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Újabb szimbolikus elismerés Marosszentgyörgy polgármesterének

Ne mellőzzék a helyiek véleményét!
A hét végén
Bocskaira
emlékeznek

Huszonhetedik alkalommal tartják
meg a hét végén Nyárádszeredában a
Bocskai Napok rendezvénysorozatot,
amikor a város történelmének aranybetűs eseménye előtt tisztelegnek:
1605. február 21-én az egykori Marosszeredában kiáltották ki fejedelemnek
az erdélyi rendek és székelyek a bihari főispánt, a Habsburg-ellenes szabadságharcost, a törökkel is békét
kötő Bocskai István főurat.

Sófalvi Szabolcs nemcsak a helyi közösség elismerését
élvezi, hanem regionális és országos szinten is értékelik és
kitüntetik a község fejlesztése érdekében kifejtett munkájáért. A héten Bukarestben, a romániai községek polgármestereinek találkozóján újabb szimbolikus elismerést
vehetett át azért, mert immár három mandátumon keresztül sikeres munkát végeznek, és számos megnyert pályázat
révén folyamatosan fejlesztik a községet. Az eseményen

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Marosszentgyörgy polgármestere az országos hatóságok
figyelmét több olyan problémára is felhívta, amelyek
nemcsak az általa vezetett községet, hanem mindenik települést érintik.

Menyhárt Borbála

(Folytatás a 4. oldalon)

____________2.
Bolyai Farkas
és a villanypásztor

Nagyon sok kedves anekdota kering
a művelődéstörténetben a két Bolyairól. Ezekben sok igazság rejtőzik, és
még akkor is, ha kisebb-nagyobb
részben a fantázia szülte őket, hordozhatnak művelődéstörténeti tanulságokat, amelyekre érdemes
odafigyelni.

____________5.

Kongatják a vészharangot

Mózes Edith

Az RMDSZ felhívta a figyelmet, hogy a közigazgatási törvénykönyv új változata csorbítja a kisebbségi jogokat, és visszalépést
jelent a korábban hatályos anyanyelvhasználati rendelkezésekhez képest. Akár azzal, hogy a jogszabály értelmében a helyi tanácsok dokumentumait csak román nyelven lehet nyilvánosságra
hozni, és a kisebbségek által lakott településeken is kötelezik a
közintézményeket, hogy románul is kommunikáljanak.
Ezzel szemben a román nacionalisták „veszélyt” kiáltanak, és
tüntetni készülnek vasárnap az ellen, hogy „ne legyen a második
hivatalos nyelv a magyar Romániában”.
A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma, valamint a Nemzet Útja nevű egyesület célja tehát világos:
ha a fene fenét eszik, sem lehet Romániában második hivatalos
nyelv a magyar.
A fent említett szervezetek vasárnap délutánra a Cotrocenipalota elé szólítják híveiket, hogy követeljék az államfőtől, ne
hirdesse ki a közigazgatási törvénykönyvet, mert az „szétporlasztja” a román nyelv egyedüli hivatalos jellegét. Kongatják a
vészharangot, megengedhetetlennek tartják, hogy azokon a településeken, ahol a magyarság aránya meghaladja a húsz százalékot, a kormányzati intézmények kötelesek magyarul is
kommunikálni. Még ennél is égbekiáltóbb számukra, hogy a
helyi közigazgatásban ott is lehet használni a magyar nyelvet,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 17 perckor,
lenyugszik
17 óra 56 perckor.
Az év 52. napja,
hátravan 314 nap.

IDŐJÁRÁS

Havazás várható
Hőmérséklet:
max.70C
min.10C

Ma ELEONÓRA,
holnap GERZSON napja.
GERZSON: héber eredetű,
bibliai férfinév, jelentése bizonytalan, népies magyarázat
szerint idegen, jövevény, száműzött.
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A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,
naponta8-14óraközött,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Az iskolakezdésről szervez
beszélgetést a VÉDEM

Iskolát kezdő gyermekek szüleit várja kötetlen beszélgetésre a VÉDEM – Marosvásárhelyi Édesanyák Egyesülete
február 21-én, ma 17 órától a Studium Prospero Kulturális
Központ Forradalom utca 8. szám alatti termébe. Meghívottak: Csizmadia Csilla, Gyarmati Harmat-Katalin és Szepessy Brigitta tanítónők, Körtesi Sándor iskolaigazgató,
Molnár Andrea iskolapszichológus.

Helyi termelők vására

Február 21-én, ma 8 és 19 óra között a Petry Látványműhely és Múzeum udvarán újra megtartják a helyi kézművesek és termelők vásárát.

Farsangtemetés Kibéden

Február 22-én, szombaton tartják Kibéden a hagyományos farsangtemetést. A farsangi menet délelőtt 10 órakor
indul a községközpontban levő általános iskolától, majd
az utcákat bejárva a kultúrotthonnál fejeződik be. Az esemény bállal zárul.

Régiségek vására

A régiséggyűjtők újabb vásárára várják az érdeklődőket
február 22-én, szombaton 7 és 14 óra között a marosvásárhelyi Nicolae Grigorescu utcai Mihai Eminescu Művelődési Házban. A vásárt a bélyeggyűjtők egyesülete
szervezi.

Dr. Zacher Gábor Marosvásárhelyen

Betépett álmodozók címmel több erdélyi városban, Marosvásárhelyen is előadást tart ebben a hónapban dr. Zacher
Gábor népszerű magyarországi toxikológus. Vásárhelyen
február 28-án 19.30-tól a Maros Művészegyüttes termében hallgathatja meg a közönség legújabb előadását,
amelyben a popkultúra bálványainak életén és addikcióin
át mutatja be a tudatmódosítók veszélyes világát.

Méhészbál

A romániai méhészek egyesületének Maros megyei fiókja
február 29-én, szombaton ismét megszervezi hagyományos méhészbálját. Az eseményre a marosszentkirályi
Aranyhalacska (Peştişorul de aur) vendéglőben kerül sor
16 órától. Feliratkozni az Apicola üzleteiben lehet február
25-ig.

Gyerekmise Jedden

Vasárnap 15 órától Jedden gyerekmise lesz Simon
Csenge és Nagy Levente zenészek közreműködésével.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A hét végén Bocskaira emlékeznek

Huszonhetedik alkalommal tartják meg a hét végén
Nyárádszeredában a Bocskai Napok rendezvénysorozatot,
amikor a város történelmének aranybetűs eseménye előtt
tisztelegnek: 1605. február 21-én az egykori Marosszeredában kiáltották ki fejedelemnek az erdélyi rendek és székelyek a bihari főispánt, a Habsburg-ellenes
szabadságharcost, a törökkel is békét kötő Bocskai István
főurat.
Az ünnepségek hangsúlyosabb része pénteken lesz: a fejedelem főtéri mellszobránál 15.30-kor kerül sor az ünnepi
megnyitóra és koszorúzásra. Ezt megelőzően, a déli harangszókor a városháza tanácstermében az Erdélyi Magyar Méhészegyesület alapító okiratát írják alá, majd 18 órától tartja
díszülését a városi tanács, egyetlen napirendi ponttal: Csizmadia Györgynek oklevéllel köszönik meg a városi tanácsban végzett képviselői munkáját, valamint azt, hogy cége
vállalta a helyi diákok friss tejjel való ellátását az iskolai
tej-kifli program keretében. A napot a művelődési házban
19 órakor kezdődő táncműsor zárja: a közönség a Maros
Művészegyüttes előadásában ingyenesen tekintheti meg a
Valaki jár a fák hegyén című Kányádi Sándor-emlékműsort,
előadást.
Szombatra az önkormányzat kirándulást szervezett Gyulafehérvárra, ahol a római katolikus székesegyházban Bocskai sírhelyét tekinthetik meg az érdeklődők, majd részt
vehetnek a gyulafehérvári főegyházmegye új főpásztora,
dr. Kovács Gergely püspökké szentelésén és az érseki hivatalba való beiktatásán. 19 órától a művelődési házban Kilyén Ilka és Ritziu Ilka-Krisztina előadásában a Sütő
András születésének 90. évfordulójára készült A gyertya
könnye című produkciót tekintheti meg a nagyérdemű.
A vasárnapi istentiszteletek, szentmise mellett további
programpontok közül választhatnak az érdeklődők, nem
marad el a sportcsarnokban rendezett hagyományos Bocskai-kupa diáklabdarúgó-torna sem, pénteken este ismét
megkóstolhatják Szerencs testvértelepülés borait a Rozsnyai pincészet révén, a rendezvénysorozat a Bocskai István
elméleti középiskola végzős diákjai szalagavató ünnepségével zárul, amely vasárnap 17 órától kezdődik a művelődési házban.
Tóth Sándor polgármestertől megtudtuk: az idei rendezvényre kevés külföldi vendéget hívtak. Küldöttségek érkeznek Szerencsről és Hajdúdorogról, amelyekhez

Felhívás

Huszonhetedszer hajtanak fejet a dicső fejedelem nyárádszeredai szobra előtt
Fotó:: Gligor Róbert László (archív)

Nyárádszeredát Bocskai kultusza fűzi szorosabban, de jönnek Mórról is, amelyhez különleges kapcsolat fűzi a várost.
A többi öt anyaországi testvérvárost most nem hívták meg,
ők a nyári városnapokra lesznek hivatalosak. (gligor)

bábszínházakat, napilapokat, irodalmi folyóiratok, rádióés televíziócsatornák szerkesztőségeit, önálló vállalkozásokat, magánszemélyeket, hogy járuljanak hozzá egyegy gyümölcsfa szimbolikus ültetéséhez. Az esemény
március 21-én 11 órától lesz a Mikházán a Csűrszínház
mögött levő területen. Szándékukat, kérem, jelezzék a
szelyesferenc@gmail.com e-mail-címre vagy 0744-394186-os telefonszámon.
Az adományokat a következő bankszámlaszámra lehet
átutalni:
Asociaţia Teatrul Şura-Călugăreni
Piraeus Bank – Sucursala Tg Mures
RO88PIRB 2800 2096 5200 1000
SWIFT PIRB ROBU RON
Egy facsemete ára: 20 lej

A mikházi Csűrszínházi Egyesület és a nyárádremetei
önkormányzat is csatlakozik a budapesti Nemzeti Színház kezdeményezéséhez.
A budapesti Nemzeti Színház Trianon 100 rendezvénysorozatának részeként február 27-én, a Tizenhárom
almafa című Wass Albert-bemutatóhoz kapcsolódva, a
teátrum színművészei trianoni emlékfaként elültetnek
egy őshonos, oltott almafát a Nemzeti Színház parkjában. Az ültetés után még tizenkét településen – a helyhatóságok képviselőivel közösen – szintén ültetnek
egy-egy almafát. Az össze- és az együvé tartozás jegyében a mikházi Csűrszínházi Egyesület és a nyárádremetei önkormányzat is csatlakozik az akcióhoz. Ezáltal
szeretnénk jelezni azt, hogy közös a kultúránk, az anyaCsak akkor lehetünk erősek, ha kis dolgokban is ösznyelvünk, amelyet politikai határok nem választhatnak
el, mások nem sorvaszthatnak el. Felkérjük ezúttal az er- szetartunk!
SzélyesFerenc,
délyi színházakat (kőszínházakat, független és magánamikháziCsűrszínháziEgyesületelnöke
társulatokat), népi együtteseket, ifjúsági- és

Gyilkosságot gyanítanak a szőkefalvi tűz kapcsán

Szerda délután tűz ütött ki a Vámosgálfalva községhez tartozó Szőkefalván, egy házban. A helyszínre érkező tűzoltók az ingatlanban egy idős férfi holttestére
találtak. A Maros Megyei Rendőrség tájékoztatása szerint az illetőt Marosvásárhelyre szállították, hogy meg-

RENDEZVÉNYEK

Nyugdíjas orvosok,
gyógyszerészek találkozója

A Studium Prospero Alapítvány szeretettel hívja a marosvásárhelyi nyugdíjas orvosokat, fogorvosokat és gyógyszerészeket a Nyugdíjas Orvosok és Gyógyszerészek
Klubjának februári találkozójára, melyre február 24-én,
hétfőn 16 órai kezdettel kerül sor. A klub e havi meghívott
előadója Pokorny László gyógyszerész, aki Marosvásárhely környékének gyógynövényeiről beszél majd. Helyszín
a Studium Orvosi Szakkönyvtár, Gheorghe Avramescu

állapítsák a halál pontos okát. A rendőrség közleménye
szerint a haláleset kapcsán minősített gyilkosság alapos gyanújával indult vizsgálat, az ügyet a Maros Megyei Törvényszéki Ügyészség egyik ügyésze vette
kézbe.

(volt Rigó) utca 11. szám. A szervezők a klub jelenlegi tagjai mellett új tagokat is várnak. A találkozókat minden
hónap utolsó hétfőjén tartják, bármikor lehet csatlakozni.

Történelmi előadás – Dózsa
György parasztmozgalma

A Kós Károly Akadémia Alapítvány szervezésében 2020ban is folytatódik a Marosvásárhelyen elindított nagy sikerű, történelmi tárgyú előadás-sorozat. A következő
előadásra február 26-án, szerdán 17 órától kerül sor a
Bernády Házban Dózsa György parasztmozgalma címmel. Előadó C. Tóth Nórbert, az MTA doktora, a Magyar
Országos Levéltár Magyar Medievisztikai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa.
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A marosvásárhelyi tanács elhalasztotta a költségvetés-tervezet
elfogadását

Egy hét múlva újratárgyalják a büdzsét

Arra hivatkozva, hogy év végéig biztosítani kell a
város működéséhez szükséges összegeket, és a tegnap előterjesztett költségvetési tervezet ilyen szempontból hiányos, a marosvásárhelyi tanácsban az
RMDSZ-frakció, valamint a POL képviselői halasztást javasoltak. Mindaddig nem szavazzák meg az
idei büdzsét, amíg az nem tartalmazza egész évre a
tömegszállítás, a szemételszállítás, a közvilágítás
zavartalan működéséhez, valamint a polgármesteri
hivatal alkalmazottai bérének kifizetéséhez szükséges összegeket – nyilatkozta Csiki Zsolt (RMDSZ) és
Pápai László Zsolt (POL).

Antalfi Imola
A tanácsülés elején négy személy kérte és kapta meg a testület jóváhagyását, hogy napirend előtt felszólalhasson: dr.
Alexandru Lupşa, az Alpha Transilvană Alapítvány alapító elnöke, Szepessy László, a Maros Megyei Magyar Diáktanács
(MDT) elnöke, Ionuţ Matea, a Maros Megyei Diáktanács elnöke és Mark Christian Hermann, a POL volt tanácsosa. Dr.
Alexandru Lupşa arra hívta fel a képviselők figyelmét, hogy
az általa vezetett alapítvány gyakorlatilag csődbe jutott, képtelen fedezni a szociális szolgáltatásokkal járó költségeket, és
kiegyensúlyozott, a szükségletek szerinti költségvetés elfogadását szorgalmazta. Már a tavalyi pénzalapok is csak fél évre
voltak elegendőek a súlyosan fogyatékos gyerekek ellátásához, az alapítvány kénytelen lesz a szolgáltatásait felfüggeszteni, ha a város nem tudja megfelelően támogatni
tevékenységét, amit kizárólag szponzorálásokból nem lehet
fenntartani. Szepessy László nehezményezte, hogy bár van a
tanács által jóváhagyott és érvényben levő tanácsi határozat a
diákoknak járó ösztöndíjakról, mintegy 1500 magyar diák nem
kapta meg ezeket az összegeket. Ez ügyben szólalt fel Ionuţ
Matea is. A diákvezérek szerint baj, hogy a város vezetése képtelen megbecsülni saját diákjait, és másfél éve csúfot űz saját
városának jövőjéből. Mark Christian Hermann szerint a tegnap napirendre tűzött költségvetés-tervezet nincs egyensúlyban, nem reális, és inkább pénzügyi érdekcsoportok, mint a
városlakók érdekeit tükrözi. Kifogásolta a pénz elköltésének
módját, kifogásolta, hogy a tanácsossága idején Szőcs Bernadette élsportolónak a teljesítménye elismeréseként a testület
által megszavazott 15 ezer lejt a mai napig sem fizette ki a pol-

gármesteri hivatal, és kérte a képviselőket, ne szavazzák meg
a büdzsé tervezetét az előterjesztett formában. A felszólalásokkal kapcsolatosan Pápai László Zsolt jelezte, hogy „szelektíven” hibásodik meg a közvetítést biztosító rendszer, mert
csupán dr. Alexandru Lupşa beszéde alatt működött a mikrofon, a három másik felszólaló hangja online közvetítés során
nem volt hallható, ezért összefoglalta az általuk mondottakat.
A tanácsülés során Csiki Zsolt, az RMDSZ frakcióvezetője
hangsúlyozta, hogy maratoni szakbizottsági üléseken egyeztettek arról, hogy a 2020-as költségvetésben év végéig biztosítani kell a működési, közüzemi szolgáltatásokkal és bérekkel
járó költségekre a fedezetet, többször kérték az igazgatóságokat, hogy a tervezetbe foglalják bele ezeket az összegeket, de
ez nem történt meg.
„Nem akarunk a tavalyi csapdába esni, amikor az éves költségvetés elfogadása után két hónappal a polgármesteri hivatal
már nem tudott számlákat fizetni” – jelentette ki. Csiki Zsolt
javasolta, hogy a tervezet vitáját és a szavazást halasszák el, a
jövő heti tanácsülésen előterjesztett változat pedig tartalmazza
az év végéig szükséges összegeket. Bălaş Radu (POL) szerint
viszonylag elfogadható a mostani tervezet, de vannak még hiányosságok, 13 millió lejt még „elő kell keríteni” ahhoz, hogy
év végéig biztosítottak legyenek a bérek. Pápai László Zsolt
is úgy vélte, a prioritás a város működéséhez, a közműszámlák
kifizetéséhez, a bérekhez szükséges összegek biztosítása, ezek
után lehet tárgyalni a javításokra, beruházásokra szánt pénzekről. A tervezet első változatában 57 millió lejt, a másodikban
20, és a tegnapi, harmadik változatában még 13 millió lejt kell
előteremteni, konkrétan lefaragni más tételektől – mondta. Az
idei költségvetés a tavalyinál (351 millió lej) amúgy is 67 millió lejjel nagyobb, ezért érthetetlen, miért képtelenek biztosítani év végig a szükséges összegeket – tette hozzá Pápai Zsolt.
Az RMDSZ és POL képviselőinek álláspontjával ellentétben
Moldovan Călin és Miculi Vasile liberális párti képviselők,
Sergiu Papuc (PSD) alpolgármester közölték: a költségvetés
elfogadása égetően szükséges, utólag is lehet rajta javítani. A
két liberális tanácsos szerint nincs ok a halasztásra, arra, hogy
megbénítsák a polgármesteri hivatal működését.
A tanácsülésen jelen levő 17 képviselő közül végül 12-en a
halasztás mellett szavaztak. A város polgármestere, Dorin Florea ezúttal sem vett részt a tanácsülésen. A 2020-as költségvetés tervezete várhatóan jövő héten ismét a testület elé kerül.

Európában a magyarok a legkevésbé eladósodottak
jövedelmükhöz képest

A magyar lakosság jövedelemhez viszonyított teljes
adóssága a legalacsonyabb Európában, de így is
gyakran nehézséget jelent a számlák befizetése –
derült ki az Intrum követeléskezelő európai felméréséből, amelyet csütörtökön küldött el az MTI-nek.

Az Intrum pénzügyi jóléti barométerén – amely a számlák
fizetését, a hitelállományt, a megtakarításokat és a pénzügyi
tudatosságot méri – Magyarország 6,24 pontot ért el, a visegrádi országok között a legmagasabbat. Szlovákia 6,19, Csehország 6,16, Lengyelország 5,54 pontot kapott. Európában a
legmagasabb értéket Németország (6,89), Ausztria (6,77) és
Svédország (6,72) érte el, míg a legalacsonyabbat (5,30) Görögország.
Magyarország viszonylag magas pontszáma elsősorban a
rendkívül alacsony lakossági hitelállománynak köszönhető: a
hitelszabadság szempontjából az összes európai ország közül
az első helyen áll.
Deszpot Károly, az Intrum magyarországi üzletfejlesztési
és értékesítési igazgatója a közleményben kifejtette: a felmérés

szerint a magyar válaszadók több mint háromnegyede egyáltalán nem vett igénybe hitelt az elmúlt hat hónapban, beleértve
a hitelkártyakeret kimerítését. Az elmúlt egy-két évben már
emelkedésnek indult a lakosság hitelállománya, ez nagyrészt
a lakásárak emelkedésének és a magasabb összegű lakáshiteleknek tudható be – mondta. A hitelállomány nagy részét jelenleg is a lakáshitelek teszik ki.
A kutatás szerint a hitelszabadságon kívül, más mutatók
szempontjából Magyarország elmarad az európai átlagtól. A
felmérés során a magyarok közel 40 százaléka válaszolta azt,
hogy az elmúlt fél évben előfordult, hogy egy vagy több számlát sem tudott időben kifizetni.
Kevéssel az európai átlag alatt van a magyar fogyasztók
megtakarítási képessége, a pénzügyi tudatosság szempontjából
viszont a 12. helyen áll Magyarország. Bár a magyar válaszadók nagy része (64 százalék) elégedetlen az iskolai pénzügyi
oktatással, rendkívül sokan válaszolták azt, hogy igyekeznek
informálódni a pénzügyeikről és általában a gazdaságról – közölték. (MTI)

Szélsőjobboldali
terrorcselekmény lehetett a németországi lövöldözés

Szélsőjobboldali terrorcselekmény lehetett a kilenc halálos
áldozatot követelő éjszakai lövöldözés
a
németországi
Hanauban a nyomozás első, előzetes megállapításai szerint –
mondta Hessen tartomány belügyminisztere csütörtökön a tartományi gyűlésben (Landtag).

Peter Beuth elmondta, hogy a feltételezett elkövető egy 43 éves német állampolgár, akit 72 éves édesanyjával együtt
holtan találtak hanaui lakásában. Mindkét holttesten lőfegyver okozta sebek
vannak. A lakásban lőfegyvert is találtak.
A nyomozás első megállapításai szerint a férfi valószínűleg lelőtte az anyját,
majd végzett magával. Hazatérése előtt,
szerda késő este támadást intézett két
helyi vízipipabár ellen. Tüzet nyitott egy
vegyesbolt előtt is, és rálőtt egy autóra.
Kilenc embert megölt, több embert megsebesített. A nyomozás irányítását ide-

genellenes, szélsőjobboldali indíttatású
terrorcselekmény gyanúja miatt magához vonta az állam elleni súlyos bűncselekmények ügyében illetékes szövetségi
legfőbb ügyészség – közölte a miniszter.
A feltételezett elkövető valószínűleg
egyedül követte el a bűncselekményeket,
társai, segítői nem voltak. Sportlövő volt,
legálisan tartott fegyvert. Rendőrségi
ügye nem volt, a biztonsági szervek nem
tartották számon szélsőjobboldaliként –
mondta Peter Beuth. A Hanauban történtek „támadást jelentenek a szabad és
békés társadalom ellen” – tette hozzá.
Sajtójelentések szerint a feltételezett
elkövető hátrahagyott egy levelet és egy
videóüzenetet, amelyekben a lövöldözés
elkövetőjeként azonosítja magát, és ismerteti indítékait. Okfejtése erőteljesen
idegenellenes, szélsőjobboldali természetű. Áldozatai többnyire úgynevezett
migrációs hátterű emberek, vagyis bevándorlók vagy bevándorló családban

születtek. Többen kurd nemzetiségűek.
Ezeket az értesüléseket egyelőre nem
erősítették meg hivatalos forrásból.
A vérengzést a szövetségi parlament
(Bundestag) valamennyi pártja elítélte.
Az ellenzéki Zöldek vezető belügyi
szakpolitikusa, Irene Michalic hangsúlyozta, hogy „szélsőjobboldali terrorhullám” bontakozott ki Németországban, és
a biztonsági szervek nincsenek rá kellőképpen felkészülve.
Felidézte, hogy szélsőjobboldali terrorista szervezkedés gyanúja miatt a napokban elfogtak 12 embert, tavaly
októberben támadás érte Halle városi
zsinagógáját, júniusban pedig megöltek
egy helyi politikust Hessen tartományban. A Hanauban történteket a szövetségi
kormány is elítélte. Angela Merkel kancellár és Horst Seehofer belügyminiszter
több hivatalos programját lemondta, és
folyamatos tájékoztatást kért a nyomozás
fejleményeiről.

Ország – világ
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Miért akar a PNL előre hozott
választásokat?

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) „a számlák felrobbanása előtt” szeretné megkapni a román állampolgárok szavazatait, ezért akar „kétségbeesetten” előre
hozott választásokat – tette közzé a Szociáldemokrata Párt (PSD) hivatalos Facebook-oldalán csütörtökön bejegyzésben. „Emlékeznek még, mi volt az
Orban-kormány egyik első intézkedése? (…) Gyakorlatilag a PNL szabad utat adott a vállalatoknak,
hogy maguk határozzák meg, milyen áron akarják
szolgáltatni a lakosságnak a földgázt 2020. június
30-ától. Világos, hogy miért akar a PNL kétségbeesetten előre hozott választásokat? Azelőtt akarja a
románok szavazatát, mielőtt a számlák felrobbannának” – áll a Facebook-posztban. A téma kapcsán
szerdán Marcel Ciolacu, a PSD ügyvivő elnöke úgy
nyilatkozott, a szociáldemokraták a képviselőházban
vissza fogják utasítani az előre hozott választásokról
szóló sürgősségi kormányrendeletet. (Mediafax)

A PSD nem vesz részt a II.
Orban-kormány beiktatásán

A Szociáldemokrata Párt (PSD) törvényhozói nem
vesznek részt a parlament hétfői plenáris ülésén,
amelyen a tervek szerint sor kerülne a második
Orban-kormány beiktatásáról szóló szavazásra – jelentette be szerda este az alakulat ügyvivő elnöke.
Marcel Ciolacu a PSD országos végrehajtó bizottságának ülése után azt mondta, azért nem kívánnak
részt venni a szavazáson, mert várják, hogy az alkotmánybíróság döntsön arról, alkotmányos-e a parlament által leváltott miniszterelnököt bízni meg
ismét kormányalakítással. Az alaptörvényt be kell
tartani, ezért a PSD megvárja a taláros testület döntését – tette hozzá Ciolacu. (Agerpres)

Iohannis és Orban is üzent
a romáknak

A roma kisebbség integrációját gazdasági és társadalmi szinten egyaránt meg kell valósítani – hangsúlyozza a romák felszabadításának napja
alkalmából kiadott üzenetében Klaus Iohannis államfő. Az elnök szerint a romániai romák életminőségének javítása – amelynek egy új kormányzati
stratégiára, valamint az állami hatóságok és a civil
társadalom összehangolt munkájára kell alapoznia
– továbbra is generációnk egyik kihívásának számít,
és a politikai osztály nagy felelőssége. Ludovic
Orban kijelölt miniszterelnök szintén azt emeli ki üzenetében, hogy Romániában garantált az esélyegyenlőség és a diszkriminációmentesség, az
ország elkötelezett ezen értékek mellett, ugyanakkor
a kormány támogatja a társadalmi inklúziót, amely
alapvető fontosságú ahhoz, hogy „az etnikai hovatartozás senki számára ne jelentsen hátrányt”.
(Agerpres)

Kongatják
a vészharangot

(Folytatás az 1. oldalról)
ahol a kisebbség aránya nem éri el a húsz százalékot.
Borzasztóan bántja őket, hogy magyar nyelvű hivatalos
dokumentumokat is ki lehet állítani.
A szélsőséges román szervezetek tavaly nyáron már
tüntettek Bukarestben a közigazgatási törvénykönyv
ellen, bár az akkor hatályba léptetett változatból hiányoznak azok a nyelvi jogokat bővítő rendelkezések,
amelyeket az RMDSZ-nek a törvénykönyv parlamenti
előkészítése során sikerült elfogadtatnia a kormánytöbbséggel. Az alkotmánybíróság többszöri halasztás
után a múlt héten utasította el az ombudsman tavaly augusztusban emelt alkotmányossági óvását, így a sürgősségi rendelet továbbra is érvényben marad, azonban
utólag a parlament is megvitatja, és módosíthatja.
Az csak természetes, hogy a Maros Megyei Románok
Polgári Fóruma is részt vesz a tüntetésen, hiszen harminc évvel ezelőtt itt született meg a Vatra Românească
„kulturális” egyesület, Vásárhely volt a fekete március
színhelye.
A tüntetők petíciót nyújtanak be az Államelnöki Hivatalhoz, amelyben kérik az államfőtől, „maradjon következetes 2018-as álláspontjához”, amikor a két
szervezet által is kifogásolt előírások miatt megtámadta
a jogszabályt az alkotmánybíróságon.
A hírre a gyergyószentmiklósi Székely Figyelő Alapítvány is reagált. Az alapítvány elnöke felkérte a rendőrség, a csendőrség és a bukaresti polgármesteri hivatal
illetékeseit, ne engedélyezzék a tüntetést, mert „Románia valamennyi állampolgárának közös és oszthatatlan
hazája“, és szavatolja a nemzeti kisebbségek számára
a jogot etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásuk
megőrzéséhez, fejlesztéséhez, kifejezéséhez. Ugyanakkor
arra figyelmeztet, hogy törvény tiltja az olyan nyilvános
gyűléseket, amelyeken gyűlöletet gerjesztenek, diszkriminációra vagy az állampolgári jogok megszegésére
uszítanak.
Mintha visszafelé forogna a történelem kereke!
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Ne mellőzzék a helyiek véleményét!

(Folytatás az 1. oldalról)
A fővárosi eseményen közel hatszáz község polgármestere, magas rangú tisztségviselők, köztük a miniszterelnök és helyettese, az
államelnök, valamint több miniszter is részt
vett. Sófalvi Szabolcs lapunk érdeklődésére
elmondta, lehetősége volt kérdéseket és kéréseket intézni a kormány képviselőihez, többek között azt kérte, hogy könnyítsenek a
közbeszerzési folyamaton, hogy ne kelljen
hónapokat várni különböző engedélyekre és
jóváhagyásokra, és az országos hatóságok
konzultáljanak a helyi önkormányzatokkal,
ha a területükön bármilyen munkát, például
az országút felújítását végzik vagy terelőutat
építenek.
– Kissé elszomorító, hogy nem igazán tudtak konkrét válaszokat adni a felvetett kérdésekre. Például a jól működő helyi fejlesztések

országos programja kapcsán, ami az egyetlen
kormánypénzforrás, amit a települések megpályázhattak helyi fejlesztésekre, azt mondták, hogy vagy folytatják, vagy nem,
általánosságokra hivatkoztak, nem pedig
konkrétumokra. Három dologra hívtam fel a
figyelmet, olyan általános problémákra, amelyek nemcsak Marosszentgyörgyöt, hanem
minden községet, minden önkormányzatot
érintenek. Elsősorban arra, hogy az állami
hatóságok gyorsítsák fel a helyi fejlesztési
munkálatokhoz szükséges jóváhagyások kiadását. Nem elfogadható, hogy hónapokat
kell várnunk különböző engedélyek megszerzésére, és emiatt késnek a munkálatok!
Rengeteg pályázatot nyertünk, sok munkálatot végzünk, és legyen az uniós vagy kormányalapokból finanszírozott beruházás,
mindenikhez sok jóváhagyás szükséges Gyu-

Püspökszentelés Gyulafehérváron

lafehérvárról, Bukarestből, különböző hatóságoktól, ami hosszú időbe telik. Nem egykét hónapról beszélünk, hanem gyakran hat
hónapba, de akár egy évbe is beletelik, amíg
ezeket megszerezzük. Rendkívül bosszantó,
hiszen gyakran elmúlik a nyár, amikor dolgozni lehetne az egyes beruházásokon, az
emberek háborognak, hogy miért ősszel fogunk neki a munkának, és hiába magyarázzuk, hogy akkor kaptuk meg a szükséges
jóváhagyásokat. A dokumentációk jóváhagyása is nehézkesen megy, az emberek azt
látják, hogy rég megnyertük a pályázatot, eltelik egy-két év, és még mindig nem indultak
el a munkálatok. Sajnos konkrét megoldások
nem hangzottak el a felvetés kapcsán, pedig
jó lenne lerövidíteni a határidőket, vagy
amennyiben nem tartják be azokat, szankciókat alkalmazni – fejtette ki lapunknak a Marosvásárhely
szomszédságában
lévő
nagyközség vezetője.
Helyi beruházások esetén konzultálni kellene
a helyi önkormányzattal
A másik probléma, amit Sófalvi Szabolcs
felvetett, hogy amikor az országos hatóságok
valamiféle munkálatot végeznek, beruházást
eszközölnek a községek területén, kivitelezés
előtt kérjék ki a helyi önkormányzatok véleményét, hiszen azok sokkal jobban ismerik a
valóságot, a helyi fejlesztési terveket, az emberek igényeit, mint egy bukaresti tervezőirodában.
Marosszentgyörgy esetében a településen
áthaladó országút felújítása a konkrét példa
erre, hiszen a felújítási terv kapcsán nem
kérték ki az önkormányzat véleményét, holott nagy segítség lett volna, ha a helyieknek lehetőségük adódik jelezni annak
hiányosságait, azt, hogy a jelenlegi formájában milyen problémákat vet fel. Ugyanez
a helyzet a terelőút, illetve a vasúttársaság
hatáskörébe tartozó helyi beruházások kapcsán.
– Mi élünk itt, mi tudjuk, hogy milyen fejlesztések következnek, például Marosszent-

Február 22-én, szombaton lesz Gyula- eligazítást adnak. Az önkéntesek karszalagot
fehérváron, a Szent Mihály-székesegy- fognak viselni.
A meghívottakat és a híveket egyaránt kérik,
házban dr. Kovács Gergely püspökké
hogy öltözzenek az időjárásnak megfelelően.
szentelése és érseki beiktatása.

Az ünnepség kapcsán a következő tudnivalókra hívják fel a papság, a meghívott vendégek és a hívek figyelmét:
A papságot és a híveket kérik, hogy legkésőbb 10.30 óráig foglalják el a számukra kijelölt helyeket a székesegyházban vagy a
székesegyház előtti téren.
Azoknak, akik a kitűzött határidőn belül regisztráltak, már kiküldték a behajtási/parkolási
engedélyeket. Ők a következő helyeken parkolhatnak:
A Szeben és Déva irányából érkezők:
Autóbusz: RYMA parkoló (str. Gemina 13.)
Kisbusz: Electrica (fosta piaţă, Piaţa Consiliul Europei nr. 1.)
Személygépkocsi: Crucea luminoasă (A temető szemközti körforgalom II. kijárata – a
várfal alatt)
A Kolozsvár és Balázsfalva (tövisi út) irányából érkezők:
Autóbusz: RYMA parkoló (str. Gemina 13.)
Kisbusz: Electrica (fosta piaţă, Piaţa Consiliul Europei 1.)
Személygépkocsi: Casa de cultură a sindicatelor (str. Mihai Viteazu nr. 31.).
Fontos a parkolók nevét megjegyezni, mert
elakadás esetén a helyi rendőrség ennek alapján
tud segíteni.
A bejelentkezés nélkül érkezők is bizonyára
találnak más, megfelelő parkolóhelyet a városban.
Parkolással kapcsolatos kérdések esetén
kérik, forduljanak ft. Buciuman Gheorghe plébánoshoz: tel: 0749-596-216 vagy e-mailen:
bucsovw@yahoo.com
A székesegyházban ülőhelyet biztosítanak a
papság és a meghívóval rendelkező hívek számára. Nagyon örülnek, hogy a gyulafehérvári
főegyházmegyéből és más egyházmegyékből
is sokan részt vesznek a püspökszentelésen.
Azok a hívek, akik nem férnek be a székesegyházba, kivetítőn követhetik a szentmisét.
Szükség esetén a székesegyház közelében a
mentőszolgálat munkatársai rendelkezésre állnak. Bármilyen probléma esetén az önkéntesekhez kell fordulni, akik majd további

Előreláthatólag ezen a napon Gyulafehérváron
+7 / +9 fok várható.
A székesegyház előtti téren a szentáldozás
helyszíneit zászlókkal fogják jelezni.
A szentmiséhez a híveknek liturgikus füzetet
biztosítanak. Így mindenki bekapcsolódhat a
szentmisébe.
Kérik, annak érdekében, hogy mindenki zavartalanul követhesse a szentmise élő közvetítését a székesegyház előtti téren, ne hozzanak
magukkal zászlókat és egyéb transzparenseket.
Illemhelyek a székesegyház közelében lesznek.
A koncelebráló papságot kérik, hogy hozzon
magával albát és fehér stólát. A készlet erejéig
kazulát is biztosítanak. Beöltözésre az érseki
palota kapusszobájának a folyosóján lesz lehetőség. Kérik a paptestvéreket, hogy beöltözés
után foglalják el a számukra fenntartott helyeket a székesegyházban. A helyek elosztása a
kazulák színe alapján történik: a korábban érkező paptestvérek fehér színű kazulát kapnak
és a szentély első részében foglalnak helyet (a
stallumok között); a később érkező paptestvérek arany színű kazulát kapnak, és a szentély
felső részében foglalnak helyet (a sekrestye bejárata előtti részen); akiknek nem jut kazula,
azok albában és fehér stólával fognak koncelebrálni az északi mellékhajóban (a Lászai-kápolna oldalán).
A koncelebráló püspökök az asszisztencia
vezetésével 10.55-kor indulnak az érseki palotából a székesegyházba. Az ünnepi szentmise
11 órakor kezdődik.
A szentáldozás (két szín alatt bemártással) a
koncelebráló paptestvérek részére több helyen
történik: a szentélyben két helyen, a két mellékhajóban pedig a mellékoltároknál.
A szentmise végén az asszisztenciával együtt
a papság is kivonul. Kérik a paptestvéreket,
hogy ezután fáradjanak át a Papnevelő Intézet
aula magnájába az állófogadásra, ahol személyesen is köszönti őket az új főpásztor.
A szertartást a Duna Televízión és az Erdélyi
Mária Rádión keresztül is követhetik az érdeklődők. (Romkat.ro)

györgyön az Északi és az Állomás utcáknál
van vasúti átkelő, de Bukarestben nincs ahonnan tudják, hogy megnyert pályázat van rá,
sportkomplexum, valamint lakónegyed épül
az Állomás utcában, bútorgyár létesül, tehát
három-négy hónapon belül olyan forgalom
lesz ott, hogy reális lesz a balesetveszély, sorompót kellene tenni a vasúti átkelőhöz. Az
Északi utcában is azért sürgetjük, mert kórház épül, lakónegyed készül, beruházások
vannak tervben, és meg kellene előzzük a
baleseteket. Hat éve kérjük oda a sorompót,
de csak tavaly kaptunk választ – mutatott rá
a polgármester.
Ne halogassák a családokat segítő törvények
életbe léptetését
A harmadik probléma, amire a polgármester felhívta a hatóságok figyelmét: szükség
lenne minél több, a családok támogatását
célzó törvényre, illetve nem kellene halogatni
a már létezők életbe léptetését. Az elöljáró elsősorban a gyermekpénz növelését, valamint
a bölcsődék állami finanszírozását célzó jogszabályokra utalt. – Marosszentgyörgyön
bölcsődét építettünk, óriási az igény iránta,
hatvan gyereket tudunk fogadni, további huszonöt van a várólistán, de lassan oda jutunk,
hogy nem tudjuk fenntartani, hiszen a költségek nyolcvan százalékát a helyi önkormányzat fedezi. Két éve megszavaztak egy
törvényt, miszerint az államkasszából támogatni fogják a bölcsődék működtetését, de
már többször elhalasztották a törvény életbe
ültetését. Ilyen körülmények között nem fognak az önkormányzatok bölcsődét építeni, a
szülők nincs mit kezdjenek a kétéves gyerekekkel, ha nincs, aki vigyázzon rájuk. Országos szinten nagyon kevés a bölcsőde, a
községekben alig. A szülők fizetnének többet,
de a törvény nem engedi meg, hogy a megszabott húsz százaléknál többel járuljanak
hozzá a költségekhez – világított rá a kisgyerekes szülőket érintő problémára a község vezetője.

Egy normális országban nem lehetne
ügyészeket kinevezni a CSM nélkül

„Mi ez a nagy sietség?”

Klaus Iohannis államfő és Cătălin
Predoiu igazságügyi
miniszter megszegték az együttműködési és ellenőrzési
mechanizmus (MCV)
keretében megfogalmazott ajánlásokat, amelyek szerint
a főügyészek kinevezésekor tiszteletben kell tartani a
Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács
Forrás: prezidency.ro
(CSM) véleményezését – véli a kellett volna a törvényt, és csak ezt köveMentsétek Meg Romániát Szövet- tően kellett volna megtörténjenek a kinevezések. Nem a politikusoké kellene hogy
ség (USR).

„Egy normális Romániában nem lehetne kinevezni a főügyészeket a CSM
hozzájárulása nélkül. Ezt mondta Iohannis elnök is és a PNL is, amikor Tudorel
Toader (volt igazságügyi miniszter –
szerk. megj.) a CSM negatív véleményezése ellenére három alkalommal is Adina
Floreát jelölte a korrupcióellenes főügyészi tisztségre. Ma Iohannis elnök a CSM
jóváhagyása hiányában nevezett ki két főügyészt” – olvasható a párt Facebook-oldalán.
Az USR szerint az elnök és az igazságügyi miniszter el kellene hogy magyarázza az embereknek, mi ez a nagy
sietség, illetve hogy „miért csak akkor jók
a szabályok, amikor másoknak kell alkalmazniuk őket”.
Az alakulat úgy véli, Iohannis elnök és
Predoiu miniszter megszegték azokat az
MCV-ajánlásokat, amelyek értelmében
tiszteletben kell tartani a CSM véleményezését a főügyészek kinevezési eljárása
során. „Az USR szerint előbb módosítani

legyen a döntő szó ebben a folyamatban.
Óriási a tét az igazságszolgáltatás és a demokráciánk szempontjából” – áll még a
bejegyzésben.
Az Államelnöki Hivatal csütörtökön
közölte, hogy Klaus Iohannis államfő aláírta a Gabriela Scutea legfőbb ügyészi kinevezéséről szóló rendeletet, továbbá a
korrupcióellenes ügyészség (DNA) új vezetőjének, Crin-Nicu Bologának, illetve a
Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni
Ügyészség (DIICOT) főügyészének,
Elena-Giorgiana Hosunak a kinevezését
is.
Korábban a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács ügyészi részlege véleményezte az igazságügyi miniszter által a
főügyészi tisztségekre tett jelöléseket. A
CSM Gabriela Scutea jelölését negatívan véleményezte, Crin Nicu Bologa jelölése
pozitív
véleményezésben
részesült, míg Giorgiana Elena Hosué
szintén kedvezőtlen véleményezést kapott. (Agerpres)
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Bolyai Farkas és a villanypásztor

Oláh-Gál Róbert

Nagyon sok kedves anekdota kering a művelődéstörténetben a két
Bolyairól. Ezekben sok igazság rejtőzik, és még akkor is, ha kisebbnagyobb részben a fantázia szülte
őket, hordozhatnak művelődéstörténeti tanulságokat, amelyekre érdemes odafigyelni.
Magam is sok, Bolyaiakkal kapcsolatos anekdotát olvastam, de nagyon megörvendtem, amikor egy
újabbra bukkantam, és annak különösen örültem, hogy ennek valós
tartalma is igazolható. Az anekdota
Tóth Béla A magyar anekdotakincs
c. kötetében olvasható1. (Több Bolyai-anekdota is található a könyvben). Így szól az egyik:
„A megvillanyozott bivaly.
Bolyai kertjében folyton garázdálkodott egy bivaly, noha sokszor
kiverte onnan. Végre is a tudós
megunta a sok hiábavaló vesződséget és bosszúságot, és a tudományhoz folyamodott. Nagy leydeni
palackot erős elektromos töltéssel
látott el, és várta a kertben a bivalyt.
Mikor a bivaly megint beszabadult a Bolyai-kertbe, az öregúr szép
csendesen odament hozzá a leydeni
palackkal, és annak villamosságát
a bivaly testén keresztül ütötte át.
Ijedten rohant ki az állat a kertből,
és azon túl még a tájékát is kerülte.
Pesti Hírlap 1928. jan. 1.”
A történet azért hihető egyfelől,
mert Bolyai Farkas kertjébe valóban betévedhetett egy bivaly. A professzor kertje ugyanis ott volt, ahol
ma a Köteles Sámuel utca nyílik a
kollégium felől, körülbelül a minorita templom bejáratával egy vonalban. Onnan aztán (a mai szülészet
irányába) akkoriban csak zöldséges-, gyümölcsöskertek voltak. A
házak bejáratai a mai Bolyai utca
felől voltak, azért van a minorita
templom bejárata is párhuzamosan
a mai Köteles Sámuel utcával.
Tehát a helyszín valós. Tudjuk továbbá, hogy Bolyai Farkas kísérletezett a leideni palackkal, erről
egész pontosan tájékozódhatunk
Gündischné Gajzágó Mária hézagpótló Bolyai Farkas fizikája és csillagászata2 c. nagyszerű munkájából.
Sőt, egy korábbi, a Fizikai Szemlében közölt írásából azt is megtudhatjuk, hogy Bolyai Farkas a leideni
palack kérdéskörét már Göttingenben megismerte, mert jeles fizikaprofesszora, Lichtenberg nagyon
szemléletes kísérleteket mutatott be
a leideni palackkal3. Tehát Bolyainak mind az eszköze, mind a tapasztalata megvolt ahhoz, hogy ezt
a kisülést a bivaly testén elvégezze.
És végül, jön Bolyai Farkas korszakalkotó meglátása, ez a leghatékonyabb – és tegyük hozzá: a mai
európai uniós normának is megfelelő – technika a nagy testű állatok
elleni védekezésben.

Zseniális cselekedet volt. Ma is
alkalmazható házi, falusi környezetben is, akinek nincs elég pénze
ahhoz, hogy villanypásztort vásároljon. Egyébként érdemes átismételnünk a mai tudásunkat is a
leideni palackról és a villanypásztorról a legnépszerűbb ismeretterjesztő oldalról, a Wikipédiából:
»A leideni palack
„Az első kéngömbbel működő,
elektromos töltések szétválasztására
képes berendezést Otto von Guericke készítette 1672-ben. A kéngömböt üvegre cserélve a
dörzselektromos gépet később a
német Christian August Hausen,
majd a svéd Martin von Planta fizikus is tökéletesítette, de az elektrosztatikai kísérletekhez nemcsak a
töltések megosztására, hanem tárolására is szükség volt.
Új lendületet adott a kísérletezéshez a leideni palack feltalálása. Ez
Ewald Georg von Kleist (1700–
1748), német fizikus, lelkész és Pieter
van
Musschenbroek
(1692–1761) holland fizikus, matematikus nevéhez fűződik. Kleist
1745-ben, Musschenbroek 1746ban (egymástól függetlenül) jutott a
felfedezéshez.
Musschenbroek a véletlen felfedezésről René Antoine Ferchault de
Réaumurnek küldött levélben számolt be. Réaumur a latin nyelvű levelet megmutatta Jean-Antoine
Nollet-nak. Nollet ismertette a felfedezést a Francia Tudományos
Akadémia folyóiratában.
A beszámoló szerint Musschenbroek egy üvegpalackba töltött vizet
úgy töltött fel elektromossággal,
hogy az üveg dugóján keresztül vezetett fémszálat dörzselektromos
géppel kötötte össze. Miközben a
palackot egyik kezével tartotta, és a
másikkal hozzáért a fémszálhoz,
erős áramütést kapott.
A leideni palack feltalálása után
egyre több tudós foglalkozott villamos jelenségekkel. Daniel Gralath
(1708 – 1767) német fizikus például
megismételte Kleist kísérletét, mi-

közben több leideni palackot
kötött sorba egymással, és
ezzel létrehozta a telep kezdetleges formáját.
A telep szót Benjamin
Franklin alkotta (eredetiben: battery). Később ezt a
szót használták összekapcsolt elektromos és elektromechanikus cellákra. ”
„Felépítés
Az eredeti leideni palack
egy részben vízzel teli palack volt, melyet parafa
dugó zárt le. A parafa dugón
keresztül fémvezeték lógott
be a vízbe, ezen keresztül lehetett feltölteni a palack
által képzett kondenzátort. A
külső ,lemezt’ a kísérletező
keze alkotta. Hamar rájöttek, hogy ennél jobb megoldás, ha a palack külső
felületét egy fémfóliával fedik be. A
következő lépés az volt, hogy a víz
kikerült a palackból, és a belső felületet egy vezető fóliával vonták be.
Sokáig azt hitték, hogy a töltéseket
a víz tárolja. A korai kísérletek
során megtapasztalták, hogy a vékonyabb dielektrikum (itt a palack
üvege) esetén és nagyobb felülettel
több töltést lehet tárolni azonos feszültség mellett. Ha a belső és külső
lemezt (a két fegyverzetet) összeérintették, akkor kisülési szikra keletkezett. Amikor a palack hatása
nélkül érintették össze a drótokat, kisebb szikra keletkezett. Ez utalt arra,
hogy a palackban töltések tárolódnak. A tipikus leideni palack kapacitása közel 1 nanofarad volt. ”«4
A második anekdota, melyet az
olvasó figyelmébe ajánlok:
„A Sirius csillagról lehajított kő.
A Bach-korszak ötvenes éveiben
Marosvásárhelyre egy magas rangú

osztrák beamtert küldtek le, aki viselkedésével az egész város közönségét maga ellen ingerelte. Egy éjjel
beverték az ablakait. A gyanú a református kollégium ifjúságára terelődött. Bolyai Farkast bízták meg a
vizsgálattal, hogy a tetteseket kiderítse. Ezekre aztán példás büntetés
várt.
Bolyai néhány nap után hóna
alatt egy csomó írással megjelent a
bizottság előtt. Jelentésében mathematikai számításokkal bizonyította,
hogy a legkisebb valószínűség sem
szól az ifjúság ellen, s még annak is
nagyobb jóval a valószínűsége,
hogy a Siriusból évezredek előtt egy
ilyen és ilyen szög alatt, ilyen és
ilyen erővel és sebességgel elhajtott
kő zúza be a magas személyiség ablakát. A bizottság ámulva hallgatta
a számára érthetetlen számításokat,
de a nagy Bolyainak nem mertek ellentmondani, és az ifjúság megmenekült a szigorú büntetéstől.”
Bármennyire kedves is ez a történet, véleményem szerint kevés a
valóságtartalma. Tóth Béla ezt az
anekdotagyűjteményét a 19. század
végén állította össze! Jó 40 évvel
korábban, a Bach-korszakban jöhettek – és bizonyára jöttek is – besúgók és inkvizítorok a bécsi udvartól
Marosvásárhelyre. Ám az tudománytörténeti tény, hogy abban az
időben még nem tanították a valószínűségszámítást mint matematikai
diszciplínát. A valószínűségszámítást csak az 1800-as évek utolsó évtizedeiben kezdték tanítani az
egyetemeken is, a Kolozsvári Tudományegyetemen a Rostockban doktorált Schmidt Ágoston piarista atya
tanított először valószínűségszámítást az 1876-os tanévtől kezdődően.
Vagyis bármennyire jól hangzik, és
bár igen nagy elme volt Bolyai Farkas, az ő idejében nem lehetett
megfogalmazni és kiszámítani
annak az eseménynek a valószínű-

5

ségét, hogy a református kollégium
diákjai beverték-e az osztrák tisztviselő ablakát. Persze azt sem nagyon lehet értelmezni, hogy a
Siriusról való kőhajításnak Bolyai
Farkas kiszámítsa a valószínűségét.
Néhány évtizedet még várni kellett,
hogy bizonytalan eseményeket
megfogalmazzanak és mérjenek valószínűségszámítással. Tóth Béla
idején azonban már divatos fogalom lehetett, és jól is hangzott Bolyai szájába adni az irodalmi
tálalásban. Azért is jóleső érzés olvasni ezt az anekdotát, mert kifejezi
Bolyai Farkas erkölcsi nagyságát,
ragaszkodását a diákjaihoz, akiket
megvédett még csínytevéseikben is.
Még az egzakt tudomány eszközeit
is képes volt bevetni a bizonyítási
eljárásban, ha diákjait az idegen
tisztségviselők előtt meg kellett védeni.
(Folytatjuk más Bolyai-anekdotákkal és magyarázatokkal)

A magyar anekdotakincs: Gyűjtötte
és magyarázta Tóth Béla. Új átdolgozott kiadás, Budapest Singer és Wolfner
Irodalmi Intézet R.T. kiadása.
2
Bolyai Farkas fizikája és csillagászata (másfél évszázada lappandó kéziratok), Magyar Tudománytörténeti
Intézet, Budapest, Teleki-Bolyai
Könyvtár, Marosvásárhely, 2013. Szerkesztette és magyarázatokkal ellátta
Gündischné Gajzágó Mária és Szenkovits Ferenc. (Bevezette Szabó Péter
Gábor). A szerkesztésben közreműködött Gündisch György.
3
Gündischné Gajzágó Mária: Lichtenberg-ábrák keltése Bolyai Farkas
idején és ma (1-2. rész). Fizikai Szemle,
2016. 3. szám.
4
https://hu.wikipedia.org /wiki/Leideni_palack
1
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A természet kalendáriuma (CCCXCVIII.)

Szigorú még a tél,
de szigorát
enyhíti már
a hóvirág.

Maradna még a hó,
de nem lehet,
vékonyodik a jég
és megreped.

Beszédes lesz a kis patak
és ki-kikandikál,
bukfencet vet a jégen
és mondikál.

Árulkodó szó ez. Jól sejted, kedves Olvasóm, ma KányádiSándor Szigorú még a tél
versével indulunk a tavasz elé. Ez alkalommal a természet és a természet közelében élő
ember máig élő kapcsolatát firtatva.
Tojásra ül a kotló.
Zümmög a keltető.
Vetkőzni kezd
a dombtető.

Zöldülni kezd a fűz.
Zsendülni kezd a fű.
A jó Nap egyre melegebb
tekintetű.

Mosolya egyre biztatóbb
és egyre tüzesebb;
kergeti hegyen-völgyön át
a vacogó telet.

Vajon az idén betartja-e szokását? Elválik.
A farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe. A farsangi szokások a Kárpát-medencében a középkortól ismertek. A nagy
evésekkel, ivásokkal a természetet is hasonló bőségre kívánták késztetni. Húshagyókedd mindig 47 nappal előzi meg a
húsvétot.
Az igazi farsangi karneválok ideje az ünnepkört záró napokra esik: farsangvasárnapra, farsanghétfőre és húshagyókeddre. A
húshagyó elnevezés az olasz carneval tükörfordítása. A szó a latin carnem levare, azaz
húst elhagyni kifejezésből származik. A tréfás
olvasat ebből született: Carne, vale! Azaz:
Hús, ég veled!
Húshagyó, régiesen húshagyat, a hadikfalviak ajkán húsagyó, az északi csángókén húshagyás. Másként: farsangháromnapok,
farsang farka. Vigíliája a Lányi-kódex szerint
a húshagyószombat. Lehetséges, hogy a szó
a népnyelvben még ma is él.
Húshagyót a székely csonthagyónak is nevezi tréfásan, mintha mondaná: A húsát megeszik, de csontja ott marad – írja KrizaJános
a Vadrózsákban.
TőkésIstván a Hétköznapok – ünnepnapokban említi, hogy a Küküllő mentén púposnapnak nevezik. A bőséges vacsorából
nem maradhat ki a pánkó, de a főtt kolbász
sem.
DömötörTeklaA népszokások költészetében a Baranyába telepített moldvai csángóktól idézi a történetet:

Oton nálunk Pusztinábo őseink ugy meséték, hogy régebb a húshagyatról, hoty Szent
László kirájról, hogy mért van húshagyat
kedden. Azért van húshagyat kedden, hoty
Húshagyókedd idén február 25-ére, Má- Szent László kiráj elvót a pogá hadokot
tyás napjára esik.
észokra elverte és veresége után keddre tért
haza. Kedden kikérte a jó Istentől, hogy enHa Mátyás jeget talál, összetöri,
geggye meg neki es, hogy a szüleivel húst hade ha nem talál, akkor csinál.
gyasson. A jó Isten neki megengette, és
kedden este a szüleivel húst hagyott. És hő-

A tavasz már itt van a bokrok alatt

Tavaszra várva

seink mongyák tovább, hoty hol a Dunán át- óriásalakba zárták őket, amit aztán felgyújkelt, ot ma mái napig es teccik a kárgyának tottak. A tűzről, füstről azt tartották régen,
hogy a bűntől, betegségtől megtisztítja az
az áthuzás heje.
embert. A középkori Nyugat-Európában a
Tréfás városi párviadalra utal a Magyar fentebb leírt módhoz hasonlóan „fertőtlenítették” a tél utóján a falvak, városok hatáSimplicissimus a XVII. századból:
rában lévő lepratelepek lakóit. A máglyahalált
kedd
éjszakáján
a halt farsangherceg a kelták elégetett vesszőHúshagyó
mészároslegények egyebek között ilyen óriásának egyenes ágú leszármazottja.
A hamvazószerdát követő napon, az egykülönös tréfákat szoktak csinálni. Kötelet
húznak a lőcsei vendéglőstől a másik oldalon napos böjt után, a böjtöt felfüggesztik, hogy
fekvő őrházig, amelynek közepére egy fonal- a farsangi maradékot elfogyaszthassák. Ez a
lal jól összekötözött libát akasztanak a kövércsütörtök. Valamiképp minden archailábánál fogva. A legények nyeregtelen lovon kus tájunkon – Székelyföld, Moldva, Szeged,
futtatnak el a kötél alatt és igyekszenek elkap- Göcsej – számontartják. A tréfás zabálócsüni a liba nyakát. A kapkodás és nyargalás törtök, torkoscsütörtök, zsíroscsütörtök, a teladdig tart, amíg valamelyik a lúd fejét le nem jes hét kövérhét neve ma is él.
DugonicsAndrás jeles mondásai között
szakította. Ez aztán hirtelen elvágtat vele s jól
elrejti, mert a többiek üldözőbe veszik s olvassuk:
Kinek sok zabálócsütörtökje, annak sok
igyekeznek tőle elragadni; pedig, aki a fejet
elvitte, egy évig főlegény és a mesterségbeliek hamvazószerdája és böjtje.
Régen a kanász – éppúgy mint Márton
között különös kiváltságokat élvez.
napján – rügybontó vesszőt hozva szerencsét
Kegyetlen játék volt ez, mint ahogy az élet kívánt. Szalonnával jutalmazták meg.
Másnap, pénteken kezdődik a nagyböjt. Az
is abban az időben.
Sok helyt a Kárpát-medencében, hogy a Érdy-kódex negyvenlőböjt néven hagyomákártékony szárnyasok el ne vigyék az első nyozta reánk. Az egyházi évben hamvazóízben kieresztett csibéket, húshagyókor főtt szerdától húsvétvasárnapig terjedő, Jézus
disznófej lyukas csontján keresztül néztek negyvennapi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezetére szentelt negyvennapos
rájuk, és ezt kántálták:
időszak.
A böjt, régiesen bűt szó megbecsülendő réCsóka, kánya, varjú, szarka
giségünk, hiszen még a magyar nyelv szakmind vakok legyetek,
rális pogány rétegéből került át a keresztény
csak az én csibéim
szóhasználatba.
legyenek szemesek.
A régi idők böjti fegyelme igen szigorú
A vetés kártevői ellen a gazda volt. A böjti napokon csak kenyeret, sót és
húshagyókeddi vacsora előtt gúzst kötött száraz növényi eledeleket volt szabad enni,
fűzfavesszőből, miközben a fia kérdezgette a és csak egyszer ehettek napjában. A nép vallásos életében döntőek voltak a hagyomákamrából. Ő meg kintről felelt:
nyok. A hivatalos enyhítések következtében
a ma embere már nem volna kötelezve a szi– Mit kötsz, mit kötsz?
gorú böjtre, különleges kikötésekre. De sok
– Kígyunak, békának a száját,
helyt még az ősök rendtartó élete megszenverebekét, egerekét, patkányokét,
telte ünnepeket, így a böjti szokásokat is,
minden kártevőét.
nyelvével, hitével, életvitelével együtt megKarnevál herceg farsangi diadalmenete tartotta a hagyományőrző falu. Akadnak még
hamvazószerdára virradóan halottasmenetté ma is falvak, paraszti közösségek, amelyek,
változik – írja JankovicsMarcell Jelkép-ka- a halat nem számítva, csak növényi eredetű
lendáriumában. – Európában általános szo- táplálékot vesznek magukhoz. Még tejterkás volt, hogy a farsangot jelképező alakot mékkel sem élnek. Nem zsírral, hanem olajjal
(…) medvemaszkát, vesszőből, szalmából, főznek. Annyira, hogy a böjtös eledelek szárongyból formált torz képmást megjátszott mára több helyen talán még ma is külön edéjajveszékelés közben kivégzik, többnyire ha- nyeket használnak.
De hadd írjam le, hogy meggyőződésem,
talmas máglyán elégetik, maradványait pedig
eltemetik. Nálunk a szokásnak farsangteme- a böjtölésnek nem elhanyagolható egészségmegóvó szerepe is van.
tés, téltemetés, télkihordás a neve.
Ilyen böjtök megtartói, s ne nyelvi böjtök
Valószínű, hogy a régi időkben a jelképes elviselői legyünk – a következő évszázadokbábu helyett eleven embert égettek meg, aki ban is.
E kívánalommal rekesztve ma soraimat,
a telet személyesítette meg. JuliusCaesartól
tudjuk, hogy a kelták emberek tömegét áldoz- maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020. február 21-én, az anyanyelvek
ták fel ünnepeiken, így a február elsejei Imbolc napja alkalmával is. Egy vesszőből font nemzetközi napján.
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Szabadságon Polinéziában

Bora Bora

Fodor Lajos

(Folytatás február 14-i
lapszámunkból)
Bora Bora
A Társaság-szigetek csoportjában, Papeetétől, Tahiti fővárosától
230 km-re északnyugatra fekszik. A
mindössze 29 négyzetkilométer területű szigetet lagúna és korallzátony veszi körül. Bora Bora 1895
óta Francia Polinézia része és egyik
legszebb szigete. Mint ilyen, egyike
a legdrágább helyeknek is.
Reggel olyan „hun” idő volt, hun
felhős, hun nem. Később azonban
meggondolta magát, megharagudott, és teljesen elkeseredett, esni
kezdett. Igaz, csak késő délután, de
így sem volt a legjobb idő fényképezni. Ismét egyórai késéssel sikerült a partra jutni, szerencsére nem
is akartunk hamarabb. A túránk
azonban így is szinte egy órával eltolódott. Ez a sziget már domboshegyes, még ha ezek nem is nagyon
magasak, de így is sokkal jobban
néz ki a hely, mint egy lapos korallzátony. Vulkanikus eredetű, és
lévén Francia Polinézia része, a hivatalos nyelv itt is a francia. Egykét szót azonban értenek angolul is,
hiszen üzleti érdekük. Itt is egy zenekar fogadott, tagjai bizony elég
idősek. Utána meg egypár sátor várt
különböző helyi áruval: kagylóval,
fekete gyönggyel, fafaragással.
A pólók itt is drágák, 26-38 euró
között mozog az áruk, ami szerintem egy kicsit túlzás. Nincs is nagy
kereslet irántuk. Megittunk egy kókuszlevet eredeti csomagolásban –
jó volt, szerencsére le is volt hűtve
–, és indultunk is a napi kirándulásra.
Az itteni 3 órás túránk végig
vízen volt. Vagy 60-an voltunk a
pontonhajón, s négy helyes polinéz
volt a vezetőnk. Először egy közeli
öbölbe mentünk, ahol jó sekély a
víz, alig ér derékig, megízlelni a
déltengeri vizet.
Kellemesen simogat, nem tudom,
milyen meleg, de kellemes és tiszta.
Az alján a homokot ki lehet tisztán
venni, s ahogy a mélység változik,
úgy változik a víz színe a kék és zöld

Templom Bora Borán

különböző árnyalataiban. A halak
nem féltek, és jó hasznát vettük a
könnyűbúvár-maszkunknak.
Közben vezetőnk etetni kezdte a
halakat, s a cápák meg ráják azon
nyomban meg is jelentek. Állítólag
nem veszélyesek, ezek (vagy 9-10en) csak mintegy 2 m hosszúak voltak. Közben a csérek is feltűntek, és
bizony nemegyszer hamarabb megtalálták az apró húsdarabokat, mint
a cápák. A kiadott egy óra időnk
hamar lejárt, indultunk is tovább egy
kis helyi szigetre. Nem volt kiépített
kikötő, de semmi gond, derékig gázoltunk a tiszta, kellemes vízbe. A
szigeten kalauzaink ügyesen egy
pikniket rendeztek helyi gyümölcsből, ami bizony jól jött, mivel megéheztünk a nagy semmittevésben.
Hazafele az eső is elkezdett esni,
szerencsére csónakunk fedett volt, s
hogy szórakoztassanak, kalauzaink
végig énekeltek. A polinéz dalok
kellemesek, jó a ritmusuk. Nyelvük
fülbemászó, sok a magánhangzójuk.

„Barátságos” cápák

Raiatea és Tahaa
A két szigetet egy közös zátony
fogja közre, közöttük egy hatalmas
lagúna van. Raiatea Polinézia legszentebb helye, a Temehani-hegy
innen nyúlik a felhőkbe mintegy
1017 m magasságig. Az életritmus
itt lelassul az ismert déli semmittevés elve alapján, a hely mint Polinézia vitorlázóközpontja ismeretes.
Vaníliaültetvényeinek szagát nehéz
feledni.

Mikor megérkeztünk, sajnos felhős idő fogadott, és az eső is hamarosan eleredt, azonban szerencsénk
volt. Míg esett az eső, utaztunk,
mikor megálltunk, az eső is megállt,
és szebb időt kívánni sem lehetett.
Kék ég, egypár felhő, tisztára mosott táj fogadott. Valahogy úgy vagyok a dolgokkal, hogy nekem az
első benyomás nagyon fontos, és
ahogy kinéztem az erkélyünkről,
első pillanatra megragadott, amit
láttam: rendezett, tiszta hely, és
mintha a növényzet is egy fokkal
bujább lett volna, mint a többi szigeten, ahol eddig jártunk. Mikor
este visszatértünk, és hajóra szálltunk, ugyanaz volt a véleményem,
ez a sziget tetszett a legjobban Polinéziából. No, de ne siessük el a
dolgokat.
A hajónk kikötőbe futott, s így
könnyű volt a kiszállás. A parton a
megszokott látkép: helyi zenekar, s
üzletek sora kínálja portékáit. Kicsit

A szent hely

arrébb egy meglepetés: az egyik
medencében csodás tavirózsa. Erre
valahogy nem számítottam Polinéziában. Hallatszik, hogy francia
fennhatóság alatt áll a sziget, mindenki vagy franciául, vagy pedig a
dallamos polinéz nyelven beszél. S
ha már francia hon vendégszeretetét
élvezzük, nézzünk szét, valóban milyen is ez. Lévén sem gyöngyöt,
sem más helyi emléktárgyat nem
szándékoztunk venni, beültünk az
első cukrászdába egy üdítőre meg
egy süteményre. Valóban, az ízekben is érződik a francia hatás.
Útikalauzunk egy 80 éves polinéz volt, generációjának valószínűleg egyik utolsó tagja, és mint ilyen,
igyekezett elmesélni, milyen is volt
az élet a szigeten, mik voltak a felfogások, törvények az ő idejében.
Közben folyton kérte a bocsánatot,
hogy ne botránkozzunk meg azokon, amiket mesél, ez egy külön
világ volt. Azt mondta, 80 éves, de
én kinézésre nem adtam volna neki
60-at sem, ahogy mozgott. Iskolába
nem járt soha, mert szülei szerint ott
megtanították volna írni és olvasni,
de arra nem, hogy hogyan lehet
megélni a szigeten. 16 éves kora óta
önellátó, mindent meg tud csinálni,

Kókuszárus

ami a megélhetéshez kell. A házát ő
építette, de nincs sem villany, sem
víz a házban. Soha nem dolgozott,
mármint a mi értelmünkben, soha
nem értékelte a pénzt. Ahogy ők
éltek, ahhoz nem kellett pénz, az
csak tönkreteszi az emberi természetet. Egyszer eszik napjában,
korán reggel, de kiadósan, nem si-

etve, mint a mai nemzedék. Az ő
idejében a nősüléshez elég volt, ha
két ember tetszett egymásnak, a házasságnak nem volt semmi írásos
nyoma. Szerinte az csak a modern
társadalomban kell, hogy az ügyvédek megéljenek, ha két ember el
akar válni.
Szerinte jelenleg a szigeten
három különböző osztály él együtt:
a kínaiak – akik vagy 200 éve költöztek ide, dolgoztak, és megvettek
minden üzletet –, a franciák, akiknek a kezében van a hatalom meg a
törvény, és a polinézek, akiknek van
két kezük. Elég keserves valóságnak tűnik polinéz szempontból.
Átmentünk Uturoa városkán,
utunk az óceán partján haladt. A
város és a környék rendezett, egypár üzlet, bank és legalább hat-hét
különféle templom van, megfelelő
felekezeti iskolákkal. Nem emlékszem, hogy polinézt láttam volna.
Útikalauzunk panaszkodott is egy
kicsit, hogy ősei nyelvét már nagyon kevesen beszélik, halálra van
ítélve. Hogy megmentsék, az iskolában kellene tanítani, de nem te-

A háromszög

15

szik. Hát igen, már láttunk ilyet
máshol is.
A házak megritkultak, s egy adott
pillanatban egy vaníliaültetvény
tűnt fel. A vanília tulajdonképpen
egy orchidea, és már elég régen
kézzel kell megtermékenyíteni,
mivel a méhek kihaltak. Babramunka, csak délelőtt lehet csinálni,
és utána vagy 9 hónapot kell várni,
míg beérik. Lassan, 32 km után
megérkeztünk úti célunkhoz, a polinézek legszentebb helyéhez, Taputapuateához. Hiába, mindenkinek
kell legyen egy szent helye, melyet
imád, tisztel. Személyesen nem
látok semmi különöset ezen a helyen, egy ápolt park, trópusi növényekkel, de valószínűleg egy
őslakos sem látna semmi érdekeset
mondjuk a Szt. Péter-bazilikán,
vagy a Kábán. Az ő szent helyük a
Taputapuatea.
Itt van az ún. polinéziai háromszög – kőbe vésve – mely tulajdonképpen a Húsvét-sziget, Új-Zéland
és Hawaii közötti területet foglalja
magába. A hely mintegy 3 hektár
ápolt gyep, korall, illetve megszilárdult vulkanikus láva. A vérszomjas
Oro istennek van ajánlva, aki szerencsére napjainkban már nem követel áldozatokat.
Moorea
Nyolc meredek hegycsúcsa úgy
emelkedik ki az óceánból, mint egy
egzotikus katedrális tornyai. A szigetet övező azúr lagúnák pedig sokáig emlékeztetnek a csodás helyre,
mert Mooreát nem lehet elfeledni.
Érdemes meglátogatni cukornád-,
illetve ananászültetvényeit, itt található a világ legédesebb ananásza. A
Moorea jelentése sárga gyík. A Társaság-szigetek Szél felőli szigeteihez tartozik, mintegy 17 km-re
északnyugatra Tahititől. Természetadta szépsége még polinéziai mércével is jelentős. Sok tehetősebb
ifjú pár tölti itt a mézesheteit, a
vízre épített bungalók messziről látszanak.
Itt van a Gauguin egykori nádfedeles lakásának is egy utánzata, s
mint utólag kiderült, eléggé látványosság.
(Folytatjuk)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Szerkeszti: Kiss Éva
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L. N. J.

Megfejtések
a február 14-i számból:

Ikrek:
A társ

Skandi:
Sohase ítélj meg egy könyvet a
borítójáról; A lusta nyáron
fonna, télen kapálna.

VÍZSZINTES:1. Oklevél – Feljegyzés, memoár. 7. Keservesen sír – Páratlan roló! 8.
Innivaló – Hint. 9. Csigafajta – Épületszárny. 11. Menyasszony – Regényszerző. 12.
Tovatűnő, csillapodó – … megvénülünk (Jókai). 14. Puhafém – Költői sóhaj. 15. Girhes,
szikár – Régi büntetőeszköz. 18. Színültig – Dal. 19. Angol topmodell (Campbell) –
Maros-parti város lakója. 22. Angol tagadószó – Csendes Dani! 23. Gabonát levág – Halak
szaporodása. 25. Regényét Gárdonyi írta meg – Norvég popegyüttes. 27. Szappanmárka
– Ománi, német és luxemburgi gépkocsijelzés. 28. Gyerekfelügyelő – Román költő volt
(Octavian). 30. Latin kettős betű – Meder része! 31. Talizmán, kabala – Csőrös agyagfuvola.
FÜGGŐLEGES: 1. Finom paszta, kenőcs – Dinamikus véletlen elérésű memória az
informatikában. 2. Stimmel, épp odavaló – Bevett szokás, szertartás. 3. Kínai hosszmérték
– A nitrogén és a kén vegyjele. 4. Becézett Otília – Északi határfolyónk. 5. Szűk látókörű,
konzervatív – Királyi fejdísz. 6. Nemesfém – Hawaii köszönés. 10. Mezei munkás – Női
név. 13. … ösztön (amerikai film) – Dedó. 16. Más lapra kopírozó – Olajbogyó. 17. Északamerikai ország – Másolópapír. 20. Dél-amerikai hegylánc – Ostrom, támadás. 21. Idea,
elképzelés – Varázslat. 24. Számszerű tény – Imazáró szó. 26. Török tiszti rang volt –
Ász. 29. Arrafele! – Rangjelző szó.
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Maros Megyei Tanács

Álláshirdetés

a Maros Megyei Tanács versenyvizsgát szervez a
szakapparátusához tartozó Terület- és Városrendezési igazgatóság keretében működő városrendezési
osztály osztályvezetői tisztségére.

A betöltetlen köztisztség megnevezése:
a Maros Megyei Tanács szakapparátusa keretében a
Terület- és Városrendezési igazgatóság városrendezési osztályának vezetője (1. besorolás, ii. fokozat).
A versenyvizsga lebonyolításának módja:
a versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács székhelyén (Marosvásárhely, győzelem tér 1. sz.) kerül sor.
az írásbeli próba 2020. március 23-án 11 órától
lesz.
az interjúra az írásbeli vizsga dátumától számított
legtöbb öt munkanapon belül kerül sor. az interjú
időpontját és helyszínét az írásbeli eredmények kifüggesztésével egy időben fogják közölni.
a versenyvizsgára
az iratokat 2020.02.21. –
2020.03.11. között lehet benyújtani a Maros Megyei
Tanács székhelyén (Marosvásárhely, győzelem tér
1. sz.).
1. A versenyvizsgán való részvétel feltételei:

ahhoz, hogy a jelentkező a vezető köztisztviselői
állásra kiírt versenyvizsgán részt vehessen, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz.
sürgősségi kormányrendelet 465. cikkelyének (1)
bekezdésében előírt feltételeket halmozottan kell
teljesítse, az alábbiak szerint:
a) legyen román állampolgárságú romániai lakos;
b) ismerje a román nyelvet (beszéd, írás);
c) legyen legalább 18 éves;
d) legyen cselekvőképessége teljes birtokában;
e) családorvos által írt igazolás, hogy egészségi állapota megfelel a tisztség betöltéséhez;
f) teljesíti az alábbi tanulmányi feltételeket, és
megvan az ötéves szakmai régisége, amit a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 468. cikkelyének (2)
bekezdése, a) betűje ír elő az osztályvezető köztisztviselői állásnál;
g) teljesíti a munkaköri leírás jellegzetes feltételeit;
h) nem volt jogerősen elítélve emberiesség, az
állam vagy a hatóság ellen elkövetett bűncselekményért, korrupciós vagy szolgálati bűncselekményért,
az
igazságszolgáltatás
munkáját
megakadályozó bűncselekményért, hamisítás vagy
szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, ami
a tisztség gyakorlásával összeférhetetlenné tenné,
kivéve, ha rehabilitálták, ítélet utáni amnesztiában
részesült vagy megszűnt a cselekménynek a büntethetősége;
i) nem volt eltiltva jogerős bírósági határozattal
olyan köztisztségnek a betöltésétől vagy a szakma
gyakorlásától, amelynek a végzése közben elkövette a bűncselekményt;
j) az utóbbi 3 évben nem volt felmentve köztisztségből, vagy nem bontották fel az egyéni munkaszerződését fegyelmi okok miatt;
k) nem volt a securitate munkatársa vagy kollaboránsa.
2. A tisztség elfoglalásának sajátos követelményei:
a) egyetemi tanulmányok licenc- vagy azzal egyenértékű oklevéllel építészet vagy városrendezés
terén, építészet szakosodással – a 326/2019. sz.
kormányhatározatnak megfelelően;
B) mesteri egyetemi képzés a közigazgatás, menedzsment vagy a köztisztségnek a betöltéséhez szükséges szaktanulmányok területén;
c) minimum ötéves régiség a köztisztség betöltéséhez szükséges szaktanulmányoknak megfelelő szakmában.
Az érdekelt személyek további információkat kérhetnek a Maros Megyei Tanács szakapparátusának
humánerőforrás-osztályán Kutasi Melindától – 61es iroda, 0265/263-211 telefonszámon, 1234
belső szám, vagy a kutasi.melinda@cjmures.ro
e-mail-címen.
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Bajnokok Ligája: Otthon bukott a Tottenham,
négyet rúgott az Atalanta

A Lipcse története első nyolcaddöntős fellépése alkalmával egygólos előnyt szerzett a tavaly döntős Tottenham Hotspur vendégeként a labdarúgó Bajnokok
Ligájában szerdán.
A német csapat jobban kezdett, a meccs elején a hazaiak kapusa, Hugo Lloris csak a kapufa segítségével
tudott menteni, s bár később a túloldalon a magyar válogatott Gulácsi Péternek is volt egy bravúrja, alapvetően a Lipcse irányított, de gólt nem tudott szerezni. A
folytatás angol helyzettel indult, Gulácsi pedig ismét
remekül védett. Ezt leszámítva a szintén magyar válogatott Willi Orbán csapatkapitányt térdsérülése miatt
továbbra is nélkülöző lipcseiek játszottak fölényben,
amely Timo Werner értékesített büntetőjével góllá
érett. Hátrányban magára talált a londoni gárda, de

egyenlítenie nem sikerült, amihez Gulácsi is nagyban
hozzájárult egy újabb bravúrral, amikor Giovani Lo
Celso szabadrúgását a kapufára tolta. A másik szerdai
mérkőzésen a BL-újonc Atalanta jószerivel el is döntötte a párharcot, ugyanis pályaválasztóként a bergamóiak Milánóban 4-1-es diadalt arattak a Valencia
felett. A visszavágókat március 10-én rendezik.
Eredményjelző
LabdarúgóBajnokokLigája,nyolcaddöntő,1.mérkőzések:
*Atalanta(olasz)–Valencia(spanyol)4-1(2-0)
Gólszerzők:Hateboer(16.,63.),Ilicic(42.),Freuler(57.),
illetveCserisev(66.).
*TottenhamHotspur(angol)–Lipcse(német)0-1(0-0)
Gólszerző.:Werner(58.,tizenegyesből).

A labdarúgó 1. liga 26. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Február 22., szombat:
* 14.30 óra: FC Voluntari – Nagyszebeni Hermannstadt (DigiSport 1,
Telekom Sport 1)
* 20.00 óra: Bukaresti FCSB – Chindia Târgovişte (DigiSport 1, Telekom Sport 1)
Február 23., vasárnap:
* 16.30 óra: Konstancai Viitorul – Academica Clinceni (DigiSport 2)
* 16.30 óra: Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti Dinamo (DigiSport 1,
Telekom Sport 1)
* 16.30 óra: Gyurgyevói Astra – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (DigiSport 3)
* 20.00 óra: CSU Craiova – Kolozsvári CFR (DigiSport 1)
Február 24., hétfő:
* 20.00 óra: FC Botoşani – Jászvásári CSM Politehnica (DigiSport 1,
Telekom Sport 1)
A Sepsi OSK mérkőzését magyarul közvetíti a Marosvásárhelyi Rádió.

munkatársat keres

Hétvégi
sportműsor

FUTSAL. A 2. liga alsóházi 1.
fordulójában, vasárnap 16.30 órától, a ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi CSM – Bodzavásári
Fortius.
KOSÁRLABDA. A női Nemzeti
Liga középszakasza B csoportjának
10. fordulójában, szombaton 18
órától: Konstancai Phoenix Ştiinţa
– Marosvásárhelyi Sirius–Mureşul.
Az 1. ligás férfibajnokság 14.
fordulójában, vasárnap 18 órától:
CSM Ploieşti – Marosvásárhelyi
CSM.

Dürkopp Adler Kft.,
Marosszentgyörgy,
Agricultorilor utca 12. szám,

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 megfelelőségi jelentés kezdeményezése;
– A technológiai részleggel együttműködve elkészíti, ellenőrzi és frissíti a minőségellenőrzési tervet, dokumentációt;
– 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.

munkatársat keres

Dürkopp Adler Kft.,
Marosszentgyörgy,
Agricultorilor utca 12. szám,

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.
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Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

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

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS VÁLLALKOZÁSOKNAK adózás céljából. Tel. 0744-504-536, https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/.
(64423)

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

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; 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 MUNKÁSOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-310, Rozália. (64487-I)

ATRIPLASTKFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) és HEGESZTŐT. Szakmai felkészítést, vonzó bérezési
csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni.
További információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (64520-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)
MAROSSZENTGYÖRGYI FAKERESKEDÉS TARGONCAKEZELŐ RAKTÁROST alkalmaz. Önéletrajzokat várunk e-mailen:
office@metwotrade.ro vagy a cég székhelyén: Marosszentgyörgy, Agricultorilor u. 2. szám. (21912-I)
ALKALMAZUNK TRAKTORISTÁT. Tel. 0743-142-012. (6582-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)

APLASMATERMRT.USA-RO FÉMIPARI VÁLLALAT előnyös
feltételek mellett alkalmaz TERMELÉSI VEZETŐT (mérnök),
SZERSZÁMLAKATOST, SZERELŐLAKATOST, ESZTERGÁLYOST és MARÓST. Jelentkezés önéletrajzzal a következő e-mailcímen: barna.szilagyi@plasmaterm.ro, valamint személyesen
Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Tel. 0365/809-841.
(21923)

APCHOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására. Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni,
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64529-I)

APCHOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelőcsapatunk tagja lenni, jelentkezz
most! Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64529-I)
ANORANDKFT. előnyös feltételekkel alkalmaz ELŐKÖNYVELÉSI ISMERETEKKEL RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAT. Az
önéletrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (64537-I)

Alkalmazunk SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN
FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto
Mureş Kft. Érdeklődni lehet a cég székhelyén, a Prut u. 10. szám alatt.
(64538-I)
MAROSSZENTGYÖRGYI CÉG fémmegmunkálásban jártas
MARÓST, CNC-GÉP-ESZTERGÁLYOST, LAKATOST alkalmazna. Tel. 0744-501-114. (21929)

NEMZETKÖZI CÉG
marosvásárhelyi
kirendeltséggel
MENEDZSERASSZISZTENST keres. Munkaköri leírás: adminisztratív feladatok, dokumentumok előkészítése, szkennelése, archiválása
és fordítása, kommunikáció a kliensekkel és munkatársakkal. Elvárások: középfokú végzettség, számítógép-kezelési ismeretek, a magyar nyelv ismerete kötelező (írás, olvasás, beszéd), az angol- vagy
németnyelv-ismeret előnyt jelent. A magyar vagy angol/német nyelvű
szakmai önéletrajzokat a következő e-mail-címekre várjuk:
heatgazgep@gmail.com vagy kobor@heat-gazgep.hu, 2020. március
8-ig. (21932)

A hirdetési rovatban

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó

vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

Marosvásárhelyre CSÁKI
IRÉNKÉNEK, drága
anyukánknak 70.
születésnapja alkalmából
nagyon sok boldog
születésnapot kívánunk
erőben, egészségben!
Szerettei. (6732)

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (6094-I)

ELADÓK: szánkó, festmények, keretek,
rádió, tévé, varrógép, ajtók, többféle
bútordarab, lemezek, órák, csergeterítő,
többféle nagy és kicsi edény, 15 db
báránybőr,
sok
baba,
kerékpár,
szőnyegek, Thonet-székek, fából kiságy,
sok tűzifa, szép sarokkanapé, régiségek,
ezenkívül sok egyéb, minden olcsón.
Csere is érdekel. Tel. 0265/242-342.
(6445)
ELADÓ 2001-es kiadású, ötszemélyes Papuc Dacia 48.000-km-ben,
1.700 euró. Tel. 0741-212-220.
(6399-I)

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

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

Szeretettel köszöntjük 11. születésnapja alkalmából
KERESZTESI BRIGITTA ENIKŐT.
Kívánunk neki még nagyon sok boldog születésnapot és azt, hogy álmai,
vágyai váljanak valóra.
Szivárvány ragyogjon életed egén,
legboldogabb legyél a föld kerekén.
Váljanak valóra legszebb álmaid,
szeretet, öröm legyenek társaid.
Isten éltessen sokáig!

Szerető édesapád, id. Keresztesi József Attila, testvéred, ifj. Keresztesi
József Attila és nagyszüleid: Keresztesi Anna és Keresztesi Árpád. (6714)

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)
A MEZŐCSÁVÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
versenyvizsgát szervez részmunkaidős ADMINISZTRÁTORI állás
betöltésére meghatározatlan időre.
Részvételi feltétel:
– középfokú végzettség.
A versenyvizsga helye és időpontja:
– írásbeli vizsga: 2020. március 12-én 10 órakor a polgármesteri
hivatal székhelyén
– gyakorlati vizsga: 2020. március 16-án 11 órakor a polgármesteri
hivatal székhelyén
– szóbeli vizsga: 2020. március 16-án 12 órakor a polgármesteri
hivatal székhelyén.
A beiratkozási dossziékat a hirdetés megjelenésétől számított tíz
napon belül lehet benyújtani a polgármesteri hivatal titkárságán.
További információk a polgármesteri hivatal honlapján:
www.ceuasudecampie.ro vagy a 0265/324-112-es telefonszámon.
(64542-I)

Szeretnél az Azomureş
platformján dolgozni?

2020.február11.–március15.közöttazAzomuresplatformján munkaerőt toboroznak ÁRURAKODÓI állás betöltésére
(meghatározatlanmunkaidőre).
Követelmények:
•jófizikaierőnlét
•rendszerető,fegyelmezettszemélyiség
•csapatszellem
•készségaszakmaifelkérésekteljesítésére.
AjelentkezőkönéletrajzukatazAzomureşszékhelyénnyújthatjákbe,aDózsaGyörgyutca300.számalatt,amunkaerő-toborzó, belső kommunikációs, szakmai fejlesztési részlegen
(adminisztrációs pavilon) az ügyfélfogadás órarendje szerint,
hétfőtőlpéntekig7–9,illetve13.15–14.30óraközött.
Ajelentkezőketazönéletrajzokkiválasztásaalapjánértesítik
aversenyvizsgánvalórészvételről.
Bővebb tájékoztatás a 0372-482–921-es telefonszámon –
a munkaerő-toborzó, belső kommunikációs,
szakmai fejlesztési részlegen kérhető.
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek.
Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy
megoldja a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról
köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból;
Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András
hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;
Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában
kigyógyult az epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270- 381. (Fizetett hirdetés: mp.)

ELADÓ 2 darab nagy képernyős színes
tévé, nem plazma; jó minőségű 50 fokos
borpárlat. Tel. 0756-958-601, 8-10 óra
között. (6670)
ELADÓ terület Jedden. Tel. 0741576-235. (6562-I)

ELADÓ 7,20 ár telek főúton, Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában (üzleti tevékenységre). Tel.
0737-797-975. (6693-I)

JOGI SZEMÉLY elad egy személygépkocsit a rablaprogramba. Ára:
2000 lej, alkudható. Tel. 0788-481753. (21933-I)

ELADÓ lucernamag, lucernabála,
tökmag, tökmagolaj. Tel. 0747-480255. (6719)
ELADÓ 150 kg-os disznó. Tel. 0752030-394. (6727-I)

ELADÓ 600 db kis méretű lucernabála és 11 nagy méretű szalmabála
Marosludason. Tel. 0265/414-816.
(p.-I)

ELADÓ 3-as és 4-es váltóeke. Tel. 0745404-666. (6709)
ELADÓ 10 darab STAS rakodókaptár. Tel. 0747-581-091. (6710-I)

ELADÓ gyümölcspálinka. Érdeklődni
a 0751-409-097-es telefonszámon.
(6740-I)

LAKÁS

ELADÓ I. emeleti, 3 szobás, téglaépítésű, délkeleti tájolású tömbházlakás
a Kövesdombon, a Parângului utcában. Saját hőközpont, terasz, pince.
Irányár: 75.000 euró. Tel. 00-36-30247-0021. (v.-I)
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ELADÓ központi fekvésű, 2 szobás,
I. osztályú lakrész magánházban, a
Szabadság utcában. Tel. 0744-193947. (6428-I)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, IV.
emeleti, 50 m2-es tömbházlakás a Tudorban. Ára: 57.000 euró. Tel. 0740536-177. (6424-I)
KIADÓ garzon magánlakásban központi fűtéssel a központban. Tel. 0770850-272, 0365/444-010. (6623-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)
MAGÁNSZEMÉLY, sürgősen vásárolok tömbházlakást vagy magánházat. Azonnali fizetési lehetőség. Tel.
0755-309-832. (6592-I)

ELADÓ 3 szobás (vagon típusú)
tömbházlakás a Kövesdombon, külső
szigetelés, hőközpont. Érdeklődni a
0744-896-385-ös telefonszámon 1621 óra között. (6663-I)

KIADÓ garzon a Kárpátok sétányon
(kábeltévé, internet, telefon). Tel.
0770-466-773. (6659-I)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházlakást készpénzzel. Tel. 0745-423-310.
(6678-I)
ELADÓ 2 szobás, I. emeleti tömbházlakás, azonnal beköltözhető. Tel.
0737-797-975. (6678-I)

KIADÓ
egyszobás,
43
m2-es
tömbházlakás új tömbházban, saját
parkolóval, a Dimitrie Cantemir egyetem
mellett, hosszú távra, bebútorozva. 200
euró + garancia. Tel. 0744-615-172.
(6725)
ELADÓ első osztályú, I. emeleti, 2
szobás, 48 m2-es tömbházlakás a
Szabadság (Libertăţii) utcában, 6 méteres, termopánnal beépített terasz.
Azonnal beköltözhető. Ára: 53.000
euró. Tel. 0744-707-539. (6712-I)

ELADÓ ház telekkel Panitban, a 124.
szám alatt. Tel. 0747-997-792. (6731)

MINDENFÉLE

KIADÓ 300 m2-es üzlethelyiség a
Fortuna Complex keretében, jelenleg
az Orange Romania béreli, és 2020.
április 30. után szabadul fel. Tel.
0722-582-368,
0744-389-634.
(21927-I)

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

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, tetőszigetelést, cserépforgatást,
külső
és
belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0770-621920. (6577-I)

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

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

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

IDŐS SZEMÉLY gondozását, anyagi
támogatását vállaljuk lakás ellenében
Marosvásárhelyen. Érdeklődni a 0770591-291-es telefonszámon délután, 17-20
óra között. (6449)

Már tizenkét szomorú év telt el azóta,

„A halál mindent elvégez,
bajnak-búnak akkor vége lesz.”
Fájó szívvel emlékezünk
CZERÁN ANDRÁSRA halálának 13. évfordulóján. Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (6696-I)

hogy február 22-én utolsót dobbant a

szíve a legjobb férjnek, édesapának,
nagyapának

ISTVÁNNAK.

és

apósnak,

SIMON

Fájdalommal és szeretettel emlékezik

rá felesége, Magdi, lánya, Marika, veje,

Jóska és két unokája: Matyi és Noémi.
(6721-I)

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

JUHÁSZT alkalmazok. Tel. 0753641-888. (6608)

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSBAN jártas,
D1 kategóriás hajtásival rendelkező
sofőr ajánlatokat keres. Tel. 0740171-463. (6645-I)

JAVÍTUNK teraszt, ablakredőnyt,
tetőt, kerítést, vállalunk festést és bármilyen építkezési munkát. Nyugdíjasoknak 25% kedvezmény. Tel.
0747-816-052. (6579)

VÁLLALOK tetőfedést, kisebb javításokat; készítünk teraszt fából. Tel.
0735-288-473. (6526-I)
MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502. (6540-I)

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

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló-, falicsempe, laminált padló lerakását, lépcsőházfestést garanciával. Tel. 0746-552-473. (6631-I)

A NATALIART FUNERAR KFT. sírkeretek készítését vállalja gránitból és
mozaikból. Showroom: Sáromberke,
Fő út 340. szám. Tel. 0753-924-431.
(6660)

BEJÁRÓNŐI MUNKÁT keresek. Tel.
0747-643-792. (6675-I)

FAMETSZÉST vállalok. Tel. 0757-602904. (6718)
KERESEK asszonyt előnyös feltételekkel idős, beteg, fennjáró nő gondozására. Tel. 0740-861-159. (6728-I)

HÖLGYET keresek beteg gondozására Marosvásárhelyen. Tel. 0742552-537. (6729-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, cserépforgatást, csatornajavítást, festést,
vakolást. Tel. 0745-229-245. (6730-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk február
23-án id. BARABÁS GYÖRGYRE
halálának első évfordulóján. Emlékét örökké őrzik szerettei.
(6689)

Mély fájdalommal emlékezünk
február 23-án id. BARABÁS
GYÖRGYRE, a Textila Mureş volt
műszerészére halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen
csendes! Bánatos szerettei.
(6702)
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Fájó szívvel emlékezünk id. SIDÓ
LAJOSRA halálának 9. évfordulóján. Szép emlékét megőrizzük
egy életen át. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott! A
Sidó, Szakács és Kovács családok. (6720)

Az idő múlik, csak a fájdalom
marad.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, február 20-ára,
SOMODI KATALIN szül. Csíki, Magyarkirályfalva szülöttje halálának 3. évfordulóján. Szép emlékét
szeretettel őrizzük, amíg élünk.
Bánatos férje, fia, János, unokája, Krisztián. Nyugodj békében,
drága kicsi Mama! (6724-I)

Kegyelettel emlékezünk február
21-én
SZENTGYÖRGYI
SÁNDORRA halálának 3. évfordulóján. Emléke szívünkben mindig
élni fog. Felesége és gyermekei
családjukkal. (6734-I)

A búcsú nélküli elválás fájó emlékével
gondolunk

életünk

napján,

legszomorúbb

február

23-án

ADORJÁNI FERENCZRE halálának
első évfordulóján.

Emlékét

szívünkben

őrizzük.

Felesége, leányai, unokái, dédunokái:
Noémi és Zsolt.

Nyugodj békében, Feri bácsi! (6699)

Itt állunk némán sírod mellett, és kérjük
a Jóistent, nyugtasson békében.
Szemünkben
mély

könnyel,

fájdalommal

szívünkben

emlékezünk

UNGVÁRI IRÉNRE szül. Kiss, a drága
édesanyára, aki 17 éve itthagyott minket.

Emlékét őrzi lánya, Éva, veje, István,
unokái: Orsi és Kinga, dédunokái:

Attila és Dóra.

Soha el nem feledünk. (6710-I)
„Köszönjük neked, Uram, hogy ő a

miénk volt,

és az is marad, mert aki szerettei szíCsak az idő múlik,
feledni nem lehet,
szívünkben megmarad
emléked és a szeretet.
Fájó szívvel emlékezünk február
21-én drága édesapánkra, VÉGH
ATTILÁRA halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét őrzik
lányai és családjuk. (6741)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama,
ERDŐ JULIÁNNA
szül. Nagy
türelemmel viselt betegség után
február 19-én, 94 éves korában
csendesen megpihent.
Temetése február 21-én, pénteken 15 órakor lesz a református
temetőben, unitárius szertartás
szerint.
Búcsúznak leányai: Judit és Éva,
unokái: Péter és Zsolt, dédunokája, Balázs. (6715-I)
Szomorúan tudatjuk, hogy akit
tiszteltünk és szerettünk,
KOSZTÁN LAJOS
(Laci)
a bőrgyár volt dolgozója
69 éves korában elhunyt. Temetése február 21-én, pénteken 14
órakor lesz a marosszentgyörgyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (6722-I)

vében él,

az nem hal meg, csak távol van.”
Tizenöt

dr.

éve

(Szent Ágoston)
annak,

ÁGOSTON

hogy

ALBERT

2005. február 22-én örökre itthagyott

bennünket.

Soha el nem múló szeretettel, szomorú szívvel emlékezünk
arra a napra.

Szerető felesége, gyermekei, unokái, veje és menye. (6711-I)
Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott
bennünk,

sok millió szó, melyet felidézve könynyes lesz a szemünk.

Csillagnyi mosoly, melyet szereztél
nekünk,

köszönjük,

hogy

voltál

nekünk.

A halál olyan súlyos veszteség, hogy

valójában sohasem lehet feldolgozni.

Az emléke elhalványulhat a szeretett személynek, de a hiánya
mindig megmarad. Az igaz szeretet megtanít szenvedni, meg-

tanít mérhetetlen fájdalmat érezni, csupán egy dolgot nem:
felejteni. Lelked, mint fehér galamb, messzire szállt, könnyes
szemünk többé nem talál. Köszönjük, hogy lelked a lel-

künkbe írtad, nincs felettünk hatalma a sírnak. Amit benned
megtaláltunk, nem találjuk senkiben, amit benned elvesztet-

tünk, nem pótolja senki sem.

Halálának 12. évfordulóján könnyes szemmel emlékezünk a
marosszentkirályi id. GYÉRESI GYULÁRA.

Emlékét őrzi felesége, Annuska és három gyermeke: Győző,
Melinda, Gyuszi és családjuk.
Nyugodjál békében! (6739-I)
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Maros Megyei Tanács

MŰsZaKi igaZgaTÓság

MUnKáLaTKÖVeTÉsi osZTáLy

Hirdetés
a Maros Megyei Tanács a DJ153e-Dn15 – Marosbogát megyei út szélesítése beruházás kezdeménye-

zőjeként értesíti az érdekelteket, hogy a Maros
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség döntése alap-

A Carit-San Medical rendelőintézet

ingyenes

pszichiátriai szakrendelésre várja
az érdeklődőket családorvosi,
illetve szakorvosi küldőpapír alapján. Egyéb szakrendelések
(több mint 20 szakrendelő) fizetség ellenében.

Laboratórium: 0265-250-874
Járóbeteg-rendelő: 0265/269-172.

www.caritsanmed.ro

ján a DJ153e Dn15 – Marosbogát megyei út szélesítése projekt megvalósításához, amelyet Marosbogát

község bel- és külterületén fognak kivitelezni, nem

szükséges környezeti hatástanulmány.

a beruházás besorolására vonatkozó döntéstervezet

és annak megindoklása tanulmányozható a Maros

Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén

(Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám), hétfőnként

9-15 óra között, keddtől péntekig 9-12 óra között,
valamint

a

következő

http://apmms.anpm.ro.

weboldalon:

az érdekelt személyek a besorolási döntéstervezettel kapcsolatos megjegyzéseiket/ellenvetéseiket a

döntés közzétételétől számított 10 napos határidőn

belül nyújthatják be a Maros Megyei Környezetvé-

delmi Ügynökséghez.
az eLnÖK nevében

Paul cosma

szász Zoltán Tibor

főjegyző

megyemenedzser

ovidiu Dancu
alelnök

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., 10 órától: díjazás, díszebéd.
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.

A Marosvásárhelyi Helyi Közszállítási
Vállalat Rt.
alkalmaz
AUTÓ-VILLANYSZERELŐT

Követelmény:
–autó-villanyszerelőiszakképesítés
–előnytjelentazautó-villanyszerelőiszakismeretéstapasztalataszakmában

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA SOFŐRÖKET

Követelmények:
–Dkategóriáshajtásijogosítvány
–érvényesszakmaitanúsítvány(attesztát)
Akérvényönéletrajzzal,avégzettség/szakképzés,hajtásijogosítvány
ésaszakmaitanúsítvány(attesztát)másolatával,esetlegesajánlásokkal
acégMarosvásárhely,Bégautca2.számalattiszékhelyén,atitkárságonnyújthatóbehétfőtőlpéntekig9–15óraközött.Tel.0265/269-077
vagy0733-090-691.
A közszállítási vállalat vezetősége

