
ALBERT EGON Lecsengett nálunk is a
március 15-i rendezvénysorozat, elnémultak a
szónokok,  a  kokárdás,  nemzeti  ima  és  him-
nusz ízû napok után visszazökkentünk a
megszokott hétköznapokba. 

Ám mint annyiszor, a mostani, 168. március
is üzenetet hordoz, amit most újra feltöltöttek
magasztos és nemzet egyesítõ beszédekkel, gon-
dolatokkal. Valahogy ez a március is amolyan
valóságtól elrugaszkodónak tûnt, valahogy ez a
megemlékezés is olyan színpadiasra siekeredett.

Hiszen ezen a színpadon évrõl-évre ugyana-
zok a szereplõk, ugyanazon politikai bábuk mond-
ták el hihetõ, vagy hiteltelen beszédeiket, u-
gyanannak az egyre foghíjasabb “tömegnek”.

Összefogás, összefogás, összefogás - hallottuk
két napon keresztül, kezdve Bodvajtól le Vécz-
erig, majd Erdõvidék központjában mondták,
emelték ki az “összetartozunk” fontosságát,
nyíltan bélyegezve meg a széthúzó magatartást.

Modellt is kaptunk, az 1848-49-es hõsök, ha-
zafiak helytállását, akiknek hozzállása a mai kor
emberének is követendõ példa lehetne, de
mégsem az... 

Miért?
Kiállni – olvassuk az egyik kokárdás, a szabad-

ságharcot hirdetõ, pártlogóval ellátott plakáton.
Kiállás az igazunkért, jogainkért, ittlétünk i-

gazolásáért, akkor, amikor a karhatalom minden
eszközt megragad a kisebbségi létünk korlátozá-
sáért?! De kik állnak ki, és miért, vagy fogalmaz-

zunk úgy, hogy 26 év alatt kiknek kellett volna
kiállnia? Ha már kiállnak, akkor képviseljenek
is valamit, uraim!

De mondja már meg valaki, hogy tulajdon-
képpen  mit  is  értünk  mi  képviseleten,  mi  a
szórványban élõ, a székelyföldi magyar, hogy
képviselik a mi magyarságunk, szülõföldünk
ügyét?!

Kiharcolni –, na igen, kiharcolni, 26 éve csak
harcolnak, de miért, a még nagyobb nyugdíjért?

Kiállni, képviselni, kiharcolni, – ma ezt bár-
mely erdélyi magyar politikus, pártszíntõl füg-
getlenül magának mondhatná, de ha van lelki-
ismerete, akkor le is tagadhatná. 

Fáj ez a három szó, mert ahogyan ezek a nagy
beszédek, a tükörbenézések, az összefogásra
buzdítások üres, élettelen gondolatok, pont
olyan ez a három szó is. Mert miért van az, hogy
manapság jórészt csak a pártaktivisták azok,
akik részt vesznek a március idusán? Miért van
az, hogy ma egyre többen maradnak távol?

Fásultság, globalizáció? Miért van a nép ré-
szérõl ez a nemzeti elidegenedés?

Szövegelni lehet napestig, jobbnál-jobb
szónoklatokat tartani, lehet dicsõíteni a múltat,
de mindezt tegyük úgy, hogy gondoljuk meg,
vajon 168 év múlva utódaink mit fognak a mi
korunkból  ünnepelni,  a  széthúzást?  Vagy  va-
lóban meg tudjuk nekik is mutatni, mit jelent
valóban kiállni, képviselni, kiharcolni? 

Õseink megmutatták, most mi következünk!
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TORTOMA ÖNKÉPZÕKÖR 
2016.  március 22-én,  kedden 19 órakor Erdõ-
vidék  Múzeuma  Kászoni  Gáspár  termében,  a
Víz világnapja alkalmából, Varázslatos vízi é-
lõvilág Székelyföldön címmel Demeter László
biológus (Csíkszerda) tart vetítettképes elõa-
dást. Házigazda: Demeter Zoltán mûvelõdés-
szervezõ.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 

HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS ERDÕVIDÉK
MÚZEUMÁBAN
2016. március 24-én, csütörtökön 17 órától im-
már 10. alkalommal szervezünk a húsvéti ün-
nepkörhöz tartozó tevékenységet Erdõvidék
Múzeumában. Bevezetõben az ünnepkör törté-
néseit saját magunk fogjuk megeleveníteni,

megismerkedve a szent három nap szereplõivel
és cselekedeteikkel. A húsvét legismertebb
szimbóluma, a tojás megírásához szükséges
mintakincs megismertetésében, értelmezésé-
ben, bemutatásában és tanításában a múzeum
mindenkori húsvéti nyúl kisegítõi szorgoskod-
nak:  Demeter Mária (Barót) és Zsigmond Ibolya
(Kisbacon),  valamint  Józsa  József  (Bodos),  aki
tojáspatkolásból tart bemutatót. Házigazda:
Hoffmann Edit. A tanulási és gyakorlási folya-
mathoz  mindenki  hozzon  magával  annyi  fõtt
tojást, amennyit szeretne felhasználni, valamint
puha  rongyot  a  tojások  törléséhez  és  kevés
szalonnabõrt a fényezéshez. Minden korosztály
képviselõit szeretettel várjuk egész Erdõvidék-
rõl akár résztvevõként, akár kísérõként!

Egyházi hírek
BARÓTI UNITÁRIUS EGYHÁZ 

Vasárnap, március 20-án istentisztelet után
KÖZGYÛLÉST tartunk, amelynek keretében
az elmúlt év legfontosabb eseményeirõl szá-
molunk be vetített képekkel. Minden hívün-
ket ez úton is tisztelettel meghívjuk.

SZÉKELYSZÁLDOBOS Március 7-13
között imahetet tartottak, hétfõn Berszán Ist-
ván középajtai-, kedden  Fancsal Zsolt ma-
gyarhermányi-, szerdán Farkas Vilmos kis-
baconi-, csütörtökön Tódor Béla albisi-, pén-
teken Kelemen-Karikás Árpád szárazajtai-,
szombaton Andorkó Ferenc vargyasi unitári-
us lelkészek hirdettek igét. Az imahetet szere-
tetvendégséggel zárták. 

Gyümölcsfa oltó tanfolyam

Járjuk be Erd vidéket! - 
honismereti túrasorozat (72.)

HÚSVÉTI TÚRA ERÕSD ÉS ELÕPATAK
KÖRNYÉKÉRE
Honismereti túrasorozatunk hetvenkettedik
kirándulása március 26-án, jövõ szombaton lesz.
Úti cél: Erõsd és Elõpatak környéke. Túravezetõ:
Lõrincz Sándor. Indulás 9 órakor autóbusszal a
baróti buszmegállóból Erõsdig, ahol a XVII. szá-
zadi református templom és a Kós Károly által
tervezett parókia meglátogatását követõen felke-
ressük a híres erõsdi kultúra Tyiszk-hegyi régé-
szeti lelõhelyét, majd a Hete érintésével Elõpatak-
ra látogatunk, ahol borvíz kóstolóra és a Borvizek
Útja kezelõközpont kipróbálására is sor kerül.

A túra gyalogos részének becsült hossza 18
km. Minden korosztály képviselõit szeretettel
várjuk, de túráinkon, a 14 éven aluli kiskorúak,
csak felnõtt kísérõ társaságában vehetnek részt. 

A szállítás megszervezése érdekében kérjük az
érdekelteket, hogy részvételi szándékukat minél
hamarabb jelezzék Demeter Zoltánnál (0746-
089140). Honismereti túrasorozatunkról további
információkat a www.erdovidek.weebly.com
honlapon találnak.                       - erdõvidéki 

A Mihai Eminescu Trust Alapítvány a Tün-
dérkertek program keretében gyümölcsfa oltó
tanfolyamot tart március 19-én, szombaton 11
óratól a vargyasi óvodában. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk.

Erd vidék Múzeuma hírei

Toborzó
A baróti Focisuli az érdekeltek tudomására

hozza, hogy 2007-2011-ben született gyerekek
jelentkezését várja. Bõvebb információk a
Baróti Focisuli facebook oldalán, valamint a
0740-910608-as (Lázár Csaba) telefonszámon.

ERD tévé program
2016. MÁRCIUS 24

19.30 Ünnepi megemlékezések Erdõvidéken az
1848-1849-es forradalom és szabadságharc
évfordulóján.
21.05 Lázár Kiss Barna András,  Barót  polgár-
mesterének évértékelõ beszéde.

OLASZTELEK, DANIEL-KASTÉLY
Március 17, csütörtök -ÉLÕ KASTÉLY EGY

ÉV TÁVLATÁBÓL
17.30 Élõ kastély fotókiállítás megnyító és film-

vetítés az elmúlt év alkotótáborainak az anyagából
Március 18, péntek- AZ OLASZTELEKI

FALKÉPEK - 350 ÉV ÉLÕ TÖRTÉNELEM
10.00 Kastélylátogatás Rácz Lilla házigazda

vezetésével, Az olaszteleki Daniel-kastély falképei
- helyszíni bemutató Fehér János mûvészettör-
ténész vezetésével

10.45 Köszöntõ - Rácz Lilla, Daniel Kastély
Egyesület

11.00 Dekorátorok a 17. századi Erdélyben - dr.
Kovács András, érdemes egyetemi tanár, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia külsõ tagja

11.30 Erdélyi késõ reneszánsz falfestmények -
Kiss Lóránd, restaurátor

12.00  Az  altorjai  Apor  kúria  reneszánsz  fal-
képei - Tüzes István, restaurátor

12.30 Kávészünet
12.45 A Daniel kastély XVII. századi falképei-

nek restaurálása- Czimbalmos Attila, restaurátor
13.15 Az olaszteleki Daniel-kastély falképeinek

grafikai rekonstrukciói - Gyöngyössy János, tör-
téneti grafikus, szakíró és Fehér János mûvészet-
történész

14.00 Ebéd
15.00 Kirándulás: A bibarcfalvi és magyarher-

mányi  református templomok falfestményei
17.00 A Kájoni Consort régizene együttes kon-

certje
17.20 A Restaurálás mûvészete - a Magyar

Restaurátorok Egyesületének  vándorkiállítása, a
Pro Arte et Natura alapítvány jóvoltából, meg-
nyítja Czimbalmos Attila, a Gyergyószárhegyi
Kulturális és Mûvészeti Központ igazgatója

18.00 Könyvbemutató: Fehér János, Az olaszte-
leki Daniel-kastély és 17. századi falképei címû
kötetét bemutatja dr. P. Kovács Klára mûvészettör-

ténész, adjunktus (BBTE,  Magyar Történeti Inté-
zet, Régészeti és Mûvészettörténeti Tanszék)

Március 19, szombat- MÛEMLÉKHASZNO-
SÍTÁS, AVAGY ÉLÕ MÛEMLÉKEK AZ ELKÖ-
VETKEZENDÕ 350 ÉVNEK

10.00 Megnyító - Zsigmond Barna Pál, Magyar-
ország csíkszeredai fõkonzulja

10.15 A Daniel Kastély Egyesület Élõ kastély
programjának szintézise, Rácz Lilla

10.35 Újjáélesztett kastélyok és kúriák - Raluca
Bãrbulescu, építész, az ARCHE egyesület (Monu-
mente Uitate) tagja

11.00 Kastély Erdélyben mozgalom: stratégia és
ennek gyakorlati alkalmazásai - Farkas András,  a
PONT csoport alapító tagja

11.45 Kávészünet
12.00 Épített örökség gondozása - Ferenczi Sá-

muel, építõmérnök, épített örökség védelmével
foglalkozó szakember

12.30 Kortárs dizájn százados épületekben -  Da-
mokos Csaba, belsõépítész

13.00 Ebéd, beszélgetés
14.30 Az olaszteleki Cygnini furulya és rene-

szánsz tánccsoport elõadása
15.00  -  Újjáélesztett  kastélyok  és  kúriák,  az

ARCHE egyesület Monumente Uitate programjá-
nak kiallításmegnyítója

15.45 A mûemlék mint lehetõség- kerekasz-
talbeszélgetés:  

Magyarósi Imola - Kálnoky Alapítvány;
Kolumbán Sándor - Bardóc község, Boda kúria;  
Bánffy Farkas - vargyasi Daniel kastély, fugadi

Bánffy kastély,
Henning László - Kovászna Megye Tanácsa, olt-

szemi Mikó-kastély,
Rácz Lilla - olaszteleki Daniel Kastély
17.30 A vargyasi Daniel-kastély meglátogatása

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, mûem-
léktulajdonost, mûemlékkedvelõt!

ÉL  KASTÉLY 1680-2016 - Március 17-20

HIRDESSEN AZ ERDÕVIDÉKBEN!



Sz.Réka Március 7-10 között zajlott a
végzõs, XII. osztályos, és a XI. osztályos diákok
próbaérettségi vizsgája. Hetedikén románból,
majd magyarból, a szaknak megfelelõ köte-
lezõ-, és ezt követõen a választott tantárgyak-
ból mérettettek meg a diákok.

A négy osztályban (A - történelem-társada-
lomtudományok szak, B - matematika-infor-
matika, C- turizmus, D- környezetvédelem)
összesen 89 diák vizsgázott, közülük ketten
azonban nem jelentek meg minden vizsgán. 

Románból 60 diák ért el 5-ös, és annál na-
gyobb  jegyet,  tehát  mondhatja  átmenõnek  a
jegyét, magyarból 70, matematika vagy törté-
nelembõl  77 diák, a választott tárgyból pedig
71 diák. 

A  89  diákból  -  a  két  kivétellel,  akik  nem
jelentek meg - 47 (54,02%-a) mondhatná, hogy
sikerült  az  érettségije,  ha  most  lett  volna  a
tényleges vizsga, hiszen nekik meglett a 6-os
általánosuk, egy diáknak pedig az átmenõ
jegyek  ellenére  nem  jött  ki  a  6-os  átlaga.  A
próbán a legjobb eredményt a XII. A osztályos
Biró Réka érte el 9,38 médiával. 

Dimény János igazgató véleménye szerint az
eredmények nem mondhatóak rossznak, de-
cember óta sokat fejlõdtek a diákok, fõleg ro-
mán nyelvbõl. 

A XI. osztályosok esetében azonban ez nem
mondható el, hiszen a 78 diákból 22 ért el 6-os
általánost. Az igazgató elmondta, ennél a kor-
osztálynál még nem tudatosult a rendszeres
készülés fontossága, még távolinak tekintik a
megmérettetést. 

Sz.Réka A gabonafélék közül a zabot 1,20
lejért, a törökbúzát és a búzát 0,90 lejért, a
tavasz búzát 1,20 lejért, a bükkönyt 8 lejért, a
vetõmag árpát 1,20 lejért árulták kilónként. A
fekete zabnak 1,50 lejt, a zabos borsónak 2 lejt,
a napraforgó magnak 2,50 lejt kértek el ki-
lójáért.
A zöldségek közül a fehérhagymát 2,50 lejért
lehetett vásárolni kilónként, a vöröset 4-6,50
lejért. A murkot 2,50 lejért lehetett vásárolni
kilónként, a petrezselyem ára 5 lej, a zelleré 5,
a  krumplié  1  lej.  A  káposzta  kilója  3  lej,  a
paradicsom  kilója  6-7  lej,  a  fokhagymáé  15
lej, a kápia paprikáé 10 lej, a fehér paprikáé
12 lej. A friss spenótot 5 lejért  kínálták (fél
kg), karalábét 3 lejért darabonként, salátát 1-
2,50 lejért fejenként, friss hónapos retket és
friss hagymát 1,50 lejért kötéséért. A fehér
dughagymát kilónként 8-9 lejért, a vöröset
pedig 8-10 lejért kínálták kilónként.  

Gyümölcsök: A szõlõ 6 lej/kg, a körte kilója
5 lej, az almáé 2,50-3, a mandarin 4,50-6 lej.
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Európa a polgárokért - "Helyi találkozók az európai jöv ért"

Próbavizsgáztak a
végz s diákok

A.E. Elvégezte a szükséges munkálatokat
a diákdombi épületben a baróti katolikus egy-
ház, - derült ki a hétfõi soros tanácsülésen. 

Az egyház rendbetette az illemhelyeket, va-
lamint a fûtésrendszert, így mondhatni elhá-
rult minden akadály az elöl, hogy újra rendel-
tetésének megfelelõen benépesüljön a diák-
dombi iskola. Az elkövetkezõkben a polgár-
mester, és a tanács, valamint az egyház kép-
viselõi tárgyalóasztalhoz ülnek, ahol az új bé-
rszerzõdés feltételeirõl tanácskoznak majd.

A bejelentést Lázár-Kiss Barna polgármester
azt  követõen tette meg,  hogy szó került  arról,
hogy a külsõ ANL-s tömbháznál két új kazánt
vásárolnak. A kazánvásárlás kapcsán Nagy Ist-

ván (MPP), rögtön rákérdezett, ha már a hivatal
ilyen nagylelkû, akkor miért nem lehetett példá-
ul a Diákdombon is megtenni ugyanezt a lépést,
megakadályozva azt, hogy elköltözzék az épület-
bõl az iskola. Az elöljáró válaszában vázolta a
fennálló helyzetet, miszerint a Diákdombon bért
fizettek, az ANL-s tömbháznál pedig a lakók fi-
zetnek bért, a kettõt pedig nem lehet összekever-
ni. Ekkor kérte fel a tanácsot, hogy minden frak-
ció nevezzen meg egy személyt, akivel, a jövõ he-
ti egyeztetést követõen, tárgyalóasztalhoz ülnek
az egyház képviselõivel, hogy megbeszéljék az új
bérleti szerzõdés feltételeit. Lázár-Kiss közölte, a
tulajdonos eleget tett a feltételeknek, így vissza
lehet költözni, amint a felek megállapodtak. 

Javuló eredmények

Rövid hír

Dabas Város Önkormányzata sikeres testvér-
városi pályázatot nyújtott be az "Európa a pol-
gárokért" uniós programra. A projekt keretében
három egymást követõ héten, három különbözõ
összetételû csoport utazik Barótra. Elõször álta-
lános iskolai  pedagógusok,  majd hivatali  dolgo-
zók, végül kisvállalkozók ismerkednek a testvérte-
lepülés és környékének turisztikai látnivalóival,
városaink hasonlóságaival, illetve az adottságok-
ból fakadó különbségekkel. Mindezek mellett,
"mûhelyfoglalkozások" (ún.: workshopok) kereté-
ben találkozókra kerül sor, hasonló foglalkozáso-
kat ûzõ, helyi szakemberekkel.
1. hét: Az oktatás és nevelés hete: 2016. márc. 28
- ápr. 02., 2. hét: Közigazgatási hét: 2016. ápr. 04 -

ápr. 09., 3. hét: Vállalkozzunk címû hét: 2016. ápr.
11 - ápr. 16. A program fõ célkitûzése, hogy ösztö-
nözze a polgárok részvételét az Európai Unió elõtt
álló hét év fontos kérdéseinek kidolgozásában. I-
lyenek például: a gazdasági növekedés, a bizton-
ság és Európa szerepe a nagyvilágban, valamint a
szakpolitikai kérdések kialakítása. Ennek megfe-
lelõen, a résztvevõk közösen elfogadott vélemé-
nyét - az oktatás-nevelési, közigazgatási és vállal-
kozókat érintõ témákban - továbbítani fogjuk "Az
Ön hangja Európában" weboldalra. Amennyiben
sikeresen megvalósítjuk a programot, a jövõben
más területekre is szeretnénk kiterjeszteni a kapc-
solatfelvételt és együtt gondolkodást.

Szandhofer János, Dabas Város alpolgármestere

Az új bérszerz dés megkötése maradt hátra

Újra benépesülhet a Diákdomb Piaci árak

Háromszor volt magyar állampolgár

A 102 éves id. Lázár Imrét köszöntötték Vargyason

A.E. Munka, család, magyarság - így jellem-
ezte pár szóval édesapját, a 102. életévét betöltõ
id. Lázár Imre bácsit, a fia. Az 1914. március 16-
án született, orosz fogságot is megélt bácsit a köz-
ség elöljárói, Ilkei Ferenc polgármester, és Imets
Lajos alpolgármester köszöntötte. A jelenleg
gyengélkedõ “papó” helyett fiát faggattuk a hosz-
szú élet titkáról, valamint édesapja nem minden-
napi életérõl, aki élete során többek között volt
pálinkafõzõ Daniel grófnál,  földmûves, bányász.

Szerette az életet, szeretett mulatni, táncolni,
énekelni, hat gyereke, 16 unokája, és 16 déduno-
kája van. Lázár bácsi egyszerû ember volt világ é-
letében, vállalva a sors kihívásait, négy évet és
nyolc hónapot volt orosz fogságban, és három-
szor volt magyar állampolgár. A hosszú élet titká-
ról fia szólt egyet s mást, aki elmondta, édesapja
szeretett cigarettázni, olyan is volt, hogy naponta
három csomaggal elszívott, emellett soha nem
vetette meg a jó pálinkát, és a nõket is szerette. 



Sz.Réka A köpeci RMDSZ Nõszervezete,
nõk napja alkalmából pénteken, március 11-én,
a Pál vendéglõ emeleti termében elõadásra hívta
a köpeci nõket. 

A magunkra való figyelés, az egészség meg-
õrzésének fontossága jegyében, Dr. Huszár Haj-
nalka nõgyógyász a szûrõvizsgálatok fontosság-
áról beszélt a szép számban összegyûlt nõk

jelenlétében. 
Mint mondta, nem mítosz, hanem kegyetlen

realitás, hogy a nõknél az elhalálozás fõ okai a
daganatos megbetegedések, melyek nemcsak az
egyént, hanem családját, környezetét is érintik,
ezért, még ha félünk is, muszáj szembenéznünk
vele, és egy lépéssel elõtte lennünk. Sajnos a
génállományunkba a betegségre való hajlam be

van kódolva, így a mellrák és a vastagbélrák ese-
tében közrejátszik a hajlamosság, ellenben nem
jelenti feltétlen azt, hogy mindenkinél kialalul a
betegség, ahol megvan a hajlamosság. 

Saját magunkkal, szervezetünkkel szemben
az a tisztességes, ha idõközönként eljárunk a
szûrõvizsgálatokra, még akkor is, ha nincs rá
kedvünk, tudatosan, következetesen ezt meg kell
tennünk, és erre idõben fel kell készítenünk a
lányainkat is. 

A doktornõ kitért a nõknél elõforduló rák kü-
lönbözõ fajtáinak, a méhnyak-, a mell-, a méhte-
st-, a petefészek-, és hüvelyrák ismertetésére, és
a pajzsmirigy mûködésének elváltozásaira is,
külön elmondva, melyik betegséget hogyan
lehet megelõzni, és mi az okozója. 

Az elõadás végén kihangsúlyozta, minden
nõnek  elsõsorban  magára  kell  ügyelnie,  és  az-
után gyerekére,  családjára,  mert  ha neki  nincs
egészsége, másra sem tud vigyázni. 

A jelenlevõk közül többen kérdéseket intéztek
a doktornõnek,  melyekre õ készségesen válas-
zolt. 

A nap zárásaként egy szál virággal, apró figyel-
mességgel lepték meg a jelenlevõ nõket.  
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A tisztább, szebb környezetért dolgoztak szombaton Köpecen
Sz.Réka Szombaton, március 12-én, falu-

takarítást tartottak Köpecen. A pár éve indított
kezdeményezést a tavalyi szünet után, idén
újból sikerült megtartani. Reggel kilenc órakor
az iskolaudvaron gyülekeztek az akcióban részt
venni kívánók, ahol gumikesztyût és zsákot
kaptak, valamint csoportokba szervezõdtek, és
eldöntötték, hogy melyik csoport hol folytatja
tevékenységét. 

A zömében gyermekekbõl álló csoportok sor-
ra vették az utcákat, összeszedve az út mellett
"felejtett"  zacskókat,  cukorkás  papírokat,  de  a
patakmederbõl is kiszedték a felelõtlen felnõt-
tek által beledobált mûanyag sörös palackokat,
lejárt gyógyszereket (!), használt pelenkákat, és
más, sok esetben meglepõ tárgyat, szemetet. 

A falubeliek közül többen csatlakoztak a kez-
deményezõkhöz, azonban a nap során tevékeny-
kedõk száma így is szerény maradt a tavalyelõtti
takarításhoz mérve. 

A falu utcái mellett a temetõ takarítása vett
több idõt igénybe, valamint a szilfa környéké-
nek rendbe rakása, mindkét helyen több bozó-
tost felszámoltak, lenyesték a magasra nõtt, el-
száradt növényzetet. 

A március 15-i ünnepségre felkészülve, a falu
központjára is kivételes gondot fordítottak, ki-
pucolva a sáncot, valamint megseperve a köz-
ponti teret. A nap folyamán 80 darab, 120 literes
zsák telt meg szeméttel, körülbelül nyolcszor
fordult a traktor a tele rakott utánfutóval. 

Munkájuk végeztével meleg teával, kávéval,

kaláccsal, szendviccsel kínálták meg a résztve-
võket. Az elvégzett munka látványos, azonban –
a tapasztalat alapján – rövid életû. 

Remélhetõleg ezek az akciók felhívják a fi-
gyelmét a "szemetelõknek" arra, hogy a kifizetett
pénzükért cserébe elviszik a ház elõl a szemetet,
nincs amiért  a  patakba dobni azért,  hogy más
utólag kiszedje onnan. Arról nem beszélve,
hogy a szemetes patak környékérõl, még a ta-
vasszal igen népszerû csalánt (nálunk csihány)
sem érdemes leszedni, hiszen ilyen környezet-
ben nem nõ egészséges csalán sem! 

Amíg erre sokan nem jönnek rá, addig sajnos
kemény, és hálátlan munka a szemétszedés, de

remélhetõleg elõbb-utóbb eredményhez vezet.
Bízunk benne!

A szervezõk köszönetüket fejezik ki egyen-
ként mindenkinek, aki fontosnak tartotta részt
venni az eseményen, gyerekeknek, fiataloknak,
férfiaknak és nõknek, külön kiemelve a Köpe-
cen  tanító  Kovács  Évikét,  aki  barótiként  eljött
felpártolni az akciót a gyerekekkel. 

Külön köszönet az Erpék Rt. tulajdonosának,
Buksa Miklósnak, akinek köszönhetõen finom
kaláccsal és kenyérrel lehetett megvendégelni a
dolgozókat,  valamint  a  Baló  és  a  Sebestyén,
valamint a Pál családoknak, akik mindig helyet
biztosítanak a kínálmációnak.   

Szélmalomharc a szemétszedés?

Sz vizsgálatok fontosságáról beszéltek

Els sorban magunkra kell ügyelnünk!



A Magyar Unitárius Egyház Gondviselés
Segélyszervezetének Háromszéki Fiókszerve-
zete március 18-19-én, pénteken 14-19 óra, il-
letve szombaton 9-15 óra között adománygyûj-
tést szervez a baróti Profi bevásárlóközpont,
illetve a Comixt Rt. (külsõ) önkiszolgálója bejá-
ratánál. 

A szervezet önkéntesei arra fogják kérni a
vásárlókat, hogy bevásárló körútjuk alkalmá-
val, lehetõségeik függvényében, vásároljanak
egy-két terméket (tartós élelmiszerek, tisztálko-
dó szerek, édesség) pluszba, és a segélyszerve-
zet munkatársainak közremûködésével juttas-
sák el nehéz körülmények között élõ, erdõvidé-
ki többgyermekes családoknak, kisnyugdíjas
idõs embereknek, szellemi és testi fogyatéko-
soknak, hogy õk is részesülhessenek törõdés-
ben, illetve kaphassanak segítséget, ajándék-
csomagot a közelgõ Húsvét alkalmával. 

A Gondviselés Segélyszervezet tevékenysé-
geirõl a www.gondviseles.org honlapon vagy a
fiókszervezet Facebook oldalán tájékozódhat-
nak. 

Elõre is köszönjük megtisztelõ közremûkö-
dését, pártfogását! 

Demeter Zoltán és Pájer György, 
a Gondviselés Segélyszervezet 

erdõvidéki programfelelõsei 

2016. március 15-én az 1848-49-es magyar
forradalom és szabadságharc 168. évfordulóját
ünnepeljük. Ez a pillanat jelentette a modern
Európa kezdetét. 

Ez a nap a szabadságért, az igazságért és a
békéért folyatott küzdelem szimbólumává vált
magyar szomszédjaink és barátaink számára,
akik Magyarországon, Romániában, vagy a vi-
lág más részein élnek.

1848 Románia és Magyarország történelmé-
ben az a meghatározó, közös pillanat, amely
jelentõsen hozzájárult a két nemzet kialakulá-
sához és megalapozásához, mai helyzetükhöz. 

Éppen ezért, március 15-én kötelességünk em-
lékezni arra, hogy az a társadalom, amelyben
ma élünk, románokként és magyarokként, de
fõleg európai állampolgárokként, azon törek-
vések és eszmék eredménye, amelyekért elõde-
ink harcoltak. 

A magyar szabadságharc kitörése olyan esz-
mékért való küzdelem eredménye, mint a saj-

tószabadság, a parlamentáris demokrácia, a
felelõs kormány, illetve a mindenki számára
biztosított polgári és vallási egyenlõség, ame-
lyek az erdélyiek által a balázsfalvi kiáltvány-
ban megfogalmazott követelések szellemét tük-
rözik. 

Mi több, olyan értékek ezek, amelyek ma is
meghatározzák nemzeteinket.

A tisztelet és szolidaritás üzenetét közvetítem
a szabadságharc 168. évfordulója alkalmából a
magyar nép, a romániai magyarság és a vilá-
gon élõ minden magyar számára. 

A jövõben is kitartunk amellett, hogy a romá-
niai magyarság itt békében, harmóniában és
együttmûködésben éljen, valamint gondosodunk
arról, hogy minden nemzeti kisebbség számára
hagyományai, kultúrája és anyanyelve meg-
õrzése érdekében megfelelõ keretet biztosít-
sunk, mert a nemzeti kisebbségek általában - és
különösképp a magyar közösség - Románia
szellemi gazdagságának fontos forrását jelen-

tették és jelentik napjainkban is, amelyet kul-
turális örökségünk kiteljesítése érdekében érté-
kelnünk kell.  

A történelem folyamán Románia és Magyar-
ország hasonló utakon jártak, mindkét ország
megtapasztalta a totalitárius rendszerek nehéz-
ségeit, ugyanakkor együtt tették meg a szüksé-
ges lépéseket a NATO- és az EU-integráció felé
is. Utunk folytatódik, hiszen nemzetiségtõl füg-
getlenül közös törekvésünk a demokratikus ér-
tékek tiszteletben tartása és állampolgáraink
jólétének megteremtése.

Románia és Magyarország, valamint a Romá-
niában élõ magyarok és románok közötti pár-
beszéd alapvetõ eleme annak a közös elhatáro-
zásnak, amely az európai építkezés szellemé-
ben megfogalmazott célok elérését jelenti.

Ezen gondolatokkal kívánok minden ma-
gyar embernek szép ünneplést!

Dacian Cioloº,
Románia miniszterelnöke

Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Ma-
gyar Szabadság születésének napján. 1848.
március 15-e piros betükkel írta be magát a
magyar történelembe. 

Egy nemzet született újjá ezen a napon,
amely ütõképes hadsereg, megfelelõ ipari hát-
tér és szövetséges nagyhatalmak nélkül, kivül-
belül körültekintve fogott hozzá, hogy fordítson
egyet sorsának kerekén. 

A ‘48-as magyarság határozottan és bátran
állt ki a nemzet követelései mellett: császári
önkény helyett nemzeti bankot, az elnyomás
helyett szabadságot kívánt. 

Tudta,  hogy  a  szabadság  és  a  függetlenség
nem kívülrõl ránk szabott ruha, hanem belülrõl
épül kifelé, mint almára a héj, csigára a ház,
ezért az itt honos gondolatokból és a magyar

szabadságvágyból epített országot magának.
Az azóta eltelt 168 év csak elmélyítette ben-

nünk ezt a gondolatot. Törvényeinket, minden-
napi életünket ma is ahhoz akarjuk igazítani,
amit számunkra jelent a szabadság itt, ebben a
Kárpátok által koszorúzott medencében. 

Ma is megragadunk minden lehetõséget
hogy elérjük: senki se vitathassa nemzeti szim-
bólumainkat, iskoláinkat és senki se sorozhas-
sa be és küldhesse idegen háborúba fiainkat. 

Úgy akarjuk szolgálni a magyar szabadság
és megmaradás ügyét, ahogy a márciusi ifjak-
tól tanultuk. egy szívvel, egy lélekkel, egy aka-
rattal.

Éljen a magyar szabadság, élejen a haza!
Budapest, 2016. március 15.

Orbán Viktor, Magyarország Miniszterelnöke
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Hirdessen 
az 

Erd vidékben!

Adománygy jtés
rászorulók számára

Tisztelt Honfitársaim!

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének 
köszönt je

Dacian Ciolo  miniszterelnök üzenete március 15-e alkalmából
Tisztelt ünnepl  közösség!

Segítsen, hogy segíthessünk!



A.E. Bodvaj története hullámvölgyszerû-
en alakult, zajlott itt már alkotó-, a minden-
napi élet kellékeit teremtõ munka, volt törté-
nelmi jelentõségû események színhelye, ahol a
nemzet önvédelmi harcához szükséges hadi-
felszerelés egy részét állították elõ, jutott már
többször is, szinte egészen az enyészet útjára. 

Volt fontos és volt elfeledett hely. De ezelõtt egy
évtizeddel, néhány lelkes lokálpatrióta ember
kezdeményezésére sikerült itthoni és anyaorszá-
gi segítséggel nemcsak helyreállítani a kohót,
ipartörténeti és történelmi emlékmûként, ha-
nem rendeltetést is adni e helynek, hiszen egy év
kihagyással, minden március 14-én itt ünnepel-
nek Erdõvidék településeinek képviselõi, és
több más, közelebbi, távolabbi helyrõl érkezett
ember. Más ez a hely, mint bármely falu vagy
város, más a nemzeti ünnep megtartásának idõ-
pontja, hiszen itt egy nappal hamarabb veszi kez-
detét az esemény, mások az itt megjelenõ embe-
rek is, hiszen különféle helyekrõl jöttek, részben
ismerõsök, részben idegenek. 

Minden más, de a szónak a legszebb, legne-
mesebb értelmében, hiszen egyformák és egyek
vagyunk abban, hogy idejöttünk ma, ezen a ve-
rõfényes napon, megünnepelni az 1848-49-es for-
radalom kitörésének 168. évfordulóját - hang-
zott el Mihály Réka tanítónõ köszöntõjében, az
1848-49-es ünnepi megemlékezésen Bodvajban. 

Az ünnepi beszédek sorát Bihari Edömér,
nagyajtai polgármester nyitotta, aki többek kö-
zött arra hívta fel a figyelmet, hogy arra
összpontosítsunk, ami összeköt, és nem  arra,
ami szétválaszt.  A 21.  században Gábor Áron
ágyúi az összefogást jelentik.

Nem feledkezett meg szót ejteni a megfélemlí-
teni vágyó erõkrõl, akik gyûlöletkeltõ gondolato-
kat szórnak szét: “Az így gondolkodók ellen szüksé-
ges, hogy felemeljük ma is a szavunkat, s a törté-
nelem és az istenadta emlékhelyeink magaslatai-
ról világgá kiáltani, hogy jogorzás helyett jogokat
akarunk, csendes, békés ünnepet. Kiáltjuk azok fe-

le  is,  akiknek  éppen  szól  a  kiáltás,  mi  nem va-
gyunk terroristák, mi nem bántunk senkit, mi nem
vesszük el senkitõl, ami õt illeti, mi szabad hazá-
ban, szabadon akarunk élni!

A forradalom napjaiban megszületett összefo-
gás, az akkor kialakult nemzet, ma is mutatja az
utat, és minden március 15-én emlékeztet bennün-
ket, hogy a nemzet megmaradása csak közös aka-
rattal lehetséges, amikor az eszme életté minõsül!
Elképzelhetetlen, hogy 168 évvel a szabadságharc
után még mindig éreznünk kell egy hatalomnak a
szorítását, amely tönkretenne és elpusztítana min-
dent, ami nem önmaga. Es mindezt az apáinktól
örökölt földünkön, ahol minden rög vértõl áztatott,
ahol egykor a kerti szerszámot fegyverre kellett cse-
rélni, s az imádkozásra hívogató harangok a sza-
badság tüzét okádták, mint Gábor Áron ágyúi,
mert nem volt más választás. 

Márton Árpád parlamenti képviselõ, a nagy-
ajtai polgármesterhez hasonlóan az összefogás
fontosságát emelte ki, elmondva, hogy bár a 12
pont a Nemzet egységéhez szólt, de más-más
rétegek értették és értelmezték azt. 

A kezdeti együttlét ezért egymás elleni torzsal-
kodásba  fakadt: “Háromszéken is mindenki a sa-
ját maga érdekeit védte, akkor úgy nézett ki, hogy
nem sikerül összehozni ezt a három érdeket, de az
utóbbi események igazolták, hogy sok-sok idõ kellett
ahhoz, hogy összhangba jöjjön a nemzet, és kiala-
kuljon Háromszék önvédelmi harca” - fogalmazott.
Beszédében felolvasta az udvarhelyszéki Orbán
Balázs Háromszéket méltató szavait, amelyben a
térség védelmi harcát, a zsarnokság ellen vívott
hõsiesség babérkoszorújaként említi meg.

A rendezvényen fellépett a vargyasi Dávid Fe-
renc Dalárda, énekelt Tana Enikõ és Sükei Kata-
lin, Földi Margit, Tatár Ágnes Tekla és Kompo-
rály Bálint szavalatokat adott elõ, áldást mondott
Kelemen-Karikás Árpád szárazajtai református
lelkész.

Hol vannak a mai fiatalok?
A  bodvaji  események  után,  Baróton  elõbb  a

központban lévõ Kossuth emléktáblát koszorúz-
ták meg, majd ezt követõen a Beke emléktáblára,
valamint a Zathureczky temetõben levõ 48-as sí-
roknál helyezték el az emlékezés koszorúit. A Be-
ke emléktáblánál Soós László, a HVIM erdõvidé-
ki tagszervezetének elnöke mondott beszédet:
“Újra itt. Ezelõtt egy évvel is, ezen a helyen ünne-
peltünk együtt. 1848 márciusában volt néhány o-
lyan fiatal, akinek volt mersze kiállni, és elmonda-
ni véleményét, és akikben több volt az öntudat,
mint az átlagos emberben, tudjuk mind, hogy mi
lett ezen fiatalok kiállásával. De hol vannak azok
a fiatalok a jelenben? Hát tudják meg kedves részt-
vevõk, hogy nem halt meg mindenkiben a nemzeti
öntudat, eljön még az az idõ, amikor a jelen Petõfi
Sándorai, Kossuth Lajosai esélyt kapnak, és újra
kiállnak, és újra hallgatni fognak rájuk, de annak
még nincs itt az ideje. Még nem vezették félre elég-
szer a pénzéhes semmirekelõ nagyurak. Még meg-
elégszik a nép egy méltóságteljes vonulgatással
vagy néhány szép szóval. Miközben mindez csak
kétszínûség, parasztvakítás, talán emiatt van, hogy
már ilyen kevesen veszünk részt egy ilyen megem-
lékezésen, hiszen tavaly is ilyen kevesen voltunk. 

És közölünk is, sokan nem érzik át az ilyen ün-
nepségek hangulatát, és csak azért vannak itt,
mert kötelességük, vagy ezen rendszer bábjai, de
foghatnánk a szervezésre is, amit újfent megkö-
szönnék a méltóságteljes nagyuraknak, akik oly
büszkén tartják maguknak ezen ünnepségeket, és
rendezvényeit, holott nem tettek semmit érte, és
még meg sem becsülik azt, hogy ide eljöjjenek. 

Na de ki figyel ide ilyen magamfajta fiatal
szavaira, egy olyan fiatal szavaira, akinek elege
van az elnyomásból, ki már nem hisz azoknak a
nagyuraknak, akik szemtõl szembe kedvesek és
ígérnek, a háta mögött meg kinevetik, akár úgy is
érzem, érezhessük, hogy szélmalomharcot vívunk,
de ez nem így van.  Lassan ez igaz,  de biztosan
ébred a fiatalság, lesz még magyar szabadság, lesz
még diadalmas gyõzelem, elõre fiatalság, elõre
magyarok!”
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A piros az er , a fehér a h ség, a zöld a remény jelképei
Március 14-i események 

A Zathureczky temet ben

A Bodvaji kohónál 



A.E. A lelkünk is ünneplõbe öltözik ilyen-
kor, érezzük, ahogyan szerte a nagyvilágban egy-
máshoz igazodik lélekben a magyar szívdob-
banás. Fontos, hogy megértsük, együtt kell él-
nünk, és tennünk egy szebb jövõért, elõdeink is
nagyon megbecsülték 1848 emlékezetét, ezért
nekünk, egy békés rendszerváltás gyermeke-
inek is meg kell becsülnünk, belõle taníthatjuk
meg életre váltani a szabadságot, az emberhez
méltó, teljes életet. Március 15-höz érve ne feled-
kezzünk meg arról, hogy mi az, ami összeköt ben-
nünket. Mi magyarok, éljünk bárhol a világon,
a szabadság népe vagyunk - hangzott el március
15-én, a véczeri emlékmûnél, és Barót központ-
jában.

A politikai beszédek sorát Véczernél Volner
János, a Jobbik Magyarországért Mozgalom alel-
nöke nyitotta meg, aki elmondta, hogy a magyar-
ság, történelme során, a hosszú elnyomatást soha-
sem viselte, legszebb pillanatai arról szólnak,
hogy a magyarság a saját szabadságáért, a saját ön-
rendelkezéséért ha kellett, akkor harcolt, és ha kel-
lett, akkor a vérét hullatta: “A szabadságot nem le-
het sírással, nyavalygással, könyörgéssel vagy ép-
pen mosolygással kivívni, a szabadságért mindig
meg kell küzdeni, mert aki elnyom, aki zsarnok, az
nem engedi el az elnyomás rabigáját, ezt össze kell
törni, és meg kell semmisíteni”.

Az MPP részérõl ünnepi beszédet mondott
Nagy István városi tanácsos, többször kihangsú-
lyozva a tükörbe nézés fontosságát, ugyanakkor
elmondva azt is, hogy 168 év után megváltozott
körülmények között ugyan, de nekünk, erdélyi
magyaroknak, ma nincs egy valós szabadságunk,
nincs önrendelkezésünk, nincs autonómiánk: 

“Ma sincs más dolgunk,  mint  hogy folytassuk
nemzetünk szabadságharcát, vissza kell szereznünk
a szavak és a tettek hitelét, közösen új nyilvános-
ságot kell teremtsünk, a gondolatnak, a terveknek,
a politikák társadalmiasodásával kell reményt ad-
junk minden erdélyi magyar társunknak, hogy lé-
tezik, és létezni fog egy tisztességes, az emberekrõl
szóló magyar közképviselet (...) Hisszük, hogy a

szabadság, a nemzet, a család, az erdélyiség, az
önrendelkezés és a keresztény gondolkodás érté-
kei képezik az erdélyi magyar közösségünk er-
kölcsi többletének az alapját. Hisszük, hogy a
magyarságunk változást akar, az elhibázott, el-
klikkesedett ciános politizálás helyett, a testvér-
harcoknak a megszüntetését, egy igazi erdélyi
magyar rendszerváltást.”

Vánzca Tibor, az RMDSZ Széki szervezetének
elnöke, a nemzet és a demokrácia fontosságát e-
melte ki, az 1848-49-es eseményeket olyan törté-
nelmi sorsfordulóként tartotta számon, amely so-
rán többnek, igazabbnak érzi magát az a közösség,
amely összetartozik. Az a közösség, amely magyar-
ként akar itt élni, magyarként akar itt dolgozni,
amint ezt tették századokon át, és aki nemcsak
ünnepelni akar, hanem élni jogaival, tényleges
egyenlõségben. A jelen emberéhez szólva a követ-
kezõket mondta: “Gondoljunk arra, hogy minket is
számon kér az utókor, álljunk meg, és egymás gya-
lázása helyett, próbáljunk kezet nyújtani egymás-
nak, hogy majd gyerekeink is büszkék lehessenek
ránk, így talán átérezhetjük a márciusi ifjak, az ara-
di 13 hûségét. Ma azt kívánom az erdõvidéki szé-
kely magyaroknak, hogy ne csak a múltra, 1848

hõseire emlékezzünk és lehessünk büszkék, lehes-
sünk büszkék önmagunkra, legyünk képesek öntu-
datos magyar emberek lenni itthon, Erdélyben, E-
urópában.” Váncza nem felejtette el az új rendõr-
állam megszületésének jövõképét felvázolni,
melyben a személyiségi, közösségi, a sajtó- és szó-
lásszabadságunkat próbálják korlátozni. Ezt nem
hagyhatjuk, ebben az ellenállásunk fõ ismérve az
összefogás kell, hogy legyen - fogalmazott.

A március 15-i megemlékezés, a véczeri ünnep-
séget követõen, Barót város központjában folyta-
tódott, ahol Demeter László muzeológus, az
1848-as események máig tartó hatását elevenítette
fel, amelynek példája talán most a leghangsúlyo-
sabb, akkor, amikor üldözik jelképeinket, nyel-
vünket, háttérbe szeretnék szorítani kultúránkat,
le akarják törni gazdaságunkat, vagy 600 km-el
nyugatabbra, vagy 3-4000 km-rel keletebbre sze-
retnének látni minket: 

“Üzenjük, az elõttünk járók példájára is apellál-
va, hogy több mint ezer éve itt vagyunk, és itt is
fogunk maradni. Akkor fogjuk igazán tisztelni az
ország hivatalos nyelvét, ha a miénket nem üldö-
zik, akkor fogjuk tisztelni az ország zászlaját, ha a
miénket szerethetjük, és ezért nem üldöznek ben-
nünket. Akkor fogjuk elfogadni jelenlegi helyzetün-
ket, ha hagynak minket, magyarokat, jogaink teljes
körét gyakorolni. Hiszen Erdély nem a románoké,
hanem Erdély azoké, akik lakják, magyaroké, ro-
mánoké, németeké, mindannyiunké.”

Lázár-Kiss Barna, Barót város polgármestere
beszédében a 48-as hõsök tetteit emelte ki, a-
mely megtestesíti a Nemzet szellemét. Innen le-
het erõt meríteni a mindennapi munkához, õk
erõsítik meg a hitet, a haza szeretetét. Ma, a sza-
badságot nem fegyverrel kell megvédeni – nyo-
matékosította –, hanem bölcsõvel, tollal, ekével,
kinek-kinek a lehetõsége, és tehetsége szerint.
Ott kell helyt állnunk, ahol szükség van, akkor
is, ha ez áldozatokkal jár – fogalmazott. 

A véczeri emlékmûnél Szabó Elõd ürmösi uni-
tárius lelkész, Barót központjában Nagy Károly-
Kázmérköpeci református lelkész mondott áldást.
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“Égbe a népet, pokolba az arisztokráciát!”
Március 15-i események

A véczeri emlékm nél

Barót központjában
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Erdõvidékiek, akik nem itthon élnek, de akik  tu-
dására, tapasztalataira, kapcsolataira bármikor
számíthatunk, akik szakmájuk, tanulmányaik
miatt más vidéket választottak, akik eredményeire,
megvalósításaira mindig büszkék lehetünk. 

A baróti BOKOR CSONGOR diákkorában
is aktívan részt vett a közösségi életben, és ez
késõbb sem változott. Egyetemistaként is
megtalálta azt a közeget, ahol tevékenyked-
ni, fejlõdni tudott, hasznossá tenni magát kör-
nyezete számára. Tavaly sikeresen megpá-
lyázta a Petõfi Program ösztöndíját, melynek
eredményeként augusztus végétõl Fogarason
erõsíti a szórvány magyarság azonosság tu-
datát. Csongit a munkájáról és további ter-
veirõl kérdeztük.  

- Milyen egyetemre jártál, mit tanultál?
- 2014 nyarán diplomáztam le a BBTE földrajz

karának földrajzi elemzõ szakán. Jelenleg ugya-
nezen a karon vagyok másodéves mesteris hall-
gató Turizmus és Területfejlesztés szakirányon.
Eddigi egyetemi éveim alatt kétszer félévet
Erasmus ösztöndíjjal Budapesten az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Természettudomá-
nyi karán tanultam. 

- Hogy szereztél tudomást errõl a program-
ról, és miért pályáztad meg?

- 6 éve vezetõségi tagja vagyok a Kanadai Rá-
kóczi Alapítványnak, mely évrõl évre tehetsé-
ges határon túli középiskolás fiatalokat táboroz-
tat Magyarországon, vezetõképzõket, találkozó-
kat szervez a Kárpát-medence elcsatolt területe-
in. Az alapítvány szervezõi közül többen részt
vettek hasonló kormányzati ösztöndíjprogra-
mokban. Tõlük volt tehát az információ, és a ka-
nadai vezetõségtõl származott az a fontos szak-
mai ajánlás, ami lehetõvé tette, hogy pályázzak.

Eddigi civil tevékenységeimmel is a határon
túli magyarságot segítettem, az, hogy felvettek
ebbe a programba, elismerést és óriási tapaszta-
lat szerzési lehetõséget jelent számomra, a saját
nézõpontomból.  Persze  itt  nem  ezen  van  a
hangsúly, hanem a közösségen, értük dolgo-
zom.

- Milyen terveid voltak induláskor, milyen
célokkal fogtál bele?

- Nem ismertem a fogarasi magyar közössé-
get, a szokásokat, a már bejáratott programokat
és a lehetõségeket. Ezért a legfontosabb az volt,
hogy a közösség vezetõivel leüljek, és megbe-
széljem, hogy mit lehetne tenni, mi az a hozzá-
adott érték, amit én ösztöndíjasként a közösség
magyar identitásának erõsítése érdekében tehe-
tek. A programban fogadó szervezetem a Ma-
gyar Unitárius Egyház, a mentorom pedig Török
István unitárius esperes, õ koordinálja a munká-
mat.  Miután felvettem a kapcsolatot velük, az
elsõ találkozásunk során megbeszéltük a priori-
tásokat. Elõzetesen tudtam, hogy a városban
2010-ben megszûnt a magyar oktatás, ezért ké-
szültem olyan eszközök beszerzésével, módsze-

rek elsajátításával, melyek a magyar nyelv fakul-
tatív oktatását segítik.

- Dióhéjban beszámolsz arról, hogy milyen
tevékenységeket indítottál el, mivel foglal-
koztál augusztus óta?

- Fogaras csupán 85 km-re fekszik Baróttól,
így nagyon fontosnak tartottam, és egyfajta
célként fogalmaztam meg már az elején,  hogy
én mindenképp elõnyt kell kovácsoljak abból,
hogy erdõvidéki vagyok. Elindítottam a Babits
Mihály Önképzõkört, mely nevét a város híres
lakójáról kapta, és amelynek keretében kéthe-
tente a fogarasi református egyház gyülekezeti
termében színvonalas elõadásokat szervezek,
melyre alkalomról alkalomra nagyobb az érdek-
lõdés. Volt már itt színész, színjátszócsoport,
politológus, zenész, hidrológus. Felléptek a ba-
róti Szász Árpád hidrológus, VADFIE színját-
szócsoport, Kolumbán Sándor Bardocról, de
persze  nem  csak  erdõvidékieket  hívtam  meg
elõadni, hiszen Zsigmond József politológus jo-
gász Sepsiszentgyörgyrõl, Csadi Zoltán színmû-
vész Budapestrõl is járt ott elõadóként.

Folyamatosan konzultálok Demeter László-
val, aki a Dél-erdélyi szórvány tapasztalt segí-
tõje,  ezúton  is  köszönök  neki  minden  eddigi
segítséget. Bekapcsolódok a közösség bejáratott
programjaiba, segítek, amivel tudok. Fakultatív
magyar órát tartok a gyerekeknek heti két alka-
lommal. 

Már kezdetben tudtam, hogy tevékenységeim
ki fognak terjedni a Fogarastól 18 km-re fekvõ
Halmágyra is. Ott, a szinte velem egy idõben
érkezõ új evangélikus lelkész házaspárral nagy-
on hatékonyan együtt tudtunk mûködni, nóta-
estet, játszóházat, színházi elõadást szervez-
tünk. Cikkeket, beszámolókat írok, interjúkat
készítek, énekelek a helyi kórusba, segítek ott is
amit tudok, és én vagyok az unitárius egyház-
község önkéntes kántora. Ifjúsági klubot szer-
veztem, énekeket tanulunk, mûsorokat állítunk
össze, közösséget építünk, és ezek mellett, ha
megkér valaki valamire, ügyintézõ funkcióm is

van. 
Fogarasi küldetésem május közepéig tart, épp

ezért májusra álmodtam egy nagyot, és a fogadó
szervezetemmel egyeztetve, a fogarasi reformá-
tus egyház vezetõségének segítségével és Ko-
vászna Megye Tanácsának támogatásával, erdõ-
vidéki elõadókkal (Csala kürtje, Syncron tánce-
gyüttes, Kolumbán Sándor) és erdõvidéki segít-
séggel (Metronom hang és fénytechnika, ZIKE)
egy szabadtéri rendezvény formájában május 7-
én megszervezem az I. Fogarasi Magyar Napot,
melyre mindenkit szeretettel várunk.

Egyéni kompetenciáim, úgy gondolom, fej-
lõdtek a magyar oktatás, rendezvényszervezés,
zenei oktatás, közösségi munka terén. De a leg-
fontosabb az az élmény és az a szeretet, meg-
becsülés, amit a helyi emberek mutatnak irán-
tam, ragyogó szemmel fogadva mindent, amit
nekik, velük közösen szervezek.

- Májusban jár le a program, mik a terveid
továbbra?

- Megírom a mesteri disszertációmat "Merre
tart a kastélyturizmus Erdõvidéken" címmel. A
fogarasiak szinte minden nap elmondják, hogy
nem engednek el, örökbe fogadnak, de sajnos
közeledik a május.

Jogilag nem vehetek részt újra a programban,
de nagy örömömre a párom, Hollanda Tímea,
aki az én programom állandó önkéntes segítõje,
leadta a pályázatát, a terv az, hogy egy kis sze-
repcserével folytonossá tudjuk tenni a munkát,
és folytatni tudjuk amit elkezdtem, elkezdtünk.
A döntés nem a mi kezünkben van.

-  A  földrajz  a  választott  szakod,  ez  nem
igazán kapcsolódik az általad választott
úttal. Vagy igen?

- A szakmabeliek tudják, hogy ez az irány az
egyik leginterdiszciplinárisabb az egyetemi pá-
lyák közül....  gyakorlatilag azoknak nagyon jó,
akik mindenhez értenek egy kicsit. Erre a pályá-
ra nem annyira az egyetemi tanulmányaim, ha-
nem a civil tevékenységeim vezettek rá. Viszont
ha  belegondolunk,  a  közösségépítés  része  a
területfejlesztésnek, így a tanult szakmámhoz is
közel áll. 

- A távolabbi jövõben szándékozod tudá-
soddal Erdõvidéket gyarapítani? 

- Mindenféleképpen! Ha lesz rá lehetõségem,
Baróton szeretnék élni és dolgozni... Imádtam
Kolozsvárt, még jobban Budapestet, Fogarason
is  rendkívül  jól  érzem  magam,  de  soha  nem
hagynám el végleg Erdõvidéket. Akárhol éltem,
tanultam, mindig mindenhova magammal vit-
tem kistérségünk hírnevét, tudományos dolgo-
zatokkal, kulturális programok szervezésével.
Hosszútávon ezt szeretném megfordítani, és
Erdõvidékre hozni azokat az értékeket, embe-
reket, akiket a nagyvilágban megismertem.

Ez az elmélet, a gyakorlatban majd meglátjuk
mi lesz.      

Kérdezett: Szász Réka

Interjú

A közösségért dolgozom
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Attól, hogy két pihenõ nappal indul a rö-
vid munkahét, még nem garancia, hogy energi-
kus legyél. Fáradtságot és balesetveszélyt mutat
egy bolygókereszt, amelyben tízbõl hét bolygó
részt vesz. A szerda kellemesebb lesz, de csütör-
tökön a Rák Hold sértõdékeny rokon miatti csa-
ládi feszültséget szimbolizál. Ne adj neki okot a
sértõdésre! 

Sokba fognak kerülni a gyerekek, vagy ha
nincsenek gyerekeid, akkor a saját belsõ gyere-
ked hétfõn és kedden. Az Ikrek Hold egyértel-
mûen a szabad téri programoknak és a pénztár-
cádnak kedvez. A szerda könnyûnek ígérkezik,
de csütörtökön egy Hold – Plútó – Uránusz boly-
góháromszög óvatosságra int, ha el akarod kerül-
ni a balesetet. 

Az Ikrek Hold miatt  hét  elején nyûgös le-
hetsz. Ráadásul egy bolygókereszt belsõ és külsõ
feszültséget és/vagy konfliktust ígér. Menj ki a sza-
badba, és szellõztesd ki a fejedet! A szerda jobb
lesz: víz és föld jelben járó bolygók békét hoznak.
De csütörtökön a Rák Hold költekezésre hajla-
mosít. Ne menj mínuszba, aludj rá egyet! Pén-
tektõl az Oroszlán Holdtól utazhatnékod lesz. 

Vigyáznod kell, mert ez a hét több veszélyt
tartogat  a  számodra:  hétfõn és kedden a közle-
kedésben kell óvatosnak lenned. Egy bolygóke-
reszt balesetveszélyt szimbolizál. A szerda lesz a
hét  legszuperebb  napja  a  Rák  Hold  –  Halak
Vénusz fényszög miatt. De csütörtökön nehéz
lesz elkerülni egy szóváltást. A Hold – Plútó –
Uránusz háromszög kíméletlen stílust jelez. A
megoldás az, ha kitérsz a provokáló elõl. Ezáltal
gyorsan elillan a feszültség.

Nincs az pénz, amit ne lehetne barátokra
és mulatozásra költeni. Ezért is jó tudnod, hogy a
hét elején egy bolygókereszt „léket üthet” a pénz-
tárcádon. Szóval jobb, ha nem költekezel! Szer-
dán a Rák Hold szerint nehezen veszed fel a rit-
must. Csütörtökön maradj ki a munkahelyi plety-
kából! A Hold – Plútó – Uránusz bolygóhárom-
szög kínos helyzetet vetít elõre. 

Úgy tûnik, nem leszel fényes kedvedben
annak ellenére, hogy két pihenõ nappal indul a
hét. Egy téged kellemetlenül érintõ bolygókereszt
ingerlékenységet és nyúzottságot mutat. Sze-
rencsére ez szerdára elmúlik. A csütörtökön egy
másik bolygóháromszög hoz feszültséget. De
csak akkor, ha belefolysz. Az a rivalizálás, ami a
munkahelyeden zajlik, nem a te ügyed. 

Rögtön a hét kezdetén egy bolygókereszt ne-
hezíti meg a dolgodat. Szerencsére az Ikrek Hold
miatt elemedben leszel. Szóval nem reménytelen
a helyzet. Szerdán kellemes meglepetés vár a
munkahelyeden.  Mutasd  ki  az  örömödet!  De
csütörtökön egy Hold – Plútó – Uránusz bolygó-
háromszög párkapcsolati feszültséget mutat, ami
borússá teheti a kedélyedet. 

Az a jó neked, hogy a Halakban járó bolygók
téged nem irritálnak. Mégsem látszik valami
kellemesnek a hét eleje. Ugyanis megmérgezheti
a hangulatot egy bolygókereszt, amelyben tízbõl
hét bolygó részt vesz. Szerdától szerencsédre a
Rákba lépõ Hold immunissá tesz mindenre. Csak
csütörtökön kell vigyáznod, hogy kimaradj egy
szócsatából. Péntektol friss energiák jönnek, amit
az Oroszlán Hold, a szombati tûz háromszög és
vasárnap a Kosba lépõ Nap garantál.

Elengedhetetlen, hogy tudj róla: egy olyan
bolygókereszttel indul a hét, ami közvetlenül é-
rint téged, és vitát, sõt ha nem vigyázol, szakítást
eredményezhet. Tehát nagy a tét. Szerdára ennek
nyoma sem lesz. Áthelyezõdik a hangsúly pénz-
ügyi egyensúly megtartására. Ebben a témában
egy csütörtöki Hold – Plútó – Uránusz bolygóhá-
romszög hoz kihívást. 

Biztos, sokan lesznek úton a hét elején. Sajnos
egy bolygókereszt zûrzavart hozhat a közlekedés-
ben. Vigyázz magadra és a többi úton lévõre is! Így
elkerülheted a legrosszabbat: a balesetet. Szerdától
a Rák Hold a párkapcsolat fontosságára hívja fel
a figyelmedet. Ezzel kapcsolatosan csütörtökön
belsõ és külsõo vívódást mutatnak a csillagok.

Irigylésre méltóan szerencsés vagy, mert
kimaradsz a hétfõ-keddi bolygókereszt és a csü-
törtöki bolygóháromszög feszültségébõl egya-
ránt. Persze csak akkor, ha nem folysz bele o-
lyasmibe,  ami nem a te dolgod.  Az igazi  vér-
pezsdítõ izgalmak péntektõl várhatóak. Ekkor a
Hold belép az Oroszlánba, és valaki magára
vonzza a figyelmedet. 

Tízbõl négy bolygó jár a Halak jelében. Ez
kedvezõ. Mégis a hosszú hétvége utolsó, vagyis
a hét elsõ két napja nagy feszültségeket hoz. Egy
bolygókereszt megmérgezheti a hangulatot
benned és körülötted is. Úgy kell viselkedned,
mintha hímes tojásokon lépdelnél. Szerdára ez
az egész elillan. Csak csütörtökön mutatnak
pénzügyi fejtörést a bolygók. Péntektõl minden
és mindenki felhõtlenebb lesz. Az Oroszlán
Hold, a szombati tûz bolygóháromszög és vasár-
nap a Kosba lépõ Nap mind a tavaszra utal…

Március 18-tól március 25-ig

Keresztrejtvény

A márciusi NÉGY keresztrejtvényt ha MEG-
FEJTI, és KIVÁGVA ELKÜLDI borítékban
nevével és címével együtt a szerkesztõségünk-
be legkésõbb március 31-ig, helyes megfejtés
esetén a sorsolás során megnyerheti a 40 lejes
pénzjutalmat.

VÍZSZINTES 1. Idézet elsõ része, 9.
Árúba bocsájt, 10. Német város, 11. Kopasz,
12. Szeretõ olaszul, 14. Sugár egység, 16. Ki
látott… -  Ady,  17.  Kigondol,  19.  Római szá-
mok összege: 105, 21. Brit fotómodell (Moss),
22. Számnév, 24. Európai pénznem, 26. Spa-
nyol exkirálynõ, 28. Madzag, 30. Határozó-
rag, 32. …Paulo, 33. Olasz szigetcsoport, 35.
Mihók társa.

FÜGGÕLEGES 2. Csapat angolul, 3.
Befõz, 4. Rakodni kezd! 5. Máltai, német,
osztrák gkj., 6. Szabadtéri múzeum, 7. Rövid ze-
nei hang, 8. Elmúló, 11. Idézet második része,
13. Szakmailag kiváló, 15. Japán fotómárka, 18.
Középre bead!, 20. Réz, kén, amerícium vegy-
jele, 23. Múlik, 25. Francia település, 27. Ázsiai
tó, 29. Maros testvére, 31. Elõtag: hegy, 34.
Ludolf féle szám.

Mérõ László KÉSZÍTETTÉK:  MIHÓK MARGIT ÉS BOGYOR ERZSÉBET
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Ezen a héten a 20 lejt 

Szebeni Magdolna  
baróti nyugdíjas nyerte.

Nyereményét átveheti szerkesztõsé-

günkben munkanapokon 8–16 óráig.

A FÉNYES VENDÉGLÕ
vállalja esküvõk, keresztelõk, 
összejövetelek, halotti torok,

állófogadások vagy
más rendezvények 

teljes körû intézését
akár kiszállással kultúr-

otthonokban vagy más 
helyiségekben.

Elérhetõség: 0744-147980,
0744-656019.

Baróton, a Szabadság út 7 szám
alatt (a Bányakantin épületének

raktárhelyiségében)
minõségi NÉMETNÉMET

HASZNÁLT BÚTORHASZNÁLT BÚTOR-
és hásztartási 

kellékes üzlet várja vásárlóit.
Minden érdeklõdõt szeretettel

várunk kedvezõ árakkal
Telefonszám: 
0743-683268.

Grillezõ kemencék
építését vállalom A-Z-ig,

Kovászna, Hargita és
Brassó megyékben.
Érdeklõdni a lenti

telefonszámon, minden
nap 8 - 20 óráig.

Ár megegyezés alapján.

Fac construcþii de cuptor de gril
din cãrãmidã de la A-Z, în zonele 

Covasna, Harghita ºi Braºov.
Puteþi sã mã contactaþi la numãrul de
telefon de mai jos în fiecare zi de la ora 

8 pâna la ora 20. Preþ dupã acord comun.
Tel: 0758-379975 - Sofalvi László

Barót környékén 
mezõgazdasági területet

vásárolok.
Tel.: 0746-135176.

A Baróti Comert kft.
elárusítót alkalmazelárusítót alkalmaz

(férfi vagy nõ). 
Érdeklõdni az alábbi 
telefonszámon lehet:
0745-0377640745-037764

(múlt héten hibás szám jelent
meg, ezért az érintettek

elnézését kérjük)

A munkaügyi minisztérium által
jóváhagyott személy, I.I. VAJDA

zvédelemre szakosodott
egység szolgáltatásai:

- t zvédelmi dokumentáció össze-
állítása cégeknek, intézményeknek és

egyéb aktivitásoknak
- a személyzet felkészítése (havonta)

a t zmegel zésre
- interaktív kommunikáció a munkahelyen 

- t zvédelmi terv összeállítása
- jellegzetes tevékenységekre
vonatkozó iratok jóváhagyása
- t zvédelem megszervezése a

munkahelyen
- t zoltó palackok forgalmazása

A sepsiszentgyörgyi 
CLIMAX kft. a munkavédelem

széles skáláját kínálja!
Elérhet ség: 0741-585462, 

0745-555481

Közérdek  közlemény
Baróti ügyfeleink figyelmébe!

A háztartásokban szelektíven gy jtött hulladékok (papír, üveg, pille-
palack - PET, elektromos és elektrónikai termékek) leadhatók a baróti pol-
gármesteri hivatal udvarán, szerdán 14.00 -17.00 és pénteken 12.00-
14.00 között. A négy típusú értékesíthet  hulladék ára 10 kg-ként a követ-
kez : PET palack - 8,8 lej, papír - 2,5 lej, üveg - 80 bani, elektromos és
elektronikus hulladék - 3,8 lej. A leadott hulladékmennyiség és egység-
ár szorzatából kiszámított összeget a hulladékelszállítási számlából lev-
onjuk. A begy jtött hulladékmennyiségeket a TEGA R.T. a baróti polgár-
mesteri hivatal udvaráról elszállítja. B vebb információk a hivatalban
vagy a TEGA R.T. diszpécserszolgálatánál igényelhet k. Telefonszám:
0267-310123.

A szelektív hulladékgy jtés célja a háztartási vegyes hulladékok csök-
kentése, ezáltal az újrahasznosított hulladékok felhasználhatók má-
sodlagos nyersanyagként, így jelent sen kisebb mennyiség  szemét kerül
a hulladéklerakóra.

HIRDETÉS
VARGYAS község Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet a

következ  üres poszt elfoglalására:
A 188/1999-es törvény 54-es szakaszába foglalt általános követelmé-

nyek mellett a jelölteknek az alábbi specifikus elvárásoknak kell eleget
tenniük: 

1. Tanácsadó (consilier) poszt esetében: 
- hosszútávú egyetemi végzettség az alábbi szakterületek egyikén:

szociális gondozás, szociológia, pszichológia, jog
- régiség nem szükséges
- számítógépkezel i ismeretek (Word, Excel, Internet)
A tanácsadói posztra az írásbeli vizsga 2016. április 14-én 10 órától,

az interjú 2016. április 19-én 10 órától lesz megtartva, a Polgármesteri
Hivatal gy léstermében.

A vizsgára 2016. április 4-én 16.00 2016. április 4-én 16.00 óráig lehet jelentkezni a Polgár-
mesteri Hivatal titkárságán, telefonszám: 0267-376206.

Ilkei Francisc polgármester 
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regionális hetilap
Szerkesztik:
Albert Egon,

Varga Béla (fotós)
Tördelõszerkesztõ:

Szász Réka 
Lapterjesztõ:
Vajda György

Postacím:
525100 Barót

Rózsák utca 40
Tel./Fax: 0267-378400

E-mail: erdovidek@evidek.ro
www.evidek.ro

Szerkesztõségi elnök:
Antal István

Kiadja: az Actual Print kft.
A közölt cikkek jogi 

felelõssége a szerzõé.
ISSN 1453-4118

Apróhirdetések

Ha jót szeretne Ha jót szeretne 
enni-innienni-inni

a a PARTY-PUBPARTY-PUB -ban -ban 
kell azt tenni!kell azt tenni!

Kiszállással vállaljuk: Kiszállással vállaljuk: 
esküvõk, keresztelõk, halotti

torok, és egyéb rendezvények
teljes körû intézését
LEGYEN ÖN IS A MI

VENDÉGÜNK!

TEL: 0740-132305.
3+13+1 akció pizzára!akció pizzára!

(hármat fizet 
négyet kap)

Földszinti helyiség kiadó a Rózsák utca
40 szám alatti 1A tömbházban, üzletnek,
könyvelõségnek, fodrászatnak, stb. megfele-
lõ. Telefon: 0740-317534.                       (265)   

165/65 R14-es, 80%-os téligumik eladók.
Tel.: 0762-212395.                                  (266)   

Eladó hálószobabútor. Tel.: 0740-317534.
(267)

Jó minõségû házi vörösbor eladó. Érdek-
lõdni a 0752-060305 telefonszámon.     (268)

Negyedik emeleti bútorozott garzonlakás
eladó, a gáz be van kötve. Tel.: 0267-377665.

(269)
Eladó  piros  és  fehér  sante  ültetni  való

burgonya, csere is érdekel szálas takarmány-
ra vagy disznóra. Tel.: 0724-287404.     (270)

Baróton nagy mennyiségben széna eladó.
Tel.: 0746-135176.                                 (271)

A Szabadság téren, saját hõközponttal
rendelkezõ, külön bejáratú, kétszobás, föld-
szinti, cserefa parkettás tömbházlakás, csere-
pes tömbházban, sürgõsen eladó. Tel.: 0741-
105904, 0741-016503.                              (272)

Német óriás szürke nyulak eladók. Tel.:
0742-847290.                                        (273)

Telek eladó a Keserû kerttõl 50 méterre,
2000 négyzetméter, rendezett papírok, bekerít-
ve. Tel.: 0049-1777771860, 0742-593061.

(274)
Bardoc 206. szám alatt, hét hónapos vem-

hes tehén és tíz hónapos borjú eladó. Érdek-
lõdni a 0740-383777, vagy a 0742-668619-es
telefonszámon.                                      (275)

Bontásból származó ajtók és ablakok ela-
dók Olasztelek 165 szám alatt. Tel.: 0751-
859284.                                                  (276)

Eladó kettõs eke, vagy elcserélném gabo-
nára. Tel.: 0747-126438.                        (277)

Háromszobás, harmadik emeleti tömb-
házlakás garázzsal eladó Baróton. Tel.: 0745-
629361.                                                  (278)

Heti akció a COMIXT 
mindkét üzletében!

Fagyasztott zöldség 400 gr  /  2,99 lej

sesc szalámi 650 gr / 12,25 lej
Galinia csirkeparizer 1 kg / 13,50 lej 

Rama süt margarin 250 gr / 2,49 lej
Gyermely cérnácska 250 gr / 2,89

És még sok más termék!

Szakember szarvasmarha
és koca mesterséges
megtermékenyítést,

valamint korai 
ultrahangos vemhesség-

vizsgálatot vállal 
kér dz  állatoknál.

Telefonszám: 
0762-212395.

Biztosításra van szüksége?
Mi biztosítjuk Önöknek a

legjobb ajánlatot a legjobb áron:
KÖTELEZÕ, LAKÁS, CASCO,

ÉLET BIZTOSÍTASOKRA
Barót, Kossuth Lajos utca, 161 szám 
(az ÉVA kft. elektonikai üzlete mögött)

Érdeklõdni a 0267-377106, 
0726-170862 telefonszámokon. 

Apróhirdetések
Vágnivaló kecskegidák eladók. Tel.: 0762-

212395.                                                  (279)
Eladó kétszintes kertes családi ház Olasz-

telek központjában, valamint topográfus mé-
rõmûszer, 1/2 hegedû, szilvapálinka nagy
mennyiségben. Tel.: 0742-639125.    (280)

Baróton négy darab 15-ös alufelni négy év-
szakos gumival eladó. Tel.: 0741-041629. (281)

Baróton családi ház eladó a Víz utca 143
szám alatt, melléképületekkel, 30 ár kerttel,
valamint eladó 2 hektár szántó és 1,5 hektár
kaszáló. Tel.: 0365-412766, 0748-028848.

(282)
Elsõ emeleti, elsõ osztályú garzonlakás el-

adó a Rózsák terén. Tel.: 0749-845279.    (283)
Hermányi kõbõl (vörös andezit) készített,

bontott, vagy lebontható kapulábakat vásárol-
nék. Tel.: 0740-204443.                             (284)

120-140 kg-os disznók és süldõk eladók.
Tel.: 0743-531791.                                     (285)

Búza, hármas faablak, jó minõségû bontott
csempekályha eladó. Tel.: 0724-271559. (286)

Kukorica, búza, búzakorpa, cukor, cukor-
répa, kõsó, szalmabála, ennivaló és vegyes
krumpli, cékla, piros és fehér tojótyukok ház-
hoz szállítva eladók. Tel.: 0746-995369.  (287)

Zselés köröm készítését vállalom kedvezõ
áron, ebben a hónapban 25 lej. Tel.: 0755-
201159.                                                    (288)

Full extrás, Németországból hozott BMW
eladó, 523I, 1997-es évjáratú, 2005-ös benzin
motor, 175.000 km-ben, ára 1200 euró, vagy
csere is érdekel. Tel.: 0755-201159.         (289)

Jogosítvánnyal rendelkezõ, építõiparban
jártas festõt, burkolót, gipszkartonozót, segéd-
munkást alkalmazok azonnali kezdéssel
Gyõri  és  osztrák  munkára.  Tel.:  0036-
202996726.                                              (290)

Húsvétra 8-10 kg-os bárányok eladók. Tel.:
0737-032750.                                           (291)

30-35 kg-os süldõk eladók Barót, Béke
utca 28 szám alatt. Tel.: 0752-309385.    (292)

Húsvétra 8-10 kg-os bárányok eladók e-
gészben vagy félben. Tel.: 0746-332337.  (293)

Vargyason szénabála eladó, 6 lej darabja.
Tel.: 0723-654464.                                   (294)

Személyi jövedelemadója 2 %-á-
val támogassa a lapunkat segítõ
Dr. Fábián László Egyesületet! 

Szükséges adatok: 
Cod fiscal: 18244075 
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