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RMDSZ-kampányzáró

Az emberek pozitívan fogadták a megújulást

Segesvár
övezetére továbbra
sincs szolgáltató
A napokban írták alá a Maros Megyei
Tanács illetékesei a hóeltakarítási
szerződést a Marosszentkirály övezetébe tartozó megyei utakra. Bár a megyei önkormányzat több alkalommal is
szervezett közvetlen tárgyalást, a segesvári régióra mindmáig nem sikerült
szolgáltatót találni.

____________2.
Nagy-Britannia
kilép az unióból,
de Európában
marad

Paul Brummellel, Nagy-Britannia bukaresti nagykövetével találkozott tegnap Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke. A találkozót követően
rövid sajtótájékoztatón ismertették a
látogatás alkalmával elhangzott témákat és megvitatott kérdéseket.

____________3.
Visszahozzák
Gajovicot

Visszatér Marosvásárhelyre Goran
Gajovic. A Maros Kosárlabdaklub tegnap honlapján jelentette be, hogy
újabb szerződést kínált korábbi játékosának.

____________17.

Fotó: Nagy Tibor

A kampány során a kampánycsapat három fontos célt követett: az
Kampányzáró sajtótájékoztatót tartottak tegnap az RMDSZ
Maros megyei szervezetének befutó képviselő és szenátor- egyik, hogy eljuttassák az emberekhez azt az üzenetet, hogy a teljes
jelöltjei. A kampány során megyeszerte több mint 15 ezer ki- Maros megyei csapat megújult, hogy a fiatal, energikus jelöltek minél
lométert tettek meg, több mint 150 településen jártak, és
több magyar családhoz jussanak el Görgényüvegcsűrtől Magyarózdig,
csaknem 20 ezer háztartásba sikerült eljutniuk.

Felvezetőjében Kovács Levente ügyvezető elnök, kampánybiztos el- Vajdaszentiványtól Héjjasfalváig, illetve hogy elmondják, melyek azok
mondta, hogy az elmúlt hetekben keresztül-kasul végigjárták a megyét, az alapelvek, célok, amelyeket az új csapat követni fog az elkövetkezendő időszakban.
kapuról kapura, ajtóról ajtóra bejárták a településeket.
(Folytatás a 4. oldalon)
Mózes Edith

A változtatás esélye

Karácsonyi Zsigmond

Fizetett hirdetés

Visszafogott kampány végére értünk. Látványos rendezvények nélkülire. Nem üvöltötték péppé az agyunkat útonútfélen egymásra licitáló kampánymaszlagokkal. Sokan
furcsállták ezt a szordínós korteskedést, hiányolták a megszokott felhajtást. Nem tudni még, hogy ez hatékonyabb
volt-e, mint az előző kampányok. De tény, hogy a szigorított szabályozásnak vannak biztos nyertesei is, például a
társadalomtudósok. A politológusoknak lesz miből doktori
értekezéseket írni. Az is előfordulhat, hogy a leköszönő vízfejű parlament a legjobb választási törvényt alkotta meg,
mivel arra kényszerítette a jelölteket, hogy házaljanak ígéreteikkel. Az ajtóban álló állampolgár eldönthette: elhiszi,
vagy nem veszi be, amit neki kínál a megbízatását kérő jelölt. És még valamit tehetett a megkeresett polgár: visszakérdezhetett, elégedetlenségét, panaszait, reményeit is
elmondhatta. Jó lenne, ha majd a bársonyszékben ülő képviselő vagy szenátor nem feledkezne meg azokról, akiknek
most ígéretet tett. A választóknak nehéz eldönteniük, ki az
igazmondó és ki a hamiskártyás. Talán az erdélyi magyarság van könnyebb helyzetben. Egyetlen olyan politikai alakulat van, amely felvállalja sajátságos érdekeinek a
képviseletét. Mennyire eredményesen? Tény, hogy az elmúlt 27 évben voltak sikerek és voltak kudarcok. Biztosan
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 54 perckor,
lenyugszik
16 óra 34 perckor.
Az év 344. napja,
hátravan 22 nap.

Ma NATÁLIA, holnap JUDIT
napja.
JUDIT: héber eredetű, jelentése: Júdeából való nő, zsidó
nő.

IDŐJÁRÁS

Borús idő

Hőmérséklet:
max. 30C
min. -30C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2016. december 8.

1 EUR

4,5020

100 HUF

1,4334

1 USD

4,1722

1 g ARANY

157,7014

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

41, 32, 26, 4, 23 + 17
29, 40, 34, 24, 13, 20
38, 9, 24, 10, 7, 4

Megyei hírek

NOROC PLUS: 166291

SUPER NOROC:031193
NOROC: 3385996

Látó-díj-átadó és Terminus

Idén 22. alkalommal osztja ki a Látó szépirodalmi folyóirat
szerkesztősége, a lapban publikált szerzők közül válogatva, évzáró nívódíjait. A nívódíjak átadására a Látó Irodalmi Színpad és Játékok keretében kerül sor december
10-én, szombaton 18 órától a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemen. 2016-ban Boros Kinga, Áfra János, Kányádi
András és Tamás Dénes veheti át a díjjal járó pénzjutalmat. Az idei díjátadón a Terminus. Színház a szül(et)ésről
című előadást is láthatja a nagyérdemű. A Boros Kinga,
Czikó Júlia, Bokor Barna és Dálnoky Csilla játszotta előadás díjnyertes szövege a Látó augusztus-szeptemberi
színházi számában olvasható.

Jézus-váró ünnepély

December 12-én, hétfőn délelőtt 10 órától a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály termében Jézus-váró műsort szervez a Diakónia Keresztény
Alapítvány és a Pro Cristo et Ecclesia Egyesület. Áhítatot
mond Kovács Tibor mezőpaniti lelkipásztor, a vendégeket
Halmen István és Ábrám Noémi ügyvezető igazgatók köszöntik. Énekel Domahidi Kata, ünnepi műsort ad elő az
Adopt a Granny időscsoport, verset mond Bíró Bernadette,
táncolnak a Napsugár együttes fiatal táncosai. Az ünnepélyen közösen karácsonyi dalokat énekelnek, majd szeretetvendégségre kerül sor. Az eseményre a szépkorúakat
várják.

A marosvécsi művészetterápiás
csoport kiállítása

December 10-én, szombaton délelőtt 11 órakor megnyílik
a marosvécsi Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központ
ParaHelikon művészetterápiás csoportjának kiállítása a
marosvásárhelyi Gecse utcai református egyházközség
gyülekezeti termében. A kiállításnak és vásárnak hagyománya van, a rendezvényre 15. alkalommal kerül sor.

Hipnoterápiás nap

Hipnoterápiás napra kerül sor a híres Eugen Popával december 17-én, szombaton Marosvásárhelyen. Tel: 0745–
277-178.

Kiskorút bántalmazott és rabolt ki

Hétfőn értesítették a marosvásárhelyi rendőrséget, hogy
a Pandúrok sétányon egy ismeretlen személy egy 12 éves
fiút bántalmazott, és elvette mobiltelefonját. A kiskorú hazafele tartott, amikor támadója, egy fiatal férfi megállította.
Kitépte a telefont a gyerek kezéből, majd ököllel arcába
vágott. A rendőrségi kivizsgálás során a Hidegvölgy környékén sikerült azonosítani a 25 éves elkövetőt. Az áldozat
felismerte bántalmazóját, akitől a hatóság visszaszerezte
a telefont. A férfit 24 órára őrizetbe vették, ellene rablás elkövetése miatt indult eljárás.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Hétből hat régióra van hóeltakarítási szerződés

Segesvár övezetére továbbra sincs szolgáltató

A napokban írták alá a Maros Megyei Tanács illetékesei
a hóeltakarítási szerződést a Marosszentkirály övezetébe
tartozó megyei utakra. Bár a megyei önkormányzat több
alkalommal is szervezett közvetlen tárgyalást, a segesvári
régióra mindmáig nem sikerült szolgáltatót találni.
Mint ismeretes, a megye hét övezetre van osztva, és a
legutóbbi havazáskor ezek közül csak öt esetében volt biztosított a hóeltakarítás, a Marosszentkirály és Segesvár övezetéhez tartozó megyei utakra nem volt szolgáltató.
Szászrégen és Vámosgálfalva körzetében az utak takarítására többéves keretszerződést kötött a megyei tanács a

2016 és 2020 közötti időszakra. A Mezősályi, Nyárádszereda és Gernyeszeg körzetébe eső megyei utak takarítására
közvetlen tárgyalás útján sikerült szolgáltatót találni, november elején írták alá a szerződést. A Marosszentkirály és
Segesvár övezetéhez tartozó megyei utak esetében a megyei önkormányzat újabb közvetlen tárgyalásokat kezdeményezett, és ennek eredményeképpen szerdán aláírták a
hóeltakarítási szerződést a marosszentkirályi régióra is, Segesvár övezetére viszont továbbra sem akadt jelentkező –
tájékoztatta lapunkat Lukács Katalin, a sajtóosztály munkatársa. (menyhárt)

Javában zajlik a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban az Osszuk meg az ünnep örömét! kampány, melynek révén a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház művészei kellemesebbé kívánják tenni a
rászoruló gyermekek karácsonyát.

a gyermekközösségek hosszabb távon is hasznát tudják
venni.
Addig az adakozni vágyó színházkedvelők napközben,
illetve a következő előadások előtt helyezhetik el adományaikat:
– December 10., szombat 19.30 óra – Bartis Attila: Rendezés – Kisterem
– December 11., vasárnap 19.30 óra – Radu Afrim: Az
ördög próbája – Kisterem
– December 12., hétfő 19 óra – Kálmán Imre – Békeffi
István – Kellér Dezső – Gábor Andor: Csárdáskirálynő –
Nagyterem
– December 14., szerda 19 óra – Olbrin Joachim csodálatos utazása / színházi előadás Hamvas Béla művei nyomán – Nagyterem
– December 16., péntek 19 óra – Kálmán Imre – Békeffi
István – Kellér Dezső – Gábor Andor: Csárdáskirálynő –
Nagyterem
A Tompa Miklós Társulat tagjai a megajándékozott gyermekek nevében is köszönetet mondanak mindazoknak,
akik idén is bekapcsolódnak az Osszuk meg az ünnep örömét! kampányba. (pr-titkárság)

Még egy hétig zajlik az Osszuk meg az ünnep örömét! kampány

Gyűlnek az adományok a színházban

A Tompa Miklós Társulat és a Liviu Rebreanu Társulat
tagjainak és az adakozó kedvű nézőknek köszönhetően már
gyűltek adományok a színház bejáratainál elhelyezett gyűjtőládákba. A Tompa Miklós Társulat a Szent Erzsébet
Egyesületet kívánja segíteni, melynek családias típusú házaiban Marosvásárhelyen és Marossárpatakon Pál atya ferences szerzetes gondozásában árva, félárva vagy elhagyott
gyermekek élnek.
Az adományokat Pál atya gyermekei december 16-án a
Csárdáskirálynő előadás szünetében tartandó karácsonyváró rendezvény alkalmával veszik majd át a Tompa Miklós Társulat művészeitől, amikor a színház ajándékaként a
világhírű operettet is megtekinthetik.
Tehát még egy hétig zajlik a kampány, amíg a gyűjtőládákba tartós élelmiszert (lisztet, cukrot, olajat, rizset, száraztésztát, konzervet, édességet) lehet elhelyezni, melynek

Borszéken is indul a síszezon

Nagy Székely Ildikó
December 3-ai, múlt szombati lapszámunkban arról értesülhettek a téli sportok kedvelői, hogy hamarosan beindítják a szovátai, illetve a megyénkhez közel eső parajdi,
maroshévízi, valamint a homoródi sípályákat. A szerkesztőségünkbe eljuttatott közlemény szerint december 10-én,
szombaton reggel 9 órakor Borszék síközpontja is megnyitja főpályáját a sízőknek, hódeszkázóknak.
A 2010-ben létesített Reménység síközpont három pályát
– a Prücsök, a Reménység és a Verőfény nevezetűt – fog
össze egyazon felvonóval. Amint az a www.borszekisi.ro
honlapról is kiderül, a Prücsök és a Verőfény pálya könnyű,
a Reménység közepes nehézségű, a Prücsök pályán többnyire a hódeszkázók és a szánkózók gyakorlatoznak.
A síközpont mágneses beléptető rendszerrel működik,
hétköznapokon délelőtt 10, hétvégén 9 órától látogatható.
A pályán kölcsönző is üzemel.

RENDEZVÉNYEK

Tavalytól egy úgynevezett baby-lift, azaz kezdőknek és
gyermekeknek kifejlesztett speciális felvonó is található a
síközpontban, a Napsugár pályán. Itt síiskolák is működnek, de a panzióknál is lehet egyéni síoktatókat igényelni.
A síközpont aljában vendéglő, illetve ingyenes parkoló
várja a turistákat. A közlemény arra is kitér, hogy a borszéki
síközpontban a helyi hegyimentő-csapat állandó szolgálatot
teljesít. A sízés mellett az Ó-sáros fürdő szolgáltatásait, a
melegített ásványvizes medencét, a finn szaunát, az újdonságnak számító sószobát, illetve a masszázst is érdemes kipróbálni.
A téli üdülés kedvelt színhelye a Madarasi Hargita, így
ott is érdeklődtünk a sízési lehetőségekről. A sípálya illetékese elmondta, hogy szombatra tervezték a pálya üzembe
helyezését, de csak ma dől el, hogy erre valóban sor kerülhet-e. Az érdekeltek erről a http://madarasihargita.hu/ honlapon tájékozódhatnak.

beli épületének nagytermében. A rendezvény a projekt
keretei között zajló kutatások 2016-os eredményeit szemlézi, ugyanakkor Entz Géza művészettörténész új, FundáSebestyén Mihály
lók, pallérok, építészek Erdélyben című tanulmánykötete
könyvbemutatója
is bemutatásra kerül. Az előadások főként a 19–20. század fordulójának építészetét tárgyalják. A Székelyföldi
December 9-én, pénteken 18 órakor a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius egyházközség tanácstermében a Lec- Iparmúzeum elhelyezésének és szobrászati programjátor Kiadó bemutatja Sebestyén Mihály Életérzések példa- nak tanulságairól is szó esik, illetve bemutatásra kerül a
Marosvásárhely műemléki topográfiája program online
tára című novelláskötetét. A szerzővel Demény Péter
adatbázisa is. A programot idén a Maros Megyei Múzeum
beszélget.
fenntartója, a Maros Megyei Tanács, a Rómer Flóris Terv,
Karácsonyi kézcsodák
valamint a Pro Professione Alapítvány támogatja.
A Kézcsodák kézműves kör és a Dévai Szent Ferenc AlaAdventben – a Maros Művészpítvány szovátai Szent József otthonának, Böjthe Csaba
együttes előadása
árva gyermekeinek és nevelőiknek közös, kézműves
ajándéktárgyakat bemutató jótékonysági kiállítása és váA Maros Művészegyüttes Adventben című, Erdély legsára tekinthető meg a marosvásárhelyi Deus Providebit
szebb táncaiból, illetve marosszéki adventi szokásokból
Tanulmányi Ház előterében december 11-étől 18-áig, na- ízelítőt nyújtó előadása tekinthető meg december 21-én
ponta 8–20 óra között.
18 órakor a művészegyüttes székházában. A Varga
János
koreografálta előadásban mezőmadarasi, szászA város színeváltozása –
csávási, nyárádselyei, szentbenedeki táncok láthatók.
konferencia
Kásler Magda hagyományos kántáló énekeket énekel,
A Marosvásárhely műemléki topográfiája program munka- Gyepessy László Széllyes Sándor vicces monológjait
adja elő. A műsort Füzesi Albert szerkesztette. Jegyek
társai harmadik alkalommal tartanak művészettörténeti
konferenciát december 10-én, szombaton reggel 9 órától elővételben a Maros Művészegyüttes jegyirodájában kaphatók hétköznaponként 13-14, 17-18 óra között, jegyfogA város színeváltozása – Utcák, terek, köztéri emlékek
Marosvásárhelyen címmel a Maros Megyei Múzeum vár- lalás a 0746-540-292-es telefonszámon.
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Orbán Viktor Szatmárnémetiben találkozott Kelemen Hunorral

Ne lehessen átnézni a magyarokon!

Minél nagyobb arányú részvételre biztatta a romániai magyarságot a vasárnapi romániai parlamenti
választásokon Orbán Viktor magyar miniszterelnök
csütörtökön Szatmárnémetiben, miután tárgyalt
meghívójával, Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével.

„Azt szeretném, ha nem lehetne átnézni a magyarokon” Romániában – mondta a közös sajtótájékoztatón a kormányfő,
hangsúlyozva: a romániai magyaroknak ki kell állniuk az érdekeikért. A román–magyar együttműködés minőségét is jelentősen befolyásolja a romániai magyar közösség ereje – tette
hozzá.
Jelezte, hogy ma a romániai magyar közösség környékén és
az őt körülvevő román politikai világban vannak olyan jelenségek, amelyek fenyegetettséget jelentenek. „Úgy érezzük,
hogy nem mindig kapják meg az itt élő magyarok az őket megillető tiszteletet, és úgy érezzük, hogy a fejlődésük elől nem
segít a román hatalom minden lehetséges akadályt eltávolítani” – fejtette ki.
A miniszterelnök szerint azonban ha Románia „megfelelő
politikai vezetést” választ magának, és a magyar kormányban
is meglesz a hajlam az együttműködésre, akkor annak a Romániában élő magyar közösség is előnyét fogja látni.
Kijelentette azt is: Magyarország sikeres Romániában érdekelt. Ez felebaráti okokból is így van, valamint azért
is, mert szomszédos országok lévén
„Románia sikere felértékeli Magyarországot is” – jegyezte meg.
Orbán Viktor egyúttal gratulált Kelemen Hunornak, hogy „az adott körülmények
között
létrehozható
legszélesebb összefogást teremtette
meg” a választásra. „Összefogni mindig
jobb, mint széthúzni” – hangoztatta.
A miniszterelnöknek a román média
egyik képviselője felvetette, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter eltiltotta a magyar diplomatákat
a részvételtől a december 1-jei román
nemzeti ünnepi alkalmakon. Erre Orbán
Viktor azt felelte: az őszinteség a legjobb módszer akkor is, ha kényes
ügyekről van szó, márpedig ez diplomáciailag egy kényes kérdés, „de még

mindig jobb az őszinteséggel együtt járó konfliktust vállalni,
mint kétszínűnek lenni”. „Miután december 1-jén a magyaroknak nincs mit ünnepelni, hát nem ünnepelnek” – mondta,
helyesnek nevezve a magyar diplomácia döntését, amikor „az
egyenes utat választotta”.
Kelemen Hunor – a magyar összefogást hirdető molinó előtt
– arról beszélt, hogy egy nagy győzelem erős parlamenti képviseletet jelentene a romániai magyarságnak a bukaresti törvényhozásban. „Amikor a közös dolgainkról van szó, akkor
összefogunk, akkor félreteszünk mindent, ami a múltban bennünket esetleg elválasztott” – mondta.
Az RMDSZ elnöke sorsdöntőnek nevezte a közelgő választást, ugyanis – magyarázta – a következő években jelentős reformok várhatók, például a közigazgatásban és az oktatásban,
vagyis olyan kérdésekben születhetnek döntések, amelyek a
romániai magyar közösségnek is hosszú évtizedekre meghatározzák az életét. „Ezért azt szeretnénk, hogy bele tudjunk
szólni a döntésekbe, hogy ne lehessen megkerülni azt az 1,3
millió magyar embert, aki Romániában él” – hangsúlyozta a
politikus. A találkozót a szatmárnémeti Kossuth-kertben lévő
Zöld Házban tartották. (MTI)

A megye népszerűsítése a cél
Péter Ferenc tanácselnök elmondta, nagy megtiszteltetés
Maros megyében fogadni Nagy-Britannia nagykövetét, akivel
építő megbeszélést folytattak több témában. Szó esett a Brexitről, pontosabban arról, hogy Nagy-Britannia kilépése az
unióból milyen következményekkel járhat a romániai állampolgárok számára.
– Számunkra a megye népszerűsítése a cél, a turisztikai,
művelődési értékek és a gazdasági lehetőségek ismertetése
egyaránt. Ebben a népszerűsítési munkában egyesületek, jeles
személyiségek is részt vesznek. Közéjük tartozik lord Carrington, akit a Héjjasfalva községhez tartozó Erked tudhat támogatójának, ahol régi szász épületeket mentettek meg az
enyészettől, továbbá Károly herceg, aki az erdélyi régiót, köztük Maros megyét is népszerűsíti a világban. Természetesen a
marosvásárhelyi repülőtér helyzetéről, a felújítás utáni együtt-

Nem plagizált a DNA főügyésze

Nem plagizált doktori dolgozata megírásakor Laura
Codruţa Kövesi, az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) főügyésze – mondta ki csütörtökön az Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító
Országos Tanács (CNATDCU). A csütörtöki ülésen
az Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács 23 tagja volt jelen, 11-en pedig
Skype-on vettek részt a gyűlésen. A testület két tagja
elektronikus úton szavazott, így a kvórum biztosított
volt. A szavazás során 35-en foglaltak amellett állást,
hogy Laura Codruţa Kövesi nem plagizált doktori
dolgozata megírásakor, egy személy pedig tartózkodott. (Agerpres)

Csak a bolgárokénál magasabbak
a romániai órabérek

A romániai alkalmazottak az egyik legrosszabbul fizetettek európai szinten, csak a bolgárok órabére
alacsonyabb – derül ki az Európai Unió statisztikai
hivatala, az Eurostat által csütörtökön nyilvánosságra hozott adatsorokból. Az ellenkező póluson a
svédek, a belgák és finnek állnak. Miközben Dániában 2014-ben 25,5 euró, Írországban pedig 20,2
euró volt a bruttó átlag órabér, addig a bolgárok alig
1,7 eurót, a romániaiak pedig 2 eurót kaptak minden
ledolgozott óra után. Vagyis az EU tagállamai között
a legnagyobb és a legkisebb órabér közötti különbség 15-szörös volt euróban. A tanulmányok szintjét
vizsgálva kiderül, hogy az alacsony képzettséggel
rendelkezők 28,2 százaléka vitt kevés pénzt haza, a
középfokú végzettséggel rendelkezőknél ez az arány
20,9 százalékos, az egyetemi diplomával rendelkezőknél pedig alig 6,4 százalékos volt. (Mediafax)

Külhoni emlékműveket újítanak
fel

Nagy-Britannia kilép az unióból,
de Európában marad

Paul Brummellel, Nagy-Britannia bukaresti nagykövetével találkozott tegnap Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke. A találkozót követően rövid sajtótájékoztatón ismertették a látogatás alkalmával elhangzott témákat és megvitatott kérdéseket.
Mezey Sarolta

Ország – világ
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működési lehetőségekről is beszélgettünk. Maros megyében
jelenleg 31 brit tulajdonú gazdasági egység van, a továbbiakban is támogatunk minden olyan vállalkozót, aki itt szeretne
beruházni. Ismertettük az ipari park adta lehetőségeket, tehát
nyitottak vagyunk az együttműködésre – mondta Péter Ferenc.
A tanácselnök ismertette a katolikus líceum helyzetét
A tanácselnök kitért a Maros megyei oktatási hálózat, az
egyetemek, a középiskolák bemutatására. Külön szó esett a
marosvásárhelyi katolikus líceum ellehetetlenített helyzetéről,
arról, hogy a tanárok két hónapja nem kapták meg a bérüket.
Olyan, a magyarságot érintő problémáról van szó, amelyről
a nemzetközi közvéleménynek is tudomást kell szereznie.
Elismerés övezi az orvos- és asszisztensképzést
Paul Brummel nagykövet harmadszor jár Marosvásárhelyen, mert fontosnak tartja a Maros megyével való kapcsolattartást, ami jelzésértékű.
– Maros megyének szoros kapcsolatai vannak Nagy-Britanniával. Első alkalommal tavaly, a SMURD Rohammentőszolgálat megalakulásának 25. évfordulóján jártam itt. A
szolgálat fejlődéséhez brit támogatók is hozzájárultak, többek
között három tűzoltóautót is adományoztak az alakulatnak. Jó
az együttműködés a jótékonysági és önkéntes szervezetek között is. A második látogatásom a nyár folyamán volt, akkor Segesváron, Szovátán és
Erkeden jártam. A mostani látogatásom alkalmával találkoztam a MOGYE képviselőivel, egyetemistákkal. Ez is jele annak, hogy
milyen nagy elismerés övezi a marosvásárhelyi orvos- és asszisztensképzést – mondta
a nagykövet.
A Brexittel kapcsolatban a nagykövet kifejtette, hogy a britek június 23-án egyértelműen a kilépésre szavaztak. Következnek a
tárgyalások, és bíznak abban, hogy ezeknek
pozitív kifejletük lesz.
Ami a romániai munkások, diákok ottlétét,
tandíjait illeti, a nagykövet elmondta, hogy
2016 decemberében a helyzet ugyanaz, mint
június előtt. A román állampolgárok ottani
státusa nem változott. Nagy-Britannia kilép
az unióból, de Európában marad – összegFotó: Nagy Tibor zett a nagykövet.

Határon túli magyar településeken felállított első világháborús emlékműveket újítanak fel a Bethlen
Gábor Alap közreműködésével. A Magyar Közlöny
hétfői számában megjelent kormányhatározat szerint az emlékművek felújításához szükséges pályázatok meghirdetését év végéig kell meghirdetni. A
meghirdetett pályázatok fedezetének biztosítása céljából – ideértve a kapcsolódó feladatok megvalósításának a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél
felmerült kiadásait is – 114,1 millió forint átcsoportosításáról döntött a kormány. Ezen felül a nemzetgazdasági miniszternek további csaknem 86 millió
forintot kell biztosítania. (MTI)

Három évet kapott adócsalás
miatt a volt francia költségvetési
miniszter

Három év szabadságvesztésre ítélte csütörtökön Jérome Cahuzacot, az adócsalás elleni küzdelemért
felelős volt francia költségvetési minisztert egy párizsi bíróság abban a perben, amelyben a volt kormánytagot korábbi svájci és szingapúri bankszámlái
miatt adócsalással és pénzmosással vádolták meg.
Ez az ügy volt Francois Hollande államfő 2012-ben
kezdődött mandátumának legjelentősebb politikai
botránya. Cahuzac az ítélet alapján öt évig nem vállalhat választással betöltendő közéleti szerepet. Volt
feleségét két év börtönbüntetésre ítélték. (MTI)

A változtatás esélye

(Folytatás az 1. oldalról)
lehetett volna többet is elérni, és az is biztos, hogy a bukaresti jelenlét nélkül sokkal kevesebben, kevesebbek
lennénk. Hajlamosak vagyunk az eredményeket bagatellizálni, a kudarcokat túlméretezni. Érdekes, hogy a
fanyalgók táborában azok a hangadók, akik egykoron
a szövetség háza táján sütögették pecsenyéjüket, ezért
talán mégse kellene túl nagy hitelt adni szavuknak. Miként a félrevezető szirénhangok után sem kell menni,
akik a távolmaradásra buzdítanak, mondván: így is, úgy
is lesz magyar képviselet a román parlamentben, a bejutási küszöbtől függetlenül. Ezzel csak az a baj, hogy
ugyanők szajkózták éveken keresztül a megújulás, a fiatalítás és az összefogás szükségességét. Most ennek lehettünk tanúi. Maros megyében volt a legnagyobb
változás. A régi csapat visszalépett és teljesen új arcok,
tehetséges fiatalok számítanak a szavazatunkra. Az öszszefogást pedig a polgári párt elnökének befutó helyen
való szerepeltetése jelenti. Tehát a változásra, a változtatásra megvan minden esély. Rajtunk is múlik, a mi vasárnapi szavazatunkon, hogy éljünk a lehetőséggel.
Bizakodás nélkül a sokat vágyott élhetőbb világ nem
jön el.
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RMDSZ-kampányzáró

(Folytatás az 1. oldalról)
A jelöltek mindegyike azt az eseményt, találkozást, momentumot
idézte fel, amely a legmélyebben
érintette meg a kampány során.
Eltörölné a rezidensvizsgát

Vass Levente, a képviselőlista vezetője egy vámosgálfalvi idős bácsi
esetét hozta fel, akinek egy darab
virsli akadt a torkán, és akit a mentők a dicsőszentmártoni kórházba
szállítottak. Ott hiába mondta, hogy
virsli akadt a torkán, senki sem hitt
neki, analíziseket végeztek, majd a
marosvásárhelyi mentőszolgálathoz
küldték, ahol újabb vizsgálatoknak
vetették alá. Végül bekerült a fülorr-gégészetre, ahol egy fiatal rezidens orvos percek alatt megoldotta
a problémát. A történettel azt kívánta hangsúlyozni, hogy ha az
RMDSZ javaslatának megfelelően
eltörölnék a rezidensvizsgát, a szakorvosi vizsgát követően pedig 30
napon belül biztosítóházas szerződéssel álláslehetőséghez juttatnák a
rezidenseket, illetve a vidéki kórházakat olyan felszereléssel látnák el,
hogy részt vehetnének a rezidensképzésben, és jó gyakorlati lehetőségeket
biztosítanának
a
rezidenseknek, mentesítenék a marosvásárhelyi egyetemi kórházakat,

és jobb lenne mind a betegeknek,
mind az orvosoknak.
Ezzel a példával mutatott rá az
egészségügy súlyos problémáira,
mint mondta, a kampány során ez a
kérdés többször felmerült. „A kiszolgáltatottság, a hálapénz és a
hosszas várakozás mind téma volt a
kampányban. Ezek a példák is azt
bizonyítják, hogy a kampányban az
emberek problémáira fókuszáltunk,
és próbáltunk megoldásokat keresni
egyelőre szóban, és ha a választók
is támogatnak, akkor később a parlamentben is.”
Szívügyének tekinti a katolikus
iskola helyzetét

Novák Zoltán Csaba, a szenátori
lista első helyezettje szerint a hoszszú és fárasztó kampány végén azt
kell mondania, hogy a legmélyebb
nyomot a marosvásárhelyi római
katolikus líceum ügye hagyta
benne. Elmondta, hogy a kampány
kezdetén meghívták egy találkozóra
a líceum szülői közösségével. „A
szülők tekintetében megjelenő bizonytalanság, számonkérés, szolidaritási igény maradt meg bennem
a legmélyebben. Ez határozta meg
leginkább a lelkiállapotomat az elmúlt hetekben” – jelentette ki, hozzátéve, hogy az RMDSZ csapata

mindent megtesz annak érdekében,
hogy „ennek az ügynek a jogi hátterét is vizsgálja, és ezt az ügyet tovább képviseli az elkövetkezendő
időszakban”. Hangsúlyozta, hogy
nem kívánnak beleszólni a vizsgálati szervek munkájába, bíznak
abban, hogy korrekt munkát végeznek, és az eredménye pozitív lesz a
katolikus líceum számára. „Felháborítónak tartjuk, hogy nem rendezték az oktatók helyzetét, közel két
hónapja nem kaptak fizetést. Kértük
a tanfelügyelőségtől, a minisztériumtól is, hogy lépjen közbe.” Kijelentette: adminisztratív kérdésről
van szó, a tanfelügyelőség térfelén
van a labda, ki kell nevezni egy helyettes igazgatót az iskola élére, aki
ellátja a soros adminisztratív feladatokat. „Felháborítónak tartjuk, hogy
a karácsonyi ünnepek közeledtével
közel ötven tanár ne kapja meg a fizetését, és anyagi bizonytalanságban várják a karácsonyi ünnepeket
és az új évet.”
Mint mondta, ez az ügy határozta
meg a kampánytevékenységét.
Sára képviselője akar lenni
Csép Andrea képviselőjelölt szerint a kampány során megélt meleg
kézfogások megerősítették, és erőt
adtak a továbblépéshez. „Bukarestben Sárának, egy hároméves havadtői kislánynak szeretnék a
képviselője lenni” – jelentette ki,
akivel egy gyermekotthonban találkozott. A kislány édesanyja külföldre ment dolgozni, hogy
gyermekeinek jövőt teremthessen,
és lányát a nagymama gondjaira
bízta. A nagyi megbetegedett, és
Sára bekerült a havadtői gyermekotthonba.
Mint mondta, számára ez rendkívül elszomorító tapasztalat volt.
Olyan probléma, amelyet sürgősen
orvosolni kellene, hiszen sok gyerek életéből kimaradnak a szülők.

Másik problémának a szociális támogatások rendszerét tartja. Példának a havadtői gyermekotthont
hozta fel, amely kizárólag alapítványi pénzből működik, semmiféle állami támogatást nem kap.
Fontosnak nevezte, hogy az erdélyi
magyar gyerekek jövőjét itthon tudjuk biztosítani, és a törvénykezés
által is támogatni a gyermekotthonokat, hogy a gyerekek biztonságban legyenek. Véleménye szerint
olyan programokat kell kidolgozni,
amelyek megerősítik az itthon maradást, amelyek által segíteni tudnak az időseknek is. „Az RMDSZ
számára rendkívül fontos a családtámogatás és a demográfiai politika
támogatása. Sára képviselőjeként
nagyon sok erdélyi magyar gyereket, anyát, apát, nagyszülőt, aggódó
szomszédot fogok képviselni a parlamentben” – jelentette.
A telekkönyvezést és a birtoklevelek
kiadását 2020-ig be kellene fejezni
Császár Károly szenátorjelölt a
75 éves gyulakuti Zoltán bácsi esetét mondta el, aki évek óta kínlódik,
hogy telekeltesse a háza körüli területet. „Az idős ember egész életét
nehéz munkával töltötte, a földeken
dolgozott, most pedig rendkívül kis
nyugdíjból él, és még a ház körüli
terület telekelését sem tudja elintézni, mert annyira hiányos a tulajdonviszonyok rendezését szolgáló

jogi rendszer, és annyira bürokratikus az eljárás, hogy nem tud a végére járni.” Kijelentette: ez a
probléma lesz a fő meghatározója
szenátori tevékenységének, hiszen
15 évig volt jegyző, és nagyon jól
ismeri azokat a gondokat, amelyek
akadályozzák a földterületek telekkönyvezését és a birtoklevelek kiosztását. „Azt gondolom, hogy ez a
probléma nem csak a Zoltán bácsié,
hanem országos gond, és fel kell
karolnunk, hiszen akkor tudjuk azt
mondani, hogy Erdély a jövő, ha
rendeződnek a tulajdonjogi viszonyok. Csak így tudunk a fiataljainknak alapot biztosítani, hogy ne
vándoroljanak el az országból, vagy
akik már elhagyták az országot, jöjjenek vissza a szülőföldjükre.” Véleménye szerint a telekkönyvezést
és a birtoklevelek kiadását 2020-ig

be kellene fejezni, és az első telekkönyveztetés költségét az állam kellene fedezze. Azt ígérte, elsősorban
ezen fog dolgozni a szenátusban,
hiszen a tulajdonviszonyok rendezetlensége egész sor más problémát
von maga után.
A képviselői lista harmadik helyezettje, Biró Zsolt nem volt jelen,
mert Szatmárnémetiben Orbán Viktor magyar kormányfővel és Kelemen Hunor szövetségi elnökkel
közös sajtótájékoztatón vett részt.

Fizetett hirdetés
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Az ’56-os forradalom és Marosvásárhely

A marosvásárhelyi írók állásfoglaltatása

Pál-Antal Sándor

(Folytatás december 2-i lapszámunkból)
Antalffy Endre, öregségére és tapasztaltságára hivatkozva, a párt politikájának a
megértését emelte ki. És azt, hogy magas
színvonalra emelt politikájával a párt maga
mögé sorakoztatja az embereket, és diadalmaskodik.
Molter Károly Simó Gézával való barátságának a kiemelésével kezdte rövid beszédét, ami arra késztette, hogy érdeklődése
mindenkor a munkások sorsára összpontosuljon. Zárószavai pedig így hangzottak: „A
felszabadulás óta a 12 évi tanulás és a párttal
való élés arra késztet, hogy a legelszántabban állunk a párt állásfoglalása mellé […]
Teljes erővel és elszántsággal mellé állunk”.1
Papp Ferenc a kapitalista rendszer ostorozásával kezdte beszédét, és a magyarországi események ellenforradalmi jellegének
a hangoztatásával folytatta. Ezután rátért a
proletárdiktatúra szükségességére, amelyről
ezt megelőzően a Simó Géza bútorgyárban
a munkások előtt is beszélt. Beszédében érződik a bútorgyári felhívásban megfogalmazott szöveggel való azonosulása, amin
csodálkozni nem is lehet, hiszen ő volt annak
egyik megfogalmazója. Az egypártrendszerrel kapcsolatosan fejtegetéseit ekként zárja:
„Számunkra, hogy egy párt van, nem hiányérzetet jelent, hanem büszkeséget és győzelmet. A munkáshatalom itt kezdődik, ha a
többi pártokat felszámolja. Az RMP léte a
legszélesebb dolgozó tömegek érdekeinek a
biztosítéka”. Beszédét az írók gyakorlati
munkáját illető következtetésekkel folytatta,
amit ekként kezdett: „Kétségtelen az, hogy
mindent meg kell tenni, hogy az osztályellenség lába alól kirántsuk a talajt, a hibákat
a legnagyobb politikai érzékenységgel megoldani, és ebben a harcban az írókra is vár
feladat, a mi lelkiismeretünkön is szárad,
mennyire ismeri a párt a helyzetet a terepen,
mennyire tudja a kezét a dolgozó nép ütőerén tartani. Ebben nagy feladat vár ránk, és
mi ezt vállaljuk”. A továbbiakban folytatta a
kommunista írók feladatainak az elemzését,
amelyet ekként zárt: „Az író, amikor a párt
soraiba beáll, vállalnia kell, nem gyűléseken,
de ország-világ előtt, hitet kell tennie világnézete, a kommunista eszmék mellett. Ezzel
az író sokat vállal, egy esetleges ellenforradalom esetén viseli kiállásának következményeit. Ezek elől kommunista író nem bújhat
ki roppant szomorú, kétes rádiónyilatkozatokkal: ez az éltét féltő ember siránkozása.
Kommunista írónak ilyen megnyilvánulásra
nincs joga. A magam részéről aláírom a
Simó Géza gyár felhívását, és ha erre a meg-

felelő közös platformot nem találom, külön
nyilatkozom a sajtóban”.2
Gyötrő pillanatok várhattak a következő
felszólalóra ez után a kemény és harcos
balos állásfoglalás után, hiszen ekkor éppen
Kemény János, az arisztokrata származású,
nem párttag író kapott szót. Kemény tapintatosan kifejti, hogy nemcsak a párttagoknak, hanem minden értelmiséginek
kifejezésre kell juttatnia és a döntő pillanatban kinyilvánítania, hogy „meggyőződésük
szerint szolgálják a párt munkáját, és hogy
az épülő szocializmus és annak kiteljesedése
egyetlen életforma, amelyben igazi művészetet és irodalmat lehet teremteni”. Majd
befejezésként ekként folytatta: „De tudnia
kell kifelé mindenkinek, mert ezzel pártunknak, a fejlődésnek és annak a védekezésnek
vagyunk segítségére, amelynek célja az,
hogy minden polgári restaurációt elvessen
magától, amely csak kárára lehet az igazi
kultúrának, emberi életnek, és amelynek
végső célja a fasiszta, hitlerista világ, amely
mindennek, ami szép, ellensége”.3
Kemény után szólásra emelkedett Szabó
Lajos4, a Színművészeti Intézet vezetője. Bevallja, hogy a magyarországi eseményekkel
kapcsolatosan egy darabig nem látott tisztán,
és bizonytalankodott az ottani események
jellegének a megítélésében. De most már
tisztán lát és csatlakozik a Simó Géza bútorgyár munkásainak a felhívásához. Megdöbbenését fejezte ki a magyarországi fiatal
egyetemisták eltévelyedésén, és éppen ezért
fő feladatának a diákság nevelését tekinti
„azon az úton, amit a párt jelölt ki a szocializmus győzelme felé”.5
Hajdu Győző felszólalása a tőle már megszokott terjedelmes, pártvonalas, elemző és
kiértékelő beszéd. Az értelmiségiek, főként
az írók szerepére összpontosít a magyarországi események körülményei között. Foglalkozik az irodalmi kiadványok, így az
Irodalmi Újság, szerepével, több, név szerint
is felsorolt író magatartásával. Felteszi a kérdést, hogy hová tűntek a magyar kommunista írók, és miért hallgatnak? Majd rátér a
feladatokra: „A kommunista írónak mi a feladata? Ha döntött a párttagsága mellett,
egyetlenegy barikádra állhat. Hitem, hogy a
barikádra állás az üzemekben való nevelést,
a Szovjetunió iránti szeretetre való nevelést,
a proletár internacionalizmust, az RNK melletti agitációt jelenti”.6 Eszmefuttatását többek között így folytatja: „Hiszem, hogy
nekünk, kommunista íróknak, ezekben a pillanatokban meg kell találjuk, mire tegyük a
hangsúlyt. Egységesen, szervezetten, nagy
szívvel, odaadással kommunista agitátor legyél. Ha lecsillapodnak a kedélyek, ha az ellenforradalom szájba-verést kap, lesz

alkalmunk a párt vezetésével az okokat kutatni, amelyek hozzájárultak az ellenforradasikereihez
és
levonni
a
lom
következtetéseket”.7 És dicséretes példaként
megemlíti Szabó, Antalffy és Kemény
őszinte beszédét, hiszen mindeniket „mély
megrendüléssel” végighallgatta.
Kovács György, az író, előbb örömét fejezi ki, amiért a tragikus napokban szívük
„együtt dobban az egész ország munkásosztályával, dolgozó parasztságával, haladó értelmiségiekkel, román és magyar egyaránt,
együtt a Simó Géza gyár hősies munkásaival”.8 Azután elítéli a magyarországi eseményeket, amelyek a második világháború
előtti fasizmusnál „borzalmasabbak”. Majd
önkritikát gyakorol, mégpedig azért, mert
nem tett meg mindent a munkásosztályért,
mivel többet is tehetett volna, hiszen már
1945 óta párttag.
Kovács beszéde után Fazekas Oláh Tiborhoz9 és Nagy Pálhoz fordul, állásfoglalásra
szólítva fel őket. „Mi az állásfoglalása Oláh
Tibor és Nagy Pál elvtársnak, ha van valami
mondanivalójuk, miután meghallották a többiek véleményét”? – tette fel a kérdést. Elsőként Oláh Tibor válaszolt, aki azzal
védekezett, hogy ő nem szónok, inkább vívódó ember. Végül is elég hosszasan beszélt.
Beszédébe Fazekas többször beleszólt,
konkrét választ várva kérdéseire. Oláh bevallja, hogy azelőtt egy héttel azt hitte, tisztábban látja a dolgokat, és hitt Nagy Imre
ígéreteiben. De belátja, hogy tévedett, amikor a hazai sajtó közleményeiben olvasott híreket nem fogadta el. Az előzményekkel
foglalkozva belebonyolódik az 1953-as magyarországi események taglalásába, amellyel
kapcsolatosan Fazekas sarokba szorítja.
Végül rátér a hazai helyzetre, legfontosabbnak tartva a romániai magyarokra nézve „a
román–magyar barátság őszinte, frázisoktól
mentes” kiépítését. A bútorgyári nyilatkozattal kapcsolatosan kijelenti, hogy az írók számára az csak kiegészítésekkel fogadható el,
mert csak úgy mondhatják el, hogy ők mint
írók milyen eszközökkel tudják biztosítani a
rendszer megvédését.
Nagy Pál hozzászólása sokkal rövidebb
volt. Egy pár mondatban elítélte a magyarországi eseményeket. Majd, amikor a „mi,
értelmiségiek, az RMP Központi Vezetősége
mellett szorosabbra vonjuk sorainkat, és határozottan harcolunk a szocializmus ügyéért”
sablonos szavaira Fazekas elégedetlenségét
fejezte ki, és megkérdezte: „Hogyan képzeli
ezt?”, ő, Sütőre hivatkozva, kibújt az egyenes válasz alól.10
Mivel Fazekas minden jelenlévőt véleménynyilvánításra kötelezett, elérte azt,
hogy a felszólalók sorra pálcát törtek a forradalom fölött, hiszen senki sem vállalt nyílt

Szerkesztette: Antalfi Imola

ellenszegülést, annál inkább forradalmat helyeslő kiállást, mivel tisztában voltak annak
várható szomorú következményeivel.
A végén Fazekas János kiértékelte a hallottakat. Megelégedését fejezte ki, hogy mindenki az elvárt „helyes álláspontra”
helyezkedett. „Véleményem az – mondta –,
hogy a magyarországi írók és általában a romániai írók nagy többsége 99%-ban a múltban is, a jelenben is, a jövőben is a párt köré
a leghatározottabban, a legszorosabban fel
vannak sorakozva. […] Ebben a teremben
nincs olyan ember, aki nem szeretné a pártot,
a szocializmus ügyét, és ne sorakozna fel az
ügynek a továbbviteléért. Éppen ezért az elhangzott hozzászólásokat a legnagyobb
örömmel hozom tudomására Gheorghe
Gheorghiu-Dej elvtársnak, hogy milyen az
íróink magatartása azokkal az ellenforradalmi eseményekkel kapcsolatosan, amelyek
a testvéri MNK-ban lezajlanak.”11
A továbbiakban azonban már árnyalt. Beszélt az álláspontjukban erősebbekről és
gyengébbekről, meg a feladatokról. A pártfeladat alatt azt értette, hogy minden írónak
segítséget adjanak, hogy bízzon bátran a
munkásosztályban, a dolgozó népben, a saját
erejében. Kifejtette álláspontját a gyűlés céljával kapcsolatosan. „Állásfoglalásra van
szükség ilyen időben – mondta –, hogy tudjuk, kinek lehet fegyvert adni és milyet?
Géppuskát, puskát vagy fapuskát!”12 Az írók
további feladataival kapcsolatosan javasolta,
hogy küldjék őket az üzemekbe a munkásosztály magatartásának a megismerésére és
pártos nevelésére stb.
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Szabó Lajos (1912–1983) drámaíró. 1941-től
a Kolozsvári Nemzeti Színház dramaturgja, 1945től a Zeneművészeti Konzervatórium, majd 1948tól a Művészeti Intézet, illetve a Szentgyörgyi
István Színművészeti Főiskola színháztörténet-tanára és a magyar tagozat igazgatója, 1954-ben a
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annak rektora 1976-ig.
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Oláh Tibor (1921–1996) kritikus, irodalomtörténész, műfordító. 1956–1960 között az Igaz
Szó belső munkatársa, 1960–1991 között a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti
Főiskola tanára és egy ideig előadó a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán is. 1991-től az újjáalakult Kemény Zsigmond Társaság elnöke.
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Nagy Pál visszaemlékezése szerint a gyűlés
utáni kötetlen beszélgetés alkalmával Fazekas
Oláh Tibor és őelőtte kijelentette, hogy szükség
esetén kezükbe csak fapuskát adna.
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(Folytatjuk)

Povl Bang-Jensen dán diplomatára emlékeztek

A rejtélyes körülmények között meghalt Bang-Jensen emléke előtt tiszAz ENSZ-ben megemlékeztek hétfőn Povl Bang-Jensenről, az
1956-os magyar forradalom után létrehozott ENSZ-különbizott- telgő rendezvény a magyar ENSZ-misszió 56-os rendezvénysorozatának
ság dán diplomatájáról, a magyar ügy szószólójáról.
része volt.

Bogyay Katalin magyar ENSZ-nagykövet kezdeményezésére emlékeztek
meg, most először, az ENSZ-ben Povl Bang-Jensenről. A dán diplomata
annak a különbizottságnak volt a tagja, amelyet az ENSZ közgyűlése hívott
életre 1957 januárjában, hogy szerte a világban felkutassa az 1956-os forradalom után elmenekült magyarokat és összegyűjtse a tanúvallomásaikat.
Amikor azonban a világszervezet kikérte a tanúvallomásokat, Bang-Jensen
– Dag Hammarskjöld ENSZ-főtitkárral együtt – felment az ENSZ-palota tetejére, és elégette a tanúk listáját, nehogy a Magyarországon maradt rokonokat, ismerősöket megzsarolhassák.

Peer Bang-Jensen, az 1959 novemberében elhunyt dán diplomata Egyesült
Államokban élő fia a rendezvény után elmondta, hogy – bár szerinte az édesapja csupán szerény mértékben járult hozzá a magyar forradalom megismertetéséhez a világszervezetben – meghatódott és megtisztelve érezte magát,
hogy Magyarországon őrzi a nemzeti emlékezet Povl Bang-Jensen nevét.
A konferencia előtt a magyar és a dán ENSZ-misszió, valamint a világszervezet tisztségviselői rövid megemlékezést tartottak az ENSZ-palota tetején is, ott, ahol Bang-Jensen annak idején elégette a tanúk nevét tartalmazó
listát. (MTI)
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A természet kalendáriuma (CCXXXIII.)

Kiss Székely Zoltán
Káprázatos templom!
Hajója az égtájak felé szabadon kiterjed. Oszlopa nappal
fény, éjjel örvendetes álom. Falai építtettek világ kezdetekor.
Alapzata ezerszínű virággal vagyon kirakva, és bogarakkal,
mint millió mozaikkal, amelyek az életörömtől néha előre futnak és hátra. Mennyezete kék némely napokban, s rajta a fények apja ragyog, vagy a gyermekes csillagok nagy serege.
S más napokban hamuszínű eme templomnak kárpitja, vagy
éppen feketekék acélos a színe, és tikkasztó illatok és égi harangok jelzik ilyenkor, hogy prédikálni fog a nagy Papi-fejedelem.
Csodálatos templom!
Oltárán harmat a neve a bornak. Orgonáján szellők játszanak lágyan, vagy szelek játszanak tomboló gerjedelemmel.
Szertartásának a nyelvén az emberek és az állatok és a növényfélék és a föld egyformán beszélnek. Mély, mint az ismeretes tengerek együtt. Magas, mint a végtelen űr, és tornyának
tetején eleven angyal trombitál.
Felséges templom!
Ez a havasi mező.

December első dekádjának végén hívom segítségül Tamási Áront, a várakozásban felidézendő a nyár itthagyott
emlékét.
Miközben
Fölém borul a nagy fák némasága,
amint a hajnal hűvösében járok.
A köd fehér hullámában fürödnek
kései rózsák, hervatag virágok.

A léptem után zizzenő avarban
haló levélkék elmúlást zenélnek,
a világ fájó titka már kitárult,
hogy mindent fel kell áldozni a télnek.

Fésűs Éva Tüzet viszek versét adventi ajándékként kaptam, s úgy is adnám tovább. A Dörmögő Dömötörben megjelent verseit még majd 60 éve nekem olvasgatta
szépnagynéném, Az ezüsthegedűt már én olvastam lányom-

nak ’90 előtt a Vulkán utcai tömbházlakásban, az Ajnácska meseregényét
most kapja majd kezéhez az olvasás
mesterségével ismerkedő legnagyobb
unokánk.
Vigasztaló szépségek. Vigasztaló,
hogy az UNESCO szellemi kulturális
örökség listájára felvette a népzene
Kodály-módszer szerinti megőrzését
a szervezet Szellemi Kulturális Örökség Bizottsága addisz-abebai december elsejei közgyűlésén. Lényege: a
zenei örökség megőrzésének előfeltétele, hogy az ez iránti fogékonyságot kora gyermekkorban – sőt már
kilenc hónappal a születés előtt – fejleszteni kell.
Csendes várakozásomban – negyedik unokánk, Iringó, éppen két napra
A köd fehér hullámában fürödnek
érkezett a Kodály-módszer elismeJut eszembe mindez keserű számszéli fintorral. Keserű finrése után – levelet kaptam kedves ex-zilahi ismerőstől, Mátyás Helgától, aki tanári katedráját hagyta ott a gazdálkodó tor, hogy december elsején ugyanakkor és ugyanott az
életmódra váltás kedvéért. Mintegy indoklásképpen idézte UNESCO közgyűlése úgy döntött, hogy nem veszi fel a világörökségi listára a csíksomlyói búcsút – azt a sok évszázalevelében Györffy Istvánt 1942-ből.
dos pünkösdi zarándoklatot, amelyet évtizedek óta félmilliós
Hadd feleltessem a kodályi gondolatra e sorokat.
emberáradat éltet a nyeregben, a szentmise helyén.
Bukarest azon nyomban megköszönte az UNESCO-közA hagyományos népi műveltség kerek egész – a falusi élet
minden vonatkozására kiterjedő – művelődés. Nem nyolc-tíz gyűlés döntését. (Ferenc pápát két év múlva látná vendégül
tantárgya van, mint az iskolának, hanem száz és száz... A pa- Bukarest – kötném hozzá a másik hírt…)
rasztember a legapróbb részletekig ismeri háziállatait, a taNem marad semmi vigasztaló szépség,
lajnemeket, az időjárást, tud szerszámot csinálni, házat
a szürkeség a színeket belepte,
építeni, halászni, vadászni, háziállatot tenyészteni, földet műbús ködfolyókon elúsznak a virágok,
velni, embert, állatot gyógyítani. Ismeri a füveket, fákat, mas mindent veszít, kinek nem volt szüretje.
darakat, bogarakat és azok természetét, hasznát, kárát. A nap
állásából, a csillagok járásából megmondja az időt. Tud meEzért oly mély a nagy fák némasága,
sélni, dalolni, táncolni, játszani, fonni, szőni, varrni, főzni…
és még nagyobb a csend itt bent szívemben.
Sok csínja-bínja van ennek a falusi, paraszti életnek es.
Ez mégsem a lemondók hallgatása,
az élet teremtő csendje árad bennem.
Benne él a természetben, annak kalendáriumát olvasni
tudja. Hasonló szellemiségben él párjával kint a hegyen,
Várakozás, havasi csend, valahol az Ady által megénekelt
hegyi emberként ismerősöm. Onnan kívánt áldott ünnepeket
erdei
Krisztus-kereszt mellett az erdőn, havasi rét felé menet.
a néprajztudós gondolatával a Balaton-felvidék egyik tanúVasárnap jómagam is elballagok hát egy keresztet tenni meghegye, a Csobánc alól.
maradásunk zálogaként, erre biztatlak Téged is, kedves olTamási Áron idézett művében ugyanott, a vasóm.
Szűzmáriás királyfinak ugyanabban a fejezetében írta volt:
Hideg a hajnal, de nékem az égen
örökké éltető Napom van!
(…) Szomorú templom!
Halálos tél elébe, jég elébe
Falai feketén merednek a magosba, és eltüzet viszek az álmodó fasorban.
múlás árad belőlük az égtájak felé. Oszlopai
nappal keseregnek, és éjjel halálfejet izzadnak – fejezi be versét Fésűs Éva.
ki magukból. Alapzata bánatföld, és szomorú13-án Luca napja. Ekkor kell kezdeni a Luca-szék összeság felhői gomolyognak kárpitján. Jajból van- eszkábálását. Erre ráállva karácsony böjtjén meglátni a bonak benne a szenteknek szobrai, és sóhajjal szorkányokat. De ki meglátja, csak úgy szabadul előlük, ha
futtatottak díszei.
menekültében mákot szór elébük. A boszorkányok szemenSiralmas templom!
ként szedik kötelességből fel a mákot. Babona ez, persze. Ez
Könnyek permeteznek földjére a magasból, is babona.
és a világteremtő hitnek törmelékei szolgálnak
De vajon mai boszorkányainkat ki látja meg, s van-e elég
tömjén gyanánt. Millió virágjának feje leko- mákunk a jövőbe meneküléshez?
nyult, s levegőjében a szép kicsi madaraknak
A ma boszorkáit mákkal kábítva, születés előtti történéelsorvad a melle. Benne a fény pusztulást hir- sekkel áldva és megverve, szűzmáriás királyfi havasi mezeje
det, és a mélységből mindenütt siralmak mo- felé ballagtomban tüzet vinnék magam is a telet álmodó fasor
raja hallszik.
káprázatos és szomorú templomában.
Jaj, gyötrelmes templom!
Maradok kiváló tisztelettel.
Ez a havasi mező.
Kelt 2016-ban, 4 nappal Luca előtt

Fácánfélék családja (2.)

Fölém borul a nagy fák némasága

Összeállította: Márton Béla

Mért nem lehetek én
Bár egy percig páva?
Hej páva, hej páva!
Ha én páva volnék,
Szárnyam csattogtatnám,
S tollam hullogatnám,
Tollam hullogatnám,
S az én édesemmel
Koszorúba fonnám! (Közlő: Kriza János)

A páva
A középkor kultúráiban vallásos tisztelet
övezte a közismert, szép külsejű pávát (Pava
cristatus). A dölyfösség megtestesítőjének
tartották. Úgy gondolták, hogy véd a villámcsapástól és a gonosz tekintetektől. A
kínai és a hindu művészetben már ezelőtt
négyezer évvel kiemelt szerepet kapott. A
A Vadrózsák II. kötetében a 82-es számot
kurdok egyik szektája a pávakakas királyban
napjainkban is isteni megtestesítőt tisztel.
viselő táncszó a nagyleányt a büszke pávához
A páva hangja csúnya rikácsolás. Viszont hasonlítja.
mint díszmadár rendkívül kedvelt. Nemcsak
állatkertekben, hanem a Kárpát-medence számos településén magánszemélyek is szívesen
tartják, hogy gyönyörködjenek benne. Színes
és fehér változata is van, fehérből jóval kevesebb.
Kecses alakjával, színpompás tollazatával
a magyar népköltészetben és népművészetben már évszázadokkal ezelőtt helyet vívott
ki magának.
A Vadrózsák (erdélyi népi alkotások gyűjteménye) 1893-as kiadásában már többféle
műfajban, letisztult formában ott találjuk a
jelképes jelentésű pávát. A Kimentem a
hegyre című népdalban az alábbiakat olvashatjuk:
Hej páva, hej páva,
Tarka farkú páva,

___________________________________ 2016. december 9., péntek

Páva (Pava cristatus)

A nagyleány benn a házba
Ugy öltözik mint a páva,
Azért, hogy egy kicsit ragyás
Ő az én kedvesem, nem más.

dalmi szemlélet szükségét tartja kiemelkedően fontosnak a Fölszállott a páva című
nagy hatású költeményében. Gondolatainak
keretét a népköltészetből kölcsönzött pávamotívum adja.
»Fölszállott a páva vármegye-házra,
Sok szegény legénynek szabadulására.»
Kényes, büszke pávák, Nap-szédítő tollak,
Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap.

Barabás László néprajzkutató a Forog az
esztendő kereke című kötetében hiteles adatokkal és alkotásokkal bizonyítja, hogy Alsósófalván, Parajdon, Siklódon már régen
kialakult hagyománya van a közismert pünÁprily Lajos az Álom a vár alatt című elkösdi népszokásnak, a hesspávázásnak. A
szájhagyomány szerint a hesspávázás szo- beszélő költeményébe beleszövi a parajdi
kása már a 18. században, Mária Terézia csá- népszokás néhány fontos elemét:
Pünkösd másodnapján
szárnő korában megvolt; azóta Parajdon,
gyönyörű a hajnal,
Alsó- és Felsősófalván a gyermekek minden
hangos pünkösdölők
pünkösdkor éneklik és játszindulnak a dallal:
szák. Íme, néhány jellegzetes
»A pünkösdi rózsa
sor:
kihajlott az útra,
Hess páva, hess páva,
gyere bé, viloja,
Királyné pávája.
szakassz egyet róla…«
Ha én páva volnék,
Megindultunk mi is
Jó reggel fölkelnék.
frissen, kora reggel,
csilingelő szavú,
Jó reggel fölkelnék,
cifra gyermekekkel.
Folyóvízre mennék,
Százszor mondják a dalt,
Szárnyam csattogtatnám,
soha el nem vétik,
Szép tollam hullatnám.
elkísértek vele
a falu végéig.
Szép legény fölvenné,
S onnan azon túl is
Kalapjába tenné,
szólott a nótája:
Hess páva, hess páva,
»hej páva, hej páva,
Királyné pávája.
császárné pávája…«
Ady Endre a friss, új társaForrás: mHBW Alive

Miért adnánk fel?
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Tamás Gábor-koncert Marosvásárhelyen

A kolozsvári születésű, rendkívül népszerű
könnyűzenész, népdalénekes Tamás Gábor
december 14-én 19 órai kezdettel a marosvásárhelyi Kultúrpalotában lemezbemutató koncertet tart, előtte egy nappal a Bernády
Házban (Horea utca 6. szám) kerül sor a Csak
a szívünkben nem száll az idő (Életúton Tamás
Gáborral) című önéletrajzi könyvének bemutatójára, melyen az előadó mellett jelen lesz a
szerző, Szucher Ervin újságíró, író is. A belépés
természetesen díjmentes.

Az albummal kapcsolatosan Tamás Gábor a következőket mondta el a Népújságnak:
– Látványos új lemezt adtam ki, amelynek bemutatója Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban
volt november 19-én. Ez egy olyan lemez, amely hangszerelésben jobb minőségű, mint az előzők, azaz modernebb minden szempontból. Senki ne ijedjen meg,
ugyanis, akárcsak az előző lemezeimé, ennek is Tamás
Gábor-os hangzású a zenéje.
Az album címe: Miért adnánk fel? Mondanivalója az,
ha az ember fölött múlnak is az évek, ne adja fel, a szíve
maradjon fiatal.
Az albumon van két erős nemzeti dal, az Európa kellős közepében és a Piros szív, fehér hó, zöld levél című
szám, amelyek szerzői felkértek a dalok tolmácsolására,
eléneklésére. Az első szerintem az album sikerdala is
lesz (a Molnár Zoltán és Horváth János szerzőpárosé),
a Marosvásárhelyen született Zárug Péter Farkas politológus barátom vett rá, hogy elénekeljem. A második
hasonló, gyönyörű dal Mártonffy Miklós zeneszerző,

szövegíró szerzeménye, szerintem ez is megfogja a közönséget. Van még sanzon, két szerelmi témájú dal is –
a Csak így esett, meg a Szívem mélyén –, de táncolni
való, szamba ritmusú és karácsonyi dal is lesz a 14 számot tartalmazó albumon – mondta el a 68 éves Tamás
Gábor, aki a koncert utáni ráadásokban a régi dalokból
is fog énekelni.
Az önéletrajzi könyvével kapcsolatosan a következőket mondotta:
– Szucher Ervin marosvásárhelyi újságíró, író barátomnak mondtam tollba az életem. A könyv bemutatójára a Bernády Házban kerül sor december 13-án 17
órától, valamint Szászrégenben a DIO Házban (Mihai
Viteazul utca 51. szám) december 15-én, csütörtök délután 6 órakor, de a koncert után a lemezeim, a CD-k
mellett az önéletrajzi könyvemet is megvehetik az érdeklődők.
Végezetül és nem utolsósorban Tamás Gábor újra kiemelte a Kultúrpalota egyedi hangzásvilágát, majd megjegyezte, hogy a legjobban Erdélyben érzi magát:
– Mindig nagy élményt jelentett számomra a Kultúrpalota csodálatos termében fellépni, hiszen amikor arról
a színpadról felnézek, és a közönséget látom, egyedi
érzés fog el, amilyent csak a budapesti Uránia Nemzeti
Filmszínházban szoktam érezni, ott, ahol már 12 éve a
lemezeimet bemutatják. Akár Svédországban, akár Magyarországon, vagy a világ bármely pontján koncerteznék, Erdélyt, a szülőföldemet soha semmi nem tudja
pótolni, ott érzem a legjobban magam – magyarázta
Tamás Gábor. (C. A.)

Mel Gibson vitte el
az ausztrál filmakadémia trófeáit

Mel Gilbson kapta a legjobb
rendező díját szerdán az
ausztrál filmakadémia díjátadó ceremóniáján, amelyen A fegyvertelen katona
című második világháborús
drámája a legjobb film elismerését vitte el.

Az este nagy győztesei között
volt Andrew Garfield, aki A fegyvertelen katona főszerepéért a legjobb színész díját vehette át, Hugo
Weaving pedig a legjobb férfi mellékszereplő trófeáját kapta a Gibson-filmben nyújtott játékáért.
A legjobb színésznő és női mellékszereplő díját a The Daughter
című film sztárjainak, Odessa
Youngnak és Miranda Ottónak
ítélte oda az Ausztrál Film- és Televíziós Akadémia (AACTA). A 18
éves Odessa Young elmondta,
hogy először vett részt díjátadó ceremónián.
Az abc.net.au hírportál beszámolója szerint Gibson, aki első
díját kapta az ausztrál filmakadémiától, meghatottan mondott köszönetet Ausztráliának, ahol
független filmje készült. A háború
borzalmait ábrázoló dráma főhőse
Desmond Doss, aki vallásos meggyőződése miatt megtagadta a
fegyverviselést, de szanitécként
sok katona életét mentette meg a
fronton.
Gibson 13 kategóriában jelölt
filmjének két forgatókönyvírója,

Andrew Garfield

Bolyai Farkas polihisztor,
ezermesterre emlékezünk

Varga János mérnök, tanár,
Székesfehérvár

(Folytatás
december 2-i lapszámunkból)
A műszaki értelmiség művelője
Több mint fél évszázadig dolgozott a marosvásárhelyi református
kollégium matematika-, fizika- és
kémiaprofesszoraként, ez idő alatt
rengeteget tett a korszerű természettudományos ismeretek elterjesztéséért. Bátran mondhatjuk, hogy a
természettudományok művelését és
az ifjúság arra való oktatását korparancsként fogta fel. Pedagógusként
arra törekedett, hogy az elméleti oktatást lehetőség szerint összekapcsolja a gyakorlattal. Leghíresebb
tanítványa saját fia, Bolyai János
volt, aki megoldotta apja és a geometria 2000 éves problémáját.

Mel Gibson

Andrew Knight és Robert Schenkkan szintén megkapta az AACTA
díját a Sydneyben rendezett ceremónián, így összesen öt trófeát
zsebelt be az estén a produkció.
Paul Hogan az egyik legnagyobb elismerést, a Longford
Lyell-díjat vehette át a filmakadé-

Forrás: www.filmtett.ro

Forrás: Photo AACTA

miától életműve megkoronázásaként. A Krokodil Dundee-filmek
sztárja, akinek díját már korábban
bejelentették, az ausztrál médiában
elmondta: nagy megtiszteltetés
számára, hogy az Oscar-díjas
Geoffrey Rush méltatta a ceremónián. Az életműdíjat tavaly Cate
Blanchett, előtte Geoffrey Rush,
Jack Thompson és a filmrendező
Peter Weir is megkapta.
Az estét Jessica Mauboy fellépése nyitotta meg, és színpadra lépett a Culture Club brit együttes is.
A legnagyobb sikert azonban az
énekes-dalszerző Dami Im aratta,
aki ezúttal egy vízfüggöny mögé
állított zongorán játszotta a Ragyogás című, több mint húsz éve készült film Rimszkij-Korszakovdarabját, duettben a film főhősével,
Geoffrey Rush-sal, aki közben a
filmvásznon zongorázott. Az előadás után Rush személyesen gratulált Dami Imnek, és viccesen
megjegyezte, hogy „zongoristaként
sárga az irigységtől”. (MTI)

Oktatási, nevelési elvei – aforizmaként – ma is elfogadhatók:
* Tanítani kell, de jól tanítani.
* Nem kell őket igen hamar a
tudás fájához vezetni.
* Az időből okosan veszíteni is
kell.
* Sokfélének egyszerre való tanulása zavart főt csinál.
* A tanulásra való ösztönre nézve
is a legjobb volna a dolgot magát
szerettetni meg.
* Fő dolog azt nézni, ki-ki mire
való.
* Mindenekfelett játszodjék és
nőjön a gyermek.
* Sokszor az oltó kertész sebez,
hogy nemesítsen.
Igazi polihisztorként egy személyben volt színész, költő, drámaíró,
műfordító,
nyelvújító
(nyelvész), zenész, pedagógus, matematikus, fizikus, vegyész, festő,
filozófus, teológus, fejszámoló és
kertészmérnök.
Mint ezermester pedig foglalkozott gyümölcsnemesítéssel, gyógyászati
és
gyógyszerészeti
kérdésekkel, orvoslással (elektrizálással), kertépítéssel, gazdálkodással,
gyümölcstermesztéssel,
borászattal, különböző műszaki
problémák megoldásával. Kályhamesterként feltalálta a takarékos

főző- és fűtőkemencét, amely a korabeli Erdélyben nagy népszerűségnek örvendett. A fák metszésére
készített, kerekeken guruló szerkezete a kerékpár ősének is felfogható.
Kisebb
távolságok
megtételéhez ő maga is használta.

Epilógus
Minden szülő vágya, hogy gyermeke nála különb legyen, és többre
vigye, az ő esetében teljesült. Egy
olyan „planétát” indított útjára,
amely a matematika egének legfényesebb csillaga lett. Ha Bolyai
Farkas semmit nem csinált volna,
csak ezt, akkor is hálával gondolna
rá a nemzet. Egész életében szerény
körülmények között élt. Jövedelmező állás reményében még az erdélyi kamarai erdők főfelügyelői
állását is megpályázta, de nem járt
sikerrel. Pályafutása, nagyszerű
eredményei dacára – részben Erdély és Marosvásárhely viszonylag
félreeső helyzete miatt – matematikusi munkássága nem igazán keltette fel a kortárs Európa figyelmét.
A tudós végső nyugalomra térését –
talán jelleméből fakadóan is – szintén hasonló visszafogottság jellemezte, így például a fanyar humorú
Bolyai – nekrológjában, ami egyben a végrendelete is volt – két szabad órát szándékozott adni
barátainak azáltal, hogy távol tartotta őket temetésétől. Szerény sírhelyét
sokáig
csak
egy
pónyikalmafa jelölte. Sokrétű tevékenységét az Oláh Anna marosvásárhelyi fizikus által szerkesztett
hatalmas mű – Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas – foglalja össze.
A két tudósról érdekes beszélgetést hallgathatunk a www.picaso.hu
internetes oldalon.
Irodalom
1. Weszely Tibor: Irodalmár matematikusok – Sipos Pál és Bolyai Farkas
2. Kozma Béla: Fűzetlen orientál
gyöngyök – Bolyai Farkas aforizmái,
Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1994,
230 o.
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Biobazár

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

Megfejtések
a december 2-i számból:

Klasszikus (Ikrek): A KICSIK
Skandi: ... álomittas kis fejek;/s hálás szívvel
gondol reá/mindenhol a sok gyerek.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
34. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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VÍZSZINTES: 1. Író, 150 éve született (István). 10. Elefántcsont. 11. Ab ovo. 12.
Orvos, agrár szakíró, MTA lev. tag, 200 éve született (István). 17. Ez a víz illatos. 19.
Bent bent! 20 Zenei hangsor. 21. Szekérnyi teher. 22. Nusika páratlan! 23. Görög betű.
24. Zokog. 25. Fél tíz! 26. A bárium vegyjele. 27. ... divat (női magazin). 28. Lovagolható.
ló jelzője. 30. Körömmel vakar. 33. Ez van most! 34. Negatív elektród. 35. Indián törzs.
36. Szicíliai vulkán. 38. Balaton-parti helység. 40. ... Hacsaturján. 41. .... muri (Móricz).
43. Török város. 45. Ahogy, mint (német). 46. Richard Strauss operája. 49. ... Pavlovics
Csehov. 51. Középen kiad! 52. Festő, 150 éve született (Artúr). 53. Orvos, filozófus,
450 éve született (János).
FÜGGŐLEGES: 1. Alapszám. 2. Derékszíj. 3. Vicc, tréfa. 4. A végtelenségig tartó. 5.
Angol grófság. 6. Lényegében félig! 7. Tiltószó. 8. ... Montand, énekes, színész. 9. Enyedi
tanár, ásványtani úttörő, 200 éve hunyt el (Ferenc). 13. Következmény. 14. Fizetési
részlet. 15. Joskar..., a marik fővárosa. 16. A kalcium vegyjele. 18. Régi súlyegység. 20.
Villamossági feltaláló, 200 éve született (Werner von). 21. Finn atléta (Ville). 22. Régi
időmérő. 24. Mint a függ. 14. 26. Közkatona. 28. Feltéve. 29. Sportszermárka. 30.
Kicsinyítő képző. 31. ... Ghazi, Jakub bég. 32. Nobel-díjas angol tudós (Sir William),
100 éve halt meg. 34. Madárfegyver. 35. Olasz költő (Alighieri). 37. Zéró (futballeredményben). 39. Magyarországi vasipari cégalapító volt (Ábrahám). 42. Becézett Imre. 44.
Beóciai hős. 47. Pára! 48. ... mi a kő, tyúkanyó (Petőfi). 50. A nitrogén és a kén vegyjele.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 22ig a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülõ betűket folyamatosan összeolvasva ifj. Johann Strauss osztrák
zeneszerző egyik operettjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beirtunk.

ÉJFÉL!

q

című pályázat nyertesei:
TÖRÖK ILONA, Marosvásárhely,
Vihar u. 24. sz.
BORDA JÁNOS, Marosvásárhely,
Moldovei u. 4/4. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
LINCKE; RADETZKY; KOVÁCS;
GUARNERI; BELLINI; KREUTZER;
GYALUI.
kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. Emlékezetkiesés – Jelmez. 7. Indíték – Román személyes névmás.
8. Gabonaféleség – Lelki teher. 9. Az időtől fogva – Térelválasztó elem. 11. Felsőfok jele
– Az Andok része! 12. Csökken a víz szintje – … in Hungaria, magyar film. 14. Lám –
Sürgetőszócska. 15. Kordé – Ingerült, nyugtalan. 18. Akta – Rakpart. 19. Elkápráztat –
Korallzátony. 22. Kicsinyítő képző – Arrafele! 23. Scarlett O’Hara birtoka – Baromfiféle.
25. Zúzmara – Saláta egynemű hangzói. 27. Ajtót kinyit – Rag betűi. 28. Dal – Rajongva
szeret. 30. E nap – Helyhatározó rag. 31. Homoktenger – Papi méltóság.
FÜGGŐLEGES: 1. Elemi parány – Piaci árus. 2. Irányt megad, int – Afrikai kérődző.
3. Lángol – Páratlan zab! 4. A másik oldalon – Zambiai, ománi és norvég gépkocsijelzés.
5. Másolópapír – Továbbított hír, értesítés. 6. Anekdota – Termetes. 10. Belga énekes (Salvatore) – Csónak. 13. Tüzet szüntet – Megvilágít, tisztáz. 16. Alsónadrág – Jó szag. 17.
Sarj, utód – Borravaló. 20. Küzdőtér – Hamis. 21. Neheztelés, háborúság – Egyik csillagjegy. 24. Képkeret – Szökkenő. 26. Megteendő út – A rénium és nitrogén vegyjele. 29.
Igen, oroszul – Kiütés jele a ringben.
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Mindenekelőtt Maros megye és Erdőszentgyörgy

– Mindenekelőtt, szakmai
szempontból, azt jelenti, hogy
az első szerelemnél maradjon
az ember. Elégedett vagyok és
büszke is egyben, hogy a forradalom utáni zavaros gazdasági években sikerült olyan
ágazatban dolgoznom és fejlődnöm, amely Romániában
nem nyújtott túl sok lehetőséget, ez pedig az elektronikai
mérnökség. Például nagyon jó
kapcsolatot ápolok az egyetemi kollegáim nagy részével,
és szomorúan állapítom meg,
hogy többségük más karriert
kellett befusson, sokan más tájakon. Mivel jó szakemberek,
napjainkban vezetői vagy magas beosztású pozícióknak örvendenek olyan ágazatokban, mint az IT, kőolaj-feldolgozás, kereskedelem, textilipar, húsfeldolgozóipar, építkezés stb., de nem az alapképzettségüknek megfelelő ágazatokban.
Persze, létezik egy jelentős csoport, amelyik a szakmában dolgozik, köztük 4-5
egyetemi tanár. Kollaboráltam velük tudományos kutatási projektekben, és ezen
kollaborálások révén fejlesztettem ki és szereztem meg a doktorátusomat. A
tény, hogy az egyetem elvégzése után 30 évvel még mindig a szakmában vagyok, egy rohamosan fejlődő világban, stabilitást és komfortérzetet nyújt, amely
nagyon hasznos más tevékenységekben, mint például a politika.
– Milyen céljai vannak parlamenti képviselőként?

– Sosem voltam annyira hiú, hogy olyan projekteket vagy törvényeket promováljak, amelyek a nevemet hordozzák vagy ehhez hasonló. Azonban mindig azt
tartottam, hogy egy megválasztott személy, különösen egy parlamenti képviselő,
ne csak azzal kell legyen elfoglalva, hogy törvényjavaslatokat nyújt be, hanem
inkább azzal kell törődjön, hogy minden törvény, amit megszavaz, hűen tükrözze
az állampolgárok érdekeit, akiket képvisel. Sokszor kijelentettem, hogy megyei

Hétvégi
sportműsor

LABDARÚGÁS. Az 1. liga
20. fordulójában, szombaton
este fél 9-től: Bukaresti Dinamo
– Marosvásárhelyi ASA.
A futsal 1. liga 15. fordulójában ma este fél 7-től, a ligeti
sportcsarnokban: Marosvásárhelyi City’us – Kolozsvári Clujana.
KOSÁRLABDA. A férfi
Nemzeti Liga 12. fordulójában,
szombaton 19.55 órai kezdettel:
Nagyváradi CSM CSU – Marosvásárhelyi Maros KK (TV: DigiSport 2).
A női Nemzeti Liga 11. fordulójában, vasárnap 17.30 órai
kezdettel Brassóban vendégszerepel a Marosvásárhelyi Sirius
KK.
RÖPLABDA. A női A1 osztályú bajnokság 12. fordulójában, szombaton 18 órától:
Marosvásárhelyi CSU Medicina
– SCM U Piteşti. Helyszín:
MOGYE Pongrácz Antal-csarnoka.

tanácsosként háromszoros képviseletet vállalok: a
földrajzi zónáét, a politikai zónáét és a szakmai zónáét, amelyből származom. Ezt mindig jóhiszeműen
tettem, amikor olyan törvényjavaslatokat és módosításokat támogattam a bizottságokban, amelyekről
úgy éreztem, hogy találnak a felvállalt magatartással, amikor fogadtam azokat a személyeket, akik beszélni akartak velem, illetve amikor részt vettem
olyan akciókban, amelyeket úgy gondoltam, hogy a
megye javára szolgálnak. Ezt a hármas képviseletet
a parlamentben is fel szeretném vállalni. Kötelezem magam, hogy minden olyan
projektet támogatni fogok, amelyek Maros megye fejlődését célozzák, függetlenül a kezdeményező politikai színezetétől, még akkor is, ha ez a fajta támogatás
rosszul van megoldva a törvényben, egyelőre.
– Tehát Ön lokálpatrióta?

– Nem tudom, így is lehetne fogalmazni, de én azt szeretném, hogy rajtam
keresztül Maros megye és az én kicsi városom érezze, hogy a parlamentben
képviselve van. Inkább így foglalnám össze, hogy Maros megye és Erdőszentgyörgy mindenekelőtt.

– Ön beszéli a magyar nyelvet, részt is vett magyar nyelven zajló televíziós vitákban. Mit gondol, hogyan értékelik ezt a dolgot?

– Örülök, hogy ismerem az erdélyi magyarság nyelvét, kultúráját, hagyományait és törekvéseit. Annak is örülök, hogy 2016-ban oda jutottunk, hogy az én
részvételem a magyar nyelvű televíziós vitákban előnynek számít mind a kollégáim, mind a választási ellenfeleink szemében, függetlenül attól, hogy magyarok
vagy nem. Ez egy jele a normalitásnak, az európaiasodásnak, ahol egy idegen
nyelv ismerete a felhasználó javára szolgál.

– A PSD mindig a lakosság többségéért harcolt. A kormányzási tervezetet ha gyakorlatba ültetik, pozitív hatással lenne a legtöbb román számára.
A kormányzási program második részének mely intézkedéseit tartja a legfontosabbnak?

– Kiemelném, hogy a PSD teljes kormányzási programja ambíciós. A kormányzási program gazdasági intézkedéseit, amelyeket én a legfontosabbnak
tartok, két részben részletezném: egyiket a lakosság szemszögéből, a másikat
az üzleti élet szemszögéből. A lakosság szemszögéből a legfontosabb intézkedések a minimálbér növelése lenne, amely 2020-ra kb. 400 euróra emelkedne,
illetve a minimálnyugdíj 300 euró fölé, a fizetésadók csökkentése és a 102 nem
fiszkális adó eltörlése, amit már törvényben elfogadtak. Az üzleti élet szempontjából nagyon fontos lenne az osztalékadó eltörlése, a független aktivitásé, a mikrovállalkozások jövedelemadójának csökkentése és a beilleszkedési keret
emelése, illetve az áfa csökkentése.

Maros KK:
Visszahozzák Gajovicot

Visszatér Marosvásárhelyre Goran Gajovic.
A Maros Kosárlabdaklub tegnap honlapján jelentette be, hogy újabb
szerződést kínált korábbi játékosának. „Az erősítésre azért van szükségünk, mert január végéig 15 hivatalos mérkőzésünk lesz, és Alhaji Mohammed betegsége hosszabb lefolyásúnak tűnik. Az amerikai
kosárlabdázó légúti és veseproblémákkal küszködik, nem lehet tudni,
mikor térhet vissza” – indokolták a döntést.
Az egyelőre kétséges, hogy Gajovic már a hétvégi, nagyváradi bajnoki
mérkőzésen pályára lép.

Fizetett hirdetés

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.

A pedagógusszövetség
felhívása

Szinte egy éve, 2015. december 16-án készült ez a felvétel, amelyen a Maros KK játékosaként
Gajovic kosarat szerez a Bukaresti Dinamo elleni mérkőzésen (80:72). Fotó: Nagy Tibor

A labdarúgó 1. liga 20. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

December 9., péntek:
* 17.00 óra, Look Plus, DigiSport, DolceSport: Temesvári Poli ACS – Voluntari FC * 20.30 óra, Look TV,
DigiSport, DolceSport: USK Craiova – Kolozsvári CFR
December 10., szombat:
* 16.00 óra, Look Plus, DigiSport, DolceSport: Zsilvásárhelyi Pandurii – Medgyesi Gaz Metan
* 18.00 óra, Look TV, DigiSport, DolceSport: Botoşani FC – Jászvásári CSM Politehnica
* 20.30 óra, Look Plus, DigiSport, DolceSport: Bukaresti Dinamo – Marosvásárhelyi ASA
December 11., vasárnap:
* 19.00 óra, Look TV, DigiSport, DolceSport: Astra Giurgiu – Bukaresti FCSB
December 12., hétfő:
* 20.30 óra, Look TV, DigiSport, DolceSport: Concordia Chiajna – Konstancai Viitorul FC

Comandat de P.S.D. Mureş • Realizat de S.C. IMPRESS S.R.L. • Cod unic de identificare AEP11160007. Tiraj 10,127 bucăţi

– Dinu SOCOTAR úr, a legtöbben a Maros megyei politikai életből ismerik Önt,
ahol évek óta tevékenykedik.
Azonban Ön sikeres üzletember is, elektronikai mérnöki doktorátusa van. Mit
jelent doktorátussal rendelkezni ebben a tudományágban?
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Itt élünk, és naponta látjuk a
dolgokat, részesei vagyunk a körülöttünk történő eseményeknek.
Sokunk úgy gondolja, hogy ezek
nem alakulnak kedvezően. Sokunk
elveszítette a hitét a rendszerben,
úgy gondoljuk, hogy tőlünk függetlenül történnek az események,
nem lehetünk befolyással rájuk. Ez
időnként akár jól is jöhet, hiszen
ha tényleg kedvezőtlenül alakulnak a dolgok, mondhatjuk, hogy
nem mi okoztuk, nem rajtunk
múlt. Látnunk kell viszont, hogy
legalábbis bizonyos szinten rajtunk múlik. A mindennapi történések is arról szólnak, hogy a
politikai képviselet – gondoljunk
róla jót vagy rosszat – nélkülözhetetlen. Nem kötelességünk előse-

gíteni, hogy legyen politikai képviseletünk – de megtehetjük. És
így vagy úgy, de mindenképpen
döntünk, hiszen a nem cselekvés is
döntés.
Szövetségünk arra kér mindenkit, hogy cselekedjenek, természetesen saját belátásuk szerint, de
amennyiben jónak látják, mindenképpen jelenjenek meg a december
11-i választásokon, és biztassák
környezetüket is, hogy éljenek a
törvények által biztosított jogukkal. Hozzunk közösen döntést a
magyar képviselet biztosításáért!
Minden szavazat számít!
Az RMPSZ Országos
Elnöksége nevében
Burus-Siklódi Botond
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Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek kényszervégrehajtó osztálya

Eladási közlemény

Marosvásárhely, Dózsa György
út 1–3. szám
Tel: 0265/250-982
Fax: 0265/261-093
E-mail: dan.tatar.ms@mfinante.ro

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2016.
december 29-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi javakat, az állami adósságok behajtása érdekében. Az eladásra szánt javak az alábbi cégek tulajdonában vannak:

LANGUAGE 03 SCHOOL KFT., adószám: 30280751 – Marosbárdos 11A, Maros megye, végrehajtási
dosszié száma: E1583.
– Két db ASUS márkájú laptop. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 190 lej/db. Héa: 20%.
– MSI MS-N811 márkájú laptop. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 175 lej. Héa: 20%.
– GRUNDIG márkájú, LED-es, HD tévékészülék, 2000-es gyártású. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 175 lej. Héa: 20%.
– 2010-es gyártású porszívó, 1800 W. Felértékelési vagy kikiáltási ár, héa nélkül 65 lej. Héa: 20%.
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti, amelyet 50 százalékkal csökkentettek a 2015. évi 207-es
törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 250. cikkelyének 11. bekezdése értelmében.
ECON TRANING RO KFT., CUI 25540685, Marosvásárhely, Păltiniş utca 13. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma E1215.
– Seat Ibiza személygépkocsi, 2002-es gyártású, 1198 köbcentis, piros, benzines, rendszáma, MS-15FAR, kikiáltási ár 3.564 lej + héa 20%.
Az árverésen a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti, amelyet 50 százalékkal csökkentettek a 2015. évi
207-es törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 250. cikkelyének 11. bekezdése értelmében. A
gépkocsira ki kell fizetni a környezetvédelmi bélyegilletéket.
PARMES KFT., CUI 14245973, Szénafű, Fő út 20. szám, Maros megye, a végrehajtási dosszié száma:
L901.
Sony Vaio laptop, kikiáltási ár 270 lej + 20% héa. Az árverésen a kikiáltási árat a felértékelési ár 50%-a jelenti.
PRIME DFM KFT., adószám: 32559613 – Mezőrücs, Vásár utca 1. szám, Maros megye, végrehajtási doszszié száma: P2275.
– CLEMCO SYSTEM 7 márkájú csiszolóberendezés, 2015-ös gyártmány, 200 literes tartály, FSN adagoló,
A-100-as védőfelszerelés. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 6.150 lej. Héa: 20%.
– KEMPPI FASTMIG PULSE 350 hegesztőkészülék 15 hegesztőprogrammal, 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm-es
áttekercselő készlettel, 5 méteres összekötő kábellel, PM500-as szállítótargoncával, 4 méteres ABIMIG
AT355LW hegesztőpisztollyal, 70 mm és 2,5 m kábellel, ArCO2 nyomásmódosítóval, 2015-ös gyártmány. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 9.500 lej. Héa: 20%.
Az árverésen a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti, amelyet 50 százalékkal csökkentettek a 2015. évi
207-es törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 250. cikkelyének 11. bekezdése értelmében.
CLEOPATRA ADVERTISING KFT., CUI 28327647, Marosvásárhely, Cernavodă utca 1/15., Maros megye,
a végrehajtási dosszié száma: C2496.
– 3000x3000x3000 reklámkocka 20x20x2 szögvasból, két darab, kikiáltási ár 4.250 lej + héa 20%. A liciten
a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti, amelyet 50 százalékkal csökkentettek a 2015. évi 207-es törvény
pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 250. cikkelyének 11. bekezdése értelmében.
IMPEX EURO TOURS KFT., adószám: 25797230 – Marosvásárhely, 1918. December 1. út 130. szám, 11es lakrész, Maros megye, végrehajtási dosszié száma: I934.
– NEOPLAN márkájú autóbusz, N516SHD STARLINER változat, 1999-es évjárat, azonosítási száma –
WAG205166XSS28865, 11967 köbcentis, 38+1 férőhelyes, zöldeskék színű, rendszáma MS-38-EUR. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 55.450 lej. Héa: 20%.
– NEOPLAN márkájú autóbusz, N516SHD STARLINER változat, 2000-es évjárat, azonosítási száma –
WAG205166YSS30596, 11967 köbcentis, 38+1 férőhelyes, zöldeskék színű, rendszáma MS-39-EUR. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 56.000 lej. Héa: 20%.
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár 50%-a jelenti. A fenti autóbuszokra nem kell környezetvédelmi illetéket fizetni.
SMART CAR WASH KFT., CUI 32934330, Marosvásárhely, Segesvári út 40. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma: S250.
– Nicolini&C márkájú vízpumpa, 1450-es fordulatszám, 3 db, kikiáltási ár 450 lej/db + 20% héa
– Szőnyegszárító állvány, 360 lej + 20% héa
– Két db szárítókeret, 200 lej + 20% héa. A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár 50%-a jelenti.
GESIRO IMPORT EXPORT KFT., adószám: 6753539 – Marosvásárhely, Kinizsi Pál utca 10. szám, Maros
megye, végrehajtási dosszié száma: G167.
– OPEL VECTRA 2.2 DTI személyautó, 2003-as évjárat, azonosítási száma WOLOZCF6931022021, 2172
köbcentis, szürke színű, dízel, rendszáma MS-09-CAD, működésképtelen. Felértékelési vagy kikiáltási ár
héa nélkül 4.990 lej. Héa: 20%.
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár 50%-a jelenti. A fenti személyautóra ki kell fizetni a környezetvédelmi illetéket.
RG STAHL UND MASCHINENBAU KFT., CUI 33462626, Marosvásárhely, Pandúrok útja 43/6., Maros
megye, végrehajtási dosszié száma: R1449.
– 5900 négyzetméter kültelek Koronkában, szám nélkül, szántóterület, telekkönyvszáma 51828, kataszterszáma 1008. Kikiáltási ára 217.575 lej, héamentes*. A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár 75%-a jelenti.
*A héát illető szabályokat és arányokat, amelyeket az ingatlanok/ingóságok esetében alkalmaznak, a 2015.
évi 207-es, pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény tartalmazza.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés 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, a román jogi személyek a Cégbíróság által
kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, a külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű
fordítását, a 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 kényszervégrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása
nem kötelező.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, vagy a 0265/250-982-es telefonszámon, belső 166, 179.
Jelen közlemény kifüggesztésének dátuma: 2016. december 9.
Dénes Irén,
a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője

Cîmpeanu Carolina
osztályvezető

A Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtér

(székhely: Vidrátszeg, az E60-as út Marosvásárhely–Marosludas
közötti szakaszán a 14,5 km-nél)

versenyvizsgát szervez a következő állás betöltésére:

• BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ (AUDITOR) – egy állás
A vizsga időpontja: 2016. december 20., 10 óra.
A pályázati dosszié benyújtásának határideje: 2016. december
16., 16 óra.
Részvételi feltételek:
– felsőfokú gazdasági profilú végzettség
– legalább öt év gazdasági-pénzügyi tapasztalat
Bővebb tájékoztatás a 0265/328-888-as telefonszámon.

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

JÓKÍVÁNSÁG

Szívet melengető testvéri szeretettel
köszöntöm Marosvásárhelyen SZABÓ
FERENCET születésnapja alkalmából.

Kívánom, hogy egészségben, sok örömben
és boldogságban legyen
része. Szerető nővére,
Ida. (57924-I)

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)
JÓ MINŐSÉGŰ szilva-, cseresznyeés almapálinka eladó, 30 lej litere. Tel.
0740-334-468,
0265/262-882.
(57933-I)
ELADÓK fajtatiszta kuvasz kiskutyák. Tel. 0741-378-090. (57932-I)
ELADÓ 60 mg-os Clexan injekció
kedvező áron. Tel. 0265/217-800, 1020 óra között. (57718-I)

ELADÓK szép új férfi és női eredeti
szőrmesapkák. Tel. 0265/222-841, 0747657-424. (57591)
ELADÓK: váltóeke, trágyaszóró, 3
méteres vetőgép, tárcsás kasza, gereblye, vegyszerező, kombinátor. Tel.
0743-860-354,
0745-404-666.
(57792-I)
ELADÓ pianínó. Tel. 0740-527-205.
(57837-I)

ELADÓ Candy automata mosógép. Tel.
0770-340-910. (57926)

ELADÓ
5
részes
natúr
fenyő
konyhabútor és egy ruhásszekrény. Tel.
0751-291-808. (57918)

ELADÓK: kétajtós szekrény, két fotel,
székek, asztal, régi antik bútorok, síléc,
41-es számú bakancs, egy kis szánkó.
Tel. 0770-526-610. (57928)

ELADÓK: szobabútor, konyhabútor,
főzőkályha,
kukoricadaráló.
Tel.
0365/410-987. (57931)

ELADÓ Marosvásárhelyen, a Negoiului
utcában 8 ár beltelek hétvégi házzal.
Építésre nem alkalmas. Tel. 0743-530526. (1186)
VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744474-863. (56818)
ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0743595-124, 0749-761-147, 0365/432506. (57765-I)
ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0747480-255. (57724)

ELADÓK disznók és süldők. Tel. 0732586-648, 0724-957-478. (57783)
ELADÓK fajtatiszta mangalica disznók. Tel. 0740-190-305. (57868-I)
DISZNÓKAT árulok. Tel. 0744-157542. (57856-I)
ELADÓK húsdisznók. Tel. 0745-616016. (57902-I)

ELADÓK 140-220 kg közötti húsdisznók.
Tel.
0754-895-544,
0265/323-361.
(57906)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011.
(57799)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-946-913.
(57799)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(57800-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(57800-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-921-737.
(57800-I)

ELADÓ száraz tűzifa. Tel. 0757-883-361.
(57861)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (57864)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (57864)
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ELADÓ alkudható áron 3 falra
akasztható infra fűtőpanel (200 W-os,
75x32 cm; 800 W-os, 120x95 cm; 600
W-os, 120x60 cm) és két termosztát.
Tel. 0365/422-202, 0720-529-505.
(57950-I)
ELADÓ céklalé és alma-cékla-muroklé a termelőtől. Tel. 0740-310-168.
(57957-I)

VÁSÁROLOK
régi
könyveket,
dokumentumokat,
térképeket,
földgömböket stb. Tel. 0745-700-486.
(57963)

ELADÓK: kanapé, dupla és szimpla
ajtók, kályhacsövek, többféle bútordarab,
konvektor, rádiók, lemezek, órák, korsók,
tégla, szövetek, csergeterítő, porszívó,
többféle edény, 15 db báránybőr, sok
baba, régi székek, kicsiágy, mosógép és
sok egyéb, minden olcsón. Csere is
érdekel. Tel. 0265/242-342. (57967)
ELADÓ 110-120 kg-os szőke húsdisznó. Tel. 0727-809-987. (57969-I)

ELADÓ
100-120
kg-os
disznó
Mezőbergenyében. Tel. 0752-761-304.
(57975)

ELADÓ vegyes kisüsti pálinka, 53 fokos,
100%-ban
gyümölcstermék,
nem
tartalmaz cukrot vagy mesterséges
adalékanyagokat – 25 lej/liter. Tel. 0741048-557. (57976)
ELADÓ 52 fokos szilvapálinka – 30
lej/liter. Tel. 0746-102-125. (57980)

LAKÁS

KIADÓ nyaraló szilveszterre Homoródfürdőn. Tel. 0752-061-882, 0743596-525. (57256-I)

ELADÓ magánház a Sitarilor u. 10. szám
alatt. Tel. 0740-371-796. (57853)
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a főtéren. Tel. 0740-856-644. (57911-I)

KIADÓ garzon. Tel.
0265/262-719. (57961)

0365/440-242,

KIADÓ
kétszoba-összkomfortos
tömbházlakás teljesen felszerelve a
Dacia piac mellett, hosszú távra – 180
euró. Tel. 0740-528-705. (57972-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok:
kapu, garázsajtó, ablakrács stb. Tel.
0744-966-747. (56798)

VÁLLALUNK
kisebb
javítást,
sapkakészítést a kuncsaft anyagából. Tel.
0265/222-841, 0747-657-424. (57591)
A NYÁRÁDSZEREDAI PÁLINKAFŐZDE minőségi kiszolgálást végez
előnyös áron (programálással). Kérésre szállítást is biztosítunk. Tel.
0744-483-809, 0265/576-541, napközben 8-19 óra között. Borbély.
(17980-I)
INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzsmirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűségmérés.
Előjegyzés
telefonon:
0740-158-526,
0265/311-771.
(57232-I)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (56732-I)

UNIVERZÁLIS fodrász klienshez megy.
Tel. 0741-611-092. (57521)
FESTÉST, mázolást, parkettezést,
csemperakást, gipszkartonszerelést
vállalunk. Tel. 0741-762-701. (18289)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18292-I)

HŰTŐK
és
fagyasztók
javítása
garanciával, lakásán is. Tel. 0740-967114. (57674)
TERMOPÁN, szalagfüggönyök és redőnyök szerelése és javítása. Tel.
0 7 4 4 - 5 0 4 - 5 3 6 .
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(58859)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (57838)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (57854)
ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0766-519-187. (18297-I)
BÉRBE ADOK kereskedelmi helyiséget központi zónában. Tel. 0745-824161. (57845-I)

BECSÜLETES, megbízható, főzni tudó
házvezetőnőt
keresek
budapesti
lakásomra. Teljes ellátás (szállás, koszt)
biztosítva a fizetés mellett. Tel. 00-36-70360-3269. (57896)
HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846011, 0365/801-517. (57900)

OLYAN személyek jelentkezését várom,
akik
ebben
az
évben
(2016)
Marosvásárhelyen
Elixor
pulzáló
mágnesterápia-matracot vásároltak. Tel.
0265/247-693, 0744-202-851. (57936-I)
NÉMETNYELV-órákat tartok. Tel.
0787-807-270. (57959-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló szeretettel
gondolunk DÉNES MARGITRA
halálának első évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerető
családja. (57893)

Szeretettel emlékezünk drága
szüleimre, a drága jó édesanyára, DEUTSCH MÁRTONNÉRA szül. MEZEI IDA halálának
35. évfordulóján és DEUTSCH
MÁRTONRA, édesapámra halálának közelgő 28. évfordulóján. Emléküket megőrizzük szívünkben. Nyugodjanak békében! Fiuk és
családja. (57908)

Hulló könnyekkel állok sírod
felett,
a koporsó bezárta legdrágább
kincsemet.
Megállt egy szív, mely élni
vágyott.
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet,
nehéz az életet élni nélküled.
Felejteni téged soha nem
lehet.
Ha a bús napjaim le fognak
telni,
oda
vágyom
hozzád
megpihenni.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk december 11-én SINKA LÁSZLÓRA
halálának 5. évfordulóján.
Emlékét
őrzi
bánatos
felesége, gyerekei, anyósa,
apósa, sógora és sógornője.
Nyugodj békében! (57930)

Az osztálylétszám egy éve
foghíjas.
Azóta
hiányzol
közülünk, SIKLÓDI LÁSZLÓ
(Siki,
Spado).
Bolyaisok
voltunk, 1985-ben végeztünk…
És
továbbra
is
szeretünk. (57942-I)

Szomorúan emlékezünk a
gyulakutai
születésű
id.
LÁSZLÓ
GYÖRGY
volt
marosvásárhelyi
lakosra
halálának 10. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Felesége
és fia, Gyurika. (57951-I)

ELHALÁLOZÁS
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy
SZÁSZ JÓZSEF
2016. december 7-én, életének
85. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Szerettünket 2016. december 9én 13 órakor a szőkefalvi református temetőben helyezzük örök
nyugalomra.
Drága
emléke
örökre szívünkben él!
Gyászolják: felesége, gyermekei
és azok házastársai, unokái,
dédunokája, a rokonok és mindazok, akik szerették. (57958-I)
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, jó rokon, jó szomszéd, jó barátnő és ismerős,
özv. HAJDU ROZÁLIA
szül. Bartha
életének 94. évében 2016. december 7-én rövid, de súlyos
szenvedés után csendesen megpihent.
Temetése 2016. december 10-én
13 órakor lesz a református temetőben.
Fájó szívvel őrzi emlékét szerető
fia, István, menye, Melinda, unokája, Kinga és férje, Misi, dédunokái: Gergő és Zalán, unokája,
Jenő és neje, Márta, dédunokája,
Tamás, unokája, Katalin és dédunokái: Álmos és Mátyás, unokája, Zoltán és neje, Kinga,
dédunokája, Bíborka, unokája,
Szabolcs, menyei: Ili és Emma.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (57964-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett anya,
KISS ILONA
erdőszentgyörgyi óvónő
életének 60. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2016. december
9-én 13 órakor lesz az erdőszentgyörgyi református temetőben.
Búcsúzik tőle fia és a gyászoló
család. (57970-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon, barát, szomszéd,
KACSÓ ERNŐ
szíve életének 69. évében hosszú
betegség után megszűnt dobogni.
Drága halottunk temetése 2016.
december 10-én, szombaton 12
órakor lesz a református temetőben, katolikus szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Búcsúzik tőle felesége, Rozália,
lánya, fia és családja. (57984-I)
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Szomorú szívvel emlékezünk SZABÓ
ANDRÁS CSABÁRA (Laska) halálának 13.
évfordulóján.
Ha valaki elment, és el tudott menni,
fájó szívvel kell azt szeretni.
Szerettei. (57907-I)

Fájó szívvel emlékezünk december 6-án
ifj. MAGYAROSI ENDRÉRE (Bandi)
halálának 15. évfordulóján, valamint id.
MAGYAROSI ENDRÉRE, akit 6 hete
temettünk el. Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes!
Bánatos szeretteik. (57882-I)

Elmentek azok, kiket legjobban szerettem,
Kiknek az életem köszönhetem.
Amíg csak élek, rátok emlékezem,
Az együtt töltött időt soha nem feledem.
Lélekben mindig itt lesztek velem,
Odafentről féltőn figyeltek engem!
Hogy egy édesapa és egy édesanya
milyen drága kincs,
Azt csak az tudja, akinek már nincs.
Mindent adhat az ég kétszer,
márványt, kincset, palotát,
Csak egyet nem adhat kétszer:
Szerető édesapát és édesanyát!

Szomorú szívvel emlékezem a legjobb szülőkre: édesanyámra, a
kisadorjáni FARKAS IDÁRA szül. Szőcs, aki 30 éve, valamint
édesapámra, FARKAS ÁRPÁDRA, aki 5 éve hagyott itt.
Soha el nem múló szeretettel emlékezem rátok.
Akik ismerték és szerették őket, gondoljanak rájuk kegyelettel!
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!
Szerető lányotok, Judith és családja. (57981-I)
Fáj a szívünk, mert itt hagytál,
búcsú nélkül elaludtál.
Halál bölcsője örökre lezárt,
nem látunk többé soha már.
Végleg elmentél hosszú utadra,
hangod nem halljuk többé már
soha.
Búcsúzunk drága édesapámtól,
KACSÓ ERNŐTŐL.
Lánya, Nám Andrea, veje,
Szilamér és az unokák: Tamara
és Kristóf.
Nyugodj békében! (57984-I)
Szomorú szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől,
KACSÓ ERNŐTŐL.
Nyugodjon békében!
Testvére, Peres Edit és családja.
(57984-I)
Fájó szívvel búcsúzunk testvérünktől,
MOLNÁR JÁNOSTÓL.
Testvérei: Misi és Baba
családjával. (57965-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély fájdalommal búcsúzunk
szeretett
osztálytársunktól,
KISS
ILONKÁTÓL
szül.
Buláth, aki tragikus hirtelenséggel távozott közülünk. Az 1976-ban végzett
óvónőosztály közössége és
osztályfőnöke fájó búcsút
vesz tőled.
Te, aki a szerénység, jóság
példaképe voltál, csendben
éltél, csendben távoztál.
Őszinte részvétünk gyászoló
szeretteidnek. (57939)

Szomorú szívvel veszünk
végső
búcsút
szeretett
sógorunktól, nagybácsitól és
keresztapától, SZÁSZ JÓZSEF
szőkefalvi
lakostól
földi
otthonából
a
mennyei
hajlékba
való
váratlan
elköltözése
alkalmából.
Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak, és
Isten
akaratában
való
megnyugvást
kíván
Irén,
András, Levente és Tünde
Marosvásárhelyről. (57958)

Őszinte részvétemet és mély

együttérzésemet fejezem ki
Márta doktornőnek szeretett

FÉRJE elhunyta alkalmából.

Nyugalma legyen csendes! A.
Ilike. (57968-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Megköszönjük minden kedves

rokonnak, jó barátnak, kollégának,

volt

ismerősöknek,
doknak,

a

diákoknak,

jó

szomszé-

felsővárosi

és

a

bálványosváraljai híveknek, hogy

ilyen szép számban részt vettek
id. SZABÓ LÁSZLÓ, a drága

édesapa, nagytata, a nagyernyei
iskola volt tanára temetésén.
Maradjon

közöttünk

összetartás.

meg
a

továbbra

szeretet

Az

Úr

és

is

az

legyen

mindannyiunk őriző Pásztora! A
gyászoló család. (v.-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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)

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)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz ESZTERGÁLYOST
és MARÓST. Tel. 0745-199-860, 0745-859-090, 0756-052-680.
(18259-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁCSOT, SZOBALÁNYT, MEDENCESZERELŐT/SZAKEMBERT,
KARBANTARTÓ MUNKÁST, SOFŐRT. Tel. 0722-268-866.
(59071)

A KALLÓS ZOLTÁN ALAPÍTVÁNY állást hirdet 2017. január
8-tól egy DÉLUTÁNI PEDAGÓGUSI hely betöltésére (5-13 éves
gyerekek oktatására, nevelésére). Oktatási helyszín: Nagysármás,
Maros megye. Jelentkezni és érdeklődni lehet 2016. december 15ig a következő e-mail-címen: gyongyi@kallos.org.ro, vagy telefonon: 0744-800-533. (sz.-I)

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 csirkeszárny csak 6,95 lej/kg, friss csirkemáj 7,95 lej/kg,
friss csirkefarhát 1,89 lej kg.
Tipp:
Pampers Giant Pack pelenka különböző méretben csak 64,90 lej. Korpovit teljes
kiőrlésű keksz hozzáadott cukor nélkül (174 g) 4,19 lej. Étcsokoládés szójadrazsé (75 g) 4,49 lej.
Ezerédes folyékony édesítőszer fruktózzal (210 ml) 4,95 lej. Haas gluténmentes puding többféle ízben (40 g) 1,19 lej. Cerbona gluténmentes szelet (35 g) 1,49 lej. Detki diabetikus omlós
keksz édesítőszerekkel (kakaós/édes, 200 g) 3,95 lej. Cerbona epres müzli (200 g) 4,95 lej. Sweetab
cappuccino fruktózzal (10 tasak/doboz) 6,95 lej. Xilit 100% (600 g) 25,49 lej. Haas glukonon (250 g)
9,95 lej. Haas gluténmentes szőlőcukor (330 g) 6,75 lej. Haas tortazselé (11 g) 0,95 lej.
Gluténmentes termékek: süteményhez való liszt (1 kg) 10,95 lej. Kenyérsütéshez való liszt
(hajdina – rizslizst keverék, 500 g) 19,95 lej. Zsemlemorzsa (500 g) 13,95 lej.
Szaloncukor többféle ízben 9,95 lej/kg.

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek kényszervégrehajtási osztálya
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/250-982,
fax: 0265/261-093, e-mail: dan.tatar.ms@mfinante.ro

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT
és KASSZÁSNŐT. Tel. 0744-681-130, 0744-681-130. (18294)

ALKALMAZUNK dízelpumpákat és porlasztókat javító marosvásárhelyi műhelybe MUNKATÁRSAT. Betanítását vállaljuk. Érdeklődni a 0744-607-000-s telefonszámon. (sz.-I)

Eladási közlemény

A KREATÍV KIADÓ sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel rendelkező MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az
office@kreativkiado.ro e-mail-címre várjuk. (59075-I)
A marosvásárhelyi ATLAS COMPANY cég alkalmaz ÉPÍTŐMÉRNÖKÖT/ÉPÍTŐMESTERT. Tel. 0265/312-923. (59076)

MAROSSZENTGYÖRGYI TELEPHELYŰ LEMEZMEGMUNKÁLÓ ÜZEMBE alkalmazunk argon WIG/TIG (AWI) HEGESZTŐT rozsdamentes bútorok összeszerelésére, valamint
tapasztalattal és targoncavezetői engedéllyel rendelkező RAKTÁROST. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon 9-től 17 óráig.
Várjuk önéletrajzát a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre. (59077)

A marosvásárhelyi SUMEL ELECTROMUREŞ PRODUCŢIE
KFT. alkalmaz ESZTERGÁLYOST; LAKATOST; FÉMMEGMUNKÁLÓ SZAKEMBERT számvezérlésű (CNC) esztergára, valamint CNC-marógépre. Gépészeti és műszakirajz-ismeretekkel
rendelkező, utolsó éves egyetemi hallgatók vagy frissen végzettek
is jelentkezhetnek; FÉMMEGMUNKÁLÓ SZAKEMBERT koordináta-fúrógépre; MARÓST Bohrwerk megmunkálógépre; HEGESZTŐT védőgázas hegesztésre, ISCIR-elismervénnyel;
GÉPÉSZMÉRNÖKÖT németnyelv-ismerettel. További részletek a
vállalat székhelyén (Jeddi út 69. szám) vagy a 0265/260-353-as és
a 0265/266-467-es telefonszámon. (59081-I)

A marosvásárhelyi SUMEL ELECTROMUREŞ KFT.-nél bérelhetők 200, 1500–2000 m2-es helyiségek termelőtevékenység, illetve
raktár céljára, irodákkal, mellékhelyiséggel, saját udvarral, nagy teljesítményű háromfázisú villamos hálózattal, valamint gázzal, vízzel
ellátva. További részletek a vállalat székhelyén (Jeddi út 69. szám)
vagy a 0265/264-629-es és a 0265/260-353-as telefonszámon.
(59082-I)
A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ
FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám
alatt lehet. (sz.-I)
VÉDŐ-ŐRZŐ CÉG alkalmaz sürgősen DISZPÉCSERT. Tel. 0733008-775. (18304)

MAGYARORSZÁGRA keresünk megbízható FÉRFI MUNKAERŐT állatgondozásra (tehenészetbe). Tel. 00-36-209-467-704.
(57929-I)
ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk.
allatgyogyszertar@freemail.hu (18307-I)

SÓVÁRAD ÖNKORMÁNYZATA versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére: sürgősségi mentőszolgálat VEZETŐJE –
egy állás, sürgősségi mentőszolgálat MEGELŐZÉS-SZAKMUNKÁSA – egy állás. A vizsga helyszíne és időpontja: Sóvárad Önkormányzata, 75/B szám, írásbeli 2016. december 22-én 11 órától,
gyakorlat 2016. december 22-én 13 órától. A részvételi feltételekről,
valamint a bibliográfiáról érdeklődni lehet munkanapokon 8-16 óra
között személyesen az önkormányzat székhelyén vagy a 0265/573001-es telefonszámon. (sz.-I)

A Siletina Impex
Kft.
– Helyi
Közszállítási
Vállalat Rt.
Társulás –
személyzetválogatást
szervez
TAXISOFŐRI állások
betöltésére:

Követelmények:
– érvényes taxisengedély
– legalább két év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörülmények
– motiváló bérezés
A kérvények önéletrajzzal, a
jogosítvány, illetve az engedély,
a végzettséget igazoló iratok
másolatával, esetleg ajánlással
a cég Marosvásárhely, Béga
utca 2. szám alatti székhelyén,
a titkárságon nyújthatók be
hétfőtől péntekig 9–15 óra között.
Csak a követelményeknek
megfelelő személyeket hívják
meghallgatásra. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077, 0733090-691-es telefonszámon.

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely,
Dózsa György utca 1–3. szám) 2016. december 30-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.
– CUI 13176468, Csíkszereda, Hargita utca 113. szám, Hargita megye
– jelzáloggal terhelt harmadik fél, végrehajtási dosszié száma 212
– 4.300 négyzetméter szántóterület, kültelek Ákosfalván, telekkönyvvszáma 50507, kataszterszáma 620, 1/1 rész, kikiáltási ár
210.000 lej, héamentes*.
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, a 2015. évi 207-es,
pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény 11. bekezdése értelmében.
*A héát illető szabályokat és arányokat, amelyeket az ingatlanok/ingóságok esetében alkalmaznak, a 2015. évi 207-es, 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. december 9.
Dénes Irén, a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője
Cîmpeanu Carolina osztályvezető
A Cris Consult SPRL és a Mureş Insolvency SPRL felszámolókonzorcium, a TEXTIL ITECO KFT. cégfelszámolója
nyilvános árverést hirdet
az adós cég javainak egyben történő értékesítésére:
– kötő- és varrógépek, mérő-, ellenőrző és állítóműszerek és berendezések, szállítóeszközök, bútorzat, irodai felszerelés, védőfelszerelés,
valamint más tárgyi aktívák és leltári tárgyak. Kikiáltási ár 1.481.085,20
lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
Az árverést 2016. december 16-án 13 órától a felszámoló székhelyén – Marosvásárhely, Gen. Avramescu utca 4. szám – tartják és péntekenként azonos időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garanciát,
a részvételi díjat és a feladatfüzet ellenértékét legkésőbb 24 órával az
árverés meghirdetett időpontja előtt.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096,
0744-708-080 telefonszámokon.

