
Elutasították a katolikus iskola felszámolását

A POL Horaţiu Lobonţ 
iskolaügyekért felelős

aligazgató lemondását kérte
Tizenhárom ellenszavazattal és négy tartózkodással
a marosvásárhelyi tanács tegnap délutáni ülésén
nem szavazták meg azt a határozattervezetet, amely
a tanfelügyelőség szakmai véleményét figyelembe
véve véglegesítette volna a 2017-18-as beiskolázási
tervezetet, amelyből kihagyták a Római Katolikus
Teológiai Líceumot, és további hét iskola helyzetét
formai hibák miatt kifogásolták. 

A hivatal a múlt heti tanácsülésen még ennél is tovább ment
volna, úgy, hogy feldarabolja a katolikus iskolát, amelynek 0–
VIII. osztályait a tervek szerint az Unirea Főgimnáziumhoz, a
IX-XII. osztályokat pedig a Bolyai középiskolához csatolja.
Nem véletlen hát, hogy az ülésen nagy számban voltak jelen a
katolikus iskolát képviselő szülők, akik román és magyar
nyelvű tiltakozó táblákkal akartak a tanácsosok vallásos érzü-
letére és jóindulatára hatni. 

Bár az ülés napirendjén 27. pontként szerepelt a szóban forgó
határozattervezet, az ülésvezető tanácsos dr. Benedek Teodóra
javaslatára első napirendi pontként tárgyalták. 

A szülők által Zsigmond Imola irányításával összeállított me-
móriumot Peti András tanácsos olvasta fel magyar és román
nyelven. Ebben elhangzott, hogy a polgármesteri hivatal

Marosvásárhelyen, a Maros-
hídnak az Egyesülés negyed
felőli szakaszán körforgalmat
alakítanak ki, ugyanakkor vá-
rosrendezési újdonságokra is
számítani kell az Egyesülés
negyed be-, illetve kivezető
szakaszain. 

Március 22-től forgalomkorláto-
zással szembesülhetnek mindazok,
akik a Maros-hídon átívelő útsza-
kaszt használják, ugyanis a volt
Kossuth/Călăraşilor, Tisza és Híd-
vég utca kereszteződésénél a kör-
pálya kialakítási munkálatai miatt
egy bizonyos szakaszon csak
egyetlen sávon közlekedhetnek a
gépjárművek, ami csúcsidőszakban

komoly fennakadásokat okoz. A
2,6 millió lej értékű beruházási
munkálatokat remélhetőleg május
10-éig befejezik. A körforgalom ki-
alakítása mellett a magánházak
előtti keskeny járdákat is szélesítik,
eddig ugyanis babakocsival vagy
kerekes székkel lehetetlen volt a
nyolcvan centiméteres járdaszaka-
szon elhaladni, helyenként a gyalo-

gosok csak libasorban tudtak köz-
lekedni a virágüzlet és a szemközti
családi házak előtti gyalogjárókon.

Amint a megyeszékhely önkor-
mányzatának műszaki igazgatósá-
gán tájékoztattak, a körforgalom
kialakítása mellett az Egyesülés ne-
gyed gépjárműforgalma előtt egy új
útszakasz nyílik meg. A postahivatal

Bérek ködben
Caragiale is elismerően csettintene arra a viccre,

amit a munkaügyi miniszter mondott: azért titkolóztak
az új egységes bértörvény kapcsán, hogy a sajtónak
ne adjanak pletykatémát. Csak az a sajnos a kérdés-
ben, hogy a tárcavezető nem humorizált, és az is, hogy
a belengetett új fizetéseket a közszféra nem biztos
hogy meg is kapja majd a beígért menetrend és össze-
gek szerint.

Annyiban mégis igaza van az egykori nagy-romá-
nia-párti hölgyeménynek, hogy a sajtó tényleg nem tu-
dott volna pletykán kívül egyebet kezdeni a témával,
mert azt egyelőre csak a szocdem pártházban tudják,
hogy ki, mikor, mennyi béremelést kap, és azt miből
fogják fedezni. Mert erről egy átlátható tervezetet
nemhogy a sajtó, de a kérdésben leginkább érintettek,
a lekenyerezendő munkavállalókat képviselő szakszer-
vezetek sem kaptak. Egyesek ezt szóvá is tették, kérve
a munkaügyi és a társadalmi párbeszédért felelős mi-
niszterek lemondását, a szociáldemokratákhoz köze-
lebb álló szakszervezetek nem sérelmezték a
párbeszéd elmaradását. Lehet, hogy nagy titkokban
beavatták, akiket kellett.

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)(Folytatás a 4. oldalon)
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Benedek István

Szer Pálosy Piroska

Tavaszi dzsessz
Érdekes, nívós és változatos prog-
rammal várja a zene-, buli- és szín-
házkedvelőket a tavaszi hónapok
folyamán is a marosvásárhelyi
Jazz&Blues Club. 
____________2.
A szentpétervári
robbantó üzbég
kapcsolatairól ír 
az orosz sajtó
A gyanúsított Osban született, amely
túlnyomórészt az üzbég kisebbség
lakta Fergana-völgyben található,
ahonnan a dzsihadisták százszámra
utaztak el Szíriába harcolni, ahol a Ta-
uhid val Dzsihád terrorszervezethez
csatlakoztak.
____________3.
Arany János és
az erdélyiek (III.)
A figyelmes olvasó bizonyára emlék-
szik, hogy a címben megadott témá-
val fogalkoztunk többet, és csak a
március 2-i ünnepségekre szakítottuk
meg ezt a sorozatot, azért, hogy be-
mutassuk Arany János nagyszalontai
indulását, és néhány kevésbé ismert
életrajzi adatot közöljünk Arany János
gyermekkoráról.
____________5.
A „fake news” 
Hónapok óta virágzik a fake news
angol kifejezés a médiában az inter-
neten szándékosan terjesztett álhírek
megjelölésére, igazából még pontos
fordítása sincs. A kifejezés régi gya-
korlatot takar – már a 18. században
is léteztek Franciaországban gúnyira-
tok és „kacsák” –, de az internetes
környezet révén új erőre kapott a je-
lenség
____________15.

Fotó: Nagy Tibor

Körforgalom és irányváltoztatás a Maros-hídnál

Kényszermegoldások



Húsvéti zsongás 
A marosvásárhelyi Női Akadémia a Divers Egyesülettel és
a Maros Megyei Múzeummal közösen a Húsvéti zsongás
című rendezvényre várja a gyerekeket és a szülőket ma,
április 7-én 10-17 és holnap, 8-án 10-14 óra között a Tör-
ténelmi Múzeumba (a várban lévő sárga épületbe), ahol
kézműves-kiállítással egybekötött kézműves-tevékenysé-
gekre kerül sor. Az esemény fénypontja a tojásfestés lesz,
de lehet faragni, mézeskalácsot sütni, nemezeléssel és
papírból húsvéti figurákat és díszeket készíteni. Emellett a
gyerekek locsolóverseket és mondókákat tanulhatnak és
a húsvéti nyuszival is találkozhatnak. A kézműves-foglal-
kozásokhoz egy lej a hozzájárulás, a tojásfestéshez min-
denki vigyen magával főtt tojást. További információkért
hívják a 0724-292-999 telefonszámot. A torlódás elkerü-
lése végett a gyerekcsoportokat előre be kell jelenteni . A
belépés díjtalan.

Esztendő kereke – hagyomány-
őrző gyermekprogram 
Április 8-án, szombaton délelőtt 10 órától a tavaszi ünnep-
kör szokásaival ismerkedhetnek az 1-4. osztályos gyere-
kek a Néprajzi és Népművészeti Múzeumban, ahol
alkalom nyílik éneklésre, népi gyermekjátékokra, húsvéti
zöldágazásra, tojásfestésre és egyéb kézműves-foglalko-
zásokra. Az eseményre szülőket, nagyszülőket is várnak.
Belépő: 5 lej (testvérek és csoportok esetén kedvezmé-
nyes jegyek válthatók). Jelentkezni a következő elérhető-
ségeken lehet: virginasemese@yahoo.com, telefon
0720-671-640. A program szakmai partnere a Hagyomá-
nyok Háza.

Boros Arany-esték
Április 11-én, kedden, a magyar költészet napján, este fél
nyolc órai kezdettel, a Tamacisza Kulturális Egyesület és
a Bach borozó szervezésében bemutatják a Boros Arany-
esték, az bejövő jó vigadalmára című, Arany János verse-
iből válogatott műsort. A verseket Kinda Szilárd és Kozsik
József színművészek tolmácsolásában, egy pohár bor
mellett hallgathatja a közönség. Gitáron Lőrinczi György
játszik. Az eseményre a borozóban, a Forradalom utca 4.
szám alatt kerül sor. 

A roma kultúra napja
A Gyulafehérvári Caritas társadalmi beilleszkedést előse-
gítő programja keretében másodszorra szervez roma na-
pokat ma 16 órai kezdettel a marosszentgyörgyi
kultúrotthonban. Áldást mondanak: Baricz Lajos plébános
és Roată Gigel ortodox lelkész, majd Sófalvi Szabolcs
polgármester köszöntőbeszéde hangzik el. A Hand in
Hand foglalkoztató központ iskolásai szavalnak, bemutat-
ják a roma népviseletet, majd táncház lesz. Fellép: Varga
Gyula hegedűművész, a Vadrózsák és az Aven Amentza
táncegyüttes. 

Iskolatörténeti kiállítás 
A Református Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma, a
Marosvásárhelyi Református Kollégium és a Maros Me-
gyei Múzeum Protestáns iskolatörténeti mozaik címmel
nyit kiállítást ma, április 7-én 15 órától a marosvásárhelyi
Vármúzeumban. Felszólal Jakab István, a Maros-Mező-
ségi Református Egyházmegye esperese, Kecskés
Csaba, a Marosi Unitárius Egyházkör esperese, Péter Fe-
renc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Novák Zoltán sze-
nátor, dr. Papp Kornél, a Református Tehetséggondozó
Alapítvány kuratóriumának titkára, valamint Benedek
Zsolt, a Református Kollégium igazgatója, történelemta-
nára. Fellépnek a kollégium diákjai. A kiállítás a Reformá-
ció Emlékbizottság támogatásával jött létre.

József Attila-versek – két nyelven 
Április 11-én 18 órától a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
dísztermében, a magyar költészet napjára és József Atti-
lára emlékezve, a költő verseit magyarul és román fordí-
tásban is hallhatja az érdeklődő közönség. Előadják az
Art M Troup Theatre ifjúsági színjátszó csoport tagjai.
Rendező Gyéresi Júlia, szervezi a Demokratikus Maros-
vásárhelyért szervezet. A résztvevők vigyék magukkal
kedvenc verseiket. 

Kerékpártúra a Bekecsre 
A marosvásárhelyi Pro Biciclo Urbo szervezet április 9-én,
vasárnap kerékpártúrát szervez a Bekecs-tetőre. Indulás
8.15 órakor a Bolyai-szobor elől. Útirány: Marosvásárhely
– Nagyernye – Iszló – Nyárádköszvényes – Bekecs-tető –
Nyárádselye – Nyárádszereda – Marosvásárhely. Össztá-
volság: 80 km. Bővebb felvilágosítás Kulcsár Béla szerve-
zőtől a 0731-417-215-ös telefonszámon. 

Pálmaágat lenget a lelkes tömeg
és mint hadvezérnek hozsannát kiált;
az ő személyében rejtetten jöhet,
akire rég várnak – Messiás király.

Elűzi majd ő minden ellenségét,
Dávid birodalma újra visszatér,
és megszilárdítja benne a békét,
ellenségtől benne már senki se fél.

A bűnbánat útján ma is jön az Úr,
aki befogadja oda bevonul –
az Isten országa így kezdődik el. 

Alázattal rakom bűneim elé,
bizalommal megyek – bűnbánó – felé,
mert a szívem, érzem, szeretettel ver. 
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Érdekes, nívós és változatos programmal várja a zene-,
buli- és színházkedvelőket a tavaszi hónapok folyamán is
a marosvásárhelyi Jazz&Blues Club. A Sörház utcai lokál
és kulturális központ a táncestektől a színházi eseményeken
és koncerteken keresztül a fesztiválokig számos eseményt
szervez április és május folyamán, amelyekről az alábbi-
akban olvashatnak. 

Mindegyik hét hétfő estéje a táncházmozgalomé: a Folk
Center Alapítvány és a Jazz&Blues Club táncházzal várja
a hagyományos táncra vágyókat, ahol énekoktatással, élő
muzsikával és háttéroktatással is foglalkoznak.

Április hetedikén, péntek este rockkoncert kezdődik a
klubhoz tartozó Metal Bunkerben, ahol ezúttal a húszéves
múlttal büszkélkedő hazai Gothic együttes lép fel. A for-
máció eddig több mint ötszáz alkalommal lépett fel az or-
szágban és külföldön, 2012-ben pedig megnyerték az
országos Wacken Metal Battle versenyt, amelynek díjaként
részt vehettek a legendás Wacken Open Air fesztiválon. Ez-
úttal az új, Demons című nagylemezüket mutatják be.

Akik lazább péntek estére vágynak, azok a Sörházba lá-
togathatnak el, ahol este 9 órától a marosvásárhelyi Bronx
együttes lép fel Acoustic Show című produkciójával. A
koncertre a belépés ingyenes. 

Ugyancsak április hetedikén, pénteken újabb bulit, ezút-
tal beerpongbajnoksággal összekötött Techno Partyt szer-
vez a dzsesszklubban az ADML csapata. 10-től 1 óráig
pörög a party starter buli, ezután Fier+Lokodi lépnek fel
house és techno ütemekkel.

A hétvégi dzsesszklubos bulikat április 8-án, szombaton
este 10 órától a Safe in Sound parti egészíti ki a Piano te-

remben, amelyen DJ Andriss keveri az RNB, hiphop és
EDM zenéket. 

Április 23-án nagy eseményre készül a marosvásárhelyi
klub. A Jazz&Blues Club – 10 éve együtt! című koncert
címe elárulja a lényeget, idén fennállásának tizedik évét
ünnepli a lokál. Amint a dzsesszklub közleményében ol-
vashatjuk, „köszönjük nektek, hogy mellettünk álltatok és
támogattatok jóban, rosszban. Külön köszönjük a partnere-
inknek, hogy önzetlen segítségükkel támogatták a klub fej-
lődését és továbbműködését. Reméljük, a következő 10 évet
is együtt fogjuk ünnepelni. Ezért április 23-án egy nagy bu-
lival ünnepeljük a 10 éves születésnapunkat, egy rendkívüli
koncerttel, ahol fellépnek azok a helyi együttesek, amelyek
az évek során zenéltek a klubban. A koncert jótékonysági
jellegű lesz, a belépődíjból begyűjtött pénzt meleg étel for-
májában juttatjuk el a marosszentannai Szent Ferenc Ala-
pítványhoz tartozó iskolaházban lévő 20 gyerekhez”.

Májusban a klub egyik legrangosabb eseménysorozatára
készül: az immár kilencedik alkalommal sorra kerülő Nem-
zetközi Egyetemista Dzsesszfesztiválra. A rendezvény
május 10-e és 14-e között zajlik a dzsesszklubban és a Kul-
túrpalotában, számos fellépő és meglepetés várja majd a
nagyérdeműt. Május 10-én fellép a Say What! Trio és a
Gyárfás István & Alex Man Guitar Duo; május 11-én a
Sorin Zlat Trio és a jászvásári George Enescu zenefőiskola
Big Bandje; május 12-én Teodora Enache & Kael Norbert;
május 13-án a Váczi Eszter Quartet; május 14-én pedig az
On Impulse Ft. Deborah Carter (Hollandia és AEÁ). Ez
utóbbi eseményre a későbbiekben részletesen visszatérünk.
(Knb.)

EMKE-közgyűlés és -díjátadás 
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület közgyűlé-
sére és az EMKE-díjak átadására április 8-án, szombaton
11 órától kerül sor Kolozsváron, a Bánffy-palota Tonitza
termében. Előadást tart Závogyán Magdolna helyettes ál-
lamtitkár, majd az elnökség beszámolója hangzik el. Dél-
után 3 órakor átadják az EMKE-díjakat és díszokleveleket,
közreműködik a Guttman Mihály-pedagóguskórus, fél 6
órától bemutatják a Csodálatos tanúságtétel. Vizi E. Szil-
veszternek sok szeretettel Erdélyből című könyvet az ün-
nepelt jelenlétében. A könyvet bemutatja a szerkesztő,
Ábrám Zoltán. A rendezvény a 19 órakor kezdődő Görög
Sisters zongoraduó koncertjével zárul, a Gheorghe Dima
Zeneakadémia stúdiótermében.

Kitüntették Jakab István református
esperest 

Jakab Istvánt, a Maros-Mezőségi Református Egyházme-
gye esperesét, a Galambodi Református Egyházközség
lelkipásztorát a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tün-
tette ki Áder János magyar köztársasági elnök. Az esperes
kitüntetését az erdélyi szórványmagyarság hitéletének
gazdagítása és önazonosságának megőrzése iránti hűsé-
ges lelkészi munkája és a közösségépítés felvállalása el-
ismeréseként kapta. A díjat Magyarország csíkszeredai
főkonzulátusán adták át. 

Kezeld a pénzt tudatosan! 
Április 10-én este 7 órai kezdettel a Maros Művészegyüt-
tes kövesdombi termében Portik Herbert Zoltán hetednapi
adventista lelkész bemutatja a Kezeld a pénzt tudatosan!
című, a gyakorlati keresztény életre irányuló szemináriu-
mát. A belépés ingyenes. 

Átadják a Lídia-otthon 
új hőrendszerét

A Fomco Csoport szombaton, április 8-án délelőtt 10 óra-
kor avatja fel a marosvásárhelyi Lídia gyermekotthonban
(Mihai Eminescu u. 30. sz.) eszközölt újításokat. A projekt
révén sikerült egy új hőrendszert felszerelni, a munkálatok
hozzávetőleges értéke 15.500 lej, az összeg fele a Fomco
Csoport alkalmazottai által szervezett karitatív rendezvé-
nyen gyűlt össze. Az átadásra egy interaktív esemény ke-
retében kerül sor, amelyen a Fomco-alkalmazottak
gyermekei és az otthonban nevelkedő gyerekek együtt
vesznek részt. A gyermekek megtapasztalhatják, milyen
az élet a gyermekotthonban, fejlesztő játékok lesznek a
Creactivity Kids Club csapatának közreműködésével.

Gézengúz gyerektáncház 
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A já-
tékos néptánc- és népdaltanulásra óvodások (3-6 év) szá-
mára kedden kerül sor 18 órától. Muzsikál Sinkó András
és az Öves együttes. Helyszín: a Dr. Bernády György Ál-
talános Iskola (volt 2-es számú; Dózsa György u. 11. sz.)
tornaterme. Cserecipő szükséges.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma HERMAN, 
holnap DÉNES napja. 
DÉNES: a görög Dionüszosz
latin alakjának rövidülése. Je-
lentése: a bor és szőlő istenének
ajánlott. 

7., péntek
A Nap kel 

6 óra 51 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 58 perckor. 
Az év 97. napja, 

hátravan 268 nap.

Tavaszi dzsessz 
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1 EUR 4,5262
1 USD 4,2430

100 HUF 1,4581
1 g ARANY 171,0028

IDŐJÁRÁS
Esős idő 

Hőmérséklet:
max. 110C
min. 20C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
20, 28, 25, 21, 43 +5 NOROC PLUS: 4 6 4 9 6 5

19, 32, 13, 12, 8, 5 SUPER NOROC: 8 9 7 9 7 6

22, 20, 2, 36, 1, 8 NOROC: 1 0 0 2 0 4 2

Baricz Lajos

Pálmaágat lenget



Titkolózás volt az egységes bér-
törvény körül, mert nem akartuk,
hogy megjelenjen a sajtóban,
ugyanis sokat dolgoztunk, szá-
mos javítást is eszközöltünk rajta
és nem akartuk, hogy komolyta-
lannak tűnjünk, vagy hogy
hamis információkat terjesz-
szünk – nyilatkozta kedd este az
Antena 3 televízióban Lia Olguţa
Vasilescu, munkaügyi és társa-
dalmi egyenlőségért felelős mi-
niszter.

„Dolgoztunk, tárgyaltunk a szakszer-
vezetekkel, javítottunk a törvényen és
nem akartuk, hogy a sajtóban ma megje-
lenjen egy fizetés, s azt holnap kijavít-
suk, mert úgy tűnhetett volna, hogy
komolytalanok vagyunk. Az egységes
bértörvény 80 százalékát a párton belül
dolgoztuk ki, és nem értem, miért furcsa,
hogy benyújtjuk a parlamentbe. Nem fe-
lelősségvállalással fogadjuk el, mert nem
tökéletes törvény. Bizonyára figyelmen
kívül hagytunk néhány dolgot, amit majd
a parlament kijavít. Ha most a kormány-
hoz küldjük a tervezetet, utólag akkor is
a parlamenthez kerül, csak még egy

egész hónapot közmeghallgatáson kell
tartanunk, és ez azt jelentené, hogy elás-
suk a törvényt” – magyarázta a minisz-
ter.

Vasilescu szerint a törvény alkalma-
zása 2020-ig átlagosan 50 százalékos fi-
zetésemelést jelent, 32 milliárd lejbe
kerül és megszüntet minden most fellel-
hető igazságtalanságot.

Az állami szféra fizetésére jelenleg a
GDP 7,5 százalékát költik, amely 10 szá-
zalékra nő majd, de még így is az Euró-
pai Unió 12-14 százalékos átlagértéke
alatt marad – mondta a miniszter.
Semmibe veszik a szakszervezeteket

A PRO ADMINISTRAŢIE Romániai
Szakszervezeti Szövetség (FSPAR) el-
nöke, Silvia Moldovan szerdán úgy 
nyilatkozott az Agerpres hírügynökség-
nek: az egységes bértörvény tervezete
körüli titkolózás, a közigazgatásban dol-
gozók képviselőivel való áttekinthető
vita hiánya egyet jelent a szakszerveze-
tek semmibevételével.

„Ez a lépés nem más, mint a szak-
szervezetek semmibevétele. Mindeddig
semmiféle tervezetet nem mutattak

meg nekünk. A kormányfő kijelentései-
ből kiindulva arra számítottunk, hogy a
törvénytervezetet május végéig halaszt-
ják, és vita lesz róla, annak érdekében,
hogy kiszámítható legyen és hosszú
távon lehessen gyakorlatba ültetni.
Döbbenten értesültünk arról, hogy
nem tartanak semmiféle vitát, és Lia
Olguţa Vasilescu miniszter asszony sza-
vai szerint csütörtökön a PSD-n belül
tárgyalják meg, majd egy képviselőcso-
port terjeszti a parlament elé. Ez a szak-
szervezetek semmibevétele, mert ezek
szerint nem lesz már semmiféle vita.
Össze vagyunk zavarodva, hisz mi,
akik a közigazgatásban dolgozunk,
egyetlen előírását sem ismerjük a tör-
vénytervezetnek, nem tudjuk, hogy szá-
mítják majd ki a béreket” – mondta
Silvia Moldovan.

A szakszervezeti vezető hozzátette, ez
az eljárás arra enged következtetni, hogy
valójában nem az egységes bértörvény
megvalósítása a cél, nem is a rendszeren
belüli bérkülönbségek eltörlése, hanem
„egy olyan törvény, amely konzervál bi-
zonyos előjogokat”. (Agerpres)

A szentpétervári metrórobbantással gyanúsított Ak-
barzson Dzsalilov üzbég iszlamista radikálisokkal
állhatott kapcsolatban, és a merényletre készülve
Moszkvában is megfordult – írták csütörtökön orosz
lapok.

A Kommerszant szerint orosz és kirgiz nyomozók igyekez-
nek a végére járni annak a verziónak, hogy Dzsalilovot a föl-
dijei, kirgizisztáni üzbégek bujtatták fel a robbantásra. A
gyanúsított Osban született, amely túlnyomórészt az üzbég ki-
sebbség lakta Fergana-völgyben található, ahonnan a dzsiha-
disták százszámra utaztak el Szíriába harcolni, ahol a Tauhid
val Dzsihád terrorszervezethez csatlakoztak.

A csoportosulás Kirgizisztánban a betiltása ellenére is aktív
és a közösségi oldalakon új tagokat toboroz. Dzsalilov febru-
árban a szülőföldjén járt, és a lap forrásai szerint ekkor kerül-
hetett a szervezet befolyása alá.

A Rosszijszkaja Gazeta úgy értesült, hogy Moszkvában is
keresik a feltételezett öngyilkos merénylő tettestársait, mert
Dzsalilov március 3-án Kirgizisztánból nem közvetlenül
Szentpétervárra, hanem az orosz fővárosba repült vissza. A lap
szerint nem kizárt, hogy itt kapta meg a robbanóanyagot, ame-
lyet aztán vonattal szállított át az észak-oroszországi nagyvá-
rosba. Dzsalilov a merénylet előtt sohasem került a hatóságok
látókörébe.

A Kommerszant arról is beszámolt, hogy a rendvédelmi
szerveket rendkívüli módon leterhelik a gyanús tárgyakról és
állítólag aláaknázott objektumokról szóló hamis bejelentések.
Az ilyen hívások terrortámadások után meg szoktak szapo-
rodni, de most nem helyi telefonbetyároktól, hanem egyre in-
kább Ukrajna területéről futnak be. Mivel a két ország
hatóságai nem működnek együtt, a tetteseket nem lehet fele-
lősségre vonni. (MTI)
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Terrorcselekmény miatt körözött
romániai származású férfit fogtak el

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói
Budapesten fogtak el egy terrorcselekmény miatt kö-
rözött 36 éves román állampolgárt – közölte a me-
gyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel
csütörtökön. Noskó Zsolt elmondta: a nógrádi nyo-
mozók szerdán kora este Budapesten igazoltatták
Sz. E. Istvánt, aki ellen a Fővárosi Törvényszék el-
fogatóparancsot bocsátott ki, mivel a terrorcselek-
mény elkövetése miatt folyamatban lévő
büntetőeljárásban elrendelt előzetes letartóztatás
hatálya alól szándékosan kivonta magát. A férfi ellen
nemzetközi, illetve európai elfogatóparancs is ér-
vényben volt. (MTI)

Székelyudvarhelyen tartja 
tisztújító kongresszusát az EMNP

Április 22-én Székelyudvarhelyen tartja tisztújító
kongresszusát az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
– jelentette be egy csütörtöki kolozsvári sajtótájékoz-
tatón Szilágyi Zsolt, a párt elnöke. Szilágyi Zsolt el-
mondta: elkezdődött már, és az elkövetkező
napokban folytatódik a megyei szervezetek tisztújító
gyűléseinek a sorozata. Ezek a testületek tehetnek
jelöléseket az elnök személyére és elnökségi ta-
gokra. Hozzátette: a Szilágy megyei szervezet újabb
mandátumra jelölte, és ezt el is fogadta. Azt is meg-
jegyezte: csak a megyei szervezetek hátralévő köz-
gyűlései után derül ki, hogy lesz-e kihívója. (MTI)

Bankautomatát loptak el 
Temesváron

Nagy erőkkel keresi a Temes megyei rendőrség azo-
kat a személyeket, akik a temesvári repülőtér szom-
szédságából elloptak egy 600 ezer lejt tartalmazó
bankautomatát. „Egyelőre ismeretlen személyek
szerdáról csütörtökre virradó éjjel betörtek egy ke-
reskedelmi társaság székhelyére és onnan elloptak
egy 600.000 lejt tartalmazó széfet” – nyilatkozta csü-
törtökön az Agerpres hírügynökségnek Ionuţ Bocan-
cea, a Temes Megyei Rendőr-felügyelőség
szóvivője. (Agerpres)

Egyéves tárgyalás várható a Brexit
kereskedelmi megállapodásáról

Gálik Zoltán egyetemi tanár szerint Nagy-Britannia
unióból való kilépése miatt körülbelül egyéves tár-
gyalás várható a kereskedelmi megállapodásról.
Gálik Zoltánt az M1 aktuális csatorna csütörtök reg-
geli műsorában annak kapcsán kérdezték, hogy
szerdán az Európai Parlament meghatározta az
Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnésé-
ről létrejövő esetleges egyezség elfogadásához
szükséges feltételeket. Az egyetemi tanár elmondta:
a Brexit-megállapodás jóváhagyása egy sokszerep-
lős folyamat. Az Európai Tanácson belül minősített
többséggel, majd az Európai Parlamentnek egy-
szerű többséggel kell elfogadnia a részleteket, s a
nemzetállami parlamenteknek is lehet beleszólása.
(MTI)

Egy normálisan működő állam felelős és hozzáértő
kormányzata úgy kezelné a közszféra bérezésének kér-
déskörét, hogy előállna egy olyan tervezettel, amiből vi-
lágosan látszik, mennyi munkáért mennyi pénzt
látnának jónak adni a közalkalmazottaknak, és ezt mi-
lyen forrásból állnák, legalább az adott kormányzati
ciklus során. Amikor már van egy világos terv, akkor
azt a munkavállalókkal is meg kellene vitatni, de a nyil-
vánosság előtt, hiszen a közszféra béreit a reálgazda-
ságban dolgozó alkalmazottak és cégek adóiból fizetik,
tehát a mezei adófizetőnek ehhez legalább annyi köze
van, mint a döntnököknek és a közalkalmazottaknak.
Hogy aztán a bértörvényt parlamenti vitában vagy kor-
mányzati felelősségvállalással fogadják el, az sem mel-
lékes, de a nyilvános vitából láthattuk volna, hogy a
kormányzat mit akar ezzel a kérdéssel tenni. Érdemben
semmit, a céljuk a politikai haszonszerzés, ez abból is
látszik, hogy a törvény még a parlament elé sem került,
de már elindult az üzengetés az elnöki hivatal irányába.
Mintha egyenesen várnák, hogy az államfő ne hirdesse
ki elsőre a törvényt, hogy éjjelekbe menően lehessen
etetni a választókat a hírtévékben arról, hogy ők szór-
nák a mannát a nép közé két kézzel, de a fránya szász
nem akarja engedni. Az nem is tűnik kérdésnek, hogy a
törvényt két kézzel fogja megszavazni a kormánytöbb-
ség, de az már annál inkább, hogy a megszellőztetett fi-
zetéseket mennyi ideig lesz képes állni is a kormányzat.
Görög receptre fő itt egy válság, ami keserű lesz azok-
nak is, akik sejtik a következményeket, de duplán rossz
a megvezetett választóknak. Csak a csoda segíthet, hogy
elkerüljük.

Bérek ködben
(Folytatás az 1. oldalról)

Közel újabb ezer dolgozót alkalmaz az amerikai Ford
craiovai üzemében, ahol ősztől fogják gyártani az
Ecosport hobbiterepjáró modellt – közölte csütörtö-
kön a járműgyártó.

A Ford Craiován jelenleg 2715 dolgozót foglalkoztat. Szá-
muk őszig 976-tal bővül, így az üzemben 3690-en fognak
dolgozni. Az új alkalmazottak kiválasztása már április-
ban elkezdődött, ez a folyamat júliusig tart, majd augusz-
tustól fogadja a gyár őket, és őszig további felkészítést
kapnak.

A Ford 2008-ban telepedett meg Romániában, ahol össze-
sen 1,2 milliárd eurót fektetett be. A craiovai üzemben a B-
Max járművet, valamint az Ecoboost motort gyártják.

Az amerikai gyártó tavaly márciusban jelentette be, hogy
200 millió eurót ruház be craiovai üzemébe az új modell gyár-
tása érdekében. Itt fogják gyártani az európai piacra szánt hob-
biterepjáró modellt, Oroszország kivételével. Jelenleg az
Ecosport Indiában készül. A chennai üzemből fogják ellátni
továbbra is az indiai, valamint az egyéb exportpiacokat.

Tavaly a Ford több mint 30 százalékkal növelte Európában
hobbiterepjáró modelljeinek értékesítését, az Ecosport eladása
pedig több mint 40 százalékkal bővült. Arra számítanak, hogy
az idén is nő a kereslet.

2016-ban 359 306 autót gyártottak Romániában, ebből a
francia Renault tulajdonában levő Dacia 320 457-et, az ame-
rikai Ford 38 849-et. (MTI)

Csaknem újabb ezer dolgozót alkalmaz a Ford Craiován

Ország – világA sajtó miatt titkolóztak a bértörvényről 
a szakminiszter szerint

A szentpétervári robbantó üzbég kapcsolatairól ír 
az orosz sajtó

Oroszországot ösztökélte cselek-
vésre a szíriai gáztámadás után
Mike Pence amerikai alelnök és
Rex Tillerson külügyminiszter.

Mike Pence alelnök helyi idő szerint
szerdán a Fox hírtelevíziónak adott
interjúban felhívta a figyelmet, hogy
Moszkvának is vannak kötelezettségei
a szíriai vegyi fegyverek megsemmisí-
téséről szóló egyezmény betartatásá-
ban.

Szíria 2013-ban az ENSZ Biztonsági
Tanácsa határozatának követelésére csat-
lakozott a vegyi fegyverek tilalmáról
szóló nemzetközi egyezményhez, és
2014-ig meg kellett semmisítenie vegyi
fegyvereinek teljes készletét. 2013 őszén
Barack Obama amerikai és Vlagyimir
Putyin orosz elnök megállapodott a szí-
riai vegyi fegyverek megsemmisítésének
nemzetközi ellenőrzésében is. Elemzők

szerint Mike Pence alelnök most részben
erre a megállapodásra utalt, részben
pedig arra, hogy Moszkva támogatja a
damaszkuszi rendszert.

Pence a Szíriának a gáztámadásra
adandó válaszról így fogalmazott: „min-
den megoldás az asztalon van”.

Korábban a nap folyamán Donald
Trump elnök II. Abdalláh jordániai ural-
kodóval tartott sajtóértekezletén azt han-
goztatta, hogy az idlíbi gáztámadás után
megváltozott Washington hozzáállása
Bassár el-Aszad szíriai elnök rezsimjé-
hez, ám azt nem közölte, hogy ebből mi
következik majd, illetve Washington mi-
lyen lépéseket tervez Szíriával kapcso-
latban.

A külügyminisztériumban újságírók-
kal beszélgetve Rex Tillerson külügymi-
niszter szintén Oroszország felelősségére
hívta fel a figyelmet. Az amerikai diplo-

mácia irányítója azt mondta, az idlíbi
gáztámadás után eljött az idő, hogy
Moszkva „alaposan elgondolkodjon” a
szíriai rendszernek nyújtott támogatásán.
Tillerson leszögezte: cseppnyi kétsége
sincs afelől, hogy a gáztámadásért Aszad
elnök kormányzata a felelős.

Tillerson a jövő héten Moszkvában
tárgyal, ahol elemzők szerint szinte bi-
zonyosan a szíriai helyzetet is megvitatja
majd.

Kedden a nyugat-szíriai Idlíb tarto-
mányban harci gépek feltehetően mér-
gesgáz-támadást hajtottak végre Han
Sejhún település ellen, a támadásban 72
ember meghalt. A nyugati országok Da-
maszkuszt vádolják vegyifegyver-táma-
dással, míg Moszkva szerint a szíriai
kormányhadsereg egy fegyverraktárat
talált el, ahol a lázadók vegyi fegyvere-
ket tároltak. (MTI)

Gáztámadás Szíriában
Washington szerint itt az ideje, 

hogy Moszkva cselekedjen



iskolaügyekért felelős igazgató-
sága nem tett eleget annak a köte-
lezettségének, hogy magyarázó
jelentésben indokolja meg, hogy
miért foglalta be a februárban ösz-
szeállított beiskolázási tervezetbe a
katolikus iskolát, ami az egyik oka
volt a tervezet visszautasításának.
Ezért egy új beiskolázási tervezet
elkészítését kérik, mivel jelenleg
nincsen törvényes ok arra, hogy az
iskolát megszüntessék, és a diáko-
kat két más tanintézmény között
osszák szét. A Római Katolikus Te-
ológiai Líceum ugyanis minden
feltételnek eleget tesz, ami egy is-
kola működéséhez szükséges, és
arról sincs szó, hogy a diáklétszám
csökkent volna, ezért a szülők
kérik a helyzet minél gyorsabb ren-
dezését. 

Az RMDSZ-frakció elfogadha-
tatlannak tartja a tanfelügyelőség
döntését, amelyet átvett a polgár-
mesteri hivatal is, és amely szerint
a katolikus iskolát azért törölték
volna a beiskolázási tervezetből,
mert a megalakulását szentesítő ta-
nácsi határozat bűnügyi kivizsgálás
tárgyát képezi.

Az RMDSZ-tanácsosok az el-
múlt héten, amikor tiltakozáskép-
pen kivonultak a tanácsülésről,
kezdeményezték, hogy sürgősségi
ülésen tűzzék napirendre azt a ter-
vezetet, amely a jelenleg működő
iskolahálózatot tartaná érvényben.
Javaslatukat azzal a kibúvóval uta-
sították el, hogy a sürgősségi 
tanácsülés összehívóját 33 perccel
később iktatták, mint a polgármes-
ter által kezdeményezett tanácsü-
lést, amelyen már szerepelt egy
iskolahálózatra vonatkozó tervezet. 

A képviselőtestület tegnapi ülé-
sén a Szabad Emberek Pártjának

(POL) képviselői a katolikus iskola
létjogosultsága mellett foglaltak ál-
lást, amit Hermann Mark tanácsos
kellő határozottsággal meg is indo-
kolt. Sőt el is készítették azt a há-
romoldalas magyarázó jelentés-
tervezetet, amelyben a vonatkozó
törvényekre és előírásokra hivat-
kozva minden érvet felsoroltak az
iskola működésének a jogossága
mellett.

Mivel a polgármesteri hivatal és
annak iskolaügyekért felelős igaz-
gatósága nem tett eleget kötelezett-
ségeinek, a szülőkkel a bolondját
járatták, elfogadhatatlan nyilatko-
zatokat tettek, a POL Horaţiu Lo-
bonţ igazgatóhelyettes lemondását
kérte, majd közölte, hogy kérést
nyújtanak be egy vegyes bizottság
összehívására, amely kijavítja az
esetleges adminisztratív mulasz-
tást az iskola alapításával kapcso-
latosan. A hallgatóság hangos
tetszését is elnyerő határozott ké-
résre Claudiu Maior, a polgármes-
ter tanácsadója durván replikázott,
a POL szemére vetve, hogy csak
arra képesek, hogy a Facebookon
gyűjtsék a szavazatokat. Amire
nem késett a válasz. Hermann

Mark kifejtette, hogy Claudiu Ma-
iornak a polgármester tanácsosa-
ként nincs joga beleszólni a
határozatok elfogadásába. Továbbá
egy olyan személynek, akinek már-
ciusban a Legfelsőbb Igazságügyi
Tanács két döntésében is megtil-
totta, hogy köztisztséget töltsön be,
nincs joga erkölcsi prédikációt tar-
tani.

Mint korábban jeleztük, a több-
ség nemmel szavazott a polgár-
mesteri hivatal és a
tanfelügyelőség közötti egyetér-
tést bizonyító határozattervezetre,
de ezzel az iskola helyzete sajnos
nem rendeződött. A szülők azt
nyilatkozták, hogy addig nem
tágítanak, amíg nem születik
megnyugtató megoldás. Egye-
tértenek Horaţiu Lobonţ lemon-
datásával, de ugyanakkor azt is
tudják, hogy köztisztviselőként
a városvezetés utasításait hajtja
végre – nyilatkozta Csíky Csen-
gele. 

A határozattervezet körüli
vitán a szülőknek kedvező végki-
fejletet ígérő Dorin Florea pol-
gármester ezúttal sem vett részt.
(bodolai) 

Minden évben az állami tulaj-
donban levő erdőket admi-
nisztráló Romsilva –
Országos Erdőgazdálkodási
Önálló Ügyvitelű Egység a
megyei erdészeti igazgatósá-
gokon keresztül március 15 –
április 15. között oktatási in-
tézmények, helyi közigazga-
tási egységek és civil
szervezetek bevonásával
csemeteültetési, erdőrege-
nerálási rendezvényeket
szervez. 

Érdeklődésünkre Pîrlea Adrian
mérnök, a Maros Megyei Erdőgaz-
dálkodási Igazgatóság sajtószóvi-
vője elmondta: ebben az
időszakban az igazgatóság azzal a
felhívással fordul a hatáskörükbe
tartozó erdőkerületekhez, hogy a
hozzájuk tartozó közigazgatási

egységek iskoláival, a falvak lakó-
ival, környezetvédelmi szerveze-
tekkel, cégekkel karöltve
szervezzenek faültetési akciókat.
Ehhez az ültetőanyagot és termé-
szetesen a szakirányítást, mint
eddig is minden alkalommal, biz-
tosítja az igazgatóság. Ez nemcsak
az ültetésből áll, hanem ezt meg-
előzően elő kell készíteni a parcel-
lákat, a részt vevő „civileknek”
pedig kerekasztal-beszélgetéseket,
szemináriumokat szerveznek, ahol
nemcsak a művelet technikáját is-
mertetik, hanem az erdők szerepé-
ről, hasznáról is tartanak
előadásokat. Arra is odafigyelnek,
hogy az erdészek ilyenkor felve-
gyék a kapcsolatot a leromlott te-
rületek tulajdonosaival, hogy
ezeket a felületeket erdősítéssel
hasznosítsák, ugyanakkor az isko-
lák, a polgármesteri hivatalok kör-

nyeze- tének fásítására is biztosíta-
nak ingyenesen facsemetéket. 

A rendelkezésünkre bocsátott
adatok szerint jelenleg Maros me-
gyében 212.564 hektár erdő van,
ez a megye összterületének a 
33%-a, az ország területéhez vi-
szonyítva 3,3%. A Maros Megyei
Erdőgazdálkodási Igazgatóság a
2016. december 31-i nyilvántartás
szerint 104.283 hektár állami tulaj-
donban és 77.786 hektár magántu-
lajdonban levő erdővel
gazdálkodik az engedélyezett erdő-
gazdálkodási kerületek (ocol sil-
vic) által. Az utóbbi felület a
tulajdonviszonyt illetően a követ-
kezőképpen oszlik meg: 40.776
hektár önkormányzati tulajdon,
11.054 ha magántársulásoké
(közbirtokosságok), 7.260 ha
egyházi, 11.663 ha magánszemé-
lyeké. 

A 2017-es erdősítési tervben az
állami tulajdonban levő területen
234,87 hektár szerepel, ebből
156,11 hektárt teljesen beültettek,
míg az előző években 56,19 hek-
tárt regeneráltak. A magánerdők-
ben pedig természetes regenerálás
által 116,35 hektár új erdőterület
lett, 63 hektárt ültettek be, az előző
években 12,25 hektárt újítottak fel.
Az 570,33 hektáron az idén össze-
sen különböző fajokból 2.075.150
darab csemetét ültettek ki me-
gyénkben. Hogy mely polgármes-
teri hivatalok, iskolák vettek részt
az akcióban, azt az erdősítési
hónap lezárása után tudhatjuk meg,
ugyanis csak az akció végén össze-
sítik az adatokat az erdőkerületek
mérnökei – tájékoztatott Pîrlea Ad-
rian mérnök. 

A Magyar Unitárius Egyház nyílt
pályázatot hirdet a vallásszabadság
emlékművének megvalósítására.

A pályázat célja az erdélyi or-
szággyűlés 1568. január 13-án, Tor-
dán hozott vallásügyi
határozatának, a vallásszabadság
törvénye kihirdetésének emléket ál-
lító nonfiguratív, kortárs művészeti
nyelvezetnek megfelelő köztéri al-
kotás elkészítése.

A pályázaton olyan művészeti al-
kotómunkával foglalkozó természe-
tes vagy jogi személy, képző- és

alkotóművész, szobrász vehet részt,
aki vállalja a pályázati kiírás felté-
teleit.

A pályamű benyújtásának határ-
ideje: 2017. május 2.

A pályázattal kapcsolatos részle-
tes információk Bálint Róbert Zol-
tán előadó-tanácsostól kérhetők a
fohatosagihivatal@unitarius.org
elektronikus postacímen vagy a
0264/593-236, 0747-087-901 tele-
fonszámokon.

Márkó László médiareferens

és az állami alapból épített
ANL-s tömbházlakások között egy
kétsávos, aszfaltburkolattal ellátott
szakaszon fognak a gépjárművek a
lakónegyedből a Maros-híd érinté-
sével a város központja vagy a többi
városrész felé irányulni, illetve Ma-
rosszentkirály felé jobbra térni. A
Burebista utca az eredeti tervek sze-
rint egyenesen haladt volna Reme-
teszeg irányába, az ehhez szükséges
kisajátítási procedúrát évekkel ez-
előtt megkezdték, de csak az idő-
közben felépült Tempo szálloda
melletti családi házakat bontották le
a tervezett forgalomelterelést célzó
út egy kis szakaszának megépítése
végett. 
Megoldás az eredeti terv helyett 

Amint Racz Lucian igazgató kér-
désünkre kifejtette, az eredeti elkép-
zelés életképesebb lett volna,
ugyanis a hídról leérkező járművek
egyenesen haladhattak volna Reme-
teszeg irányába, ezáltal a negyed
tömbházainak kerülgetését meg-
szüntették volna. Sajnos, a kültel-
kekre sokan engedély nélkül
építkeztek, a területek egy része a
városhoz, másik része Marosszent-
királyhoz tartozik, így esélytelen-
nek tűnik az újonnan épült családi
házak tulajdonosaival egyezségre
jutni, ezért a kisajátítások és az egy-
kori városrendezési terv talán lassan
feledésbe merül.

Amint a szakember elmondta, a
Maros-hídról két útszakaszon és
két-két sávon lehet majd az Egye-
sülés negyed felé haladni. Egyik a
Tisza utca, akárcsak eddig, az új-
donság a Bărăgan utca irányváltoz-
tatása. A tervek szerint a jelenleg a
lakótelepről a Maros-híd felé vezető

Bărăgan utcából a negyedbe vezető
kétsávos egyirányú szakaszt alakí-
tanának ki. Az, hogy a Bărăgan utca
a tömbházak közé vezető kétsávos,
egyirányú utca lesz-e vagy kétirá-
nyú, egy-egy sávos útszakasz, a
közlekedésrendészeti bizottság dön-
tésén múlik, ezért még változhat az
eredeti elképzelés. A városrendezési
terv szerint gyakorlati meggondo-
lásból döntöttek a Bărăgan utca
irányváltoztatásán annak érdeké-
ben, hogy a lakótelep Szentkirály
felőli részén lakók számára lerövi-
dítsék azt az útszakaszt, amit jelen-
leg a Szabadi úti református
templom és a 8-as iskola előtt elha-
ladva kell megtegyenek.

A gépjárművek és teherszállítók,
autóbuszok egyaránt az alábbi sza-
kaszokon közlekedhetnek majd a
Maros-parti lakótelep irányába:
Maros-híd – Tisza utca – 8-as iskola
előtt elhaladva a Decebal utca – Bu-
rebista utca – a Tempo szálloda
érintésével jutva a körforgalomhoz,
vagy pedig a Maros-hídról enyhén
balra ívelve a Bărăgan utcán egye-
nesen haladva, majd balra kanya-
rodva a Burebista utcából, a
postahivatal előtt elhaladva lehet
majd a körforgalomhoz visszatérni,
ahonnan két-két sávon haladhatnak
tovább a járművek a Hídvég utcába,
illetve a Maros-hídon át. A Decebal
és Bărăgan utca kereszteződésénél
továbbra is az általános iskola előtt
elhaladó járművek élveznek el-
sőbbséget, remélhetőleg a három
irányból érkező járművek betartják
majd a forgalmi szabályokat, és
nem lesz túl sok koccanás abban az
útkereszteződésben, ahová – a ter-
vek szerint – csak jelzőtáblákat he-
lyeznek ki.
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Vajda György 

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)

Megyénk területének harmada erdő 
A csemeteültetés hava 

Kényszermegoldások

Pályázat a vallásszabadság
emlékművére

A POL Horaţiu Lobonţ iskolaügyekért felelős
aligazgató lemondását kérte

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Fotó: Romsilva – Maros megye

Fotó: Nagy Tibor
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A figyelmes olvasó bizonyára
emlékszik, hogy a címben megadott
témával fogalkoztunk többet, és
csak a március 2-i ünnepségekre
szakítottuk meg ezt a sorozatot,
azért, hogy bemutassuk Arany
János nagyszalontai indulását, és
néhány kevésbé ismert életrajzi
adatot közöljünk Arany János gyer-
mekkoráról.

Valamennyire ismertettük Arany
János és Mentovich barátságát, és
felhívtuk az érdeklődő olvasók fi-
gyelmét, hogy Arany János Szabó
Dezső legendás magyartanárával,
Szabó Sámuellel is levelezésben
állt!

Kötelezően szólnunk kell Szabó
Károlyról is, aki, noha nem volt er-
délyi származású, önként lett erdé-
lyivé, és neki köszönhetjük az
erdélyi könyvtártudomány megte-
remtését. Nem hiszem, hogy van
olyan erdélyi értelmiségi, akit le ne
nyűgözött volna a Kolozsvári Egye-
temi Könyvtár, mai nevén Lucian
Blaga Központi Egyetemi Könyv-
tár, gazdagsága és szellemisége. Az
OSZK (Országos Széchényi
Könyvtár) méltó társa. Nos, ennek
a könyvtárnak az alapító igazgatója
Szabó Károly volt. Valószínűnek
tartom, hogy ez a Lucian Blaga

Központi Egyetemi Könyvtár is
őriz Arany János-kéziratot, én min-
denesetre Arany János néhány ere-
deti levelét a Román Országos
Levéltár kolozsvári székhelyén ta-
láltam. (Néhány, Arany János leve-
lezését tartalmazó monográfia
tévesen jelöli meg ezen levelek őr-
zési helyét!)

Olvassuk, mit ír Szabó Károlyról
a Wikipédia:

„Szabó Mihály református lel-
kész és Tószegi Zsuzsánna fia.
1833-42 között Debrecenben tanult;
ezután Késmárkra ment jogot hall-
gatni, és itt Hunfalvy Pál vezetése
alatt különösen a görög klasszikus
írók felé fordult a figyelme, azonkí-
vül az ifjúság között alakult magyar
nyelvgyakorló társaságnak is tagja
volt. 1843 júniusában kitűnő siker-
rel tette le jogi vizsgáit; ezután még
egy évig Késmárkon joggyakornok,
egy évig mint királyi táblai hites
jegyző Pozsonyban volt. 1845-ben
köz- és váltóügyvédi oklevelet szer-
zett, ügyvédi gyakorlatot azonban
nem folytatott. 1846-ban Fiuméba
ment azzal a szándékkal, hogy ten-
gerész lesz, és a tengerészeti tanfo-
lyam első évfolyamát el is végezte.
Ekkor veszélyes betegségbe esett, és
hazatért szüleihez. Itt teljesen fel-
épülve, 1847 tavaszán Toldy Ferenc
meghívására Pestre ment, és segí-

tett neki a Magyar Tudósok Tára
című irodalmi vállalkozásában,
mely munka kéziratban maradt, va-
lamint kritikái jelentek meg a szin-
tén részben Toldy által szerkesztett
Magyar Szépirodalmi Szemlében. E
vállalkozás célja volt az összes ma-
gyar írók életrajzát és munkáik
jegyzékét kiadni. 1848 vége feléig
Toldynál lakott, és mintegy 8 kötet-
nyi életrajzot írt, a kézirat a H be-
tűig terjedt. 1848 első felében Békés
városa tiszti ügyészének választotta;
de e hivatalt nem fogadta el, hanem
a szabadságharc kitörésekor a
Békés megyei önkéntes nemzetőrök
(szabadcsapat) közé lépett be, és a
bánáti táborozás alatt több csatá-
ban vett részt, így 1849. április-má-
jusban az Aradot ostromló seregben
a főhadnagyságig vitte, és néhány
hónapig Okolicsány őrnagynak a
segédtisztje volt. Különösen kitün-
tette magát Szenttamás ostrománál,
ahol 40 nemzetőrrel lőszert szállí-
tott egy honvédszázadnak.

A szabadságharc leverése után
egy ideig szülőföldjén húzódott
meg; 1850 elején a Teleki-levéltárat
rendezte, és április 25-én Geringer
báró, saját kérelmére, az egyetemi
könyvtárhoz fizetés nélküli gyakor-
noknak nevezte ki. Közben Toldy Te-
leki József grófhoz, a Hunyadiak
kora rendezéséhez ajánlotta, s
1850-től ‘55-ig (a gróf haláláig) itt
dolgozott, s az ő közreműködésével
jelent meg öt kötet. A gróf halála
után szintén ő rendezett a hátralévő
anyagból még négy kötetet sajtó
alá; mellékesen régi magyar törté-
neti forrástanulmányokkal és kuta-
tásokkal is foglalkozott. 1855
szeptemberében hívták meg a nagy-
kőrösi református gimnáziumba a
görög nyelv tanárának. Itt tanítot-
tak akkor Arany János, Salamon,
Szilágyi Sándor, s ezeknek társa-
sága történeti irányú irodalmi mű-
ködésére még inkább buzdítólag
hatott.

1858. december 15-én a Magyar
Tudományos Akadémia levelező
tagjának választotta (1871. május
17-én lett rendes tag). 1859. novem-
ber 25-én az Erdélyi Múzeum-Egye-
sület alakító közgyűlése
megválasztotta könyvtárnokává.
Ekkor Kolozsvárra költözött, és
ettől kezdve kutatásait a régi ma-
gyar bibliográfiára is kiterjesztette.
Könyvtárnoksága mellett a tanári
pályával se szakított, előbb a refor-
mátus kollégiumban a görög nyel-
vet tanította, 1873-tól kezdve pedig
a kolozsvári egyetemre, a magyar
történeti tanszékre nevezték ki. Az
1882-83-as tanévben az egyetem
rektora is volt. Sírja a Házsongárdi
temetőben található.”

Érdekes az a három levélfoszlány
is, amely legjobb ismereteim szerint
forrásközlés, tehát nyomtatásban
még nem jelent meg. Ezeket a leve-
leket Mentovich Ferenc írta Szabó

Károlynak Marosvásárhelyről, és a
Kolozsvári Állami Levéltár tulaj-
dona:

„1. Barátom Károly
Megbízó baráti leveledre, mind-

eddig nem válaszolhattam, mert ez
az én orbán lelkeként koborló gro-
fommal csak tegnap találkozhattam.
Amint előmbe jött töstént fülön fog-
tam, s addig szorongattam a tökit,
míg ki eresztette számodra ezt a 100
forintot. Szerettem volna belőle leg-
alább 10 forintot kifogni, mert ezt
okvetlen elfogom tőled nyerni a ka-
rácsonyi vacatioban, azonban át is
küldöm azon meghagyással hogy,
tedd félre, őrizd meg jól számomra,
mert minden bizonnyal kirántatom
zsebedből a három csalival. Kedves
nődet tisztelve, téged ölelve vagyok

Szerető barátod: Mentovich
Mvásárhely 1871 4/12.”
„2. Kedves Károlyom!
Vettem kedves leveledet, közöltem

Szabó Samuval, ki is ezt izeni
neked: ne indulj el Kolozsvárról 16-
ik éig, mert ekkor együtt jöhetsz Sa-
muval, ő ugyanis 15-ére bemegy
Kolozsvárra Conzistorium gyűlé-
sére, annyival inkább kénytelen
vagy őt bevárni, mert ő ismeri az
egyik könyvtárt. Ezt izeni Samu. Én
meg azt mondom indulj min... ”
(megszakad a levél).

„3. Édes Károlyom!
Szíveskedjél az idezárt Galgóczi

Károly barátomnak szóló levelet
neki sietősen kézbesíteni – S szóval
is megkérni nevemben, hogy tegyen
valamit az írt ügyben.

Az idezárt bizonyítványokat azért
küldöm, hogy mutasd meg Galgo-
czinak – aztán maradjanak nálad.

Remélem találkozunk Szászváro-
son – készülj a rettentő csatára. Mi
pénteken estére Enyeden leszünk –
Az anyag áldjon ölel szerető bará-
tod: Mentovich.2

Mvásárhely június 8-án.”
Mivel Mentovich magát materia-

lista filozófusnak vallotta ezért
Brassai az „Isten áldjon meg” he-
lyett úgy búcsúzott el Mentovich vi-
tapartnerétől, hogy az „anyag
áldjon meg”. A jó humorú Mento-
vichnak tetszett ez a vicc, és utána
következetesen ő is úgy búcsúzott
el barátaitól: Az anyag áldjon meg.
Arany Jánostól pedig így búcsúzott
Mentovich: „Az anyag, lehetőleg
bankjegy formájában, áldjon
meg!”

(Folytatjuk)

1 A levél eredetije a Kolozsvári Ál-
lami Levéltárban. Fond personal
Szabó Károly., Nr. 12.

2 Fond personal Szabó Károly, nr.
12.

3 A levél eredetije a Kolozsvári Ál-
lami Levéltárban. Fond personal
Szabó Károly, nr. 12.

Arany János és az erdélyiek (III.)
Oláh-Gál Róbert

Arany János levele Szabó Károlyhoz1

Mentovich Ferenc levele Szabó Károlyhoz3



Április 7. Az ENSZ 69 éve, 1948-ban ezen
a napon alapította meg az Egészségügyi Vi-
lágszervezetet, a WHO-t.

Ennek volt elnöke a Nagyváradon 1893-
ban e napon született György Pál vitaminku-
tató. Az első világégés a budapesti egyetemen
1915-ben doktorált orvost messzi űzte hazá-
jától. Már mint amerikai élelmezéstudós fe-
dezte fel a B2, a B6 és a H-vitamint. 1970
táján egy új vitamint fedezett fel, melynek
hatása kiküszöböli a fogamzásgátló gyógy-
szerek káros következményeit. Neve alig is-
mert a Kárpát-medencében.

S ki tartja észben Kiss Ferenc nevét? A
Nagyszalontán született s 1966. április 7-én
Budapesten meghalt orvos anatómus Szentá-
gothai Jánossal együtt írta azt a háromköte-
tes, 1946-ban nyolc nyelven megjelent, 34
kiadást megért Anatómiai atlaszt, amit ma-
napság csak „Nagy Szentágothai”-ként em-
legetnek.

Ha egyenlő mércével tudnánk mérni…
Az egyenlő méretről a méter jut eszembe.

Éppen 222 éve, 1795-ben a francia nemzeti
konvent döntése értelmében elfogadták a
hosszmérték alapegységének a métert. Egy
méter lett az a hosszúság, amely a párizsi
csillagvizsgálón áthaladó hosszúsági kör
(meridián) negyvenmilliomod része. Az eta-
lon méter ma is megtekinthető a Nemzetközi
Súly- és Mértékügyi Hivatalban, a franciaor-
szági Sevres-ben.

Erdély sok esetben befogadó volt, s érdem-
ben értékelte az új hazát választót. Mint tette
azt a 252 évvel ezelőtt, 1765-ben a branden-
burgi Luckauban született Baumgarten
János Keresztély botanikussal. Műve, az
Enumeratio stirpium Magno Transsilvaniae
principatui (I-III. Vindobonae, 1816. IV.
1846) Erdély flórájának első leírása. Számos
endemikus növényfajt fedezett fel s írt le. Ő
adta nevét a Teleki-virágnak, a Telekia spe-
ciosának is.

282 éve, 1735. április 8-án írta volt 112.
levelét Rodostóban Mikes Kelemen, a Fe-

jedelem, II. Rákóczi Ferenc halála nap-
ján.

(…) Az Isten árvaságra téve bennünket, és
kivévé ma közüllünk a mi édes urunkot és
atyánkot, három óra után reggel. Ma nagy-
péntek lévén, mind a mennyei, mind a földi
atyáinknak halálokot kell siratni. Az Isten
mára halasztotta halálát urunknak azért,
hogy megszentelje halálának áldozatját
annak érdemével, aki ma megholt érettünk.

(...) Virágvasárnap a gyengeség miatt nem
mehetett a templomban, hanem a közel való
házból hallgatta a misét. A mise után amely
pap odavitte neki a szentelt ágat, térden állva
vette el kezéből, mondván, hogy talán több
ágat nem fog venni.

Virágvasárnap. A nagyhét első napja.
Krisztus pálmaágakat lengető tömeg éljen-
zése közepette szamárháton vonult be Jeru-
zsálembe. A legutóbbi időkig minden
esztendőben megismétlődött a jeruzsálemi
püspök személyében az Úr jelképes bevonu-
lása a szent városba. A körmenet népe a fala-
kon kívül gyülekezett. Itt történt a
pálmaszentelés. A bevonulás napján nálunk-
felé, hidegebb éghajlatú vidékeken, barkás
ágakkal mennek a templomba. A zöldág-
hordás, a villőzés termékenységet segítő
szokás: az ággal megütögették a fiatal lá-
nyokat, menyecskéket. A barkaszentelés, a
zöldág-szentelés a keresztény és a „pogány”
szokások ötvözete. A virágvasárnapi szentelt
barka hamujával mai napig „pogány mód
gyógyítanak” a Kis-Küküllő mentén is. A
moldvai csángók fűzfa sípot fújnak, habajgat-
nak, ezzel keltik fel a tavaszt. A Nyárádmen-
tén itt-ott még manapság is zajos
határkerülést tartanak, rossz szellemeket
űznek.

Virágvasárnap. 1943. Jékely Zoltán ver-
sében, ami a háború kellős közepén íródott,
nem győzedelmes bevonulásról szól, hanem
a háborúbéli hátország méltánytalan nyomo-
ráról. Egyetlen méltóság-pillanata a versnek
a templom képe.

A dombraszállt Nap gyújtó 
fényözönben 

fürdette a parányi templomot;
s mint valami monumentális

röntgen,
karcsú hajóján átvilágított.

Karcsú leánykökörcsin békés
fénybe oldódása idézi a múltat.

Kökörcsines, barkás, madár-
füttyös tavasz van.

40 éve, 1977. április 11-én halt
meg Jacques Prévert francia
költő. Elsőre Tóth István fordí-
táskötetében, az 1969-ben a Kri-
terionnál megjelent Jó reggelt,
Párizs!-ban találkoztam vele.
Egyszerű, dallamos, sanzonka-
rakterű verseiből sugárzik a(z)
(kis)ember szeretete.

C’est une chanson qui nous
ressemble,

toi qui m’aimais et je t’aimais.

– cseng fülembe Yves Mon-
tand hangja, ahogy a Hulló fale-
veleket énekli.

Fessünk először egy kalitkát,
az ajtaját szélesre tárva,
s fessünk aztán
valami kedveset,
valami egyszerűt,
valami szépet,
valamit, ami hasznos
a kismadár szemének,
s támasszuk aztán egy fának a vásznat
egy kertben,
egy erdőben,
vagy egy rengetegben,
s rejtőzzünk a fa mögé semmit se szólva,
sőt mozdulatlan.

– okít Prévert a Végh György magyarí-
totta Hogyan fessünk madarat? versében –

Néha gyorsan odajön egy madár,
de olykor hosszú évek is elmúlnak,
míg elhatározza magát, hogy leszáll.
Ne veszítsük el a türelmünk,
várjunk, merengjünk.
Várjunk, ha kell, éveken át,
száz év nem a világ,
hogy gyorsan vagy lassan jön-e meg a

madár,
nincs semmi összefüggésben vele,
hogy lesz-e a képnek majd sikere.
Amikor megjön a madár,
– ha megjön a madár –
mélységes csendben legyünk,
várjuk meg, amíg a kalitkába belép,
s bent van, ha már besétált egyszer,
zárjuk be ajtaját gyorsan az ecsettel.
Aztán tüntessünk el minden rácsot vi-

gyázva,
nehogy egy csöpp is hulljon a madárra.
Fessünk aztán egy tündéri szép fát,
s a legszebb ágat
válasszuk a madárnak.
Fessük meg a zöld lombokat, a borzoló

szelet,
a napban táncoló porszemeket,
a fű bogarainak zsivaját a nyári melegben,
s várjuk meg, amíg a madár dalolni kezd

önfeledten.

Ha nem dalolna a madár,
rossz jel volna, azt mutatná meg – óóó –
hogy a kép rossz, csapnivaló.
De jó jel az, ha a csőre dalra rebben.
Akkor egy tollat a gyerek
a madár szárnyából gondosan kitéphet,
s aláírhatja vele boldogan
a képet!

Április 11. József Attila születésnapja, 53
éve a magyar költészet napja is.

56 éve, 1961. április 12. óta emlékezhe-
tünk meg az első űrutazásról: Jurij Gagarin
1 óra 48 perc alatt megkerülte a Földet. Ez az
űrhajózás napja.

153 éve, 1864. április 10-én született Ber-
nády György, a Polgármester.

175 éve, 1842. április 11-én Dardzsiling-
ben utolsót sóhajtott Kőrösi Csoma Sándor.
Korda Sándor A nagy út végén vándorsóly-
mot láttat, s a lámák számára érthetetlen sza-
vakat mormoltat vele.

Mint kagyló testébe fogadott gyöngyét (…)
óvom a szót, a hazulról hozottat.

Nagycsütörtök előtt friss Kossuth-díja-
sunk, Bálint Márta szavát lopom ide Ma-
gyari Lajos Csoma Sándor naplójából: a
vele készített nagyszerű Nagy Miklós Kund-
interjú zárószavát a Múzsából.

Nagycsütörtök. Az utolsó vacsora napja. A
tanítványok lábának megmosásának napja.
Az oltáriszentség megalapításának napja. A
nap, amikor a harangok elhallgatnak: Ró-
mába zarándokolnak.

250. levelemet vedd tőlem is hazatérő za-
rándoklatnak, kedves Olvasóm.

Maradok kiváló tisztelettel:
Kelt 2017 virágvasárnapját megelőző pén-

teken

Bíbor nektármadár (Cinnyris asiaticus)
Délkelet-Ázsiában mindenütt elterjedt faj;

a színe ibolyakék, a tollai fényesek. Sötét

krómsárga tollpamatai rendszerint a szárnyai
alatt rejtőznek. Éneke sokszor a sisegőfizike
hangsoraira emlékeztet. Dalolás közben ki-
fordítja díszes tollait. Ritkás erdők, sűrű
dzsungelek képezik az életterét. 
Vörösfarkú nektármadár (Aethopyga ignica-
uda)

A nem 14 fajának a nyelve az eddigiekétől
kissé eltérő szerkezetű. A hímek középső kor-
mánytollai hosszabbak és pompás piros szín-
tónusúak. A háta is vörös, 10 centi
hosszúságú farktollai szintén vörösek. Fejé-
nek felső része és torka ibolyakék csillogású,
testalja és farcsíkja kénsárga; a közepén na-
rancsszínű. Folyamatosan kóborol az erdők-
ben, remegő szárnyakkal csüng a
rododendron virágzatán; gyors szárnycsapá-
sokkal „szitál” az ág előtt, állandóan nektárt,
rovarokat és pókokat keres. 
Skarlát nektármadár (Aethopyga siparaja)

Ugyancsak színpompás fajta. Farcsíkja,
farka nyársa és a fejbúbja fényes kékeszöld,

két keskeny barkócsíkja élénkkék, a háta telt
indiai vörös, testalja az állától olívzöldessár-
gás hasáig sötét skarlátvörös. 

Sárgabarkós pókvadász 
(Arachnothera chrysogenys)

Olívzöld színű, hasának közepe, farkának
alja, a csőr tövén egy csík világossárga szín-

ben tűnik ki. Hazája Thaiföldtől Szumátráig
és Jáváig terjed. A 15 centis madár nagy le-
velek aljára építi fészkét, gyakran azonban le-
lógó gyökerek vagy fán termő (epifita)
páfrányok közé. Fészekanyaga száraz moha,
finom gyökerek, rostok és levelek bordá-
zata. Ezeket pókhálóval erősíti az alapzat-
hoz. A csőre a fejénél hosszabb, erős, és így
a kevésbé hajlékony virágokba is be tud
nyúlni. 
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„Aztán tüntessünk el minden rácsot (…), amíg a madár dalolni kezd önfeledten”

Kiss Székely Zoltán

Trópusi madarak 
Nektármadárfélék családja

Összeállította: Márton Béla

A természet kalendáriuma (CCL.)

„A dombraszállt Nap gyújtó fényözönben fürdette a parányi templomot” –
áprilisi leánykökörcsin

Bíbor nektármadár (Cinnyris asiaticus)   Forrás: net Skarlát nektármadár (Aethopyga siparaja)

Vörösfarkú nektármadár (Aethopyga ignicauda)



Hónapok óta virágzik a fake news angol kifejezés a médiában az in-
terneten szándékosan terjesztett álhírek megjelölésére, igazából még
pontos fordítása sincs. A kifejezés régi gyakorlatot takar – már a 18.
században is léteztek Franciaországban gúnyiratok és „kacsák” –, de az
internetes környezet révén új erőre kapott a jelenség – írta vasárnap az
AFP francia hírügynökség.

„A szemérmetlen hazugságok a görög és római ókor óta részei a po-
litikai beszédnek” – véli Robert Zaretsky amerikai történész, a Houstoni
Egyetem tanára. Harvardi kollégája, Robert Darnton már Kaiszareiai Pro-
kopiosznál felfedezte a „fake news” első nyomait: a 6. században élt bizánci
történész gyanús értesülésekkel tűzdelte tele Jusztinianuszról írt Titkos tör-
ténetét, kétségkívül azért, hogy befeketítse a császárról kialakult képet.

„Időben hozzánk közelebb, a francia forradalmat megelőző abszolút
monarchia alatt írt gúnyiratokat is a fake news régi formájának tekint-
hetjük” – mondta Robert Zaretsky. Ezeket a szatirikus szövegeket olyanok
írták, akik nem lelték helyüket a rendszerben, s ezért destabilizálni próbál-
ták. Egyes történészek, köztük Darnton szerint ezek az iratok is hozzájá-
rultak a forradalom kirobbantásához.

A gúnyiratoknál elterjedtebb kacsák Párizs utcáin rikkancsok által
árult lapok voltak, amelyek légből kapott „tényekről” adtak számot, így
1780 táján egy képzeletbeli szörny Chilében történt elfogásáról. Darnton
szerint a kacsák a fake news régi változatai. A 19. században valósággal
burjánzottak az Egyesült Államokban a „hoaxok”, az eladott lapszám
növelését célzó átverések.

1835-ben a The Sun című New York-i újság nagy szenzációt keltett
a John Herschel korabeli híres csillagásznak tulajdonított cikksorozatával,

amelyben leírta, hogy milyen bizarr formáit fedezték fel az életnek a Holdon. A „Nagy Hold
hoax”-nak köszönhetően az eladott példányok száma jelentősen megnőtt.

„Feltehetően az Egyesült Államokban jelent meg a 19. század végén a fake news a szó
mai értelmében” – írta Robert Love amerikai újságíró a Columbia Journalism Review
című folyóiratban. 2016 őszén, az amerikai elnökválasztási kampányban robbanásszerűen
megnőtt a kifejezés használata, ha hinni lehet a Google „fake news” kifejezésre vonatkozó
kereséseire vonatkozó adatainak.

Pascal Froissart párizsi egyetemi tanár szerint a fake news „nem csupán hamis infor-
máció, de a tények teljes ismeretében a médiatérbe bedobott álhír”.

„Propaganda, választási reklám vagy átverés” – ezeknek a hamis híreknek mind külön-
böző a céljuk” – fejtette ki az álhírek szakértője. Megjelenhetnek egy humoros weboldalon.
Ilyen volt Marine Le Pen szélsőjobboldali pártvezetőnek a magyar Hírcsárdához hasonló
Le Gorafi francia portál által kitalált „terve”, amely szerint „Algéria által fizetett fallal építetti
körül Franciaországot”, amelyet egy algériai lap tévedésből át is vett. A fake news célja
lehet lájkvadászat is, egy adott internetes oldal látogatottságának, illetve a reklámbevételei
növelésének céljából. Az internetes álhír lehet ideológiai indíttatású is: az egyesült álla-
mokbeli Pizzagate-ügy történetét, amelyben felváltva volt szó egy feltételezett pedofil há-
lózatról, egy washingtoni pizzériáról és demokrata párti környezetről, átvette az
összeesküvés-elméleteket és szélsőjobboldali eszméket terjesztő Infowars amerikai hír-
portál is.

Donald Trump gyakran használja – néha csupa nagybetűvel – a fake news kifejezést a
Twitteren: Pascal Froissart számítása szerint 20 hét alatt mintegy 40-szer fordult elő az
amerikai elnöknek a mikroblog portálon közzétett üzeneteiben. Trump értelmezésében a
fake news olyan információt jelent, amelyet ő határozottan kétségbe von vagy tagad. A
kifejezés elburjánzó használata Froissart szerint „nyerő stratégia”, mert „Trumpnak azokat
az üzeneteit, amelyekben a »fake» (ál, hamis) szó szerepel, sokkal többen átveszik, mint
a többit”. (MTI)
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A „fake news” 



Biobazár 
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám

Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

18. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket április 20-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Mario Vargas Llosa perui
író egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Fondorlat, ármány – Tartozás. 7. Kicsinyítő képző – Becézett Eduárd.
8. Brazil tagállam – Innivaló. 9. Kenyérsütő mester – Zavart gót! 11. Vödör része! –
Becézett férfinév. 12. Arab fejedelem – Csonkít, visszavág. 14. Szibériai folyó – Kiütés
jele a ringben. 15. Műkedvelő – … színjáték (Dante). 18. Savanyú ellentéte – Francia író
volt (Émile). 19. Tyúkanyó – Többkarú állat. 22. Eperszemek! – Római számok, összegük
százegy. 23. Ránc, berakás – Elájul. 25. Dolog, latinul – Rosta egynemű hangzói. 27.
Helyhatározó rag – Német, thaiföldi és spanyol gépkocsijelzés. 28. Sánc – Karám. 30.
Legvégén! – A bór és szén vegyjele. 31. Gépszerelő, mechanikus – Ciszterna. 

FÜGGőLEGES: 1. Papbér – Táblakép. 2. Nagyszülő, argóban – Vizenyő. 3. Ke-
servesen sír – Páratlan cipő! 4. Olaszország az olimpián – Maró folyadék. 5. Utód – Baka.
6. Máshollét igazolása – Palatinus, kormányzó. 10. Megóv, kényeztet – Próba. 13.
Törlőgumi – Hosszú női sál. 16. Szétkapcsol, kinyit – Legyűr. 17. Műt – Fontos akta. 20.
Idejétmúlt, használt – Zenedráma. 21. Filozofikus, megfontolt – Keverék. 24. Eger várát
védte (István) – Táplálék. 26. Halotti lakoma – Rengeteg. 29. Csendben lát! – Kambodzsai
és osztrák autójel.

Koncz Erzsébet

A MÁRCIUSI ÉVFORDULóK (2.)
című pályázat nyertesei:

FARKAS JULIANNA, Marosludas, 
Mărăşeşti u. 16 B sz.

JAKAB EMŐKE, Kibéd 218. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

THOLDALAGI; GULYÁS; ARANKA; 
FRICSAY; VIDOR; STENDHAL; VARGA

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot 

Borbély Ernővel a 0742-828-647-es 
telefonszámon.

Megfejtések 
a március 31-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Nyúlcipő
Skandi: Lehet nálunk epret szedni,

Meszet, maltert kevergetni.

Szerkeszti: Kiss Éva 744.
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VÍZSZINTES: 1. Jókai Mór felesége, 200 éve született (Róza, sz. neve: Benke
Judit). 9. Görbe végtag. 10. Európai hegység. 12. Piarista tanár (Kolozsváron is), zo-
ológus, 175 éve született (Kálmán). 17. Ens … (valóságos létező). 19. Tiltószó. 20. Az
egyik múzsa. 21. Idős. 22. Szeretlen! 23. Magyar város. 24. Menj! (olasz). 25. … deux
(kettesben). 26. … Feuchtwanger (író). 27. Baszk terrorszervezet. 28. Bo …, színésznő.
30. Fél tucat. 31. Fába vés. 32. Fejvédő fejfedő. 33. Német matematikus (Georg). 35.
Huzallal rögzít. 37. Iskola alsó tagozata. 39. Saját kezűleg (röv.). 41. Erény, erkölcs. 43.
Gyilkol. 44. Taszító. 46. Szándékozik. 48. Kopasz. 50. Hivatalos mértékminta. 52. Pale-
ontológus, geológus, MTA lev. tag, 150 éve született (Imre). 53. Ügyvéd, író, 150 éve
született (Izor).

FÜGGőLEGES: 1. Törvény (francia). 2. … Pacino (színész). 3. Főnemesi cím. 4.
Lengyel tánc. 5. Hamis. 6. Világos angol sör. 7. Üres lap! 8. Erő lehet ilyen. 11.
Karmester, 150 éve született (István). 12. Közgazdász író, 200 éve született (Gábor).
13. Latin nyelvű költő (VI. sz.). 14. Szovjet vadászgép volt. 15. Baranya megyei helység.
16. Skálakezdet. 18. Beóciai hős. 21. Tenger Szibériától északra. 22. Dutyi. 24. Veszélye-
sen beteg állat. 26. Olasz gyapjúpótló műszál. 28. Párizsi divatcég. 29. Szántóeszköz. 30.
Sonka (angol). 32. Üzlet, bolt (angol). 33. Híresség (USA-szleng). 34. A norvég főváros
lakója. 36. Arab férfinév. 38. Céloz. 40. Nádor, diplomata, 650 éve hunyt el (Miklós).
42. Perzsa uralkodói cím. 45. Kötést bont. 46. … Kindi, arab tudós, filozófus. 47. Szik-
ladarab. 49. Skálahang. 51. Vonalzóféle.

L.N.J.
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10 éve az EU-ban (13.)
2007. január 1-jén lé-

pett be Románia az Euró-
pai Unióba. A rejtvény-
sorozat fősoraiban egy
akkoriban erre az ese-
ményre íródott humoros
vers sorai találhatók. A
vers címe, szerzője és
annak lakhelye is a rejt-
vénysorozatban van el-
rejtve. Ezúttal a vers 23.
és 24. sora alakul ki. 
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A MUREŞ INSOLVENCY SPRL – Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám
– a Petris turism Kft. cégfelszámolója nyilvános árverést szervez egy, az
adós cég tulajdonában levő Holmer DOS T3 típusú  répakombájn eladására.
Kikiáltási ár 333.657,50 lej, az ár nem tartalmazza a héát. 
Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor 2017. április 14-én 13 órakor, és
megismétlik péntekenként, ugyanabban az időpontban, a gép értékesítéséig. 
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek
kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát, a feladatfüzetet és a
részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt.  

Bővebb  tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096-os
telefonszámokon. 
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NATALIA asszony természetfeletti
erővel és tehetséggel van felruházva,
miáltal segít az embereknek,
bármilyen problémájuk van az
életben. A felső erőktől kapott
képességével látja a múltat és a jövőt
a Jeruzsálemből kapott könyvében.
Ez a rendkívüli asszony 100%-osan
garantálja a sikert az első
telefonhívás vagy személyes
találkozás nyomán.
Natalia asszony a következő
embereken segített, akik köszönetet
mondanak neki:
Vladimir Marosvásárhelyről nagyon
hálás neki, mert küszöbön állt ugyan
a válás, de egy telefonhívás után
helyrejött a  házassága, most boldog
élete párjával; Ioan
Marosvásárhelyről hálás Nataliának a
segítségért. 38 éves, jó szakmája
van, de nem talált társat. Nataliával
való egyszeri találkozás után
megtalálta a párját, akivel nemsokára
összeházasodnak; Elena Régenből,
az alkoholista, munkanélküli
gyermekéért aggódó anya köszönetét
fejezi ki: egyszeri telefonhívás után
rendeződtek a dolgok, fia kigyógyult
az alkoholizmusból és talált
munkahelyet. 
Hívja bizalommal a 0743-755-162-es
telefonszámot. 
Figyelem! Natália asszony nagy
távolságból is 100%, hogy segíteni
tud önnek keresztneve, csillagjegye,
születési dátuma alapján. (Fizetett
hirdetés: mp.)

REDőNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETő teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
KUTAT ÁSUNK és TAKARÍTUNK. Tel. 0743-597-787. (80-I)
FőTÉRI VENDÉGLő Marosvásárhelyen alkalmaz FŐSZAKÁCSOT
kiemelkedően magas kereseti lehetőséggel. Tel. 0723-003-110. (18744-I)
A PRESIDENT IMPEX KFT. alkalmaz FŰTÉS- és VÍZSZERELŐ-
KET vagy technikai végzettséggel rendelkező FIATALOKAT, akik
ebben a szakmában szeretnének dolgozni. Tel. 0265/254-044. E-mail-
cím: president.impex@gmail.com (18720)
ALKALMAZUNK ASZTALOST, LAKATOST, HEGESZTŐT és
SEGÉDMUNKÁST. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 
délelőtt 9-16 óra között: 0752-069-079. (18733-I)
EXKAVÁLÁS (FÖLDKOTRÁS), BONTÁS, VÍZVEZETÉK- ÉS
CSATORNAÉPÍTÉS, GÉPKÖLCSÖNZÉS. Tel. 0743-311-505.
(18724)
CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű SZEMÉLYEKET alkalmazunk.
Tel. 0745-668-883, e-mail-cím: jutkams@yahoo.com (18729-I)
FőTÉRI VENDÉGLő Marosvásárhelyen alkalmaz PINCÉRT, PIN-
CÉRNŐT. Tel. 0723-003-110. (18755-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59609)
FODRÁSZT és MANIKŰRÖST keresünk, előnyben a szakmai tapasz-
talattal rendelkezők. Érdeklődni a 0744-996-845-ös telefonszámon. (-)
AKKREDITÁLT MANIKŰRÖS és FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTŐ
TANFOLYAMOK! Jelentkezni, érdeklődni a 0744-996-845-ös tele-
fonszámon. (-)
TAPASZTALATTAL rendelkező AUTÓSZERELŐT keresünk ma-
rosvásárhelyi SZERVIZBE. Tel. 0744-164-340. (-)
MAGÁNCÉG fiatal, jól képzett FINOMMECHANIKUST  vagy
érettségivel rendelkező, jó kézügyességű FÉRFIMUNKAERŐT alkal-
maz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8–16 óra között:
0265/211-127. (sz.-I)
A Tudor lakótelepi RED-CORNER bárba  BÁROSNŐT alkalmazok.
Tel. 0740-284-468. (18760-I) 
A ROHID CONSTRUCT KFT. alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES, VAS-
BETONSZERELŐ MUNKÁSOKAT budapesti munkára április 20-i
kezdéssel, magas kereseti lehetőséggel. A szállás, utazás ingyenes. Tel.
0773-391-682, 0758-376-732, 15-19 óra között. (173)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSO-
GATÓT. Tel. 0758-674-329. (18754-I)
SZÉPSÉGSZALONBA MANIKŰRÖST alkalmazunk. Tel. 0745-
968-589. (143-I)
TEXTILSZITAMŰHELYBE MUNKÁST keresünk. Munkaköri le-
írás: matricák, sziták előkészítése számítógépen és ezek nyomtatása
papírra, műanyagra vagy szövetre; nyomtatás előkészítése és elvég-
zése; a nyomtatott anyagok csomagolása és szállításának előkészítése;
információs támogatás az ügyfeleknek és az eladási osztálynak; meg-
rendelések befejezésének a követése. Az ideális jelölt: szakmai tapasz-
talat legalább 1 év; számítógépes ismeretek (előny a Corel Draw);
középfokú végzettség; felelős személy, rendezett, figyel a részletekre
és kreatív. Az önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: 
cariere@renania.ro vagy személyesen a következő címre: Bodoni (Bu-
diului) utca  68. szám, Marosvásárhely. Tel: 0265/264-656, fax:
0265/260-906. (sz.)  
AUTÓMOSÓ alkalmaz SZEMÉLYZETET és egy LÁNYT BÁRBA.
Tel. 0741-411-334. (198)
ÁRUKIHORDÁSRA B kategóriájú hajtásival rendelkező SOFŐRT
alkalmazunk. Tel. 0728-169-805. (225-I)
A PROCARDIA Orvosi Társaság bővíti GYÓGYTORNÁSZ-FIZIO-KI-
NETOTERAPEUTA csapatát! Ha felsőfokú végzettséggel rendelkezel,
megbízható vagy, szeretsz emberekkel foglalkozni és egy profi csapathoz
tartozni, akkor nálunk a helyed! Fényképes önéletrajzodat a cabinete@pro-
cardia.ro e-mail-címre várjuk! Tel. 0265/210-087. (18767-I)
NÉMETORSZÁGI MUNKATELEPRE keresek KŐMŰVESEKET,
BURKOLÓKAT, FESTŐKET és SEGÉDMUNKÁSOKAT azonnali
kezdéssel. Fizetés: 8 euró/óra. A szállás ingyenes. Ugyanitt munkale-
hetőség nőknek Hollandiában. Tel. 0753-837-335. (302-I)
NÉMETORSZÁGBA IDŐSGONDOZÓKAT keres megbízható
német cég. Feltétel az alapszintű német nyelvtudás. A német cég biz-
tosít németnyelv-tanfolyamot, amelyet havonta indítunk Marosvásár-
helyen, Régenben, Dicsőben és kérésre más városban is. A szállást és
az étkezést a német család, a szállítást és előnyös fizetést a cég bizto-
sítja. Tel. 0748-122-242. (18770)
A BIOCOSMETICS SZÉPSÉGSZALON értesíti kedves vendégeit,
hogy új helyiségbe költözik. Április 9-én 10 órakor szeretettel várjuk
a megnyitóra. Az új cím: Marosvásárhely, Kövesdomb, Ion Buteanu
utca 12/3. sz. Tel. 0723-880-244. (18770-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal 

versenyvizsgát szervez 
egy I. besorolású asszisztensi szakmai fokozatú jogtanácsosi állás
betöltésére a jogi és közigazgatási osztályra.

Az írásbeli versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják 2017. május
9-én 10 órakor.

A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny
III. részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet
benyújtani a hivatal székhelyén, a 87-es irodában, és tartalmaz-
niuk kell azokat az iratokat, melyeket a 2008. évi 611-es kormány-
határozat 49. cikkelyének 1. bekezdése és a 2013. évi 192. rendelet
2. cikkelye ír elő. 

A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok listája
és a könyvészet a polgármesteri hivatalban, illetve a 
www.tirgumures.ro weboldalon is tanulmányozható.

Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330 telefonszám 110-es mellék-
állomásán, naponta 8–14 óra között.

Dr. Dorin Florea polgármester 

Közpénzügyi Minisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal 
Brassó Megyei Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály
Segesvár, 1918. December 1. út 37–39.
Tel./fax: 0265/774-690

A Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály 
árverési hirdetése

A 2015. évi 207-es,  a pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, utólag
módosított és kiegészített törvény 250. cikkelye 2. bekezdése értelmében a
Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály nyilvános árverést szervez 2017. április 19-én
10.30 órai kezdettel az intézmény 1918. December 1. út 37–39. szám alatti
székhelyén az adós AGROMIRO KFT. – CUI 17718413, Dálya   22. szám,  Apold
község, Maros megye –   következő javainak értékesítésére:
– kétfejes  eke, kikiáltási ár 1.280 lej + héa (19%)
– négykarikás napsugaras gereblye, kikiáltási ár 1.170 lej + héa
– 579 négyzetméteres istálló Dályán, kikiáltási ár 124.453 lej + héa
A javak nincsenek megterhelve. 
A 2015. évi 227-es törvény VII. fejezetében  szereplő előírások értelmében állapítják
meg az ingóságokra a héa értékét.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A fent említett jogszabály értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők
legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a
vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló
iratot – a pénzt a Segesvári Kincstárba az IBAN RO59TREZ4785067XXX001812
számlára kell átutalni, címzett a Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság,
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 – , az ajánlattevőt képviselő
személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott
bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román
nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány
másolatát, külföldi magánszemélyek a személyi igazolvány/útlevél  másolatát, saját
felelősségre tett nyilatkozatot, hogy nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott
helyen és időben részt vehessenek az árverésen.  
Olyan jellegű előírások, miszerint a vásárló köteles betartani a sajátos törvényes
szabályozásokat (mint például a környezetvédelemről szóló, a közvagyon védelmét
célzó stb.) nincsenek. Egyéb, a vásárló érdekeit szolgáló információk nincsenek.
Bővebb felvilágosítás a Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén vagy a
0265/774-690-es telefonszámon, 227-es mellék. 
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. április 7. 

Monica Bontea 

Igen meggyőző sikerrel zárta a
férfikosárlabda Nemzeti Liga közép-
szakaszát a Maros KK. A Dinamo
otthonában nyertek a Tigrisek olyan
pontkülönbséggel, amely minden-
fajta kommentárt nélkülöz, ezzel
egyben azt is jelezték, „hová tegyük”
a hazai pályán a fővárosiaktól elszen-
vedett vereséget. A győzelem nem
változtatott a Szászgáspár Barnabás
és George Trif irányította gárda he-
lyezésén, az alakulat a 7. helyet fog-
lalja el a végső tabellán, így a
negyeddöntőben a rangsor 2. helyén
záró Nagyszebeni CSU lesz az ellen-
fele.

Férfikosárlabda Nemzeti Liga,
bajnoki középszakasz, 32. (alsóházi
6.) forduló: Bukaresti Dinamo –
Marosvásárhelyi Maros KK 49:74
(11-20, 20-13, 10-19, 8-22)

Bukarest, Dinamo-csarnok, 50
néző. Vezette: Fabiana Martinescu,
Sorin Drugău, Bertalan István. El-
lenőr: Romeo Staăciulescu.

Dinamo: Tasic 13 pont, S. Io-
nescu 9 (1), Orbeanu 8, Vima 8, Su-
talo 5 (1), Kljajevic 4, C. Stănescu
2, Ciotlăuş, Marinică.

Maros KK: Martinic 23 pont (1),
Borşa 12, Kalve 9, Sánta 8, Lázár 6,
D. Popescu 6, D. Andrei 6 (2), 
Cioacătă 2, Reed 2, Csender.

További eredmények:
* felsőházi rájátszás, 31. forduló:

Temesvári KK – Bukaresti Steaua
CSM 80:84, Nagyszebeni CSU –
Kolozsvári U 75:67, Nagyváradi
CSU CSM – BCM U Piteşti
104:65; 32. forduló: Kolozsvári U –
Bukaresti Steaua CSM 90:84,
Nagyszebeni CSU – Nagyváradi
CSM CSU 69:66, BCM U Piteşti –
Temesvári KK 90:97;

* alsóházi rájátszás, 31. forduló:
Maros KK – Galaci Phoenix 91:75,
Bukaresti Dinamo – SCM U Cra-
iova 72:87; 32. forduló: SCM U
Craiova – Galaci Phoenix 85:73.

A bajnokság középszakaszának
végeredménye:

* felsőház: 1. Kolozsvár 52
(24/4), 2. Nagyszeben 46 (18/10), 3.
Steaua CSM 45 (17/11), 4. Nagyvá-
rad 43 (15/13), 5. Temesvár 41
(13/15), 6. Piteşti 39 (11/17);

* alsóház: 1. Maros KK 36
(12/12), 2. Craiova 32 (8/16), 3.
Galac 32 (8/16), 4. Dinamo 30 (6/18).

A rájátszás első párharcai (ne-
gyeddöntős mérkőzések): Kolozs-
vári U – SCM U Craiova, Bukaresti
Steaua CSM – BCM U Piteşti,
Nagyváradi CSM CSU – Temesvári
KK, Nagyszebeni CSU – Maros
KK. (F.A.)

Visszavágott a Dinamónak a Maros KK Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. Az 1. ligás bajnok-

ság rájátszásának 5. fordulójában,
szombaton 14.30 órai kezdettel: Volun-
tari FC – Marosvásárhelyi ASA (alsó-
ház).

A 3. liga V. csoportjának 22. forduló-
jában, pénteken 17 órától: Kolozsvári
Sănătatea – Radnót SK, Zilah FC –
Szászrégeni Avântul. A Marosvásárhe-
lyi ASA II áll.

A 4. ligás bajnokság 20. fordulójá-
ban: Dános – Marosvásárhelyi Juvenes,
Nagysármás – Marosvásárhelyi MSE,
Nyárádszereda – Marosvásárhelyi Atle-
tic, Náznánfalva – Marosoroszfalu,
Ákosfalva – Szováta, Nyárádtő – Ma-
rosvásárhelyi Gaz Metan, Erdőszent-
györgy – Marosludas. Kutyfalva áll.

A női Szuperliga 13. fordulójában,
vasárnap 11-től: Kolozsvári Olimpia –
Marosvásárhelyi ASA.

RÖPLABDA. Az A1 osztályú női
röplabda-bajnokság rájátszásának 7.
fordulójában, a Pongrácz Antal-csar-
nokban: Marosvásárhelyi Medicina
CSU – Galaci CSU (alsóház).

KÉZILABDA. A női A osztályú baj-
nokság B csoportjának 21. fordulójában
vasárnap 16 órától, a ligeti sportcsar-
nokban: Marosvásárhelyi Mureşul – Te-
mesvári CSU.

A labdarúgó 
1. ligás rájátszás
5. fordulójának 

televíziós 
közvetítési rendje

Április 7., péntek:
* 17.30 óra: Zsilvásárhelyi Pandurii

– Temesvári Poli ACS (alsóház)
Április 8., szombat:
* 14.30 óra: Voluntari FC – Maros-

vásárhelyi ASA (alsóház)
* 20.30 óra: Jászvásári CSM Politeh-

nica – Botoşani FC (alsóház)
Április 9., vasárnap:
* 18.00 óra: Kolozsvári CFR –

Konstancai Viitorul (felsőház)
* 20.30 óra: USK Craiova – Buka-

resti FCSB (felsőház)
Április 10., hétfő:
* 18.00 óra: Concordia Chiajna –

Medgyesi Gaz Metan (alsóház)
* 20.30 óra: Astra Giurgiu – Buka-

resti Dinamo (felsőház)
Valamennyi mérkőzést élőben köz-

vetíti a DigiSport, a DolceSport és a
Look TV/Plus.



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓK: 120 literes műanyag
hordó, 200 literes műanyag hordó, vil-
lanymotor, többféle fekete cérna,
40/2-es pamutbobina, bőrvarró cérna,
kesztyűvarró gépek (több típusú),
antik bútor, komód és egyajtós szek-
rény. Tel. 0758-111-984. (58882-I)

VÁSÁROLUNK festményt, ezüstöt,
bútort, régiséget. Tel. 0740-242-861.
(57357)

ELADÓK: Whirlpool mosógép, Whirlpool
négyfiókos fagyasztó, Arctic
hűtőszekrény, fenyő konyhabútor, két
fotel, könyvespolc, új íróasztal, fenyő
franciaágy, kárpitozott ágy, háromajtós
magasított szekrény, cipőtartó, Daewoo
színes tévé, szekrénysor, szekrény,
kétkarikás rezsó. Tel. 0751-291-808.
(59749)

ELADÓK: kanapé, hűtő, ajtók,
kályhacsövek, többféle bútordarab,
konvektor, rádiók, lemezek, órák, korsók,
tégla, szövetek, csergeterítő, porszívó,
többféle edény, 15 db báránybőr, sok
baba, régi székek, kicsiágy, mosógép és
sok egyéb, minden olcsón. Csere is
érdekel.  Tel. 0265/242-342. (59788)

ELADÓ négyégős aragázkályha ki-
tűnő állapotban. Irányár: 250 lej. Tel.
0771-293-928. (39-I)

BIO CABERNET vörösbor eladó. Tel.
0365/881-922. (40)

TERMOPÁN ABLAK eladó. Tel. 0742-
977-535. (1448)

ELADÓ két darab kéményes gázkon-
vektor és egy  pelenkamosó gép. Tel.
0740-138-349, 8-21 óra között.
(59496-I)

ELADÓ héjatlan tökmag, tökmagolaj,
tökmagliszt. Tel. 0743-595-124,
0365/432-506. (59891)

ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0745-
386-089. (48-I)

VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744-474-
863. (59293)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj,
valamint nagy kapacitású fejtőgép. Tel.
0747-480-255, 0746-090-353. (19)

ELADÓ 5 ár beltelek Udvarfalván, 19
ár Nyomáton. Tel. 0747-105-425. (93-I)

TANÁROKNAK és diákoknak román
nyelvű kémia szakkönyvek eladók.
Tel. 0365/431-160. (175-I)

ELADÓ 100 család méh. Tel. 0741-158-
038. (183)

VENNÉK kis termetű kiskutyát 11
éves mozgássérült kislánynak, vala-
mint aktív tolókocsit. Tel. 0744-583-
916. (sz.-I)

ELADÓ két darab terrakottakályha
minden alkatrésszel együtt
(45,5x68x200 cm, 45,5x68x200 cm).
A vevő kell lebontsa és a helyét tisztán
hagyja. Tel. 0723-620-089. (1488-I)

ELADÓ házi bor, Dacia-gumi és
alkatrészek, perzsaszőnyeg. Tel.
0365/448-371. (214)

ELADÓ 2008-as évjáratú Dacia Logan
TDI. 750 euró, alkudható. Tel. 0745-068-
564. (207-I)

ELADÓ lucernamag. Tel. 0740-872-743.
(215)

ELADÓ lucernamag és bálázott lu-
cerna. Tel. 0742-522-242. (182-I)

ELADÓ kukorica és árpa az Unirii
negyedben. Tel. 0365/731-402, 0740-
488-412. (232)

ELADÓK 110-130 kg-os húsdisznók
vágási lehetőséggel. Tel. 0732-586-648.
(231)

ELADÓ fedett sírhely a katolikus
temetőben. Tel. 0265/232-605. (237)

JÓ MINŐSÉGŰ szilva- és almapálinka
eladó. Ára: 30 lej litere. Tel. 0740-334-
468. (239)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919.
(235)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0740-910-651. (16)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837-
290. (17)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748-977-
768. (1479)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-919-662. (98)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (142)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(59909-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(59909-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182. (29)

ELADÓ családi ház Vadadban, köz-
ponti zónában, a főút mellett, 8,3 ár
telekkel: 3 szoba, konyha, kamra, sü-
tőkemence, 50 m szőlőlugas + mel-
léképületek. Irányár: 13.000 euró.
Ugyanitt eladó 4,5 ha mezőgazdasági
külterület. Tel. 0744-399-160. (-I)

ELADÓ ház 33 ár telekkel és gazdasági
épületekkel Székelysárdon. Tel. 0747-
586-170. (20)

ELADÓ víkendház 10 ár területtel
Nyomáton, 10 km-re Marosvásárhely-
től. Az iratok rendben. Tel. 0742-818-
586. (115)

ELADÓ ház nagy kerttel és udvarral
Mikefalván. Tel. 0756-905-847. (160-I)

MEGBÍZHATÓ HÖLGY kiadó garzont
keres reális áron. Tel. 0756-607-969.
(159)

ELADÓ családi ház Holtmaroson, a
központban: 3 szoba, konyha, fürdő,
melléképületek, 17 ár, alkudható áron.
Tel. 0742-304-245, 0365/800-454. (172)

KIADÓ a városközponthoz nagyon közel
irodának, raktárnak, valamint üzleti célra
használható 46 m2-es helyiség (plusz
vécé). Érdeklődni a 0744-928-299-es
telefonszámon. (202)

TÖMBHÁZLAKÁST vásárolok sürgősen.
Tel. 0745-423-310. (210)

SÜRGŐSEN vásárolok házat
Marosszentgyörgyön. Tel. 0745-423-310.
(210) 

KIADÓ magánlakás: egy nagy
szoba-összkomfort garázslehetőség-
gel, hosszú távra, a 2-es Poliklinika
mögött, csendes helyen. Tel.
0365/808-312. (236-I)

ELADÓ CÉG. Tel. 0742-604-502. (240)

ELADÓ sírhely a marosszentgyörgyi
temetőben (a klinikák mögött). Tel. 0749-
076-790. (241)

ELADÓ a római katolikus temetőben
fedett sír. Eladó 2 szobás, II. osztályú
tömbházlakás a Kövesdombon. Tel.
0729-090-506. (242)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a fő-
téren. Tel. 0740-856-644. (244-I)

ELADÓ jó minőségű házi bor. Tel.
0756-958-601. (245-I)

KIADÓ a főtér közelében 140 m2-es
helyiség (kétszintes) kereskedelmi és
vendéglátói tevékenységre. Tel.
0744-609-468. (252-I)

ELADÓ gabonatároló, 100 vékás, 2
rekeszes, fedeles, Marosbogáton. Tel.
0744-849-816. (203)

ELADÓ 2001-es kiadású, ötszemé-
lyes Papuc Dacia, 44.000 km-ben.
Tel. 0741-212-220. (267-I) 

ELADÓ jó minőségű, kitűnő állapotban
levő fényezett fa szobabútor. Tel. 0743-
501-701, 0757-429-476. (269)

ELADÓ 5 darab fügefa termésben,
sőberágy, új perzsaszőnyeg,
hegesztőkészülék, összecsukható Ileana
varrógép, két darab új elektromos
fűtőtest, elektromos vízpumpa, 2
gabonásláda, új boxcsizma sámfával, új
bizoncsizma, kicsi és nagy
befőttesüvegek, üvegek, 2 régi bicikli,
kétkerekű kicsi szekér, négykerekű kicsi
szekér, egy háromvedres üvegkorsó, 3
darab új táskarádió. Tel. 0265/348-346,
0747-405-980. (268)

ELADÓK: váltóeke, kombinátor, tárcsás
kaszák, gabonaőrlő (malom),  mecha-
nikus gereblye, autóemelő elevátor,
kockakőprés, 400 és 600 literes
vegyszerező. Tel. 0743-860-354, 0745-
404-666. (273)

KIADÓ garzon a főtéren, beren-
dezve, május 1-jétől beköltözhető.
Tel. 0721-885-516, 8-14 óra között.
(275-I)

ELADÓ bálázott lucerna és széna és
50 ár lucerna. Tel. 0727-809-987.
(276-I)

ÉLETJÁRADÉKKAL lakást vásárolok.
Tel. 0749-154-647. (284)

SOMOSDONház eladó. Tel. 0758-270-079.
(283)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Keszler Katalin névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (266)

ELVESZTETTEM Szász Szilvia névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (278)

ELVESZTETTEM Királyhalmi Tünde-
Rozália névre szóló könyvtári belépőmet.
Semmisnek nyilvánítom. (296)

TÁRSKERESÉS

NYUGDÍJAS ÖZVEGY HÖLGY meg-
ismerkedne 60-70 év közötti nyugdí-
jas úrral. Tel. 00-40-728-462-166,
00-36-20-531-2153. (272-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (58651-I)

OLCSÓ üdülést kínálunk
Hajdúszoboszlón házias ellátással: 7
éjszaka (8 nap) 400 lej. A húsvéti
ünnepekre is várjuk vendégeinket: 3
éjszaka (4 nap) 250 lej. Tel. 00-36-455-
7227, 00-36-52-271-848. (59457)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (59705-I)

ÉRTELMISÉGI FÉRFI háztartásban
jártas, szenvedélyektől mentes, ma-
gyar anyanyelvű, független, 60 év kö-
rüli házvezetőnőt keres vidéki
nagyközségbe, Maros megyébe, ál-
landó jelleggel, hosszú távra. Lakás
és civilizált körülmények biztosítva.
Tel. 0771-566-446, 20-21 óra között.
(1468-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)

BORT SZERETŐ egyént keresek, akinek
kiadnám gondozásra nemes szőlőt termő
kertemet. Tel. 0365/881-922. (40)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (58927)

SZOBAFESTÉST, lépcsőházfestést,
csempeburkolást vállalok előnyös
áron. Tel. 0745-407-840. www.zug-
rav-faiantar.ro (59847-I)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát
és tetőjavítást. Tel. 0751-847-346.
(59835)

TERMOPÁN ablakok, redőnyök, sza-
lagfüggönyök szerelése és javítása.
Tel. 0744-504-536. (18645)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (71-I)

KÉSZÍTÜNK fából termopán ablakot,
ajtót és belső lépcsőt. Tel. 0744-500-809.
(179)

KERESEK E kategóriás sofőrt
méhészszezonra, május-július időszakra.
Gyakorlott sofőrt szeretnék. Tel. 0741-
158-038. (183)

HŰTŐK javítása lakásán garanciával. Tel.
0748-020-050. (144)

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcse-
répből, bármilyen tetőjavítást, csa-
torna, lefolyó és fateraszok
készítését, szigetelést. Nyugdíjasok-
nak 15% kedvezmény. Tel. 0758-639-
258. (104-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722-
846-011. (166)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (206-I)

GYERMEKSZERETŐ, tapasztalattal
rendelkező DADUST keresünk 1,5 éves
lányunk mellé hétköznapokra, 7-8 órás
programmal. Tel. 0740-412-212. (250)

ÁPRILIS 7-től újra működik a jeddi
pálinkafőző. Tel. 0745-256-040. (291-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk a
16 éve elhunyt VITA VILMOSNÉ
magyarói lakosra, a szeretett fe-
leségre, édesanyára, nagy-
mamára. Akik ismerték, 
gondoljanak rá kegyelettel!
Drága emlékét őrzi bánatos férje,
leánya, fia, menye és három uno-
kája. (157)

Fájó szívvel emlékezünk április 8-
án a gyergyószárhegyi születésű
GÁBOR BALÁZSRA, az IRA volt
dolgozójára halálának 10. évfor-
dulóján. Kérjük, akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá kegye-
lettel! Nyugodjon békében! Emlé-
két őrzi felesége, Margit,
gyermekei: István, Margó és
Anikó, valamint nyolc unokája és
a két kis dédunoka. (201-I)

A legdrágább édes-
anyának, CSÓK IDÁNAK
Marosvásárhelyre 73.
születésnapja és név-
napja alkalmából jó
egészséget,
boldogságot, hosszú
életet kíván sok
szeretettel fia, Levente,
lánya, Hajni, menye,
veje, valamint unokái:
Kinga, Hanna és Eszter.
(300)
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A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
VEZÉRIGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő megüresedett
állások betöltésére: igazgató – 3 állás: az alsóidecsi idősotthonban, a
segesvári gondozó- és ellátóközpontban és a mikházi neuropszichiátriai
rehabilitációs központban; KÖZPONTVEZETŐ – egy állás a mezőcsávási
neuropszichiátriai rehabilitációs központban.
Sajátos követelmények: 
oklevéllel igazolt felsőfokú pszichológiai, szociális munkási és szociológiai
végzettség, minimum 2 év szolgálati idő a szociális szolgáltatás terén vagy
licencdiplomával igazolt felsőfokú jogi, orvosi, közgazdasági és
közigazgatási végzettség, minimum 5 év szolgálati idő a szociális
szolgáltatás terén.

Az írásbeli vizsga 2017. május 3-án 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati
vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat április 24-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!



Drága, egyetlen fiam, SZŰCS 
ERVINKE, öreg napjaim remény-
sége! Halálod óta könnyes
szemmel kelek, könnyes szem-
mel fekszem. Derékba tört
életed nem adja meg a „miért?”
kérdésre a választ. Amíg éltél,
szerettelek, amíg élek, szeret-
lek!
Bárcsak lennél, bárcsak volnál.
A téged nagyon szerető 
édesanyád. (224)

Szomorú szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
április 8-ára, amikor férjem, 
ALBERT IGNÁC egy éve, 82 éves
korában elhunyt. Emlékét fájda-
lommal a szívünkben őrizzük.
Nyugodjék békében, drága jó-
szívű lélek! Felesége, három fia,
hat unokája, menyei, nővére.
(209)

Fájdalommal emlékezünk április
7-én szeretett édesapánkra,
MÁTHÉ LEVENTÉRE halálának 3.
évfordulóján. Nyugodjon béké-
ben! Szerető gyermekei: Anita,
Loránd és szerettei. (234-I)

Nagyon nagy szeretettel emléke-
zünk április 10-én, halálának 20.
évfordulóján a szőkefalvi szüle-
tésű VÉGH ISTVÁNRA (Totyi).
Szerető felesége, Anna és lánya,
Edith. (233-I)

Fájó szívvel emlékezem április 9-
ére, amikor 20 éve távozott közü-
lünk drága nagytatám, a
galambodi születésű KARDOS
SÁNDOR. Szép emléke örökre
szívemben marad. Unokája, ifj.
Kardos Sándor. (246-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk TRATTNER BÉLÁRA
halálának 6. évfordulóján. Akik is-
merték, gondoljanak rá kegyelet-
tel. Szerettei. (281-I)

Fájdalommal és kegyelettel emlé-
kezünk április 7-én a nagyteremi
születésű id. TAKÁCS JÓZSEFRE
halálának 23. évfordulóján. Akik
ismerték és szerették, gondolja-
nak rá kegyelettel! Emlékét őrzi
fia, három leánya és azok csa-
ládja. (282)

Kegyelettel emlékezünk édes-
apánkra, a mezőbándi születésű
RÉTI ANDORRA (Bandi) halálá-
nak 13. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Gyermekei. (254-I)

„Aki ember volt, küzdő, tiszta
ember, változzék át bár porló rö-
gökké, az élőkben tovább él
mindörökké.”
Az Úr akaratában bízva, fájó szív-
vel emlékezünk NAGY LAJOS
nyugdíjas tanárra, a Filharmónia
és Népi Együttes volt tagjára ha-
lálának 25. évfordulóján. Akik is-
merték, gondoljanak rá
kegyelettel. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott! Amíg
éltél, szerettünk, míg élünk, nem
feledünk! Szerettei. (271)

Soha el nem múló szeretettel és
szívünk örök fájdalmával emléke-
zünk a drága édesanyára, nagy-
mamára, testvérre, élettársra és
rokonra, HANES ERZSÉBETRE
halálának 5. évfordulóján.
„elment tőlünk, mint lenyugvó
nap, de szívünkben él és örökké
ott marad.”
Emléke legyen áldott és nyu-
galma csendes! Szerettei. (297)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett mamink, 

özv. KOCSIS FRANCISKA 
szül. Seitz

életének 97. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése április 7-én 13 órakor
lesz a református temetőben. 
Bánatosan búcsúzik egyetlen
leánya és családja, két unokája
és azok családja, valamint két
dédunokája. (259-I) 

Mély fájdalommal, szomorú
szívvel tudatjuk, hogy a szere-
tett édesapa, nagyapa és
após, 

MIHÁLY GYULA 
életének 79. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése április 8-án 14 órakor
lesz a nyárádmagyarósi gyász-
háztól. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (290-I)

Megtört szívvel veszünk búcsút a
székelyszenterzsébeti születésű 

IZSÁK JENŐTŐL 
(Eugen)

aki 81 évesen örökre itt hagyott
bennünket. Temetése 2017. ápri-
lis 8-án, szombaton 13 órakor
lesz a Jeddi úti temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Szerető családja. (286-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megdöbbentően, váratlanul,
búcsú nélkül távozott közü-
lünk az öröklétbe EMESE. Ma-
radnak az együtt töltött
percek, beszélgetések emlé-
kei, melyeket szívünkben fo-
gunk őrizni. Gyászoló
szeretteinek őszinte együttér-
zéssel kívánunk vigasztaló-
dást, megbékélést. Ági és
Mircea. (299-I)

„Azért ő nem halt meg, jól
tudom.
Csak az üvegcse tört el, ám az
illat,
A lélek jár szabadon – kötet-
len.”
(Berde Mária)
Őszinte együttérzésünket,
részvétünket fejezzük ki 
a gyászoló családnak 
JÁSZBERÉNYI EMESE várat-
lan elvesztése miatt.
Szívünkbe ássuk a sírt, oda
temetünk. Viszontlátásra a
„föld porában, vagy tán egy
távoli csillagon”. Jövünk mi
is, Emese!
Emese egyetemi évfolyamtár-
sai. (277)

Mély együttérzésünket és
őszinte részvétünket fejezzük
ki a Tóth családnak a szere-
tett ÉDESAPA, APÓS és 
NAGYTATA elvesztése miatt
érzett fájdalmukban. A Jóisten
nyugtassa békében! Vâga
Aurel és családja. (289)
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Ott pihensz, ahol nem fáj már semmid,
nyugalmadat nem zavarja senki. Szá-
momra te sosem leszel halott, örökké
élni fogsz, mint a csillagok. Fájdalmad
némán viselted, s erőt adott neked, ha
megfogtam drága kezed. Betegágyad-
nál reméltem, könnyeimet legyőztem.
Fájt nézni a te szenvedésed, mégis
nehéz volt elengedni téged. Üres az
udvar, csendes a ház, üres a lelkem,
mert hirtelen itt hagytál. Múlik az idő, de a fájdalom nem csi-
tul, szememből a könny naponta kicsordul. Nyugodjál béké-
ben, lelkemből kívánom!
Fájó szívvel emlékezem április 8-án NADRÁG LÁSZLÓ volt
mozdonyvezetőre halálának 9. évfordulóján. 
Emlékét őrzi szerető felesége, Juci. (199)

Az idő múlhat, szállnak az évek, míg
élünk, velünk lesz szeretett emlé-
ked. Elmentél közülünk, mint a le-
nyugvó nap, de szívünkben élsz és
örökké megmaradsz. Hirtelen el-
mentél, búcsúzni nem tudtál, búcsú-
szót senkinek nem mondtál.
Fájó szívvel és könnyes szemmel
emlékezünk április 6-án a harasztke-
réki születésű id. OSVÁTH KÁROLY
marosvásárhelyi lakosra halálának
első évfordulóján. 
Felesége, Gizella, fia, Karcsi, menye, Ella, fia, Sanyi, menye,
Annamária, unokái: Beáta, Levente és felesége, Ildikó, vala-
mint két dédunokája: Kriszta és Erik. (178)

Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,

nem vagy feledve, szívünkben

örökké megmaradsz.

Szomorú szívvel emlékezünk április

7-én id. HORVÁTH VILMOSRA halá-

lának 14. évfordulóján. 

Felesége, fia, menye, két unokája,

Orsi és Kinga. (251)

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége mély megren-
düléssel búcsúzik

JÁSZBERÉNYI EMESE
rádiós szerkesztőtől,

az erdélyi művelődési élet egyik legavatottabb ismerőjétől
és krónikásától,

színházunk egyik leghűségesebb nézőjétől,
aki 77 éves korában váratlanul elhunyt.
Jászberényi Emese Dicsőszentmártonban született 1940. jú-
nius 7-én. Középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen a 2.
Számú Leánylíceumban (Unirea középiskola) végezte, majd
Kolozsváron a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen magyar
nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett. 1962-től a
Marosvásárhelyi Területi Rádióstúdió szerkesztője, 1991–
1999 között a magyar szerkesztőség vezetője volt. Elkötele-
zett értelmiségiként odaadással vette ki részét közössége
szellemi, művelődési és közéleti tevékenységéből, különleges
hangsúlyt fektetve a színházak működésére.
Pályája kezdetén ifjúsági műsorokat szerkesztett, majd a mű-
velődési osztály munkatársaként tevékenysége egyre inkább
az irodalom, a zene, a művészet, a színház felé irányult. Im-
ponáló műveltségéről és alapos felkészültségéről tanúskodó
riportjaiban, remekbe szabott interjúiban számos írót és mű-
vészt, köztük sok jeles színészt, rendezőt szólaltatott meg, és
avatott értékelője volt a színházi előadásoknak. Emlékezete-
sek Oláh Tibor színháztörténésszel, majd Jánosházy György
költővel folytatott színházértékelő társalgásai, amelyeket mér-
tékadónak tekintett a művésztársadalom.
A Marosvásárhelyi Rádióstúdió negyvenéves fennállását ün-
nepelve 1998-ban Szól a rádió címmel az ő szerkesztésében
jelent meg a 40 év során elhangzott, Erdély szellemi életének
legismertebb tudósaival, művészeivel, íróival, közéleti embe-
reivel készített riportválogatás.
A magyar szerkesztőség vezetőjeként lehetőséget teremtett
a sajátosan erdélyi, azaz helyi szerzőkkel és helyi előadók-
kal/művészekkel tipikusan erdélyi tematikából ihletődő rádió-
kabaré megteremtéséhez, kibontakozásához. 
Munkájában elengedhetetlennek tartotta a rendezvényeken
való személyes jelenlétet, a helyszíneken készített anyagokat,
a közvetlen élmények fontosságát, ami hitelessége garanciá-
jának bizonyult. Több mint fél évszázados munkássága során
példaértékű elhivatottsággal szolgálta a magas kulturális igé-
nyeket, az erdélyi magyar szellemiséget. Távozásával betölt-
hetetlen űrt hagy maga mögött.
Jászberényi Emese emléke előtt kegyelettel hajt fejet a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház.

Gyászoló szeretteinek vigasztalódást kívánunk. (–I)

„Nem magának élt, hanem másokat boldogítani volt élete
célja, és jót tenni élete öröme.”

(Szent Ambrus)
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy 

KOZMA MÁTYÁSNÉ 
szül. JÁSZBERÉNYI EMESE 

a Marosvásárhelyi Rádió nyugalmazott szerkesztő-riportere
szerető szíve életének 77. évében megszűnt dobogni.
Temetése 2017. április 10-én, hétfőn 14 órakor lesz a reformá-
tus temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Búcsúzik tőle leánya, Ágnes, testvére, Gyöngyvér, közeli és
távoli rokonai, mindazok, akik ismerték és szerették. (298-I)



A Népújság
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.

Új bisztró nyílik Marosvásárhelyen, egy igazi belevaló
borbár-étterem.

Az alábbi állásokba keresünk munkatársat:

• PULTOS
• PINCÉR

• FŐSZAKÁCS
• SZAKÁCSSEGÉD

• KONYHAI KISEGÍTŐ
Jelentkezz, ha van vendéglátós tapasztalatod, 

és ha nincs, akkor is! 
Segítünk neked az alapoktól a betanulásban.

Fényképes önéletrajzodat 
a cv@petry.ro e-mail-címre várjuk. 

Tüntesd fel jelentkezésedben a megpályázott állást, mi pedig
rövid időn belül felvesszük veled a kapcsolatot.
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A CFR Önsegélyző Pénztára 
– Marosvásárhely,  Horea utca 3. szám – 

sürgősen megoldhatja anyagi gondjait  helyben 
nyújtott  hitel folyósításával, előnyös feltételekkel. 

A hiteltípusok a következők:
• kezessel nyújtott kölcsönök
• kezes nélküli kölcsönök és pluszösszegek
• speciális kölcsönök fiatal házasoknak, 

újszülöttet nevelő családoknak és egyetemistáknak
• társaságitőke-betétek előnyös kamatokkal

Érdeklődni a 0265/233-699-es telefonszámon lehet. 

Sucursala Mures


