
Szkripal-ügy 
A brit belügyminiszter szerint „nagyon
ritka” idegméreg okozta a délnyugat-
angliai Salisbury városában történt
mérgezéseket.
____________3.
Virág helyett 
biztonságot!
A neeem.ro honlap elindítása az
RMDSZ Nőszervezetének az idei
egyik legfontosabb projektje, amely
által konkrét gyakorlati tanácsokkal,
információkkal szeretnének segíteni
azoknak a nőknek és gyermekeiknek,
akik családon belüli erőszak áldozatai. 
____________4.
Marosvásárhely
Lázár Esztere
1848–49-ben
A szárhegyi származású marosvásár-
helyi gróf Lázár család szerepe az
1848–49-es szabadságharcban kie-
melkedő figyelmet érdemelne nem-
csak a történészek, hanem a város
lakosságának részéről is. Lázár Jó-
zsef Poklos utcai háza a szabadság-
harc híveinek gyülekezőhelye volt
Bem seregének 1849. január eleji
megérkezése előtt is, amikor még
Georg August császári tábornok, vár-
kapitány uralkodott a város 11000
lelke fölött.
____________5.
Sharon Stone 
60 éves
Március 10-én lesz hatvanéves Sha-
ron Stone, a nagy vihart kavart Elemi
ösztön című film főszereplője, sokak
szerint még ma is Hollywood egyik
legdekoratívabb és legokosabb szí-
nésznője. 
____________15.

Megyénkben a tervezett száz előkészítő osztályba kell be-
írassák kötelező módon március 8-tól azokat a gyermekeket,
akik augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket. A száz
között vannak összevont osztályok is, ahol a gyermeklét-
szám nem teszi lehetővé, hogy önállóan induljanak. A témá-
ról Fejes Rékát, a megyei tanfelügyelőség tanítókért felelős
inspektorát kérdeztük. 

A beszélgetésből kiderült, hogy a párhuzamos osztályok korszaka le-
járt, mindössze három tanintézmény van megyénkben, ahol két-két elő-
készítő osztályt terveztek: a Dr. Bernády György, a Liviu Rebreanu,
valamint a 7-es Számú Általános Iskolában. A Bolyai Farkas középisko-
lában helyhiány miatt egy osztályt terveztek, a tanintézményhez sorolt
katolikus iskolában nem indul osztály. Szászrégenben mind a négy tan-
intézet indíthat előkészítő osztályt, a központi iskola 18 helyet tervezett.
Segesváron, Marosludason és Dicsőszentmártonban egy-egy osztályt,

A „példakép”
A változatosság kedvéért, meg talán

azért, hogy ha netán valaki unná már a
román politikai élet mindennapi botrá-
nyait, egyesek – márciusban igencsak
felerősödő – hisztériakeltő magyarelle-
nes kommentárjait, újabb „izgalmas”
hír, miszerint a pénzügyminiszter azt sem
tudja, milyen iskolát végzett. És ez nem
vicc, annyira nem, hogy már bejelentet-
ték, megszüntetik azt a bizonyos úgyne-
vezett Hírszerző Nemzeti Kollégiumot, a
Román Hírszerző Szolgálat egyik okta-
tási intézményét, ahol sok hazai politikus
szerzett diplomát. Közöttük a vezető kor-
mánypárt két, üstökössebességgel feltűnt
és fél év alatt levitézlett miniszterelnöke,
egy volt oktatási miniszter, a képviselő-
ház egyik volt elnöke, hogy csak kapás-
ból soroljunk néhányat.

A botrányt az váltotta ki, hogy a pénz-
ügyminiszter eldicsekedte: úgy „szer-
zett” diplomát ebben az intézményben,
hogy tulajdonképpen arrafelé sem járt.
Kérdésre azt mondta, van ugyan 
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(Folytatás a 3. oldalon)
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Tel.: 0265/269-295, 0740-187-603.

Tegnap megkezdődött a beiratkozás 

Kötelező az előkészítő osztály



A székely szabadság napja
Március 10-én 16 órára a marosvásárhelyi Postarétre vár-
ják mindazokat, akik Székelyföld autonómiájáért szállnak
síkra. Az előző évekhez hasonlóan a Székely Nemzeti Ta-
nács (SZNT) kezdeményezésére három megyében az
RMDSZ, az MPP, az EMNP és az EMNT helyi és területi
szervezői mozgósítják mindazokat, akik részt szeretnének
venni a megmozduláson, majd az azt követő felvonuláson. 

XVI. nyárádszeredai kertésznap
Március 10-én, szombaton 9 órakor nyílik meg a hagyo-
mányossá vált nyárádszeredai kertésznap. Az eddigi szo-
kásnak megfelelően a környékbeli és távolabbi vidékek
termelői kínálják legkülönfélébb kertészeti termékeiket:
zöldség- és virágvetőmagokat, gyümölcsfacsemetéket, bo-
gyós termésű gyümölcs-szaporítóanyagokat, díszcserjé-
ket, virágokat, gombát, borokat, pálinkát, mézet,
növényvédő szereket, kertészeti kisgépeket, különböző
kertészeti kellékeket és sok egyebet. A kertésznapon
könyvstand és kertészeti tanácsadás is lesz. 

Vadászat és vadásztrófeák
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum X. osztályának Toldalagi-
palota-őrök csapata Vadászat és vadásztrófeák – arisztok-
raták élete címmel előadást és trófeabemutatót tart a
marosvásárhelyi Toldalagi-palotában (Rózsák tere 11.
szám, a Színház tér mellett) március 9-én, pénteken dél-
után 5 órai kezdettel. Vadászatról és vadászati szokásokról
dr. Osváth Pál diplomata, vadász tart előadást a diákokkal
közösen. A résztvevők egyebek mellett muflon-, dámszar-
vas- és afrikai vadásztrófeákat láthatnak Dimitrie Sturdza
herceg és dr. Osváth Pál gyűjteményéből. A rendezvényre
a belépés ingyenes. 

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. Já-
tékos néptánc- és népdaltanulásra hétfőnként kerül sor 17
órától kisiskolások (5–10 év), 18 órától óvodások (2–4 év)
számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ, Forrada-
lom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.

Adócsalás miatt házkutatás 
A gazdasági bűncselekmények elkövetését nyomozó rend-
őrség 19 házkutatást végzett szebeni, prahovai és buka-
resti rendőrök segítségével olyan cégeknél és
magánszemélyeknél, akiket adócsalással vádolnak. Az a
gyanú merült fel, hogy 2010 és 2014 között egy Maros me-
gyei cég egy sor fiktív gazdasági ügyletet folytatott hét vál-
lalkozással, melyek a marosvásárhelyi cégnek illegális
adóleírást eredményeztek. A házkutatások során végzett
ellenőrzések fényt derítettek a bűncselekményekre, és a
cég ellen bűnügyi eljárás indult. A fiktív költségek leírásával
okozott kár 200 ezer lej. A cég folyamatos adócsalással
gyanúsított egyik vezetője ellen bűnügyi eljárás indult. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma  FRANCISKA, FANNI,
holnap ILDIKÓ napja.
ILDIKÓ:  germán eredetű
név, a Krimhilda rövidített be-
cézése. Attila hun király máso-
dik, germán felesége viselte
ezt a nevet. 

9., péntek
A Nap kel 

6 óra 47 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 18 perckor. 
Az év 68. napja, 

hátravan 297 nap.
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IDŐJÁRÁS
Napos idő

Hőmérséklet:
max. 120C
min. 10C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

Interaktív előadás, amely szinte észrevétlenül kapcsolja be a játékba a nézőket is Fotó: Gligor Róbert László

35, 45, 13, 4, 24 + 2 NOROC PLUS: 1 7 7 0 9 3

17, 28, 29, 24, 16, 21 SUPER NOROC: 5 2 3 3 2 9

12, 4, 24, 42,31, 2 NOROC: 4 0 4 5 8 6 2

Együttélésről, előítéletekről a fiatalok nyelvén

Az egészséges családokért
A Magyar Védőnők Egyesülete és az Otthon Segítünk
Alapítvány március 13-án Marosvásárhelyen tart előadá-
sokat. A 9.30 órakor kezdődő rendezvény fő helyszíne a
Bod Péter Diakóniai Központ. 11 órakor gyakorlati és el-
méleti bemutató lesz várandós kismamáknak, kisgyer-
mekeknek és szakembereknek. A Cserealji Református
Óvodában, szintén 11 órakor, az óvodások egészséges
táplálkozásáról és mindennapi tisztálkodásáról lesz szó.
Középiskolásoknak a Református Kollégiumban a fogam-
zásgátlásról és az elsősegélynyújtásról tartanak előadást.
Csordás Ágnes, a Magyar Védőnők Egyesületének el-
nöke összegzi a tapasztalatokat.

Élménybeszámoló 
magashegyi túráról
Március 9-én, pénteken 18 órától a G kávézóban Varga
Csaba nagyváradi hegymászó élménybeszámolót tart a
2017-es Manaszlu-expedícióról. A hegymászónak oxigén-
palack és serpák segítsége nélkül sikerült feljutnia a Föld
nyolcadik legmagasabb csúcsára, a 8163 méter magas
Manaszlura. 

A Kamaszok előadása
A Tamacisza Kulturális Egyesület égisze alatt működő Ka-
maszok ifjúsági színtársulat március 9-én, ma 18 órai kez-
dettel a marosvásárhelyi vár Kádárok bástyájában Pötty
és a többiek! című előadását mutatja be.

RENDEZVÉNYEK

Hétfőn és kedden a sepsiszent-
györgyi Osonó színházműhely
Maros megyében tartott előadá-
sokat, amelyek révén a románok
és magyarok együttéléséből fa-
kadó kérdéseket boncolgat, a fi-
atalok szemszögéből.

A magát független, önfenntartó fó-
rumszínházként meghatározó társulat
fél lábbal sepsiszentgyörgyi, féllel bu-
dapesti, előadóik között vannak sepsi-
szentgyörgyi, csíkszeredai és éppen
Bukarestben tanuló fiatalok is – tudtuk
meg Fazakas Misi társulatvezető ta-
nártól. Az általa rendezett és a napok-
ban nálunk is bemutatott előadást –
Ismeretlen barátok társasága, avagy
piknik egy japán szőnyegen – román és
magyar fiatalok személyes történetei
ihlették. Három éve tábort szerveztek
a két nemzet fiataljainak, és elbeszél-
gettek arról, hogy ők mit gondolnak
egymásról, milyen tapasztalataik és
előítéleteik vannak egymásról. Ezek-
ből a történetekből alkotta meg Faza-
kas az előadást, amelyet
fórumszínházként határozott meg,
mivel a darab végén közös beszélgetés
folyik a nézőkkel, közös gondolko-
dásra hív arról, hogy mit is kezdjünk
egymással mi, akik együtt élünk ebben
a régióban, és milyen kérdések foglal-
koztatnak. „Nagyon fontosnak tartjuk,

hogy ezt a tabutémaként kezelt hely-
zetet lépésről lépésre lebontsuk, vagy
elkezdjünk beszélgetni róla” – mondta
el a rendező.

A darabot turné keretében mutatja
be a társulat a Román Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásával, céljuk az,
hogy öt megyében öt-öt helyen láthas-
sák a nézők. Főleg olyan helyekre 
utaznak el, ahol nincs színházi társulat
vagy színház – mondta el Mucha Osz-
kár színész, médiafelelős. A darabot
hétfőn Marosvásárhelyen a Reformá-
tus Kollégiumban és a Mihai Emi-
nescu Pedagógiai Líceumban diákok,
este pedig a G Caféban felnőttek előtt
mutatták be, kedden pedig a nyárád-
szeredai Bocskai István Elméleti Líce-
umban tartottak két előadást.
Nyárádszeredába nemcsak azért jöttek,
mert itt nem működik színház, hanem
mert egy műhelyfoglalkozás keretében
már jártak itt, és tetszett nekik a kör-
nyezet, a fogadtatás, a diákok, ezért ta-
valy is eljöttek egy előadással, most
pedig harmadjára tértek ide vissza.

A darab alapvető helyzetét egy ve-
gyes házasságból született gyerek,
Kriszta 18. születésnapja adja, a bulira
meghívott társaságban egyaránt van-
nak magyar és román fiatalok. Hogy
ne legyen konfliktus, sem román, sem
magyar, hanem japán piknik lesz – je-
lenti ki Kriszta, aztán az előadásban
kiderül az, hogy ez mennyire működik

vagy sem, és ki mennyire fogadja nyi-
tottan a helyzetet. Az előadás egy nagy
nyitott játék, ez a téren is látszik, a
nézők körben ülnek, a színészek a
nézők között jönnek-mennek, esznek-
isznak, beszélgetnek.

Arra a kérdésre, hogy hogyan fo-
gadták a nézők ezt a fajta előadást,
Mucha elmondta: eleinte egy kicsit
mindenhol idegenkedtek, mivel már a
terembe való belépéskor látszott, hogy
nem a megszokott külön helye van a
színésznek és a nézőknek, hanem ke-
veredniük kell. Ez azonban nem jelent
gondot, hiszen a sepsiszentgyörgi Ni-
colina Ţînţar dramaturg által megírt
szöveg annyira jó, hogy a nézők egy-
szerre csak azon veszik észre magukat,
hogy feloldódott a kezdeti feszültsé-
gük, be vannak kapcsolódva a da-
rabba, együtt nevetnek vagy
beszélgetnek a színészekkel, akik ész-
revétlenül beosontak a nézők lelkébe.
„Közös célunknak tartjuk, hogy ko-
runk mindennapi történéseit felismer-
jük, művészi alkotássá formálva
alternatív megoldásokat keressünk. Az
Osonó kifejezés idézi azt a színházi
formát, amelyet a társulat képvisel: kö-
zeledni, meghallgatni, meglátni a ván-
dorló ember álmait, félelmeit,
szenvedélyeit és örömeit, aztán a meg-
figyelt valóságokat olyan történetbe
helyezni, amely mint tükör hat a néző
számára” – vallja magáról a társulat.

Gligor Róbert László



Interneten hozzáférhető hangzóanyag készül Arany
János 130 költeményéből és 70 leveléből a Magyar
Művészeti Akadémia (MMA) Hallgatni Aranyt! pro-
jektjének részeként – mondta el Kucsera Tamás
Gergely, a köztestület főtitkára csütörtökön Buda-
pesten.

A hanganyagok a program internetes oldalán (www.hall-
gatniaranyt.hu) érhetők el, a honlap a felvételek rögzítésének
ütemét követve folyamatosan frissül – fűzte hozzá Kucsera
Tamás Gergely, aki szerint az MMA a projekttel szeretné to-
vábbvinni a nemrég zárult Arany-emlékévet, és hozzájárulni
ahhoz, hogy a 201 éve született költő életműve ma is a min-
dennapok részévé válhasson bárki számára.

A projektet kezdeményező Rátóti Zoltán, az MMA Szín-
házművészeti Tagozatának vezetője hangsúlyozta: a Hallgatni
Aranyt! egyfajta korlenyomatnak készül, lehetőséget ad a fi-
atal és idősebb színészgeneráció képviselői számára is, hogy

a szövegeket szavalva megmutassák, mit gondolnak a költő-
fejedelem műveiről.

A felvételek rögzítése ősszel kezdődött Markovits Ferenc
rendezésében, a műveket többek között Béres Ilona, Bodrogi
Gyula, Császár Angela, Cseke Péter, Csuja Imre, Haumann
Péter, Kerekes József, Kubik Anna, Oberfrank Pál, Szilágyi
Tibor, Mácsai Pál, Ráckevei Anna, Szatory Dávid, Tenki
Réka, Vecsei H. Miklós, Gál Tamás és Bogdán Zsolt szavalják
el. A hanganyagokat a Budapest Music Centerben (BMC) rög-
zítik.

A szövegek kiválogatásához jeles irodalomtörténészeket,
Szörényi Lászlót, Korompay H. Jánost és Kulin Ferencet kér-
ték fel. Utóbbi a sajtótájékoztatón kiemelte: a projekt az el-
múlt 50 év Arany Jánossal kapcsolatos filológiai,
irodalomtörténeti kutatásainak eredményeit is tükrözi. Az in-
ternetes oldalon a hanganyagok és werkfilmek mellett iroda-
lomtudományi elemzések is olvashatók lesznek. (MTI)
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Embercsempész-hálózat 
Négy embert vettek őrizetbe szerdán, a Szervezett-
bűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) te-
mesvári székhelyén zajlott kihallgatások nyomán. Az
ügyészek egy migránsok szállításával foglalkozó há-
lózat után nyomoztak, számos házkutatást is végez-
tek. A hatóság közleménye szerint 12 házkutatásra
került szerda reggel több Temes és Arad megyei
helyszínen, egy olyan bűnszervezet ügyében, amely
több mint 2000 migránst segített Törökországból
Nyugat-Európába szállítani. A hálózatnak a megszo-
kott migrációs útvonal mentén található országokban
voltak emberei – Törökországban, Bulgáriában,
Szerbiában, Romániában, Magyarországon, Auszt-
riában és Németországban. Miután beléptek Romá-
nia területére, a migránsok olyan panziókban kaptak
szállást, ahol nem kértek tőlük személyi iratokat. 

Mobil orvosi rendelők 
Közvitára bocsátotta az egészségügyi minisztérium
a mobil rendelők és mobil orvosi egységek létreho-
zásáról szóló tervezetet, amelyek által javíthatnák a
hátrányos helyzetű térségekben élők egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférését. A tervezet sze-
rint a mobil rendelőknek legkevesebb hét négyzet-
méteres alapterülettel kell rendelkezniük. A mobil
orvosi egységek legkevesebb 13 négyzetméteresek
lehetnek, és biztosítani kell a mozgássérültek szá-
mára is a feljárást.

Az influenza újabb áldozata
Elérte a 87-et az influenza miatt elhunytak száma –
a legutóbbi esetet egy 87 éves, be nem oltott Kolozs
megyei nő esetében erősítették meg a hatóságok.
Az országos járványügyi központ (INSP) tájékozta-
tása szerint erős az influenzafertőzés Bukarestben,
Brassó és Szeben megyében, és közepes Iaşi, Bo-
toşani, Neamţ és Konstanca megyében. A tájékoz-
tatás szerint február 25-ig több mint 970 000,
veszélyeztetett kategóriákba tartozó személyt oltot-
tak be az egészségügyi minisztérium által biztosított
oltóanyaggal. 

Tüntetnek 
a rendőrszakszervezetek 

Nyolc rendőrszakszervezet kötött együttműködési
megállapodást azzal a céllal, hogy széles körű tilta-
kozó akció keretében, közösen kérhessenek megol-
dást követeléseikre. A nagy tüntetés március 24-én
lesz, azelőtt 22-én és 23-án, illetve utána, 26-30. kö-
zött tiltakoznak majd a minisztérium előtt. A szak-
szervezetek azt mondják, elégedetlenek a
belügyminisztérium jelenlegi finanszírozásával, il-
letve a személyzeti és anyagi költségek biztosításá-
val. A rendőrök azt kérik, hogy a 2022-re előirányzott
fizetések 85 százalékát kaphassák kézhez.

valamilyen oklevele, nem is tudja, miféle akadémiáról,
sőt mesterije is van, de egyetlen előadáson sem vett
részt. A kérdésre, hogy hogyan kapott diplomát, azt vá-
laszolta, nem tudja, kérdezzék meg azokat, akik adták.
A lényeg, hogy az arrogáns nyilatkozat nyomán ellen-
őrzésekbe kezdtek, és nemcsak a tárcavezető diplomája
került veszélybe, de maga az iskola is.

Mi jut leghamarabb eszükbe az esetről? Elsősorban
a volt államelnök, aki azzal hencegett egy évnyitón,
hogy életében soha nem tanult, rengeteget lógott az is-
kolából, mégis államelnök lett belőle. Vagy az a sok po-
litikus, legmagasabb szintű intézményvezető, akiket
sorra ért a plagizálás vádja. Igaz, ők legalább annyit
csináltak, hogy kimásoltak passzusokat a mások mun-
kájából.

Az eset azonban nagyon tiszta képet mutat az oktatás
helyzetéről. Nem csoda, ha ilyen példák láttán azoknak
is elmegy a kedve a tanulástól, akik egyébként szeretnek
tanulni. Ezek után, most már igazán nem kell csodál-
kozni azon sem, hogy az Európai Unióban Romániában
a legmagasabb a korai iskolaelhagyás aránya. És míg
a tagállamok közös célkitűzése az iskolaelhagyás visz-
szaszorítása, Romániában a helyzet egyre romlik. Isko-
laelhagyások tekintetében az uniós átlag nem egészen
11 százalék, a csökkentés érdekében az unió tagállamai
a megelőzésre és a különféle motiváló tanulási módsze-
rek terjesztésére fektetik a hangsúlyt, különösképpen a
hátrányos helyzetű térségekben. 

Ez az arány Romániában több mint 18 százalék.
Nagy a baj, hiszen a lemorzsolódásban érintettek keve-
sebb eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, mint képzet-
tebb társaik, ez pedig az ország gazdaságát is
befolyásolja... És ettől a fél ország szociális eltartott. 

Azt mondják, a fiataloknak példaképre van szüksé-
gük. Ezek azonban elrettentő „példaképek”, azt tanít-
hatnák, hogy hogyan nem szabad. Amire egy gyerek
válasza az volt: minek tanuljak, így még miniszter is le-
hetek.

A „példakép”
(Folytatás az 1. oldalról)

Az uniós alapszerződés 7-es cikke szerinti eljárás
Lengyelország ellen alaptalan, folytatása veszélyes
precedenst jelenthet az Európai Unió tagállamai
szempontjából – áll a Brüsszel által vitatott lengyel
igazságügyi reformot magyarázó, csütörtökön Var-
sóban ismertetett úgynevezett fehér könyvben.

A mintegy százoldalas dokumentumot aznap Mateusz Mo-
rawiecki lengyel kormányfő adta át Brüsszelben Jean-Claude
Junckernek, az Európai Bizottság (EB) elnökének, annak a
párbeszédnek a keretében, amelyet Varsó a jogállamisági me-
chanizmus keretében a brüsszeli testülettel folytat. A lengyel
kormányfői hivatal honlapján a fehér könyv kivonatát tették
közzé.

A dokumentumban rámutatnak: Lengyelországban alacsony
az igazságügy iránti bizalom, a bírósági eljárások nem eléggé
hatékonyak, az igazságszolgáltatás soha nem számolt el kom-
munista múltjával, miközben a totalitarizmussal való szembe-
nézés az egyik legfontosabb európai érték.

A varsói kormány szerint Lengyelországban jelenleg nin-
csenek egyensúlyban a hatalmi ágak. A bírák jelenleg is széles
körű mentelmi jogot élveznek, függetlenségük európai vi-
szonylatban is erős – írják. A reform célja a bírói függetlenség
biztosítása, megerősítése, de egyúttal a „szükséges egyensúly”
megteremtése.

A szerzők rámutatnak arra, hogy a lengyel bírósági reform
mintájául más tagállamokban alkalmazott megoldások szol-
gáltak. Az EB azon kifogására reagálva, miszerint az igazság-
ügyi reform önkényesen válogat más országokban érvényes
jogrendszerek elemeiből, a dokumentum hangsúlyozza, hogy

az EB maga is csak a lengyel reform egyes elemeire összpon-
tosít, mellőzve a bírói függetlenséget biztosító megoldásokat.
Utóbbiakat a fehér könyvben részletesebben ismertetik.

A lengyel kormány álláspontja szerint visszaélésekhez ve-
zethet más tagországok tekintetében is, ha Lengyelország ese-
tében a jogállamiság megsértésének súlyos kockázatát
állapítják meg, hiszen a lengyel előírások nagymértékben em-
lékeztetnek az ő megoldásaikra. A dokumentumban hangsú-
lyozzák, hogy az EU-n belül különféle jogrendszerek léteznek,
és minden tagállamnak joga van saját hagyományainak, érté-
keinek megfelelően megszervezni igazságügyét.

A fehér könyv szerint az uniós eljárás ráadásul Európa-el-
lenes hangulatot gerjeszthet.

A lengyel kormány mindezekre való tekintettel alaptalannak
nevezi a 7-es cikk alkalmazását a bírósági reform kapcsán.

Varsó arra kéri az uniós szerveket és a tagállamokat, hogy
érvelését részletesen elemezzék, és készségét nyilvánítja ki to-
vábbi párbeszédre. A dokumentum szerzői reményüket fejezik
ki, hogy az összes vitatott témát sikerül tisztázni anélkül, hogy
Brüsszel „olyan megoldásokhoz folyamodjék, amelyek gyen-
gítenék az EU-t”.

Az EB tavaly december 20-án jelentette be, hogy kezdemé-
nyezi Lengyelországgal szemben az európai uniós alapszer-
ződés 7. cikke szerinti eljárás megindítását, többek között az
igazságügyi reform miatt. A folyamat szankciókkal is zárulhat,
végső esetben még Varsó szavazati jogát is megvonhatják, az
erről szóló végső döntés előtt viszont a tagállamoknak egy-
hangúan meg kellene állapítani, hogy Lengyelországban „sú-
lyosan és tartósan” sérülnek az uniós alapértékek. (MTI)

Ország – világInterneten hozzáférhető hangzóanyag 
Arany János műveiből

Lengyel kormányfői hivatal
Veszélyes precedens a Varsóval szembeni eljárás

A nők és férfiak közötti fizetési egyenlőtlenség elleni
tiltakozásul 25 százalékkal drágábban árusították
csütörtökön a Libération című francia napilapot a
férfiaknak, mint a nőknek a nemzetközi nőnap al-
kalmából.

A baloldali újság kivételesen két különböző címlappal je-
lent meg, s a vásárlók a nemük szerinti változatot kapják az
újságárusoknál. A férfiaknak járóra az van írva, hogy
„férfiaknak 2,50 euróért”, míg a női változatra az a felirat
került, hogy „nőknek 2 euróért, normál áron”. Szerkesz-
tőségi írásában a lap kiemelte, hogy „a törvényi szabá-

lyozás ellenére a nők fizetése még mindig 25 százalékkal
elmarad a férfiakétól Franciaországban. Ennek az igazság-
talanságnak az egyértelműsítésére a Libération úgy döntött,
hogy egy napra a vásárlási árban is alkalmazza ezt a kü-
lönbséget”.

A megemelt árból befolyó összeget az egyenlőtlenség
ellen küzdő szervezeteknek ajánlotta fel a lap. A nők és fér-
fiak közötti egyenlőtlenség és a nők elleni erőszak elleni
kampány szerepel a nemzetközi nőnapon valamennyi lap
címlapján, a rádiók és a televíziók is vezető helyen foglal-
koznak ezekkel a kérdésekkel. (MTI)

Drágábban a férfiaknak 

A brit belügyminiszter szerint
„nagyon ritka” idegméreg okozta
a délnyugat-angliai Salisbury vá-
rosában történt mérgezéseket.

Amber Rudd a BBC rádiónak nyilat-
kozva csütörtökön elmondta azt is, hogy
a helyszínre elsőként érkező rendőr, akit
szintén súlyos mérgezéses tünetekkel
szállítottak a helyi kórházba, már kom-
munikál a környezetével, de állapota
még mindig súlyos.

Rudd az eddigi hivatalos nyilatkoza-
toknak megfelelően továbbra sem volt
hajlandó felfedni, hogy pontosan milyen
hatóanyaggal követték el a mérgezéses
támadást, amelynek két célpontja egyön-
tetű brit sajtóértesülések szerint a 66
éves Szergej Szkripal, a brit külső hír-
szerzés (MI6) volt orosz ügynöke, az
orosz katonai hírszerzés egykori ezre-
dese, aki 2010-ben, egy orosz–amerikai
kémcsere során Nagy-Britanniában tele-
pedett le, és 33 éves lánya, Julija Szkri-
pal.

A BBC szakértői forrásokból szár-
mazó csütörtöki értesülése szerint nem
szaringázról van szó – ilyen anyagot tar-
talmazó vegyi fegyvereket vetettek be
emberi jogi szervezetek gyanúja szerint
a kormányhű erők az elmúlt években a
szíriai polgárháborúban, és ezt használ-
ták a tokiói metróban 1995-ben elköve-
tett vegyi támadás végrehajtói is –, és
nem is VX idegméregről, amellyel a
vizsgálat szerint Kim Dzsong Un észak-
koreai vezető féltestvérét tavaly Malaj-
ziában meggyilkolták.

A BBC forrásai szerint e hatóanya-
goknál is ritkább, nehezebben hozzáfér-
hető idegmérget használtak a Salisbury
városában vasárnap elkövetett gyilkos-
sági kísérlet végrehajtói.

Arra a kérdésre, hogy ha bizonyítékok
merülnek fel Oroszország felelősségére,
a brit kormány készen állna-e intézkedé-
sekre Moszkva ellen, a brit belügymi-
niszter a csütörtöki BBC-interjúban csak
annyit mondott: ha a brit hatóságok ösz-

szegyűjtöttek minden bizonyítékot arról,
hogy „egyáltalán mi történt”, akkor
majd „megneveznek valakit” az incidens
felelőseként, „ha ezt helyénvalónak ta-
lálják”.

Amber Rudd hangsúlyozta: ebben az
ügyben „hideg fejjel” kell eljárni, „hí-
resztelések helyett tényekre támasz-
kodva”.

Mark Rowley, a Scotland Yard terror-
elhárító szolgálatának parancsnoka
szerda esti londoni sajtótájékoztatóján
jelentette be hivatalosan, hogy a rendőr-
ség idegméreggel elkövetett gyilkossági
kísérletként kezeli az incidenst. Rowley
elmondta: a két sértett továbbra is válsá-
gos állapotban van, a szintén mérgezést
szenvedett rendőr állapota súlyos.

A terrorellenes szolgálat vezetője ki-
jelentette azt is, hogy a szakértők azono-
sították a hatóanyagot, de annak pontos
mibenlétéről – azon túl, hogy idegmé-
regről van szó – ő sem adott további tá-
jékoztatást. (MTI)

Szkripal-ügy 
Ritka idegméreg okozta a mérgezést
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Rendhagyó ajándékkal ké-
szült nőnap alkalmából az
RMDSZ Nőszervezete: elindí-
tották a honlapot, amely ma-
gyar nyelven nyújt segítséget
és gyakorlati tanácsokat a
bántalmazott nők számára. A
neeem.ro oldalon az érintet-
tek tájékozódhatnak többek
között arról is, hová fordul-
hatnak segítségért, ha úgy
döntenek, hogy kilépnek a
bántalmazó kapcsolatból. 

A neeem.ro honlap elindítása az
RMDSZ Nőszervezetének az idei
egyik legfontosabb projektje,
amely által konkrét gyakorlati taná-
csokkal, információkkal szeretné-
nek segíteni azoknak a nőknek és
gyermekeiknek, akik családon be-
lüli erőszak áldozatai. 

A statisztikák szerint Romániá-
ban minden harmincadik másod-
percben megvernek, bántalmaznak
egy nőt, évente pedig több mint
200 nő válik a családon belüli erő-
szak halálos áldozatává. A prob-
léma súlyossága késztette az
RMDSZ Nőszervezetét arra, hogy
elindítsa NEEEM! (Nők Elleni
Erőszak Elleni Mozgalom) című
kampányát, amelynek célja a meg-
előzés, a jelenség visszaszorítása, a
bántalmazott nők védelme, és az el-
követők szigorúbb büntetése. A
kampánynak három fő célkitűzése
van: a tudatosítás, a tájékoztatás és
a törvénymódosítás. 

A kampány részeként elindított
honlapon lehetőség adódik arra,
hogy azok, akik átélték a poklok
poklát, megosszák történetüket,
amely mások számára akár tanul-
ság is lehet. A bántalmazott nőkkel
dolgozó szakemberek segítségével
összeállítottak egy jegyzéket azok-
kal a kérdésekkel, amelyek a csa-
ládi erőszak áldozataiban
leggyakrabban felmerülnek, és
ezekre konkrét, lényegretörő vá-
laszt adnak. Például arra, hogy mi-
ként állítson össze egy úgynevezett
túlélőcsomagot arra az esetre, ha el-
fajulnak a dolgok, és menekülnie
kell, hogyan kérheti a távoltartási
rendeletet, illetve mire figyeljen
oda az áldozat, miután kilépett a
kapcsolatból, és meg szeretné aka-
dályozni, hogy a bántalmazó fél
megtalálja. Ugyanakkor elérhető
egy térkép, amelyen a segítségre
szorulók megyékre leosztva megta-
lálják azon intézmények, civil szer-
vezetek jegyzékét és elérhetőségét,
amelyekhez fordulhatnak. 

Bár sajnos még mindig az a
szempont uralkodik a társadalom-
ban, hogy ami a családban történik,
ahhoz senkinek semmi köze, a nő-
szervezet kampányának egyik leg-
fontosabb üzenete, hogy a családi
erőszak nem magánügy, és a kívül-
állóknak sem szabad tétlenül néz-
niük, hogy a környezetükben valaki
erőszak áldozatává válik. Ezért a
honlap számos támpontot ad azok-
nak a személyeknek is, akik észle-
lik a környezetükben, hogy egy
ismerőst, szomszédot, kollégát bán-
talmaznak, hogy miként segíthet-
nek az áldozaton. 

Tájékoztató honlap 
a családi erőszak áldozatainak

Virág helyett biztonságot! 

Kötelező az előkészítő osztály

A március 15-i rendezvények-
ről, megnyert pályázatokról, a
kétnyelvű utcanévtáblák
ügyéről, illetve a március 
10-i megemlékezésről is szó
esett Péter Ferenc megyei
elnök és Vass Levente, a ma-
rosvásárhelyi RMDSZ elnöke
sajtótájékoztatóján. 

Péter Ferenc megyei elnök el-
mondta, hogy a szokásokhoz híven,
a megyei RMDSZ a központi ün-
nepséget a Székely vértanúk emlék-
művénél szervezi meg, 16 órától.
Ezenkívül a megye 67 településén
szervez a Maros megyei RMDSZ
megemlékező ünnepségeket. Tekin-
tettel arra, hogy március 15. mun-
kanapra esik, a különböző
településeken már a következő na-
pokban elkezdődnek a rendezvé-
nyek, a legtöbb helyen vasárnap
tartják őket az istentiszteletek,
szentmisék után. 

Mivel az elmúlt hetekben nagy
port kavart a koronkai ügy (március
15. megszervezése), az elnök beje-
lentette, hogy a településen március
11-én déli 12 órakor tartják meg a
rendezvényt, a megyei RMDSZ-t
Császár Károly szenátor fogja kép-
viselni.

Felkérte a marosvásárhelyieket,
minél többen vegyenek részt a pos-
taréti rendezvényen délután 4 órá-
tól, este 6 órától pedig a Könyv és
gyertya díjkiosztó gálán, amelyre a
Kultúrpalota nagytermében kerül
sor, és amelyre a belépés ingyenes.
„Úgy gondolom, hogy a centená-
rium évében minden lehetőséget
meg kell ragadjunk, hogy megmu-
tassuk, a romániai magyarság érték-
alkotó és értéktartó közösség, és
különösen fontos, hogy Marosvá-
sárhelyen nem egynapos, hanem
többnapos ünnepségsorozatra kerül
sor” – mondta a megyei elnök, és
gratulált a vásárhelyi szervezetnek
a programokért.

Szavalóverseny 
és küldöttgyűlés 

Vass Levente, a marosvásárhelyi
szervezet elnöke kijelentette: „Fon-
tos felmutatni, hogy erős, összetartó
közösség vagyunk, képesek va-
gyunk közösen kiállni jogainkért,
és közösségi, békés választ adni a
jogsértésekre. Nagyon fontos, hogy
minél többen ott legyünk, ezért már
március 13-án, a körzeti elnökeink
segítségével elkezdjük minden ne-
gyedben egy rögtönzött zenés-tán-
cos rendezvénnyel felhívni az
emberek figyelmét, hogy közeleg
március 15. Meghívókat és kokár-
dákat szándékozunk osztogatni a já-
rókelőknek” – sorolta Vass.
Ezenkívül, lévén a forradalom 170.
évfordulója, 170 levelet küldenek
ki civil szervezeteknek, egyházak-
nak, intézményeknek, a sajtónak, és
kérik őket az RMDSZ nevében,
hogy vegyenek részt a rendezvé-
nyen. 

Március 13-án 18 órától Forra-
dalmi rímek címmel szavalóver-
senyt tartanak a Kultúrpalota
kistermében. A nyertes szavalat
március 15-én a Postaréten is el-
hangzik. 

Március 14-én szervezeti napot
tartanak, egy formális választmányi
gyűlést, majd este 7-kor marosvá-
sárhelyi küldöttgyűlést szerveznek.

A program véglegesítésén még
dolgoznak a szervezők.
Meg kell őrizni 
a rendezvény méltóságát

Újságírói kérdésre, hogy részt
vesznek-e a március 10-i székely
szabadság napi rendezvényen, Péter
Ferenc megyei elnök azt mondta, a
hét végén külföldön tartózkodik.
Elmondta ugyanakkor, hogy a dön-
téshozókban bizonyos aggályok is
felmerültek a demonstráció végki-
menetelét illetően, és mindenkit
arra kért, hogy őrizzék meg a ren-
dezvény méltóságát, ne válaszolja-
nak az esetleges provokációkra,
„nem lenne jó, ha Marosvásárhe-
lyen most, a centenárium évében
olyan hangulatot keltenénk, amit
később nagyon nehéz lenne ke-
zelni”. 

Vass Levente kijelentette: bár a
korábbi években részt vett a már-
cius 10-i megemlékezésen, az idén
nem lesz ott. Véleménye szerint
emlékezni máshol is lehet, nem kel-
lene évről évre Marosvásárhelyen
szervezni ezt a rendezvényt. 

Március 15. a Postaréten és a Kultúrpalotában
Mindenkire számítanak Közlemény

A marosvásárhelyi RMDSZ Egyesülés (Unirii) negyed körzete március
9-én (pénteken) 18 órától körzeti közgyűlést tart a marosvásárhelyi
RMDSZ székházában (Dózsa György utca 9. szám, földszint, 3-as terem).
A gyűlés napirendje:

1. Tisztújítás. 2. Körzeti választmányi tagok választása.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Nagysármáson továbbra is össze-
vont osztályt terveztek. Öt elemi
osztály sehol sem működhet osztat-
lan formában, legalább két osz-
tályra kell bontani. Kivételt
képeznek az olyan esetek, ahol na-
gyon alacsony a diáklétszám, és a
bérezési keret nem engedi meg, hogy
két tanítónőt foglalkoztassanak. 

Megyei szinten a gyermekek lét-
száma nem csökkent az idén, nem
szűnt meg magyar elemi tagozat.
Bár Fejes Réka tanfelügyelő szerint
a „szimultán” osztályoknak is van-
nak előnyei, a nagyobb települések
környékén levő vidéki iskolákból a
közeli városokba csalogatják már
előkészítő osztálytól a gyerme-
keket, s így a falusi iskolák vesz-
tessé válnak. 

A minimális létszám 12, legtöbb
28-30 gyermeket vehetnének fel
egy osztályba, mondta a tanfel-
ügyelő, majd érdeklődésünkre hoz-
zátette: továbbra is érvényben van
az előírás, miszerint a kisebbségi
nyelven működő osztályokat lét-
szám alatti diákkal is jóváhagyják.
Természetesen akkor, ha kéri az in-
tézmény vezetősége. Ez történt Sá-
romberkén, Mezőbándon és
Búzásbesenyőben.

Minden tanintézményben előnyt
élveznek a körzetben lakó gyer-
mekek, először nekik kell biztosí-
tani a helyet. 

– Mi történik, ha többen jelent-
keznek, mint a meghirdetett helyek
száma?

A tanfelügyelő érdeklődésünkre
elmondta, hogy küldtek egy javas-
latot a minisztérium kisebbségi ál-
lamtitkárságához, hogy sajátos
szempontokat állíthassanak össze
azokban az iskolákban, ahol, annak
ellenére, hogy a körzetben egy osz-
tályra való gyermeket írnak össze,
beiratkozáskor két osztályra való
gyermek jelentkezik. Egyelőre még
nem kaptak választ, és azt remélik,
hogy nem fordul elő olyan helyzet,

mint a múlt évben, amikor a Bolyai
iskolában két osztályt kellett indí-
tani. 

Ugyanakkor felhívta a szülők fi-
gyelmét, hogy akik nem a körzeti
iskolába íratják be a gyermeküket,
ne felejtsék el bejelölni a körzeti is-
kolát sem, hogy abban az esetben,
ha a gyermeket nem veszik fel a vá-
lasztott iskolába, ne maradjanak le
a visszatérés lehetőségéről.

Azokat a gyermekeket, akik au-
gusztus 31-e után (a következő év
január végéig) töltik be a hatodik
évüket, kötelező módon az iskolaé-
rettséget igazoló pszichológiai vizs-
gálatra kell elvinni a körzeti vagy a
választott iskolában kifüggesztett
rendelőbe.

A beiratkozás március 26-án
zárul, a felvételt nyert gyermekek
jegyzékét március 30-án függesztik
ki. Akik az első beiratkozási sza-
kaszból kimaradtak, április 12–18.
között nyílik lehetőségük újból pró-
bálkozni, a megmaradt helyek
függvényében.

Tegnap a marosvásárhelyi Eu-
rópa Általános Iskolában arról tájé-
koztattak, hogy reggeliben már
írattak be néhány gyermeket, a Bo-
lyai Farkas Elméleti Líceum előké-
szítő osztályába már az első nap
18-an jelentkeztek, tudtuk meg az
intézmény igazgatójától. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Fejes Réka

Mózes Edith

Menyhárt Borbála



A szárhegyi származású marosvá-
sárhelyi gróf Lázár család szerepe az
1848–49-es szabadságharcban kie-
melkedő figyelmet érdemelne nem-
csak a történészek, hanem a város
lakosságának részéről is. Lázár József
Poklos utcai háza a szabadságharc hí-
veinek gyülekezőhelye volt Bem sere-
gének 1849. január eleji megérkezése
előtt is, amikor még Georg August
császári tábornok, várkapitány uralko-
dott a város 11000 lelke fölött. „Gróf
Lázár József háza volt itt ekkor a libe-
rális emberek és hű hazafiak gyűlhe-
lye – olvassuk Jakab Elek történész
beszámolójában. – A gróf Lázár-ház
Marosszéken a szabad elveket képvi-
selte. Jelszó volt, mire nagy szám hall-
gatott, politikai tényező, ami döntött,
a hazafiság iskolája, melyben nemzeti
hűség, alkotmányos érzés és a magyar
ősi erények tisztelete lakott.”1

1848 december második felében a három-
székiek ijesztő híreket kaptak a Szebenben
nyomtatott, Székelyföldön terjesztett, hamis
„Kossuth Hírlapja” oldalairól.2 Küldöttséget
menesztettek Kolozsvárra Beöthy Ödön telj-
hatalmú országos kormánybiztoshoz Berde
Mózes háromszéki kormánybiztos utasítá-
sára. A küldöttség tagjai Gyárfás Károly kép-
viselő, Macskásy Antal későbbi
honvédszázados és Úrházy György hírlapíró
voltak. Marosvásárhelyen, az ugyancsak Há-
romszékről, Oltszemről hazatérő szentgericei
Jakab Elek Mátyás-huszárral, történetíróval
a Lázár család házában találkoztak3, ahol Ko-
lozsi János kerelőszentpáli plébánost vezető-
nek, „kapitánynak” választották a
veszélyesnek tartott Kolozsvárig vezető me-
zőségi útszakaszra, ahol a császáriakkal tartó
ellenség garázdálkodott.4 Az idős hadfit,
Lázár Józsefet, aki az austerlitzi csatában is
megedzette bátorságát, Gedeon tábornok
túszként tartotta Szebenben, de ott voltak
azon a megbeszélésen gyermekei: Lázár
Dénes, a későbbi vezérőrnagy, Lázár Albert
őrnagy, a későbbi medgyesi térparancsnok, a
szabadságharcért rajongó huszonnégy éves

Eszter, és talán Mór is, aki szintén
honvédként szolgálta a hazát. Visz-
szaemlékezésében Jakab Elek a kö-
vetkező magasztaló sorokat írta a
család legfiatalabbjáról:

„Gróf Lázár Eszter az volt Ma-
rosszéken, ami gróf Teleki Blanka
Kolozsváratt. Hű honleányi szív,
nagy és lángoló lélek, áldozatra az
életmegvetésig kész elszántság s
valódi emberies gondolkozásmód,
ami e delnőt ama korban mások fe-
lett kitüntette; pártolója minden
szépnek és jónak, buzgó előmozdí-
tója a haza szabadságügyének, tisz-
telet minden jóktól – e kor
történetének egyik fényes neve.”5

Már az eddigi levéltári kutatások
is egy hosszabb beszámolót igé-
nyelnének a ma-
r o s v á s á r h e l y i
Lázár család, köz-
tük Lázár Eszter
szabadságha rc
alatti tevékenysé-
gének bemutatá-
sához. Elsősor-

ban azt kell megemlítenünk,
amiért a szabadságharc leve-
rése után őt is számonkéri a
marosvásárhelyi császári ki-
rályi hadbíróság. 1849. ápri-
lis 28-án egy kiáltványban
fölszólítja Maros megye höl-
gyeit, hogy gyűljenek össze
május 5-én reggeli 10 órakor
édesapja Poklos utcai házá-
nál azzal a céllal, hogy ala-
kítsanak meg egy betegápoló
nőegyletet. A kiáltványnak
politikai háttere volt. Dobozy
István, a megye kormánybiz-
tosa arra kérte Esztert, hogy
április 14. emlékére alapítsák
ezt a nőegyletet,6 ugyanis a
debreceni országgyűlés ezen
a napon mondta ki a Habs-
burg-Lotharingiai ház trón-
fosztását, amit öt nappal
később a függetlenségi nyi-
latkozat erősített meg. Idé-
zem a kiáltvány bevezető
mondatát:

„Folyó év és hó 27-ről a
helybeli rendőri bizottmány
által, s ezt követőleg, ugyan e
hó 28-ról megyénk kormány-
biztosa Dobozy István úr által
felszólíttattam, április 14-
kének emlékére egy beteg-
ápoló nőegyletet alakítani.”7

Ez a kiáltvány lehetett a leg-
súlyosabb vádpont Loderer
hadbíró és August von Heydte
császári királyi polgári és ka-
tonai parancsnok szerint, ami-
kor a szabadságharc leverése
után az utóbbi elrendelte, hogy
Eszter vagyonát különítsék el
a családjáétól, és a Poklos
utcai házat foglalják le, üssék
dobra, és a begyűlt pénzből fi-
zessen hadi adót a tanács.8 Per-
sze, ehhez a „bűnéhez”
hozzágondolhatták az egész
Lázár család részvételét is a
szabadságharcban, amiért a
megbüntetett város 40.000 fo-
rint hadi adójából 8300 forin-
tot a Lázár családnak kellett
kifizetnie9, ami olyan nagy
összegnek számított, hogy sem
a család, sem a város nem
tudta törleszteni. A város meg-
próbálta házbérből fedezni a
kirótt hadi adó egy részét, ami
olyan kevés összegnek bizonyult, hogy a vá-
rosi tanács kéréssel fordult a császárhoz
annak érdekében, hogy „a gróf Lázárékra rótt
hadi adó béfizetése alól a város lakósai ke-
gyelmesen felmentessenek.”10 Az apa, Lázár
József 1849 végén és a következő év elején,
a város legjelentősebb forradalom alatti sze-
mélyiségeivel és a már említett Dénes fiával
a várban raboskodott.11 Esztert február 15-én
Loderer hadbíró kihallgatta, majd megyes-

falvi házukba kellett költöznie, ahol rendőri
megfigyelés alatt tartották.12 Házukba egy
tábornok költözött, majd bérlakásként
használták. Csak 1857-ben, az amnesztia-
rendelet után került vissza a család birto-
kába, akárcsak a főtéri házuk.

A marosvásárhelyi Lázárok hozzájáru-
lása a szabadságharchoz szembetűnőbb, a
levéltári források közlései szerint is, mint a
többi erdélyi főúri családoké, melyek –
Bona Gábor történész egyik könyvének elő-
szava szerint – sokkal odaadóbban támogat-
ták a szabadságharcot, mint a
magyarországiak. Lázár Eszter összehason-
lítása jogos Teleki Blankával, aki végül a
kufsteini várbörtönből szabadult, egy olyan
női személyiségre hívja föl a figyelmünket,
akiről nemzeti ünnepünkön illik megemlé-
keznünk.
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Március 8. – március 19. A természeti év
ama tucatnyi napja – közelít március második
dekádja –, amikor az ember „rászervezte” tör-
ténelme eseményeit a természet történüléseire.
S városunknak kitüntetett helye van ezekben,
mint ahogy történetében is előkelő helyet foglal
el e hónap krónikája.

Március 8. Egykor hóvirágért jártunk ki a
Csereerdő alá vagy a Rókatelep fölé, a jeddi
dombok mögé. Ma már ritka vendég – védett
növény – a fekete korondi csuporban szobánk
asztalán. Az iskolám kertjében van néhány tő,
s arról hozok egy-két szálat asszonykámnak.

Egykor? Kinek legelső nőnapi virágomat
szedtem, édesanyámnak – rég nem él.

S volt, hogy farkasboroszlán részegítő illa-
tával próbáltam udvarolni – sikertelenül. A ne-
hezen felkutatott s szorongva átadott csokor
mindenkinek tetszett, csak aki kapta, nem tö-
rődött a nőnapi ajándékozóval. Van annak már
negyvenöt éve is talán.

Maradtam hát a hóvirág csodájánál. Vagy
gyöngyikét, égszínkék vadjácintot, sárga ka-
kastaréjt, vagy éppen bókoló kakasmandikó
kárminos pirosát varázsoltam a Somostetőről
jövet, a Németkalap alól, kedveseim kezébe.

S tele feslő bimbók tavaszillatával – horten-
ziákkal, primulák ezerféle változatával – az
emlékezések virágboltja. Váltig állítom, hogy
itt, a Kárpát-medencében a szerelmetes tavasz
nem a nyugat-európai Valentin-napkor – beh
szebben hangzik a Bálint – kezdődik, de már-
cius első dekádjának végén, megnyurgult mo-
gyoróbarkák sárga virágporesői alatt, Zoltán
nap-környékén.

Kedves volt tanítványom, Tímár Sára nép-
dalénekes és népiének-tanár hívott az a’cap-
pella együttese, a Dalinda nőnapi
lemezbemutató koncertjére, egyben lemezbe-
mutatójára, a Fonó Budai Zeneházba. Első Kis-
Küküllő menti népdalgyűjtő útját
vámosgálfalvi rokonságom igazgatta, s aztán
egykori szőkefalvi tanítványaim is kalauzolták
gyűjtőútjain.

Március 10. A székely vértanúk napja. A
postaréti obeliszk körüli rózsaszín fürtű akácok
idén talán még csak nem is mocorogtatják vi-
rágbimbóikat. Tél tábornok az idén tovább akar
maradni a kelleténél, bepótolni igyekezvén el-
maradt decemberi s januári havait.

A székely szabadság napján, 10-én, az And-
rássy út fejében, a Hősök terén leszek jómagam is.
Tavasz-természeti s társadalmi kikeletváróban.

Március 12. Szent Gergely, a tanárok védő-
szentjének ünnepe. Keservesen szép napja ez
a vásárhelyi magyar középiskoláknak. Jóma-
gam, bolyaisként: református kollégistaként, s
református iskolai tanárként is, a bulevárdi ka-
tolikus középiskoláért, a II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Gimnáziumért ejtek szót.

Lépcsője fölött tán nem csak szobrára hull a ta-
vasz verőfénye.

A karácsonyolást, vagyis a téli ünnepkört
két, kissé későbbi, de egymáshoz hasonló szo-
kás zárja be: a balázsjárás és a gergelyjárás.

Február 3-án, Balázs napján, vagy március
12-én, Gergely napján volt az iskolások ün-
nepe. A gergelyjárás szokása az elterjedtebb, e
nap az iskola téli időszakának befejező napja
volt. Ilyenkor a tanulók jelmezesen vonultak fel,
és adományokat gyűjtöttek. A Balázs- és Ger-
gely-napi köszöntés néhol biztosított járandó-
sága volt a kántortanítóknak – írja Dömötör
Tekla Magyar népszokások című könyvében.

A XVII–XVIII. századból már egy sor latin–
magyar keveréknyelvű köszöntő maradt fenn,
mert a tanítók és az iskolások gondosan leírták
az adománygyűjtő énekeket emlékeztetőül.

Mindkét szokás színjátékos formában ment
végbe. A gergelyjárás alkalmából az egyik ügyes
fiú Gergely pápát személyesítette meg, mögötte
haladtak a püspökök és a katonák. Az iskoláskorba
lépő kicsinyeket arra buzdították, hogy lássanak
ők is a tanuláshoz. A gergelyjárás legismertebb
éneke ma is fennmaradt a nép emlékezetében, ez
egyúttal már a tavasz beálltára is utal:

Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak
az ő napján,

Régi szokás szerint menjünk Isten szerint is-
kolába.

Lám a madarak is, hogy szaporodjanak,
majd eljönnek…

A szép kikeletkor sok szép énekszóval zenge-
deznek…

Tavaszt köszönt Bessenyei György is. Az
esztendőnek négy részeirül március idusát
idéző lelkesedésével egy hónap sem ér fel:

Ez a természetet bölcsőbe mutatja,
Mellynek kisdedeit játszódva ringatja.
Mosolygással nézi zöldes öltözetét,
Virágokkal fűzi körül nagy kebelét.
A nap világára repdes plántáival,
Csendes szelek közt él nyájas fijaival.
Mint egy kicsiny gyermek, aki bölcsőjébe
Feloldatván szökdös anyjának ölébe:
Úgy tesz a szabadult természet tavasszal,
Melly aludván, most van ismét újulással.
A tavasz, e díszes szülő édesanya
Magát gyermekivel szépítni kívánja.

Nagy kedvességgel van kiderült ideje,
Zöld füvekkel borult játékos mezeje.
Virági lobognak kiesült térségén,
Mellynek a csendes szél jár egyenességén.
Szagoskodik széjjel, ajánlja illatját.
Gyémántszínre festi reggeli harmatját.
Virágos zöldségű völgyeket kerekít,
Mellybe igen kedves játékokat indít.
Híves patakokat ereszt az hegyekrül,

Örömöt, mosolygást hoz minden részekrül.
Lágymeleg egére pacsirtákat ereszt,
A zengésre bennek vidám kedvet éleszt.
Ezek a nap alatt csendesen lebegvén,
Mulattatnak mindent szépen énekelvén.
Alattok a szántók fütyörészve járnak,
S iga-marhájokra széjjel kiabálnak.

Az erdők zengenek víg madaraikkal,
Csördülnek gallyai futó vadaikkal;
Szép zúgó folyások szaladnak sok helyrül,
Vizek a virágos mezőkön elterül.
Itt a füvek között csak úgy csergedeznek,
Hol a kis madárkák csevegve ferednek.
Az hevült levegőég szüntelen mozog,
Látszik, hogy futkároz s erdők hegyin lobog.
Közte bujdosnak a lengedező szelek,
Szárnyán visznek sok jó virágszagot velek.
Mindenütt élesztik az újult világot.
Hívessé tesznek sok pázsitos árnyékot.

Az állatok széjjel fajzani készülnek,
Barlangba rejteznek és fészekre ülnek.
Párjokat keresik széjjel kiabálva,
Hol megfutamodnak, hol hallgatnak állva.
Csupa szerelemmé válik a természet,
Melly a tavaszba olly nyájason tenyészhet.
Látás, hallás, érzés a szívre rohannak,
S a szaglás ízléssel benne csavarognak.
Mindenfelé nevet a sok elevenség,
Valamit láthatsz, mind kies gyönyörűség.
Így mulat a tavasz vidult életünkkel,
Gyengén nyájaskodván érzékeny szívünkkel.

E tavaszi zsongás halk visszhangja örök ér-
tékű nosztalgiába oldódik Áprily Lajos Ta-
vaszy Sándornak írt honvágyvallomásában, a
Veletek vándorolgatokban:

Mentek. Üzen az óriás,
az izmos hegyvidék.
Közöttem és közöttetek:
riasztó messziség.

S mégis, ha kék vasárnapot
derít az égburok,
hangos turista-csapatok
veletek indulok.

Suhogó lábamról a föld
megismer: Erre jársz?
Veletek kóborolgatok,
mint titkos útitárs.

Veletek vándorolgatok
kökörcsin-réteken.
Éneketekbe belezúg
szabadság-énekem.

Veletek esztenák körül
fenyőágyat vetek,
tüzet vigyázok s csillagot
veletek, veletek.

Pihenve is botot szorít
két nyugtalan kezem:

már menni, menni kellene,
utakra éhezem.

Hajnali széllel riadó
erdei csapatok,
van-e még új cél, új tető?
én meg nem lankadok.

Titeket csorgó csillapít,
mindig szomjazom.
Csak inni, inni – nem tudom
lesz-e még tavaszom.

Maholnap zuzmarás az út,
virág sincs, vén vagyok.
S veletek, mindig veletek
csak vándorolgatok.

Március 15. Nagyanyám születésnapja. Ürü-
gyén ünnepeltünk. Beh sokunknak vannak ha-
sonló emlékei március idusáról! De a legszebb
március 15-ét akkor értem meg, amikor osztá-
lyommal vonultam iskolámból a postaréti meg-
emlékezésre 1990-ben, az új osztályom
szüleinek védelme alatt. Fiam kezét fogva. Jó
lenne az akkori utat végigjárnom unokáimmal
– amíg még gyorsan múló időnk engedi. Jóma-
gam idén Kányádi Sándor Tavaszával érke-
zem kikeletünk legnagyobb ünnepéhez,
március idusához.

Árad a Küküllő,
elönti a berket;
maguk alá húzzák
lábukat a kertek.

Kicsap a medréből
(nem is tud a gátról),
réten méri mélyét
botjával a pásztor.

Pipéiket féltőn
gágogják a ludak;
a parti füzek most
a közepén úsznak.

Bömböl a Küküllő.
Széle-hossza egy lett.
Fut a nyúl előle,
inal dombnak, hegynek.

Hinnéd-e, hogy volna,
ki rámerészkedne?
S fél szárnyával bátran
beleszánt a fecske.

Március 19. Másra emlékezünk. A Margit-
sziget Bodor-kútjánál is…

Vajha fecskeszárnynyomnyi emlékünk ma-
radna az Időben, városunk végtelen termé-
szetbe oltott, véget nem érni akaró
történetében.

Ennek óhajával s szálnyi vadjácintbimbóval
üzenek. Maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2018-ban, március 9-én

   6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________________ SZÍNES VILÁG _____________________________________ 2018. március 9., péntek

Kiss Székely Zoltán

Megnyurgult mogyoróbarkák sárga virágporesői alatt

Mint egy kicsiny gyermek, aki bölcsőjébe feloldatván szökdös anyjának ölébe

A természet kalendáriuma (CCXCVII.)

(Folytatás  március 2-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 tetemes
részt vállaltak az egyetemes magyar
kultúra és tudomány gazdagításában.
(Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000–
1990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

GECSE DÁNIEL (Cigányi, 1768. márc.
7. – Marosvásárhely, 1824. máj. 23.): orvos.
1798-ban a pesti egyetemen orvosi oklevelet
nyert. Erdélyben egy ideig gyakorló orvos
volt, majd olaszországi tanulmányutat tett.
Hazatérése után 1807-ben a kormány a Hu-
nyad megyei kolera elfojtására küldte ki.
1809-ben a francia háborúban a fölkelő sereg
táborkari főorvosává nevezték ki. A háború-
ból hazatérve 1813–14-ben a Brassó környé-
kén fellépő pestis leküzdésében vett részt.

1815-ben Marosvásárhelyen telepedett le, és
ott élt haláláig. A marosvásárhelyi kollégiu-
mot nagyobb adománnyal támogatta. Vég-
rendeletében 6000 Ft-ot hagyott egy
„emberszereteti intézet” alapítására azzal a
kiegészítéssel, hogy ehhez az összeghez
anyja halála után többi vagyona is hozzácsa-
tolandó. 

ERCSEI JÓZSEF (? , 1792 – Torda,
1868. márc. 8.): mérnök és erdész, botanikus.
Fiatal korában pap, majd filozófiával, költé-
szettel foglalkozott, végül mérnökként erdé-
szeti pályára lépett. Természettudományi

cikkeket, útirajzokat írt. Feldolgozta megyéje
növényvilágát, de munkája számos téves ada-
tot is tartalmaz. – F. m.: Nemes Torda megye
flórája (Kolozsvár, 1844). 

FOGARASI ISTVÁN (17. sz.): reformá-
tus lelkész. Élete ismeretlen. 1648-ban lugosi
lelkész. Román nyelvre fordította a Heidel-
bergi kátét, mely meg is jelent Gyulafehérvá-
ron 1648-ban. A zsoltárokat is lefordította
román nyelvre, de ezek nem jelentek meg. –
Irod. Juhász István: A reformáció az erdélyi
románok között (Kolozsvár, 1940);

(Folytatjuk)Összeállította: Kuti Márta

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)



Március 10-én lesz hatvanéves Sharon
Stone, a nagy vihart kavart Elemi ösztön
című film főszereplője, sokak szerint még ma
is Hollywood egyik legdekoratívabb és lego-
kosabb színésznője. 

A pennsylvaniai munkáscsaládból szár-
mazó kislány tíz hónaposan beszélt, az isko-
lát ötévesen a második osztályban kezdte, és
15 évesen egyetemre járt: intelligenciahánya-
dosa 154 pont, s a Menza szervezet tagja. Bár
jogásznak készült, a mozi világa már kisko-
rában megragadta, különösen Ginger Rogers
és Fred Astaire filmjei tetszettek neki. A rend-
kívül céltudatos Sharon tinédzserként hatá-
rozta el, hogy ő lesz a következő Marilyn
Monroe: első lépésként szépségversenyeken
indult és rendre győzött, majd 19 évesen New

Yorkba ment, ahol a Ford modellügynökség
szerződtette. A ’70-es években ő volt a Rev-
lon kozmetikai cég arca, s a diétás kólát is
reklámozta. Karrierjét magánéleti tragédiák
hátráltatták, ráadásul egy balesetben súlyosan
megsérült, a nyakán keletkezett heget rend-
szerint ruháival fedi el.

A filmvásznon először 1980-ban Woody
Allen Csillagporos emlékek című filmjében
tűnt fel néhány pillanatra, egy vonat ablaká-
ból kihajolva, egy évvel később a Halálos
barát című horrorban már meg is szólalt.
Hollywoodban eleinte szőke Barbie-babának
tartották, és csak jelentéktelen szerepeket
ajánlottak neki, azt is külső adottságai miatt.
Az áttörést 1990 hozta meg számára, amikor
Paul Verhoeven rá osztotta Az emlékmás

című sci-fi akciófilmben Ar-
nold Schwarzenegger feleségét
(a siker érdekében kick-box
órákat vett), és a Playboy ha-
sábjain is levetkőzött.

Neve immár ismert volt,
filmjeit azonban továbbra sem
sorolták a legmaradandóbb al-
kotások közé, a vásznon rendre
erotikus vonzerővel bíró hideg
szépségként tűnt fel. A helyzet
1992-ben változott meg, amikor
elvállalta az Elemi ösztön című
thriller női főszerepét, amelyre
nemet mondott Geena Davies,
Michelle Pfeiffer és Julia Ro-
berts is. A felejthető cselekmé-
nyű, erősen szexuális töltetű
film néhány – nem utolsósor-
ban a híres „lábemelős” – jele-
nete igencsak megosztotta a
szakmát és a kritikusokat, de a
gyilkos biszexuális krimiírónő
szerepében Stone berobbant a
köztudatba, s Golden Globe-
díjra jelölték. A 2006-ban elké-
szült folytatás hatalmasat
bukott, a legrosszabb filmnek
járó Arany Málna díjból négyet
is elnyert, köztük Stone a leg-
rosszabb színésznőnek járót vi-
hette volna haza, ha elmegy a
gálára. Vigaszul csak az szol-
gálhatott számára, hogy az első
részéért kapott 750 ezer dollár
helyett 13 és fél millióval gaz-
dagodott bankszámlája.

Szerepelt a Sliver című erotikus krimiben
és Richard Gere (Vágyak vonzásában),
Sylvester Stallone (A specialista), Gene
Hackman (Gyorsabb a halálnál) oldalán.
1995 a komoly szakmai elismerést is meg-
hozta számára: a Martin Scorsese rendezte
Casino című filmért, amelyben Robert De
Niro feleségét alakította, Golden Globe-díjat
kapott és Oscar-díjra jelölték a legjobb szí-
nésznő kategóriában. Az óriás és A múzsa
csókja című alkotásokban nyújtott szerepeiért
1999-ben és 2000-ben jutalma újabb Golden
Globe-díj-nominálás lett.

A sikert követően ismét egy „gyilkos” sze-
rep találta meg Az ördög háromszöge című
thrillerben, majd játszott a többi közt A macs-
kanőben és a Cannes-ban a zsűri nagydíját el-
nyerő, Jim Jarmusch rendezte Hervadó
virágokban, amelyben a főszereplő, az ötven-
éves „Don Juan” egykori szeretőinek egyikét
alakította.

Az időközben producerré is előlépett Stone
filmjein a kritika jobbára fanyalog, bár színé-
szi képességeit nem vonják kétségbe. Az örök
optimista színésznő úgy nyilatkozott, távlati
tervei között szerepel, hogy Jessica Tendyhez
hasonlóan a nyolcvanon túl kapja meg az
Oscar-díjat.

Hangját rajzfilmnek (Z, a hangya) is köl-
csönözte, s több televíziós sorozatban is ját-
szott: az Ügyvédekben nyújtott alakításáért
2004-ben Emmy-díjat kapott, 2010-ben pedig
az Esküdt ellenségek egyik évadában vállalt
epizódszerepet. Napjainkban az HBO-n futó,
Steven Soderbergh által rendezett Mozaik
című sorozat egyik főszereplője.

A ma is dekoratív szőke színésznő 2015
szeptemberében a Harper’s Bazaar magazin-
ban újra levetkőzött, és megmutatta még min-
dig tökéletes alakját. Stone rendszeresen adja
nevét jótékonysági eseményekhez, támogatja
az AIDS-kutatást, a mellrák elleni küzdelmet,
és kiáll a homoszexuálisok jogaiért. 2000-ben
a Ha a falak beszélni tudnának című film má-
sodik részéért, amelyben a való életben is
saját neméhez vonzódó Ellen Degeneresszel
leszbikus párt alakított, humanitárius díjat ka-
pott egy emberi jogi szervezettől. Feltűnt az
általa is átélt szélütéssel foglalkozó televíziós
kampányban, emellett asztmás, cukorbeteg és
koffeinérzékeny is.

Háromszor volt férjnél, s három kisfiút fo-
gadott örökbe. Lelkes rajongója a boksznak
és a kosárlabdának, híve a buddhizmusnak és
elszánt feminista. 2008-ban nagy vihart ka-
vart egyik kijelentése, amelyben a pusztító
szecsuáni földrengés kapcsán Kína Tibet-po-
litikájából fakadó „rossz karmáját” emlegette.
Bár később bocsánatot kért, a Christian Dior
divatház visszavonta az arcával megjelenő
hirdetéseit a kínai piacról, Kína pedig mind-
örökre kitiltotta a sanghaji filmfesztiválról.

Stone megkapta a francia irodalmi és mű-
vészeti érdemrend lovagi fokozatát, a Nobel-
békedíjasok egy csoportja által adományozott
Peace Summit Award kitüntetést, s több nem-
zetközi filmfesztivál életműdíját. Csillaga dí-
szíti a hollywoodi Hírességek sétányát, s
többször is beválasztották minden idők leg-
nagyobb színésznői és legszexisebb női közé.
(MTI)

Megnyílt Európa első, magyar fejlesztésű okostele-
fonos alkalmazással vezérelhető szállodája, a KViHotel
Budapest – jelentették be a fejlesztők és a tulajdonosok
a hotel sajtóbejárásán hétfőn Budapesten.

Kató Csaba, a TMRW Hotels applikáció ötletgazdája
és a cég alapítója elmondta: a négycsillagos színvonalú,
negyvenszobás, papírmentes szálloda a TMRW (tomor-
row) Kft. első alkalmazása, a fejlesztés ötlete négy évvel
ezelőtt indult. A foglalástól a kijelentkezésig mindent el
tud intézni a vendég az applikáción keresztül magának,
sorban állás nélkül, a telefon belépőkártyaként is mű-
ködik. Minden funkciót egyetlen alkalmazásba integ-
ráltak, ez a TMRW Hotels alkalmazás, amit két év alatt
fejlesztettek ki, és a KViHotelben teszteltek először –
mondta.

Az MTI-nek elmondta: a szállodaiparban innováció-
nak számító alkalmazást további magyarországi és eu-
rópai hoteleknek tervezik licencbe adni, a fejlesztés és
a beruházás értékét üzleti titokként kezelik.

Hozzátette: a fejlesztés ötlete abból indult, hogy az
okostelefon személyes tárggyá vált. Ha a légiközleke-
désben elég egy okostelefon az utazáshoz, akkor a szál-
lodaiparba miért ne lehetne átültetni mindezt? Az
alkalmazással a szálloda minden vendégoldali szolgál-
tatását kezelheti a vendég. A TMRW Hotels alkalmazás

Appartments változata airbnb apartmanházakat üzemel-
tetőknek készült, míg a TMRW Offices irodák számára
fejlesztett alkalmazás a napokban mutatkozik be, és a
hostelek számára készülő TMRW Hostel is hamarosan
elérhető lesz – ismertette.

A szoftver fejlesztése 15 ezer munkaórát vett igénybe.
A szálloda és a TMRW alkalmazás Budapest egyik leg-
nagyobb startup vállalkozása lett. A megoldás szabadal-
maztatási eljárását tavaly elindították. Az alkalmazást
más szállodáknak, hoteleknek licencszerződéssel terve-
zik értékesíteni, a mérettől függően egyedi díjat kalku-
lálnak ki – ismertette.

Palicz Péter, a KViHotel Budapest igazgatója, a
TMRW Kft. kereskedelmi igazgatója azt mondta, hogy a
foglalás-ottartózkodás-kijelentkezés alapélménye évtize-
dek óta nem változott, miközben az utazáshoz kapcso-
lódó más szolgáltatásokban – repülés, taxi – a
digitalizáció sokkal hangsúlyosabban megjelent. A beje-
lentkezés nincs helyhez kötve, a bejelentkezési ablak 48
órával érkezés előtt megnyílik, amikor kiválasztható az
emelet és a szoba. A bejelentkezést követően e-mail-üze-
netekben folyamatosan tájékoztatják a vendéget. A ven-
dégnek lehetősége van okostelefonjával a szobája
hőmérsékletének beállítására is, hogy érkezéskor a kért
hőmérséklet fogadja. A szálloda virtuális recepciósa az
ajtónyitástól az étterem ajánlásáig éjjel-nappal minden-
ben segítséget tud nyújtani. Kijelentkezéskor a vendég e-
számlát kap a fizetésről.

Közölte: cseretelefonok állnak rendelkezésre arra az
esetre is, ha a vendégnek lemerülne a készüléke vagy a
szobában felejtette volna a telefonját. Az informatikai
biztonságra és az azonosításra szintén nagy hangsúlyt
fektettek – jelezte. Az alkalmazás az adatvédelmi sza-
bályozásnak megfelel, már az új uniós adatvédelmi ren-
deletnek (GDPR) megfelelően alakították ki.

Kérdésre kitért arra is, hogy a recepció üzemeltetésé-
nek költsége minimalizálható, hiszen a hotelben nincs
fizikailag recepciós, a takarítás folyamata optimalizál-
ható és költsége csökkenthető. A cégcsoport célja, hogy
ez az alkalmazás legyen Európa hoteljeinek az informa-
tikai alapja. (MTI)
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Sharon Stone 60 éves

Európa első, okostelefonnal vezérelhető szállodája
Cenzúrázta a Facebook a világ

egyik legősibb Vénusz-szobrát,
mert pornográfnak találta.

A mintegy 30 ezer éves Wil-
lendorfi Vénusz a bécsi Termé-
szettudományi Múzeum
gyűjteményének ékköve. A szob-
rot, amelyre 1908-ban bukkantak
Wachau térségében, a nőiesség és
a termékenység egyfajta ikonjá-
nak tartják művészettörténészek.

A szoborról készült fotót az
olasz művészetpártoló Laura Ghi-
anda posztolta ki Facebook-olda-
lára, ám azt nem helyénvaló
tartalom gyanánt a Facebook tö-
rölte, annak ellenére, hogy az
olasz nő négyszer fellebbezett a
döntés ellen.

Ghianda első decemberi Face-
book-posztját, amelyben elítélte a
közösségi oldal cenzúráját, több mint hétezren osztották meg – adta
hírül a The Art Newspaper honlapja.

A bécsi múzeum januárban maga is kérte a Facebookot, engedé-
lyezze, hogy a Vénusz-szobrot továbbra is a maga meztelenségében
mutassák be. „A látogatók soha nem panaszkodtak a női alak mez-
telenségére. Nincs ok arra, hogy befedjük a Willendorfi Vénuszt, el-
takarjuk meztelenségét sem a múzeumban, sem a közösségi oldalon”
– reagált az intézmény.

Nem ez az első alkalom, hogy a Facebook művészeti alkotásokat
cenzúráz, február elején tárgyalta egy párizsi bíróság Frédéric Du-
rand-Baissas francia tanár keresetét, aki beperelte a közösségi oldal
működtetőit, mert lezárták oldalát, amikor posztolta Gustave Courbet
világhírű alkotását, A világ eredetét, mert az a meztelen női altestet,
beleértve a szeméremtestet ábrázolja. Az ügyben várhatóan március
15-én hoznak ítéletet. (MTI)

Pornográfnak tartja az ősi
Vénusz-szobrot a Facebook
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket március 22-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 Milan Kundera cseh író
egyik regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Támogatás, segély – Játékbarlang. 7. Római hatos – Páratlan roló!
8. Hint – Egyik szülő becézve. 9. A.É.N. – Az oxigén, kálium és szén vegyjele. 11. Tartó
– Osztrák, thaiföldi és ománi gépkocsijelzés. 12. Kikötőhíd – Ruhát vízben tisztító. 14.
Szintén, székelyesen – A molibdén vegyjele. 15. Harcias nő – Kikelet. 18. Groteszk –
Famintával ellát. 19. Termodinamika – Életem ... ere  (Ady). 22. Korrövidítés – Fába vés.
23. Könyvtár – Amely ideig. 25. Közterület – Általános forgalmi adó, rövidítve. 27. Szem-
mel érzékel – Tanév közepe! 28. Becézett női név – Kietlen, sivár. 30. Kicsinyítő képző
– Római aprópénz volt. 31. Szakosztály – Teatrista, komédiás.    

FÜGGŐLEGES: 1. Romlott zsír jelzője – Kemény fém. 2. Létrehoz, teremt – Kímélő
étrend. 3. E nap – Kettős betű. 4. Északi határfolyó – Hátraránt! 5. Vizsgálódik, kémkedik
– Jegyzetfüzet. 6. Szláv nép – Alaszkai folyó. 10. Harc, küzdelem – Európai nép. 13. Nyak
része – Dedó. 16. Zamat, íz – Muzsikál. 17. Vallásos elmélyülés – Izzó szén. 20. Vizenyő
– Arcul üt. 21. Fiókban keresgél – Hiánytalan, komplett. 24. Vízparti növény – Ko-
mornyik. 26. Foggal őröl – Becézett Aranka. 29. Patás állat – Csendes Dani!     

Koncz Erzsébet

A FEBRUÁRI ÉVFORDULÓK (3.) 
című pályázat nyertesei:

BORDA JÁNOS, Marosvásárhely, 
Moldovei u. 4/4. sz.

KISS VIKTOR, Marosvásárhely, 1848. út 34/9. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

FÜZESSÉRY; VERESS; MANDELLO; KÉPESSY; HATALA;
FERENC; BÁRDOS; RÉVAY; PAP.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a március 2-i 

számból:

Klasszikus (ikrek): A mágus
Skandi: Ide este nem teszünk
lámpát, olyan mókás, amikor
belebukfenceznek a gödörbe.
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VÍZSZINTES: A legjobb női színész díját kapta (Katharine). 7. Forrasztófém. 10.
Véredény (német). 11. Valódi. 12. A legjobb külföldi film (Szigorúan ellenőrzött vona-
tok – csehszlovák) rendezője (Jiři). 17. Daganat. 19. Luxemburgi és kubai gépkocsijel.
20. Német író (Theodor). 21. Diderot személyneve. 22. Lóbetegség. 23. Becézett Teréz.
24. Knock out (röv.). 25. Indíték. 26. Trója veszte. 27. Középen telít! 28. Érinteni tilos.
30. Fundamentum. 32. Portugál város. 35. ... Nin, amerikai írónő. 37. Gépkocsi (röv.). 39.
Repülőjegyet érvényesít. 40. A rádium vegyjele. 42. Abba az irányba. 44. Értékesített. 46.
Német apa. 48. Eblak. 49. Merevség (latin). 50. Metélt. 51. József Attila költeménye. 52.
A legjobb film (rendezte Normann Jewison).

FÜGGŐLEGES: 1. Vízi állat. 2. ... McBain, krimiíró. 3. Haltojás. 4. Olasz filozófus,
csillagász (Giordano). 5. Chilei teniszező. 6. Néma néger! 7. A kalcium vegyjele. 8. Kóstol.
9. A legjobb rendező, a Diploma előtt című film alapján (Mike). 13. Történelmi köznév.
14. Vízkiemelő szerkezet. 15. Ramazuri. 16. Félelem! 18. Csillám. 20. A legjobb fér-
fiszínész díját nyerte el (Rod). 21. Skatulya. 22. Körömmel vakar. 24. Tisztiiskolás 
tanuló. 26. Isztambul görög negyede (volt). 28. Pléd, pokróc. 29. Parancsoló. 31. Skála-
hang. 33. Viselkedési mód. 34. Kézi hosszmérték. 36. Hivatali munkahely. 38. A
történetírás múzsája. 41. Pókszerű állatka. 43. ... Bates (angol színész). 45. Agrár (röv.).
46. Fontos fém. 47. Afrikai állam (röv.). 50. Alj alja! 51. Szibériai folyam.

L.N.J.

OSCAR-DÍJAK 
51 ÉVEPÁ

LY
ÁZ

AT
I 

SZ
EL

VÉ
NY

PÁLYÁZATI REJTVÉNY



2018. március 9., péntek ___________________________________________AKTUÁLIS – SPORT _____________________________________________ NÉPÚJSÁG 17

Az 1968-as lengyelországi diáktüntetések résztve-
vői a kommunizmus elleni harc hősei voltak – szö-
gezte le a lengyel elnök csütörtökön Varsóban. A
megmozdulásokat követő megtorlásra emlékezve
Andrzej Duda sajnálatát fejezte ki az akkori kommu-
nista hatalom által kiváltott zsidóüldözések miatt.

A Varsói Egyetemen tartott megemlékezésen a len-
gyel elnök leszögezte: az 1968-as diáktüntetők „a len-
gyel szabadság hősei”, függetlenül attól, milyen
nézeteket vallanak ma. Név szerint említette a tüntetés
szervezése miatt kizárt Adam Michniket is, aki jelen-
leg a kormányt bíráló balliberális Gazeta Wyborcza
napilap főszerkesztője.

Az 50 évvel ezelőtti események „keserű”, „rendkí-
vül szomorú” vonatkozásának minősítette Andrzej
Duda a kommunista hatalom által elindított antisze-
mita kampányt. Megjegyezte: egyesek szerint a mai
Lengyelországnak bocsánatot kell kérnie „e zsidóel-
lenes aktusért”, azért, hogy akadtak olyan lengyelek,
akik csatlakoztak hozzá, azért, hogy Lengyelország-
ból több ezer embert üldöztek el.

Megállapította: a mai Lengyelország nem felelős a
kommunista hatalom által elkövetett bűntettekért, és
nem kell bocsánatot kérnie értük. „Mindazonáltal erő-
teljesen aláhúzom: nagy sajnálattal fejet hajunk, fejet
hajtok magam is, elnökként” – folytatta, majd felszó-
lítva az elüldözötteket, a hozzátartozóikat, kijelen-
tette: „kérem, bocsássatok meg, bocsássátok meg a
Lengyel Köztársaságnak, a lengyeleknek, az akkori
Lengyelországnak ezt a gyalázatot”.

Sajnálatosnak mondta azt is, hogy akik elmentek,
ma más országok értelmiségi elitjét képezik.

Duda beszéde közben bekiabálásokat lehetett hal-
lani a megemlékezés közelében összegyűlt csoport
felől, ennek tagjai a Lengyelország Polgárai (Obywa-
tele RR) balliberális ellenzéki mozgalom transzparen-
sét vitték magukkal.

A lengyel fővárosban csütörtökön egész nap meg-
emlékezéseket tartottak abból az alkalomból, hogy
ötven éve, 1968. március 8-án diáktüntetések robban-
tak ki a kommunista diktatúra ellen, miután a hatósá-
gok „szovjetellenes motívumok” miatt betiltották

Adam Mickiewicz len-
gyel romantikus költő
Ősök című drámájának
előadását a varsói Nem-
zeti Színházban. A Len-
gyel Egyesült Munkás-
párt (LEMP) elnöke,
Wladyslaw Gomulka a
„cionista erőket” jelölte
meg a tüntetések kivál-
tóiként. A tüntető diákok
és az értelmiségiek el-
leni megtorlások mellett
a LEMP-en belül antisze-
mita tisztogatás, ország-
szerte zsidóellenes kam-
pány indult el. A hatósági
nyomás zsidó származású
lengyelek tömegeit kény-
szerítette az ország elha-
gyására. (MTI)

Lengyelországban 
az 1968-as diáktüntetésre emlékeztek

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 17. fordulójában, szombaton

15 órától: Radnót SK – Kudzsiri Metalurgistul, Felek FC – Szászrégeni
Avântul.

A Románia-kupa Maros megyei szakaszának 2. fordulójában, szomba-
ton 15.30 órai kezdettel: Mezőceked – Mezőméhes, Mezőzáh – Maroslu-
das, Küküllődombó – Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor, Magyarsáros –
Kutyfalva, Kerelőszentpál – Marosvásárhelyi Gaz Metan, Segesvári Pro
Tineret – Dános, Mezőrücs – Nagysármás, Harasztkerék – Nyárádszereda,
Szászrégeni Testvériség – Marosoroszfalu, Lövér – Náznánfalva, Köhér
– Szováta, Magyaró – Ákosfalva, Csittszentiván – Marosvásárhelyi Atle-
tic, Marosvásárhelyi MSE – Balavásár (Sziget utcai műfüves pálya), So-
mosd – Galambod; vasárnap 11-től: Görgénysóakna – Nyárádtő.

Felkészülési mérkőzésen, szombaton 12 órától, a Sziget utcai műfüves
pályán: Marosvásárhelyi MSE – Nagydemeteri ACS (Beszterce megyei
4. ligás bajnokság 1. helyezettje).

KÉZILABDA. A női A osztályos bajnokság B csoportjának 21. fordu-
lójában, szombaton 11 órától, a kövesdombi iskola sporttermében: Ma-
rosvásárhelyi Olimpic – Dacia Mioveni.

A férfi A osztályos bajnokság B csoportjának 14. fordulójában, vasár-
nap 13 órától, a segesvári Radu Voina csarnokban: Segesvári Kiválósági
Központ – Nagyváradi CSM; Segesvári HCM – Resicabányai CSM Şco-
lar (a kezdési időpontot nem közölték).

A labdarúgó 1. ligás rájátszás
1. fordulójának 

televíziós közvetítési rendje
Március 9., péntek:
* 18.00 óra: Botoşani FC – Bukaresti Juventus (alsóház)
* 20.45 óra: Kolozsvári CFR – Jászvásári Politehnica CSM (felsőház)
Március 10., szombat:
* 18.00 óra: Concordia Chiajna – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (alsóház)
* 20.45 óra: USK Craiova – Gyurgyevói Astra (felsőház)
Március 11., vasárnap:
* 18.00 óra: Voluntari FC – Temesvári Poli ACS (alsóház)
* 20.45 óra: Bukaresti FCSB – Konstancai Viitorul (felsőház)
Március 12., hétfő:
* 20.45 óra: Bukaresti Dinamo – Medgyesi Gaz Metan (alsóház)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport

és a Look TV/Plus.



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ új, 95%-ban befejezett ház
Marosszentkirályon, a Pârâului utcá-
ban. Eladó megütött Renault Kangoo,
450 euró. Tel. 0770-785-155. (7205-I)

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

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú tömb-
házlakás + garázs. Tel. 0742-143-
933. (sz.-I)

ELADÓ ház Székesen, a 96. szám alatt.
Tel. 0745-206-048, 0265/311-271. (7201)

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

KIADÓ szoba diáklánynak a
Kövesdombon. Tel. 0784-356-617. (7185)

KIADÓ 2 szobás, I. osztályú tömb-
házlakás a Kövesdombon, a Parân-
gului utcában. Tel. 0740-385-502.
(7204-I)

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

SÜRGŐSEN vásárolunk tömbházla-
kást Marosvásárhelyen. Tel. 0755-
309-832. (7293-I)

ELADÓ 3 szobás, két fürdőszobás
magánház külön udvaron, 400 m2

telek, garázs a Budai negyedben. 
Irányár: 114.000 euró, alkudható. Tel.
0755-309-832. (7293-I)

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

ELADÓ használt, 42-43-as keményszárú
bőrcsizma. Készítek női székely ruhát és
férfiinget. Tel. 0265/219-300. (7235)

ELADÓ női magyaros ruha (közép-
méret), női, férfi Bocskai-zsinór, szé-
kely ruha 7-8 éves kislánynak. Tel.
0751-757-635. (7263-I)

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

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

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (7179)

DIÓBELET vásárolok, 22 lej/kg. Tel.
0722-304-786. (7222)

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

ELADÓ sarkos ülőgarnitúra, kihúz-
ható kanapéval. Tel. 0744-668-897.
(7238-I)

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

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

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

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

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

ELADÓ 4 darab Opel nyári gumi fel-
nivel (175/65 R 14). Tel. 0769-069-
400. (7276-I)

ELADÓK nagyon olcsón és alkudható áron:
egy tölgyfa furníros, kétajtós, magasított
szekrény, egy kétajtós  barna szekrény, két
ugyanolyan színű éjjeliszekrény, egy
diófurníros ágyneműtartó, egy négy-
hangszórós lámpás rádió, Kapri sztereó. Tel.
0753-089-954. (7275)

VESZEK hibás színes tévét. Tel. 0742-
863-116. (sz)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Papp Barbara-Blanka
névre szóló könyvtári belépőm.
Semmisnek nyilvánítom. (7289)
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Lengyelországi zarándoklat  2018. június 11–17. között: 
Zakopane–Kalwaria Zebrzydowska –Wadowice– Auschwitz–

Birkenau–Czestochowa– Varsó–Radom–Krakkó
György Tibor plébános lelki vezetésével. Tel. 0744-909-601. 

Focioktatás Marosvásárhelyen! 
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja 

az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed! 
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.

Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro. 
Kezdj el focizni még ma!

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)
MEGBÍZHATÓ, KORREKT AUTÓSZERELŐT és AUTÓMOSÓKAT alkalmaz en-
gedélyezett marosvásárhelyi AUTÓSZERVIZ. Méltányos javadalmazás biztosítva. Tel.
0722-567-401. (19893-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.
Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. 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)
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)
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)
A TORDAI CÉG alkalmaz KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (19902-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130.
(19902-I)
MAROSVÁSÁRHELYI PÉKSÉG tapasztalattal rendelkező PATISZERT (PÉKSÜTE-
MÉNY-KÉSZÍTŐT) alkalmaz. Tel. 0741-406-028. (7233-I)
ALKALMAZOK ASZTALOST és LAKATOST. Tel. 0752-069-079. (19883-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
NÉMETORSZÁGI és HOLLANDIAI gyári és raktári munkák férfiaknak, nőknek, pá-
roknak. Azonnali indulás. Tel. 0755-497-510, 0756-334-949. (7210)

TÁPGYÁRTÁSSAL, valamint SZÁRNYASTENYÉSZTÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉG
keres RAKODÓMUNKÁST, ELÁRUSÍTÓT, RAKTÁROST, ZSÁKOLÓT, B és C ka-
tegóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT (szakmai tanúsítvánnyal rendelkezők előny-
ben). Tel. 0725-578-030. (sz.-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)

AZ ANA RESORT KFT. szakképzett SZAKÁCSOT alkalmaz. Érdeklődni a 0737-507-
020-as telefonszámon. (61025-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. 0770-183-799. (19886-I)

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

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)

ROMÁNUL IS BESZÉLŐ, MEGBÍZHATÓ, MAGÁRA és MUNKÁJÁRA IGÉNYES
TAKARÍTÓNŐT keresünk heti 2 órára. Érdeklődni a 0365/430-240-es telefonszámon,
9-17 óra között. (61070-I)

Az ÁKOSFALVI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET vezetőtanácsa a 2005/1-es tör-
vény alapján összehívja a RENDES KÖZGYŰLÉST március 27-én 11 órára a szövet-
kezet székhelyére. A napirend az intézmény székhelyén van kifüggesztve. (19899-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Közlemény
A Marosvásárhelyi 

Polgármesteri Hivatal
emlékezteti a magán- és jogi személyeket, hogy a 2018. évre szóló

épület-, terület- és gépjárműadó befizetésének első határideje 2018.
március 31-e. 

Azok az adófizetők, aki az épület-, terület- és gépjárműadó egész
évre szóló, teljes összegét 2018. március 31-ig befizetik, 10 százalékos
kedvezményben részesülnek. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban a helyi adókat kész-
pénzben és bankkártyával is ki lehet fizetni, a magánszemélyek a Tudor
negyedbeli adóbegyűjtő központban is fizethetnek, további lehetőség
a ghiseul.ro kínálta elektronikus befizetés. 

A jogi személyeknek lehetőségük vagy áttekinteni a pénzügyi nyil-
vántartásban szereplő adókötelezettségeket, és elektronikus úton bank-
kártyával befizetni az adót a www.targumures.ro honlapon a Globalpay
applikáció révén, ha előzetesen azonosítót igényelnek. 

Emlékeztetjük az adófizetőket, hogy az épületek felértékeléséről
szóló jelentéseket 2018. március 31-ig kell benyújtani. 

A helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatos valamennyi pénzügyi
nyomtatványt, a szükséges iratokat, a befizetésekhez rendelt IBAN-
számlákat megtalálják az intézmény www.tirgumures.ro honlapján. 

Szövérfi László ügyvezető igazgató

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magánélete
és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötéstől, átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-
381. (Fizetett hirdetés: mp.)

ŞTEFANIA javasasszony bioenergiát használva a böjti
időszakban imával és szentelményekkel dolgozik
Marosvásárhelyen. Az egyház által is elismert, a
legsikeresebb a lelki problémák megoldásában. Leveszi az
átkot, a rontást, feloldja a kötéseket, kibékíti a szétváltakat,
segít alkoholizmus, csontfájdalom, megmagyarázhatatlan
hasfájdalom, epilepszia, idegbaj, családi viták esetén, segít
a magán- és üzleti életben stb. A bándi Anita köszöni, hogy
Ştefania segítségével együtt lehet kedvesével. János
Régenből hálás, hogy megszabadult a rontástól és ismét
jövedelmező az üzlete. Az eredmény 100%-osan garantált.
Hívják bizalommal a 0743-854-205-ös telefonszámon. 
(Fizetett hirdetés: 7195)



MINDENFÉLE

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

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)

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

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

TETŐT FEDÜNK cseréppel vagy Lin-
dab lemezzel, teraszt készítünk fából,
és vállalunk bármilyen kis javítást.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0758-639-258. (7187-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0746-854-850. (7223)

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

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (7178)

SÍRKŐ, SÍRKERET, KRIPTÁK
készítését, betűvésést vállalunk az
összes városi temetőben és falun is,
garanciával. Tel. 0746-559-028. (7234)

IDŐS HÖLGY (89 éves) mellé gondozót
keresek. Nem ágyban fekvő, nincs
különösebb betegsége. Jelentkezést a
0265/215-415-ös telefonszámon várok.
(7257)

ANGOLÓRÁT tartok középiskolai
szinten. Tel. 0740-013-158. (7268)

NEM ÁGYBAN FEKVŐ nyugdíjas hölgy
sürgősen alkalmaz gondozónőt
ottlakással. Tel. 0365/414-789, 0747-656-
791. (7282)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezünk március
11-én a szeretett édesapára,
apósra, nagytatára, id. KAKUCSI
MÁRTONRA halálának ötödik év-
fordulóján. Soha nem felejtünk el!
Szerettei. (7279-I)

Hosszú az út, amely sírodhoz
vezet, sokszor odavisz engem az
emlékezet. Virágot viszek néma
sírodra, de ezzel téged nem hoz-
hatlak vissza. A szíved pihen, az
enyém vérzik. Te voltál a jóság,
szerető férj és gondos társ.
Szomorú szívvel, könnyes szem-
mel emlékezem március 9-én jó
férjemre, MEZEI IOANRA (Jani)
halálának 8. évfordulóján. Nyu-
godj békében! Szép emléked őrzi
feleséged, Olga. (7213)

Fájó szívvel emlékezünk március
9-én id. SÁNTA LÁSZLÓRA halá-
lának 2. évfordulóján. Érte imád-
kozik szerető családja. (7208)

Dr. KOVÁCS DEZSŐ három évvel
ezelőtt távozott szerető családja
és barátai köréből. Drága emléke
szívünkben mindig élni fog. Hiá-
nya pótolhatatlan számunkra.
Szerettei. (7203-I)

„Kit őriz a szívünk, nem hal meg
soha.”
Fájó szívvel emlékezünk FÜZI 
MIHÁLY agrármérnökre halálának
első évfordulóján. Nyugodj béké-
ben! Szerettei. (7241)

„Tudom, hogy búcsú nélkül oly
messzire mentem,
Tudom, hogy megsirattok na-
gyon gyakran engem.
Ott, ahol én vagyok, nem fáj már
semmi, 
a fájdalmat csak az élők érzik.
Legyőzött a halál, el kellett
menni.”
Fájó szívvel emlékezünk március
11-én a sáromberki születésű ifj.
KRISTÓF PÉTERRE halálának
első évfordulóján. Bánatos fele-
sége és leánya, szerető szülei,
édesanyja és édesapja. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
(7254-I)

„Végül mind elmegyünk, ahá-
nyan így együtt vagyunk. A nap-
sütés is elmarad, és lépdelünk a
csillagok mögött a menny abron-
csain.
Drága édesapámra, a szeretett
nagytatára, férjre, a székelyho-
dosi KERESZTES MIHÁLYRA em-
lékezünk halálának 10.
évfordulóján. Emlékeinkben min-
dig velünk vagy. Leánya, unokái,
felesége. (7268-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze-
retett sógorunk, 

BOGÁNYI FERENCZ 
Budapesten elhunyt. 
Búcsúznak tőle felesége testvé-
rei, sógorai, sógornője és azok
családja. 
Nyugodj békében, szeretett só-
gorunk! (7231-I)

Az örökre elválás szomorú és el-
fogadhatatlan gondolatával bú-
csúzom az iszlói születésű

dr. MÁRKUS TIBOR 
nyugalmazott főorvostól.

Sokak szívében emléked meg-
marad. Nyugodj békében, Tibor! 

Ibolya. (7243-I)

„Amikor Isten látta,

hogy az út túl hosszú,

a domb túl meredek,

a légzés túl nehéz lett,

átölelt és mondta:

gyere haza.”

Úgy a magunk, valamint az ösz-

szes közeli és távoli rokon nevé-

ben szomorú szívvel tudatjuk,

hogy a szeretett, jó édesanya,

nagymama, testvér, anyós, só-

gornő, ragaszkodó jó barát, 

dr. MÁTHÉ ÉVA CORNELIA 

családorvos 

folyó év március 8-án 11.30 óra-

kor, életének 67. évében meg-

szűnt élni. Drága halottunkat

folyó év március 10-én 12 órakor

a római katolikus temető felső

kápolnájából, római katolikus

szertartás szerint helyezzük örök

nyugalomra. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes!

Megtört szívű családja: fiai: Zsolt

és Zsombor és családjuk, uno-

kái: Mihai, David és Krisztián,

testvére, Péter. (7290-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett testvér, sógor, nagybá-
csi és jó szomszéd, a sáromberki 

SZABÓ ZOLTÁN 
életének 72. évében március 7-én
rövid szenvedés után hirtelen el-
hunyt. Temetése március 9-én
du. 2 órakor lesz Sáromberkén,
református szertartás szerint.
Isten nyugtasson, Zolikánk! 

A gyászoló család. (7278-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a nagyon szeretett férj, édesapa,
nagyapa, testvér, após, sógor,
rokon, szomszéd, barát, 

SZABÓ ISTVÁN 
életének 76. évében, türelemmel
viselt betegség után március 7-
én csendesen megpihent. 
Drága halottunkat március 10-én,
szombaton 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a nagyölyvesi
református temetőbe. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (7277-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
lányom, húgom, 

LACZKÓ LILLA GYÖNGYVÉR 
életének 39. évében rövid szen-
vedés után elhunyt. Temetése
2018. március 10-én 11 órakor
lesz a római katolikus temető
felső kápolnájából. 

A gyászoló család. (7284-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten értesültünk kol-
léganőnk, Laczkó Emese 
HÚGÁNAK elhunytáról. Fáj-
dalmában osztozunk, vigasz-
talódást kívánunk. A
Gheorghe Şincai Líceum
munkaközössége. (7274)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Évának és Emesének szere-
tett LILLA elvesztése miatt ér-
zett fájdalmukban. Nyugodjon
békében! A Laczkó család.
(7291-I)

A marosvásárhelyi Ügyes
Kezek Alapítvány munkakö-
zössége, oktató-nevelői, fia-
taljai, osztozva a gyászban,
mélységes részvétüket fejezik
ki Laczkó Évának LILLA el-
hunyta alkalmából. Fáj az el-
válás, de megnyugtat a tudat,
hogy ahol ő van, nincs több
szenvedés. Szeretetünk
örökre megmarad, Jézus biz-
tatásával: „aki hisz énben-
nem, ha meghal is, él”.
Kívánunk vigasztalódást
Laczkó Évának, Jézus szere-
tete őrizze meg a gyászoló
családot! Az Ügyes Kezek Ala-
pítvány Szülők Klubja. (sz-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik drága halottunk,
CIPAN ATTILA JÓZSEF te-
metésén részt vettek, utolsó
útjára elkísérték, sírjára virágot
helyeztek és fájdalmunkban osz-
toztak. A gyászoló család. (7281)
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Március 11-én három éve hagyott itt a
drága gyermek, testvér, SÁNDOR
JUDIT .
Keressük, de nincs már sehol, 
mégis itt van mindig valahol.
Talán a napsugárban, vagy egy csil-
lag fenn az égen.
Szomorú édesanyja, Csaba és Erika.
(7267)

„Elmúlt, mint száz más pillanat, 
De mi tudjuk: mégis múlhatatlan, 
Mert szívek őrzik, nem szavak.”

(Nagy László)
Szívünkben mély szeretettel emlékezünk drága jó szüleimre, 
MEZEI (Csiki) ERZSÉBETRE
MEZEI ZSIGMONDRA (Jóska),
akik öt, illetve huszonhárom éve pihentek meg márciusban.
Akik ismerték, gondoljanak rájuk kegyelettel. Nyugodjatok bé-
kében! 
Lányotok és családom. (7215)

Március 11-én lesz két éve,
hogy  szeretett gyermekünk,
SZÁSZ RÓBERT SZABOLCS
(kicsi Szabi)  lelke, mint fehér
galamb, csendesen messzire
szállt. 
Csillag volt, mert szívből sze-
retett,
S mi úgy szerettük, ahogy
csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a le-
nyugvó nap,
De szívünkben él, és örökké
ott marad.
Az idő múlik, a fájdalom csak
nő, 
S nem hoz enyhülést a múló idő. 
Sírodra hiába visszük a virágot, 
Eltemettük veled az egész világot! 
Drága jó SZABIKÁM, sosem feledünk el. 
Emlékét fájdalommal őrzi szeretett édesanyja, édesapja, test-
vérei: Réka és családja, Hunor és Mădălina. (7262)



A Népújság 
hirdetési irodájában 

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI JELENBE.
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Pénzügyminisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek  kényszervégrehajtási osztálya
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/262-546, fax: 0265/261-093, e-mail: ajfp.ms@anaf.ro

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2018. március 22-én 11
órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cégek javait, az állami adósságok behajtása érdekében: 
THC PREST KFT., Náznánfalva, Búza utca 3B, Maros megye, adószám 30018204, végrehajtási dosszié szám: T1521
– Citroen 244 D BPMGC3 BA nyitott Jumper haszonjármű, leltári száma 172014, homologálási száma B115171411J26R3,
azonosítószáma VF7ZCPMGC17049748, 2002-es gyártású, rendszáma MS-28-THC, kékesszürke, dízel, kikiáltási ár 5.738 lej
+ 19% héa
– Ford Mondeo személygépkocsi, rendszáma MS-13-BYI, homologálási száma AC19132P11C78E3, azonosítószáma
WFOWXXGBBW2S47116, 2002-es gyártású, szürke, kikiáltási ár 4.775 lej + 19% héa
– FAI 595 B buldoexkavátor, leltári száma 142013, 1998-as gyártású, szériaszáma 60701393, kikiáltási ár 13.000 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A

végrehajtásban levő összeg 450.816 lej, a cég héafizető.
DINOKAM KFT., Marosvásárhely, Béke utca 68B/19., Maros megye, adószám 24512989, végrehajtói dossziészám D1097
– Karcher HDS 695 M Eco típusú mosóberendezés, 214902-es széria, 2008-as gyártású, kikiáltási ár 2.114 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A

végrehajtásban levő összeg 50.267 lej, a cég nem héafizető.
BLUE INDACO TEXTILE KFT., adószám: 35309590, Marosvásárhely, Március 8. utca 34., Maros megye, a végrehajtási
dosszié száma: B1664
– VI BE MAC szegővarrógép, 8.109 lej + 19% héa
– Beisler típusú szegővarrógép, 10.749 lej + 19% héa
– gomblyukvágó gép, 3.962 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti,  a 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelye 11. és 14. bekezdése értelmében, a javak
eladhatók a kínált legmagasabb áron, akkor is, ha az alacsonyabb, mint a kikiáltási ár; IV. licit. Az ingóságok nincsenek
elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 650.089 lej, a cég héafizető.
LG LUX KFT., Marosvásárhely, 1848. út 29/32., Maros megye, adószám 22730880, végrehajtói dossziészám L626
– 1.4 l-es Volkswagen Caddy haszonjármű,  azonosítószám WV1ZZZ9KZTR524449, homologálási szám
FBEA140012195X2/FBVK1L1611A3BX2, gyártási év 1996, rendszám MS-05-YOF, kék, működőképes, a műszaki vizsga és a
kötelező biztosítás lejárt, kikiáltási ár 2.657 lej + 19% héa.  A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. Az ingóság nincs
elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 9.009  lej + 19% héa, a cég héafizető.
*A héát illető szabályokat és arányokat, amelyeket az ingatlanok/ingóságok esetében alkalmaznak, a 2015. évi 227-es, az
adótörvénykönyvre vonatkozó törvény tartalmazza.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót a licit időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási
ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni,
számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,
román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát,  külföldi jogi személyek a cégbejegyzési
okirat román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát. 
Jelen okirat a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi
207-es újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 260. és 261. cikkelye
értelmében. 
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2.
bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 179-es mellék. 
Jelen közlemény kifüggesztésének dátuma: 2018. március 9. 

Olivia Sîntean,  a pénzügyi hivatal helyettes vezetője 

Cîmpeanu Carolina  osztályvezető Lăcătuşu Dumitru  főfelügyelő

A MUREş INSOLVENCY SPRL, az újraszerveződés alatt álló
adós FoRAj SoNde RT. csődbiztosa nyilvános árverést  szervez
a következő javak értékesítésére:

– állóeszközök (hulladék és motorok), összesen 142.000 kg. Ki-
kiáltási ár 170.400 lej + héa A javak teljes listája a www.smda.ro
weboldalon tanulmányozható. 

A nyilvános árverésre március 16-án 13 órától kerül sor a csőd-
biztos székházában, és hetente péntekenként megismétlik,  ugyan-
abban az időpontban, a javak értékesítéséig. Az árverésen részt
vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvá-
sárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező
garanciát és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt. 

Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096,
vagy az adós 0736-444-657-es telefonszámán.

A MUREş INSOLVENCY SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Avra-
mescu u. 4. szám), az újraszerveződés alatt álló FoRAj SoNde
RT. csődbiztosa nyilvános árverést  szervez az adós cég Marosvá-
sárhely, Verii utca 59. szám alatt levő ingatlana értékesítésére.  

211 négyzetméter területen 16 négyzetméteres épület, kikiáltási
ár 91.466 lej + héa. Az ingatlan megtalálható a www.unpir.ro,
www.smda.ro és a www.olx.ro  weboldalakon, vagy tanulmányoz-
ható a csődbiztos székhelyén. 

A nyilvános árverésre március 16-án 13 órától kerül sor a csőd-
biztos székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyan-
abban az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek
azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a
feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és
a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt. 

Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096,
vagy az adós 0736-444-657-es telefonszámán.

Dr. Lenkei Gábor: Vitaminok – A legfontosabb szabály
A vitaminok jótékony hatásának megtapasztalásához jól meghatározott
mennyiségre van szükség. Vigyázzon!!! Nagyon sok értéktelen  vita-
min van a piacon. Multivitaminoknak nevezik őket, de csak szomorú
karikatúrái azoknak. Többségüket gyógyszertárak állítják elő. Például:

o B1-vitaminból nincs értelme kevesebbet adni napi 100 milligrammnyi mennyiségnél. A gyógy-
szeripari multivitaminok azonban még 5 milligrammnál is jóval kevesebbet tartalmaznak

(…)
o Bizzar, de a felnőtteknek szánt multivitamin kevesebb mint 400 NE E-vitamint biztosít. Ez

ugyanis csak tettetése annak, hogy E-vitamint kaptunk.
o C-vitaminból nem sok értelme van napi 1000 milligrammnál, azaz 1 grammnál kevesebbet adni.

Már egyetlen pillantással megítélheti egy multivitamin értékét.  Amennyiben az a bizonyos multivitamin
egyetlen tablettába vagy kapszulába csomagolva tartalmazza az állítólagos szükséges napi vitaminadagot,
akkor azonnal tudhatja, hogy  komolytalan készítménnyel van dolga.
(…)
Egy valamirevaló multivitamin napi adagja nem férhet bele kevesebb mint 5-6 tablettába vagy kapszulába.

Dr. Lenkei Gábor: Vitaminok - A legfontosabb szabály
A könyv megtalálható a Dr.Lenkei egészségkultúra szaküzletekben, az online webáruházban, 

valamint a könyvtárakban.
Marosvásárhely, Călăraşilor utca 14. szám (X)


