
Óvoda, napközi 
és bölcsőde 
Jó hír a dicsőszentmártoni helyi kö-
zösség számára az új óvoda létesí-
tése, amely a tervek szerint nyolcvan
gyerek befogadására lesz alkalmas.

____________2.
Sógor Csaba 
szerint következ-
ménye kell legyen
az Európa Tanács
jelentésének
Az RMDSZ-es politikus az alapvető
jogok európai uniós helyzetéről szóló
2016. évi jelentés vitája kapcsán és
egyperces felszólalásban is napi-
rendre emelte a nemzeti kisebbségek
témáját a brüsszeli plénumban.

____________3.
Sokba kerül 
a felzárkózás 
A rendszerváltás utáni időszak egyik
legnagyobb megvalósítása, hogy a vi-
déki településeknek lehetőségük nyílt
a közművesítés, az ivóvízvezeték és a
csatornahálózat kiépítésére kormány-
támogatást megpályázni.

____________4.
Okos dolgok
Manapság a háztartásokban átlago-
san 2,4 fő, 0,3 háziállat és 6,3 okoské-
szülék van. Bizony, jelenleg több
okoseszköz található egy lakásban,
mint amennyi ember és háziállat
együttesen, és ezek egyre fontosabb
szerepet töltenek be az életünkben. 

____________15.

Bár a tegnapra valamelyest javult a
helyzet, az utóbbi néhány napban sok
helyen csúszós járdák okoztak bosszú-
ságot a gyalogosoknak, annak ellenére,
hogy az illetékesek számtalanszor fel-
hívják a figyelmet: a hóeltakarítás min-
denkinek kötelessége. 

Marosvásárhelyen a magánházak előtt, a fő-
utcák menti járdákon többnyire nem adódott
gond, azonban a mellékutcákban, a tömbházne-
gyedek járdáin annál nagyobb. Helyenként, hó-
lapátot nem látott szakaszokon, csúszós
felületen csoszogtak a járókelők, főleg az idő-
sek, félve, nehogy elessenek, kezük-lábuk tör-
jön. 

Az utóbbi napokban a hóesés közepette több
helyen is szemtanúi lehettünk annak, ahogyan
nehezen mozgó, idős emberek már a kora reg-
geli órákban kint voltak a kapu előtt a hólapát-
tal, hogy minél előbb eltakarítsák az éjszaka
lehullott havat, és járhatóvá tegyék a portájuk
előtti járdarészt. Nem azért, mert valaki 

Senki milliói
Egy közepes várost egy évig gond nélkül lehetne

működtetni közel 150 millió euróból. És a jelek sze-
rint van ez az ország olyan gazdag, hogy aki te-
hetné, a füle botját nem mozdítja ennyi pénzért,
miközben a munkában megőszült egyszerű vidéki
embernek a csatornabevezetési díj is nehézséget je-
lent.

A korrupcióellenes ügyészség vezetőjének me-
nesztésével kapcsolatban csak az utóbbi héten egy
becsületes méretű könyvre elegendő nyomdafesték
folyt el, és ebben az áradatban csak egy sovány hírt
érdemelt az egyik portálon ennek az – egyesek sze-
rint ördög, mások szerint angyal – főügyésznek egy
kijelentése. Eszerint, amióta alig egy éve megvál-
toztatták a hivatali visszaélés büntetőjogi besoro-
lását, és ezzel kivettek 275 ügyet ennek a
vádhatóságnak a tarsolyából, senki nem lépett to-
vább az ezekben a vádiratokban feltárt 148 millió
eurónyi kár behajtására. Az külön vitát érdemelne,
hogy ezt az összeget mennyire lehet komolyan
venni, mert nem jogerős ítéletekben elkobzásra ki-
jelölt tételekből áll, és az is tudott, hogy olyan
ügyből is koholtak korrupciós vádiratot, aminek 
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Sokan mulasztják el járdatakarítási kötelezettségüket
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Jó hír a dicsőszentmártoni helyi közösség szá-
mára az új óvoda létesítése, amely a tervek sze-
rint nyolcvan gyerek befogadására lesz alkalmas.
A marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem ál-
talános orvosi tagozatának Dicsőszentmártonba,
a főtéren lévő egykori szakmai iskola épületébe
való esetleges költöztetésével egyidejűleg két új
tanintézménnyel is bővülhet a város.

A Romániai Magyar Pedagógusszövetség óvodaprog-
ramja keretében Dicsőszentmártonban egy új oktatási egy-
ség létesítése körvonalazódik. A Köztársaság úton, az
Andrei Bârseanu Elméleti Líceum közelében lévő egykori
elállamosított ingatlanban a rendszerváltás előtt óvoda mű-
ködött. Az épület tulajdonosa visszaigényelte és vissza-
kapta az épületet és a telket, amelyet a pedagógusszövetség
vásárolt meg az óvodaprogram kiteljesítésére a Kis-Kü-
küllő menti szórványközösségben is. A megfelelő belső át-

alakításokat követően legkésőbb októberben vagy novem-
berben használatba adják az új tanintézményt. 

Amint Fodor Sándor József, az Oktatási Minisztérium
kisebbségi oktatás osztályának tanácsosa  és Szabó Albert
helyi RMDSZ-elnök, megyei tanácsos elmondta, az
RMPSZ elnöke, Burus-Siklódi Botond közbenjárásával si-
kerül az  új, különálló oktatási egységet létrehozni. Az el-
képzelések szerint remélhetőleg már ősszel beindíthatják
az új tanintézményt, amely hatvan-nyolcvan gyerek befo-
gadását teszi lehetővé, húszas létszámú csoportokkal szá-
molnak. 

A dicsőszentmártoni oktatás átszervezésének kérdésé-
ben közös megegyezésre jutottak a helyi tanácsosokkal, a
városrendezési jóváhagyást megkapták, az építkezési en-
gedélyek kibocsátását követően  rövidesen megkezdődhet
az RMPSZ által megvásárolt ingatlan infrastruktúrájának
az átalakítása. A tervek szerint négy óvodai csoport lesz,
két napközis és egy négyórás, ugyanakkor egy bölcsődei
csoport létrehozása is szerepel a projektben.

felszólította őket, hanem mert tudják a
kötelességüket, és el szeretnék kerülni
azt, hogy a házuk előtt elhaladó gya-
logosokat baleset érje. Sajnos nem
mindenki ennyire lelkiismeretes, szá-
mos helyszín van a városban, ahol az
intézmények, kereskedelmi egységek
ügyet sem vetnek arra, hogy elhárítsák
a balesetveszélyt. Különösen veszé-
lyesek az intézmények, cégek, de akár
a tömbházak bejárata előtt kültéri já-
rólapokkal kirakott részek, amelyekre
ha havas lábbal rálép a gyalogos, igen
könnyen elcsúszhat. 

Tanácsi határozat értelmében a ma-
gánházak lakói, illetve tömbházak ese-
tében a tulajdonosi társulások
felelősek az épület előtti járdarész el-
takarításáért, a buszmegállók, hidak,
lépcsők azonban úgymond gazdátlan
területnek számítanak, ezekről általá-
ban a köztisztasági vállalat munkásai

takarítják el a havat. Ioan Damaschin,
a marosvásárhelyi helyi rendőrség ve-
zetője lapunknak elmondta, az utóbbi
napokban nem róttak ki bírságot,
hanem amennyiben járőrözés közben
felügyelőik azt tapasztalták, hogy mu-
lasztás történt, figyelmeztették az
adott felület tisztán tartásáért felelős
kereskedelmi egységeket, lakókat,
hogy tegyenek eleget a kötelezettsé-
güknek. A felszólításra mindenütt rea-
gáltak, emiatt nem került sor
bírságolásra. A vonatkozó tanácsi ha-
tározat értelmében 100-500 lejes bír-
sággal sújtható az, aki nem takarítja el
a havat a hozzá tartozó járdarészről. 

Amennyiben bejelentés érkezik a
lakóktól, hogy például kisebb utcák-
ban nehezen lehet közlekedni, vagy a
helyi rendőrség járőrei észlelnek ilyen
helyszíneket, felszólítják a felelősöket,
hogy takarítsák el a járdáról a havat,
vagy ha olyan szakaszról van szó, ahol

nincsenek házak, sem pedig kereske-
delmi egységek, akkor rövid időn
belül oda irányítják a köztisztaságiak
munkacsoportjait. 

Az utóbbi 72 óra alatt Bukarestben
109-en szorultak sürgősségi ellátásra
végtagtörés, rándulás vagy ficam
miatt, mivel elcsúsztak a jeges utakon,
járdákon – nyilatkozta az Agerpres
hírügynökségnek a fővárosi mentő-
szolgálat vezetője. 

Mariana Negoiţă, a Maros Megyei
Sürgősségi Kórház sajtószóvivője sze-
rint az utóbbi napokban nem növeke-
dett meg az intézmény ortopédiai
részlegét végtagtörés miatt felkereső
páciensek száma. Miközben a február
4–10. között, amikor szárazak voltak
az utak, 112 személyt láttak el sürgős-
ségileg az ortopédián, az utóbbi egy
hét során, február 22–28. között keve-
sebb mint száz páciens szorult sürgős-
ségi ellátásra. 

Madárnéző
Korunk, 2018. március

A madárnéző szóban az ember nézi a ma-
darat, de a madár is nézi a világot. A lapszám
különféle lehetséges viszonyulásokat mutat
be, amelyek összekötik őket: személyes tör-
ténetektől szakemberek helyzetértékeléséig,
a madarak kedvéért életmódot változtató
Tandori Dezső verebeitől kezdve a madarak-
tól való szorongást filmre álmodó Hitchcock
és követői filmes világáig. Szolláth-Máté
Hunor interjúiban Konyhás István, a Horto-
bágyi Madárpark igazgatóhelyettese, illetve
ifj. Szabó József székelyudvarhelyi ornito-
lógus beszélnek a Magyarországon és Ro-
mániában megfigyelhető madárpopuláció
összetételéről, az aktuális madárkutatások
irányairól. Bedecs László, Beretvás Gábor
és Szabó R. Ádám irodalmi és filmes mada-
rakról írnak, és gazdag összeállításban (Mé-
száros Márton, Szabó Marcell, Tinkó Máté
írásaiban) foglalkozik a lapszám Áprily
Lajos madaras verseinek kortárs költészeti
párhuzamaival Tandori Dezső, Oravecz
Imre, Kovács András Ferenc szövegeiben. A
tanulmány- és kritikarovat szerzői között
szerepel Gömöri György, Cs. Gyimesi Éva,
Gaal György, Oplatka András, a rovatokban
többek között a szürrealista festészetről, 
Reiter Róbert verseiről, Romsics Ignác tör-
ténészi szintéziséről, Schuller Rudolf könyv-
szereplővé válásáról, a Kolozsváron élő
Doru Pop, illetve fiatal vajdasági szerzők
köteteiről olvashatunk. Irodalmi szövegeket
Géczi János, Sánta Miriám, Serestély Zalán,
Tamás Kincső, Vörös István jegyeznek.

Külföldi állásajánlatok
Az Európai Gazdasági Térségben működő munkaadók az
Eures hálózaton keresztül 1317 munkahelyet kínálnak Eu-
rópa számos országában. A legtöbb – 700 – az ajánlat Né-
metországban, Spanyolországban 166, Máltán 155,
Hollandiában 91, Finnországban 85, Csehországban 31,
Dániában 30, Belgiumban 24, Nagy-Britanniában 15, Lu-
xemburgban 10, Bulgáriában 8, Norvégiában két munka-
hely vár betöltésre. Az érdekeltek a www.eures.anofm.ro
honlapon tájékozódhatnak az ajánlatokról vagy érdeklőd-
hetnek a Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség
Eures-tanácsadójától az intézmény marosvásárhelyi, Iuliu
Maniu utca 2. szám alatti székhelyén, illetve a 0265-266-
553-as, 0265-269-247-es telefonszámon, a 109-es mellék-
állomáson. 

Ökumenikus világimanap
Március 4-én, vasárnap délután 4 órakor a marosvásárhe-
lyi evangélikus templomban (Régi Kórház utca) ökumeni-
kus világimanapi alkalmat tartanak, amire szeretettel hívják
a marosvásárhelyi gyülekezetek nőtagjait.

Egészségügyi előadás
Március 4-én, vasárnap 15 órakor Marosvásárhelyen, a
Grand szálló III. emeleti konferenciateremben egészség-
ügyi előadást tart dr. Cătălin Luca szakorvos. Az előadáson
a szervezet méregtelenítéséről, az őssejt termelődésének
elősegítéséről, a biológiai óra beállításáról, az egészséges
életmódról, a víztisztító rendszerekről, illetve a sporttelje-
sítmény növeléséről lesz szó. Előadás után dr. Cătălin
Luca megvizsgál mindenkit, aki igényli. A részvétel és a
vizsgálat ingyenes. 

Nemezelni tanulnak
A Női Akadémia hétfő délutánonként a marosvásárhelyi
Corvin Mátyás tér 19. szám alatti MarMed járóbetegren-
delő előadótermében zajló Ügyes kezű nők foglalkozásra
várja azokat a lányokat, asszonyokat, akik különböző kéz-
műves-tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani.
Március 5-én 17.30 és 19.30 óra között tűvel nemezelni ta-
nulnak a résztvevők Jánosi Mária tanárnő segítségével. A
szervezők biztosítják a gyapjút a tevékenységhez. A részt-
vevők 5 lejes adománnyal támogathatják a kézművesfog-
lalkozásokat, illetve a Játéktárat. Bővebb tájékoztatás a
tevékenységről a 0740-598-563-as telefonszámon kérhető
naponta 18 és 19 óra között.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma LUJZA, 
holnap KORNÉLIA napja.
KORNÉLIA: a Kornél (jelen-
tése: somfa vagy szarv) férfi-
név párja.

2., péntek
A Nap kel 

7 órakor, 
lenyugszik 

18 óra 8 perckor. 
Az év 61. napja, 

hátravan 304 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. március 1.

1 EUR 4,6581

1 USD 3,8209

100 HUF 1,4853

1 g ARANY 161,1544

IDŐJÁRÁS
Változó idő, havazás, 
havas eső lehetséges

Hőmérséklet:
max. 20C
min. -10C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

Szer Pálosy Piroska

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

(Folytatás az 1. oldalról)

44, 40, 39, 3 , 32 + 20 NOROC PLUS: 4, 8, 5, 9, 6, 3

35, 20, 4, 12, 24, 7 SUPER NOROC: 4, 0, 4, 8, 0, 2 

6, 11, 39, 43, 33, 9 NOROC: 0, 5, 2, 7, 1, 6, 5

Nem nőtt a csonttörések száma

Újabb oktatási intézmény Dicsőszentmártonban
Óvoda, napközi és bölcsőde 



Következménye kell legyen az Európa Tanács jelen-
tésének, amely a nemzeti kisebbségek védelméről
szóló keretegyezmény romániai alkalmazását érté-
keli, hiszen nyilvánvaló, hogy egy uniós tagállam
durván megsérti a csatlakozáskor vállalt, a kisebb-
ségek védelmére vonatkozó kötelezettségeit –
mondta Sógor Csaba szerdán a brüsszeli mini plená-
ris ülésen.

Az RMDSZ-es politikus az alapvető jogok európai uniós
helyzetéről szóló 2016. évi jelentés vitája kapcsán és egyper-
ces felszólalásban is napirendre emelte a nemzeti kisebbségek
témáját a brüsszeli plénumban.

Sógor Csaba az alapvető jogok európai uniós helyzetéről
szóló vitában bár üdvözölte a tényt, hogy a 2016. évi jelentés
– ahogyan azt már a korábbi években is kérték – foglalkozik
az unión belüli nemzeti kisebbségek helyzetével, de nehez-
ményezte, hogy továbbra sincsenek a védelmüket célzó közös
uniós standardok. „Mivel a nemzeti kisebbségek védelme tag-
állami hatáskör, ezért történik meg az, hogy az EU-n belül el-
térően alakul, a teljes jogegyenlőségtől a létezés tagadásáig

változik a nemzeti kisebbségek helyzete” – mondta. „Az Eu-
rópa Tanács jelentése számos megoldatlan problémát tárt fel
a Romániában élő nemzeti kisebbségek jogainak érvényesü-
lésére vonatkozóan” – ezt már egyperces felszólalásában
hangsúlyozta a képviselő. Elmondta, a dokumentum tételesen
felsorolja azokat a jogsértéseket és hatósági vegzálásokat,
amelyek a nemzeti kisebbségek mindennapjait jellemzik,
külön kitér a restitúciós folyamat, a kisebbségi oktatás és az
anyanyelvhasználat akadályoztatására, illetve a folyamatos
magyarellenes uszításokra is, a román nyelvű média és egyes
politikusok részéről. 

„Ezek a megállapítások megfelelnek a valóságnak, és az el-
múlt 10 évben a jelzett problémákra itt, ebben a házban is fel-
hívtuk a figyelmet. Az Európa Tanács jelentése kétségkívül
rámutat a tényre: Romániában nem oldották meg a nemzeti
kisebbségek problémáit, és az ország távolról sem tekinthető
mércének, ami a kisebbségi jogok érvényesülését illeti” – nyo-
matékosított Sógor Csaba, aki szerint itt az idő, hogy az uniós
intézményrendszer is napirendre tűzze a nemzeti kisebbségek
kérdését. (közlemény)
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Közvitára kerül 
a 600-as nyilatkozat

Közvitára bocsátja a kormány a 600-as nyilatkozatot,
így a független tevékenységet végzőknek, vagy a
kamatokból, bérekből és egyéb forrásokból szár-
mazó jövedelem után egyetlen nyilatkozatot kell be-
nyújtaniuk az eddigi hét helyett, jelentette be Viorica
Dăncilă miniszterelnök. „Már az első kormányülésen
megígértük, hogy változtatásokat eszközölünk a
600-as nyilatkozattal kapcsolatban. Sok embert ér-
dekel ez a téma. Ma közzéteszünk egy változatot,
majd a javaslatokat beépítjük a végleges változatba.
Meggyőződésem, hogy ez jó hír sokak számára” –
nyilatkozta Dăncilă a kormányülés elején. A kormány
által kidolgozott tervezet értelmében a jövedelema-
dót, a társadalombiztosítási (CAS) és az egészség-
biztosítási (CASS) járulékokat a folyó év becsült
bevételei alapján kell majd fizetni, nem az előző évi
jövedelem alapján. Az eddigi öt helyett egyetlen ha-
táridő van, a következő év március 31-e. (Agerpres)

Katasztrófahelyzetekre 
felkészítő portál

Beüzemelték a katasztrófahelyzetekre felkészítő, 
fiipregatit.ro portált – közölte csütörtökön Raed Ara-
fat államtitkár. Az országos katasztrófavédelmi igaz-
gatóság vezetője csütörtökön Carmen Dan
belügyminiszterrel és az Európai Bizottság humani-
tárius segélynyújtásért és válságkezelésért felelős
biztosával, Hrisztosz Sztilianidesszel folytatott meg-
beszélést a belügyi tárca székhelyén. „A fiipregatit.ro
portálon (…) a lakosság minden olyan információt
megtalál, amelyekre katasztrófahelyzetben szük-
sége lehet. (…) Természetesen továbbra is elsősor-
ban a katasztrófavédelmi felügyelőség feladata,
hogy közbelépjen, de fontos, hogy a lakosság felké-
szüljön az esetleges rendkívüli helyzetekre” – nyilat-
kozta Arafat. Az államtitkár szerint a portálon
megtalálható azoknak a tárgyaknak, eszközöknek a
listája, amelyek mindenki számára kéznél kellene
hogy legyenek egy katasztrófa esetén. (Agerpres)

Hitelezne a kormány 
az önkormányzatoknak

500 millió lejes hitelt biztosíthat a kormány az állam-
kincstárból az önkormányzatok számára, jelentette
be Viorica Dăncilă miniszterelnök. Dăncilă tájékoz-
tatása szerint a 2018–2019-es időszakra vonatko-
zóan biztosítanának 500 millió lej hitelt 20 éves
futamidőre, amelyekből az olyan infrastrukturális be-
ruházásokat fedezhetnék az önkormányzatok, mint
az egészségügy, vízellátás, kanalizálás, közvilágí-
tás, közszállítás, kultúra, sport. A kormányfő arról is
beszámolt, hogy a 2018-as költségvetési többletet
nem csupán befektetésekre szánják, hanem az al-
kalmazottak költségeit, illetve a különböző pályáza-
tok költségeinek kiigazítását és a kölcsönök
megtérítését is abból fedezhetnék. (Agerpres)

inkább adminisztratív kihágásokat tárgyaló közigazga-
tási bíróságon lett volna a helye. De ha ennek a kárnak
csak a fele is igaz, és ennyi csak pár száz ügyből gyűlt
össze, még az is rengeteg, ha arra gondolunk, hogy eze-
ket a pénzeket az önkormányzatoktól térítették el. Azok-
tól, amelyek az egészségügyi engedély nélkül működő
iskolákat tartják fenn, vagy kövezett utakat tákolgatnak
egyik évtől a másikig, jó esetben már közművesítéssel
is emelték lakóik életszínvonalát, csak épp e szolgálta-
tások ára számít megfizethetetlennek. És akkor még nem
beszéltünk arról, hogy a jogerős ítéletekkel lezárt kor-
rupciós ügyekben megállapított károk összege ennél
jóval nagyobb. A legutóbb látott statisztika szerint a ti-
zedét sem hajtották be. Egy olyan országban, amely bő
évtizede csatlakozott az európai államközösséghez, és
akkor is sereghajtó volt életszínvonal tekintetében,
naná, hogy most is hátulról első. A lemaradása, az nőtt.

Nagyrészt azért, mert a közpénz kezelőinek a köz
haszna helyett a saját zsebük felé húz a keze. Ezért fej-
lődik ez a kiváló adottságokkal rendelkező ország a
mindenki által látható módon. És a migráció szemszö-
géből nézve ez felér egy éles háború hatásaival, mert
ilyen mértékű elvándorláshoz, mint amilyen nálunk ta-
pasztalható, más helyeken évekig tartó kegyetlen fegy-
veres konfliktus kellett. Nem muszáj rakétákkal
lövöldözni ahhoz, hogy milliók vegyék kezükbe a ván-
dorbotot, elég szétlopni mindent, ami hozzáférhető, a
jövőképükkel együtt. Ebben a háborúban a senki milliói
a szavazófülkében kapnak egy darab lőszert, négyé-
vente. Ha van ki mögött sereget alkotni.

Senki milliói
(Folytatás az 1. oldalról)

Az Európai Parlament a terroristák pénzforrásainak
elzárása érdekében a gyanús szervezetek, alapítvá-
nyok és a banki tranzakciók fokozott megfigyelését
javasolta és hatékonyabb tagállami információcse-
rét szorgalmazott.

Az uniós parlament a brüsszeli, kétnapos plenáris ülésén
533 szavazattal 24 ellenében, 43 tartózkodás mellett elfogadott
állásfoglalásában azt szorgalmazta, hogy az Európai Bizottság
a tagországokkal együttműködve hozzon létre a terrorista há-
lózatok pénzügyi támogatására vonatkozó információk meg-
osztására összpontosító európai pénzügyi hírszerző platformot,
amely az Európai Unió rendőri együttműködést koordináló
szervezetén (Europol) belül működne.

Mint mondták, a terrorizmus finanszírozására fordított pénz
egy részét Európában bizonyos szorosan együttműködő non-
profit szervezetek, alapítványok és hálózatok termelik és irá-
nyítják, amelyek fedőszervként működnek. A pénzforrások
megszüntetése mellett a fegyverek, az olaj, a drogok, a ciga-
retták és a műkincsek illegális kereskedelmének visszaszorí-

tása is alapvető fontosságú a terrorizmus elleni küzdelemben
– tették hozzá.

Az elfogadott dokumentum szerint az EP képviselői olyan
személyek és szervezetek jegyzékének összeállítását javasol-
ták, akik vagy amelyek kevéssé átlátható politikai tevékeny-
séget folytató országokban tevékenykednek és gyanús
pénzügyi tranzakciókat hajtanak végre.

Javaslatuk szerint kötelezzék a bankokat, hogy kövessék
nyomon az előre fizetett hitelkártyákhoz tartozó számlákat
annak érdekében, hogy azokat csak banki átutalással és bea-
zonosítható személyek számláiról lehessen feltölteni. Köves-
sék nyomon az olyan oktatási intézményeket, központokat,
jótékonysági szervezeteket és kulturális egyesületeket, ahol
fennáll a megalapozott gyanú, hogy terrorista csoportokkal áll-
nak kapcsolatban. Végezetül arra kérték az uniós bizottságot,
vegye fontolóra, hogy az e-szerencsejáték, a virtuális pénzek,
a kriptovaluták, a blokklánc-technológia és más pénzügyi
technológiák segítik-e a terrorizmus finanszírozását, és vajon
szükség van-e uniós szabályozásukra. (MTI) 

Ország – világSógor Csaba szerint következménye 
kell legyen az Európa Tanács jelentésének

Az igazságügyi reformok folytatására biztatta a
román hatóságokat Frans Timmermans, az Európai
Bizottság első alelnöke bukaresti látogatása alkal-
mából.

Timmermans csütörtökön Klaus Johannis államelnökkel,
Viorica Dăncilă miniszterelnökkel, valamint Liviu Dragnea
képviselőházi és Călin Popescu Tăriceanu szenátusi házelnö-
kökkel folytatott megbeszélést.

Az EB első alelnöke szerint Románia sok eredményt ért el
az igazságügyi reform területén – amelyet Brüsszel 2007 óta
figyelemmel kísér –, és arra biztatta Bukarestet, maradékta-
lanul alkalmazza a reformokat, mert így zárhatják le 2019 vé-
géig az együttműködési és ellenőrzési mechanizmust,
amelynek keretében Brüsszel figyelemmel kíséri a román
igazságszolgáltatást.

Rámutatott: Viorica Dăncilă miniszterelnök felvetette, hogy
ez az ellenőrzés már 2019 első féléve előtt lezáruljon, hiszen
Románia a jövő év első felében tölti be az EU soros elnöksé-
gét. Timmermans szerint ez is lehetséges, de csak akkor, ha
Bukarest maradéktalanul alkalmazza a reformokat. Ennek ér-
dekében arra biztatta a különböző romániai intézményeket és
hatóságokat, hogy ne dolgozzanak egymás ellen.

Úgy vélte, hogy a román igazságszolgáltatás jelenleg füg-
getlen és erős hatalmi ág, amire büszkék lehetnek a románok,
viszont az utóbbi időben számos támadás érte intézményeit a
politikusok részéről. Timmermans szerint ezzel azt a benyo-
mást kelthetik az állampolgárokban, hogy az igazságszolgál-

tatás nem működik jól. Timmermans jelezte, hogy ezzel nem
ért egyet, és arra kért minden érintett román intézményt, hogy
tiszteljék egymást, és ne avatkozzanak bele egymás dolgába
a hatalmi ágak szétválasztásának elve értelmében.

Az elmúlt napokban nagy visszhangot váltott ki, hogy Tu-
dorel Toader igazságügyi miniszter a Brüsszel által is támo-
gatott Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes főügyész
leváltását kezdeményezte. Újságírói kérdésre válaszolva az
EB első alelnöke elmondta: ki kell vizsgálni a felmerült vá-
dakat, de hangsúlyozta, az ügyészek és a bírák munkáját tár-
saiknak és nem a politikusoknak kell kiértékelniük.

Korábban a kormánykoalíció vezetői azt állították, hogy el-
lenzéki politikusok az Európai Bizottságot félrevezették a ko-
alíció által tavaly kezdeményezett igazságszolgáltatási
reformról, amelyet a parlament decemberben fogadott el.
Ezzel kapcsolatban Timmermans újfent elmondta, hogy na-
gyon pontosan tudják, mi történik Romániában, és kizártnak
tartja a félretájékoztatás lehetőségét. Arra biztatta Dragneát
és Tăriceanut, hogy ezentúl, amikor úgy érzik, Brüsszelben
valamit nem értettek meg jól, akkor vegyék fel közvetlenül
vele a kapcsolatot.

Timmermans újságírói kérdésre elmondta: Romániában
nincs gond a jogállamisággal, ezért nem merülhet fel Buka-
resttel szemben az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti el-
járás indítása. Szintén újságírói kérdésre válaszolva az EB
első alelnöke úgy vélte, Románia felkészült a schengeni csat-
lakozásra. (MTI)

Frans Timmermans az igazságügyi reformok 
folytatására biztatta a román hatóságokat

Az EP fokozott fellépést sürget 
a terrorizmus visszaszorítása érdekében

Határozatban ítélte el Carles Puigdemont volt kata-
lán elnök leváltását a katalán parlament független-
ségpárti többsége csütörtökön Barcelonában.

A Junts pel Catalunya (Együtt Katalóniáért) nevű függet-
lenségi párt által benyújtott határozat kimondja, hogy „illegális
és illegitim” volt Carles Puigdemont menesztése az elnöki
posztról tavaly október 27-én. Továbbá elismeri annak jogsze-
rűségét, hogy ismét elnökké választhassák a politikust.

A dokumentum kiáll az alkotmánybíróság szerint alkot-
mányellenes október 1-i katalán függetlenségi népszavazás ér-
vényessége mellett, és egyebek mellett követeli az állami
beavatkozás megszüntetését, az intézmények visszaállítását
Katalóniában. A helyi törvényhozás először ülésezett január
17-i megalakulása óta, a volt szeparatista vezető legitimálásá-

ról szóló javaslat miatt feszült légkörben. Katalóniában a 
december 21-i parlamenti választásokat követően politikai
patthelyzet alakult ki, mivel a függetlenségi pártok Carles Pu-
igdemont leváltott elnököt javasolták ismét a katalán kormány
élére.

A politikus azonban több mint három hónapja önkéntes
száműzetésben van Brüsszelben, ahova a spanyol igazságszol-
gáltatás elől menekült, mivel bírósági eljárás indult ellene a
tavaly október 1-i függetlenségi népszavazás alkotmányelle-
nes megrendezése és a katalán függetlenségi nyilatkozat elfo-
gadása miatt.

Az alkotmánybíróság határozata szerint az elnökjelöltnek
személyesen kell megjelennie a személyéről szóló parlamenti
vitán és szavazáson, ám Puigdemont ellen elfogatóparancs van
érvényben Spanyolországban, ami ezt kizárja. (MTI) 

Határozatban ítélte el Puigdemont leváltását a katalán parlament



A Népújság február 28-i számá-
ban a Vélemény rovatban megjelent
Mennyire fehér a koronkai szere-
csen? írásában a cikkíró (Kincses
Előd) a március 15-i megemlékezés
ellen szavazó vagy tartózkodó ko-
ronkai RMDSZ-tanácsosok és az
őket „szerecsenmosdatók” feje fe-
lett tör pálcát. A cikkíró azt kifogá-
solja, hogy ha már a román nemzeti
ünnepre a tanács támogatást nyúj-
tott, akkor miért tartanak a DNA-tól
a március 15-i megemlékezésre
nyújtandó tanácsi támogatás miatt.
Ezzel kapcsolatosan csak annyit
jegyeznék meg, hogy míg a román
nemzeti ünnep megszevezésére és

lebonyolítására a helyhatóság
anyagi támogatást biztosíthat a
2014.évi 136-os számú törvény 2.
cikkelyének 2-es bekezdésében elő-
írtak alapján, addig a március 15-i
megemlékezés anyagi támogatásá-
nak lehetőségére vonatkozóan nem
létezik semmilyen törvényes elő-
írás, ugyanis még nem nyilvánítot-
ták törvény által hivatalos
ünnepnek. Van viszont lehetőség ta-
nácsi támogatást nyújtani a romá-
niai nemzeti kisebbségek napjának
december 18-i megünneplésére a
2017. évi 247-es számú törvény 2.
cikkelyének 2-es bekezdésében elő-
írtak alapján. Tehát, ha nincs jog-
alap a március 15-i
megemlékezések helyhatósági tá-

mogatására, akkor nagy a valószí-
nűsége annak, hogy törvénysértés
miatt a bűnüldöző szervek megke-
resik a tanácsosokat. A jogvégzett,

hosszú ügyvédi státusszal rendel-
kező cikkíró azon jogelvre való hi-
vatkozása, miszerint „amit nem tilt
a törvény, azt szabad”, valamint az
az állítása, hogy ennek megfelelően
„olyan rendezvényeket is megszer-
vezhettek volna március 15-én,
amelyek nem szerepeltek a határo-
zattervezetben”, sajnos nem helyt-
állók. A „szerecsenmosdatók”
csupán annyit mondhatnak, hogy

ez a polgári jogban érvényes jogelv
a közigazgatási jogban nem alkal-
mazandó. A jogi egyetem III. évén
azt tanítják, hogy a közigazgatási
szervek működése szigorúan tör-
vényhez, jogszabályhoz kötött.
(Nagy baj lenne, ha másként
lenne!) A helyi tanácsnak mint a
helyi közigazgatás szervének törvé-
nyessége abban esetben tekinthető
megvalósultnak, ha csak jogi alap-
pal cselekszik, és megvalósul a tör-
vények uralma, ezeket a
törvényeket be is tartja, az állam
által biztosítva a jogszabályok be-
tartásának feltételeit. Következés-
képpen a közigazgatási szervek –
így a koronkai helyi tanács is – cse-
lekedeteinek kellő jogi alapját ille-

tően az az általános elv érvényesül,
miszerint a helyi tanács nevében el-
járók kizárólag akkor tanúsíthat-
nak valamely magatartást,
amennyiben ezt jogszabály előírja
vagy megengedi. Ez az elv élesen
megkülönbözteti a közigazgatási
szervek cselekvéseit a magánfelek
cselekvéseinek jogi megítélésétől,
akik ezzel ellentétben a főszabály
szerint mindent megtehetnek, amit
jogszabály nem tilt. Tehát a helyi
tanács esetében szó sem lehet arról,
hogy „amit nem tilt a törvény, azt
szabad”! Ezek után az olvasóra
bízom annak megítélését, hogy be-
szélhetünk-e szerecsenmosdatásról
azok esetében, akik jogkövető ma-
gatartást tanúsítanak. 
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A rendszerváltás utáni idő-
szak egyik legnagyobb meg-
valósítása, hogy a vidéki
településeknek lehetőségük
nyílt a közművesítés, az ivó-
vízvezeték és a csatornaháló-
zat kiépítésére kormány-
támogatást megpályázni. Az
Európai Unióhoz való csatla-
kozásunknak ugyanis az
egyik feltétele, hogy 2030-ig
Románia minden települése
minden lakójának biztosítani
kell a vezetékes ivóvizet és a
szennyvízelvezetést. 

Sok helyen nagyon várták, hiszen
a háztartások kényelmi szintjét je-
lentős mértékben növeli, hasonló-
képpen az ingatlanok értékét is.
Ugyanakkor köztudott, hogy pénzbe
kerül mind a bekötés, mind pedig a
szolgáltatásokért fizetendő díj is,
ami egyéb díjszabásokkal együtt az
európai átlagnál sokkal nagyobb ter-
het ró a vidéki kisnyugdíjasokra, kü-
lönösen az egyedülállókra. 

Ez vezérelte Nemes Albert kibédi
olvasónkat is, aki azzal a kéréssel
fordult szerkesztőségünkhöz, hogy
nézzünk utána, miért kerül – véle-
ménye szerint – olyan sokba az
egyéni háztartások csatlakoztatása
a szennyvízelvezető gerincháló-
zatra, amit a polgármesteri hivatal
által kiválasztott szakcégnek kell
kifizetni. Ahhoz képest, hogy más
településeken sokkal olcsóbban ol-
dották meg, az 1.300 lejt a faluban
többen is sokallják – hangsúlyozta.
Elmondta továbbá, hogy a helyi ta-
nács határozata alapján, aki nem
kapcsolódik a fővezetékre, annak
személyenként évi 180 lej környe-
zetszennyezési díjat kell fizetnie. 

Megkérdeztük Dósa Sándort,
Kibéd község polgármesterét, aki
tájékoztatott, hogy a vidéki telepü-
lések fejlesztésére vonatkozó 7-es
kormányrendelet alapján pályázták
meg a támogatást a szennyvízháló-
zat kiépítésére. A munkálatok önré-
szét a helyhatóságnak kellett
fedeznie. A pályázatot 2009-ben
hagyták jóvá, a 12.570 méteres ge-
rinchálózat lefektetése 2016 végére,
a tisztítóállomás 2017 decemberére
készült el. A településen, ahol 750
házszám van, mindössze három ki-
csit utca maradt ki, ahol nagy volt a
szintkülönbség, és átemelő pum-
pára van szükség ahhoz, hogy a be-
kötővezeték elkészülhessen. 

A szennyvízelvezető hálózathoz a
településről százan csatlakoztak.
Mivel a próbaüzemelés idején a
helyhatóságra hárulnak a szennyvíz-
tisztító rendszer működtetésének a
költségei, 2016 végén a tanács hatá-
rozatot hozott arról, hogy azok a
háztartások, ahol 2017-ig nem ké-
szült el a szennyvízbekötő vezeték,
évi 300 lej környezetszennyezési
díjat kell fizessenek. Kivételt képez-
nek azok az utcák, ahol még nincs
megoldva a bekötés lehetősége. 

Felvetésünkre, hogy vannak tele-
pülések, ahol olcsóbban oldották
meg a bekötési költségeket, a pol-
gármester elmondta, hogy Kibéd-
nek olyan pályázatot sikerült
megnyernie, amiben nem szerepelt
a háztartások csatlakozási költsége-
inek a támogatása. 

Érdeklődésünkre hozzátette: ahol
fel kellett törni az aszfaltburkolatot,
ott a törzscsatornával együtt építet-
ték ki az ingatlanok bekötését, ami-
nek a költségeit a polgármesteri

hivatalnak kell kifizetnie az ottla-
kóknak. A további munka elvégzé-
sére egy marosvásárhelyi céget
kértek fel, amely 1.300 lejért vállalta
a bekötést. Az önkormányzati ülésen
megkérték a tanácsosokat, hogy ha
találnak olyan céget, amelyik alacso-
nyabb áron dolgozik, azt bízzák meg
a csatlakozások kivitelezésével. 

Ha a kisnyugdíjasok jövedelmét
vesszük figyelembe, valóban költ-
séges a fővezetékre való csatlako-
zás, de ez a munka a megyeközpont
környékén sajnos még ennél is
többe kerül. A marosvásárhelyi
Aquaserv, ha aszfaltot kell feltörni,
3.500- 4.000 lejért vállalja, ahol kö-
vezett út van, ott körülbelül 2.500-
3.000 lejbe kerül, ugyanis az út fel-
törése és visszaállítása, a bekötő ve-
zeték lefektetése és csatlakoztatása
mellett az előírások szerint egy be-
tonaknát is kell önteni. 

Megértjük panaszosunkat és azo-
kat a kibédieket, akik sokallják a
bekötési díjat, ami más települése-
ken esetleg kisebb költségekkel járt.
Azt is tudjuk, hogy akinek nincs
erre pénze, nem lehet kényszeríteni,
még akkor sem, ha a rendszer mű-
ködtetése sokkal költségesebb lesz,
ha nem csatlakozik rá az egész falu.
Ugyanakkor az előnyöket is érde-
mes figyelembe venni, amiképpen
azt is, hogy előbb-utóbb ez a fejlő-
dés útja. 

És még nehezebb lesz azoknak a
településeknek, amelyeknek nem
sikerült kormánytámogatást nyerni
a fővezeték kiépítésére sem, és a
helyhatóságok mind szűkösebb
költségvetéséből kell majd kiépíteni
a szennyvízelvezető rendszert. 
(bodolai)

Sokba kerül a felzárkózás 

A MOL Románia és A Közössé-
gért Alapítvány kihirdette a
Jogosítvány a jövőhöz prog-
ram harmadik kiírásának
nyerteseit. A program 40,
hátrányos körülmények kö-
zött élő fiatal számára bizto-
sít anyagi támogatást a
hajtási engedély megszerzé-
sével járó költségek (tanfo-
lyam és járulékos kiadások)
fedezésére. A program olyan,
nehéz anyagi körülmények
között élő fiataloknak szól,
akiknek munkavállaláskor
feltétel vagy előny lehet a
gépjárművezetői engedély, il-
letve hasznos eszköz a mun-
kaköri teendők ellátásában
azoknak, akik már dolgoznak.

A harmadik kiírásra 88 fiatal je-
lentkezett az ország 17 megyéjéből,
akik B, C, CE kategóriás, valamint
traktorra érvényes hajtási engedély
megszerzésére nyújtottak be pályá-
zatot. Ennek a kiírásnak a keretében
a MOL Románia 75.000 lej összér-

tékű támogatást biztosít. A kedvez-
ményezettek kiválasztásában fontos
szerepe volt a pályázó anyagi hely-
zetének, motivációs szándéklevelé-
nek és az őt támogató személy vagy
szervezet ajánlásának. Egyes ese-
tekben az alapítvány munkatársai
közvetlenül tájékozódtak a pályá-
zóktól, az őket támogató intézmé-
nyek képviselőitől vagy azoktól,
akik támogatásra ajánlották a fiata-
lokat.

A nyertes fiatalok Bákó, Bihar,
Călăraşi, Hargita, Iaşi, Kolozs,
Konstanca, Kovászna, Maros, Pra-
hova, Szatmár, Szilágy és Temes
megyéből származnak. A nyertesek
listája a www.molromania.ro és a
www.pentrucomunitate.ro honlapo-
kon található.

„A negyven kedvezményezett-
nek hamarosan folyósítjuk a támo-
gatást, hogy márciusban
beiratkozhassanak a sofőriskolába,
és nyár vége felé vizsgára jelent-
kezhessenek. Az első két kiírás
során szerzett tapasztalatok azt mu-

tatják, hogy mind a pályázók moti-
vációja, mind az őket támogató sze-
mélyek elkötelezettsége jelentősen
hozzájárul a sikeres vizsgához.
Ezekre a szempontokra a novem-
berben sorra kerülő negyedik meg-
hirdetés alkalmával is kiemelt
figyelmet fordítunk, ez fontos tud-
nivaló lehet azon fiatalok számára,
akiknek pályázata a harmadik kiírá-
son nem részesült támogatásban” –
nyilatkozta András Imre, A Közös-
ségért Alapítvány ügyvezetője.

A Jogosítvány a jövőhöz progra-
mot A Közösségért Alapítvány
szervezi a MOL Románia által ren-
delkezésre bocsátott pénzalapból. A
program anyagi támogatást biztosít
17-25 éves, hátrányos helyzetű fia-
talok részére B, C, D kategóriájú,
traktor-, trolibusz- és villamosveze-
tői engedély költségeinek fedezésé-
hez, akik számára a hajtási
jogosítvány feltétel vagy előny a
munkavállalásnál, vagy hasznos
eszköz a munkaköri teendők ellátá-
sában. (közlemény)

Negyven hátrányos helyzetű fiatalt 
támogatnak a hajtási megszerzésében

Megjegyzések a koronkai szerecsenmosdatással kapcsolatosan
Kerekes Károly

A kitelepítésekre emlékeznek
Március 3-án, szombaton 17 órakor a Castellum Alapítvány a Vár-

templom udvarán állított kopjafánál gyertyagyújtással és koszorúzással
emlékezik a vidéki földbirtokosság 1949-es kitelepítésére. A szervezők
minden megemlékezni kívánó jelenlétére számítanak.

Vadászat és vadásztrófeák
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum X. osztályának Toldalagi palotaő-

rök csapata Vadászat és vadásztrófeák – arisztokraták élete címmel elő-
adást és trófeabemutatót tart a marosvásárhelyi Toldalagi-palotában
(Rózsák tere 11. szám, a Színház tér mellett) március 9-én, pénteken
délután 5 órai kezdettel. Vadászatról és vadászati szokásokról dr. Osváth
Pál diplomata, vadász tart előadást a diákokkal közösen. A résztvevők
egyebek mellett muflon-, dámszarvas- és afrikai vadásztrófeákat láthat-
nak Dimitrie Sturdza herceg és dr. Osváth Pál gyűjteményéből. A ren-
dezvényre a belépés ingyenes. 

XVI. nyárádszeredai kertésznap
Március 10-én, szombaton 9 órai kezdettel kerül sor a hagyományossá

vált nyárádszeredai kertésznapra. Az eddigi szokásnak megfelelően a
környékbeli és távolabbi vidékek termelői kínálják legkülönfélébb ker-
tészeti termékeiket: zöldség- és virágvetőmagokat, gyümölcsfacseme-
téket, bogyós termésű gyümölcsök szaporítóanyagait, díszcserjéket,
virágokat, gombát, bort, pálinkát, mézet, növényvédő szereket, kerté-
szeti kisgépeket, különböző kertészeti kellékeket és sok egyebet. A ker-
tésznapon könyvstand és kertészeti tanácsadás is lesz.

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A játékos nép-

tánc- és népdaltanulásra hétfőnként kerül sor 17 órától (5–10 év), illetve
18 órától (2–4 év közöttieknek). Muzsikál Sinkó András és az Öves
együttes. Helyszín: A Studium Prospero Kulturális Központ (Marosvá-
sárhely, Forradalom utca 8. szám). Cserecipő szükséges.



A múlt heti részben olvashattuk, hogy mi-
lyen humorosan írta meg Kovásznai Tóth
Sándor professzor Marosvásárhely történeté-
nek két fontos eseményét, nevezetesen azt,
amikor a Királyi Táblát Nagyszebenbe he-
lyeztette II. József császár, illetve amikor ösz-
szeíratta az ingatlanokat és a lakosokat. Az
eseményt Kovásznai, jó humorral, Teleki Sá-
muelnének is megírta: „Itt most ebben a mi
városunkban… a múlt hetekben olyan hír fu-
tamodott volt, hogy innen elmegyen a Királyi
Tábla Kolozsvárra. Némelyek megijedtek
volt. A bíró a tanácsbeliekkel együtt elment
gróf Kemény Farkas úrhoz, instáltak, hogy
legyen munkás benne, hogy maradjon itt a
Tábla. De hát a szegény leányok! Bezzeg
azok ijedtek volt meg, hogy elmegyen a sok
ifjú kancellista s osztán mit csinálnak? Mert
azt mondják, hogy most huszonnégyen van-
nak itt viselős szűzlányok. Épül azért a váro-
sunk, nem félek, hogy ember nélkül
maradjon!”1

Engedjék meg, hogy beleakaszkodjak a 24
viselős szűzlány szófordulatba. Minden bi-
zonnyal közöttük volt Técsi Krisztina is, a
híres Técsi Sámuel teológiaprofessor árva
leánya. Técsi Krisztina édesapja akkor már
10 éve elhunyt, amikor egy ifjú bonviván
kancellista, Gecse Benjámin teherbe ejtette.
Akkoriban ez nagy szégyen volt, és elvisel-
hetetlen jegyet ütött a családra is. Sajnos már
Técsi Sámuel életében sok anyagi gondja volt
a családnak, mert a professzor halála után
közel 1000 rénes forintnyi adósságot hagyott
a családjára. Ez kb. 3 éves bruttó professzori
fizetésnyi tőke volt. Elképzelhető, hogy az
özvegy micsoda nehézségek között nevelte
fiát és leányát. A leánya talán menekülni pró-
bált a gondok és a nyomor elől, és így esett
Gecse Benjámin karjaiba. Szegény Técsi
Krisztina el is bujdosott Czigányi faluba, és
ott szülte meg 1768-ban Gecse Dánielt, aki a
református kollégiumnak 300 éves története
során a legbőkezűbb adakozója volt! 

Técsi Krisztina tehát jó messzire utazott
megszülni „zseniális” fiát. A sors később
megjutalmazta, mert nagyszerű orvos lett a
fiúból, és mind Técsi Krisztina, mind Gecse
Dániel közel 50 évig harcolt, pereskedett
azért, hogy törvényesítsék születését, csak
nagy későre ismerték el, de csirkefogó apja
akkor sem ismerte el törvényes gyermekének.
Amiért ezt a történetet kiemeltük, annak az
az oka, hogy a református kollégium történe-
tében Gecse Dániel tette – éppen a kollégium
100 éves fennállásának tiszteletére – a legbő-
kezűbb alapítványt. Valahol nagyapja, Técsi
Sámuel emléke is benne volt a Gecse-alapít-
ványban, bár Gecse Dániel születésekor az

anyai nagyapja már közel 10 éve halott volt.
Ennek ellenére a református kollégium em-
berségére vall, hogy Gecse Dánielt bevette a
növendékei közé, és korán felismerve a gye-
rek kimagasló szellemi képességeit, a kollé-
gium költségén taníttatták és küldték a bécsi
orvosi egyetemre.

Szóval, érdekes a világ, és az, ami az em-
berek – és akár Kovásznai professzor – sze-
rint is a megvetés tárgya volt, az más
szempontból kimagasló emberi tettet és ma-
radandó szellemi hagyatékot jelentett.

Sajnos Kovásznai Tóth Sándornak nincs
akkora kultusza, mint Mátyus doktornak
vagy a Bolyaiaknak, Antal Jánosnak stb.

pedig az első igazán nagy, a ma-
gyar irodalomtörténetbe is nevét
beíró alkotó volt! Megmaradt a sír-
köve a református temetőben (lásd
a mellékelt képen).

Hosszú volna számba venni azt
a sok jelentős professzort és tanít-
ványt, akik megfordultak a refor-
mátus kollégiumban. Tény, hogy a
Bolyaiak előtt főleg a humán tudo-
mányokban alkottak maradandót, a
filológiában, a filozófiában, teoló-
giában, jogtudományban stb. A Bo-
lyaiak tevékenységével pedig a
matematikában is beírta nevét a re-
formátus kollégium az egyetemes

tudománytörténetbe.
A teljesség igénye nélkül felsorolunk né-

hány nevet, akiket számontart a tudomány-
történet és a magyar művelődéstörténet:
Fogarasi Pap József, Makfalvi Dósa Gergely,
Borosnyai Lukács János, Antal János, Köte-
les Sámuel, Bolyai Farkas, Péterfi Károly,
Bodola Sámuel, Török János, Mentovich Fe-
renc, Szabó Sámuel, Dósa Elek, Koncz Jó-
zsef, Bedőházi János stb.

1818 júniusában a Vártemplomban ünnepi
istentiszteletet tartottak a református kollé-
gium 100. születésnapja tiszteletére. Az ün-
nepi szónok Antal János volt, aki akkor még
csak a református kollégium történelempro-

fesszora volt, és csak később választották
püspöknek. Ünnepi beszédének kézirata ma
is megtalálható a Teleki–Bolyai Könyvtár-
ban, de teljes terjedelemben Gulyás Károly
közkinccsé tette. 

Érdemes beleolvasnunk a beszéd első ré-
szébe, hogy felidézzük azt a református szel-
lemiséget, melyet abban az időben képviselt
a kollégium:

„Emlékbeszéd, 
melyet A’ Maros Vásárhelyi Reformatum

Nemes Collegium Százados Innepén tartott a
Reformata Ekklésia
várbeli Templomában,
az 1818-ik esztendő-
ben június 23-ik nap-
ján Antal János, az
említett Collegiumban
régi nyelveket, közön-
séges és Hazai Histó-
riát tanító Rendes
Professor.

Vagyon tehát csak
ugyan T. M. H. Vagyon
a végtelen idő sorában
egy olyan esztendő,
melyben a’ mi sokáig
hányattatott és bujdo-
sott Kollégyomunk, a’
maga egy helyben való

létének ‘s virágzásának százados Innepét
szentelheti. 

Vagyon a’ föld tágas területén egy nemes
Szabad királyi Város, oly Szent Ekklésia,
mely ezt az emberi értelem és szív becses Mű-
helyét, egy sok viszontagságokkal lefolyt tel-
jes Század alatt a’ maga Anyai ölében
melengette, ápolgatta és azoknak az emberi-
ség javára intézett sok szép törekedéseknek,
melyek ebben felserkentenek, csendes néző
helyet engedett. Vagyon és hová ragad repülő
képzelődésem. Ha élnétek Ti keserű pohárral
itatott Tudományok’ felszentelt Papjai, kik ez
előtt száz esztendőkkel ide beköszöntöttek. Ha
jelen volnátok Ti bujdosott Próféta fiak, kik
földre eresztett zászlóitokat ide kísértétek. Ha
elé állhatnátok Ti nemes lelkű személyek,- kik
az Isten dicsősége szeretetétől melegíttetve,
a’ Haza a’ Nemzet, ‘s különösen ezen város
és Vidék javát tekintve, ennek a’ mú-
zsák szent Seregének vagy szállást
adtatok, vagy állandó megszállását
eszközöltétek; ha mondom most Ti
mindnyájan itt lehetnétek és az Örök-
kévalónak színe előtt a Száz eszten-
dők alatt Történtekről
beszélgethetnétek. Képzelem és kép-
zeljétek Ti is. N. E minemű szívbeli
gerjedezéseknek kellene ebben az
órában a szent hajlékból a Mindenek
Urához és Igazgatójához felemel-
kedni!

De az nem lehetséges N. E. H.,
mert ők földi pályájokat már régen
bevégeztek, Ők az itt való bujdosás-
nak terhe alól feloldoztatván, utazó
köntöseiket a’ temetőbe lerakták; ne-
mesebb valóságokra nézve pedig a’
minden valóságoknak láthatatlan va-
lóságához vissza tértenek. Hanem ők
a’ magok helyekén és idejekben vég-
hezvitték azt a’ mire voltának hívat-
tatva; amit pedig a mostani
időbélieknek kell teljesíteni, reánk
bízták, mint maradékaikra, és mi
csak úgyis érdemeljük meg, hogy
igaz személyeseiknek, s hitbéli örö-

köseiknek nézettessünk, ha a jelenvaló köte-
lességeknek fontosságát, szentségét érezni is
tudjuk ‘s annak eleget tenni a lehetőségig tö-
rekedünk is. 

Ők ebben a’ nemes szabad királyi városban
a’ tudományok géniuszának egy olyan oltárt
építettének, melynek arany szavaihoz ragasz-
kodva fénylik az igaz nemesség; erősödik a’
valóságos szabadság, tiszteltetik a királyi
megszentelt Méltóság. Ők ebbe a’ szent 
Ekklésiába egy olyan élő forrást árkoltnak
be, melynek tápláló vize az Isten Anyaszent-
egyháza veteményes kertjének plántáit örök-
kévaló zöldellésben tartja es gyümölcsözteti.
Ők a’ körül lévő népes vidék mivelődéseinek
ebben a középpontjában egy olyan Pharoszt
állítottnak fel, melynek világa az igazságok
tiszta esmeretét, a’ virtus szépséget minden-
felé széjjelsugározza; hogy az élet nagy ten-
geren hajókázok a tudatlanság setétségéből
kiverekedvén az emberi rendeltetésnek igaz
kikötőhelyére a’ boldogságra reá találhassa-
nak.”

A beszéd akkora hatással volt a templom
padjaiban ülő Gecse Dánielre, hogy elhatá-
rozta, alapítványt tesz a szegény, de tehetsé-
ges hallgatók támogatására. A tervét tett is
követte, és közel 100 évig működött is a
Gecse-alapítvány, csak a nagy háború és az
impériumváltás számolta fel. Sajnos 1918-
ban már nem tartottak ünnepi istentiszteletet,
mert háború volt, és senki sem akarta elhinni,
hogy vége lett egy 1000 éves országnak.
Azért a református kollégium, hatalmas
kínok és megaláztatások mellett, tovább élt
1948-ig. Akkor aztán az államosítással vég-
leg eltemették. Azóta sem tudott feltámadni
a maga fényében és szellemiségében. Meg-
változtak az idők, megváltoztak az emberek.
A fejekben zűrzavar keletkezett, sokan nem
is értik, minek kell a református középiskola,
mikor ott van a sikeres állami oktatás. Sajnos,
a szellemisége teljesen szétzilálódott, és
ebben az új globalizált, liberális világunkban
már csak nosztalgia és utópia a régi kollégi-
umi szellem feltámasztása.

11783. febr. 16. OL. 3/b, 1087. sz. Kovásznai
Sándor: Az ész igaz útján, pp. 268-9.

2Csekme István: A marosvásárhelyi reformá-
tus temető 1988-ban, Infopress, 1994

Háromszáz éves a református kollégium (V.)
Oláh-Gál Róbert  
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Kovásznai Tóth Sándor sírköve2

Antal János kézirata a Teleki-Bolyai Könyvtárban

Kovásznai sírfelirata



Ereszszélen már jégcsapok csepegnek,
a hólé zöngve, csobbanón csurog,
A föld hátáról pattan a burok,
sok ódon ablak tárul a szeleknek.

Március küszöbén a télből érkező, remélve
jégcsapok csepegését, csak úgy átbotlik. Akár
az örök kamasz Dsida Jenő. Mégis – vagy
tán éppen ezért – a Kalendárium szonettek-
ben Március opusza Egy halott királylány
dicséretét énekli, 1930-ból.

A nap egy rozzant ablakon benéz.
Sugarat önt be, langyosan zuhogva,
dohos, homályos és hideg zugokba.
Meleg nyalábja sárga, mint a méz.

Bent holt királylány fekszik. Arca: bájos,
halk emlék, régi, sápadt, méla vád...
Bomló szívének illata halálos.

Míg ajkaszélén fénysáv surran át,
a friss tavaszi szél körötte szálldos
s lengeti hosszú, szőke, dús haját.

Megborzong az ember. S eszébe sem jut
félvállról venni Gyöngyössi János uram in-
tését két és fél száz év távolából, Az eszten-
dőben elé forduló 12 hónapok alá az 1766-ik
esztendőre írása Martiusából, miszerint 

Fordul a Hold: fordult tavaszra a mord tél,
De tavasszal is még fúhat kedvetlen szél.
Nyisd fel mindkét szemed; mert aki fél, az

él.

Így nem ér meglepetés erejével e március-
kezdő zordonat idő. Novembert idéző porka
havak hullanak.

A február vége szeszélyes időjárásával, túl-
tenni akarván a füttyös áprilison, bolondította
ez idáig a hóvirágokat s más effajta virággal
tavaszt ünnepelni akaró plántákat. Aztán nem
elég, hogy hóval borította a tavaszi virág-
özönt – nyílik tömegesen a hóvirág Közép-
Európa legnagyobb hóvirágosában, az alcsúti
arborétumban –, kegyetlenkedő éjszakai szá-
raz fagyot leheltet a csillagkárpitú égből.
Mint fagyott csillagocskák permeteznek a le-
vegő kényszerített fagyos könnycseppjei, be-
fedve virágot, utat s a kisunokám szipákoló
orra hegyén kigyöngyöző párát. Százszor
meggondolja magát a százszorszép a kert
gyepében, hogy rácsodálkoztassa-e halvány-

piros szegélyű fehér tányérkáit a ködökből
feltápászkodó kelő napra. Bizony a nem várt
fagyok által rendreutasított petrezselyemmag
sem mocorog egyelőre a nyárádmenti kisker-
tek még fóliával borított, napfényverte, de
szélárnyékos zugaiban.

Tudvalevőleg „a petrezselyem vetése min-
den vetemények között leghamarabb történik,
alig szikkad fel kissé a hólé…” – veszem köl-
csön a szót Gergely Lajostól – e tudásért
mellesleg 1866-ig csámborgok vissza az idő-
ben.

Őt pedig Benkő Samu idézi 1972-ben
megjelent Murokországában. Az alig egy
hete kilencedik X-ét elrugdaló, 1928. február
25-én Lőrincfalván napvilágot látott művelő-
déstörténészt méltatva Tamás Gáspár Mik-
lós hete írta volt, hogy:

„(…) Bolyai-könyve maradandó: nemze-
dékek tanulták meg belőle, mit jelentett a re-
formkorban a tudomány, és hogyan
kapcsolódott az utópiához. És sokan tanultuk
meg belőle – és más írásaiból –, hogy mi volt
a régi, elfelejtett protestáns Erdély. Benkő
Samu roppantul eredeti ember: racionális,
ironikus, száraz, kétkedő. És hívő.

És hűséges.
Hű fia és hazafia a képzetes hazának, Er-

délynek, azon kevesek egyike, akiknek csak-
ugyan jutott a »kisebbségi élet
ajándékaiból«.”

Hadd köszöntsem jómagam is szűkebb
pátriánk, Murokország doyenjét egy emlék-
foszlánnyal. Öt éve annak, hogy éppen a bu-
dapesti Honvéd-kórház folyosóján futottam
össze vele, s harmadik mondatával máris a
Református Kollégium egykori biológiataná-
rát, a botanikus Nagy Ödönt dicsérte, felem-
legetvén a kötelező herbáriumkészítés s
botanikai ismeretek melletti numizmatikai is-
meretekbe oltott történelemtudás számonké-
rését is egykori tanára praktikáiból.

Nem meglepő számomra hát, hogy az
1972-ben megjelent, muroksárga borítású,
Művelődéstörténeti barangolások szülőföl-
demen alcímű, könyvespolcomon féltve őr-
zött kis könyvecskéje e sorokkal kezdődik:

„Füvek, virágok, gyökerek éltető és or-
vosló erejéről régtől fogva sokat tud az
ember. Sokat is írt róla. Arról azonban már
ritkábban esik szó, hogy a növény nemcsak
táplálja, nemcsak gyógyítja az embert,
hanem olykor életformája alakulását is meg-

határozza. Pedig a korszerű történelemtudo-
mány ma már azt vallja, hogy a különböző
növényi kultúrák meghonosodásával egész
vidékek arculata változott meg; a termelés te-
rületén újat teremtő közösség a hegyoldalak
és folyóparti mezők képét alakítva, munkája
közben maga is újjáformálódott.”

Murokország. Az Alsó-Nyárád mente né-
hány hagyományosan zöldségtermesztő falu-
jának (Lukafalva, Ilencfalva, Lőrincfalva,
Mezőteremi, Káposztásszentmiklós) össze-
foglaló, félig-meddig tréfás elnevezése. A
Nyárád termékeny öntéstalaján virágzó zöld-
ségtermesztés már a XIV–XVII. századtól je-
lentős jövedelemkiegészítő foglalkozása volt
a vidék lakosságának. Nemcsak a közeli Ma-
rosvásárhelyre, hanem a távolabbi erdélyi vá-
rosokba is rendszeresen szállítottak
szekereken zöldségfélét.

Őtőle tudom azt is, hogy:

„Benkő József is említést tesz az alsó-nyá-
rádmenti falvak kertészkedéséről, Transilva-
nia Specialis című, kéziratban maradt
munkájában azt írta, hogy a Marosvásárhely
közelében fekvő falvak dohánytermesztésben
jeleskednek. Ilencfalváról, Lukafalváról és
Lőrincfalváról azt is elmondja, hogy ott
sokan termesztik a hagymát.”

Azóta sok réges-régi adósságát törlesztette
az erdélyi könyvkiadás a polihisztor Benkő
Józseffel szemben is.

„A murokországiak kertészkedő hajlamá-
ról vallanak azok az adatok, melyek az Ame-
rikából Európába származott növényeknek a
viszonylag korai meghonosításáról tájékoz-
tatnak. A (…) paradicsom mellett a kukori-
cára, a krumplira és a dohányra gondolunk.
Ezeket eleinte kertekben termelték, s csak mi-
után meggyőződtek hasznukról, kezdtek szán-
tóföldi termesztésükhöz” – ízlelgetem újra
szószövését.

Samu bácsi pedig? Ő maga talán az utolsó
„mindentudó” Erdélyben. 

Polihisztor. Hiszen filozófus, történész,
könyvtáros, folyóirat- és könyvszerkesztő,
irodalomkritikus, nemzetiségpolitikus, mű-
fordító, pedagógiai szakirodalom művelője,
eszme- és közgazdaság-történész, emlékirat-
kutató és író. Még a kertészkedés csínját-bín-
ját is el-elárulgatja nekünk, nem hazudtolva
meg ama tételt, mely szerint az alsó-nyárád-
menti élete végéig vérében hordozza a vete-
ményezés tudományát is. És
szülőföldszerelmét.

Művelődéstörténész, aki szintúgy ismeri a
természeti s szellemtörténeti jégzajlások
csendjét és titkát, mint a gyalogösvényekéit.

Hosszú, kilenc évtizedes életútján pillana-
tig sem vette le szemét erről a földről, a tudós
szemszögéből távlatból tekint reá.

A tudós választja kutatási területét, vagy az
kínálja föl önmagát a tudósnak? Mi dönt? A
vágy, a szenvedély? Tán a véletlen?

Benkő Samu élete nagy témája a Bolyaiak,
főleg Bolyai János. Kiadta Bolyai János val-
lomásait 1968-ban, a két tudós levelezését
1975-ben, megírta a két lángelme szövevé-
nyes, bonyolult viszonyát 1977-ben.

De útja végigkanyargott Erdély kultúrtör-
téneti, tudománytörténeti és természettudo-
mány-történeti ösvényein. A transzszilván
gondolattestvériséget, sajátos színeket, gaz-
dag helybéliséget a szellemi vándor lábai elé
terítő kaptatóin s völgyi csapásnyomain.

Hogy még hányfelé kanyargott, hány var-
gabetűt írt le életútja, felsorolni sem lehet:
Rákóczi kora, székely felkelés, 1848-49, is-
kolatörténet, publicisztikatörténet, műszaki
értelmiség és magyar nemzetiségi sors Er-
délyben.

De, mint vallotta 1998-ban Gergely Zsu-
zsának adott interjújában: „Megmaradtam er-
délyi gyalogosnak”.

S biztat ma is:

„…megvan minden régi ösvény. Úgy lát-
szik, az ösvények örök életűek. Talán azért,
mert elvük sarkigazság: két pontot a legrövi-
debb úttal kötnek össze. Talán azért, mert
annál tovább szolgálnak, minél többet járnak
rajtuk. Azok lába nyomát keressük, akik ös-
vényt tapostak előttünk.”

Nyomába eregélve, küldöm feléje Már-
cius biztatóját, kölcsönvéve képet s szót
Radnóti Miklós Naptárából, 1941. február
26-ról. Vajha reátalálnának e sorok (is):

Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad,
vidám, kamaszfiús
szellőkkel jár a fák alatt,
s zajong a március.
A fázós rügy nem bujt ki még,
hálót se sző a pók,
de futnak már a kiscsibék,
sárgás aranygolyók.

Mert bármilyen szeszélyes is a zord idő
körülöttünk, s éljük félelmeink fura életét,
márciusunk mindig megérkezik. Ennek bizo-
dalmával, maradok kiváló tisztelettel minden
jót akaró ember iránt.

Kelt 2018-ben, március küszöbén
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Márciusi hó február fázós hóvirágain – a tavasz küszöbén

Benkő Samu a Kollégium díszterme ajtajában 2007-ben, az V. Bolyai Világtalálkozón

A természet kalendáriuma (CCXCVI.)

(Folytatás  február 16-i lapszámunkból)
Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyja-
ira emlékezünk, akikről talán nem tu-
dunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tete-
mes részt vállaltak az egyetemes ma-
gyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar élet-
rajzi lexikon, 1000–1990. Főszerkesztő: Ke-
nyeres Ágnes)

VERESMARTI GÁSPÁR (Vörösmart,
1608 – Kolozsvár, 1668. márc. 1.): ref. püs-
pök. 1632-ben Franekerben végezte tanulmá-
nyait. 1632-től a marosvásárhelyi ref. partikula
igazgatója, 1634-től székelyudvarhelyi pap,
1635-től az udvarhelyi egyházmegye esperese,
1639-től marosvásárhelyi pap, 1642-től a ma-
rosi egyházmegye esperese, 1648-tól fogarasi,
1650-től kolozsvári pap, 1660-tól Erdélynek a
kor egyik legválságosabb időszakában püs-
pöke. Neki köszönhető, hogy I. Apafi Mihály
1662-ben az elpusztult gyulafehérvári Bethlen
Kollégiumot Nagyenyeden helyezte el. 

TőKÉS ANNA (Marosvásárhely, 1898.
márc. 5. – Bp., 1966. dec. 25.): drámai szí-
nész, Kossuth-díjas (1952), kiváló művész
(1956). A kolozsvári színiiskola elvégzése
után Bp.-en a Renaissance Színházban lépett
fel először, majd a Nemzeti Színházhoz ke-
rült, melynek 1925-től haláláig tagja. Ösztö-
nös színészi tehetség volt, közvetlen
folytatója Jászai Mari művészetének. A leg-
kiválóbbakat a klasszikus tragédiákban al-
kotta. Filmen is játszott. F. szerepei:
Shakespeare drámáiban: Gertrud és Ophélia
(Hamlet), Lady Macbeth (Macbeth), Regan
és Goneril (Lear király), Erzsébet (III. Ri-
chard), Jessica (A velencei kalmár), Viola
(Vízkereszt); Stuart Mária (Schiller); Jo-

kaszté (Szophoklész: Oidipusz király); Hilda
Wangel (Ibsen: Solness építőmester); Margit
(Goethe: Faust); Melinda és Gertrudis (Ka-
tona József: Bánk bán); Éva (Madách: Az
ember tragédiája); Phaedra (Racine); Irene
(Herczeg Ferenc: Bizánc); Bernarda Alba
(Garcia Lorca: Bernarda háza); komisszárnő
(Visnyevszkij: Felejthetetlen 1919); Mirigy
(Vörösmarty: Csongor és Tünde); Rebeca
(Miller: Salemi boszorkányok). I. filmjei:
Füst (1929), Hotel Kikelet (1937), Fráter Lo-
ránd (1942), Állami áruház (1952), A tettes
ismeretlen (1957), Napfény a jégen (1961).
Irod. Demeter Imre: T. A. (Film Színház Mu-
zsika, 1966. 12. sz.)

(Folytatjuk)Összeállította: Kuti Márta

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)



Manapság a háztartásokban átlagosan 2,4
fő, 0,3 háziállat és 6,3 okoskészülék van. Bi-
zony, jelenleg több okoseszköz található egy
lakásban, mint amennyi ember és háziállat
együttesen, és ezek egyre fontosabb szerepet
töltenek be az életünkben. A statisztikák sze-
rint az eddigi éves átlagos növekedési ütem
elérte az 54,7 százalékot. De 2019-re már 300
százalék feletti növekedést jósolnak. Megér-
keztünk az okos és összekapcsolt termékek
világába! Ha valaki még nem vette volna
észre, szólok: minden, ami körülvesz minket,
egyre okosabbá válik, és ezek a dolgok egyre
inkább összekapcsolódva végzik tevékenysé-
güket.

Okos. Eddig inkább csak akkor találko-
zunk ezzel a szóval, amikor a tanító néni
megdicsérte a gyermekünket. De napjainkban
már minden okos. Először a telefonunk lett
okos, majd a tévénk, azután pedig ugrássze-
rűen minden elkezdett okossá válni: az óra, a
lámpa, a szemüveg, a konyha és már nemso-
kára az egész lakásunk is. De mitől lesz okos
egy dolog? Talán azért, mert van agya? Hát
ahogy elnézem némely hazai vezető politiku-
sunkat, ez nem egy szükséges és elégséges
feltétele ennek a definíciónak. Nos, a tudo-
mánynak még nincs egy egzakt válasza arra,
hogy mitől is okos valami. Talán azzal le-
hetne a legjobban körülírni ezeket az okos
dolgokat, hogy olyan átlagos használati esz-
közökről van szó, amelyeket eddig nem lé-
tező funkciókkal ruháztak fel, amelyek
rendeltetés szerinti használatukhoz egyáltalán
nem szükségesek, nélkülük eddig is tudtunk
élni, de ha már a kezünkben van a mai tech-
nológia, akkor miért ne bővítsük olyan funk-
ciókkal, amelyek nagy részét azután nem is
fogjuk használni. 

Komolyra fordítva, azért azt be kell ismer-
nünk, hogy a mindennapi eszközeink rendre
kiegészülnek a digitális technológia intelli-
genciájával, így egyre hasznosabbá, rugalma-
sabbá és okosabbá válnak. Technikai
intelligenciájukat onnan kapják, hogy külön-
böző érzékelőkkel és beágyazott programoz-
ható elektronikával látják el őket, amelybe

alkalmazásokat lehet integrálni. A különböző
eszközök így nem csak az alapfunkciójukat
végzik el, hanem képesek adatgyűjtésre, in-
formációfeldolgozásra és ezek alapján arra,
hogy többletszolgáltatást biztosítsanak, sőt
interaktív kapcsolatot létesítsenek más esz-
közökkel vagy rendszerekkel.

A fizikai világot összekapcsoló új hálózat,
amely az intelligens, egymás között kommu-
nikáló eszközök önszervező képességére
épül, a dolgok interneteként (Internet of
Things – IoT) már közhasználatba, sőt már
köztudatba is került. Jelenleg kb. 18 milliárd
okoseszköz csatlakozik az internetre. A legó-
vatosabb jóslatok szerint 2020-ra több mint
46 milliárd egymással összekötött okoské-
szülék lesz forgalomban, bár más szakértők
ezt a számot még magasabbra, 100 milliárdra
tippelik. Öt év alatt közel megtízszereződik a
hálózatba kötött viselhető eszközök száma a
világon, amelyből az idén 19 millió darabot
adtak el. 2019-ben már legalább 168 millió
darabot fognak eladni belőlük. 

Az okoseszközök kétségkívül rengeteg
előnnyel járnak, és kényelmet hozhatnak
a mindennapjainkba. A hűtőd tud szólni, ha
nincs otthon elég tojás, vagy ha a narancslé
szavatossága nemsokára lejár, képet küld a
polcokon uralkodó állapotokról, és még heti
étrendet is összeállít a hűtő tartalmából, azt
is beállíthatod, hogy automatikusan rendeljen
azokból az élelmiszerekből, amelyekből már
kevés van. Távolról vezérelheted a lakás lám-
páit, az ajtódat is nyithatod/zárhatod az okos-
telefonodról, a riasztóberendezés, a fűtési
rendszer, a vízspriccelő önálló életre kel. Ha
okos a tűzhely, nincs más dolgunk, mint be-
tenni a húst a sütőtérbe, a készülék letapo-
gatja és javaslatokat tesz, hogy hány fokon és
mennyi ideig érdemes sütni. A mosogatógép
hasonlóképpen megnézni a tányérok, poharak
szennyezettségi szintjét, és ehhez képest ha-
tározza meg a mosogatási időt, a víz hőmér-
sékletét és mennyiségét. A szenzorokkal
ellátott guruló porszívórobotok felismerik,
hogy hol szükséges a takarítás. A személy-
mérleg a mért súlyadatokat automatiku-
san feltölti a felhőben futó, a testi
állapotunkat követő alkalmazásba, és tu-
datja velünk, hogy az utolsó töltött káposz-

tát megenni már nem volt jó ötlet. Az ott-
honunk biztonsági rendszere szöveges üze-
netben közli velünk, hogy
megfeledkeztünk a vízforralóról, a minket
körbevevő szenzorok mérik a testfunkcióin-
kat, figyelik a környezetet, a székek képesek
korrigálni a testtartásunkat. Intelligens óránk,
fitneszkövetőnk és vérnyomásmérőnk van.

Szóval egyre több eszköz kap okosfunkci-
ókat, és hosszú oldalakon keresztül értekez-
hetnénk a viselhető számítógépekről, a
vércukormérős kontaktlencséről, az önjáró
kombájnról, az önlocsoló virágcserépről vagy
az intelligensen legelő tehenekről, amelyek-
ről a gazda a tejtermelésre vonatkozó adato-
kat jó előre feljegyezheti. Keressünk inkább
példákat olyan eszközökre, amelyek a mai,
paradigmaváltás-szerű állapotokat szemlélte-
tik: ahelyett, hogy struktúrákat keresnénk
adott funkciók megvalósítására, funkciókat
keresünk a már meglévő és a jövőbeli struk-
túrák számára. Nem kell megijedni, vannak
kifejezetten briliáns ötletek is. Csak nehéz el-
dönteni, hogy mi leszünk-e okosabbak ezek
használatától, vagy az eszközök okosodnak
azáltal, hogy olyan funkciókra használjuk,
amire eddig nem. 

Például egy alaposan kidolgozott okosesz-
köz a Sörfilc nevet kapta, és nyomásérzékelő
szenzorral szerelték fel. Ez érzékeli az üres
söröskorsókon ujjaikkal doboló vendégek
által keltett nyomásváltozást, és ezeket az
adatokat továbbítja a bárpult mögött elhelye-
zett számítógépbe. 

A Smalt nevű cég dobta piacra az internet-
hez kapcsolódó sótartót, amelyen online be
tudjuk állítani, hogy mennyi sót szeretnénk
az ételünkre rezegtetni. Egy beépített hang-
szóró is tartozik a sótartóhoz, csak mert miért
ne? 

Quibe az intelligens szemetesvödör. Beé-
pített képernyővel és hőmérővel felszerelt, és
felhívja a figyelmünket, ha drasztikusan meg-
emelkedett benne a hőmérséklet, vagy ha egy
ideje nem érez mozgást maga körül, és azon-
nal figyelmeztet, ha úgy érzi, ki kellene ürí-
teni a vödröt. Persze, ha időnként vetünk egy
pillantást a szemetesre, erre magunktól is rá-
jöhetünk.

A Tosteroid nevű, applikációvezérelt okos-
képpirító segítségével bármilyen dizájnt rá-
nyomtathatunk egy szelet pirítósra, vagy, ami

még viccesebb, üzenetet küldhetünk vele a
hasonló készülékkel bíró ismerőseinknek is.
A pirítóson olvashatjuk az aznapi időjárás-je-
lentést, vagy akár közüzemi számlákat is
majszolhatunk.

A CX1 nevet viselő önjáró poggyász négy
kerekén gurulva képes automatikusan kö-
vetni tulajdonosát. A négykerék-meghajtás
garantálja, hogy lejtős vagy durva terepen is
magabiztosan guruljon. Ha esetleg mégis el-
veszne az utazótáska, a rendszer értesítést
küld a kapcsolódó okoskarkötőre.

A Mouser nevű okoskütyü lényege, hogy
mozgásával felébressze a macskák vadász-
ösztönét, majd ha sikerült magára felhívni a
figyelmet, akkor az eszköz úgy menekül,
mint az egerek. Ha el is kapja az állat a játé-
kot, az tovább képes folytatni a menekülést,
hasonlóan ahhoz, ahogy egy valódi rágcsáló
tenné.

Az okosjáróbotba olyan érzékelőket sze-
reltek, melyek naplózzák használójának út-
vonalát, sebességét, gyorsulását. A nyert
adatok alapján pedig arra is képesek, hogy
megállapítsák, ha éppen elesett a használója,
ilyen esetben értesítést küld, hogy segítség
szükséges. 

Ezek után egy cseppet sem meglepő, hogy
egy óvszergyártó cég úgy döntött, kifejleszti
a világ első okosóvszerét. Aki megveszi az
iCon nevet kapott terméket, az a nem kívánt
betegségek mellett különböző technikai ada-
tokat is megtudhat az együttlétről. A kapott
adatokat el is tudja menteni, és akár meg is
oszthatja ismerőseivel. Ugye elgondolkod-
tató? Ugyan nem csilingel, ha kiszakad, de
hátha azért átragad némi tudás az embrióra. 

Láthatjuk, hogy van mit okosítani bőven.
Végezetül, van még egy dolog, amit el szok-
tak felejteni azok, akiknek megtetszik az 
okoseszközök kényelme: be kell őket állítani.
Nem árt jártasnak lenni az internet világában,
hiszen egy okoskészüléket csatlakoztatni kell
az otthoni Wi-Fi hálózatra, be kell állítani a
saját szoftverét, a hozzá letölthető telefonos
applikációt, amihez nem mindegy, milyen te-
lefonunk van. Ha a technika használatának
színvonala beleütközik képzettségünk korlá-
taiba, akkor csak az időnket és pénzünket pa-
zaroljuk, amikor épp nem tudjuk, melyik
menüsort simogassuk. Habár az okoskütyüt
rendszerint a gazdája teszi okossá, történhet
ez fordítva is.

Ferruccio Lamborghini olasz autógyá-
ros, a híresen szép és gyors, exkluzív
sportkocsik létrehozója huszonöt éve,
1993. február 20-án halt meg.

1916. április 28-án született a Ferrara kö-
zelében fekvő Centóban, szülei szőlősgazdák
voltak. Már kiskorában apja traktorát büty-
költe, s természetesen gépészmérnöknek ta-
nult. A második világháború idején a
légierőnél szolgált karbantartóként, 1945-ben
hadifogságba esett, és csak a következő
évben tért haza. Kis javítóműhelyt nyitott,
majd traktorok gyártásába kezdett, az 1950-
es évek végére a Lamborghini Trattori céget
Olaszország egyik neves üzemévé fejlesz-
tette, amely klímaberendezéseket is készített.

Az életvidám vállalkozó – aki egyszerre
három gyönyörű titkárnőt foglalkoztatott –
szerette a sportkocsikat. Egy alkalommal,
amikor a Bologna környéki utakon szágul-
dozva Ferrarijának kuplungja makacskodott,
megdöbbenve fedezte fel, hogy az alkatrész
szinte teljesen megegyezik azzal, amit ő a
traktorjaiba épít be. Ezen feldühödve találko-
zót erőszakolt ki Enzo Ferrarival, akinek asz-
talára egy új, megbízhatóbb tengelykapcsoló
rajzát tette le. Az akkor már legendás konst-
ruktőr persze nem vette jó néven, hogy egy
traktorgyáros tart neki kiselőadást, és nem is
kicsit ingerülten távozásra szólította fel Lam-
borghinit, azt tanácsolva neki: foglalkozzon
inkább mezőgazdasági járműveivel. A vérig
sértett Lamborghini ekkor határozta el, hogy
csak azért is megmutatja, hogyan kell igazi
sportkocsit gyártani.

Szakembereket toborzott, és 1962-ben
megalapította az Automobili Lamborghinit.
Márkajelnek Murciélagót, a legendás bikát
választotta, amely 1879-ben egy córdobai vi-
adalon 24 kardszúrást élt túl, és az erő egyik
szimbóluma lett, a döntésben az is szerepet
játszott, hogy az alapító csillagjegye a Bika
volt. 1963-ra kiváló mérnökökkel elkészít-
tette első modelljét, az orrmotoros 350 GT-t

(fotó). Az újdonság első nekifutásra egyenér-
tékűnek bizonyult a rivális Ferrari termékei-
vel, de ez nem volt elég a vállalkozó kedvű
járműgyártónak, csupán a folytatásra ösztö-
kélte.

A sportkocsimárka újabb fejlesztése, a
P400 1965-ben a Torinói Autószalonon debü-
tált. A középmotoros sportkocsialváz külön-
legessége az volt, hogy a 12 hengeres motor
nem helypazarló módon hosszában, hanem
keresztben helyezkedett el. Nem is maradt el
a hatás: sorra jelentkeztek a neves olasz ka-
rosszériaépítő cégek a guruló alváz lemez-
köntösének elkészítésére, amire végül a
Bertone kapott megbízást.

A fiatal Marcello Gandini, aki addig job-
bára éjszakai lokálok berendezéséhez adta a
nevét, lapos, arányos, gyönyörű kocsit terve-
zett. Az 1966-os genfi autószalonon bemuta-
tott Miura (amelynek alakja állítólag egy
fekvő női test vonalait követi) valósággal
sokkolta a szakértő közönséget. A 300 km/óra
fölötti végsebességre képes Miura – akkor a
világ leggyorsabb utcai autója – a hírességek
figyelmét is felkeltette, Frank Sinatra Ameri-
kából állítólag leopárdbőröket küldött, hogy
azokkal vonják be az általa megrendelt jármű
üléseit.

1971-ben mutatták be a
szintén Bertone által ter-
vezett, merész vonalú Co-
untach-t, amelynek két
ajtaja felfelé nyílt, a szo-
katlan megoldás később a
márka egyik jellegzetes-
ségévé vált. (A név kivé-
telesen nem bikákkal
kapcsolatos, a „countach”
szó a piemonti nyelvjá-
rásban a bámulat kifeje-
zésére szolgál.) A többi
exkluzív sportkocsihoz
hasonlóan ez a márka is
státusszimbólummá vált

(mutasd az autódat, megmondom ki vagy),
vagy ahogy a cég egyik igazgatója mondta:
„A lamborghinis nem egy birtokviszony ki-
fejezője, hanem egy vallásé...”

A gyártulajdonos Lamborghini az olajvál-
ság után éleződő versenyben – az efféle au-
tóknak nagyon szűk a piaca – 1974-ben arra
kényszerült, hogy érdekeltségeinek többségét
eladja egy svájci családnak. Tőlük aztán az
amerikai Chrysler gyár vette meg, hogy nem-
sokára ők is továbbadják távol-keleti befek-
tetőknek. Ferruccio Lamborghini még
traktorgyárától is megvált, élete utolsó évei-
ben egy 740 holdas birtokon gazdálkodott
Umbria tartományban. A család kezében csak
az épületek, az irodák klimatizálásával fog-
lalkozó üzlet és az iparban használatos hid-
raulikarendszerek készítése maradt. A
cégalapító fia, Tonino Lamborghini 1981-ben
céget alapított a „bikás” logóval ellátott lu-
xuskiegészítők, dizájntermékek és biciklik
gyártására. A háromszor nősült gyárosnak
egy lánya is született, első felesége fia szüle-
tésekor halt meg.

A Lamborghini nevet viselő luxussportau-
tókat ezután is gyártották, évi mintegy két-
százas szériában. Az alapító Lamborghini –

aki hetvenhat éves korában, 1993. február 20-
án szívroham következtében halt meg Peru-
giában – már nem élt, amikor egykor szebb
napokat megért autógyárát 1998-ban meg-
vette a Volkswagen, s a csoporthoz tartozó
Audi „feltámasztotta a dühöngő bikát”. A
Murciélago néven megjelent új modell 2002-
ben három sebességi világcsúcsot is megdön-
tött.

A másik új típus, a tízhengeres, 560 lóerős
motorral szerelt Gallardo a Lamborghini leg-
nagyobb számban gyártott és értékesített mo-
delljévé vált, motorja az Audi Hungaria győri
gyárában készült. Ezt váltotta a ma is gyártott
Huracán. 2014 végén hibrid modellel (Aste-
rion) rukkoltak ki, majd a 750 lóerős, 350-nél
is gyorsabb Aventador következett.

A Sant’Agata Bolognesében működő cég
nyereséges. A luxussportautók forgalmát nem
csökkentette a válság, a legtöbb „Lambót” az
Egyesült Államokban és Kínában értékesítik.
Ferruccio Lamborghini születésének centená-
riumára a gyár szuperautót hozott létre mind-
össze negyven példányban, a 770 lóerős
„műalkotást” elkapkodták. Idén már sorozat-
gyártásba kerülhet városi terepjárójuk (SUV),
évi több ezer Urus eladásával számolnak. A
legendás olasz autógyárosról életrajzi film is
készül, Antonio Banderas címszereplésével.
(MTI)

Losonczi Lajos
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Okos dolgok

Ferruccio Lamborghini autógyáros 25 éve halt meg
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,

Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket március 15-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 John Fowles angol író egyik
regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Nagy termetű, testes – Katonacimbora, partner. 7. Keresztül – Kiej-
tett betű. 8. Katolikus egyházfő – Észlel, tapasztal. 9. Képes rá, tud – Kissé édes! 11. Szap-
panmárka – Felébred. 12. Gabonafajta – Adódik. 14. A tetejére – Kutya. 15. Lázít, rábeszél
– Sírkamra. 18. Lenn – Ebbe az irányba. 19. Csónak – Gabonapálinka. 22. Tova – Arrafele!
23. Szorítóeszköz – Ritka férfinév. 25. Lelkipásztor – Zambiai, kubai és norvég gépko-
csijelzés. 27. Megfagyott víz – Labor belseje! 28. Settenkedik, surran – Kázus, történés.
30. E nap – Személyes névmás. 31. Rőtvad – Nyereményjáték.     

FÜGGőLEGES: 1. Célba fut – Szülésznő. 2. Dél-amerikai hegylánc – Erkölcstan. 3.
Végtelen tél! – Lepeldarab! 4. Gubós növény – Az arany … (Sztoev). 5. Magányosan élő
ember – Műt. 6. Helyiség – Lel. 10. Katonai egység – Tapad. 13. Félkegyelmű, háborodott
– Temetőkerti emlékmű. 16. Magyarországi borvidék – Olasz divatház. 17. Zóna – Meg-
fontolt, körültekintő. 20. Népi hosszmérték – Áron aluli, filléres. 21. Díszkert, ligetecske
– Nagyszülő kedvence. 24. Beszéd tárgya – Lagúna. 26. Tagadószó – Portugál, ománi és
osztrák autójelzés. 29. Numero – Társadalombiztosítás, rövidítve.  

Koncz Erzsébet

A FEBRUÁRI ÉVFORDULÓK (2.) 
című pályázat nyertesei:

FEIER ILONA, Szászrégen, Duzilor u. 24. sz.
INCZE VICTOR, Dicsőszentmárton,

Frumoasa u. D12/10. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

GENERSICH; BANGYA; MIKÓ; ALMÁSY; MÁTYÁS; 
BALASSI; ÁRKAY; GYULAI.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a február 23-i 

számból:

Klasszikus (ikrek): Nyúlcipő
Skandi: Ez az utolsó jó ajánla-
tom, nagyon olcsón megszámí-
tom magának..
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Szerkeszti: Kiss Éva 789.
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VÍZSZINTES: 1. A legjobb külföldi film, a Háború és béke rendezője (Szergej).
9. Fehér... (J. London regénye). 10. Nyomásegység (1 Hgmm). 12. A legjobb film. 17.
Temesvári író (Ádám).  19. Japán drámai műfaj. 20. Iskolai szolgálatos. 21. Német sze-
mélynévmás. 22. Növény része. 23. Hegy a Bakonyban. 24. Adam párja. 25. Dologozó
mozdony. 28. Zeusz egyik kedvese. 29. Rovartojás. 31. Bulgáriai hegy. 32. Homo sapiens.
34. Melltű. 36. Raktárban tart. 38. Vörös (német). 39. Közlekedési pálya. 40. Zongorista
(Jakov). 42. ... Montiel, énekes színésznő. 44. Becsap. 46. Tejtermék. 47. Megfelelő. 48.
... ebcsont beforr (Petőfi). 50. Színész (Miklós). 52. J. Kerouac regénye. 54. Ebben a
filmben szerepelt függőleges 11. 55. A legjobb rendező, a vízszintes 12 rendezője.

FÜGGőLEGES: 1. Nyomásegység (105Pa). 2. ...-móg, dohog. 3. Júliusi üdülés. 4.
Karatefokozat. 5. Gabonát betakarító. 6. A szén és a titán vegyjele. 7. Ásványi főszer. 8.
Szavazóláda. 11. A legjobb férfiszínész, a vízszintes 54-ben nyújtott alakítása alapján
(Cliff). 13. Kedvetlen. 14. Vályú. 15. Rag, a –va párja. 16. Reg és... (Arany). 18. Lányunk
férje. 20. A legjobb színésznő Az oroszlán télen címő filmbeli alakítása alapján
(Katharine). 21. Felső társadalmi réteg. 23. Pápaszemes kígyó. 26. Francia arany. 27.
Bolgár uborkaleves. 28. Lám. 30. Égető..., Németh L. regénye. 32. Tévesen jegyez. 33.
... ipso (annálfogva). 35. Maró vegyi anyag. 37. Bolíviai város. 41. Leereszkedő jóindulat.
43. Torony (francia). 44. Feladá! 45. Magyar szerb. 47. ... Hill, amerikai költő. 49. A
hidroxilgyök jele. 51. Arab! 53. Magad.

L.N.J.
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Az ellenség által felderíthe-
tetlen és elfoghatatlan, ma-
nőverező nukleáris fegyverek
kifejlesztéséről számolt be
Vlagyimir Putyin orosz elnök
a csütörtökön Moszkvában el-
mondott évértékelő beszédé-
ben, amelyben egyben
meghirdette következő – re-
mélt – elnöki ciklusának
nagyszabású gazdasági célki-
tűzéseit.

Az általa egyedülállóként jellem-
zett új fegyverrendszerek kifejlesz-
tését Putyin azzal indokolta, hogy
az Egyesült Államok többszöri fi-
gyelmeztetés ellenére kilépett a
Moszkva által a hadászati paritás
alapjának tekintett, 1972-ben meg-
kötött rakétavédelmi (ABM) szer-
ződésből.

„Velünk senki sem akart tár-
gyalni, ránk senki sem hallgatott” –
jelentette ki a parlament két háza és
az orosz politikai élet meghatározó
személyiségei előtt az elnök, mi-
közben az új fegyverrendszerek
működését óriásképernyőkön mu-
tatták be.

Putyin azt állította, hogy az új
fegyverrendszerek nem sértik a
meglévő fegyverzetkorlátozási
egyezményeket, és az új eszközök
jellemzőit Moszkva a szerződések

értelmében meg fogja osztani a
Nyugattal.

Az orosz elnök egyebek között
egy nukleáris meghajtású, „korlát-
lan hatótávolságú” manőverező re-
pülőgép, egy nagy sebességű,
nukleáris robbanótöltet hordozására
alkalmas víz alatti drón, egy Kin-
zsal (Tőr) névre elkeresztelt, légi in-
dítású, több mint 2 ezer kilométeres
hatótávolságú hiperszonikus (10+
Mach sebességgel haladó) rakéta és
a Szarmat típusú új, több robbanó-
töltet szállítására alkalmas interkon-
tinentális ballisztikus nehézrakéta
kifejlesztéséről tett bejelentést. Si-
kerekről számolt be a lézerfegyve-
rek kifejlesztése terén is.

Mint mondta, Oroszország kikí-
sérletezte és elkezdte az Avantgard
kódnevű, új elveken alapuló hadfel-
szereléssel ellátott, manőverező ro-
botrepülőgép-blokkot indító
hadászati rakétarendszer sorozat-
gyártását. Az irányítható, új kompo-
zit anyagok felhasználásával
megépített blokk Putyin szerint a
sűrű légrétegekben 1600-2000
fokos „tűzgolyóvá” felhevülve, a
hangsebesség több mint hússzoro-
sával, meteoritként halad a célja
felé, „gyakorlatilag a plazmaképző-
dés körülményei között”.

Reményét fejezte ki, hogy az el-

hangzottak bebizonyították: a raké-
tavédelmi rendszerek stratégiailag
semmit sem érnek, pénzügyi szem-
pontból pedig pazarlóak. Hangsú-
lyozta ugyanakkor, hogy
Oroszország senkit sem fenyeget,
és katonai erejének növekedése a
béke garanciája. Kijelentette, hogy
Oroszország az ellene és a szövet-
ségesei ellen indított nukleáris tá-
madásra haladéktalanul válaszolni
fog, „efelől senkinek ne legyen
semmilyen kételye”.

Anton Sziluanov orosz pénz-
ügyminiszter kijelentette, hogy
Oroszország nem tervezi növelni
katonai kiadásait, Gyenyisz Mantu-
rov, a pénzügyi tárca vezetője pedig
közölte, hogy a Putyin által említett
eszközök részei a 2027-ig szóló
orosz fegyverkezési programnak.

Putyin az önmaga által vízvá-
lasztó jellegűnek jellemzett beszé-
dében azt ígérte, hogy a következő
elnöki mandátum végére Oroszor-
szág egyike lesz a világ öt vezető
gazdaságának. Szavai szerint a sze-
génység szintje hat év alatt a jelen-
legi felére csökken – jelenleg 20
millióan élnek a hivatalos létmini-
mum alatt –, az egy főre eső hazai
össztermék (GDP) másfélszeresére
nő, a szabadságot pedig minden te-
kintetben kiterjesztik Oroszország-

ban. „Az előrehaladás, a dinamikus
fejlődés érdekében minden szférába
ki kell terjesztenünk a szabadságot,
és meg kell erősítenünk a demokra-
tikus intézményeket, a helyi kor-
mányzatokat, a civil társadalom
struktúráit, a bíróságokat” –
mondta.

Az orosz elnök az elmaradást
nyilvánította Oroszország fő ellen-
ségének. Hangsúlyozta, hogy az or-
szág stabil makrogazdasági
helyzete lehetővé teszi számára az
áttörést a gazdasági növekedés és az
életszínvonal emelkedése felé az
önálló fejlődés útján. Szavai szerint
az elmaradottság a szuverenitás el-
vesztéséhez vezethet.

Az elnök célszámokat nevezett
meg, amelyek a Kreml előzetes be-
jelentése szerint a kidolgozandó
kormányzati programok alapjául
szolgálnak majd. Egyebek között
kijelentette, hogy a nagy sebességű
internetet a gazdaság digitalizálásá-
nak érdekében 2024-re országszerte
mindenütt hozzáférhetővé kell
tenni, a munka termelékenységének
pedig évi legkevesebb 5 százalékkal
kell növekednie, hogy Oroszország
egy évtized alatt elérje a világ ve-
zető gazdaságainak színvonalát.

Azt hangoztatta, hogy Oroszor-
szágnak a világ egyik adatfeldol-

gozó és -tároló központjává kell
válnia. Putyin szerint az online ok-
tatás és gyógyítás hozzáférhetősége
mellett lehetővé kell tenni, hogy az
emberek a digitális térben tudomá-
nyos és önkéntes csoportokat, pro-
jektcsoportokat, cégeket hozzanak
létre.

„Egy olyan hatalmas területű or-
szágnak, mint amilyen Oroszor-
szág, a tehetség, a szakértelem és az
elképzelések effajta egyesítése az
áttörés kolosszális erőforrása lehet”
– mondta.

Putyin, aki emellett az egész-
ségügyi ellátás és az oktatás szín-
vonalának emelését, valamint az
infrastruktúra korszerűsítését is ki-
látásba helyezte, azt mondta, hogy
a következő évtized végére Orosz-
országnak az országok azon klub-
jához kell tartoznia, amelyben a
várható élettartam meghaladja a
80 évet. Ez a mutató tavaly 73 év
volt.

Az orosz Központi Választási Bi-
zottság közölte, hogy Putyin 1 óra
55 percig tartó, az állami televíziók
által élőben közvetített, 14. évérté-
kelő beszédét nem tekinti választási
agitációnak. Oroszországban már-
cius 18-án tartják meg az elnökvá-
lasztást, amelynek favoritja a
hivatalban lévő államfő. (MTI)
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Putyin egyedülálló fegyverrendszerek kifejlesztéséről tett bejelentést

Száz éve, 1918. március 3-án
írt alá Szovjet-Oroszország
különbékét Breszt-Litovszk-
ban a központi hatalmakkal.
Az előnytelen feltételekkel
megkötött szerződéssel
Oroszország kivált az első vi-
lágháborúból, Németország
és az Osztrák–Magyar Mo-
narchia a nyugati frontra cso-
portosíthatta át haderejét.

Az 1917. októberi bolsevik ha-
talomátvétel után az új vezetés leg-
fontosabb célja az lett, hogy időt
nyerjen a kaotikus belső helyzet
rendezésére. A forradalom másnap-
ján, november 8-án összeült szov-
jetkongresszus dekrétumot fo-
gadott el, amely azonnali, igazsá-
gos békéhez vezető tárgyalások
megkezdésére szólított fel minden
hadviselő hatalmat. Az Egyesült
Államok hadba lépése után győzel-
met remélő antanthatalmak nem re-
agáltak, az orosz fronton jelentős
erőkkel harcoló központi hatalmak
(Németország, az Osztrák–Magyar
Monarchia, Törökország és Bulgá-
ria) azonban pozitívan fogadták. A
béketárgyalások helyszínéül
Breszt-Litovszk (ma Breszt, Fehér-
oroszország) erődjét, a német Ke-
leti Hadsereg főhadiszállását
jelölték ki. A tárgyalások december
3-án indultak meg, a német delegá-
ciót Richard von Kühlmann kül-
ügyminiszter és Max Hoffmann
tábornok, a keleti front vezérkari
főnöke, az oroszt (amelyben sokak
megrökönyödésére Anasztaszija
Bicenko személyében egy nő is he-
lyet kapott) kezdetben a bolsevik
diplomata Adolf Joffe vezette, he-
lyébe január 7-én Lev Trockij kül-
ügyi népbiztos lépett. A
Monarchiát Ottokar Czernin kül-
ügyminiszter, az Oszmán Birodal-
mat Talat pasa képviselte, és a
Szovjet-Oroszországtól függetle-
nedni próbáló Ukrajna is asztalhoz
ülhetett. A küldöttségeket az erőd
udvarán épített faházakban szállá-
solták el, mert a város szinte telje-
sen elpusztult a harcokban.

A felek december 15-én fegy-

verszüneti megállapodást írtak alá,
egy héttel később kezdődtek meg a
béketárgyalások. A „sem háború,
sem béke” álláspontját képviselő
Trockij és a bolsevik vezetők elő-
nyös békében reménykedtek, arra
számítva, hogy a németek a kö-
zelgő amerikai erősítés miatt miha-
marabb minden erejüket a nyugati
frontra akarják összpontosítani.
Nem sejtették, hogy Berlinben je-
lentősen alábecsülik az amerikaiak
katonai erejét, s nem szándékoztak
elhamarkodott kedvezményeket
tenni Oroszországnak. Ezért hideg
zuhanyként érték őket a németek
által támasztott feltételek, akik töb-
bek között a népek önrendelkezési
jogára hivatkozva követeltek füg-
getlenséget Lengyelországnak és a
balti államoknak.

A tárgyalások megrekedtek, s a
német fél február 9-én békeszerző-
dést írt alá Ukrajnával, majd ulti-
mátumban követelte a
Rigai-öböltől Ukrajna határáig hú-
zott „Hoffmann-vonal” elfogadá-
sát, mintegy 150 ezer
négyzetkilométernyi terület feladá-
sát. A bolsevikok másnap felálltak
a tárgyalóasztaltól, a németek a
nyolc nap türelmi időszak lejárta
után, február 18-án megindították
offenzívájukat. Hoffmann február
23-án újabb, még súlyosabb felté-
teleket terjesztett elő, amelyeket a
bolsevik párt központi bizottsága
kis többséggel elfogadott. A béke
aláírása mellett érvelő Lenin a
heves vitában lemondással is fe-
nyegetőzött, mert tisztán látta,
hogy az új szovjet állam nem élheti
túl a háború folytatását, szavai sze-
rint „el kell fogadnunk a megalázó
békét, hogy megmentsük a világ-
forradalmat”.

A szovjet delegáció, amelyet a
lemondott Trockij helyett az új kül-
ügyi népbiztos, Grigorij Szokolnyi-
kov vezetett, február 28-án tért
vissza Breszt-Litovszkba. Itt – a
külügyminiszterek elutazása miatt
– Rosenberg német követtel és
Hoffmann tábornokkal tárgyaltak,
s három napot kaptak a megállapo-

dás szignálására. Ezt meg is tették,
de nyilatkozatban szögezték le,
hogy a megállapodás „annexiós és
imperialista”, de a szovjet állam rá-
kényszerül az elfogadására.

A március 3-án aláírt, 13 pontból
álló békediktátum értelmében
Oroszország elvesztette a Baltiku-
mot, Belorusszia egy részét és Uk-
rajnát, népességének egyharmadát,
iparának felét, szénbányáinak 90
százalékát. Emellett el kellett is-
mernie Finnország, Lengyelország
és Ukrajna függetlenségét, fel kel-
lett oszlatnia hadseregét. Mindkét
fél szabadon bocsátotta a hadifog-
lyokat, lemondott a háborús károk
megtérítéséről, és tervbe vette a
diplomáciai kapcsolatok felvételét.
A szerződésben külön kitételként
szerepelt a törökökhöz kerülő terü-
leteken élő örmény kisebbség joga-
inak védelme, amelyet az
örmények lemészárlásában később
meghatározó szerepet játszó Talat
pasa ugyan készségesen aláírt, de
alig három hónap múlva már sem-
mibe vett.

A Szovjetek Kongresszusa által
március 15-én ratifikált békével a
bolsevikok a rendszer konszolidá-
ciójához rendkívül fontos lélegzet-
vételnyi szünethez jutottak, bár a
hatalmas területi veszteségek sok
politikai csoportosulást az ellenük
való harcra sarkalltak.

Augusztus 27-én Berlinben pót-
szerződést írtak alá, amelyben a
béke IX. cikkelyével ellentétes
módon Szovjet-Oroszországot hat-
milliárd aranymárka hadisarc meg-
fizetésére, valamint Észtország,
Litvánia és Grúzia függetlenségé-
nek elismerésére kötelezték. Mi-
után az első világháborút lezáró
1918. november 11-i fegyverszünet
érvénytelenítette, november 13-án
Szovjet-Oroszország felmondta a
breszt-litovszki békét. A szerződést
aztán a Párizs környéki békeszer-
ződések is semmisnek nyilvánítot-
ták, és a szovjet hadsereg
megkezdte az addig német és oszt-
rák–magyar megszállás alatt álló
területek visszafoglalását. (MTI)

A breszt-litovszki békét 100 éve írták alá

Óriási különbségek voltak az
európai uniós tagállamok 276
régiója között az egy főre jutó
hazai össztermék tekinteté-
ben 2016-ban is, a legszegé-
nyebb és a leggazdagabb
régió között tovább mélyült a
szakadék az előző évhez ké-
pest – derült ki az Európai
Unió statisztikai hivatalának
(Eurostat) szerdán közzétett
adataiból.

A legszegényebb területen, a bul-
gáriai Szeverozapaden (Északnyu-
gat) régióban vásárlóerő-paritáson
számolva az egy főre jutó bruttó
hazai termék (GDP) az uniós átlag
mindössze 29 százalékát érte el,
míg a leggazdagabb körzetben, az
Inner London-West (Belső London
– Nyugat) brit régióban ez az arány
611 százalékot tett ki 2016-ban.

Egy évvel korábban is ugyanez a
két régió állt a lista két végén, a kü-
lönbség annyi, hogy a londoni régió
még gazdagabb lett, mivel 2015-
ben az uniós átlag 580 százalékán
állt az egy főre jutó GDP, a bolgár
területen pedig akkor is csak 29 szá-
zalékot mértek.

Az Eurostat közleményében kie-
melte, hogy egyes régiókban az
adatokat jelentősen befolyásolja az
ingázók magas száma, amely nagy
mértékben megemeli az adott régi-
ókban az egy főre jutó GDP-adatot.

Tavalyelőtt öt régióban haladta
meg az EU-s átlag kétszeresét az
egy főre jutó GDP, további 14 régi-
óban pedig 150 százalék fölött állt,
míg 21 régióban az uniós átlag felét
sem érte el.

A leggazdagabbak listáját vezető
Inner London-West régió után Lu-
xembourg következett, az EU-átlag
257 százalékával, majd az írországi
Southern & Eastern (Dél és Kelet)
régió (217 százalék), Belgium fővá-
rosi régiója, a Bruxelles-
Capitale/Arrondissement van
Brussel-Hoofdstad (200 százalék)

és a németországi Hamburg (200
százalék) jött a sorban.

Összesen 21 régióban volt az
EU-s átlagnak kevesebb mint 50
százaléka az egy főre jutó hazai
össztermék: ebből 5 található Bul-
gáriában és Lengyelországban, 4
Magyarországon, 3-3 Romániában
és Görögországban, egy pedig
Franciaországban.

A legszegényebbek kategóriájá-
ban a bulgáriai Szeverozapaden
mögött a franciaországi Mayotte
(33 százalék), majd a bulgáriai Sze-
veren centralen és Juzsen centralen
(mindkettő 34 százalék), a romániai
Északkelet (36 százalék) követke-
zett.

A most közzétett statisztika le-
sújtó képet fest a romániai régiók-
ról, hiszen három romániai
fejlesztési régióban sem éri el a vá-
sárlóerő-paritáson számolt egy főre
jutó GDP szintje az Európai Unió
átlagának 50%-át. Az ebből a szem-
pontból legrosszabbul álló romániai
régiók sorrendben az Északkelet-
Románia (36%), Délnyugat-Olténia
(42%) és Dél-Munténia (46%).

A többi fejlesztési régió közül a
Délkelet-Románia 50%-on, az
Északnyugat-Románia 51%-on, a
Közép-Románia 54%-on, a Nyugat-
Románia 60%-on, míg a Bukarest-
Ilfov 139%-on áll az egy főre jutó
GDP tekintetében az EU-s átlaghoz
viszonyítva, ami megintcsak a ha-
talmas regionális különbségek bizo-
nyítéka.

Az egyes országokat tekintve az
egy régióból álló Luxemburg volt
az Európai Unió leggazdagabb tag-
állama 2016-ban: vásárlóerő-paritá-
son számolva az egy főre jutó GDP
az uniós átlag 257 százalékát tette
ki, 7 százalékponttal csökkent
2015-höz képest. A legszegényebb
országban, Bulgáriában ez az arány
mindössze 49 százalékra rúgott, egy
év alatt 2 százalékponttal javult.
(hírösszefoglaló)

Óriási különbségek 
az EU régiói között



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ másfél szobás garzon igé-
nyesnek. Ára: 42.000 euró. Tel. 0745-
330-565. (67400)

LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal. Tel. 0758-672-114. (7102-I)

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú tömb-
házlakás a Rozmarinului utcában,
meggyesfalvi zóna. Tel. 0748-573-
148. (7072-I)

ELADÓ héjatlan tökmag, valamint
kukoricafejtő gép. Tel. 0747-480-255.
(6907)

ELADÓ 14 ár házhely Sáromberkén,
a főút mellett. Tel. 0720-487-644.
(6719-I)

ELADÓ garázs a Galenus klinika
mellett. Tel. 0745-616-157. (6676-I)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel. 0743-595-124, 0749-761-147. (6744)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (7111)

TŰZIFA eladó. Tel. 0745-793-465.
(6793)
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GYüMÖLCSÖS ELADÓ KECSKEMÉTEN!
A 15 éves és fiatalabb telepítésű, 

termő, jó állapotban lévő, korszerű, AKG-s ültetvény összetétele:
• 23 ha kajszibarackos (Magyar kajszi, Gönci magyar kajszi, Bergeron,
Ceglédi arany, Vertige, Kioto, Bergarouge, Tsunami, Spring Blush)

• 7 ha szilvás (Stanley, Empress)
• 6 ha őszibarackos (Suncrest, Babygold-6, Padana, Fayett)

Az ültetvény mikroszórófejes, illetve csepegtető öntözéssel ellátott; 
tápoldatozó rendszerrel felszerelt, különállóan bekerített. 

A gyümölcsös saját villamosenergia-csatlakozással és két saját kúttal rendelkezik.
Érdeklődni az aranykert1@gmail.com e-mail-címen lehetséges. (sz.-I)

Medjugorjei zarándoklat: 
2018. április 9-14., ára: 160 euró.  

Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz-I)

ELADÓ Backamadarason 40 ár beltelek a képen látható 777 négyzetméteres,
masszív (tégla) gazdasági épülettel. 
Aszfaltút, gáz, villany, beépíthető üres rész, útfront 29 m. 
Tel. 0775-352-793. (7100-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel.
0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

FőTÉRI RUHÁSÜZLETBE ELADÓNŐT keresünk. Tel. 0744-618-608. (7059-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETő teljes körű ellátást biztosít a
segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875,
0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

REDőNYÖK, TERMOPÁNOK SZERELÉSE és JAVÍTÁSA. 10% kedvezmény. Tel.
0744-504-536. www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl (60805)

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS CÉGEKNEK (2017). Tel: 0744-504-536. (60805)

DR. ÁDÁMOSI JUDIT-KLAUDIA megnyitotta FOGÁSZATI RENDELŐJÉT a No-
vember 7. negyedben (a Maris étteremmel szemben). Szombaton és vasárnap is biztosí-
tunk ügyeletet. Tel. 0751-877-832. (19832-I)

IDőSGONDOZÓKAT keresünk NÉMETORSZÁGBA OTTHONI IDŐSGONDO-
ZÁSRA. Jövedelem 1000-1400 euró között. A szállítás, a szállás és az étkezés biztosítva.
Németnyelv-tanfolyamon felkészítjük az alapszintű németnyelv-tudásra. Iratkozni a
0748-122-242-es telefonon. (19736-I)

ALKALMAZUNK autogén és plazmavágáshoz értő MUNKÁST,  valamint általános
ESZTERGÁLYOST. Kedvező fizetés. Tel. 0745-199-860, 0745-859-090. (19846-I)

KERÉKPÁR-ÖSSZESZERELő MŰHELYBE (Marosvásárhely) jó kézügyességű és
műszaki beállítottságú MUNKATÁRSAKAT keresünk. A munkafázisokat betanítjuk.
Tel. 0265/261-806, e-mail-cím: info@neuzer.ro (19848)

AUTÓSZERELőT alkalmazunk. Tel.: 0740-801-365. (6715-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és sze-
retnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jöve-
delem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

RAKTÁROST alkalmaz KERESKEDELMI CÉG, előnyben a B kategóriával rendel-
kezők. Tel. 0722-383-216. (19868-I)

POSTÁSOKAT alkalmazunk. Tel. 0725-902-396, naponta 8-16 óra között. (sz.-I)

ALKALMAZOK ASZTALOST és LAKATOST. Tel. 0752-069-079. (19883-I)

VILLANYSZERELÉSSEL foglalkozó marosvásárhelyi kft. alkalmaz RAKTÁROST.
Amit ajánluk: biztos jövedelem, étkezési jegyek, közlekedési elszámolás. Sofőrkönyvvel
rendelkezők előnyben. További információkért hívják a  0785-210-682-es telefonszámot.
A román nyelvű önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk:
office@consuselectric.ro. (61039-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130.
(19871)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁ-
TORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, BÁROST, PINCÉRT, MOSOGATÓT és
SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (61031)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz hosszú távra ÁCS, VASBETONSZERELŐ, KŐMŰVES
szakmunkásokat és SEGÉDMUNKÁSOKAT magas kereseti lehetőséggel. Tel. 0758-
376-732. (7133-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT keresünk. Fizetés 3000 lej, házas-
párok előnyben. Tel. 0745-696-055. (19886-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBA-
LÁNYT. Tel. 0749-027-726. (19886-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (19902-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám, 
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény

A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítik
az alábbi eladósodott cégek javait:
– MARIS GROUP CONSTRUCT KFT. – adószám 24642806, Alsóbölkény 33. szám, Maros megye, végrehajtói
dossziészám: Beica 45 
– VIVARIUS IMPEX KFT. – adószám 4399789, Szászrégen, Akác utca 3., Maros megye, végrehajtói
dossziészám: SC-V-41
– ALINA PROD COM KFT. , adószám 18999228, Felsőrépa község, Alsórépa falu 251. szám, Maros megye,
végrehajtói dossziészám: Vatava_12 
Az árverésre 2018. március 19-én 11 órakor kerül sor a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca
33. szám alatti székhelyén, a Beica 45,  SC-V-41 és Vatava_12  számú dossziék alapján.
A MARIS GROUP CONSTRUCT KFT. eladásra szánt javai:
– 5114 négyzetméteres beltelek be nem jegyzett melléképületekkel Alsóbölkényben, szám nélkül,
telekkönyvszáma 50021, kataszterszáma 268, kikiáltási ár 168.493 lej 
– betonalapú istálló, telekkönyvszáma 50021, kataszterszáma 268-C1, Alsóbölkényben, szám nélkül, kikiáltási ár
64.701 lej + héa
– 1700 négyzetméteres beltelek, Görgénysóakna 288. szám, Maros megye, telekkönyvszáma 50070,
kataszterszáma 102, helyrajzi száma 433/1/2, 433/2/a/2, kikiáltási ár 13.437 lej 
– téglaöltöző betonalapon, telekkönyvszáma 50070, kataszterszáma 102-C1, helyrajzi száma 433/1/2, 433/2/a/2,
Görgénysóakna 288. szám, Maros megye, kikiáltási ár 2.752 lej 
– téglaraktár betonalapon, telekkönyvszáma 50070, kataszterszáma 102-C2, helyrajzi száma 433/1/2, 433/2/a/2,
Görgénysóakna 288. szám, Maros megye, kikiáltási ár 1.751 lej 
– asztalosműhely betonalapon, telekkönyvszáma 50070, kataszterszáma 102-C4, helyrajzi száma 433/1/2,
433/2/a/2, Görgénysóakna 288. szám, Maros megye, kikiáltási ár 64.275 lej 
A VIVARIUS IMPEX KFT. eladásra szánt javai:
– TIP SP40 típusú csavaros kompresszor, kikiáltási ár 25.145 lej
– Wagner típusú öntözőberendezés, kikiáltási ár 1.956 lej
– Antiex motoros és csőventilátor, kikiáltási ár 3.151 lej
AZ ALINA PROD COM KFT. eladásra szánt ingatlana:
– fásszín, kikiáltási ár 2.507 lej
A MARIS GROUP CONSTRUCT KFT. és a VIVARIUS IMPEX KFT. javainak kikiáltási ára  a felértékelési árat
jelenti (első árverés), az ALINA PROD COM KFT. esetében pedig a felértékelési ár 75%-a (második árverés),
amihez hozzáadódik a héa. A javak nincsenek megterhelve. 
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az
árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át
kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, 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, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a
megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a 0265-
512-592-es telefonszámon. 
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2018. március 2. 

Zogorean Florin hivatalvezető



ELADÓ tűzifa. Tel. 0746-189-919.
(6930)

ELADÓ búza nagy mennyiségben. Tel.
0737-508-077. (6943)

ELADÓK: műtrágyaszóró, váltóeke,
tárcsás kaszák, Stihl földfúró,
döngölőbéka, betonprés (járólap),
betonkeverő (0,40 m3, 380 V),
betonvibrátor. Tel. 0743-860-354, 0745-
404-666. (7030)

BÉRBE ADÓ munkapont FODRÁSZ-
NAK és MANIKŰRÖSNEK. Tel. 0740-
915-515. (19874-I)

ELADÓ tűzifa: bükk, gyertyán. Tel. 0748-
977-768. (7069)

TŰZIFA eladó. Tel. 0745-793-465.
(6793)

ELADÓK tangóharmonikák és használt
színes tévé. Tel. 0728-867-646. (7101)

ELADÓ minőségi 160 kg-os disznó,
beagle kiskutyák. Tel. 0732-586-648.
(7141)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576-
831. (7039)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0746-189-919.
(6930)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(7031)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-621.
(7031)

TŰZIFA eladó, bükk és gyertyán. Tel.
0758-548-501. (7119)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367. (7157)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0749-707-
713. (7158)

ELADÓ lucernamag. Tel. 0740-872-743.
(7167)

ELVESZETT

ELVESZETT egy fekete necc orvosi
papírokkal. Megtalálója jutalomban
részesül. Tel. 0365/448-142. (7159)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (6901)

IDŐS NÉNI mellé nyugdíjas, komoly nőt
keresünk heti két alkalomra (2-3 órára),
kisebb dolgok elintézésére. A
Kövesdomb, Măgurei vagy Parângului
utcaiak előnyben. Érdeklődni 17 óra után
lehet a 0741-618-075-ös telefonszámon.
(7003)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (6018-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (6446-I)

SÍRKERETEK, KRIPTÁK készítése
előnyös áron. Tel. 0753-924-431. (6743)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (6721)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:
cserépforgatás, tetőjavítás, csatorna-
javítás. Nyugdíjasoknak 30%
kedvezmény. Tel. 0740-651-354. (6857)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:
cserépforgatás, tetőjavítás, csatorna-
javítás. Nyugdíjasoknak 30%
kedvezmény. Tel. 0721-156-971. (6855)

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ – In-
gyenes kivizsgálás (küldőpapír szük-
séges). Tudor negyed, Transilvania u.
20. szám.
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak
kezelése.
Tel. 0743-714-914. (19742)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(6801)

IDŐSGONDOZÁST vállalok (felügye-
let): főzést, házimunkát. Tel.
0365/431-656, 0729-842-867. (6971)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 15% KEDVEZ-
MÉNNYEL bármilyen külső-belső
építkezési munkát, javításokat, bontást,
szállítást vállal. Tel. 0747-634-747. (7054)

NYUGDÍJAS férfiakat keresek ügynöki
tevékenységre. Tel. 0744-843-857.
(19861)

VÁLLALOK tetőmunkát, festést,
konstrukciós munkát, fametszést
(takarítást). Tel. 0741-352-972, 0365/433-
628. (7092)

AZ ANA RESORT KFT. szakképzett
szakácsot alkalmaz. Érdeklődni a
0737-507-020-as telefonszámon.
(61025-I)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (7081)

NE DOBJA KI RÉGI NEGATÍVJAIT,
fényképeit! Adományozza az Azopan
Fotóarchívumnak. E-mail-cím: azo-
pan.photoarchive@gmail.com Tel.
0745-985-529. (6112-I)

A  marosvásárhelyi ELECTRO-
MECANICA KSZT 2018. március 23-
án 9 órára soros közgyűlésre hívja a
szövetkezet tagjait.  A közgyűlés hely-
színe és napirendje a cég székhelyén
van kifüggesztve. Ha a közgyűlés
nem lesz döntőképes, újra összehív-
juk március 30-án 9 órára, ugyanarra
a helyszínre. A vezetőtanács. (19888)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmun-
kát, tetőjavítást és lindabozást. Tel.
0751-847-346. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Ott pihensz, ahol nem fáj
semmi, nyugalmadat nem
zavarja senki. Sírod előtt
állunk, talán te is látod,
körülötted van ma is szerető
családod.
Fájó szívvel emlékezünk
március 2-án HANZI
KÁROLYRA halálának ne-
gyedik évfordulóján. Szép
emlékét megőrzi felesége,
gyermekei és azok családja.
(7124)

Hálával és kegyelettel
emlékezünk a mezőcsávási
IMREH ILONÁRA halálának 5.
évfordulóján. Emlékét szí-
vünkben őrizzük. Lánya,
Iluska és családja. (7095-I)

„Ha emlegettek, köztetek
leszek, szeressétek egymást,
ahogy én szerettelek. Ne
sírjatok, én már nem
szenvedek, a fájdalom az,
hogy nem lehetek veletek.
Búcsúztam volna, de erőm
nem engedett, csak a szívem
súgta halkan: isten veletek.” 
Mély fájdalommal emlékezünk
március 3-án, a szerető
édesanyára, anyósra, ANDRÁS
ROZÁLIÁRA halálának 6.
évfordulóján. Emlékét egy
életen át őrzi lánya, Enikő és
veje, Bandi. Nyugodjál
békében! (7094)

Számunkra március 2-a
nagyon szomorú nap. Egy éve
örökre itt hagyott minket
BOTA ROZÁLIA. Emlékét
szívünkben őrizzük.
Nyugodjál békében, drága
édesanyám! Fia és családja.
(7114-I)

Hirtelen elmentél, egy perc
alatt, jóságos szíved pihen a
föld alatt. Az idő múlik, de
feledni nem lehet, örökké él,
kit igazán szeretnek.
Fájó szívvel emlékezünk a
deményházi születésű
BALOG DÉNESRE halálának
második évfordulóján.  Szép
emlékét őrzi testvére, Magdi
és családja. (7163)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 4-én KÁDÁR TERÉZ
korai elmentére. Már ötödik
éve hogy elhagyott, de emléke
örökre megmarad. Gon-
doljanak rá kegyelettel!
Szerettei. (7132)

„Amíg él a szeretet és az
emlék, addig igazából nincs
halál.”
Fájó lélekkel, szomorú szívvel
emlékezünk március 2-án
BARTHA ALBERTRE
halálának 1. évfordulóján.
Áldott, szép emlékét
szívünkben őrizzük.
Nyugodjál békében! Szerető
családod. (sz-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata és dédnagytata, az egrestői
születésű 

FARKAS MIHÁLY 
életének 83. évében, türelemmel
viselt szenvedés után, 2018. feb-
ruár 28-án elhunyt. Földi marad-
ványait 2018. március 2-án 14
órai kezdettel helyezzük örök
nyugalomra a marosvásárhelyi
római katolikus sírkertben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (7147-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték, tisztelték
és szerették, hogy 

dr. VERESS LAJOS-LÁSZLÓ 
ny. bíró Udvarhelyen és egykor

elnök Marosvásárhelyen, 
2018. február 28-án, szeretett
gyermekei körében, Budapesten
megpihent. Temetése március
10-én a Hargita megyei Tibód
helységben lesz. 

A gyászoló család. (7165-I)

Tied a csend, a nyugalom, 
mienk a könny, a fájdalom.
Akartál te még annyi jót és szé-
pet,
de a szorgos kezed örökre meg-
pihent.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, rokon és jó barát, 

SZABÓ ALBERT 
(MACKÓ)

a Számológépgyár volt mestere 
életének 75., házasságának 51.
évében beteg szíve megszűnt
dobogni. Temetése március 3-án
de. 11 órakor lesz a katolikus te-
mető felső kápolnájától. Emlékét
örökre szívünkbe zárjuk. 

Bánatos felesége, lánya, veje 
és az unokák. (7166-I)

Gyermekszívvel fel sem tudjuk
fogni,
Hogy itt a földön már nem fogunk
találkozni.
Emléked mindig itt él majd köz-
tünk,
te voltál az, kit oly sokan szeret-
tünk.
Isten veled, drága 

TATUKÁNK! 
Unokáid: Nimród és Zsófi.

(7166-I)
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„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy
szerettelek.”
Fájó szívvel emlékezünk CZERÁN
ANDRÁSRA halálának 11.
évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Szerettei. (7064-I)

„Úgy mentél el, hogy a búcsú,
mint annyi más, elmaradt. Azóta
csak mormolom a bennmaradt
szavakat.”
Fájó szívvel emlékezünk
március 4-én. 15 éve már, hogy a
drága fiam, FERENCZI
CSONGOR LORÁND 24 évesen
eltávozott az élők sorából három
SMURD-os társával, helikopter-
balesetben. Nyugodj békében,
drága gyermekem! 
Édesanyád, nagymamád és
Szabi testvéred Norvégiából.
(7074) 

Könnyekkel bár, de soha el nem
múló szeretettel gondolunk
KATONA ROZÁLIÁRA (szül.
Göcsi). Noha eltelt már egy év,
hiányod egyre csak nő
lelkünkben... Bennünk örökké élni
fogsz! Nyugodjál békében, az
angyalok vigyázzanak rád!
Szeretteid, Imre és családja.
(7088)

Az idő elmúlt, elszállt egy év, de a
mi szívünkben megmarad a
szerető emlék. 
Fájdalommal emlékezünk a
marosvásárhelyi id. DOMOKOS
GYULÁRA halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi két lánya, két fia, négy
unokája, dédunokája és azok
családja. (7156)
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A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mureş Insolvency SPRL – adószám: RO13577109 –, az újraszerve-
ződés alatt álló Izorep Kft. csődbiztosa  újabb  

nyilvános árverést szervez
az adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére:
Szállítóeszközök:
– 18 tonnás Hydrom daru,  kikiáltási ár 34.800 lej
– Daewoo Matiz gépkocsi,  kikiáltási ár  1.080 lej
– Iveco 50 C13 Daily mikrobusz,  kikiáltási ár  10.480 lej
– NAW BU 25 autóbusz,  kikiáltási ár  18.800 lej 
– hordozható autokompresszor, kikiáltási ár  12.480 lej
– Mercedes gépkocsi, kikiáltási ár 12.880 lej
– Dacia Logan, kikiáltási ár  4.160 lej
– Iveco Daily mikrobusz, kikiáltási ár  20.080 lej
– Ford Transit, kikiáltási ár 8.240 lej
– Iveco mikrobusz, kikiáltási ár 20.320 lej
– Volkswagen Passat személygépkocsi, kikiáltási ár 14.720 lej
– Volkswagen Golf gépkocsi, kikiáltási ár 6.000 lej
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverést 2018. március 9-én 10 órától tartják a csődbiztos székhe-
lyén – Gen. Avramescu utca 4. szám– , és azonos időpontban megis-
métlik  minden pénteken,  a javak értékesítéséig. 
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt, akik

megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának meg-
felelő részvételi garanciát és a részvételi díjat 24 órával a licit kezdete
előtt. A javak megtekinthetők naponta 11–14 óra között az adós cég
székhelyén. Bővebb tájékoztatás  a 0265/269-700, 0265/261-019  vagy
a 0745-146-096-os telefonszámon.

A Marosvásárhelyi Transilvania
Repülőtér  

kikiáltásos árverésen eladja a következőket:
– Skoda áramfejlesztő, 18.000 lej
– önürítő utánfutó,  2.600 lej
– ARO 243D személygépkocsi, 1.309 lej
– Daewoo személygépkocsi, 975 lej
– motoros kasza, 375 lej
– Dacia mentőautó, 825 lej
– Dacia 1300 személygépkocsi, 270 lej
– RCU4 tartályos utánfutó, 3.150 lej
– Rocar mikrobusz, 450 lej
– cserép, 0,40 lej/db
– 200 literes hordók, 100 lej/db
Az árverés március 6-án 10 órakor lesz a repülőtéren.  

A legtöbb vitaminféleség önmagában is alkalmas lehet
arra, hogy észrevehető jobbulást okozzon. Természetesen
csak abban az esetben, ha elegendő mennyiséget veszünk
magunkhoz.

De tudnia kell valamit!
A különféle vitaminok nagyon erőteljesen támogatják egymás jótékony hatásait. Együtt
sokkal-sokkal erősebbek, mint külön-külön.
Ezen túlmenően még az ásványi anyagok (pl. kalcium, magnézium stb.) és a nyomele-
meknek nevezett különleges ásványi anyagok is támogatják a vitaminok kedvező, az élet
minőségét magasabb szintre emelő hatásait.
Ez megfordítva is igaz. A vitaminok is elősegítik, hogy az ásványi anyagok és a nyome-
lemek a lehető legkedvezőbb hatást válthassák ki testünkben.
Összefoglalva:
A vitaminok, az ásványi anyagok és a nyomelemek egy olyan NAGY CSALÁD tagjai-
nak tekinthetők, amelyben minden egyes családtag segíti, támogatja az összes többi csa-
ládtag munkáját.
Dr. Lenkei Gábor – Vitaminok – A legfontosabb szabály
A könyv megtalálható a Dr. Lenkei Egészségkultúra Szaküzletekben és a könyvtárakban.

Országos versenytáncbajnokság, 
marosvásárhelyi sportcsarnok, 

március 2–4. 


