, a helyek függvényében
az önkormányzat is módosíthat a
beiratkozási kritériumokon úgy,
hogy a munkába visszaálló egyedü-
lálló szülő előnyben részesül majd
a bölcsődei beiratkozásnál, ameny-
nyiben a helyek száma korlátozott.

A politikus arról is beszélt, hogy
a módosítás értelmében 2030-ig a
napközis (iskola utáni) programot
és a meleg étel programot kötele-
zően ki kell terjeszteni minden is-
kolára. 

Az RMDSZ módosítása lehetővé
teszi, hogy a szülők kezdeményezé-
sére is indítsanak úgynevezett dél-
utáni iskola programot.
Egyesületeket hozhatnak létre,
amelyek délutáni oktatást nyújta-
nak, és más tanintézményekből ér-
kező tanárok is taníthatnak ezeken
a foglalkozásokon.

Rámutatott: a szaktárcának enge-
délyt és költségkeretet kell biztosí-
tania minden olyan iskola számára,
amely rendelkezik a szükséges fel-
tételekkel ahhoz, hogy meleg ebé-
det nyújtson a diákoknak, azaz
megteremtette a szükséges feltéte-
leket egy étkezde működtetésére.
Azokban az iskolákban, ahol nincs
erre lehetőség, hidegélelmiszer-cso-
magot kapnak a diákok. Az erre for-
dított, egy főre eső költség nem
lehet 7 lejnél kisebb, a költségeket
a minisztérium az önkormányzat-
nak utalja át, az önkormányzat
pedig hozzájárulhat ehhez, ameny-
nyiben rendelkezik a szükséges fe-

dezettel. Itt példának a marosvásár-
helyi Bolyai líceumot említette,
amely rendelkezik a szükséges fel-
tételekkel ahhoz, hogy meleg ebé-
det nyújtson a diákoknak. 
A méltányosság jegyében

Novák Csaba Zoltán a továbbiak-
ban kivonatosan ismertette azokat a
kérdéseket, amelyek egyfelől álta-
lános érvényűek az oktatás szem-
pontjából, de rámutatott azokra is,
amelyek a magyar kisebbséget érin-
tik. Kiemelte: az oktatás alapprob-
lematika, az emberi méltóság
jegyének szellemében biztosítani
kell a kisebbségi diákoknak, hogy
azon a nyelven vizsgázhassanak,
ahogy tanultak.

Kiemelten fontos célnak nevezte
azt a módosítást, amely lehetőséget
ad arra, hogy minél kisebb létszám-
mal indíthassanak osztályokat az
oktatás különböző szintjein. Fon-
tosnak nevezte azt is, hogy a keret-
terv is módosul. Egy tantárgy
esetében a tanórák 65%-a (az eddigi
75% helyett) fordítható oktatásra,
ellenőrzésre, 35% (az eddigi 25%
helyett) pedig a tananyag elmélyí-
tésére, felzárkóztatásra, akár
egyénre szabott program szerint is.

A törvény az RMDSZ által évek
óta szorgalmazott kérdésekre nyújt-
hat megoldást. Megteremti annak a
lehetőségét, hogy minden diák
anyanyelvén felvételizhessen az
egyetemre.

A politikus konklúzióként úgy
fogalmazott: tudja, hogy a törvény
nem old meg minden problémát, de
a cél az, hogy az oktatás kérdését
olyan irányba tolják, ami csak a

rendszer reformjával képzelhető el.
Az államelnöknek 30 nap áll ren-

delkezésére, hogy kihirdesse a tör-
vényt, amely akkor lép hatályba.

Novák sikerként könyvelte el,
hogy politikai válság idején is sike-
rült eredményt elérni. Mint mondta,

olyan fajsúlyos kérdéshez nyúltak
hozzá, amely az oktatás egészét
érinti, ugyanakkor kisebbségi vo-
natkozásban hangsúlyosabbá teszi a
pozitív megkülönböztetéseket, ami
pedig eddig értelmezhető volt,
egyértelműsített.

Tárgyalni kell az Európai Bizottsággal 
Florin Cîţu pénzügyminiszter
úgy számol, 2022-ben csök-
ken újra 3 százalék alá az ál-
lamháztartási hiány, Romá-
niának pedig meg kell sze-
reznie az Európai Bizottság
jóváhagyását erre a határ-
időre a túlzottdeficit-eljárás-
ról szóló egyeztetések során. 

„Az eljárás azt jelenti, hogy be
kell mutatni egy sor intézkedést,
amelyek arra hivatottak, hogy
csökkentsék a hiányt. A fiskális-
költségvetési stratégiában már is-
mertettük, hogy 2022-re csökken
3 százalék alá a deficit. Úgy hi-
szem, az egyetlen dolog, amiről
tárgyalni kell az Európai Bizott-
sággal, az a hiány 3 százalék alá
csökkentésének üteme. Természe-
tesen, a Bizottság azt mondja,
hogy térjünk vissza még idén 3

százalék alá, de mi világosan azt
mondjuk, hogy erről szó sem
lehet, mert akkor az azt jelentené,
hogy adóügyi politika negatívan
hat ki a gazdaságra, mi pedig nem
teszünk ilyent” – mondta a pénz-
ügyi tárca vezetője.

Hozzátette: a túlzottdeficit-eljá-
rással számoltak az idei évi állami
költségvetés kidolgozásakor.

„A fiskális-költségvetési straté-
gia szerint 2022-re csökken 3 szá-
zalék alá a deficit. Mi a 2020-as
büdzsé kidolgozásakor számításba
vettük a túlzottdeficit-eljárást.
Nincs, ahogy elkerülnünk ezt, na-
gyon jól tudtuk. A túlzottdeficit-el-
járás automatikus, amikor a deficit
meghaladta a 3 százalékot, tár-
gyalni kezdesz az Európai Bizott-
sággal erről az eljárásról” – fejtette
ki Florin Cîţu. (Mediafax)

A PMP az alkotmánybírósághoz fordul az oktatási törvény RMDSZ kezdeményezésére elfogadott
módosításai miatt

Megszavazták, mégis megtámadják
A Népi Mozgalom Párt (PMP)
megtámadja az alkotmánybí-
róságon az oktatási törvény-
nek az RMDSZ kezdeménye-
zésére elfogadott módosítá-
sait, amennyiben Klaus Io-
hannis államfő kihirdeti
ezeket – nyilatkozta csütörtö-
kön az alakulat ügyvezető 
elnöke, Marius Paşcan képvi-
selő. 

A módosítások egyik kezdemé-
nyezője, Novák Csaba Zoltán sze-
nátor furcsállja ezt, mivel – mint
állítja – a PMP szenátorai is meg-
szavazták a tervezetet. Csütörtöki
sajtótájékoztatóján Paşcan kie-

melte, ha Iohannis elnök kihirdeti a
szenátus által hétfőn döntő házként
elfogadott törvénycsomagot, alaku-
lata alkotmányossági kifogást emel
majd ellene. 

A PMP-s politikus többek között
azt a módosítást kifogásolja, amely
kötelezné az egyetemeket, hogy a
nemzeti kisebbségek nyelvén is
megszervezzék a felvételi vizsgá-
kat, akkor is, ha a jelentkező román
tannyelvű szakra felvételizik.
„Eszerint a vizsgáztató tanárnak is-
mernie kell a kisebbségek nyelvét,
és a tételeket is a kisebbségek nyel-
vén kell megfogalmazni, akkor is,
ha az adott egyetemen nincs ma-

gyar tannyelvű szak. Ez nagymér-
tékben sérti az egyetemi autonómia
elvét” – véli Paşcan.

A képviselő hozzátette: az egyik
elfogadott módosító javaslat szerint
magyar tannyelvű osztályokat kizá-
rólag „a nemzeti kisebbséget a Ro-
mánia parlamentjében képviselő
szervezet”, azaz az RMDSZ jóvá-
hagyásával lehet létrehozni vagy
megszüntetni. „Vagyis az RMDSZ
egyenrangú lenne az oktatási mi-
nisztériummal” – mondta. 

A PMP-s törvényhozó szerint a
jogszabály amellett, hogy sérti az
egyetemi autonómia elvét, diszkri-
minatív és alkotmányellenes, célja

„egy másik nyelv hivatalossá té-
tele”. Paşcan úgy véli, a törvény
egy „újabb szeparatista etnikai tá-
madás Románia mint szuverén és
független, egységes és oszthatatlan
nemzetállam ellen”.

Novák Csaba Zoltán szenátor
erre reagálva rámutatott, a PMP
döntése, hogy megtámadja-e vagy
sem a törvénycsomagot az alkot-
mánybíróságon, de furcsának tartja
Paşcan kijelentéseit, mivel PMP-s
kollégái közül is többen megsza-
vazták a jogszabályt. 

„A törvényt 73 támogató vokssal
és 35 tartózkodás mellett fogadta el
a szenátus, egyetlen kolléga sem

szavazott ellene. Ahelyett, hogy ja-
vaslatokkal jönnének, ilyen provo-
kációval állnak elő” – fogalmazott
Novák, aki szerint pusztán politikai
megfontolások húzódnak e hozzá-
állás hátterében. 

Az egyetemi felvételit érintő mó-
dosítás kapcsán az RMDSZ szená-
tora kiemelte, ennek lényege, hogy
az addig tanulmányaikat anyanyel-
vükön folytató kisebbségi diákok
ugyanolyan esélyekkel induljanak a
felvételi vizsgán, mint román társaik.
Novák hozzátette, tudomása szerint
a Bukaresti Műegyetem jelenleg is
lehetőséget biztosít, hogy anyanyel-
ven lehessen felvételizni. (Agerpres)

A túlterhelt közúti forgalomra való tekintettel,
amely nap mint nap az Egyesülés lakónegyed és Ud-
varfalva között zajlik, kénytelen vagyok nyilvános le-
vélben fordulni önökhöz, mivel már számtalan
alkalommal tettem kísérletet a párbeszédre önökkel a
város peremvidékét érintő problémákkal kapcsolatban,
de – sajnos – ezek nem kaptak megfelelő figyelmet.

Emlékeztetem önöket a Nagyvárosi Övezet Egyesü-
let kapcsán, hogy Maros megyének a szomszédos me-
gyék felőli ki- és bejárataihoz felszerelt négy táblán
kívül semmi nem történt ezen a területen – áll a dr.
Dorin Florea, Marosvásárhely Megyei Jogú Város pol-
gármestere által szignált levélben. 
Légből kapott tervek

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke a kö-
vetkezőket nyilatkozta a Népújságnak: 

– Marosvásárhely és a metropoliszövezet fejlődésé-
nek az akadálya éppen Marosvásárhely polgármestere.
Ő, aki a Marosvásárhely Metropoliszövezet Egyesület
társelnöke, az elmúlt évek alatt semmit nem tett azért,

hogy bármilyen projektet elkezdjünk vagy sikerre vi-
gyünk! Marosvásárhely még a metropoliszövezeti tag-
sági díjat sem fizette be. A polgármester most mégis
úgy tesz, mintha érdekelné a város és a térség jövője.
Húszévi polgármestersége alatt semmit nem tudott
megvalósítani az ígéreteiből, és erről úgy próbálja el-
terelni a figyelmet, hogy újra és újra légből kapott 
tervekkel áll elő, és másokat vádol a saját 
sikertelenségéért. Most éppen hidat szeretne építeni a
Marosra Marosszentanna és Marosszentgyörgy között,
és pénzt kér erre a megyei tanácstól. Polgármesterként
nagyon jól tudja, hogy a megyei tanácsnak nincs tör-
vényes lehetősége erre pénzt költeni. Valóban szüksé-
ges új híd építése a Maroson keresztül, Marosvásárhely
forgalmának tehermentesítése ezt megköveteli, ennek
a megvalósítására azonban kizárólag a metropoliszöve-
zetnek van lehetősége. Marosvásárhely polgármestere
pont ezeknek a lehetőségeknek a kiaknázását szabo-
tálta. Ezért gondolom azt, hogy Dorin Florea az egye-
sület társelnökségéről való lemondásával segíthetné a
leginkább a térség fejlődését – mondta Péter Ferenc a
Népújságnak.
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Novák Zoltán sajtótájékoztatója a tanügyi törvényről
Minden diák anyanyelvén felvételizhessen 

A polgármester utasít és számonkér 

Mózes Edith 

(Folytatás az 1. oldalról)



(Folytatás múlt pénteki 
lapszámunkból)

Főműve, az Utazás Észak-Ame-
rikában megosztó, de ugyanakkor,
egyesítő hatású volt. Egyszerre nép-
szerűvé vált. Ám a népszerűség
örömét elnyomta a romantikus lélek
félelme. 

Az igazi örömet s elégtételt esz-
metársai bátorító levelei jelentették
számára. Könyve nagy hatással volt
a reformmozgalom vezéralakjaira,
Kossuthra és Széchenyire, aki le-
vélben üdvözli, és köszöni „a drága
könyvet… és azt olvasva a kimond-
hatatlan kellemes pillanatokat. …
Hála a Mindenhatónak, hogy ezen
könyv napvilágra jött, haszna hono-
sinkra nézve felszámíthatatlan. A
nékem ajándékozott példányt leg-
kedvesebb kincseim közé számlá-
lom… Eddigelé ennél hasznosabb
és szebb ajándékkal… senki meg
nem tisztelte a magyar hont.” 

Wesselényi fájdalmasan ír az „ül-
dözött szabadságról”, célozva a hazai
viszonyokra, majd örömmel konsta-
tálta: „…a pokol hatalma megtört,
az emberi jussok kivívattak.” Derű-
látó levelének befejező mondata: „A
magvak máris csíráznak, s egykor
óriási fákká növekednek.” 

Mikó Imre véleménye szerint:
„Farkas Sándor írásművészeténél
csak jellemszilárdsága volt na-
gyobb: a közjót az egyéni érdek elé
helyezte”. Útleírása pedig a 48
előtti idők legnépszerűbb olvasmá-
nyává válik br. Jósika Miklós Abafi
című regénye mellett.

Hatással volt kora haladó gon-
dolkodású értelmiségére, miközben
folytatta társadalmi tevékenységét.
1833-ban, az ő kezdeményezésére,
173 művelődni vágyó részvényes
hazafival megalakult a kolozsvári
Nemzeti Casino, és abban az évben
a Magyar Tudós Társaság (az Aka-
démia őse) levelező tagjai sorába
választotta, és művét az 1834. év
legjobb könyvének nyilvánította,
200 arannyal (háromévi fizetésével
egyenlő összeg) jutalmazta íróját.
De ő a pénzt nem fogadta el, a ma-
gyar kultúra oltárára szánta, és ala-
pítványként visszaküldte az
Akadémiának, hogy a magyar kul-
túra javára fordítsák, miközben ő
anyagi gondokkal küszködött. Le-
vélben köszönetét és örömét fejezte
ki, hogy alkalma nyílt „e keveset a
Haza oltárára tenni”. 
A gondoskodás 
a közösség ereje

E jeles hazafi értékhonosító tevé-
kenysége az 1834-es évtől kezdő-
dően nemcsak a nemzeti haladásra,
de a magyar jövő szolgálatára, a
nemzeti felemelkedésre irányult. 

Ugyancsak ebben az évben meg-
indította a Vasárnapi Újság c. heti-
lapot, melynek szerkesztésére
Brassai Sámuel professzort kérte
fel, „hogy az olvasás kedvét a nép

között” felserkentsék. Ez olyan
néplap volt, amely a nemzeti szel-
lem ápolását tűzte ki céljául, és
amelyet csaknem ingyen kínáltak.

Kortársai, ezt felismerve, az
1834. június-júliusi erdélyi ország-
gyűlésen ítélőmesternek javasolták,
de az osztrák gubernium nem nézte
őt jó szemmel, és a javaslatot eluta-
sította. Bár puritán, aszkéta élet-
módja és egyre súlyosbodó
betegsége mind jobban megkeserí-
tik életét, ennek ellenére jövedelmé-
nek jelentős részét költötte
közcélokra: az ifjak számára vívó-
intézetet alapított gr. Kendeffy
Ádám anyagi támogatásával. Létre-
hozta az Asszonyi Olvasó Társasá-
got könyvkölcsönzés lehetőségével,
amely sokáig nagyon jól működött.
Majd az ifjúság számára olvasókö-
röket létesített.

Az 1835–36-os évekből szár-
mazó Naplótöredékek is (csak kéz-
iratban maradt meg) értékes forrása
a múlt eseményeinek és személyes
érzéseinek. Jancsó Elemér szerint:
„A 19. század első felének egyik
legszebb, legművészibb önvallo-
mása”.

Egyik bejegyzése (93. oldal) sze-
rint mélyen elkeseríti Wesselényi
megaláztatása: pert indított ellene a
hatalom. De arról is beszámol, hogy
a Református Tanoda diákjai, vál-
lalva a kicsapás büntetését, Miklós
napján rá emlékezve és vele szoli-
daritást vállalva, Kolozsvár főterén
„illumináltak” fáklyákkal, gyer-
tyákkal.

Naplójában január 1-jén Jozefi-
nára – ahogy ő nevezte, a Havasok
Violájára – emlékezik: „Nem be-

csültem eléggé szerelmét, pedig ő
csak értem élt”, majd így folytatja:
„És te eltűntél, s nincs már kivel
örüljek, nincs ki felé lebegjenek re-
ményeim, s hagyád nékem az utá-
nad sóhajtás örökségét” (31. old.).
Számára az élet szépségének, örö-
meinek minden íze, színe örökre ott
maradt ebben az elvesztett szere-
lemben.

„Megcsalódtam hazám morális
erejében” – írta Naplójában 1835.
január 1-jén, utalva a ravasz, ala-
koskodó emberekre, akik jóindula-
tot színlelnek, de háta mögött
támadják.

1836-ban a kolozsvári Játékszín
titkárává választották. Sok és szer-
teágazó, lelkiismeretes munkája
nyomán a színház anyagi helyzete
helyreállt. Felismerte, hogy a gon-
doskodás a közösség ereje. És igaza
volt!

1838-tól az udvari Kancellária
előléptette, kinevezték fogalmazó-
nak, miután 21 éven át lúdtollal má-
solta az iratokat. Tüdőbetegségtől
gyötörve az alkotói vágy lángolása
nem hagyta nyugodni. Dolgozni
kezdett a Nyugat-európai utazás c.
munkáján, de ez sajnos anyagi gon-
dok miatt kéziratban maradt, és
csak 1943-ban láthatott nyomdafes-
téket, Jancsó Elemérnek köszönhe-
tően. Az európai útinapló az
amerikaival egyenrangú szellemi
érték. Franciaországba pár hónap-
pal az 1830. július 27–29-i „revolú-
ció” után érkeztek, amikor az
idegen utazó „oly viszonyban látja
az elöljárókat alattvalóikkal, mely-
ben a parancsoló méltósága s az en-
gedelmeskedő megalázkodása nem

találtatik fel”. A 87. oldalon (1831.
jún. 10.) a naplóban érdekes alcím
kelti fel az olvasó figyelmét: „A
gőz-szekér első magyar utasa”. A
londoni vasúti gőzmozdonyról azt
írja, hogy elragadtatással érzékelte
annak repülését.

Erről a munkáról Gál István így
vélekedik: „B. F. S. kitűnő megfi-
gyelő volt, lelkes szív és érzékeny
elme. Gondolatvilága a francia for-
radalom eszméivel rokon… Nemhi-
ába szerette stílusát Kazinczy, s volt
tőle elragadtatva Széchenyi és Wes-
selényi.” (Pásztortűz, 1942. 2.
szám)

Az 1838–39-es években Váradon
és Kovásznán gyógykezelteti
magát.

1840-ben rohamosan gyengülő
egészségi állapota ellenére nem for-
dul el a közügyektől, ezek sikeré-
ben bizakodva próbál erőt gyűjteni
gyötrő betegsége és a rosszindulatú
támadások elviseléséhez. Eleget tett
11 marosvásárhelyi céh felkérésé-
nek: panaszuk kivizsgálása után a
pert megnyerték 1841 januárjában
– B. F. S-nak köszönhetően.

Élete folyamán egyaránt megta-
pasztalta a mellőzést és a sikert.

A kor, amelyben élt, a megszü-
lető nemzeti érzés, a nemzeti ébre-
dés és függetlenség eszméinek
hajnala volt. Életműve az eszmei
újjáépülés szellemében bontakozott
ki a lankadatlan nemzet- és haza-
szeretet, az áldozatos tenni akarás
és kitartó kötelességteljesítés jegyé-
ben.

A ma embere számára Bölöni
Farkas Sándor nemzeti és etikai ér-
tékeink megtestesítője. Lelki éle-
tének belső harcai és örökös vívó-
dásai, önzetlen áldozatai, szűkös
életlehetőségei, aszkétizmussal pá-
rosult szerénysége nemes jellemre
vall. Beleremeg a lélek, a délibábos
remények útján kifogyhatatlan jó-
szívűséggel és lankadatlan segítő
szándékkal felvértezett szikár alak-
ját, sápadt arcát, kiváló jellemét fel-
idézve…

A szebb, emberibb jövő ígéreté-
nek hirdetője, a természet és embe-
riség jogait becsülő, szabad
gondolkodású hazafi, aki tudásával,
tehetségével és pénzével nemzete
felemelkedését szolgálta. Példája
mindenkor időszerű! 

Benkő Samu így vélekedett róla:
„Bölöni Farkas Sándor az egyik
legsokoldalúbb egyéniség és a tár-
sadalmi haladást a legváltozatosabb
eszközökkel szolgáló demokrata.
Igazi közösségi ember, aki a társa-
dalom jobb, igazabb rendjét, a nép
kiművelését és a szépségalkotó hu-
mánum diadalra juttatását munkálta
egész életében.” (Utazás Észak-
Amerikában. Sajtó alá rendezte, a
bevezetőt írta Benkő Samu. Iro-
dalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1966.
5.l.)

„Hídépítő is volt a két egymástól
különálló magyar haza között” –

írja Jancsó Elemér (Irodalom és
időszerűség, Kriterion Könyvkiadó,
395. old.)

Szeretném hinni, hogy most,
amikor halálának 178. évforduló-
jára emlékezünk, a kolozsvári Há-
zsongárdi temetőben, neogótikus
síremlékén a megemlékezés virágai
fogják hirdetni, hogy Bölöni Farkas
Sándor örökké él a nemzeti emléke-
zetben, és kulturális örökségünk el-
avulhatatlan része. És azt is hinni
szeretném, hogy megidézett múl-
tunk nemzeti öntudatunkat, kul-
túránkat és lelket gazdagító fel-
emelő élményt jelenthet.

„Apáczai Csere Jánoshoz és a
Bolyaiakhoz hasonlóan ő is az erdé-
lyi föld mártírja lett, és prófétai sor-
sot kellett hordoznia mind kevesebb
reménnyel, tovább haladva elren-
deltetése útján” – írja Jancsó Ele-
mér (uo. 390. old.).
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Mikó Imre: A bércre esett fa. Bö-
löni Farkas Sándor életregénye. If-
júsági Könyvkiadó, Bukarest, 1969.

Webográfia:
www.hu.wikipedia.org”wiki”

Boloni Farkas Sandor
www.arcanum.hu.online-kiadv-

nyok.boloni 

Buksa Éva-Mária ny. tanár
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Bölöni Farkas Sándor (1795. dec. 15. – 1842. febr. 2.) 



Hó ezüstje,
sziklák ezüstje,
hold-ezüst.
Isten-gyaníttató az est.

És valahol,
visszhangos omladék alól
szól a bagoly.

Lehet-e jobban panaszolni, fájni?
Kínját szívszaggatón
süvölti százszor…

Párjára őszutón a pásztor
botot dobott:
eladta s jót ivott az árán.

A nagy fülesbagoly
ezért jajong
ily rémítőn, ily ősvilági árván.

Februári pillanat. Havas pillanat. Hótalan
január után. Különben akár ma is megtörtén-
het. Akár. Mint JékelyZoltán éppen 66 éve,
1954. február 14-én, Kisorosziban lejegyzett
versében.

Hogy lesz-e még havazás e télen, nem
tudni? De mindennap egy kakaslépéssel
hosszabb a nap. Már jóval egy órával később
nyugszik életet adó csillagunk, mintegy hó-
napja. Este hétkor koromsötét lenne, ha pa-
zarló módon nem szennyezné mesterséges
fényével az ember a tájat. Fényszennymentes
helyről, úgy 21 óra tájban szemrevételezzük
kissé az égboltozatot! Ha felhő nélküli, az ég
felragyogtatja milliom csillagát. A fogyóban
lévő Hold „C”-je nem zavarhatja szemlélő-
désünket. Nyugaton a Merkúr már a Nap után
lesétált a látóhatár mögé, de a Pegazus még
ott pislákol. A Mars tőle a zenit felé kere-
sendő a Háromszög s a Kos között. A Kosban
találunk rá az Uránuszra is. A Fiastyúk is szé-
pen látszik, ahogy terelgeti csillagcsibéit.
Alattuk a Bika legfényesebb csillaga, az Al-
debaran mutatja az utat az égbolt legfénye-
sebb csillaga, a Nagy Kutya Szíriuszához.
Erre sétál most a Vénusz is, fényesen ra-
gyogva. Innen megint az ég tetejére hágunk,
ott köszönt ránk az Ikrek két fényes csillaga,
a Castor s a Pollux. A zenittől kissé északra a
Szekeres ötszöge mutatja az irányt a Sarkcsil-
lag felé. A Nagy Göncöl is ott döcög ÉK irá-
nyába, rúdja az éppen a látóhatár fölé kerülő
Ökörhajcsárra mutat. De hiába keresnénk ez
órában, sem a hajnalban a Nyilassal kelő Ju-
pitert, úgyszintén az ott tartózkodó Szatur-
nuszt, sem a már a Vízöntővel lenyugodott
Neptunuszt, nem találnánk ott őket az ég kár-
pitján.

Hónap közepe. Bálint-nap. Csupán egy év-
tizede kezdték el széles körben ünnepelni a
Kárpát-medencében Szent Bálintot, a szerel-
mesek védőszentjét. A Valentin-napnak nin-
csenek hagyományai mifelénk. E tájon, a
Kárpát-medencében, de a Balkánon is, a sze-
relem évszaka, a tavasz, márciussal kezdődik.
Ugyanakkor a Nemzetközi Epilepsziaellenes
Iroda (IBE) 1997. február 14-re hirdette meg
az epilepsziával élők első világnapját. Azért
került e nap Szent Bálint napjára, mert ő
nemcsak a szerelmesek bölcs tanácsadója, de
az epilepsziások védőszentje is.

Február 14. ugyanakkor Szent Cirill s
Szent Metód, Európa védőszentjeinek ünnepe
a katolikus egyházban. A bolgároknál Szőlő-
metsző Szent Trifoné.

Február közepe. Még tart a farsang, de a
gazdaember már a munka dandárjára gondol.

A szőlőben a trágyázást és a sima vesszők
szedését be kell végezni – írja az 1934-es Kin-
cses Kalendárium – Enyhe időjárásnál a hó
végén már a vesszők ültetése és a döntés is
megkezdhető. Szárazabb és kedvező fekvésű
helyen a nyitáshoz is hozzá lehet fogni. Új ül-
tetésű szőlőkben a karókat beállítjuk. Az ol-

táshoz szükséges vesszőket most kell megvá-
logatni és megszedni… A baromfiudvarban
ebben a hónapban kezdetüket veszik a kelte-
tési munkálatok. A tenyésztörzsre nagy gon-
dot kell fordítani, hogy ebben az időben
idegen kakasok ne kerüljenek a tyúkokhoz,
különben a tenyészet tisztavérűsége csorbát
szenved. Ebben a hónapban a ludakra is fi-
gyelmet kell fordítani. Ha észrevesszük, hogy
a lúd nyugtalan, és szalmaszállal a csőrében
ide-oda szalad, ez annak a jele, hogy fészket
akar építeni, ezért előkészítjük a ludak tojó-
fészkeit is, amelyek akkorák legyenek, hogy a
lúd ott kotolhasson is…

BerthaBulcsúa Táj és évszakokban írja:
A tél végét a melegebb szelek érkezése jelzi.
A jég hátán ilyenkor egyik napról a másikra
megolvad a hó. A kásás jégen már nehéz kor-
csolyával járni. Megsüpped az acél, s elakad.
Éjszaka persze újra megfagy az egész, s reg-
gelre göcsörtös, dorozmás lesz a jég. Ez a
másnapos, egyhetes jég száz és száz lábnyo-
mot őriz. A sirályok, szárcsák, vadkacsák,
rókák, nyulak és emberek lábnyomát. Csak
ilyenkor látszik igazán, hogy mennyi állatnak
s embernek akad dolga a jégen.

Ebben a hóvirág- s kankalinbolondító idő-
ben még a park fekete rigó kakaskája is el-
nézte a naptárat, s zengve járja be hajnalonta
felségterületét, már most hírül adva leendő
társának, íme, milyen nagy terített asztalról
szedi majd táplálékajándékait.

Második hó: február van,
hócsillagok a határban;
fényes puska csöve: durr!
Szedd a lábad, róka úr.

Tiszta kék az égi pálya,
füstölg a házak pipája,
talpas szán a hóba vág,
csörg a fán a száraz ág.

Odalenn a rőt berekben
jég páncélja rengve rebben;
prímet furulyál a szél,
peng a korcsolya-acél.

Havas bundán hosszú öltés:
szürke sávba fut a töltés;
hej, de messzire szalad,
most robog rajt a vonat.

SomlyóZoltánHóvirágjában is tavasznak
robog az idő vonata.

Bakterháznak ablakába
hóvirág van egy nyalábba,
hóvirág... hóvirág...
Hej, de hideg a világ.

Az előkeltetett primulák, nárciszok, jácin-
tok bizony megelőzik a szabad földben éppen
nyiladozó téltemetőt is. Az ablak belső olda-
láról még mindig szebbnek, élhetőbbnek
tűnik a világ. Ahogy azt NemesNagyÁgnes
a Jácint, hóban című írásában olvasható.

(…) Áll a kék jácint az ablakban, két üveg-
tábla közt, és mögötte egy váratlan hóesés
hömpölyög. Februári hóesés, nagy pelyhű,
vizes, majdnem színpadias, mintha csak mar-
kírozná a havat az időjárás: túlságosan szép,
idillien kavargó. De sűrű, de zuhogó; a remek
kék növény ebben a hózáporban úgy hat, mint
egy szürrealista filmjelenet. A fehér háttér
előtt kéken, a mozgó háttér előtt mozdulatla-
nul, a hóháttér előtt teljes növényi gálájában
olyan kihívó kontraszt, amilyet csak nagy fej-
töréssel lehetne kimódolni, ha véletlenül nem
állna itt az orrom előtt.

(…) Esik, zuhog, tündöklik (…) Esik a hó
a jácint háttereként, és (…) ahogy zuhognak
felülről lefelé a fehér függőlegesek, a pely-
hek, a szálak, a rojtok, úgy kezd lassan-lassan
fölfelé emelkedni a virágcserép (…) Nem biz-
tos, a szemnek egyáltalán nem biztos, hogy a
hó esik; könnyen lehet, hogy ellenkezőleg tör-
ténik a dolog: a virágcserép emelkedik.
Szinte észrevétlenül kerül följebb, eleinte egy
gondolatnyival; egy másodpercre meg is bil-
len, mint egy sí-lift induláskor, aztán lassan,
végtelen óvatossággal, filmszerű simasággal
kezd fölfelé…

(…) ami most történik, az (…) mennybe-
menetel.

Ki hitte volna ezt egy egyszerű (műanyag)
virágcserépről?

SzabóLőrinc a Három szonett a téli Hé-
vízről első darabjában, A tó, reggelben szin-
tén a profán szakralitás csodájáról ír.

Hogy füstöl a csúzölő csodató
sárkánytúrta büdössár-krátere
a téli fák közt! Hogy száll ég fele
a kék víz, a bolond víz! Mintha hó

pelyhezne, fölfelé; vagy illanó
ingét tündérraj vetné szakadatlan
(bujkálva persze, mert máris amott van,
mikor szinte itt látod villanó

habtestüket)… Hogy játszik, imbolyog
lassan s puhán a fehér pára! Hogy
böfög s foszlik végtelenbe a táj!

Rőt lótusz a vizen; zöld levelén a
nyarat vartyogja kollégám, a béka;
s a parton még vacog a február.

Hóvirágos, májvirágos február farkát kí-
vánva, maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2020-ban, Bálint napján

Hóvirágos Bálint-nap

Tavaszváró májvirág

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CCCXCVII.)
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(Folytatás múlt pénteki 
lapszámunkból)

Fakarava
Hétfőn érkeztünk Fakarava szi-

getére, de már vasárnap elrendelték,
hogy láttamoztassuk az útlevelün-
ket a francia polinéz hatóságokkal.
Mint utólag kiderült, három fakara-

vai egyén velünk utazott a Húsvét-
szigetektől, hogy alkalomadtán
egy-egy pecsétet beleüssön az útle-
velünkbe. Micsoda munka öt nap
utazás után egy-egy pecsétet beütni
az útlevelekbe, és valaki valószínű-
leg fizeti is őket! 

Fakarava 60 km hosszú, a máso-
dik legnagyobb korallzátony a Tua-
motu-szigetcsoporton. És mint
ilyen, a világ minden tájáról vonzza
a könnyűbúvárokat, hogy
megcsodálják a legkülönfé-
lébb halakat, tengeri növé-
nyeket, állatokat. Mintegy
800 állandó lakosa van. Autót
nagy ritkán látni, busz nincs,
a fő közlekedési eszköz a bi-
cikli, illetve a kismotor. Mi
ismét mentőcsónakkal értünk
partot Rotoava településen. A
sziget másik városa, Teta-
manu valamikor a sziget fő-
városa volt, mintegy 45
km-re van, kb. egytucat lakó-
val. Az egész sziget tulajdon-
képpen egy strand, s a
könnyűbúvárok paradicsoma.

Az este visszaállították az
órát, és reggel, amikor feléb-
redtünk, még sötét volt. Ki-
néztem a balkonra, esett az
eső. Ilyen a sors. Két hétig,
míg a tengeren voltunk, és
nem volt semmi látnivaló, sü-
tött a nap. Kaliforniában leg-
alább egy fél éve nem esett,
és erre, amikor Polinéziába
érünk, ahol minden a paradi-
csomra kellene emlékeztes-
sen, esik az eső. Ez a nap sem
kezdődik jól. 

Mikor azonban megpillan-
tottuk Fakarava szigetét, az

eső már elállt, de az ég teljesen fel-
hős volt, és ilyen is maradt egész
nap. Előttünk a sziget, de kiábrán-
dítóan lapos. De hát milyen is le-
gyen, hiszen az egész egy
korallzátony! Itt is az óceánon kö-
töttünk ki, de innen már egyszerű a
partra szállás, 10 perc alatt mentő-
csónakkal ott is voltunk. Egy kis
helyi zenekar fogadott, két helyi nő
virágokat osztogatott, nagyon barát-

ságosak voltak. Egypáran mind
könnyűbúvár-, mind szárazföldi
túrát ajánlottak. Mi megegyeztünk
az utóbbiban, és máris felültünk egy
terepjáróra. Egy-egy ház, sok pál-
mafa és egzotikus virág. Az út
köves, kavicsos volt, és ilyen ma-
radt végig. Balra indultunk a két le-
hetséges út közül: az a néhány
lakóház is eltűnt, s maradtak a pál-
mafák meg a trópusi virágok. Egy
adott pillanatban eljutottunk az egy-

kori világítótoronyhoz. Távolról
egy karcsú épület Chichen Itzára
emlékeztetett, közelről azonban
csak egy elég durván öntött beton-
halmaz. Ahol jártunk, a sziget kes-
keny, talán 100-150 m széles,
mindkét oldalon lehet látni az óce-
ánt.

Mentünk tovább, elhagytuk a szi-
get egyedüli röpterét, egy kőbánya
következett, utána pedig a nagy
semmi. Hamar eljutottunk a sziget
végéhez, egypáran fürödtek, a part
homokos, a víz kellemes. 

A házak itt is kicsik, de tiszták,
rendezettek, és mindenik mellett
egy hatalmas konténer áll, amibe az
esővizet összegyűjtik, ugyanis egy
korallzátonyon hiába fúrnak le, csak
sós víz található.

Szép, kellemes, megnyugtató
hely, és valószínűleg az óceán
mélye még szebb kincseket rejteget,

de én már túl öreg vagyok
ahhoz, hogy hozzáfogjak bú-
várkodni. Azoknak, akik a
meleget és a vizet szeretik,
valóban egyfajta paradicsom
lehet, az én paradicsomom
azonban egy kicsit másképp
néz ki. Kicsit nagyobb, kicsit
változatosabb, kicsit több
meglepetést rejteget. Vala-
hogy úgy vagyok az óceá-
nokkal, tengerekkel, mint
Petőfi volt a Kárpátokkal:
tán csodálom, ámde nem
szeretem őket.
Rangiroa 

A Tuamotu-szigetcsoport-
hoz tartozó francia polinéziai
szigetcsoport. Kb. 50 km
hosszú. 25 km széles lagúná-
jával a Tuamotu-szigeteken
a legnagyobb, a Földön
pedig a második legnagyobb
korallzátony. 250 szigetből,
homokpadból áll, melyek
összterülete kb. 170 négyzet-
kilométer. Repülővel kb. 1
óra az út Tahitiról Rangiroa
szigetére. A név jelentése:
hatalmas ég, és valóban,
mintha az ég a vízre is kiter-
jedne. Két városa van, Ava-
toru, illetve Tiputa. Fő

jövedelme a turizmusból ered, de
tenyésztenek fekete gyöngyöt, és
mint érdekesség, itt készítenek
egyedül bort Polinéziában. Állítólag
jó is. Sok néznivaló nincs a száraz-
földön, ez a búvárok Mekkája, és
erről meg is győződtünk hamaro-
san. 

Ez a hely is lapos, és ismét men-
tőcsónakokkal szálltunk partra,
most azonban gyorsan ment. Az is-
tenek megkedveltek, sütött a nap,
alig volt egy-egy felhő, elképzelni
sem lehet szebb időt. Persze ennek
hátránya is van, hiszen trópuson va-
gyunk, és mivel süt a nap, kb. 35-
36 fok körül van, a
páratartalom-mérő pedig 80%-ot
mutat, de legalább 95%-nak érez-

zük. A parton ismét egy zenekar
várt, egy-egy sátor következett
helyi áruval, gyöngy, kagyló, fafa-
ragás, póló, meg az itteni helyi
kacat. Megnéztem a pólókat az
unokáknak, de amikor láttam, hogy

28 euró az áruk, inkább lemondtam
róluk. Egy-egy ház, egypár helyi
vendéglő, és ennyiből áll Rangiroa
ezen része. 

Mint mindegyik szigeten, ahol
jártunk, a helybeliek bőre szép cso-
koládébarna, sima, egészséges, az
ember akaratlanul is meg akarja si-
mogatni. Öltözetük egyszerű, hi-
szen meleg van, és nem kell sok
minden. A férfiak nagy része ing
nélkül járkál, s a nők egy részének
a feje virágkoszorúval van ékesítve.

És persze kirándulóbuszok is
vannak, amelyek várják a szeren-
csés utasokat, akiknek sikerült a
hajón jegyet váltani. Aki nem volt
olyan szerencsés, hogy jegyet kap-
jon, mert kiábrándítóan kevés volt,
sebaj, itt kevesebb mint fele árért
kap. A jegyeket, melyeket a hajón

130 dollárért vesztegettek, itt 50-ért
árulják.

A növényzet itt már semmi érde-
keset nem mondott számunkra,
ezen az úton legalább a harmadik
hasonló helyen jártunk. Pálmafák,
színes virágok stb. A víz, a lagúnák
ellenben csodásak, amihez valószí-
nűleg a napsütés is hozzájárul. Az
azúr, a topáz, a kék és zöld külön-
böző árnyalatai ámulatba ejtettek.
Nem hinném, hogy még sok ilyen
csodás hely van a világon. Csó-
nakba ültünk, és indultunk is egy
közeli helyre, ahol állítólag sokkal
több a színes hal, könnyűbúvár-
kodni. Egy jó órát töltöttünk a kör-
nyéken, és ha nem is volt annyi hal,
mint a filmeken mutogatják, láttunk
jó pár szép példányt. Azoknak
pedig, akik szeretik az izgalmasabb
élményeket, itt vannak a cápák is.
Nem nagyok, csak vagy 2 m hosz-
szúak, de akkor is cápák. 

Útikalauzunk megvigasztalt,
hogy ne féljünk, aznap mi voltunk
a második kirándulócsoport, és ha a
cápák éhesek is lettek volna, az 
az első csoport látogatása előtt lehe-
tett. 

A víz kellemesen langyos, és a
színeket nem lehet leírni, változnak,
gondolom, mind a mélység, mind a
fényviszonyok függvényében. Min-
denhol tiszta, átlátszó, látszanak a
halak és a homokos alj. Aki a tiszta,
langyosan simogató vizet szereti,
annak paradicsom, mert kellemes,
marasztaló. Hal is van bőven, szép
tarkák, és egyáltalán nem félnek az
emberektől. Az idő gyorsabban
telik, mint szeretnénk, itt az idő to-
vábbindulni. Habár nem kedven-
cem az óceán meg a tenger, be kell
vallanom: itt is el tudnék tölteni
egypár napot.

(Folytatjuk)

Szabadságon Polinéziában
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Fodor Lajos

Fakarava szigetén zenekar fogadott

Pálmaerdő

A kék és zöld különböző árnyalatai ámulatba ejtettek

Helyi szépség

Világítótorony

Lakóházak
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Amegjelöltsorokban,oszlopokbanszereplőhelyesmegfejtéseketfebruár27-iga
Népújságcímére(DózsaGyörgyu.9.szám)beküldők–kétszemély–egy-egykönyvet
nyerhetnek.Apályázatiszelvényt–apályázatcímévelegyütt–kérjükkivágniésa
borítékraráragasztani.(Egyborítékbancsakegypályázatiszelvényszerepelhet.)

Akétrejtvényazonosszámúmeghatározásaitkeverveközöljük.Amegjelölt
négyzetekbekerülőbetűketfolyamatosanösszeolvasvaWeöresSándoregyikver-
sénekacímétkapjuk.Könnyítéskéntegybetűtelőrebeírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Várakozik, rostokol – Ösztönös, akaratlan. 7. Francia arany – Néma
basa! 8. Virághagyma – Becézett Mihály. 9. … Roy (W. Scott) – Katód része! 11. Lábbal
illet – Azon a helyen. 12. Számszerű tény – Főétkezés. 14. Tetejére – Skálahang. 15.
Szándék – Gyengén termő búzafajta. 18. Hegycsúcs – Félrevezet. 19. Vakrémület – Hunor
testvére. 22. …-móg, dohog – Arrafele! 23. Folyékony vulkáni kőzet – Lant. 25. Kopasz
– Román és belga gépkocsijelzés. 27. Tagadószó – Tartó. 28. Dugi-…, horvát sziget –
Boldogság. 30. Patás állat – Becsap! 31. Függőzárral ellát – Enyvet használ.  
FÜGGŐLEGES:1. Budapesti egyetem – Illusztráció. 2. Varázslat – Kísérlet, teszt. 3.

Ember, románul – Norvég és gaboni autójelzés. 4. Vakond igéje – … De Janeiro, brazil
város. 5. Áhítat, elképedés – Támadás, roham. 6. Pengetős hangszer – Unszol. 10.
Egyetemi kar vezetője – Sete. 13. Horgászzsineg – Arat. 16. Iszlám szentírás – Színével
kitűnik. 17. Takarékoskodik – Műkedvelő. 20. Kedvelt női név – Papagájfajta. 21. Bank-
betét után fizetik – Bűnhődik. 24. Redőny – Vásárol. 26. Széptevés – Földdarab. 29. E
nap – Kicsinyítő képző.

Koncz Erzsébet

A JANUÁRI ÉVFORDULóK (3.)
című pályázat nyertesei:

Szabó Irén, 
Marosvásárhely, Testvériség u.

Borda János, 
Marosvásárhely, Moldova u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
VÉGH; MOLLER; MóRICZ; SZEROV; öZSÉB; CSÁNYI;

RITOóK; MÉHES; BALÁS; SKOLLANITS
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a február 7-i számból:

Ikrek:
Felelni

Skandi:
A legszebb álmaink mindig
azok, amelyeket sohasem 
valósíthatunk meg.

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 16
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Szerkeszti: Kiss Éva 884.

Á
VÍZSZINTES:1.Orvos,’48-asifjú,150évehunytel(Józsa).9. Francia író (Pierre).

10. Férfinév (febr. 11.). 12.Rendőrtiszt,író,könyvgyűjtő,150éveszületett(József).
17. Idegen férfinév. 19. Cseh traktormárka. 20. Francia fizikus, csillagász (Dominique
Francois). 21. CGS gyorsulás egység. 23. Bizonytalanul áll. 24. Ante meridiem (röv.). 25.
Határrag. 26. Kikötő része. 27. Majdnem néma! 28. … Lucska (színésznő). 30. Nyomul.
32. … királya (E. Lalo). 33. Nagy testű papagáj. 34. Claude Antant-… (rendező). 35.
Kerek szám. 37. Kicsinyítő képző. 38. Díszterem. 39. Az Etna krátere! 40. Hócsalán
(maláji). 42. Északnémet folyó. 43. Orosz költő (Alekszandr Alekszandrovics). 45.
Megkezdő, kitáró. 47. A szerelmi költészet múzsája.  49. … melegséged (Ady). 50.Drá-
maiszínésznő,150éveszületett(Hermin).
FÜGGŐLEGES:1. Ahhoz hasonló (irod.). 2. Fába vés. 3. Grúz férfinév. 4. Román

üdülőváros. 5. Befolyása érvényesülő. 6. Tokio régi neve. 7. Kálvária-hegy. 8. Jemeni és
luxemburgi autójel. 11.Író,újságíró,filmes,100évehaltmeg(Richárd). 12.Festő,
100évehunytel(MersePál). 13. Muzsikus. 14. Elemi parány. 15. Csüng. 16. Az argon
vegyjele. 18. Vén. 20. Bărăgani tó. 22. Hordómérték. 24. Formai. 26. Egész része. 28. A
kripton vegyjele. 29. Heyerdahl papiruszhajója. 30. Vízi állat. 31.Újságíró,szerkesztő,
150éveszületett(Gusztáv).33. Gabonát betakarító. 34. Rest. 36. … Knight (angol író).
38. Pell … (fogkrémmárka). 39. Költő (Árpád). 41. Világos lila szín. 42. Becézett Erika.
44. Régi súlyegység. 45. Cseh írónő, 200 éve született (Bozena, tkp. Barbara
Panklová).47. Spanyol és magyar autójel. 48. Latin csont. 

L.N.J.
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KOBAK KöNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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A rejtvény fősoraiban 
két magyar közmondás 

található.



2020.február14.,péntek ______________________________________ HIRDETÉS–KÖZLEMÉNY__________________________________________ NÉPÚJSÁG17

Dürkopp Adler Kft., 
Marosszentgyörgy,

Agricultorilor utca 12. szám,

munkatársat keres 
minőségellenőri/felelősimunkakörbe

Elvárásaink: 
– Műszaki rajz ismerete;
– Technikai szakértelem;
– Mérő- és ellenőrző-eszközök használatának ismerete;
– Angol és német nyelv ismerete előnyt jelent;
– Hajlandóság 2 műszakban dolgozni;
– Jó kommunikációs készség;
– Az adatok elemzése, megszervezése és feldolgozása;
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat.

Feladatok:
– A gyártássor és a gyártási folyamatban levő darabok folyamatos minőségellenőrzése: a nyersanyagok–

termékek–gyártás körben, félkész/késztermékek minőségi követelményeit;
– A nem megfelelő termékek, a minőségi követelményektől való eltérések felismerése, azonosítása, a meg-

felelőségi jelentés kezdeményezése;
– A technológiai részleggel együttműködve elkészíti, ellenőrzi és frissíti a minőségellenőrzési tervet, do-

kumentációt;
– A gyártási folyamatban használt mérőműszerek ellenőrzése és beállítása.

Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés;
– Éves teljesítménybónusz;
– Képzési programok;
– Étkezési jegyek;
– Ingyenes szállítás;
– Pótszabadság;
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy az office@duerkopp-adler.ro, 
moldovanm@duerkopp-adler.ro e-mail-címekre várunk. 
További információ a 0265-208-307-es telefonon.

Dürkopp Adler Kft., 
Marosszentgyörgy,

Agricultorilor utca 12. szám,

munkatársat keres 
számvezérlésűgép-kezelői,karbantartói,hőkezelői állás betöltésére

Amit kérünk: 
– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komoly hozzáállás, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek. 
Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás,
– Biztos, hosszú távú munka,
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek,
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.
Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy az office@duerkopp-adler.ro, 
personal@duerkopp-adler.ro e-mail-címekre várunk. 
További információk a 0265-208-307-es telefonon. 

A Szászrégen város területére vonatkozó, taxizást szabályzó
2020. jan. 23-i 14-es helyi tanácsi határozat értelmében a Szász-
régeni Polgármesteri Hivatal az érdekeltek tudomására hozza,
hogy huszonhat taxizási engedély – a 99, 100, 101, 102, 103, 107,
108, 109, 110, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 számok – odaítélésének proce-
dúráját kezdeményezte. Az új engedélyeket a meglévők lejárta
után a következő beütemezés szerint bocsátják ki: 

2020. 02. 12. – 2020. 04. 11. – a kérvények és az előírt dokumentu-
mok benyújtása.

2020. 04. 12. – 2020. 04. 21. – az engedélyek odaítélése.
2020. 04. 22. – az engedélyezésre vonatkozó döntés kifüggesztése.
2020. 04. 23. – 2020. 05. 07. – az óvások benyújtása Szászrégen pol-

gármesteréhez.
2020. 05. 08. – 2020. 05. 14. – az óvások megoldása és az eredmé-

nyek közlése.
2020. 05. 15. – a szükséges illetékek kifizetése. 
2020. 05 18. – az engedélyek kibocsátása. 
Ataxizásiengedélykiváltásáhozakövetkezőiratokszükségesek:
a. Szállítási engedély.
b. A gépjármű forgalmi engedélye és törzskönyve, amelyből kitűnik,

hogy a jármű az engedélyezett szállító tulajdonát képezi vagy lízing-
szerződéssel használja.

c. Jármű-jóváhagyási igazolás.
d. Saját felelősségre tett nyilatkozat a 2007. évi 265-ös törvénnyel

módosított és kiegészített 2003. évi 38-as törvény 14.2 cikkelyei 6-os
bekezdésében szereplő döntő kritériumokról, amelyeket a gépjármű tel-
jesít. 

e. Saját felelősségre tett nyilatkozat a diszpécserszolgálat biztosítá-
sáról és arról, hogy melyik diszpécserszolgálathoz tartozik a jogosított
szállító. 

f. A Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Hivatal által kibocsátott, a befize-
tett adókötelezettségek teljesítését bizonyító irat.

g. A helyi adó kifizetését igazoló irat a Szászrégen Polgármesteri Hi-
vatal adó- és illetékügyi osztályáról. 

A dokumentumokat a helyi közigazgatási irodába (37-es iroda) kell
benyújtani 9-14 óra között.

Végső határidő: 2020. 04. 11., ezután nem fogadnak el egyetlen kér-
vényt, illetve egyetlen dossziét sem.

Rangsorolásikritériumok:
1. A gépkocsi életkora – kevesebb mint 1 év 70 p – 1-2 év 40 p. – 

2-3 év 30 p. – 3-4 év 20 p. – 4-5 év 10 p. 
2. A gépkocsik besorolása az Euro környezetszennyezési kategóri-

ákba: Euro 5 30 p. – Euro 4 20 p. – Euro 3 10 p. 
3. Csomagtérfogat, légkondicionálás
500 liter felett 60 p., 400 és 500 liter között 50 p., 300 és 399 liter

között 40 p., 200 és 299 liter között 30 p., 200 liter alatt 20 p., légkon-
dicionálás 10 p. 

4. Hány éve folytat engedélyezett taxistevékenységet a szállító 
2 p. x év (max. 10 év.) – max. 20 p. 

5. Komfort és biztonsági fok: – légzsák az elöl ülő utas számára 
20 p. – légzsák a hátul ülő utas számára 20 p. – ABS 20 p. 

6.Tulajdonviszony – saját tulajdon 20 p. – lízing 10 p. 
7. Munkanaponként legkevesebb 8 órás szolgáltatás biztosítása
12 óra felett 30 p., 8 és 12 óra között 20 p., 8 óra 10 p. 
8. Kiegészítő felszereltség: útvonalkövető (GPS) rendszer 10 p., vá-

lasztófal a gépkocsivezető és az utas között 10 p., bankkártyás kifizetési
eszköz 10 p.

Maximális pontszám 340 p. 

Szünetel az ivó-
víz-szolgáltatás 

Dicsőszent-
mártonban

AzAquaservivóvíz-szolgál-
tatódicsőszentmártonikiren-
deltségeközliafogyasztókkal,
hogybeütemezettvízóracseré-
lésmiattszünetelnifogazivó-
víz-szolgáltatáshétfőn,február
17-énelőreláthatólag8-13óra
közöttakövetkezőkörzetben:
Dicsőszentmárton – 1918.

December1.negyed46.szám,
azS1,S2,S3,P1,P2,A,B,C,
D,N,M,L,K,J,I,G,F,E,H
lépcsőházaknál.
Felhívjuk a fogyasztók fi-

gyelmét,hogyaszolgáltatásúj-
raindításakor egy időre
előfordulhat,hogyzavarosvíz
folyikmajdacsapokból,ave-
zetékeken lévő lerakódás
miatt.Ezért,amígisméttiszta
lesz,ajánlottcsupánháztartási
célokrahasználni.Akellemet-
lenségértafogyasztókelnézé-
sétkérjük.

Az Aquaserv dicsőszent-
mártoni kirendeltsége

Eladási közlemény 
A B&B Insolvency Solutions IPURL – székhelye:  Csíkszereda, Már-

ton Áron utca 18., Hargita megye –  a csődbe jutott Emivas Cons Kft.
cégfelszámolója, nyilvános árverést hirdet a cég alábbi ingó és ingatlan
javainak értékesítésére: 

1. Ingatlan: 14-es számú farm bejárata  –  gyümölcsraktárak és be-
tonrámpa, 623,07 négyzetméter beépített  felület, a hozzá tartozó 2.454
négyzetméteres összfelülettel, a 14-es számú farm bejáratánál, Dedrád
falu külterületén, 50 méterre a DJ154 jelzésű megyei úttól, amely össze-
köti Szászrégent  Bátossal. Kikiáltási ár 120.607,2 lej. 

2. Ingatlan: 14-es számú farm –  gyümölcsraktárak, istállók,  üzem-
anyagraktárak, karám, fészer, szálláshelyek 2.814,02 négyzetméteres
beépített felülettel,   3.279,02 négyzetméteres     teljes felülettel, a hozzá
tartozó 20.446 négyzetméter területtel és   a teljes állóeszközkészlet-
tel,  kb. 800 méterre a DJ 154 jelzésű megyei úttól, ami összeköti
Szászrégent Bátossal.  Kikiáltási ár egy tömbben: 976.561,6 lej.

3. Ingatlan: 1-es számú farm (volt raktár és szálláshelyek), műtrágya,
vegyszer, valamint gyümölcs átmeneti raktározására alkalmas helyisé-
gek, szálláshelyek, irodák, mezőgépészeti karbantartóműhely, egyéb
helyiségek (kapusfülke, istálló, ponyvával fedett raktér, mosdó, kukori-
cakas). Beépített összfelület 2.069,97 négyzetméter, teljes felület
2.366,97 négyzetméter, 30.535 négyzetméter hozzá tartozó területtel
Bátos község külterületén, mintegy 4–5 km-re a község határától, a va-
jolai kijárat felé. Kikiáltási ár egy tömbben: 235.200 lej.

Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély,

aki/amely igazolja, hogy 24 órával az árverés előtt garanciaként befi-
zette a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat, és megvásárolja a feladat-
füzetet. Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz 2020. február
21-én 14 órától, és a javak értékesítéséig minden pénteken ugyanab-
ban az időpontban megismételik. 

Bővebb felvilágosítás a 0366-100-551-es 
és a 0748-836-713-as telefonszámon. 

Eladási közlemény 
A B&B Insolvency Solutions IPURL – székhelye:  Csíkszereda, Már-

ton Áron utca 18., Hargita megye –  a csődbe jutott Bordosiu Kft. cég-
felszámolója, nyilvános árverést hirdet a cég alábbi ingó és ingatlan
javainak értékesítésére: 

1. Külterület  7.574 m2 , megművelésre és legelőnek használ-
ható, Gyulakuta község szélén, Csöb (Cibu) faluban, telekkönyvi
száma: 50409/Gyulakuta (kataszteri szám: 125). Kikiáltási ár 8.600 lej. 

2. WOLAGRI R500 COMBY bálázógép, gyártási szám:
OL98055MAPBS, gyártási év: 2007 – WOLAGRI R500 prés és 
WOLAGRI FW500/Z fóliázó. Kikiáltási ár: egy tömbben: 32.700 lej.

Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély,

amely/aki igazolja, hogy 24 órával az árverés előtt garanciaként befi-
zette a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat, és megvásárolja a feladat-
füzetet. Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz 2020. február
21-én 12 órától, és a javak értékesítéséig minden pénteken ugyanab-
ban az időpontban megismételik. 

Bővebb felvilágosítás a 0366-100-551-es 
és a 0748-836-713-as telefonszámon. 

Taxiszolgáltatási engedély kiváltása Szászrégenben



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (6094-I)

ELADÓ héjatlan tökmag, tökmagolaj,
lucernabála. Tel. 0747-480-255. (6337)

ELADÓ 2001-es kiadású, ötszemé-
lyes Papuc Dacia 48.000-km-ben,
1.700 euró. Tel. 0741-212-220.
(6399-I)

ELADÓ 52 fokos gyümölcspálinka,
ára: 30 lej/liter, minőségi házi bor, ára:
7 lej/liter. Érdeklődni a 0265/261-148-
as és a 0743-034-390-es telefonszá-
mon, 9-19 óra között. (6480-I)

ELADÓ háromnegyedes női
rókaprémbunda, közepes méretű, kitűnő
állapotban. Tel. 0365/421-833. (6515)

ELADÓ 7,20 ár telek főúton, Maros-
vásárhelyen, a Dózsa György utcá-
ban (üzleti tevékenységre). Tel.
0737-797-975. (6533-I)

ELADÓ héjas dió. Tel. 0754-346-123,
0741-750-019. (6556)

ELADÓ terület Jedden. Tel. 0741-
576-235. (6562-I) 

ELADÓ 2.250 m2 terület Jedden, a
főúton, Kebele felé. Tel. 0746-089-
496. (6584-I)

ELADÓ 3-as és 4-es váltóeke. Tel.
0745-404-666. (6597-I)

ELADÓ Ileana varrógép és matracos
vendégágy. Tel. 0265/268-383.
(6591-I)

ELADÓ 500 kg-os utánfutó, műszakival
és adóval a 2020-as évre. Tel. 0771-394-
616. (6596)

ELADÓ egy kétajtós ruhásszekrény
és egy nutriasapka férfinek, jó állapot-
ban. Tel. 0745-018-791. (6613-I)

LAKÁS

ELADÓ központi fekvésű, 2 szobás,
I. osztályú lakrész magánházban, a
Szabadság utcában. Tel. 0744-193-
947. (6428-I)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, IV.
emeleti, 50 m2-es tömbházlakás a Tu-
dorban. Ára: 57.000 euró. Tel. 0740-
536-177. (6424-I)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházla-
kást készpénzzel. Tel. 0745-423-310.
(6533-I)

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti tömb-
házlakás, azonnal beköltözhető. Tel.
0737-797-975. (6533-I)

ELADÓ Marosvásárhelyen, közel a
központhoz egyszobás lakás, bó-
nusz: szoba- és konyhabútor. 
Tel. 0365/731-886, 0770-939-727.
(6559-I)

ELADÓ a régi Tudorban kétszobás
lakás. Tel. 0740-093-951. (6552-I)

ELADÓ 3 szobás, II/IV. emeleti tömb-
házlakás a Tudor negyedben, a Cu-
tezanţei utcában, a 20-as iskola körül:
saját hőközpont, két terasz, parkett,
padlócsempe, két fürdőszoba, pince,
termopán ajók, ablakok. Irányár:
80.000 euró. Tel. 0774-667-307.
(6570-I)

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömbház-
lakás a Tudorban, az 1918. Decem-
ber 1. úton. Ára: 52.000 euró. Tel.
0755-336-901. (6581-I)

MAGÁNSZEMÉLY, sürgősen vásá-
rolok tömbházlakást vagy magánhá-
zat. Azonnali fizetési lehetőség. Tel.
0755-309-832. (6592-I)

KIADÓ bútorozott garzonlakás. Tel.
0744-694-380. (6601-I)

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú, I. emeleti,
60 m2-es tömbházlakás az 1848. úton, a
piac körül, nagy pincével (3,20x3,70 m).
Ára: 74.000 euró. Tel. 0757-647-796, 8-20
óra között. (6606)

MAGÁNHÁZAT eladok vagy elcserélek 2
szobás tömbházlakásra a Szabadság
vagy a N. Bălcescu utcákba, és kérek
különbözetet. A magánház a Milcovului 2.
szám alatt van. Érdeklődni a 0365/438-
006-os telefonszámon. (6609)

KIADÓ garzon magánlakásban, 
központi fűtéssel, a központban. 
Tel. 0770-850-272, 0365/444-010.
(6623-I)

MINDENFÉLE

50 éves érettségi találkozónkra hív-
juk egykori osztálytársainkat, akik az
5-ös Számú Líceumban végeztek
Marosvásárhelyen, 1970-ben, a C és
D osztályban. Tel. 0740-106-362,
0747-049-237, 0756-856-120. Ké-
rünk, jelentkezzetek minél hamarabb!
(6620-I)

IDŐS SZEMÉLY gondozását, anyagi
támogatását vállaljuk lakás ellenében
Marosvásárhelyen. Érdeklődni a 0770-
591-291-es telefonszámon délután, 17-20
óra között. (6449)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, tetőszigetelést, cse-
répforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-
pukészítést, bontást is. Tel. 0770-621-
920. (6577-I)

KOMOLY, megbízható, gyereket sze-
rető dadust keresünk hosszú távra.
Tel. 0742-575-208. (6524-I)

VÁLLALOK parkettarakást, -javí-
tást, -csiszolást. Tel. 0749-578-832.
(6195-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (21906-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatorna- és lefolyókészítést,
szigetelést, festést, hófogószerelést,
teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.
(6004)

SZOBAFESTÉST, lépcsőházfestést,
csempeburkolást vállalunk előnyös
áron. Tel. 0745-407-840. (6326-I)

VÁLLALOK tetőfedést, kisebb javítá-
sokat; készítünk teraszt fából. Tel.
0735-288-473. (6526-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást, festést, szigetelést.
Készítünk teraszt fából. Tel. 0748-859-
149, István. (6519)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszek-
rényeket javítok. Tel. 0755-825-502.
(6540-I)

KÉSZÍTÜNK háztetőt bármilyen
anyagból, vállalunk kisebb javítást.
Tel. 0745-680-818. (6550-I)

VÁSÁROLUNK ócskavasat, takarí-
tunk udvart, kertet, erdőt és tömbhá-
zat. Tel. 0743-512-168. (6579)

HÁZVEZETŐNŐT keresünk Német-
országba – Augsburg környékén
élünk, gyermekeink mellé egy meg-
bízható nőt keresünk, aki segít ne-
künk a mindennapi teendőkben. A
gyermekfelügyelet mellett a minden-
napi háztartás vezetése is a feladat-
kör része. Mindenféle teendő
beleesik, ami szükséges egy nagy
család ellátásához. A jogosítvány fel-
tétel, autó van, a német nyelvtudás
alapszinten előnyös lenne. Azonnali
kezdés. Teljes ellátást biztosítunk
(külön szoba, fürdőszoba), 700
euró/hónap. Tel. 00-49-90-7495-
6911, zsuzsa99@freenet.de (6589-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Havadtőre, BOKOR
SÁNDORNAK és

feleségének, BOKOR
MAGDÁNAK 50. házassági
évfordulójuk alkalmából még

sok együtt töltött évet
kívánnak egészségben
gyermekeik: Magdika és
Janika, valamit unokáik:
Kinga és Ricsi. (6576)

Marosvásárhelyre BAJKÓ
BÁLINTNAK névnapja al-
kalmával kívánunk erőt,
egészséget, minden szépet
és jót szerettei körében.
Öröm és boldogság legyen

mindig veled, erő és egészség kísér-
jen utadon, nagyon boldog légy min-
den névnapodon. Mindezt kívánják
szeretteid. (6585)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz POSTAI KÉZBESÍTŐT
Nyárádkarácsonba 6 órás munkaidővel. 
Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a
www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

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)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉSVÁLLALKOZÁSOKNAK adózás
céljából. Tel. 0744-504-536, https://www.bizoo.ro/firma/scprofo-
servsrl/. (64423)

PVC-ABLAKOK,VASAJTÓK,REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖ-
NYÖK JAVÍTÁSÁT és SZERELÉSÉT vállalom. Tel. 0744-504-536,
https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)

AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉ-
SZÍTŐKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel (tel.
0744-403-114), valamint ELADÓNŐKET (tel. 0733-052-113).
(21886)

AzADIANACOMKFT.alkalmaz ÁRUKEZELŐT. Követelmé-
nyek: komoly hozzáállás, pontosság, jó szervezőkészség. Vonzó fize-
tést ajánlunk. Tel. 0757-115-895, office@adianacom.ro (21895)

HENIMEDCENTER– INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyá-
szat; neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64515-I)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUN-
KÁSOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-310, Rozália. (64487-I)

ATHEREZIATEJGYÁR KÖNYVELŐT alkalmaz. Önéletrajzát,
kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni
lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (64514-I)

MAROSSZENTGYÖRGYIFAKERESKEDÉSTARGONCAKE-
ZELŐ RAKTÁROST alkalmaz. Önéletrajzokat várunk e-mailen: 
office@metwotrade.ro vagy a cég székhelyén: Marosszentgyörgy, Ag-
ricultorilor u. 2. szám. (21912-I)

MUNKALEHETŐSÉG: Keresünk Temesvárra, élelmiszeripari
üzembe (Fornetti) írni, olvasni tudó munkatársakat CSOMAGOLÓI
MUNKAKÖRBE, 12 órás munkarendbe. Elhelyezés szállodában (2
ágyas, zuhanyzós szobák, tévével, hűtővel felszerelve). Napi egyszeri
meleg étkezés biztosítva, heti bérezés, havi 3.600-4300 lej. Érdeklődni
tel.: 00-36-70-342-6168, Dobos Attila; 00-36-31-711-1350, Botás
Péter. (64508-I)

ALKALMAZUNK TRAKTORISTÁT. Tel. 0743-142-012. (6582-I)

ALKALMAZUNK KŐMŰVEST, ÁCSOT. Tel. 0733-542-695.
(6588-I)

ATRIPLASTKFT.alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) és HEGESZTŐT. Szakmai felkészítést, vonzó bérezési
csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Ma-
rosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkársá-
gán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni.
További információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (64520-I)

APCHOUSERAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására. Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az öné-
letrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre, vagy szemé-
lyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I) 

APCHOUSEMUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számí-
tástechnika, és szeretnél a tesztelőcsapatunk tagja lenni, jelentkezz
most! Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre, vagy személyesen a cég
székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. Érdeklődni a 0265/313-888-
as telefonszámon. (sz.-I)

KFT.SOFŐRT alkalmaz (3,5 t-s autóra) árukiszállításra Maros me-
gyében. Tel. 0721-458-860. (sz.-I)

A marosvásárelyi SOLVO CHEMIKALS KFT. ÁRUKIHOR-
DÁSRA alkalmaz B kategóriás hajtási engedéllyel rendelkező férfit.
Tel. 0731-016-610. (6611-I)
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TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0741-464-
348. (6616)

JUHÁSZT alkalmazok. Tel. 0753-641-
888. (6608)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (6607)

VILLANYSZERELÉST és javítást
vállalok. Tel. 0735-501-417. (6619)

JAVÍTUNK teraszt, ablakredőnyt,
tetőt, kerítést, vállalunk festést és bár-
milyen építkezési munkát. Nyugdíja-
soknak 25% kedvezmény. Tel.
0747-816-052. (6579)

GONDOZÓNŐT keresek beteg férfi
mellé. Tel. 0770-466-440. (6599-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Mély és örökké tartó
fájdalommal emlékezünk
február 14-ére, amikor a
kegyetlen halál 5. éve, hogy
elragadta tőlünk a drága jó
férjet és édesapát, az iszlói
NAGY ALBERTET. Emléke
legyen áldott és nyugalma
csendes!
A múltba visszanézni valami
fáj, 
valakit keresünk, aki nincs
már. 
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, 
szívünkben örök a fájdalom és
a szeretet. 
De ő nekünk sohasem lesz
halott, 
mert a jók örökké élnek, mint a
csillagok. 
Szerettei. (6493-I)

Szüleink sírja egy szomorú
emlék,
Ha tehetnénk, mindennap
odamennénk.
Dolgos két kezüket a halál
legyőzte,
Így már csak emlékük maradt
meg szívünkben.
Fájó szívvel emlékezünk a
tancsi születésű BARTHA
ANTALRA halálának 9.,
valamint BARTHA IRMÁRA
halálának 3. évfordulóján. 
Két szerető leányuk és azok
családja. Nyugodjatok
békében, drága szüleink!
(6512)

Fájó szívvel emlékeztetem
azokat, akik szerették 
és ismerték FODOR
FERENCZNÉT, a vajdaszent-
iványi születésű MOLNÁR
MÁRIÁT, hogy február 15-én
van halálának 18. évfordulója,
és FODOR ANNAMÁRIÁNAK
május 30-án lesz halála első
évfordulója. Nyugodjanak bé-
kében! Bánatos leánya és
nővére, Júlia. (6539-I)

Fájó szívvel, kegyelettel
emlékezünk a drága
édesanyára, SZÖVÉRFFY
DÉNESNÉRE szül. SZABÓ
ROZÁLIA halálának 20.
évfordulóján. Emlékét szí-
vünkben őrizzük. Nyugodjon
békében! Leánya és két fia
családjukkal. (6551)

Fájó szívvel emlékezünk
február 14-én CHIŞ JENŐRE, a
szeretett férjre, édesapára
halálának 9. évfordulóján.
Emlékét örökre szívünkbe
zárjuk. Bánatos felesége,
Erzsike és leánya, Katika.
Nyugodjon békében! (6555)

Szomorú szívvel, mély
fájdalommal, de soha el nem
múló szeretettel emlékezünk a
jobbágyfalvi id. MEZEI
KÁROLYRA halálának első
évfordulóján.
Aki ismerte, szerette,
szenteljen egy percet
emlékének.
Isten áldja meg szép emlékét,
nyugodjon békében!
Bánatos szerettei. (-I)

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk SZÉKELY
JUSZTINÁRA szül. Szabó
halálának 14. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(6569)

Kegyelettel emlékezünk
február 16-án a székelycsókai
születésű BERECZKI
JÓZSEFRE halálának 12.
évfordulóján.
A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk, aki nincs
már. Csak az idő múlik, feledni
nem lehet, szívünkben örök a
fájdalom és az emlékezet.
Emlékét őrzi a gyászoló
család. (6578)

„Hiányod fájdalom, elviselni
nehéz, 
örökké tart szívünkben a rád
emlékezés.”
Kegyelettel emlékezünk
február 14-én a nyomáti
születésű KOVÁCS
GYÖNGYIRE halálának 10.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Férje, István, gyermekei, Adél
és családja, István és
családja. (6595)

Szomorú szívvel emlékezünk
a drága jó szüleinkre, a
szőkefalvi SZABÓ JÓZSEFRE
és SZABÓ IRMÁRA, a
magyarsárosi KÖPECZI
JÁNOSRA és KÖPECZI
ZSUZSANNÁRA, valamint
húgomra, SZÉKELY ANNÁRA
szül. Köpeczi. Emlékük legyen
áldott, nyugalmuk csendes!
Éva és Jani. (6596-I)

Fájó szívvel emlékezem
február 15-én SZIKSZAI
REGINÁRA halálának 4.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Testvére, Olga. (6614)

Fájó szívvel, de az örök életbe
vetett hittel emlékezünk id.
POP EMIL ZOLTÁN tanítóra
halálának harmadik évfordu-
lóján. Drága emléke örökké
közöttünk él. Nyugodj
békében! Szerető családja.
(6617-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, apatárs, sógor és
rokon, 

MUREŞAN GYÖRGY 
víz- és gázszerelő, az Augusztus
23. bútorgyár volt dolgozója,
életének 90. évében, házasságá-
nak 62. évében hosszas szenve-
dés után elhunyt 2020. február
12-én 17.30 órakor. 
Temetése 2020. február 14-én,
pénteken 15 órakor lesz a maros-
szentgyörgyi ortodox temetőben,
ortodox szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugo-
dalma csendes!

Gyászoló felesége, Kati, fia,
Gyurika, menye, Regina, 
unokája, Vilmos. (6600-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett apa, nagyapa, após,
apatárs, 

BODÓ MÁRTON 
85 éves korában elhunyt. Teme-
tése február 15-én, szombaton 12
órakor lesz a marosszentkirályi
református temetőben. Nyugod-
jon békében!

A gyászoló család. (6603-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama,
rokon, kedves ismerős és jó
szomszéd, 

özv. PÁLL ISTVÁNNÉ 
szül. SIPOS IDA (Iduka) 

életének 86. évében folyó év feb-
ruár 12-én örökre megpihent.
Temetése február 14-én 14 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben, unitárius
szertartás szerint. Gyászoló sze-
rettei. (6624-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Özvegy VAKARCS MÁRIA el-
hunyta alkalmából őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak, hozzátar-
tozóknak. Németországból
Guszti és Aranka. (v.-I)

Mély megrendüléssel búcsú-
zom volt főszerkesztőmtől,
tisztelt kollégámtól, MAKKAI
JÁNOSTÓL. Őszinte részvé-
tem és együttérzésem gyá-
szoló szeretteinek! Emléke
legyen áldott! Nyugodj béké-
ben, János! Iszlai Anikó és
családja. (sz.-I)

Megrendült szívvel vettem tu-
domásul, hogy szerető, 61
éven keresztüli jó barátom,
MAKKAI JÁNOS elhunyt.
Békés nyugodalmat adjon a
Jóisten neki és a szerető csa-
ládjának. Vigasztalódást, és
őszinte részvétem. Veress 
Loránd (Frici) és családja
Amerikából. (v.-I)

Fájó szívvel emlékezünk szeretett test-
vérünkre, FERENCZI KLÁRÁRA halá-
lának 2. évfordulóján. 
Nyugodjon békében! 

Nusi, Magdi, Ica. (6549)

Búcsú nélkül mentél el egy végtelen
útra, 
melyről visszajönni nem lehet soha. 
Szívünkben a helyed nem pótolja
semmi, 
őrizzük emléked, nem tudunk feledni.
Soha el nem múló fájdalommal emlé-
kezünk február 16-án id. SZABADI 
LAJOSRA halálának 11. évfordulóján.
Emlékét örökké megőrzi két fia, két
menye és két unokája. (6361)

Fájó szívvel emlékezem drága fe-
leségemre, a Hármasfaluban szü-
letett KISS (CSONTA) MÁRIÁRA, 
aki ezelőtt két évvel ezen a napon, 82
évesen adta vissza lelkét Terem-
tőjének.
Ezen a napon, amikor az egész világ
ünnepel – Valentin-nap, szerelmesek
napja, házasság hete –, ezen a napon
maradtam egyedül, segítség nélkül, 90
évesen.
Szép volt az a 31 év együtt. Nagyon hiányzol nekem, drága
MUCIKÁM!
Nincs senkim, senki sem gondol rám, de velem a Jóisten,
akiben hiszek, eddig is Ő segített. Bízom benne, hogy ezután
is megsegít.
Kívánok Neked csendes pihenést! Emléked legyen áldott,
melyet szívem mélyén őrzök életem utolsó pillanatáig.
A mielőbbi viszontlátás reményében búcsúzik szerető férjed,
a 92 éves Jocód. (6604)

Minden elmúlik, minden elvész,
csak egy él örökké: az emlékezés.
Szomorú szívvel emlékezünk február 
14-én a maroskeresztúri ELEK 
DOMOKOSRA halálának 25. évfordu-
lóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

Bánatos szerettei. (6492-I)

Kegyelettel és fájdalomtól megtört
szívvel emlékezünk életünk legszo-
morúbb napjára, 2005. február 16-ára,
FEHÉR MAGDOLNA született Liteczky
halálának 15. évfordulóján. 
Nyugodj békében, drága MAGDIKÁNK! 
Áldott emléked mindörökké szívünk-
ben őrizzük. 

Szeretteid. (6496-I)
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Megrendüléssel értesültünk, hogy volt főszerkesz-
tőnk, MAKKAI JÁNOS eltávozott az élők sorából. Sze-
mélyisége meghatározó volt közösségünk számára. 
Nyugodjon békében! Őszinte részvétünk munkatár-
sunknak, Makkai Katalinnak, vigasztalást a gyászoló
családnak. 

A Népújság munkaközössége 



TÁJÉKOZTATó
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják 
a 0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra 
között. 

várjuk Önöket!

A Marosvásárhelyi Helyi Közszállítási Vállalat Rt. 
alkalmaz

AUTÓ-VILLANYSZERELŐT
Követelmény:
–autó-villanyszerelőiszakképesítés
–előnytjelentazautó-villanyszerelőiszakismeretéstapasztalataszakmában

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA SOFŐRÖKET
Követelmények:
–Dkategóriáshajtásijogosítvány
–érvényesszakmaitanúsítvány(attesztát)
Akérvényönéletrajzzal,avégzettség/szakképzés,hajtásijogosítványésaszakmaitanúsítvány(attesztát)
másolatával,esetlegesajánlásokkalacégMarosvásárhely,Bégautca2.számalattiszékhelyén,atitkárságon
nyújthatóbehétfőtőlpéntekig9–15óraközött.Tel.0265/269-077vagy0733-090-691.

A közszállítási vállalat vezetősége

A Kis-Küküllő Menti Szőlészeti Társulás és a Kis-Küküllő Borlovagrend közös
szervezésében  március 4 – 7. között  tartják meg a 24. nemzetközi borversenyt

Balavásáron, a Romantik vendéglőben.
Egy minta 3 db 0,7 l-es dugaszolt és felcímkézett palackból áll. 
A címkén fel kell tüntetni a jeligét, a bor fajtáját, évjáratát és származási helyét. Egy minta
benevezési díja 20 lej.
A program a következő: 
– március 4.: 10 és 16 óra között a borminták begyűjtése a Romantik vendéglőben;    
– március 5.: a borok besorolása 10–16 óra között
– március 6.: a borok elbírálása 10–17 óra között
– március 7.: díjazás, díszbeszéd 10 órától.
Az ebéd ára 80 lej/fő – helyben lehet kifizetni, a recepción. 

Bővebb felvilágosítás a 0722-148-210, 0723-227-369, 0745-358-548-as telefonszámokon.
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