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A reptéri kifutópálya biztonságos

A Wizz Air visszatérésében reménykednek

Elkésett
beszélgetések

Pedig azt hittem, lektűrt ajánlok az
olvasónak, amikor kézbe vettem
Popper Gábor, a híres pszichiáter,
egyetemi tanár, száz meg száz nevelési-oktatási problémával foglalkozó író fiának könyvét, A lélek
polcait.

____________15.

Keresse
az újságárusoknál!

Szerdától a marosvásárhelyi Transilvania repülőtérről a kolozsvári reptérre irányította át járatait a Wizz Air fapados légitársaság. Az intézkedés több ezer utast érintett
kellemetlenül. A Maros Megyei Tanács elnöke, Péter Ferenc és
a légikikötő igazgatótanácsának elnöke, Peti András tegnap
sajtótájékoztatón kijelentették, remélik, mihamarabb visszatér Marosvásárhelyre a Wizz Air.

Antalfi Imola

Fotó: Nagy Tibor

Péter Ferenc tegnapi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a Transilvania
repülőtér működtetése és fejlesztése továbbra is elsőrendű fontosságú a
megyei önkormányzat számára. A Wizz Air járatainak átirányítása
Kolozsvárra találgatásokra adott okot, ezért fontosnak tartotta tisztázni a
sajtóban megjelent ellentmondásos híreket, és ismertetni a „valós
helyzetet”. Mint elmondta, a légikikötőt rendszeresen ellenőrzi a Légügyi
Hatóság, amely legutóbb megállapította, hogy a hatóság által ajánlott cselekvési tervet nem vette figyelembe a repülőtér korábbi vezetősége. Peti
Andrást augusztus 12-én nevezték ki a repülőtér igazgatótanácsi elnökévé,
tehát nem ő tehető felelőssé a kialakult helyzetért – hangzott el. Az azóta
(Folytatás a 4. oldalon)

Csúszópénzkultúra

Karácsonyi Zsigmond
Kiszállítás hétfőtől péntekig 8-15 óra között. 50 lej felett a kiszállítás ingyenes!
Minden kedden és pénteken friss baromfihúst kapunk Magyarországról!
Legjobb árak a városban!
Friss egész csirkecomb 7,49 lej/kg, friss felső és alsó csirkecomb 7,95 lej/kg,
friss farhátas csirkecomb 5,49 lej/kg, friss csontos csirkemell 11,95 lej/kg, friss csirkemáj 7,95 lej/kg,
friss csirkeszárny csak 6,95 lej/kg, friss csirkefarhát 1,89 lej kg.
Tipp:
Pampers Giant Pack pelenka különböző méretben csak 64,90 lej!
Coccolino illatos öblítő (1 l) 8,49 lej
Tide dobozos mosópor színes/fehér ruhákhoz (300 g) 4,95 lej
Fine színvédő kendő (12 darabos) 4,49 lej. Cif folyékony súrlószer (500 ml) 7,95 lej
Jar folyékony mosogatószer (900 ml) 8,95 lej. Edeka vízkőoldó (750 ml) 12,79 lej
Ultra mosogatópor (500 g) 7,49 lej
Floren légfrissítő (300 ml) 4,49 lej. Bref vécéillatosító (50 ml) 4,95 lej
Clin ablaktisztító (500 ml) 6,95 lej. Domestos általános tisztítószer (750 ml) 6,49 lej
Bref folyékony vécéfertőtlenítő szer (750 ml) 5,75 lej
Szerencsi kakaós tortadara (70 g) csak 0,95 lej.

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Uniós pénzeket nyúlt le jogtalanul a konstancai ortodox
főpap. A vizsgálódó hatóság szerint közel 1,5 millió lej
mezőgazdasági támogatást kapott az általa irányított
érsekség a nem létező szőlőültetvényeik után. A korrupcióellenes ügyészség egyebek mellett hamis nyilatkozatai
miatt indított eljárást. Magyarán: hazugsággal vádolja az
egyházi vezetőt. De más vétke is van Teodosie érseknek:
500 eurót fogadott el egy férfitől, hogy annak kifizessék a
jogos bérét. Egy hónappal ezelőtt hatósági felügyelet alá
helyezték az érseket. Azóta harminc pópa kíséretében
rendszeresen látogatja a rendőrséget. Lehetne moralizálni
azon, hogy az államvallás szerepben tetszelgő egyház szolgái milyen példát mutatnak a híveknek, de valójában ennél
sokkal többről van szó. Az ortodox egyház kegytárgykereskedelmétől a katedrálispanamákig elképzelhetetlen
méretű a feketegazdaság és megvesztegetés. Nem csoda,
hogy az unió tagországai közül nálunk a legfejlettebb a
csúszópénzkultúra. A Transparency International a hét
elején tette közzé legújabb jelentését, amely 42 európai és
ázsiai ország 60 ezer állampolgárának véleményét tükrözi.
Az emberek többsége szerint a kormányok nem tesznek
meg mindent a korrupció felszámolásáért, ugyanakkor
személyes ügyintézésük során maguk is élnek a kenőpénz
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 29 perckor,
lenyugszik
16 óra 45 perckor.
Az év 323. napja,
hátravan 43 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma JENŐ,
holnap ERZSÉBET napja.
ERZSÉBET: héber eredetű,
nyugati közvetítéssel érkezett
hozzánk. Jelentése: Isten az én
esküvésem. Változata az Alicia, önállósult becézése a
Zsóka.

Változó idő

Hőmérséklet:
max. 100C
min. 10C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2016. november 17.

1 EUR

4,5195

100 HUF

1,4605

1 USD

1 g ARANY

4,2120
166,6215

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

18, 29, 7, 11, 8 + 12

32, 3, 20, 17, 36, 23
17, 42, 39, 30, 36, 4

NOROC PLUS: 8 8 1 1 1 4

SUPER NOROC:9 5 6 2 8 4
NOROC: 0 4 4 6 4 5 8

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Vetélkedő általános iskolásoknak

Az Iskola a Dombon Egyesület (IDE) november 29-én vetélkedőt szervez általános iskolások számára. A versenyt,
melynek témája az Osztrák-Magyar Monarchia és öröksége, a Communitas Alapítványon keresztül az RMDSZ
támogatja. A szervezésben közreműködnek: Högyes Katalin, Kántor István, Kerekes Szilárd és Neagu Katalin történelemtanárok, valamint Körtesi Sándor, a 7-es Számú
Általános Iskola igazgatója. A vetélkedő anyaga megtalálható az egyesület Facebook-oldalán. Érdeklődni és benevezni november 23-ig lehet a már említett FB-oldalon vagy
az iskoladombon@yahoo.com e-mail-címen.

Méhészek szakmai találkozója

A Maros Megyei Méhészegyesület A megyei méhészet jelene és jövője címmel szimpóziumot szervez Marosvásárhelyen, a Traian Săvulescu Mezőgazdasági Líceum
amfiteátrumában. A szakmai találkozóra december 8-án
10 órától kerül sor. Az egyesület vezetősége arra kéri a jelentkezőket, hogy november 30-ig iratkozzanak fel annál
a méhészkörnél, ahova tartoznak, és fizessenek be 15 lejt,
az étkezés ellenértékét.

Szolidaritás pixelekben

A Telefonos Szeretetszolgálat Imatémák a városért címmel
fotópályázatot hirdet 14 éven felüli profik és amatőrök számára. Legtöbb öt pályaművel lehet benevezni, a beküldési
határidő november 25. A min. 12 megapixel felbontású, jpg
formátumú pályaműveket elektronikus formában az office@telsz.ro címre várják. A díjakat szakmai zsűri ítéli
oda, a díjátadásra az idei adventi szeretetvendégség keretében kerül sor. Az első helyezett egy értékes fényképezőgépet, a második 200 eurót vehet át, míg a III.
kétszemélyes pihentető hétvégében részesül.

Út a boldogsághoz

Minden hétfőn 18 órától Sri Chinmoy tanítványai nyitott
meditációt tartanak Marosvásárhelyen, az Emil Dandea
utca 10. szám alatt. A belépés díjtalan. Érdeklődni a 0745541-937-es telefonszámon.

Eltűnt személyt keresnek

November 3-án jelentette a rendőrségnek egy jeddi férfi, hogy
felesége elment hazulról. Az október 31-én németországi munkáról hazatért férfi nem találta otthon 27 éves feleségét, Máté
Gizellát, akit immár a rendőrség is keres. Az eltűnt nő 1,65 m
magas, megközelítőleg 55 kilogrammos, fekete szemű, hoszszú barna hajú. Eltűnésekor viselt ruházatáról nincs információ.
Aki valamit tud róla, kérik, értesítse a 0265/202-467-es telefonszámon a rendőrség eltűnt személyekkel foglalkozó ügyosztályát vagy a legközelebbi rendőrőrsöt.
Hírszerkesztő: Antalfi Imola

Győzelemmel zárta
az Európa-kupa csoportkörét a Maros KK

Farczádi Attila

Remek győzelmet aratott a Maros Kosárlabdaklub a
FIBA Európa-kupa csoportkörének utolsó fordulójában: a
már tét nélküli mérkőzésen (mindkét csapat továbbjutó) a
nagyon eredményes második negyednek is köszönhetően
felülmúlták a litván Prienu-Birstono csapatát.
Csak az első tíz percben volt kiegyensúlyozott a csata,
a nagyszünet előtti játékrészben a Tigrisek szórták a
hárompontos kosarakat, szédületes statisztikát produkálva
(Barham az első félidőben: hétből hét!) – a csapat játékosai
összességében 60,7 százalékos hatékonysággal indították
a távoli dobásokat, miközben a vendégeknél ez a mutató
„megállt” 28,6 százalékon. S bár egyéb tekintetben a
litvánok jobbak voltak (lepattanózásban például 37-26
oda!), sem ezáltal, sem az utolsó percek piócaszerűen
szoros
emberfogó
munkájával
nem
tudták
megkérdőjelezni házigazdájuk sikerét.
A Maros KK-nál így győzelemmel ünnepelték a már korábban kivívott továbbjutást, a sikert
azonban némileg beárnyékolja a
Ranglista
klub alelnökének, Béres Lórántnak
a bejelentése, miszerint az önkor- 1. Maros KK
mányzati támogatás utalása tovább- 2. Prienu-Birstono
ra is késik, és emiatt előfordulhat, 3. TLÜ/Kalev
hogy a Steaua CSM elleni, szom-

Hétvégi sportműsor

bati, bukaresti vendégjátékon nem tudnak majd legjobb
összetételükben kiállni.
Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda FIBA Európa-kupa, I csoport, 5.
forduló: Maros KK – Prienu-Birstono 109:101 (25:26,
35:20, 19:18, 30:37)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok. Vezette:
Anasztasziosz Manosz (görög), Iliasz Kounellesz
(ciprusi), Alekszander Pavlov (macedón). Ellenőr:
Branko Lozanov (szerb).
Maros KK: Barham 31 pont (8), Martinic 23 (3),
Djapa 22 (4), Mohammed 14 (2), Kalve 10, Borşa 5,
Polyák 2, Sánta 2, D. Andrei, Cioacătă.
Prienu-Birstono: Cizauskas 20 pont (1),
Delininkaitis 17 (2), Valeika 14, Linkevicius 13 (2),
Kupsas 12, Kulvietis 9, Miniotas 8 (2), Lipkevicius
3, Seskus 3 (1), Ivanauskas 2.
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LABDARÚGÁS. Az 1. ligás bajnokság 16. fordulójában, szombaton 16.30 órai kezdettel: Jászvásári CSM Politehnica –
Marosvásárhelyi ASA.
A 3. liga V. csoportjában érdekelt Maros megyei csapatok programja (13. forduló): Marosvásárhelyi ASA II – Kolozsvári Sănătatea
(Sziget utca, ma 14 órától), Radnót SK – Dési Unirea, Szászrégeni
Avântul – Sülelmedi Viitorul (szombaton 14 órától).
A Maros megyei 4. liga 14. fordulójában: Marosoroszfalu –
Marosvásárhelyi Juvenes, Szováta – Marosvásárhelyi Atletic, Kutyfalva – Marosvásárhelyi MSE, Marosvásárhelyi Gaz Metan – Dános,
Marosludas – Nagysármás, Erdőszentgyörgy – Nyárádszereda,
Nyárádtő – Náznánfalva. Ákosfalva szabadnapos.
A futsal 1. ligában, ma 18 órától: Resicabányai Munkás –
Marosvásárhelyi City’us (12. forduló).
KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga 9. fordulójában, szombaton 19 órától: Bukaresti Steaua CSM – Marosvásárhelyi Maros
KK.
A női Nemzeti Liga 3. fordulójából elhalasztott mérkőzésen, ma
17 órától: Jászvásári Politehnica Naţional – Marosvásárhelyi Sirius.
RÖPLABDA. A női A1 osztályú bajnokság 8. fordulójában, szombaton 14 órától: Karácsonkői Unic – Marosvásárhelyi CSU Medicina.

Pontosítás

A köztisztasági díjjal kapcsolatos, szerdai lapszámunkban megjelent
cikk kapcsán a tegnapi nap folyamán Varga Anna, az egyik kövesdombi
tulajdonosi társulás adminisztrátora jelezte lapunknak, hogy több társulás
elnökével konzultált, és sehol sem kaptak nulla értékű számlát a köztisztasági vállalattól. Igaz, hogy a megszokottnál jóval kisebb értékű számlák
érkeztek a Salubriservtől, személyekre leosztva 2-3 lej közötti összegről
van szó. A társulásoktól érkező jelzések kapcsán ismét a Salubriserv
cégfelszámolójához fordultunk, aki azt nyilatkozta, a bírósági végzést
megelőző régi, illetve az új köztisztasági díj alapján számításokat
végeztek, és ennek alapján küldték ki a csökkentett értékű számlákat a
társulásokhoz. A félreértésért a cikk szerzője az érintettek elnézését kéri.

RENDEZVÉNYEK

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A játékos néptánc- és népdaltanulásra keddenként kerül sor 18
órától óvodások (3-6 év), 19 órától kisiskolások (7-10 év)
számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: a Dr. Bernády György Általános Iskola (volt 2-es
számú, Dózsa György u. 11. sz.) tornaterme. A szervezők
kérik, a résztvevők vigyenek cserecipőt.

Ünnepségre készülnek

Az egykori Székely Népi Gyermekegyüttes volt tagjait
az együttes megalakulásának jövő évben esedékes
60. évfordulója megünneplésével kapcsolatos megbeszélésre várják a Bolyai téri unitárius egyházközség tanácstermébe november 22-én, kedden 18 órára.

Operettest a Kultúrpalotában
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195-263
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A labdarúgó 1. liga
16. fordulójának televíziós
közvetítési rendje

November 18., péntek:
* 18.00 óra: Botoşani FC – Voluntari FC
* 20.30 óra: Zsilvásárhelyi Pandurii –
Temesvári Poli ACS
November 19., szombat:
* 16.30 óra: Jászvásári CSM Politehnica –
Marosvásárhelyi ASA
* 19.00 óra: Concordia Chiajna – Bukaresti
FCSB
November 20., vasárnap:
* 17.30 óra: USK Craiova – Astra Giurgiu
November 21., hétfő:
* 18.00 óra: Konstancai Viitorul FC –
Medgyesi Gaz Metan
* 20.30 óra: Bukaresti Dinamo – Kolozsvári
CFR
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a
DigiSport, a DolceSport és a Look TV/Plus.

Hibaigazítás

November 15-i lapszámunk Az olvasó írja című
rovatában megjelent „Ne hagyjátok a templomot,
a templomot s az iskolát!” című írásban – amely a
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium
megalapításának a 300. évfordulójára szervezett
ünnepségről szól – az első bekezdés befejezése a
következőképpen olvasandó: „…amelyet a világ
különböző országaiból érkezett mintegy 150
öregdiák társunk tisztelt meg”.

nek: Boros Emese, Buta Árpád, Trozner Kincső, Szabó
Levente. Meghívottak: Erdős Róbert, Bordos Nagy
Kinga (zongora), Fülöp Alajos (hegedű). A rendezvényre
a belépés díjtalan, adományokat elfogadnak.

Adventköszöntő nótagálaest

A marosvásárhelyi Kéknefelejcs Magyarnóta-társulat,
valamint a Marosvásárhelyi Rádió szervezésében adventköszöntő magyarnóta-gála lesz november 26-án,
szombaton este 6 órai kezdettel a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Fellépnek: Ábrám Tibor, Boros
Emese, Buta Árpád Attila, Gyárfás István, Gyárfás
Kinga, Kádár Barna Zsolt, Koós Éva, Nagy Levente, Ritziu Krisztina, Gáborné Csiszér Anna. Vidám percekről
Gyepesi László gondoskodik, táncol a marosvásárhelyi
székely néptáncosok csoportja. Jegyek kaphatók a Kultúrpalota jegypénztáránál.

Asztalitenisz Marosszentgyörgyön

Az Erdélyi Kolping Szövetség 7. alkalommal szervezi
meg – november 19-én 10 órától a marosszentgyörgyi
A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület szervezésé- plébánia tanácstermében – a fiatalon elhunyt Tulipánt
ben kerül sor Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota nagyter- Noémi emlékére a Kol-ping-pingpongversenyt. A renmében a X. operettestre Emlékszel még? címmel. Az
dezvény házigazdája a marosszentgyörgyi Kolping Csaelőadás november 21-én 19 órakor kezdődik. Felléplád egyesület.
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Tízpontos programjukat ismertették az RMDSZ jelöltjei

Gyermekeink jövője a tét!

címszó alatt, pontokba szedve, ismertették az
RMDSZ Maros megyei szenátor- és képviselőjelöltjei, hogy mit vállalnak a következő négy évben a törvényhozásban. A Kultúrpalota kistermében tartott
sajtótájékoztatón Kovács Levente megyei ügyvezető
elnök felvezetőjét követően Vass Levente, Csép Andrea
és Biró Zsolt képviselőjelölt, illetve Novák Zoltán és Császár Károly szenátorjelölt mondta el szakterületének
megfelelő terveit.

Mózes Edith

Az orvosok elvándorlása egy gyors rezidensvizsgával
és gyors alkalmazással megakadályozható lenne
Vass Levente két pontot ismertetett az RMDSZ egészségügyi programjából. Elsősorban azt szeretné, ha a fiatal szakemberek rezidensvizsga nélkül léphetnének az egészségügyi
rendszerbe, a szakorvosi vizsgájuk letétele után pedig alkalmaznák őket valamelyik kórházban, járóbeteg-rendelőben.
„Ennek azért van jelentősége, mert ma több mint öt hónapot
kell várjon a fiatal szakember, hogy rezidenssé válhasson és
ezáltal fizetést kaphasson, és szakorvosi vizsgájának a letételét
követően öt–nyolc hónapig kell várjon arra, hogy az országos
keretszerződés megújulása után valamilyen szerződést
köthessen és orvosi szolgáltatásokat nyújthasson a betegeknek.
Ez azért gond, mert ez alatt az öt, illetve nyolc hónap alatt minden lehetőség adott arra, hogy a fiatal szakembereink fizetés,
perspektíva hiányában elhagyják az országot, ezáltal sérüljön
a betegek ellátása. A sokszor hangoztatott probléma, az orvosok
elvándorlása egy gyors rezidensvizsgával és gyors alkalmazással megoldható lenne” – hangsúlyozta a képviselőjelölt.
Véleménye szerint ez azt is jelenthetné, hogy ha a vidéki
kórházakat bevonnák a képzésbe, akkor egy jobban felszerelt,
a betegek számára jobb egészségügyi ellátórendszert tudnának
kialakítani. Mint mondta, az RMDSZ-nek és a Maros megyei
csapatnak ez az egyik célja.
Arról is beszélt, hogy a legutóbbi tanulmányok szerint a
világszínvonalon elérhető kezelési innováció 40%-át a keleteurópai országok, köztük Románia, pénzhiány miatt nem
használhatják. „Azt szeretnénk, ha a gyógyítható betegségek
és a gyógyítható betegek gyógyíthatók is lehetnének, és
ezeknek az innovációknak, újításoknak a bevezetését
szeretnénk támogatni. Ennek keretében egy neurológiai ellátóközpontot szeretnénk országos szinten létrehozni a
nagyvárosokban a különböző sürgősségi kórházakban, hogy
az agyvérzéses betegek gyors ellátásának köszönhetően
legalább felét a bénulásoknak meg tudjuk szüntetni és valamilyen formában ezeket az embereket gyorsabban vissza
lehessen kapcsolni a munkaerőpiacra”.
Minőségi szakoktatási hálózatra lenne szükség
Novák Zoltán az RMDSZ idei választási programjára hivatkozott, amelynek középpontjában Erdély áll, mivel a romániai
magyarság elsöprő többsége Erdélyben él. „Meggyőződésünk,
hogy ami jó Erdélynek, az jó Romániának is, és ami jó a romániai
magyaroknak, az jó a románoknak is”. Azért nevezte az RMDSZ
programja legfontosabb kérdésének az oktatást, mert „a magyarság jövőjének biztonsága az oktatástól függ”.
Véleménye szerint az oktatásban két kérdéskör merül fel:
vannak általános, országos szinten érvényes kérdések, és vannak specifikus oktatásügyi problémák, amelyek elsősorban a
romániai magyar közösséget érintik. „Az RMDSZ az elmúlt
27 év során megteremtette az anyanyelvi oktatás jogi és intézményes kereteit, ezeket bővíteni kell, de az elsődleges célunk,
hogy ezt a keretet megőrizzük”. Újabb lépésnek nevezte „a már
meglévő intézményrendszerben a minőségi oktatás
megteremtését: tartalommal kitölteni a már meglévő oktatási
rendszert, versenyképes oktatást biztosítani az iskolákban”.
Szülőként a pedagógusok és a gyerekek tehermentesítését
nevezte a legfontosabbnak, ugyanakkor a tanári bérezésben is
javasolnak majd változásokat. „Konkrétan, a kezdő tanárok
fizetését 25%-kal szeretnénk növelni” – jelentette ki.
A román nyelv oktatásáról szólva elmondta, hogy a tanügyi
törvény biztosítja az elemi iskolában, hogy a gyermekek
speciális tanterv szerint és speciális tankönyvekből tanulják a
román nyelvet. Ezt szeretnék kiterjeszteni a gimnáziumi és
líceumi oktatásra is. Beszélt a szakoktatásról, amelyet
véleménye szerint országos szinten újra kell gondolni, illetve
fontosnak nevezte a magyar közösség számára, hogy minőségi
szakoktatási hálózatot hozzanak létre.
A szeptemberi iskolakezdés ne jelentsen hatalmas megterhelést a családoknak!
Csép Andrea szerint legfontosabb az, hogy „egy olyan Erdélyt teremtsünk, ahol jó élni, ahol biztonságban tudjuk a

családjainkat, és ahol tiszteletben tartják a jogainkat”. Arról a
családi adókedvezményről beszélt, amelyet az RMDSZ fog az
elkövetkezendőkben eszközölni, és amely azt célozza meg,
hogy a családi jövedelmek egy bizonyos százaléka maradjon
otthon. Ezzel szeretnék növelni a fiatalok gyerekvállalási kedvét, hiszen, mint mondta, legfontosabb a családok számára az
anyagi biztonság. Ezért egy olyan családi adókedvezményről
szóló törvénymódosítást kezdeményeznek, „amely azt
célozza meg, hogy a szülők a személyi jövedelemadójukból
egy gyerek után 2%-ot, két gyerek után 4%-ot, három gyerek
után 6%-ot otthon tarthassanak”. Azt is szeretnék, hogy a
szeptemberi iskolakezdés ne jelentsen hatalmas megterhelést
a családoknak. Arról is beszélt, hogy az RMDSZ
kezdeményezte a héacsökkentést. A víz héájának csökkentése
után szeretnék, ha a gáz és a villany esetében is hasonlóképpen
történne.
Az esélyegyenlőségről szólva kijelentette: csökkenteni kell
a nők és férfiak fizetése közötti bérszakadékot, a vidék és
város közötti esélykülönbségeket, hiszen az elhelyezkedés
területén a vidéki gyerekek hátrányosabb helyzetből indulnak, mint városon tanuló társaik. Ezek mellett
esélyegyenlőséget kell biztosítani a hátrányos helyzetű
személyek számára is. „Azon kell dolgoznunk, hogy ha
valaki hátrányos helyzetű, ne legyen másodrangú állampolgára ennek az országnak, hiszen őt is megilletik ugyanazok a
jogok, mint bárki mást”.
Kevesebb bürokráciát az ügyintézésben
Császár Károly önkormányzati tapasztalatából kiindulva
„emberbarát” politizálást kíván folytatni a parlament
felsőházában.
„Állampolgárbarát ügyintézést szeretnék elérni, mivel megtapasztaltam, hogy mennyire nehézkesen működik az ügyintézés az önkormányzatokban. Ezt a folyamatot szeretném
leegyszerűsíteni, és csökkenteni a bürokráciát”. Emellett változtatni szeretne a földalapú támogatások rendszerén, ami jelenleg nem elég kiszámítható. Elképzelése szerint „a rendszert
úgy kell átalakítani, hogy hosszú, öt-tíz éves távra
kiszámítható legyen, hogy a gazdák ne a bürokratikus hercehurcával legyenek elfoglalva, hanem tudjanak a gazdálkodásra
figyelni”.
Ugyanakkor fontosnak nevezte a tulajdonjogok rendezését,
a birtoklevelek kiosztását, és a földterületek telekkönyvezését.
„Azt szeretnénk elérni, hogy 2020-ig a birtokleveleket minden
településen adják ki a tulajdonosoknak, és úgy hatni a kormányra, hogy olyan reális összeggel támogassa a földterületek
telekkönyvezését, ami a jövőben életképes lesz, mert a jelenlegi támogatás nem az”.
Hangsúlyt szeretne fektetni egy olyan megyei adatbázis
elkészítésére, amely a megye összes településén feltérképezné
az emberek és az önkormányzatok problémáit. „Úgy gondolom, ez a problématérkép fogja meghatározni az én szenátori
tevékenységemet” – jelentette ki. Beszélt ugyanakkor a vidéki
fiatal gazdák támogatásáról: javasolni fogják a kormánynak,
hogy 50 ezer euróval támogassa az induló családi gazdasági
vállalkozásokat, és hároméves adómentességet biztosítson
nekik. „Remélem, hogy négy év alatt Maros megyében kb. 200
családi mezőgazdasági vállalkozás fog megalakulni, ami meggátolja azt, hogy a vidéki fiatalok külföldre vándoroljanak” –
mondta végül.
A nemzetpolitikai kérdések prioritást élveznek
Biró Zsolt újból hangsúlyozta, hogy az összefogás jelöltje,
és vélménye szerint az RMDSZ által meghirdetett újratervezés
és mentalitásváltás folyamatban van.
A nemzetpolitikáról beszélt hangsúlyosabban. Azzal, hogy
a Magyar Polgári Párt jelöltjei ott vannak az RMDSZ listáin,
valamint azzal, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt nem indul
ezen a választáson, véleménye szerint megvalósult a magyar
„nemzeti válogatott”.
A programot jónak nevezte. Mint mondta, az MPP hat
alapelve „visszaköszön ebből a választási programból”. Az
MPP programpontjai: szabadság, nemzet, család, erdélyiség,
autonómia, és keresztény gondoskodás – sorolta. Van mit tenni
mindegyik területen, jelentette ki. Kiemelte az autonómia
kérdéskörét: „A román parlament a mai napig adós a kisebbségi törvény elfogadásával, ami jelentős lépés lenne a kulturális autonómia felé. Székelyföld területi autonómiája
továbbra is prioritás”. A tíz pontról szólva nyugodt lelkiismerettel nyugtázta, hogy „a nemzetpolitikai kérdések prioritást
élveznek, hiszen az első négy kérdés mind ehhez
kapcsolódik”.

Emlékművet kapnak
a Szovjetunióba hurcolt kolozsvári áldozatok

Emlékművet állítanak szombaton a kolozsvári Házsongárdi temetőben annak a mintegy ötezer kolozsvári magyar férfinak, akit 1944 októberében a
Szovjetunió kényszermunkatáboraiba hurcoltak. Az
5-6 évig tartó kényszermunka után az elhurcoltaknak csak mintegy harmada tért vissza.

A Szovjet Elhurcolások Kolozsvári Emlékbizottsága és az
evangélikus egyház megbízásából Gergely Zoltán
szobrászművész készítette el a kereszt alakú emlékművet,
amelyre magyarul, románul, angolul és németül vésték fel a
feliratot: 1944 októberében ötezer magyar civil férfit hurcoltak
el Kolozsvárról a Szovjetunióba.
Benkő Levente történész, újságíró, az emlékműállítás

kezdeményezője az MTI-nek elmondta, hogy az avatás után a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen tudományos
konferenciát is tartanak, amelynek keretében a Kárpát-medencei és kolozsvári elhurcolásokról hangzanak el előadások.
Hozzátette: a téma kolozsvári kutatói folyamatosan gyűjtik az
elhurcolásokkal kapcsolatos adatokat, tárgyi emlékeket, és
rögzítik a még élő tanúk visszaemlékezéseit. Benkő Levente
elmondta: a Sapientia épületében kiállítást is rendeztek az
összegyűjtött tárgyi emlékekből.
„Amikor a történelem egyes epizódjait kutatjuk, nem azért
tesszük, hogy bárkire is ujjal mutogassunk, hanem azért, hogy
figyelmeztessük az embereket: ilyen soha többé nem történhet” – jelentette ki Benkő Levente. (MTI)

Ország – világ
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Ügyészségi vizsgálat
a rádiótársaságnál

11 embert állítottak elő, miután csütörtökön házkutatást tartottak a Román Rádiótársaság és egy ezzel
üzleti kapcsolatban álló magáncég székhelyén – közölte egy közleményben az első kerületi ügyészség.
Az ügyészek a házkutatások során több okiratot lefoglaltak. Ügyészségi források szerint az ügyben hivatali hatalommal való visszaélés és érdekellentét
feltételezett gyanújával indult eljárás a közrádió
egyes vezetői és vezetőtanácsi tagjai ellen. „A feltételezés szerint az érintettek részt vettek olyan döntések
meghozatalában,
amelyek
nyomán
törvénytelen módon gazdasági előnyökhöz jutottak.
Az okozott kár becsült értéke 400.000 lej” – írja az
idézett közleményben. 11 embert előállítottak, őket
az Országos Rendőr-felügyelőség gazdasági bűnözés osztályán hallgatják ki. (Agerpres)

Ammónium-nitrátot szállító
vonat siklott ki

Kisiklott egy ammónium-nitrátot szállító tehervonat
Gyergyóditró közelében. A Hargita megyei Készenléti Felügyelőség szóvivője, Alina Ciubotariu közölte:
információik szerint egy 24 vagonos, két mozdonynyal közlekedő tehervonat négy vagonja siklott ki, de
nem borult fel. Gheorghe Filip, a Hargita megyei
rendőrség szóvivője azt mondta, a vonat Marosvásárhely felől érkezett, és a gyergyóditrói vasútállomás közelében történt a baleset. Tudomásuk szerint
nincs robbanásveszély, de a térségben leállt a vasúti
közlekedés. (Agerpres)

Menesztették a Köztisztviselők
Országos Ügynökségének elnökét

Menesztette szerdán tisztségéből Dacian Cioloş kormányfő Birtalan Józsefet, a Köztisztviselők Országos Ügynökségének államtitkári rangú elnökét. A
döntés értelmében az új elnök kinevezéséig Cristian
Vasile Bitea, eddigi alelnök kapott megbízást az intézmény vezetésére. Dacian Cioloş miniszterelnök
Vasile Dîncu kormányfőhelyettes javaslatára döntött
a vezetőcsere mellett. Ugyancsak szerdán menesztette tisztségéből Dacian Cioloş kormányfő Adrian
Sanda államtitkárt, az 1945 és 1989 közötti kommunista hatalom ellen harcolók érdemeinek elismerésére létrehozott államtitkárság vezetőjét. Az új
vezető kinevezéséig Octav Bjozát bízták meg az intézmény irányításával. (Agerpres)

Török katonák kértek
menedékjogot Németországban

Török diplomaták után katonák is menedékjogot kértek Németországban a hazájukban történt puccskísérlettel összefüggésben – jelentették német lapok
csütörtökön. A beszámolók szerint a Rajna-vidékPfalz tartományi Ramstein légitámaszponton, a
NATO légierejének parancsnokságán (AIRCOM)
szolgáló török egység több tagja nyújtott be politikai
menedékjog iránti kérelmet. Nem ismert, hogy pontosan hányan vannak, de az tudható, hogy többen
családtagjaikkal együtt kértek menedékjogot. A Südwestrundfunk regionális közszolgálati médiatársaság értesülése szerint azért éppen a napokban
adták be a kérelmet a szövetségi bevándorlási és
menekültügyi hivatalhoz (BAMF), mert egységüket
rövidesen leváltják. Az AIRCOM-ban a szövetség
tagállamainak mintegy 500 katonája szolgál, köztük
nagyjából 40 török.

Csúszópénzkultúra

(Folytatás az 1. oldalról)
„intézményével”. Romániában ez az esetek 29%-ára
jellemző. Kelet felé haladva egyre rosszabb a helyzet.
Például a Pruton túli Moldovában az arány 42%. Őket
akarják egyesek hozzánk csatolni. Elképzelhető, milyen
állapotok lesznek azután nálunk, ha az elmúlt száz
évben beszivárgott fanarióta mentalitás ennyire
lezüllesztette transzszilván tartásunkat. Ne gondolják,
hogy a nyugati országok állampolgárai elégedettek
helyzetükkel. Legtöbben azt kifogásolják, hogy a
gazdagoknak túl nagy hatalmuk van a politikában.
Németországban a megkérdezettek 77 százaléka, míg
Portugáliában a 85%-a érzi magát kiszolgáltatottnak
ebből a szempontból. A piramis csúcsán levő korrupt
eliteket nehéz félreállítani, de nem lehetetlen. Ha van
megfelelő népakarat és az igazságszolgáltatás valóban
független. Sajnos mifelénk naponta tapasztaljuk, hogy
vannak érinthetetlenek és kiszolgáltatottak. Bárhogy
fordul a kocka, mi mindig a második csoportba
kerülünk. Rajtunk példát statuálnak. És az sem vigasztal
minket, hogy máshol is van korrupció.
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Emlékszel még?

Nagy tömegeket vonzó, kortalan dallamok töltik be november 21-én, hétfőn este 7
órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalotát. A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület
tizedik alkalommal szervezi
meg a hungarikumnak számító magyar operett előtt
tisztelgő estet, amelyen kiemelkedő marosvásárhelyi tehetségek,
illetve
egy
meghívott előadó gyönyörködteti a nagyérdeműt. A
részletekről Náznán Olga, az
egyesület elnöke és Trozner
Kincső énekesnő, az operettesteken évről évre fellépő
Varieté Expressz tagja tájékoztatott.

Nagy Székely Ildikó

– 2007-ben szerveztük meg az
első operettestet, és az elmúlt évtizedben egyszer sem maradt el ez
a rendezvény. Rendszerint október
24-e, a magyar operett napja,
Kálmán Imre születésnapja körül
kerítettünk rá sort, idén teremgondok miatt tolódott novemberre. Az
est címe: Emlékszel még? A
Csárdáskirálynő ismert operettbetétjének kettős üzenete van, az
elmúlt tíz évre is szeretnénk emlékeztetni vele a hallgatóságot. A
korábbi alkalmakhoz hasonlóan a
Varieté Expressz – Boros Emese,
Buta Árpád, Szabó Levente és
Trozner Kincső – lép közönség elé.
Minden évben volt egy meghívottunk is, kolozsvári és budapesti
művészeket is vendégül láttunk.
Ezúttal
Erdős
Róbert,
a
Marosvásárhelyi Művészeti Líceum
egykori diákja jön el hozzánk
Budapestről. Ezzel is kifejezésre
juttatjuk az operettestek fontos
célkitűzését, az ifjú tehetségek
felfedezését, megismertetését –
mondta Náznán Olga.
Trozner Kincső az elmúlt tíz év
marosvásárhelyi operettestjeinek
történetét körvonalazta.
– A legelső esten Buta Árpád és
jómagam énekeltünk, a jelenlegi
felállásban 2009-től lépünk a
nagyérdemű elé. A repertoár sokat
bővült az évek során. A magyar
operettirodalom legszebb darabjait
szólaltatjuk
meg,
a
nagyoperettektől a revüoperettig.
Ezúttal is Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő, Szirmai Albert
közismert műveiből hallhat a
nagyérdemű, és – mint a korábbi
években is – lesznek újként ható,
kevésbé ismert dalok is. Zongoraés hegedűkísérettel adjuk elő az

operettbetéteket, és az előadásban a
színészi játék, illetve a tánc is
fontos szerepet kap.
– A Varieté Expressz az
operettestek égisze alatt született. A
négy tehetség egyedi színfoltot
képvisel a város életében, nekik
köszönhetően van saját operett-társulata Marosvásárhelynek – jegyezte meg Náznán Olga, majd arra
is felhívta a figyelmet, hogy a
művészek hangja rendszerint
mikrofon nélkül tölti be a Kultúrpalota nagytermét. Januárban, a
magyar kultúra napján Marosludason is fellépnek, illetve számos más
helyszínre,
rendezvényre
is
meghívást kapnak.
– A legfőbb célunk ledönteni az
operett műfajához kapcsolódó
előítéleteket, és az ifjabb korosztályokkal is megszerettetni ezt a
műfajt. Igaz, hogy egy évszázaddal
ezelőtt íródtak az operettek, de
üzenetük ma is időszerű, hiszen
örök érvényű emberi érzelmekről,
szerelemről, konfliktusokról szólnak. Az előadásmódban igyekszünk
újszerűbbé tenni őket – mondta
Trozner Kincső, aki a Művészeti
Líceum énektanáraként sok fiatallal kerül kapcsolatba, és tapasztalatai szerint a diákok nagyon át
tudják adni magukat ennek a
színészi játékot is igénylő,
könnyed, de korántsem könnyű
műfajnak.
A fiatalok megszólításában
fontos szerep jutott a vetélkedőknek
is,
amelyeket
a
Lorántffy
Zsuzsanna Kulturális Egyesület a
magyar operett napja alkalmából
évről évre megszervezett. Az elmúlt
években a műfajhoz kapcsolódó
elméleti tudásukat bizonyíthatták,
tavaly és idén viszont operettszámok előadásában mérhették
össze tehetségüket a versenyzők –
tudtuk meg Náznán Olgától, aki az
operettestekre visszatérve arra is
felhívta a figyelmünket, hogy míg
az első három estre inkább az
idősebb korosztály jött el, az elmúlt
években egyre több fiatal ült a
közönség soraiban. Náznán Olga
elárulta, régi szomorúsága, hogy
nincs Marosvásárhelynek egy
operettszakértője, aki méltóképpen
értékelhetné a fiatal tehetségek produkcióit, és ezáltal őket, illetve ezt
a – sokszor másodrangúként kezelt
– műfajt is ismertebbé, megbecsültebbé tehetné.
Az Emlékszel még? című
operettestre november 21-én,
hétfőn este 7 órakor kerül sor a
Kultúrpalota nagytermében. Akárcsak az elmúlt kilenc évben, a
belépés ezúttal is ingyenes.

Fizetett hirdetés

Operettest tizedszerre

Szombaton Rotary jótékonysági bál

Amint az eseményt megelőző sajtótájékoztatón
dr. Nagy Attila, a marosvásárhelyi Rotary Club Téka
idei elnöke beszámolt, a nemlátók számára szeretnék
letapogathatóvá tenni városunk térképét, és egy könnyen megközelíthető helyen felállítani. A vásárhelyi
klub továbbra is vállalja a Művészeti Szaklíceum
tehetséges diákjainak a támogatását, s a tanulók által
felajánlott képzőművészeti aukció az idén sem marad
el. András Lóránt táncszínháza is számíthat a segítségükre.
A New York-i vendég bemutatja az általa
kezdeményezett és nemzetközi mozgalommá

fejlődött Gift of Life (Az élet ajándéka) programot,
amelynek az a célja, hogy a szívhibával született
nehéz sorsú gyermekeknek lehetővé tegyék, hogy a
noninvazív eljárással megműtsék őket, amely programot a marosvásárhelyi klub is támogatni fogja.
A bál műsorának első fellépője a Virtuózok komolyzenei vetélkedőn sikeresen szerepelt Jakab
Roland, a Művészeti Szaklíceum diákja. A közönség
láthatja az András Lóránt Társulat előadását, Szakács
Ágnes divattervező bemutatja ruhakompozícióit.
Ahogy említettük, megszervezik a műtárgyaukciót,
lesz tombola, és nem marad el a borrulett sem. A
tánchoz a zenét Szőcs János zenekara szolgáltatja.
Dr. Nagy Attila kiemelte, hogy a szervezésben nagy
segítséget kaptak a fiatalok Rotaract Téka klubjától,
akiket Béres Hanga képviselt a sajtótájékoztatón.
A bál nyitott, ma még lehet jelentkezni a 0744-766591-es telefonszámon vagy a laszlo.erdos@finea.ro
címen. A részvételi díjat jótékonysági célra fordítják.
(bodolai)

Az iskolaalapítás adminisztratív ügy, amelyben
nincs mit keresnie a korrupcióellenes ügyészségnek –
erre a következtetésre jutott Horaţiu Pepine publicista
a Deutsche Welle honlapján közzétett elemzésében,
amelyet csütörtökön szemlézett a Hotnews.ro hírportál.
A
német
közszolgálati
rádió
román
szerkesztőségének újságírója „furcsának” tartja, hogy
Romániában a korrupcióellenes ügyészség (DNA)
vizsgálja egy magyar iskola megalapításának
törvényességét. A cikkíró felidézte, hogy
Marosvásárhelyen évtizedes vitákhoz vezetett, hogy a
magyar közösség önálló iskolákat akart, amit a román
pártok, élükön Dorin Florea polgármesterrel, hevesen
elleneztek, az „etnikai testvériség” és vegyes iskolák
ideológiáját erőltetve.
Miután az RMDSZ városi tanácsosainak kitartó
munkával nemrég mégis sikerült elfogadtatniuk az
önkormányzatban a Római Katolikus Gimnázium
megalapításáról szóló határozatot, „villámcsapásként
hatott”, és Erdély-szerte tiltakozó megmozdulásokhoz

vezetett a DNA közbelépése. A román pártok a vádhatóság oldalán sorakoztak fel, az iskola felszámolását
szorgalmazták, a román sajtó egy része pedig azt
vetette az RMDSZ szemére, hogy korrupt politikusait
védi a DNA-tól „képzelt etnikai üldöztetésre” hivatkozva – emlékeztet a szerző.
Szerinte az egyedüli „józan” állásfoglalás a
marosvásárhelyi Szabad Emberek Pártja (POL)
részéről érkezett, amely elismerte, hogy a római katolikus egyháznak joga van iskolát indítani saját
épületében, a közös épületen osztozó Unirea
főgimnázium számára pedig a POL szerint egy
korszerű campust kellene építenie a városnak.
„Ez az alapvető kérés: joguk van-e a magyaroknak
(újra)alapítani egy saját iskolát egy olyan helyen,
amely saját történelmi örökségük? A többi már
részletkérdés” – írja a Deutsche Welle publicistája.
Szerinte e jog elismerése esetén egy minisztériumi
jóváhagyás már egyszerű adminisztratív, nem pedig
jogi kérdés. (MTI)

A marosvásárhelyi Rotary Club Téka idei jótékonysági báljának kiemelt célja egy háromdimenziós Marosvásárhely-térkép megvalósítása világtalanok számára. A bál díszvendége
Karsai Gábor, a Rotary-mozgalom elismert
személyisége New Yorkból, a Gift of Life (Az
élet ajándéka) nemzetközivé fejlődött program elindítója és tevékeny szervezője.

DW: az iskolaalapítás nem az ügyészségre tartozik

A reptéri kifutópálya biztonságos

(Folytatás az 1. oldalról)

eltelt időszakban számos felmérés
készült, az új vezetőség a kormányilletékesekkel tárgyalt a reptér
fejlesztési lehetőségeiről, hiszen,
mint Péter Ferenc hangsúlyozta:
céljuk a reptér működésének biztosítása, az utasok biztonságát figyelembe véve.
Elhangzott, hogy az ősz
folyamán jóváhagyott országos
szállítási mesterterv szerint a
marosvásárhelyi Transilvania repülőtér 2022-ig gyakorlatilag
„vakvágányra”
került,
azaz
fejlesztésekre, kormányalapokra és
EU-s alapokra csak a fent említett
dátumot követően pályázhat,
miközben a környező városok
repülőterei már 2016-tól lehívhatnak pénzeket. A megyei tanácselnök
szerint a mesterterv módosulhat, de
ez hosszadalmas és bonyolult folya-

mat. Így aztán a megyei önkormányzat – ha újjá akarja építtetni a
kifutópályát – saját forrásokból kell
finanszírozza a munkálatokat.
Például bankhitelből. Márpedig a
kifutópályát fel kell újítani, hiszen
ennek az állapota jelenti a legfőbb
gondot, és emellett egy új
tűzoltókocsit is kell vásárolni. A
reptér műszaki adatait – többek közt
a
kifutópálya
teherbírási
paramétereit – fel kell tüntetni a hivatalos repülőtéri közlönyben.
Amint kérdésünkre Péter Ferenc elmondta, a kifutópálya teherbírását
jelző mutatónak 42 fölöttinek kell
lennie, jelenleg ez a marosvásárhelyi reptér esetében csupán 30. A
tanácselnök szerint a reptér előző
vezetősége a hibás amiatt, hogy a
szóban forgó közlönyben nem a
reális adatok szerepeltek. A dolgok
tisztázása érdekében a napokban
újabb szakértői tanulmányt rendel-

tek meg, ennek eredményeit az
elemzést végző cég szerdán este
közölte a reptér, illetve a megyei
önkormányzat vezetőségével. „Az
újabb tanulmány szerint biztonságos a le- és felszállás a Transilvania
repülőtérről” – ezért a megállapításért a szaktanulmányt végző
cég a felelős. Az eredmények
alapján a megyei tanács elnöke és a
reptér igazgatója újrakezdte a tárgyalásokat
a
Wizz
Air
képviselőivel. „A Wizz Air nem
akar elmenni Marosvásárhelyről, és
mi sem akarjuk ezt. Tárgyalni fogunk, és reméljük, hogy péntek este
ismét itt szállnak le a légitársaság
gépei” – nyilatkozta a megyei
tanács elnöke.
Újságírói kérdésre válaszolva
Péter Ferenc azt mondta, nem is
gondol arra a helyzetre, hogy a
Wizz Air végleg Kolozsvárra
költözzön, de ha ez mégis

bekövetkezne, az önkormányzatnak
van B terve: teljesen, az alapoktól
kezdve újjáépíteni a kifutópályát és
átszervezni a repülőtéri tevékenységet.
A kifutópálya mindenképpen
felújításra
szorul,
ezért
a
környezetvédelmi engedélyek beszerzése után meghirdetik a
közbeszerzést a munkálatokra. A
munkálat összértéke 77 millió lej
lenne, amit bankhitelből biztosítanának. A megyei tanács eladósodási aránya ezzel együtt is 20
százalék alatt maradna 10 éves
futamidőre számítva – tette hozzá
lapunk kérdésére Péter Ferenc. A
tűzoltókocsi ügyét pedig úgy oldották meg, hogy a felújítás miatt
lezárt nagybányai reptértől kölcsönkértek egyet. Az mindenesetre
furcsa, hogy a marosvásárhelyi
repülőtér korábbi vezetősége az
elmúlt évek során a kiutalt
pénzekből nem tudott egy második
tűzoltóautót beszerezni, az utóbbi 4

évben a fejlesztésekre elkülönített
18,6 millió lejből pedig csupán 5
milliót használt fel. A megyei tanács
várhatóan érvényesíti a reptér korábbi vezetőjével, Vladimir Vasilescuval szemben a menedzseri
szerződés szankciókra vonatkozó
előírásait, ha bebizonyosodik, hogy
mulasztott.
Lapzártánkkor a röptér közleményben jelentette be, hogy a
Wizz Air légitársaság marosvásárhelyi járatai további két
hétig a kolozsvári repülőteret
használják.
Jelenleg a Wizz Air az egyedüli
légitársaság, amely a Transilvania
reptérről járatokat indít kilenc
célirányba, hetente 42 indulással és
érkezéssel. Ha a légitársaság
mégsem tér vissza, a marosvásárhelyi reptérről kizárólag a SMURD
mentőrepülők illetve -helikopterek,
valamint
kis
kapacitású
magángépek indíthatók és fogadhatók.
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Az ’56-os forradalom és Marosvásárhely

Népfelkelés, forradalom vagy ellenforradalom?

Pál-Antal Sándor

(Folytatás november 11-i lapszámunkból)
Ez
a
kérdés
foglalkoztatta
a
marosvásárhelyi párt és állami szervek
vezetőit már az első budapesti hírek hallatán,
amelyeket megvitattak az itt élő írókkal is.
Október 24-én délelőtt a tartományi pártbizottság égisze alatt, annak székházában egy
„értelmiségitalálkozót” tartottak.1 A gyűlés
eredeti célja november 7-e megünneplésének előkészítése volt. A megbeszélést
Ioan Badioc, a tartományi pártbizottság
egyik titkára, valamint Vargancsik István, a
városi pártbizottság első titkára vezette. A
megbeszélésen 26-an vettek részt,
értelmiségiek – írók, szerkesztők – és szervezési munkával megbízott pártaktivisták. A
részt vevő írók meglehetősen heterogén álláspontot képviseltek. Ott voltak a „sztálinista” vonal (Hajdu Győző2, Papp Ferenc3,
Kovács György) képviselői, a liberalizációt
felkaroló fiatalok (Sütő András4, Gálfalvi
Zsolt5, Tompa László6, Nagy Pál7), valamint
az idősebb írónemzedék tagjai (Antallfy
Endre8, Molter Károly9, Kemény János10) is.
A gyűlésre megjelenők előzőleg már
értesültek a budapesti eseményekről. A vitát
Hajdu Győző nyitotta meg a szovjet irodalomban és művészetben jelentkező új hullámok tárgyalásával. Azt boncolgatta, hogy
miként kell válaszolni a szovjet kommunista
párt XX. kongresszusának kihívásaira, illetve miként lehet a Szovjetunióban zajló
változásokat átültetni a romániai kulturális
életbe, majd Sütő András rátért az egyik
kulcskérdésre, a szovjetizált kultúra iránti ellenérzésre: „Az igen aggaszó közömbösség
a tömegekben, ami a szovjet életet illeti,
különösen akkor tapasztalható – mondta –,
amikor előadásokról és vizuális agitációról
van szó. Verekedés van, amikor eljön egy
kórus és balett, amely közvetlen erővel hat a
lakosságra. Aggasztó azonban, hogy az ünnepi hónap (értsd: a román–szovjet barátság
ünnepi hónapja) megnyitásán kevesen
voltak. Egyesek szervezési hibának mondják. Megette a fene azt a szervezést, amely
odahoz 800 embert, de nem azért, mert
önként akarnak jönni. […] A propaganda
legyen friss, ne unalmas locsogás”.11
Papp Ferenc a magyarországi reformtörekvésekhez való viszonyt boncolgatta: „A világon két olyan eszméről
beszélhetünk, amely felé az emberek
világszerte tájékozódnak. Az egyik központ
Moszkvában, a másik Amerikában van.
Valamelyik nagy eszméhez vonzódnunk
kell. Természetes, ha az egyiktől elfordulnak, a másikhoz kerülnek automatikusan
közelebb. Egy, számban elég kicsi
nemzetiségi csoport, mint mi magyarok
vagyunk Erdélyben, ezen a két alapeszmén
kívül egy ilyen csoport keres egy
tájékozódási formát, amely lelki alkatához,
a jóról alkotott elképzeléséhez közelebb áll.
Itt a két eszme elválasztása nem lehet
egészen gépies, tekintettel arra, mint Hajdu
Zoltán említette, vannak törekvések, amelyek a leninizmust deformálják, mások, amelyek kapitalista törekvések, de szocialista
köntösben vannak. Ezeket felismerni azonnal nem lehet, nem lehet felismerni az imperializmus kellemetlen szagát. Amikor a XX.
kongresszus után szélesen kibontakozott az
állami és társadalmi élet minden területén a
demokratizálásért folyó harc, az egész –
érdekes jelszavak mellett folyik egyes országokban, Magyarországon és az erdélyi magyar értelmiségieknél: [majd hosszú
eszmefuttatás után így folytatja:] Erősödött
a mi körünkben a Budapest felé való eszmei
tájékozódás, nevezetesen a Petőfi Körből

való eszmei befolyás, amely a valóban a nép
érdekeiért folytatott harcot a párt tekintélyének szétzúzásával kötötte össze.” 12
Közben a hangulat egyre feszültebb lett,
és hamarosan napirendre került a legfontosabbá vált kérdés: mi történt Magyarországon? A gyűlésre megjelenők előzőleg
már értesültek az eseményekről.
Hajdu Győző az, aki szóvá tette a forradalmat mint erkölcsi és politikai kérdést,
és felszólalásában kialakította azt az álláspontot, amit a későbbiekben is következesen képviselt, hogy itt „ellenforradalomról”
van szó. Álláspontja megegyezett a bukaresti
pártvezetés mércéjével. „Abból indulok ki –
mondta -, hogy roppant fájdalmas az alkalom, amihez az ember néhány mondatát
fűzni akarja itt. Lehetne úgy is beszélni,
hogy szubjektív kielégítő az alkalom, mert
az emberek figyelmeztetése, az események
itt vannak, folyik a vér Pesten, statárium van,
nem vonták vissza. Menekül a süllyedő hajóról a póc. Miért exponálom az eseményt,
mert bár a felszólalások nem tértek ki rá,
mindnyájunk érzelmi világában benne van,
mindenkinek roppant fáj. Nagyon őszintén
el akarom mondani, ami bennem napok óta
és 5 óra óta, mióta a rádió mellett vagyunk,
örökérvényűen kialakult magamban: ha
valaki párttag és kommunista, akkor
elsődlegesen, ha párton kívüli, akkor másodlagosan, de lelkiismerete előtt elsődlegesen
meg kell választani a módszereket, amelyeket mi leninista harci módszernek mondunk, és amelyek nem az ellenforradalom
harci eszközei”.13
A továbbiakban véleményt nyilvánított a
magyarországi írók felelősségéről is, súlyos,
elítélő szavakkal illetve őket. „Nem lehet
megbocsátani az írók (értsd: magyarországi)
magatartását – mondja többek között -, akik
ilyen nehéz helyzetben illetékes fórumok bizonytalansága következtében hangulatot keltenek, hibalajstromokat csinálnak, amíg
észreveszik. Én ezt a harci módszert a pesti
katasztrófa tükrében ellenforradalmi taktikának tartom.”14
Sütő András nem értett egyet főnökével,
és feltehetően a gyűlést végig némán hallgató idősebb generáció nevében is
tartózkodó álláspontra helyezkedett, megtagadva a forradalom azonnali elítélését:
„Nem értünk mindnyájan egyet Hajdu
Győző elvtárssal. Teljes tisztelettel hallgattam a magyarországi eseményekkel kapcsolatos fejtegetését, amely a személyes
véleménye. Én megvárom a Pártbizottság
értékelését az eseményekről. Véleményem,
hogy komolyan fogja kianalizálni, és ebben
marxista értékelés lesz, tekintetbe véve a
magyar történelem utóbbi esztendőit és sajátos eseményét, amelyet nem tudtam
értékelni, ezért nem csatlakozom Hajdu
tanulmányához, amely kifejtette az események indító okait. Ezzel szemben megmondom a véleményemet a Politikai
Bizottság értékelése után, és ha szükséges, revideálni fogom nézeteimet” –
mondta.15
Sütő szavait Gálfalvi Zsolt és Nagy Pál is
helyeselték. Utóbbi a következőket mondta:
„Úgy érzem, hogy pillanatnyilag a pesti események után elsődleges kérdés nem kommentálni az eseményeket, hanem a
párthatározat alapján ki fogjuk alakítani a
magunk véleményét. […] Nem értek egyet
Hajdu Győzővel, ami a harci módszereket illeti. De egyetértek azzal a békésen induló
tüntetéssel, amely a magyar munkásosztály,
a magyar ifjúság jogos követeléseit tette
szóvá, és egyetértek azzal az akcióval, amellyel a magyar írók a magyar nemzet
létérdekeit hozták szóvá.”16 Mire Hajdu így

válaszolt: „A békés tüntetés módszerét Lenin
nem helyeselte, mert veszélyt jelent, hogy az
ellenség csatlakozik hozzá”.17 Hajdu gyors
kontrázása azonnali támogatóra talált a pártbizottság képviselőjében, Ioan Badiocban,
aki „klasszikus” ellenforradalomnak bélyegezte a budapesti megmozdulásokat,
valamint Kovács Györgyben. Ez utóbbi
javasolta azt is, hogy bízzanak meg „három
elvtársat, aki megszövegezi a határozott kiállást az ellenforradalmi bandákkal szemben a
magyar proletáriátus és pártjai mellett”.
Az állásfoglalás szövegbe foglalása
napokig elhúzódott, mivel a megbízók és a
megbízottak nem tudták az állásfoglalás
szövegét közös nevezőre hozni, főként azért,
mert Sütő András ragaszkodott az általa
megfogalmazott kifejezésekhez. Nyílt levél
végül is később, Sütő megkerülésével – de
az aláírók közt az ő nevét is feltüntetve –
csak a Fazekas János vezette november 2-i
gyűlés után készült, amelyet közöltek a
rádióban és a napilapokban is Lelkiismeretünk parancsszava címen.18
A tanácskozás több órán át tartott. A
jegyzőkönyv szerint is éles volt a konfrontáció azok között, akik a magyarországi forradalmat még egy spontán, alapvetően
jogszerű és indokolt népi megmozdulásnak
tekintették, és akik ezzel szemben már ellenforradalomnak minősítették. A gyűlés
jelentőségét növelte, hogy még 24-én sem
volt ismert a román pártvezetés álláspontja
az ‘56-os magyar forradalmat illetően.
Legalábbis a sajtó nem tett közzé semmilyen
álláspontot ezzel kapcsolatosan. Így még
elég nyíltan lehetett vitázni a forradalom jellegét illetően, és halogatni a személyes álláspont-nyilvánítást mindaddig, amíg a párt
hivatalos állásfoglalása közismertté nem
vált. Az összejövetelen a felszólalások többsége elég zavaros okfejtésű volt, ami jól
tükrözte a résztvevők bizonytalankodását,
egyesek valós érzelmeinek a palástolását.
Voltak jelzések is a várható hivatalos állásponttal való azonosulás irányában.
De ekkor még csak az egyébként is baloldaliságukról jól ismert hangadók törtek pálcát
a magyar forradalom fölött, és nyilvánították ellenforradalmi bandák garázdálkodásának.
Kuti Elek így emlékszik vissza az ülés
hangulatára: „Volt egy gyűlés az
értelmiségiekkel, írókkal, ott volt mindenki,
Hajdu Győző, Papp Feri, Sütő András,
Kovács György […] Gyomrozták őket
kegyetlenül, hogy helyezkedjenek álláspontra. Nagy viták, veszekedések voltak ott.
Egyszer be kellett menjek, be kellett vigyek
valamit a gyűlésterembe, ahol ezek
szónokoltak s kiabáltak, s veszekedtek, kiabáltak, győzködték egymást, hogy forradalom vagy ellenforradalom”.
A Román Munkáspárt Központi Bizottságának állásfoglalásáról október 25-én
vettek tudomást a marosvásárhelyiek. Ugyanis ezen nappal kezdődően jelentek meg az
AGERPRES által közvetített első hivatalos
hírek Budapesttel kapcsolatosan, melyek
egyértelműen „ellenforradalomról” szóltak.
És jött a párt álláspontjával személyesen
Fazekas János.
MmNL, RKP Maros-Magyar Autonóm Tartományi Pártbizottság levéltára, 142/1956. sz.
ügyiratcsomó, 239 – 266. (Jegyzőkönyv 1956.
október 24-én az írókkal tartott gyűlésről.)
Közölve: BOTTONI 2006, 143-148.
2
Hajdu Győző (1929 -) lapszerkesztő és kommunista pártaktivista. 1950-től az Utunk
szerkesztője, 1952-től írószövetségi tag, 19531989 között az Igaz Szó főszerkesztője. 19591969 között az Ifjúmunkás Szövetség Központi
1

Szerkesztette: Antalfi Imola

Vezetőségének tagja, 1984-1989 között a Román
Kommunista Párt Központi bizottságának
póttagja, 1980-1989 között nagynemzetgyűlési képviselő. Az 1989-es eseményeket
követően
Marosvásárhelyről
Bukarestbe
költözött, és a Nagy Románia Párt tagjaként az
Împreună – Együtt kétnyelvű folyóirat
szerkesztője.
3 Papp Ferenc (1924-) író, műfordító. 1949-1953
között a Népújság (Vörös Zászló), 1953 – 1976
között az Igaz Szó szerkesztője.
4
Sütő András (1927-2006) neves író,
lapszerkesztő. 1947-1848-ban a Falvak Dolgozó
Népe
szerkesztője,
1948-1954
között
főszerkesztője, 1954-1957-ben az Igaz Szó
főszerkesztő-helyettese, 1958-1959-ben a
Művelődés, 1958-1989 között az Új Élet
főszerkesztője. 1947-től a Román Kommunista
Párt tagja, 1949-től az Írószövetség tagja és 19741982-ben alelnöke. 1965-1980 között nagy
nemzetgyűlési képviselő, 1969-1984 között a
Román Kommunista Párt Központi bizottságának
póttagja. Irodalmi munkásságáért több magas
kitüntetésben részesült. Az erdélyi magyarságot
ért sérelmek elleni tiltakozó magatartásáért
kegyvesztett lett, műveinek kiadását, színdarabjainak az előadását megtiltották. 1990 márciusában a marosvásárhelyi etnikai konfliktusok
idején súlyosan megsebesült.
5
Gálfalvi Zsolt (1933-) lapszerkesztő, kritikus,
kultúrpolitikus. 1951-től több lap (Utunk, Igaz
Szó, Előre, A Hét) belső munkatársa, illetve
főszerkesztő-helyettese. 1977-től az Írószövetség
Vezetőtanácsának tagja. 1998-tól egy ideig a
Román Televízió Igazgatótanácsának tagja.
5
Tompa László (1883-1964) költő, műfordító,
szerkesztő. 1919-ben a Székely Közélet
szerkesztője, majd a kolozsvári Ellenzék, a
Pásztortűz és az Erdélyi Helikon munkatársa.
1945-től a marosvásárhelyi Szabad Szó és a Szabadság, 1946-tól az Utunk munkatársa.
7
Nagy Pál (1924-2015) irodalomkritikus,
szerkesztő, irodalomtörténész. 1955-1970 között
az Igaz Szó, 1970-1973-ban A Hét, 1974 – 1984
között az Új Élet szerkesztője.
8
Antalffy Endre (1877-1958) orientalista nyelvész,
irodalomtörténész, műfordító. Baloldali nézeteket
képviselt, de nem lett kommunista. 1944 őszén
rövid időre Maros megye alispánja. 1949-1958
között a Magyar Autonóm Tartományi SzovjetRomán Baráti Társaság (ARLUS) elnöke.
9
Molter Károly (1890-1981) író, kritikus, irodalomtörténész. 1945 után a konzervatív
értelmiség és a fiatal kommunista írók szellemi
összekötője.
10
Kemény
János
(1903-1971)
író,
irodalomszervező, színházigazgató. 1926-1930
között az Előre ifjúsági lap szerkesztője, 19301941 között a Kolozsvári Thália Színház Rt.
Elnök igazgatója, 1941-1944 között a Kolozsvári
Nemzeti Színház főigazgatója, 1945-1952 között
a
Marosvásárhelyi
Székely
Színház
megszervezője és dramaturgja, 1952-1954-ben
mészégető munkás, majd könyvtáros, 1958-1968
között a Művészet és az Új Élet munkatársa.
11
BOTTONI 2006, 146-147.
12
Uo. 150.
13
Uo. 150-151.
14
Uo. 153.
15
Uo. 153. Lásd: SÜTŐ 1995, 87-94. (1956. októberi éjszakáink aknamezején. c. fejezetet is.)
16
Uo. 155.
17
Uo. 156.
18
Valter István visszaemlékezése szerint rá hárult
a feladat, hogy Sütőt a nyilatkozat aláírására
rábírja. Ő ekként emlékszik: „Nekem kellett
meggyőznöm Sütőt, hogy írja alá, hogy ez ellenforradalom. Mondtam neki, hogy né, nincs más
lehetőség, nem lehet másként csinálni, írja alá”.
Azt azonban nem tudta tisztázni a
visszaemlékező, hogy a győzködést mikor
végezte, az október 24-i gyűlés után vagy a november 2-i után. Ugyanakkor megjegyezzük,
hogy a „Lelkiismeretünk parancsszavát” Bottoni
tévesen az október 24-i megbeszélés eredményének tartja (Lásd BOTTONI 2006. 158.),
holott az Fazekas János utasítására a november
2-i összejövetel után készült.

6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________________ SZÍNES VILÁG __________________________________ 2016. november 18., péntek

A természet kalendáriuma (CCXXX.)

Kiss Székely Zoltán

Vacog a Küküllő,
éjjel-nappal fázik,
lábujjhegyen lépked
fűzfától fűzfáig.

Kányádi
Sándor
Küküllőkalendáriumából az Őszutó sorait hívom
segítségül feleleveníteni azt az 1990. február
10-i napot, amikor égő gyertyával s könyvvel
kezemben jómagam is, akkori – éppen megalakult – bolyais osztályom élén, Sütőéket
követve, a református kollégium vastornyos
lélekharangjának jelére, indultam a scola udvaráról végigvonulni, le a Bolyai utcán, végig
a főtéren, el a Liget sarkáig. Zsiga barátom
képei arról a napról kihűlni sohasem hagyják
az emléket Vásárhely minden idők legnagyobb tömegmegmozdulásáról.

Almafacsemete Bolyai pónyikjáról

Úgy kihűlt a medre,
égeti a talpát.
A felhők is hol ki-,
hol meg betakarják.
Jó volna egy tartós
eső biztatólag
a megridegedett,
soványka folyónak.
Örülne a gát is,
fölgyűlt a postája.
A Maros a füzek
levelét rég várja.

És ha megjön a tél,
vet azonnal véget
mindenféle őszi
levelezgetésnek.

26 év és kilenc hónapra rá újra iskola –
most a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Gimnázium – védelmében gyúltak gyertyák
az – amúgy megcsúfolt lombú – keleti ostorfák alatt a Bulevárdon, s könyvek gyűltek az
iskola könyvtárába. Most is Reményik
Templom és iskolája volt a búcsúszó.
Gyermekkori levélposta emlék. Kézdivásárhelyen Paál Attila nagybátyám –
egykori diákja a marosvásárhelyi katolikus
főgimnáziumnak – még őrizte azt a 78-as fordulatszámú vastag „bakelitlemezt”, amelyen
az 1943-as évfolyam végzősei népdalokat
énekeltek. Féltve őrzött recsegő kincsét
egyszer meghallgathattam magam is.
Emlékeimben úgy élnek e dallamok, mint
a természettel összekapaszkodó hit sóhajai.
Nézem a mostani szürke felhőjű egét a Vár
sétánynak. Az azóta megérkezett Novemberi
esőre lehullt az első hó is immár. S lám,

– hívom segítségül Lászlóffy Aladárt.
Történetek a Somostető alól. Meséket
mormog a Trébely s az általunk még az
ötvenes évek elején is leánylíceumként ismert
iskolaépület. Tanítónő nagyanyám onnan
ment nyugdíjba, s az iskola féltve őrzött kincsét, a kémiai szertár gyémánt és drágakő
jénai üvegutánzatait rejtő dobozt jómagam is
rejtve vittem át a Bolyaiba Molnár Zoli bátyámhoz Solymosi Berta néni jóváhagyásával. A háború alatt és után csaknem teljesen kifosztott két iskola – az egykori református kollégium és az egykori katolikus főgimnázium – természettudós tanárai
így segítették egymást a ’60-70-es években
(is).
Akkor láttam – azóta sem – a Koh-i-noor
másolatát. A nagy, ovális alakú, halványlila
színű gyémántot a dél-indiai Ándhra Prades
államban, Guntur közelében találták
feltehetően a XIII. században. 1739-ben
kapta nevét a perzsa sahtól, jelentése: A fény
hegye. Az utolsó szikh maharadzsa adta át a
brit Kelet-indiai Társaságnak. A gyémánt
1851-ben érkezett Londonba, Viktória
királynő koronázási ajándékaként. Azóta a
brit koronaékszerek része. Átadását Indiában
még ma is a nemzeti önérzeten esett
sérelemként tartják számon, s India teljes joggal követeli vissza.
Álljunk meg itt egy gondolat erejéig! Az
első katolikus középiskolai – úgynevezett
grammatikai – osztályok a marosvásárhelyi
jezsuita tanodában 1708-ban indultak, 31
évvel korábban, mint hogy A fény hegyét
névvel illették volna Perzsiában.
Évszázadok teltek el azóta.
Évtizedek teltek el azóta, hogy a Koh-inoor másolatát láttam. Vajon megvan-e még
az a kristálycsodákat rejtő doboz? Vagy
elkótyavetyélődött az is, mint megannyi tárgyi értéke régi vásárhelyi iskolák egykori természettudományos szertárainak?
Év évre telt, évekre évtized,
s vitt, forgatott a forgó gömbsziget,
vitt a vén Föld, fényévek tengerén,
föl és le a Tejút fénykerekén,
a robbanás örvényében, amely
mindezt elkezdte. Könyv és sors

Egy vízcsepp szála se szakadt el,
mégis hiába kapaszkodnék rajtuk az égre.
A felhő, ha lélegzem benne,
mint az angyalok, –
Távoli tájak páráit adja át.
Ködök hónapjában jutok csak
Szabó Lőrinc 276. Tücsökzenéje, az Idő,
messzi földek leheletéhez,
okít
esők hónapjában
eltéphetem csengő-köteleit az égnek:
ezer
A tél beáll, az éjszakákon
s
ezer szikra gyúlt, (…)
csendet kívánok, csendet.
Hallani akarom az ág,
s lett élet, halál, lett történetük,
a párkány,
s míg minden jött s tűnt, ismétlődve, ma,
a tenyerem,
tegnap, holnap, (…)
szívem rebbenését,
mikor régi illatú első pelyheket ringat-lenget.

Paradicsommadarak

Összeállította: Márton Béla

Kék paradicsommadár (Paradisaea rudolphi)
Akik a helyszínen látták, „csodálatosan szép madár”-ként
írnak róla. Függve dürög, de másként, mint a társai. Színezete
semmiben sem hasonlít fajcsoportbeli társaiéra. Az alapszíne
bársonyos fekete, ami a tarkóján komor rőtbarnába megy át.
Szemhéját két félhold alakú fehér folt emeli ki.
A melle finom kékeszöld és fekete hosszanti csíkos. A
szárnyai türkizkékek. A hím a dürgést éles kiáltásokkal kezdi,
utána fokozatosan hátraveti magát, majd függőleges
helyzetbe jut, és belekezd halk énekébe. Hirtelen
megrázkódik, s akkor pompás kék dísztollai mindkét oldalra
szétterülnek.
Trombitás paradicsommadár (Phonygammus keraudrenii) Forrás: Biolib
A finom legyező tövén indiai vörös színű ívelt csík
húzódik. Hosszú, egyenes és nagyon keskeny zászlójú szalagtollai túlnyúlnak a legyezőn, és oldalt lefelé fordulnak. A dürgés tetőfokán a madár csípőjéből ringatja lelógó testét, s
ennek következtében a legyezőtollak táncolnak és lebegnek.
A legyező színe mély ultramarinkéktől türkizen át a lazán
szertefoszlott tollak csúcsán finom lilás árnyalatú. Felülről
az egész tompa rozsdabarnának tűnik.
A tojó színei megközelítik a hím színeit. A kék paradicsommadár Új-Guinea közepén, valamint a keleti, hegyi
erdőkben honos.
A paradicsommadarak 40 faját 21 nemzetségbe sorolják
be. Ezt az erős tagolást a hímek dísztollazatának nagyfokú
változatossága indokolja. A nemzetségek között szoros a
kapcsolat. Ezeknek a madaraknak a kereszteződési termékenysége széles határok között mozog.
Az öreg hímek szépsége újból és újból felszítja a tojók
érdeklődését, létrejön a fajok közötti kereszteződés.
A Rhipidornis gulielmitertii két faj bélyegeit hordja magán.
A zöldes szegélyű oldaltollaik a király-paradicsommadár, a
Kék paradicsommadár (Paradisaea rudolphi)

Erzsébet rózsákkal teli tálkosara

időtlen fények közt repültem a
fényszigettenger porszemszigetén
szigetporszemek fényporszeme, én.

Egy porszemnyi múlt. November 19.
Árpád-házi Szent Erzsébet, az ártatlanul
üldözöttek védőszentjének napja. A legenda
szerint egyszer, amikor a szegényeknek vitt
élelmet, és ezért felelősségre vonták, azt
válaszolta, hogy rózsát visz. S valóban,
amikor belenéztek a kosarába, az rózsával
volt tele. A hagyomány szerint, ha Erzsébet
megrázta pendelyét, akkor nem kell félni a
kemény fagyoktól, lágy tél lesz. Karácsonytól
február első dekádjáig.
Viszonylagosságok. 1971. november 19én, majd egy hónappal a vécsi kastély urának
halála után írta volt Jékely Zoltán a Kemény
János sírjára sorait
Míg volt miből, mindenkinek adott:
az élete áldás volt, agapé.
Vándor, ne kérdezd, vissza mit kapott:
bátrabban állhat így az Úr elé,
hogy mindene már rég mindenkié.

Porszemnyi magam, könyv és sorsból
összegyúrva, remélve jogos jussaink visszaszármazását, s hogy Erzsébet úgy rázza pendelyét, hogy ártatlan üldözöttek békéjét hozza
e tájra, maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2016-ban, két nap híján 160 évvel
Bolyai Farkas halála után

testaljuk színezete, farktollaik laza hajlata az aranygalléros
paradicsommadarak jegyeit viseli.
Trombitás paradicsommadár (Phonygammus keraudrenii)
Ennek a 33 cm hosszú madárnak a tollai nem annyira
szépek, inkább a hangjával hívja fel magára a figyelmet.
Öblös kiáltásai mérföldekre elhallatszanak. Hangját erősíti a
hosszú légcsöve, mely a testénél is hosszabb, a mellcsont és
a bőr között hurkosan tekeredik.
A tollazata bíbor, kék és acélzöld csillogású. A nyakán
hosszú, hegyes dísztollak vannak, dürgés közben ezeket széttárja.
Dolmányos paradicsommadár (Drepanormis albertisi)
A farka közepes hosszúságú, fejének oldalai kékes csupaszok, a háta teljesen rozsdabarna. A meghosszabbodott toroktollak, valamint a melltollak oldalról borítják a testet, mint
valami kettős pelerin. A felső köpeny oldalsó tollai arany- és
bíborszínben csillognak, a test alja szép acélibolya színű.

Dolmányos paradicsommadár (Drepanormis albertisi) Forrás: Avibase
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Elkésett beszélgetések

Rózsa Mária
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Popper Gábor könyve. A lélek polcai, Saxum Kiadó, Budapest, 2016

Kialudtak a gyertyák, bármennyi is volt a
virágkoszorúk körül, az emlékezés napjai is
elmúltak, a temetők, a sírkertek virágai elhervadnak, csak a koszorúk zöldellnek még, bizonyságul, hogy szeretteik a halottaiknál, az
eltávozottaknál voltak, eljöttek messzi távolról is, a régi szokás szerint együtt lenni az élő
hozzátartozókkal. Gyermekkoromban a
temetők előtt sült gesztenye illata terjengett,
kezünket melengette néhány forró szem,
átjárt a melegsége, a szelídgesztenye enyhítette a fájdalmat. Gyermekként még mintha
köszöntem volna a nagyszüleimnek, ők
nagyon távol voltak, a múlt takarta őket.
Mindezekkel egy időben – semmiképpen nem
tudatosan – meglegyintett az ezotéria világa.
A nagy könyvesboltokban régóta látom, mind
nagyobb halmokban tornyosulnak a könyvek,
amelyek nagy felirata: EZOTÉRIA. Láttam,
hallottam kitűnő könyvekről, szerzőkről, a
folyóiratot is nézegettem, de most hozott
közelebb egy kis könyv a jelentőségéhez.
Pedig azt hittem, lektűrt ajánlok az olvasónak, amikor kézbe vettem Popper Gábor, a
híres pszichiáter, egyetemi tanár, száz meg
száz nevelési-oktatási problémával foglalkozó
író fiának könyvét, A lélek polcait.
Eddig megjelent könyvei, írásai alapján a
hat éve elhunyt apja gondolatai most
érlelődnek benne, és ösztönösen megkísérli
feldolgozni, átadni az olvasónak, amit most
tanul tőle, vagy amit elmulasztott

megkérdezni, érzelmeit is kifejezni, mert a
fiúknak nem mindig sikerül az apai jelenlét
és bölcsesség köpenyébe burkolózni.
Popper Gábor könyvében rövid novellák
sorakoznak, amint ő írja, szórakoztatni akart,
humorosan megcsillantani a Hófehérke és a
Piroska és a farkas közismert meséit. A
novellák közt a legérdekesebbnek találom, és
ennek az időszaknak a kérdéseit, az apák és
fiúk viszonyának megjelenítésére A beszélgetés című novellát. Érdekessége még, hogy
az ezotériához vezet, amelynek a Fiú (Popper
Gábor) nem volt eddig beavatottja.

A történet a temetési szertartáson
kezdődik, a végső elváláson, amikor a Fiú a
barátok és rokonok kíséretéből kimaradva
egyedül ballag, közben folyik a családi összejövetel, ő pedig gondjaival összefonódva
tépelődik, szembesülve a halállal. Az pedig
eljön úgyis – mondta volt az apja, értelmet,
értéket ad a pillanatoknak. A véglegesség, a
biztos tudata, s ha közeleg, akkor inkább
legyen vidám az elmenetel. Ez ötlik fel
benne,
ekkor
feltűnik,
valójában
érzékelhetően megjelenik mellette az Apa.
Megszólítja, beszélni kezd hozzá. Nehéz ezt
elfogadni, hogy egy hete halott és aznap eltemetett lény a közelben lehessen. Ám így
történik. A beszélgetés közvetlen és a Fiút
megrázza, de ő is kérdez, és válaszol. Az Apa
elmondja, hogy kapott még egy lehetőséget
arra, hogy sok elmulasztott beszélgetésüket
kipótolja. Megpróbálja megmagyarázni,
hogy erre miért került sor oly ritkán, ki kitől
tartott, amikor elkerülte. Az Apa arra emlékezik, hogy amikor lelki bajaik voltak,
mégis megtalálták egymást még úgy is, hogy
nem éltek egymás mellett. Egy képzeletbeli
falról is beszélnek, amely közéjük
emelkedett. Az apa utat akart adni a fiának,
hogy egyedül küzdjön meg céljaival, a Fiú
nem volt őszinte, pedig érezte, hogy szellemi
úton együtt járhatnának. Az apa szeretné
tudni, hogy boldog-e a fia, aki apjától tanulta,
hogy a boldogság egy pillanatot jelent.
Kiderül, hogy magányos pillanatok ezek,
keresi az ember a szabadságot, és feladja cél-

jait, végül is csak a MOST számít. Érdekes
filozófiai kérdések, érdekes emberek kerülnek a beszélgetésbe. Nem mintha csak a kimondott igazságok változtatnának a
sorsunkon, vagy egyesek igazságának
végezetén, de miért ne gondolkoznánk rajta,
megnyugtatva magunkat és sorstársainkat.
A Fiú eddig menekült a híres apa
árnyékából, most pedig marasztalná még egy
és még egy beszélgetésre. Pedig csak ez adatott meg utoljára.
Az Apa búcsúzik, kitöltötte a léleknek még
kiszabott időt. „... megfordult, és lassú, kissé
bizonytalan lépteivel elindult. A Fiú csak állt,
és hosszan nézett utána. Rájött, szerette az
apját. Kezdte elfogadni és megérteni az
elmúlt időket. Nagyot sóhajtott és visszaindult a házba. Mielőtt belépett volna, még egy
kétágú aranyeső nőtt ki a földből.
A két inda egymásba csavarodva tört az ég
felé.”
Popper Gábor úgy mondja el novelláiban
az apja gondolatait, hogy arra késztet, olvassuk híressé vált könyveit.
Hozzáfűzném
ehhez
egy
olvasmányélményemet a lélekről, az eltávozásáról,
ami ugyancsak népi hiedelmek alapján Fehér
Béla könyvében, a Kossuthkifliben olyan
meggyőzően történik. Egy öreg tölgy fogadja
be a kiröppenő lelkeket, ott lebegnek az öreg
tölgy ágain mindaddig, amíg még a hozzájuk
tartozó emberek gondjai elsimulnak. Itt bizonyítja az író azt is, hogy egyetlen magyar
lélek sem veszhet el.

Diana hercegnő ruháiból nyílik kiállítás
Háromezer éves múmiát találtak
III. Thotmesz fáraó halotti templománál
zolása. III. Thotmesz a 18. dinasztia hatodik fáraója volt. Gyermekként vált
uralkodóvá, helyette mostohaanyja és
nagynénje, Hatsepszut, a dinasztia ötödik
fáraója, az ókori Egyiptom történetének
legnagyobb
hatalommal
bíró
asszonya vette át a hatalmat.
III. Thotmesz csak Hatsepszut halála
után, 22 éves korától kezdett önállóan
uralkodni. Az egyik legnagyobb hódító
fáraó volt: uralkodása alatt Egyiptom
minden addiginál tovább terjeszkedett,
több mint ötven templomot építtetett.
(MTI)

Mahmud Afifi, a minisztérium ókori
Egyiptommal foglalkozó részlegének
vezetője szerint a sírt a templom déli falának külső részénél fedezték fel, és a sírban
egy kartonázs technikával bevont, rendkívül jó állapotban lévő koporsót találtak –
olvasható az Egypt Independent portálon.
Az előzetes vizsgálatok azt mutatják,
hogy a sír a harmadik átmeneti kor idejéből
származik és egy Amnner-nef nevű ember
földi
maradványait
őrzi, aki az „uralkodói
ház
gondnokának”
címét viselte.
Afifi szerint a szakemberek hamarosan
folytatják a sírhely és
annak
tartalmának
tanulmányozását, hogy
minél többet megtudjanak
a
koporsó
gazdájáról.
A halotti templom
feltárási és helyreállítási munkálatai 2008ban
indultak.
A
projektet
vezető
Myriam Seco Álvarez
szerint a felfedezés
fontosságát a koporsóban rejlő múmia
adja, mivel a koporsót
az ókori Egyiptomhoz
kötődő vallási szimbólumok
sokasága
díszíti.
A
szimbólumok
között szerepel Ízisz és
Nebethet
istennők,
valamint Hórusz négy
III. Thotmesz
fiának egy-egy ábrá-

Forrás: Wikiwand

A Diana: Her Fashion
Story című tárlaton a
néhai hercegnő múzeumokban és magángyűjteményekben őrzött
legendás toalettjei kapnak helyet – írta a The
Daily Telegraph.
A kiállításra összeválogatott 26 ruha
között szerepel az az
éjkék bársony esélyi, amelyet Diana 1985ben viselt egy fehér házi hivatalos vacsorán,
amelyen John Travoltával is táncolt.
A Victor Edelstein által tervezett estélyi
egyike volt azon tíz ruhának, amelyet maga
a hercegnő adott el egy New York-i
jótékonysági árverésen mindössze két hónappal az 1997-ben bekövetkezett tragikus
halála előtt.
A ruhát akkor egy amerikai üzletember
vásárolta meg 100 ezer fontért, majd az estélyi ismét brit kézbe került egy 2013-as
aukción, amelyen 240 ezer fontot fizettek
érte.
Diana legemlékezetesebb viseletei közé
tartozik az a sápadt rózsaszín Emanuel-blúz,
amelyben a hivatalos eljegyzési portréján
látható, valamint számos Catherine Walkerkosztüm, amely a walesi hercegnő „munkahelyi gardróbjába” tartozott az 1990-es
években.
Egy kék-fekete színű, kockás Emanuelruha, amelyet egy hivatalos velencei látogatásakor viselt a hercegnő az 1980-as
években, most kerül először kiállításra.
A tárlat célja, hogy bemutassa Diana
stílusának
evolúcióját
és
kedvenc
divattervezőivel való kapcsolatát. A
kiválasztott ruhák közül mindössze öt van

Forrás: Nők Lapja Café

Háromezer éves múmiát találtak
spanyol régészek III. Thotmesz
ókori egyiptomi fáraó luxori halotti
templománál – jelentette be az
egyiptomi régiségekért felelős minisztérium.

Diana hercegnő legemlékezetesebb ruhakölteményeit
felvonultató kiállítás nyílik februárban
a
londoni
Kensington-palotában a walesi hercegnő halálának 20.
évfordulójára emlékezve.

a Historic Royal Palaces, a brit királyi
paloták fenntartásáért felelős jótékonysági
szervezet birtokában, a többi egyebek
között az Egyesült Államokból és Chiléből
érkezik, ahol divatmúzeumokban őrzik
őket.
Diana walesi hercegnő volt a világ egyik
legtöbbet fényképezett nője, akinek minden
egyes ruhaválasztását kíméletlenül kielemezték – mondta Eleri Lynn, a kiállítás
kurátora. „A tárlatunk egy olyan fiatal nő
történetét mutatja be, akinek gyorsan meg
kellett tanulnia az uralkodói és diplomáciai
körökben elfogadott öltözködési szabályokat, és aki mindeközben ráirányította a figyelmet a brit divatiparra és tervezőkre” –
mutatott rá Lynn, hozzátéve, hogy Diana
idővel megtanulta, miként kommunikáljon a
ruhái segítségével.
A Kensington-palotában töltött 15 év alatt
a hercegnő gyakran beszélgetett a
kertészekkel az éppen elültetett virágokról, és megosztotta velük, hogy
melyek a kedvencei. Áprilistól a palota
egyik kertjét a néhai hercegnő kedvenc
virágaival ültetik be azok a kertészek,
akikkel Diana szóba elegyedett a sétái alkalmával. (MTI)
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Az OKTóBERI ÉVFORDULóK (3.)

című pályázat nyertesei:
SABĂU MARGIT, Marosvásárhely,
Tolsztoj u. 7. sz.
PÁLFFY GYÖNGYI, Marosvásárhely,
L. Rebreanu u. 1/6. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
MITTERRAND; BRAUN; HAJTS; AUBERT;
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Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.
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Biobazár

Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám
Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

Megfejtések
a november 11-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Siena lánya
Skandi: Szóval erre használod a drága új
fogaidat, te vén kujon!

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
34. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 1jéig a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egyegy könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra
ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
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VÍZSZINTES: 1. Orvos, bölcsész, tudós, 200 éve hunyt el (Lajos). 5. Angol király
(„Földnélküli”), 800 éve halt meg (első). 10. Kortyolnivaló. 11. Teljesség. 12. Orvos,
MTA lev. tag, 200 éve született (Géza). 17. … láma, tibeti vallási vezető. 19. Tupoljev
repülőgépe. 20. Riadó. 21. AC …, olasz sportklub. 22. Szálat sodor. 23. Francia focista
(Raymond). 24. Ómega és alfa. 25. Római hat. 26. Leszármazott. 27. Római 56. 28.
Kezdőpont. 30. A magasba. 31. Hozzáillő. 33. Formál. 35. Benyes! 37. Ofszájd. 38. Csillám. 40. Művészet (latin). 41. Mez. 43. Asztalterítő. 45. F. Baum varázslója. 46. Szlovák
diktátor volt (Józef). 47. Celebeszi vadtulok. 48. Uralkodói cím türk népeknél. 50. A száz
éve elhunyt John Griffith Chaney írói neve.
FÜGGŐLEGES: 1. Alapszámunk. 2. Latin és. 3. Katonai. 4. Álomba merülő. 5. Viccbeli inasa a gróf úrnak. 6. Becézett Ágnes. 7. Asszonynévképző. 8. Lóbiztató. 9. Kínai
politikus, a Kuomintang alapítója, 150 éve született. 12. Angol földrajzi író, 400 éve
halt meg (Richard). 13. Orosz rendező (Alekszandr). 14. A fűben rejtőzik. 15. Az arany
… (Sztoev). 16. Szemhéjak! 18. Marie de France műfaja. 21. Air …, légiposta (angol).
22. Farkascsapat. 24. Finomműszerész. 26. Tenger (angol). 28. Olaj jelentésű előtag. 29.
Töltött gömbökből álló étel. 30. Palack (rég). 32. Művet hoz létre. 33. Hordómérték. 34.
Készülő (regény). 36. Az öt tó egyike. 39. Közel-keleti állam. 42. Becézett iskola. 43.
...Blandiana, román költőnő. 44. Japán vallás. 46. A magyar talajtan tudósa, 150 éve
született (Péter). 47. Baja központja! 49. Norvég és német gépkocsijel.
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt négyzetekbe kerülõ betűket folyamatosan összeolvasva Jerome David Salinger amerikai
író egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Vadászkirándulás – Anatómia. 7. Kettőzve: egyik nagyszülő – Kocka
része! 8. Amerikai egyetem – Sémi nép. 9. Kissé komisz! – HSS. 11. Dedó – Megteendő
út. 12. Vízszél – Tanít. 14. Határozott névelő – Zergefej! 15. Szándék – Csutka, kocsány.
18. Előkelő – Dekoráció. 19. Manilakender – Torok része. 22. Lángol – Sürgetőszócska.
23. Járandóság – Hegycsúcs. 25. Helyhatározó rag – Gyáros páros betűi. 27. Farágó féreg
– Az urán és szelén vegyjele. 28. Vár – Karám. 30. Cicoma – Zambiai és gaboni gépkocsijelzés. 31. Harcmodor – Rózsaablak.
FÜGGŐLEGES: 1. Csintalan, csapongó – Megállást jelző tábla. 2. Idejétmúlt, kopott
– Aroma, íz. 3. Magas növény – A szén és ittrium vegyjele. 4. Hajófar – Hazai
terepjárómárka. 5. Furfangos, agyafúrt – Tisztelet, hódolat. 6. Kacag – Spanyolországi
sziget. 10. Győzelem, diadal – Hivatali helyiség. 13. Sportmez – Termőföld. 16. Rendőr,
argóban – Szertartás, ceremónia. 17. Adott szó – Savanykás ízű. 20. Ókori görög piactér
– Pofaszakáll. 21. Halfajta – Magyar rockegyüttes. 24. Ülőalkalmatosság – Parcelláz,
tagol. 26. Durván taszít – Húst tartósít. 29. Német és thaiföldi autójelzés – Alá.
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Maros Megyei Tanács

Hirdetés

A Maros Megyei Tanács 2016. december 19-22.
között versenyvizsgát szervez a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság közkapcsolatok és közérdekű
információk osztályán megüresedett I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú tanácsadói köztisztviselői állás betöltésére.
A versenyvizsgát a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám alatti székhelyén
tartják.
Kiegészítő vizsga magyarnyelv-ismeretből 2016.
december 19-én 10 órakor.
Az írásbeli vizsgára 2016. december 19-én 14
órától kerül sor.
Az állásinterjú 2016. december 22-én 14 órakor
lesz.

Fizetett hirdetés

A jelentkezőknek teljesíteniük kell az 1999. évi
188-as, a köztisztviselők státusáról szóló, módosított és újraközölt törvény 54. cikkelyében előírtakat.
A sajátos feltételek, a bibliográfia, a pályázati
dosszié iratainak jegyzéke ki van függesztve a
székhelyen és megtalálható az intézmény
www.cjmures.ro weboldalán is.
A dossziékat a hirdetés Románia Hivatalos Közlönye III. fejezetében való megjelenését követő 20
napon belül kell benyújtani a Maros Megyei Tanács székhelyén.

Bővebb felvilágosítás a 0265/263-211 (1233-as
belső) telefonszámon.
Péter Ferenc elnök

Paul Cosma jegyző

Maros Megyei Tanács

Hirdetés

A Maros Megyei Tanács versenyvizsgát szervez a
jogügyi osztályon megüresedett I. besorolású,
felső szakmai fokozatú jogtanácsosi állás betöltésére.
A versenyvizsgát a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám alatti székhelyén
tartják.
Az írásbeli vizsgára 2016. december 20-án 10
órától kerül sor.
Az állásinterjú 2016. december 23-án 14 órakor
lesz.
A jelentkezőknek teljesíteniük kell az 1999. évi
188-as, a köztisztviselők státusáról szóló, módosított és újraközölt törvény 66. cikkelyében előírtakat.
A sajátos feltételek, a bibliográfia, a pályázati
dosszié iratainak jegyzéke a székházban kifüggesztve vagy az intézmény www.cjmures.ro honlapján megtalálható.
A dossziékat a hirdetésnek Románia Hivatalos
Közlönyében való megjelenését követő 20 napon
belül kell benyújtani.

Bővebb felvilágosítás a 0265/263-211-es (1233,
1234-es belső) telefonszámon.
Péter Ferenc elnök

Paul Cosma jegyző

Románia
Maros megye

A Marosvásárhelyi Helyi Tanácsnak
a marosvásárhelyi hulladékkezelési díjak módosítására vonatkozó
2016. október 21-i 64-es számú határozata

A marosvásárhelyi tanács rendkívüli ülésen,
tekintettel Marosvásárhely polgármesterének a marosvásárhelyi hulladékkezelési díjak módosítására vonatkozó, 2016. október 17-i 55.080-as indoklására, a települések köztisztaságára vonatkozó 101/2006-os törvény 6. cikkelye (1.) bekezdése k és
l betűje, a 26. cikkely (5.) bekezdése; a közhasznú szolgáltatásokra vonatkozó, újraközölt 51/2006-os törvény 3. cikkelye (3.)
bekezdésének j és k betűje, valamint a lakótelepi köztisztasági díjat jóváhagyó alkalmazási szabályokat tartalmazó 109/2007es ANRSCUP-rendeletre,
a marosvásárhelyi hulladékgazdálkodási szolgáltatást kiszervező 5/15. 01. 2008-as szerződés 10. cikkelye, 5. pontja, a
12. cikkely 9. pontja és a 16. cikkely (2.) bekezdése, valamint a marosvásárhelyi hulladékgazdálkodási szolgáltatás
kiszervezéséről szóló bérbeadási szerződés feladatfüzetének 44. cikkelye (3.) alpontjára,
tekintettel az új díjakra vonatkozó, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban a 417.928/01. 09. 2006. iktatószámmal bejegyzett 46.426/06. 09. 2016-os ANRSC-átiratra, a hulladékgazdálkodási díjak módosítására vonatkozó határozattervezetet
megindokló, a gazdasági igazgatóság 47.193/08. 09. 2016-os és 15.317/17. 10. 2016-os jelentésére, a Maros Megyei Törvényszék
49.426/21. 09. 2016-os átiratában foglalt – a 84/14. 02. 2016-os bírósági határozatban megfogalmazott – bírálatokra és a hulladékgazdálkodási díjak módosításáról szóló 519/09. 09. 2016-os marosvásárhelyi táblabírósági határozatra, valamint a jogi
és közigazgatási osztály 54.962/17. 10. 2016-os jelentésére,

figyelembe véve a szakbizottságok kedvező döntését,
az újraközölt 215/2001-es, újraközölt helyi közigazgatási törvény 36. cikkelye (5.) bekezdésének a betűje, a 6. cikkely a betűje,
14. pontja, a 45. cikkely és a 115. cikkely 1. bekezdése b betűje szerint:
elhatározza
1. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhelyen a 2008. január – 2016. augusztus időszakra a hulladékkezelési illeték kiegészítését,
az Országos Statisztikai Intézet mutatóinak megfelelően, amint a melléklet (amely része jelen határozatnak) 3. oszlopában
látható.
2. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely indexált hulladékgazdálkodási díjának kiegészítését az ECOLECT Mureş Kistérségi
Fejlesztési Egyesület 3/10. 03 2010-es határozatával összhangban, a melléklet (jelen határozat szerves része) 5. oszlopában
látható.
3. cikkely: Az 1. és a 2. cikkely előírásait jelen határozat érvényesítését követően alkalmazzák.
4. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával a Marosvásárhelyi Közterület-kezelő Igazgatóságot és a szolgáltatót bízzák meg.
5. cikkely: A prefektúra döntésére vonatkozó, újrakiadott 340/2004-es törvény 19. cikkelyének 1. bekezdése e betűje, valamint
az 554/2004-es közigazgatási bírósági törvény 3. cikkelyének 1. bekezdése értelmében jelen határozatot jogi felülvizsgálatra
átküldik a Maros Megyei Prefektúrára.
Ellenjegyzi: Andrei Mureşan jogász, Marosvásárhely jegyzője
Papuc Sergiu Vasile ügyvéd, ülésvezető

A Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal

versenyvizsgát hirdet egy megüresedett referensi állás
betöltésére a sürgősségi diszpécserszolgálathoz,
a szociális osztályra

Az állást olyan jelentkező töltheti be, aki eleget tesz a 2011. évi 286-os,
utólagosan módosított és kiegészített kormányhatározattal elfogadott
keretszabályzat 3. cikkelyében előírtaknak.
Követelmény:
– középfokú végzettség érettségi diplomával
– legalább két év gyakorlat a szakmában
A versenyvizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2016. december 6-án 12 óra – a dossziék benyújtásának határideje
– 2016. december 14-én 10 óra – írásbeli vizsga.
A meghallgatás időpontját később közöljük.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet
listája a www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330 telefonszám 110-es mellékállomásán
vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es iroda.
Dr. Dorin Florea polgármester

Megjegyzés:
* A 2008. január és 2016. augusztus közötti szolgáltatási díjak indexe (mutatója): 137,33%
** 2016. szeptember 9-ig 84,93 lejt (héa nélkül) fizettek a gazdasági egységek köbméterenként;
7,08 lej volt havonta személyenként és 121,78 lej tonnánként az utcai hulladékkezelés díja.

Moldovan Florian mérnök, a közterület-kezelő igazgatóság igazgatója
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)
SZILVESZTEREZZEN a GEMINI vendéglőben! Kitűnő élőzene, menü és társaság, meghívott Miklós Szilvia nótaénekes. Már
iratkozhat a helyszínen, a helyek apadnak! Érdeklődni a 0265/319306-os telefonszámon. (sz.-I)
SZOBALÁNYI/SZOBAFIÚI ÁLLÁS Németországban. Szakmai
tapasztalat és németnyelv-tudás nem szükséges, minden jelentkező
ingyenes betanításban részesül. Amit ajánlunk: 1000–1200 euró/hó,
ingyenes kiutazás, ingyenes szállás Németországban és egészségügyi biztosítás. Jelentkezzen a 0740-223-377-es telefonszámon hétfőtől péntekig 9-16 óra között. (58943)
KIHAGYHATATLAN AJÁNLAT! Ingyenes SZÁMÍTÓGÉPES
VEZÉRLÉSŰ FÉMFORGÁCSOLÁS (CNC) KURZUST indít a
Marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem. A képzés elvégzése
után munkahelyet ajánlunk, azonnali kezdéssel. Bővebb információért hívja a 0265/251-118-as telefonszámot, vagy írjon a contact@ucstgm.ro e-mail-címre. (58967)
MAGYAR NYELVŰ PULTOS- és PINCÉRKÉPZÉS indul Marosvásárhelyen, a SHADOW GASTRO COLLEGE szervezésében.
A 8 hetes elméleti és gyakorlati akkreditált képzés azoknak szól,
akik vendéglátásban szeretnének elhelyezkedni, vagy már ott dolgoznak, és fontosnak tartják szakmai képzettségüket. Infókért hívja
a 0755-974-950-es telefonszámot. (sz.)
Marosvásárhelyi székhelyű, NAPELEMRENDSZEREKET
ÉPÍTŐ CÉG keres felsőfokú végzettséggel rendelkező PROJEKTMENEDZSERT és a kivitelezéshez szükséges RENDSZERÉPÍTŐ
MUNKÁST. Fényképes önéletrajzukat a swssolar111@gmail.com
e-mail-címre várjuk, avagy érdeklődni lehet személyesen Koronka
14B szám alatt, hétfőtől péntekig 9-17 óra között. (58985-I)
ROMÁN-AMERIKAI CÉG alkalmaz előnyös feltételek mellett
TERVEZŐT, RAJZOLÓT, SZERSZÁMLAKATOST, ESZTERGÁLYOST, MARÓST. További információ a következő telefonszámon:
0729-142-792. Az önéletrajzot a cég székhelyén lehet benyújtani, a
Bodoni/Budiului utca 66/A szám alatt vagy e-mailben elküldeni a
barna.szilagyi@plasmaterm.ro e-mail-címre. (18209-I)
SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmazunk a marosvásárhelyi PETRY
HÚSÜZEMBE. Húsiparban szerzett tapasztalat nem szükséges. Feladatok: csomagolás, ládamosás, rakodás. Fix bérezés, napi kétszeri
étkezés biztosítva, hosszú távú, stabil munkahely, fejlődési lehetőséggel. Jelentkezzen önéletrajzával a cv@petry.ro e-mail-címen
vagy személyesen a Barajului utcában levő vágóhíd székhelyén.
(58980-I)
ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST és AUTÓFESTŐT. Tel.
0745-832-391. (18215-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(58000)
FELVESZÜNK fiatal, talpraesett LÁNYOKAT WEBÁRUHÁZBA. Tel. 0745-520-408. (57419-I)
CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű személyt alkalmazunk. Tel.
0745-668-883. (57068-I)
CÉG ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT VÁLLAL 10% kedvezménnyel:
háztetőjavítás, cserépforgatás, belső munkák, csatorna-, hófogókészítés, festés, ácsmunkák, kőművesmunkák stb. Tel. 0747-634-747.
(57405-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG tapasztalattal rendelkező PÉKEKET és
PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Tel. 0744-403-114.
(18235)
A KOVÁCS PÉKSÉG KARBANTARTÓ LAKATOST alkalmaz.
Tel. 0744-403-114. (18250)
ALKALMAZUNK dízelpumpákat és porlasztókat javító marosvásárhelyi műhelybe MUNKATÁRSAT. Betanítását vállaljuk. Érdeklődni a 0744-607-000-s telefonszámon. (sz.-I)
VÁLLALUNK BELSŐ ÉPÍTÉSI MUNKÁT: gipszkartonozást,
festést, burkolást stb. Tel. 0740-664-749. (18240-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, SZOBALÁNYT,
KARBANTARTÓ MUNKÁST/SZAKEMBERT. Tel. 0722-268866. (58830)
SAJÁT HŐKÖZPONTOK, GÁZKAZÁNOK ellenőrzését, javítását vállaljuk előnyös áron. Tel. 0742-478-112. (18219)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SOFŐRT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Tel. 0729-127-862. (18252)
MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz KERESKEDELMI DOLGOZÓKAT (nőket) és
NŐKET MAGVAK CSOMAGOLÁSÁRA. Tel. 0729-127-861.
(18252)
MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz KÖNYVELŐT. Az önéletrajzokat elküldhetik a
suny_mures@yahoo.com e-mail-címre. További információ a 0756103-101-es telefonszámon. (18251)
MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SOFŐRT 7,5 tonnás kamionra, csak hazai vonalakra.
A tapasztalat kötelező. További információ a 0756-100-650-es telefonszámon. (18251)
Az EGRI ALAPÍTVÁNYI KÖZÉPISKOLA felvesz matematika fizika, fizika – bármely szakos, kémia – bármely szakos TANÁRT.
Juttatás: versenyképes illetmény, díjmentes szolgálati férőhely. Jelentkezés: sajtos.attila@eventus.hu, tel. 00-36-20-414-2484. (57539-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

VÁSÁROLUNK festményt, ezüstöt,
bútort, régiséget. Tel. 0740-242-861.
(56027)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen
régiséget.
Tel.
0731-309-733.
(57166)
ELADÓK szőrmesapkák. Tel. 0743870-554, 0365/409-634, 0740-892267. (57285-I)
VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744474-863. (56818)
ELADÓK süldők és disznók. Tel. 0732586-648, 0724-957-478. (57454)

ELADÓK: 2 darab kisebb méretű fotel,
egy víkend- (halász-) szék, 5,8
deciliteres befőttesüvegek, 3-4 literes
befőttesüvegek,
csavarosak
(menetesek). Tel. 0365/421-159. (57467)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0749-761147, 0743-595-124, 0365/432-506.
(57145)

ELADÓK 3 hónapos süldők, 120-130
kg-os disznók. Tel. 0744-387-183.
(57412)

ELADÓK:
kétszemélyes
kanapé,
sőberágy, ruhásszekrény, két fotel,
könyvesszekrény, 25 és 50 literes
korsók. Tel. 0770-526-610. (57429)
ELADÓ
három
disznó.
0365/448-263. (57427-I)

Tel.

KLARA gyógyító,
javasasszony sokak kérésére most
Marosvásárhelyen
tartózkodik.
Rövid idő alatt megoldja a problémákat
a legerősebb gyógyírekkel, gyógynövényekkel, a leghatásosabb rituálékkal, a Jeruzsálemből
kapott
varázsgömbbel
(melyet a legtöbb sikeresen megoldott
esetért kapott, I. helyezett lett).
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a
szétesett családokat, cégeket ment meg
a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít
epilepszia, impotencia, alkoholizmus,
depresszió,
szenvedélybetegségek
esetén.
Köszönetnyilvánítások:
Monica Marosvásárhelyről köszöni, hogy
ismét együtt lehet szerelmével; Matei
Ákosfalváról hálás Klárának, mert
kigyógyította
az
alkoholizmusból;
Magdolna Régenből köszöni, hogy 28
éves fiát jó útra térítette, megmentette a
rossz baráti társaságtól; Ágnes Jeddről
hálás, mert újból együtt élhet férjével;
Bogdan köszöni, hogy kigyógyította az
impotenciából;
Gizella
Szovátáról
köszöni Klarának, hogy segítségével
kigyógyult a depresszióból.
Hívják Klara asszonyt bizalommal,
garantáltan
segít,
hogy
életük
megváltozzon, jóra forduljon.
Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (17565)

A TULAJDONOSI TÁRSULÁSOK ÉS A JOGI SZEMÉLYEK
FIGYELMÉBE

A Maros Megyei Tulajdonosi Társulások Szövetsége 2016. november 22-én 17 órától
a Ştefan cel Mare utca 26. szám alatti gyűlésteremben találkozót szervez a következő
témával: a 2014. november 11. és 2016. október 1. közötti időszakban a 2014. évi 362es számú helyi tanácsi határozat alapján törvénytelenül befizetett szemétszállítási díjak
visszaszerzése. (A Marosvásárhelyi Táblabíróság végleges ítélettel semmissé nyilvánította a tanácsi határozatot.)
Kérjük a tulajdonosi társulásokat, küldjék el a képviselőjüket, elnöküket, ezek hiányában
a lépcsőházfelelősöket a társulás lepecsételt, aláírt megbízólevelével.
Az igénylés megfogalmazására jogi szakembereket hívtunk meg, akik elmagyarázzák
az összeg visszaszerzésének lehetőségeit.
Budai Ştefan elnök. (57560)
HÚSDISZNÓK eladók. Tel. 0745179-334. (57528-I)
ELADÓ egy perzsaszőnyeg (3x2 m),
egy új, hosszú férfikabát, egy fedett sír a
katolikus temetőben. Tel. 0745-996-819,
0729-090-506. (57540)
ELADÓ négyégős Beko aragázkályha, majdnem új és no frost
kombinált hűtőszekrény. Tel. 0744546-788. (57548-I)
ELADÓK használt méhkaptárak
és házhely. Tel. 0265/314-488.
(57499-I)
ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák, 8,5
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (58998-I)
ELADÓ vagy BÉRBE ADÓ üzlethelyiség, egyben magánterület központi
helyen. Tel. 0754-360-656. (57537-I)
VESZEK
nagyméretű
arany
karikagyűrűt. Tel. 0770-513-071. (57559)

ELADÓK szép új férfi és női eredeti
szőrmesapkák.
Tel.
0265/222-841,
0747-657-424. (57591)
ELADÓK 130-220 kg-os disznók.
Tel. 0754-895-544, 0265/323-361.
(57571-I)
ELADÓK fajtatiszta pincsi kiskutyák
egészségügyi könyvvel. Tel. 0746-140779. (57580)

ELADÓ egy pár 44-es számú
bokszcsizma sámfával, egy pár 43-as
számú „bizon” bőrcsizma, sőberágy,
Ileana varrógép, hegesztőkészülék,
villanymotor, 5 darab fügefa bő
terméssel, egy 3 vedres korsó, 2 nagy
gabonásláda (szét kell szedni), két olajos
kalorifer. Tel. 0265/348-346, 0747-405980. (57585)
ELADÓK: váltóeke, 5 tonnás trágyaszóró, 3 méteres vetőgép, silózószecska, kombinátor, tárcsás kasza,
gereblye, vegyszerező, gabonaőrlő.
Tel. 0745-404-666. (57590-I)
VESZEK hibás színes tévét. ELADÓ
vadászmesszelátó. Tel. 0742-863-116.
(57595)
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Az INRECO REMIX KFT. ÉPÍTŐIPARI CÉG keres TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT és NEHÉZGÉPKEZELŐT. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es
faxszámra várjuk. Tel. 0365/430-150. (18255)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz ESZTERGÁLYOST
és MARÓST. Tel. 0745-199-860, 0745-859-090, 0756-052-680.
(18259-I)
A PRO RURIS EGYESÜLET IDEGENVEZETŐT (agent de turism) alkalmaz a mezőmadarasi turisztikai információs központba.
Érdeklődni a következő telefonszámokon: 0265/429-240, 0752-214490. (18262)
ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk.
allatgyogyszertar@freemail.hu (18263-I)

ELADÓ jó minőségű vegyes, 52 fokos
pálinka, 25 lej/liter. Tel. 0741-048-557.
(57599)

LAKÁS

ELADÓ lakás: 2 szoba, konyha központban, közös udvaron. Tel. 0743870-554,
0740-892-267,
0365/
409-634. (57285-I)
KIADÓ nyaraló szilveszterre Homoródfürdőn.
Tel.
0752-061-882.
(57256-I)
ELADÓ ház Székelykálban alkudható áron. Tel. 0749-660-524, 0756336-911. (57508-I)
ELADÓ/KIADÓ új ház Marosvásárhelyen. Tel. 0744-572-814. (57439)
SÜRGŐSEN eladó 3 szobás magánház egyedül az udvaron, 400 m2
telek, a Kornisán, az ORL mellett. Tel.
0755-309-832. (57576-I)
VÁSÁROLOK tömbházlakást Marosvásárhelyen, lehet bérház típus is.
Tel. 0755-309-832. (57576-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Buja Norbert névre
szóló könyvtári belépőm. Semmisnek
nyilvánítom. (57586)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(57062)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (56798)
TERMOPÁN, szalagfüggönyök és redőnyök szerelése és javítása. Tel. 0744-504536. www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(58859)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (56732-I)
SZŰCSMUNKÁT
vállalok.
Tel.
0743-870-554, 0365/409-634, 0740892-267. (57285-I)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18206-I)
KÉSZÍTÜNK, javítunk: tetőt, csatornát,
lefolyót, vállalunk ácsmunkát. Tel. 0752377-342. (57102)
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MEGEMLÉKEZÉS

ANGOLNYELV-TANÍTÁST vállalok
bármilyen szinten, minden korosztálynak. Tel. 0723-089-808. (57293-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (57296)
HITELEK. Tel. 0762-561-052. (57014)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzsmirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűségmérés.
Előjegyzés
telefonon:
0740-158-526,
0265/311-771.
(57232-I)
BIZTONSÁGTECHNIKAI munkatársat és villanyszerelőt alkalmazunk
sürgősen. Az önéletrajzokat az
electrosec@rdslink.ro e-mail-címre
várjuk. (18233-I)
FELKÉSZÍTEK matematikából és informatikából. Tel. 0741-460-304.
(56428)
ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0766-519-187. (sz.-I)
UNIVERZÁLIS fodrász klienshez megy.
Tel. 0741-611-092. (57521)

FESTÜNK, csempét, parkettet rakunk,
gipszkartont szerelünk. Tel. 0741-762701. (18256)

VÁLLALUNK
kisebb
javítást,
sapkakészítést a kuncsaft anyagából.
Tel.
0265/222-841,
0747-657-424.
(57591)
HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846011, 0365/801-517. (57592)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (57593)

Fájó szívvel emlékezünk november 18-án LÁPOSI ANNAANIKÓRA halálának 9. évfordulóján.
Nagyon fáj, s talán örökre így is
marad, de mindig velünk lesz, az
idő bárhogy is halad.
Emlékét őrzi férje, lánya, veje, fia
és a két unokája. (57555)

Mezőpanitban az 1951-ben született korosztály a 65 évesek kortárstalálkozója
alkalmából
kegyelettel emlékezik elhunyt
TANÁRAIRA és a néhai EGYBÉLIEKRE. Emléküket örökké szívünkbe zárjuk. Nyugodjanak
békében! (57514)

Fájdalmas szívvel emlékezünk
dr. SZÉKELY MIHÁLYRA halálának hetedik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes! Szerető
családja. (57381-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a
backamadarasi
születésű
SZÖVÉRFI ERNŐRE halálának 3.
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (57474-I)

Fájó szívvel emlékezünk november 22-én SZÖVÉRFI ERNŐRE
halálának 3. évfordulóján. Nyugodj békében! Fanici Magdi és
családja. (57474-I)

Pénzügyminisztérium

Az idő múlik, de feledni nem
lehet, csak meg kellett tanulni
élni nélküled.
Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a káposztásszentmiklósi
KÁDÁR
ISTVÁNRA november 20-án, halálának 3. évfordulóján. Emlékét
őrzi felesége, két fia, két leánya,
két veje, öt unokája, két dédunokája és testvérei. Emléke legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
(57319-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága gyermekünkre, a marosvásárhelyi születésű CSIBI MIHÁLY LEVENTÉRE
november 19-én, amikor a szíve
utolsót dobbant. Drága szíved a
szívünkben van, amíg élünk. Bánatos szüleid, Csibi Emese
Gyöngyi és Csibi Mihály. Emléked legyen áldott, nyugalmad
csendes, drága angyalunk!
(57530-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk DÁLYAY ISTVÁNRA
halálának 9. évfordulóján. Drága
szép emlékét, szeretetét szívünkben megőrizzük egy életen át.
Isten nyugtassa csendesen! Szerettei. (57542-I)

Soha el nem múló szeretettel és
a hiányérzet örök küzdelmével
emlékezünk november 20-án
PUSKÁS BÉLÁRA halálának tizedik évfordulóján. Nyugalma legyen áldott és csendes! Emlékét
őrzi szerető családja. (57554)

Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság

Jogi személyek kényszervégrehajtási osztálya

Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/250-982, fax: 0265/261-093,
e-mail: dan.tatar.ms@mfinante.ro

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György
utca 1–3. szám) 2016. december 6-án 11 órai kezdettel nyilvános árverésen
értékesíti az alábbi cég javait, az állami adósságok behajtása érdekében:

FLEX CONSTRUCT KFT., CUI 17942835, Koronka, 13-as út, Segesvári út 410.
szám, Maros megye, az adós VICTORIA TOTAL KFT. részéről – CUI 13176468,
Csíkszereda, Hargita utca 113. szám, Hargita megye – jelzáloggal terhelt
harmadik fél, végrehajtási dosszié száma 212

Virágot viszek a néma sírra, de
ezzel őt már nem hozhatom viszsza. Tudom, hogy nem jössz, de
oly jó várni, hazudni a szívnek,
hogy
ne
tudjon
fájni.
Szomorú szívvel emlékezem
drága jó férjemre, a koronkai
BARICZ BÁLINTRA halálának 15.
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Bánatos felesége, Ida. (57556)

– 4.300 négyzetméter szántóterület, kültelek Ákosfalván, telekkönyvvszáma
50507, kataszterszáma 620, 1/1 rész, kikiáltási ár 280.000 lej, héamentes.
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti.

*A héát illető szabályokat és arányokat, amelyeket az ingatlanok/ingóságok
esetében alkalmaznak, a 2015. évi 207-es, a pénzügyi eljárási törvénykönyvre
vonatkozó törvény tartalmazza.

Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett ingatlanra,
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, az adóhivatal
igazolását, hogy nincsenek tartozásaik, és jelenjenek meg az árverés megszabott
időpontjában és helyszínén.

Jelen okirat a közléstől vagy 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: 2016. november 18.
Dénes Irén,

a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője

Cîmpeanu Carolina
osztályvezető

Fájdalom költözött szívünkbe,
Nem múlik el soha.
Nem hallhatjuk hangod,
Nem foghatjuk kezed,
Nem élhetünk többé veled.
„Búcsúztam volna, de erőm nem engedett,
csak szívem súgta halkan: isten veletek.”
Szomorú szívvel emlékezünk november 15ére, amikor már hat éve eltávozott közülünk
VIGH ZSUZSA marosvásárhelyi lakos, az
Imatex volt dolgozója. Emléked örökké élni
fog. Nyugodj békében!
Bánatos férje, András, fia, Csaba, lánya, Ildikó, három unokája:
Mátyás, Piroska, Attila, hat testvére és családjuk.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! (57558)

Hiába borul rád a temető csendje, szívünk-

ben élni fogsz örökre. A halál nem jelent fe-

ledést és véget, amíg élnek azok, akik
szeretnek téged.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

DOMAHIDI ISTVÁNRA halálának 4. évfordu-

lóján. Emlékét örökre szívünkben őrizzük.

Szerettei. (57529-I)

Adó- és Pénzügyi Hivatal
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Fájó szívvel emlékezünk az ákosfalvi születésű MÁTHÉ IDÁRA halálának évfordulóján.
Elfelejteni téged nem lehet, csak
élni nélküled. Testvéreid: Feri,
Sanyi és Lujzika családjukkal.
Nyugodjál békében! (57531-I)

„Maroknyi fény, tengernyi bánat
és mélységes csend maradt utánad. Múlik az idő, de a fájdalom
nem csitul, szemünkből a könny
naponta kicsordul. Neved a szél
simítja egy táblán, az örök kék ég
alatt az örök magány, de mégis
bennünk élsz tovább, mert az
emlék erősebb, mint a halál.”
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
ifj.
ORBÁN
LAJOSRA (Kuki) halálának 5. évfordulóján. Áldott, szép emlékét
örökre szívünkbe zárjuk. Szülei,
felesége, fiai: Arnold és Norbert,
testvére, Babi és családja.
(57565-I)

Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul.
Fájó szívvel gondolunk a drága gyermekre,
édesapára, férjre, testvérre, ifj. VARGA
SÁNDOR ISTVÁNRA, akit a kegyetlen halál
6 hónapja 43 évesen ragadott el közülünk.
Nyugodjál békében!
Szeretteid. (57588-I)
Mint fénylő napsugár, beragyogtad életem
egét, s mint a villám, úgy mentél el egy szomorú estén. Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt, hiába keres könnyes
szemem, már többé nem talál. De tudom, a
csillagok között a legfényesebb Te vagy, utat
mutatsz, mert szívemben örökre itt maradsz.
Összetört szívvel emlékezünk november 21én KISS JÓZSEF ATTILA vásárhelyi lakosra
halálának 9. évfordulóján.
Emlékezik édesanyja, nevelőapja, két fiútestvére, a somosdi
nagymamája, a Bodoni és a Somosdi család. Nyugodjál csendesen, drága gyermekem, Junikám! (57597-I)
Szomorú szívvel emlékezünk november
20-án
KERESZTES
JÁNOSRA halálának harmadik
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét
őrzi édesanyja, nevelőapja, testvére és családja. (57568)

Az idő elmúlhat, szállnak az
évek, de a mi szívünkben megmarad szeretett, drága emléked.
Kegyelettel emlékezünk november 18-án POP DUMITRU (Tiku)
ezredesre halálának 3. évfordulóján. Nyugodjál békében! Szerettei: Otti, Renáta, Marcel és
Alexia. (57570)

A bánat, a fájdalom örökre megmarad, velünk lesz szép emléked, az idő bárhogy halad.
Fájó szívvel emlékezünk november 19-én a mezőmadarasi
KÁDÁR MÁRTÁRA halálának
első évfordulóján. Emlékezik rá
szomorú édesanyja, három testvére, azok családja, öt gyermeke
és azok családja. Nyugodjon békében! (57587)

Az emlékezéshez szeretet kell, és
akit szeretünk, nem felejtjük el.
November 18-án, halálának 3. évfordulóján szeretettel emlékezünk
IMREH
LEHEL
KÁLMÁNRA. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szülei és testvérei. (mp.-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága jó édesapánk,
CZIKA ISTVÁN
életének 76. évében hosszú
szenvedés után megpihent. Temetése szombaton, 19-én 11 órakor lesz a római katolikus temető
felső kápolnájából.
Búcsúznak tőle fiai, István és Attila, menyei, Babi és Otti. (37603-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki kolléganőnknek, Bantta
Annamáriának
szeretett
ÉDESANYJA elhunyta alkalmából. A Friedrich Schiller
Általános Iskola munkaközössége. (-I)
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Maros Megyei Tanács
Elnök

2016. november 16-án kelt 348. számú rendelet a Maros Megyei Tanács soros,
nyilvános ülésre való összehívásáról 2016. november 23-án 13 órára

A Maros Megyei Tanács elnöke,
az újraközölt és módosított 215/2001. számú helyi közigazgatási törvény 94. cikkelyének (1), (3), (5), (7), (8) bekezdése és 106. cikkelyének (1) bekezdése értelmében
elrendeli:
Egyetlen cikkely: Összehívják a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre
2016. november 23-án 13 órára a közigazgatási palota nagy gyűléstermébe, a következő
napirenddel:
1. Határozattervezet egyes intézkedések jóváhagyásáról a 153F jelzésű megyei út, a
107G jelzésű Lándor – Magyarbükkös – Magyarózd megyei út 0+000 – 9+360 km közti
szakaszának telekkönyvezése érdekében, melyre más ingatlanok nem terhelődnek.
2. Határozattervezet egy építmény áthelyezéséről Maros megye közvagyonából ennek
magánvagyonába.
3. Határozattervezet egy ingatlan áthelyezéséről Maros megye közvagyonából és a
Maros Megyei Tanács ügykezeléséből Héjjasfalva község közvagyonába és annak ügykezelésébe.
4. Határozattervezet Maros megye 2016. évi költségvetésének módosításáról.
5. Határozattervezet a közoktatási rendszerbe integrált, sajátos oktatási szükségletű
gyerekek/tanulók/fiatalok jogainak finanszírozásáról a 2016. évre, az összegeknek a
megye közigazgatási egységei közti szétosztásáról.
6. Határozattervezet Bala, Alsóidecs és Görgényhodák községek csatlakozásának jóváhagyásáról az Aqua Invest Mures önkormányzatok közötti fejlesztési társuláshoz.
7. Határozattervezet a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara szervezeti vázlatát és
személyzeti felépítését jóváhagyó, utólagosan módosított, 2013. július 25-én kelt 122.
számú megyei tanácsi határozat 2. mellékletének módosításáról.
8. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖV. menedzsmentjét
biztosító egyes intézkedések meghozataláról.
9. Határozattervezet a „PT RK kifutópálya és RESA végbiztonsági terület (a hozzá tartozó berendezéseket is beleértve) beavatkozási munkálatok véleményezési iratcsomója” beruházás műszaki-gazdasági iratcsomójának és műszaki-gazdasági mutatóinak
jóváhagyásáról.
10. Határozattervezet a „Kultúrpalota felújítása” beruházás műszaki-gazdasági iratcsomóját és műszaki-gazdasági mutatóit jóváhagyó, 2016. július 28-án kelt 90. számú
Maros megyei tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről.
11. Határozattervezet rendszeres speciális járatokra útvonalengedélyek odaítéléséről
közszállítási szolgáltatás végzése érdekében.
12. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
elnök

Törvényesség tekintetében
láttamozta
Paul Cosma jegyző

Sucursala Mures

A CFR Önsegélyző Pénztára

– Marosvásárhely, Horea utca 3. szám –
sürgősen megoldhatja anyagi gondjait helyben
nyújtott hitel folyósításával, előnyös feltételekkel.
A hiteltípusok a következők:
• kezessel nyújtott kölcsönök
• kezes nélküli kölcsönök és pluszösszegek
• speciális kölcsönök fiatal házasoknak,
újszülöttet nevelő családoknak és egyetemistáknak
• társaságitőke-betétek előnyös kamatokkal
Érdeklődni a 0265/233-699-es telefonszámon lehet.

