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Családban és pótszülőknél

Az állami gondozásban lévő gyerekekért

Tovább növekszik
a kanyarós
betegek száma

A gyors iramban terjedő járvány miatt
előre hozták a kötelező védőoltás időpontját, így a babák kilenc hónapos
korukban kell megkapják az úgynevezett ROR-vakcina első adagját.

____________2.
A „hideg napokra”
emlékeztek
a Vajdaságban

A hetvenöt évvel ezelőtti csúrogi magyar razzia áldozataira emlékeztek
szerdán a településen, ahol a történészek szerint 900-1300 ártatlan szerb
és zsidó esett áldozatául a mészárlásnak.

____________3.
Bethlen Gábor
és Marosvásárhely

Április végén emlékeztünk meg Bethlen Gábor fejedelem (uralkodásának
évei: 1613–1629) 1616-os kiváltságleveléről, arról, hogy az uralkodó fejedelmi hatalmánál fogva szabad királyi
városi rangra emelte városunkat.

„Ha annyi fizetést kaphatnék, mint egy
hivatásos
nevelőszülő,
gondtalan
életem lehetne” – mondta a hangsúlyos
fogyatékkal élő gyermekét egyedül nevelő édesanya, aki ráadásul lakásgondokkal is küzd. Ő azonban csak egyike a
hasonló nehézségekkel küzdő szülőknek, akikről a törvényhozók megfeledkeztek vagy más érdekek mentén
dolgozzák ki a törvénykezdeményezéseket.

Szer Pálosy Piroska

Az állam jelentős összegeket fordít arra, hogy
a gondozásában lévő elhagyott, árva vagy félárva gyerekek számára hivatásos nevelőszülőket képezzenek és alkalmazzanak. Az érem
másik oldala azonban a létminimum alatt tengődő, szülői gondozásban lévő gyerekek családjának a helyzete, illetve a gyermeküket egyedül
nevelő szülők, akik nem részesülhetnek hasonló
támogatásban. Pedig elképzelhető, hogy megközelítő anyagi támogatásokkal nem kerülne
annyi gyerek állami gondozásba.
A Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyer-

Fotó: Nagy Tibor (archív)

mekvédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint
Maros megyében összesen 1.700 gyerek van állami gondozásban, 60 százalékukat hivatásos
nevelőszülőknél helyezték el. A nevelőszülők
bére és a gyermeknevelési támogatás tisztességes jövedelemnek mondható, annyi pénzért a
nehéz anyagi helyzetben lévők is nevelnék csemetéiket, erről azonban nem szívesen beszélnek
a törvényhozók sem. A gyermekvédelmisek szerint a rászorulók mindenikének elegendő támogatás jár, a lehetőséggel a legtöbben élnek is,
(Folytatás a 4. oldalon)

Alkotmányossági óvás

Alkotmányossági óvást terjesztett be Victor Ciorbea ombudsman csütörtökön a kormány működését szabályozó törvény azon cikkelye ellen,
amely meggátolta Liviu Dragnea szociáldemokrata (PSD) pártelnököt abban, hogy pártja választási győzelme után magának követelje a
miniszterelnöki tisztséget.

A vitatott cikkely szerint a büntetett előéletűek nem lehetnek tagjai a kormánynak, márpedig Dragneát tavaly áprilisban két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték egy
2012-ben tartott népszavazással kapcsolatos korrupciós
perben.
A PSD elnöke több ízben igazságtalannak nevezte a jogerős ítéletet és alkotmányellenesnek a 2001-ben hozott törvényt, amely örökre megfosztja őt kormánytisztség
betöltésétől, holott a bíróságok is csak bizonyos időre tiltják el az elítélteket a közügyektől, esetében pedig nem is
volt ilyen tiltás.
Mivel hatályos törvény ellen csak egy ezzel összefüggő
per érintettje vagy az ombudsman emelhet alkotmányossági kifogást, a PSD választási győzelmét követő napokban
nagy nyomás nehezedett a szociáldemokraták támogatásával ombudsmanná megválasztott Victor Ciorbeára, hogy
próbálja meg elhárítani a jogi akadályt Dragnea miniszterelnöksége elől. Az ombudsman eleinte vonakodott, hogy
hivatalból emeljen óvást egy másfél évtizede hatályos törvény ellen, de a szociálliberális kormány beiktatása után
mégis rászánta magát.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Karácsonyfa alatt
történelemkönyvek

A közelgő érettségi vizsgákra gondolva, kötelességtudatból, főleg a történelem, a filozófia és az irodalom
vonzalmában és nehézségeit tekintve,
a karácsonyi könyvvásáron a Libri
vagy az Alexandra boltjai szépen felsorakoztatták és hirdették az említett
könyvújdonságokat vagy jól felhasználható érdekes olvasmányokat.

____________15.

Lefagyott mosoly

Bodolai Gyöngyi

A régi és új iskolaigazgatókkal tartott évnyitó ülésen a
liberális párti főtanfelügyelő asszony kijelentése nyomán
a kollégáknak ajánlott mosoly egyesek arcáról gyorsan lefagyott. Bár elhangzott, hogy feloldotta a megyei tanügyet
béklyóban tartó akadályokat, személyes érdeklődésünk
nyomán olyan válaszokat kaptunk, amelyek sajnos nem
erősítik meg a mondottakat. Kérdésünkre a főtanfelügyelő
kijelentette, hogy dr. Tamási Zsoltnak, a Római Katolikus
Teológiai Líceum igazgatójának a sikeres versenyvizsga
ellenére azért nem állította ki a kinevezését, mert nem látta
az iskola alapító okiratát, így annak működését törvénytelennek tekinti. Sajnos Tamási Zsolt fellebbezését, amelyben azt kérte, hogy egyes tevékenységeit illetően oldják fel
a korrupcióellenes ügyészség által újabb 60 napra meghosszabbított hatósági felügyeletét, a bíróság szerdán elutasította. Mivel a napokban kell beadni az oktatási
intézmények beiskolázási tervét, kérdés, hogy ehhez hogyan viszonyul a tanfelügyelőség, a tanács és a polgármesteri hivatal, amely az állami fenntartású iskola
működését finanszírozza.
A koronkai Tholdalagi Mihály általános iskola esetében
is határozott választ kaptunk. A főtanfelügyelő asszony teljesen jogosnak nevezte, hogy a magyar többségű iskola
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 6 perckor,
lenyugszik
16 óra 50 perckor.
Az év 6. napja,
hátravan 359 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma BOLDIZSÁR, holnap
ATTILA, RAMÓNA napja.
ATTILA: a hun fejedelem gót
nevéből alakult, ahogy az Atilla
is. Jelentése: atyácska, apácska.
RAMÓNA: a Ramón férfinév
női párja, jelentése okos védelmező.

Havas eső, havazás várható
Hőmérséklet:
max. -90C
min. -170C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. január 5.

1 EUR

4,5110

1 USD

4,2984

1 g ARANY

162,0000

100 HUF

1,4620

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

7, 38, 12, 31, 42 + 10
13, 34, 31, 3, 17, 5

25, 49, 42, 29, 5, 24

Megyei hírek

NOROC PLUS: 349560

SUPER NOROC: 587600
NOROC: 3303224

Betöltötték az aligazgatói állást

Az iskolaigazgatók kinevezéséről szóló tudósításunkban
említettük, hogy az Elektromaros szakközépiskola aligazgatói tisztségére javasolt Selyem Katalin tanárnőnek
Nadia Raţă főtanfelügyelő nem adta át a kinevezését, arra
hivatkozva, hogy az iskolában dolgozik egy tanerő, akinek
vezetői képesítése van. Utólag értesültünk, hogy Selyem
Katalint még aznap délután kinevezték, miután előkerült a
nyilatkozat, miszerint az érintett személy nem kíván vezetői tisztséget betölteni.

Az idei első jogi tanácsadás

Molnár Loránd ügyvéd január 11-én, szerdán délután 4
órakor tartja előfizetőinknek az idei első jogi tanácsadást
szerkesztőségünk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Íjászverseny Ákosfalván

A FRATF (Román Tradicionális Íjászszövetség) és a Marosszéki Íjászegyesület szervezésében január 7-én, szombaton délelőtt 9 órától kerül sor az IFAA Online – Arcus
országos teremíjászversenyre az ákosfalvi sportteremben.
Feliratkozni a www.arcusonline.ro oldalon lehet.

Közösségépítő és jótékonysági bál

A marosvásárhelyi RMDSZ-nőszervezet Női Akadémiája
január 14-én, jövő szombaton 19 órakor közösségépítő és
jótékonysági bált szervez a Blue Pearl étteremben. A cél
támogatni a Női Akadémia tevékenységét, tanfolyamok,
kézművesrendezvények szervezését, valamint egy játéktár létesítését, ahonnan játékokat lehet kölcsönözni. A bál
vendégelőadói Buta Árpád, Trozner Kincső és Koszika,
akit Szász Csaba kísér gitáron, magyar nótákat Ábrám
Tibor énekel, a talpalávalót is az ő zenekara húzza. Asztalfoglalás és bővebb tájékoztatás a 0722-318-605 és
0742-082-260-as telefonszámokon, hétfőtől szombatig 1120 óra között.

Előre hozták a védőoltás időpontját

Tovább növekszik a kanyarós betegek száma

Egyre aggasztóbb méreteket ölt, országszerte
kétezerhez közelít a kanyarós megbetegedések
száma, Maros megyében az elmúlt év során 331
esetet regisztráltak. A gyors iramban terjedő járvány miatt előre hozták a kötelező védőoltás időpontját, így a babák kilenc hónapos korukban kell
megkapják az úgynevezett ROR-vakcina első
adagját.

Menyhárt Borbála

November közepétől december végéig 1308-ról 1969-re
emelkedett Romániában a betegek száma. Az országos
nyilvántartás szerint december végéig kilencen hunytak el
kanyaróban, három egy évnél kisebb baba is életét vesztette. Öt áldozatot Arad, kettőt Temes, egyet-egyet pedig
Dolj megyében, illetve Bukarestben regisztráltak.
Dr. Márialaki Ella, a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság járványügyi osztályának programfelelőse lapunknak elmondta, Maros megyében az elmúlt év során
331 kanyarós esetet jegyeztek.
Az egészségügyi szaktárca több ízben elítélte a „felelőtlen oltásellenes kampányokat”, amelyeknek a következménye a kialakult járvány. A minisztériumi közlemény szerint
az elmúlt években nem volt gond az úgynevezett ROR,
azaz mumpsz, kanyaró, rózsahimlő ellen védelmet nyújtó
oltóanyag biztosításával. Az elhunyt gyerekek között egyévesnél kisebbek is vannak, akik még nem kapták meg az
oltást, viszont ha a környezetükben mindenki be lett volna
oltva, akkor az úgynevezett nyájimmunitás megvédhette
volna őket. A szaktárca honlapján lévő decemberi közlemény értelmében a járvány gyors iramban való terjedése
miatt az Egészségügyi Minisztérium a családorvosok szakmai szervezetével, az Egészségügyi Világszervezet, valamint az Országos Közegészségügyi Intézet szakembereivel
közösen egy sor intézkedést dolgozott ki. Ennek értelmé-

ben többek között előre hozták a kanyaró elleni oltás időpontját egyéves korról kilenc hónapos korra. Azon kisbabák esetében, akiket a járvány miatt hamarabb oltanak be
kanyaró ellen, egyéves korban meg kell ismételni az oltást,
majd 5 éves korban újra, ahogyan azt az országos oltási
program előírja.
A szaktárca illetékesei hangsúlyozták, országos szinten
300 ezer adag védőoltás áll az egészségügyi igazgatóságok
rendelkezésére, és felhívták a szülők figyelmét: aki még
nem oltatta be a gyerekét, sürgősen menjen családorvosához, ahol megkapható a védőoltás.
A megbetegedett gyerekek nagy részét nem oltották be
az oltási naptár által előírt időszakban. Sok esetben olyan
gyerekekről van szó, akik nincsenek feliratkozva családorvoshoz, de egyre gyakoribb, hogy a szülők megtagadják az
oltást.
Az oltás nem nyújt százszázalékos védelmet, általában
98 százalékban véd, a gyerek egészségi állapotától, immunrendszerétől függ, hogy megfertőződik-e. Viszont ha meg
is betegszik (annak ellenére, hogy megkapta a védőoltást),
a betegség lefolyása sokkal könnyebb és szövődménymentes. Valójában a szövődmények vezetnek halálesethez, a
leggyakoribb szövődmények a kanyaró esetében a tüdőgyulladás és az agyhártyagyulladás.
A járványra való tekintettel az Egészségügyi Világszervezet ajánlása értelmében minél előbb be kell oltatni azokat
az 5 év alatti gyerekeket, akik egyetlen dózist sem kaptak
a védőoltásból, illetve az 5-9 év közötti korosztály azon
tagjait, akik nem kapták meg az országos oltási ütemtervben előírt két dózist. Főként vidéken a közösségi asszisztensek, egészségügyi mediátorok révén próbálják felkutatni
a be nem oltott kiskorúakat, akik sok esetben nem is szerepelnek egyetlen családorvos listáján sem.

VIII. Égjen a láng!

2017-ben abban a kiváltságos helyzetben lehetünk, hogy a reformáció 500. évfordulójára tekinthetünk vissza, és ennek a jegyében,
szellemiségében vehetjük számba, hogy mit jelent ma a reformáció, mit jelent ma szüntelen
megújulni.

A szervezőket az az igen nagy megtiszteltetés érte, hogy
az Erdélyi Református Egyházkerület reformációi jubileumi évét az Égjen a láng! keresztyén zenefesztivál indíthatja útjára. Az eseményre január 14–15-én kerül sor a
marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Szombaton, január 14én 17 órai kezdettel a Kultúrpalota nagytermében ft. Kató
Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke nyitja
meg a rendezvényt, valamint az Erdélyi Református Egyházkerület reformációi jubileumi évét. Bartos Károly áhí-

tata mellett szolgálni fog a szászcsávási kórus, a KRKBand, a Gordonka és az After 5. Vasárnap, 15-én, ugyancsak 17 órai kezdettel a Trinitatis, a piciSófár, a Szela és a
FIKE Band fognak szolgálni, az áhítatot Les Júlia tartja.
A megújulás jegyében az Égjen a láng! idén egy újabb
helyszínnel bővül: a Parázsfészekkel (Kultúrpalota kisterme). Szombaton 17 órától Müller Loránd áhítatával kezdődik a Parázsfészek fiatalos, alternatív programja, melyen
szolgál a Worship Team, valamint slam poetryre is sor
kerül. Vasárnap, ugyancsak 17 órától Benke János áhítata
nyitja meg az alkalmat, ezt követően Póra Zolival Praise
projectre és jam sessionre kerül sor. További információkat
az Égjen a láng! Facebook-oldalán találnak. Várjuk szeretettel!
A szervezők

Közúti balesetek

Két, könnyű sérülésekkel járó gázolás történt az elmúlt napokban a megyében. Tegnap, a hajnali órákban a megyeszékhelyi Pandúrok sétányon egy 24 éves gépkocsivezető
a kötelező elsőbbségadás elmulasztása folytán az átjárón
ütött el egy 59 éves gyalogost, aki szabályszerűen próbált
átkelni az úton. Szerda délután Szászrégenben, a Petru
Maior tér és a Mihai Viteazu utca kereszteződésénél egy
36 éves sofőr egy 14 éves gyereket és egy 25 éves fiatalt
ütött el, akik szabálytalanul próbáltak átkelni az úton. Szintén szerdán Marosugrán egy 42 éves marosszentgyörgyi
gépkocsivezető okozott balesetet. A túl gyorsan hajtó sofőr
egy veszélyes kanyarban egy út szélén álló gépkocsinak
ütközött. A balesetben két személy könnyebb sérülést
szenvedett.

16 éves sofőrt igazoltattak

Szerdán a Mezőbándhoz tartozó Feketén megállítottak
egy gépkocsit, amelyet egy fiatal fiú vezetett. Az igazoltatás során kiderült, hogy a 16 éves fiú mellett ülő apa engedte meg, hogy a hajtási jogosítvánnyal nem rendelkező
kiskorú volán mögé üljön. Az ügyben rendőrségi kivizsgálás indult – tájékoztatott közleményben Andreea Pop, a
Maros Megyei Rendőr-felügyelőség szóvivője.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

RENDEZVÉNYEK

PR-parti a Jazz Clubban

A marosvásárhelyi Sinaia/Sörház utcai Jazz Clubban január 10-én, kedden este 10 órától PR-partit tartanak. A
rendezvény tematikája A tél katonája című mozifilmhez
kapcsolódik. Lemezlovas: dj Andris, a belépő 8 lej. A vendégeknél legyen személyi igazolvány. Asztalfoglalás a
0724-400-322-es telefonszámon. Bővebb tájékoztatás a
rendezvényről a Jazz Club Facebook-oldalán található.

Gézengúz
gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra keddenként kerül sor
18 órától óvodások (3–6 év), 19 órától kisiskolások (7–10
év) számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín: a Dr. Bernády György Általános Iskola (volt
2-es számú, Dózsa György utca 11. szám) tornaterme. A
résztvevők vigyenek magukkal cserecipőt.
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Javítani kell a román–magyar kapcsolatokat

A leendő román kormány realista felismerésének
nevezte a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető
kutatója azt a szándékot, hogy javítsák a kapcsolatokat Magyarországgal.

Barabás T. János az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában arra reagált, hogy a román diplomáciára élére jelölt Teodor Meleşcanu szerdán „erkölcsi kötelességének” nevezte
Románia és Magyarország kapcsolatainak fejlesztését, mivel
1996-ban román részről ő írta alá a magyar–román alapszerződést.
A szakértő a leendő román kormány 173 oldalas program-

jából az oktatás kiemelt támogatását említette, amellyel azt céloznák, hogy olyan befektetők érkezzenek Romániába, amelyek új iparágakat hozhatnának létre. Megjegyezte: az oktatás
prioritása az RMDSZ elképzeléseivel is egyezik.
Elmondta, a kormányprogram nem említi konkrétan Magyarországot, ugyanakkor Romániának igen csekély kereskedelmi forgalma van az Európai Unió országaival. Példaként
említette, hogy Magyarországnak kétszer akkora az exportja
az eurózónában, mint Romániának. Arról is beszélt, hogy Romániának Magyarországgal vannak a legfontosabb gazdasági
kapcsolatai a térségben. (MTI)

A „hideg napokra” emlékeztek a Vajdaságban

A hetvenöt évvel ezelőtti csúrogi magyar razzia ál- lehetséges akkor, ha csak a mások bűneit tartjuk számon és
dozataira emlékeztek szerdán a településen, ahol a ítéljük el, de a sajátunkat elhallgatjuk” – hangsúlyozta Igor
történészek szerint 900-1300 ártatlan szerb és Mirovic.
zsidó esett áldozatául a mészárlásnak.
A magyar razzia 1942. január 4-én kezdődött Csúrogon,

Ország – világ
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Civil szervezetet alapít Cioloş

Dacian Cioloş volt miniszterelnök civil szervezetet
alapít, amely „az ellenzéki munkában segíteni tudó”
embereket bocsát a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) rendelkezésére, hogy megtalálja helyét a parlamentben – nyilatkozták USR-es források.
A távozó technokrata kormány miniszterelnöke az
USR képviselőházi frakciójának irodájában találkozott az alakulat képviselőivel. A találkozót követően
Cioloş közölte: a Románia 100 programban meghatározott értékek, elvek és projektek határozzák majd
meg egyesületét, de egyelőre nem készül belépni
egyetlen politikai pártba sem. (Mediafax)

Lavina által betemetett gépkocsiból mentettek ki két embert

Lavina által betemetett gépkocsiból mentett ki két
embert Nagybánya közelében a csendőrség – jelentette csütörtökön az Agerpres hírügynökség. Az érintettek telefonon kértek segítséget, miután
autójukban rekedtek egy Nagybányáról egy menedékház felé vezető hegyi úton. A csendőrség és a
nagybányai önkormányzat közös csapata hóeltakarító gépekkel vonult a helyszínre, ahol mintegy 50
méteren kellett eltakarítaniuk az útra zúdult havat. A
csendőrség közölte, a gépkocsiban rekedt embereknek nem esett bajuk, folytathatták útjukat Nagybánya felé. Az éjszakai havazás elsősorban a
Máramaros megyei hágókon idézett elő fennakadásokat a közlekedésben. Az Országos Meteorológiai
Szolgálat másodfokú (narancs jelzésű) figyelmeztetést bocsátott ki az ország délkeleti megyéire és a
fővárosra is a péntek hajnaltól várható hóvihar miatt.
A szolgálat a havazás miatt első fokú (sárga jelzésű)
riadót is elrendelt, mely Kovászna és Brassó megyére is kiterjed. (MTI)

A szabadkai Pannon RTV helyszíni beszámolója szerint az
egykori vesztőhelyen, a múzeummá alakított Topalov-raktárban gyászmisével kezdődött a megemlékezés.
Pásztor István, a vajdasági tartományi képviselőház elnöke
beszédében kiemelte, hogy napjaink egyik legfontosabb feladata megőrizni a csúrogi áldozatok emlékét, de azokról is
meg kell emlékezni, akik életük kockáztatásával mentették
meg szomszédaikat, ismerőseiket. Ehhez kapcsolódóan Jasmina Jurisin, a Razzia 1942 Emlékbizottság titkára elmondta,
hogy a múzeum bővítését tervezik, és éppen azoknak kívánnak
emléket állítani, akik társaikat mentették.
Igor Mirovic, a vajdasági tartományi kormány elnöke emlékeztetett arra, hogy az 1942-es események idején Vajdaságszerte mintegy négyezer szerb, zsidó, roma és más
nemzetiségű civil vált a magyar razzia áldozatává. „Ma mindannyian együtt vagyunk itt, függetlenül attól, hogy a második
világháború szörnyű vérzivatarában melyik oldalon harcoltak
az őseink. Azzal a világos tudattal állunk itt, hogy őszinte
megbékélés és tartós béke az emberek és nemzetek között nem

majdnem egy hónap alatt Vajdaság-szerte több ezer áldozata
volt. Az úgynevezett hideg napok egyik kicsúcsosodása az újvidéki mészárlás volt, amikor – a szerb történészek szerint –
három nap alatt összesen 1800 szerbet, zsidót és romát gyilkoltak meg a magyar csendőrök. Az 1942-es „hideg napok”
után két és fél évvel, az 1944. október 17-től 1945. február 1ig tartó jugoszláv katonai közigazgatás idején Tito partizánjainak megtorló akcióiban becslések szerint legalább 20 ezer
délvidéki magyar halt meg.
A csúrogi mészárlás fő felelőseit a háború után kiadták a
Josip Broz Tito vezette Jugoszláviának, ahol háborús bűnösökként kivégezték őket.
Csúrogon 2013 júniusában közösen hajtott fejet az áldozatok emléke előtt Áder János magyar és Tomislav Nikolic szerb
elnök. A szerb áldozatok emlékének szentelt múzeumot a Topalov-raktárban a magyar kormány támogatásával alakították
ki, a Tito partizánjai 1944-es megtorlásának áldozatául esett
magyarok emlékművének felépítését pedig a szerb kormány
támogatta. (MTI)

A lupényi bánya mintegy száz
vájára folytatja a tiltakozást

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a határon túli településeken felállított első világháborús emlékművek
rendbetétele, felújítása, helyreállítása érdekében írt
ki pályázatot, amelynek felhívását az alapkezelő internetes oldalán tették közzé.

történelmi egyházak, egyházközösségek, civil szervezetek, állami intézmények lehetnek, pályázataikat az államtitkár ismertetése szerint 2017. február 15. és március 17. között
nyújthatják be. Potápi Árpád János ismertette: a támogatott
program vagy projekt legkésőbb 2018. március végéig kell
hogy megvalósuljon, a pályázatot emlékművek helyreállítására, felújítására, az emlékmű megközelíthetőségének biztosítására, műemléknek minősülő emlékhely felújításához
tervdokumentáció készítésére lehet benyújtani.
A bgazrt.hu oldalon közzétett pályázat szerint a teljes támogatási keretösszeg 186 millió forint. (MTI)

Halálra késelték a munkahelyén
az alsóvisói rendőrőrs vezetőjét

Világháborús centenárium

Határon túli emlékművek rendbetételére
írtak ki pályázatot

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkára az M1 aktuális csatornának csütörtökön
azt mondta: 500 ezer és 2 millió forint közötti összegre lehet
pályázni, a cél pedig elsősorban a kistelepülések emlékműveinek rendbetétele.
A pályázók önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok,

A katonai bíróság ellen uszítókat tartóztattak le
Izraelben

A rendőrség biztonsági őrizetet rendelt el a katonai
bírók védelmére, és éjjel előállított két izraelit, mert
az interneten erőszakra uszítottak az Azaria-per
bírói ellen, akik szerdán bűnösnek mondták ki emberölésben azt az izraeli katonát, aki tavaly márciusban agyonlőtt egy már meglőtt, magatehetetlenül
fekvő palesztin késelőt Hebronban – jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja csütörtökön.

Azaria ügye megosztotta az izraeli társadalmat. Az ítélethirdetés alatt mintegy százan tiltakoztak a bíróság előtt, ahol
erőszakos fenyegetések is elhangzottak.
Az ítélet nyomán elöntötték az internet közösségi fórumait
a bíróságot és különösen az ítéletet felolvasó Maja Heller bírónőt gyalázó szövegek. Volt, amelyik Judenratnak nevezte

őket, utalva a második világháborúban a nácikat kiszolgáló
zsidótanácsokra, volt, amelyik Hitler-bajusszal ábrázolta a bírókat, és voltak, akik lázadásra biztatták a katonákat.
Egy huszonkét éves nő az egyik közösségi oldalon azt írta
a katonai bírói tanácsot vezető Maja Heller bírónőről, hogy
„fogni kell egy kézigránátot, és fel kell robbantani, a részeit
pedig szétszórni többfelé, hogy egyék meg a kutyák”. Őt a
rendőrség még az éjjel letartóztatta és kihallgatta, majd csak
feltételekkel engedték szabadon: egy hónapig nem posztolhat
a közösségi médiában, és tilos megnyilatkoznia ebben a témában. Egy 54 éves jeruzsálemi férfit is előállítottak, mert bibliai
és vallásos átkokat szórt a bírónőre és családjára egy azóta törölt bejegyzésben. (MTI)

Technikai Oscar-díj

Először díjaztak digitális mozikamerákat is a technikai Oscarok odaítélésekor. Az amerikai filmakadémia összesen 18
tudományos és technikai eredményt jutalmazott.
Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia
szerdán jelentette be a technikai Oscarok – plakettek és oklevelek – idei nyerteseit. A 18 tudományos és technikai eredményért 34 személyt és öt szervezetet díjaztak. A trófeákat
február 11-én adják át Beverly Hillsben – adta hírül a The
Hollywood Reporter.
Az amerikai filmakadémia először tüntetett ki díjával digitális mozikamerát: az Arri, a Red, a Sony és a Panavision
úttörő digitális felvevőgépeit ismerték el.
„Különös öröm, hogy idén nemcsak az új technológiák
széles skáláját jutalmazhattuk, hanem az úttörő digitális mozikamerákat is, amelyek megoldották a mozis produkciók széles körű elektronikus rögzítését” – mondta el Ray Feeney, a
filmakadémia tudományos és technikai díjakat odaítélő bi-

zottságának elnöke. „Rendkívüli, innovatív munkájukkal ezek
a műszaki szakemberek, mérnökök és feltalálók jelentősen kitágították a filmesek kreatív lehetőségeit a mozgófilmes történetmesélésben” – fűzte hozzá.
A filmakadémia a technikai Oscarokkal azok teljesítményét, eredményeit díjazza, akik jelentős értékkel járultak
hozzá a filmkészítés folyamatához. A filmek digitális felvételében elért eredmények mellett számos más technikai újítást,
köztük a megszerkesztett videókat a kívánt formátumban elkészítő renderelő szoftvereket, mikrofonrendszereket is díjazott a testület.
Az Arri a Super 35 formátumú Alexa digitális kamerarendszeréért, a Red Digital Cinema a Red Epic digitális mozikamerájáért, a Sony az F65 CineAlta kamerájáért, a
Panavision és a Sony pedig a Genesis digitális mozikameráért kapta meg az Akadémiai Plakettet. (MTI)

A lupényi bánya mintegy száz vájára folytatta csütörtök reggel a szerdán megkezdett tiltakozó akciót,
és újfent megtagadták, hogy lemenjenek a tárnákba.
A tiltakozó vájárok a bányát felügyelő Vajdahunyadi
Energetikai Komplexum (CEH) székháza elé vonultak. A bányászok egy része lement a tárnákba. A vájárok karácsonyi prémiumot és ajándékutalványokat
kérnek, de elégedetlenek amiatt is, hogy ideiglenesen leállítják a munkát, arra az időszakra pedig fizetésüknek csupán a 75 százalékát kapják meg. Petre
Nica, a CEH helyettes vezérigazgatója szerint az intézkedés 1,6 millió lejes megtakarítást jelent, amit
arra használnának fel, hogy beszerezzék a vállalat
tevékenységéhez elengedhetetlen nyersanyagokat.
Ugyanakkor kijelentette, hogy az vezetett a tiltakozáshoz, hogy egyes szakszervezeti vezetők félretájékoztatták a bányászokat. (Mediafax)
Vizsgálatot indított a Máramaros megyei törvényszék mellett működő ügyészség azt követően, hogy
munkahelyén halálra késelték az alsóvisói rendőrőrs
vezetőjét. Adela Dorina Mociran ügyészségi szóvivő
elmondta, a halál pontos okának megállapítása érdekében a holttestet felboncolják. Igazságszolgáltatási források szerint a rendőr holttestét szerda este
találták meg az alsóvisói rendőrőrsön. A gyilkost
azóta a megye egész területén keresik. (Mediafax)

Lefagyott mosoly

(Folytatás az 1. oldalról)
élére a román tagozaton tanító 2-es fokozattal rendelkező óvónő kapott ideiglenes kinevezést, aki eddigi tevékenysége során azt bizonyította, hogy egyáltalán nem
ismeri a magyar nyelvet.
A továbbiakban a főtanfelügyelő azzal érvelt, hogy
vannak vegyes iskolák, ahova olyan magyar igazgatókat
nevezett ki, akik nem tudnak románul. Igencsak nehéz
elhinni, hogy érettségi vizsga utáni pedagógusi képesítést szerezzen valaki, aki nem beszéli legalább középszinten a többség nyelvét.
Egyébként a furcsa főtanfelügyelői érvelés nem változtat azon, hogy a tanügyi törvény kisebbségi oktatásra
vonatkozó előírásait először is a megyei oktatásügy vezetőségének kellene betartani, ha ezt elvárják a pedagógusoktól is. A 2011. évi 1-es jogszabály 45-ös
bekezdésének 8-as cikkelye ugyanis előírja, hogy a nemzeti kisebbségeknek az anyanyelvű osztályok létszámának megfelelő arányos képviseletre van joguk a
tanintézmények vezetőségében, a szakmai hozzáértés
feltételeit is figyelembe véve. Ez utóbbi feltételre vonatkozik a közoktatási minisztériumnak az igazgatói és aligazgatói vizsgák megszervezésére vonatkozó múlt évi
5080-as rendelete, amely előírja, hogy a tanügyi fokozat, a régiség és a vezetőképző tanfolyamokon való részvétel előnyt jelent. A vizsga után üresen maradt
tisztségek ideiglenes betöltésekor helyenként egészen
más szempontok alapján jártak el.
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Családban és pótszülőknél

(Folytatás az 1. oldalról)
ennek ellenére az állami gondozásban lévő gyerekek száma nem
csökken. Jelenleg 426 gyereket
nevel 232 hivatásos pótszülő, akik
egy, két vagy három gyermek nevelését vállalják. Az állami gondozásba adott 36 fogyatékkal élő
kiskorú közül öt súlyosan fogyatékos, 16 hangsúlyos fogyatékkal
élő, 15 pedig közepesen súlyos,
akiket harmincöt hivatásos pótszülő gondoz. Pótszülők jelenleg
61 olyan 0–3 év közötti gyereket
nevelnek, akik árvák, félárvák
vagy szüleik lemondtak róluk. Kilencven 4–7 év közötti kiskorú,
kétszázkilenc 8–14 év közötti és
ötvenkilencen a 15–18 évesek korosztályába tartoznak, heten pedig
már betöltötték a 18. életévüket. A
nemek szerinti megoszlás tekintetében 236 lányt és 190 fiút nevelnek hivatásos pótszülők a
megyében. A városon és vidéken
elhelyezett gondozottak aránya is
megoszlik, a 232 hivatásos nevelőszülő közül 159 vidéken, 73 pedig
városon él.
A vér szerinti szülők
támogatásának hiánya
A megyei gyermekvédelmi igazgatóság novemberben indított
kampánya keretében az állami
gondozottak számára toboroznak

nevelőszülőket. Az akció célja az
állami alapból fizetett állások népszerűsítése annak érdekében, hogy
az elhagyott gyermekek családban
nevelkedjenek. Méltányolandó ez
a fajta állami gondoskodás. Érthetetlen azonban az a passzivitás,
amellyel a létminimum alatt élő
szülők anyagi nehézségeit szemlélik, azokét, akik egészséges vagy
fogyatékkal élő gyermeküket egyedül nevelik, és Damoklész kardjaként lebeg fölöttük, hogy a
kényszerítő körülmények hatására,
megfelelő lakás és jövedelem hiányában csemetéik állami gondozásba kerülhetnek. Az egyszülős
családok száma egyre nő, a gyermeküket egyedül nevelőknek
pedig két szülő helyett kell helytállniuk. Ha a létminimumon tengődő szülőanya megkaphatná azt a
támogatást, ami a jelenlegi gyermekvédelmi törvény értelmében a
hivatásos nevelőszülőknek jár, sok
gyerek talán nem is kerülne állami
gondozásba.
A hivatásos nevelőszülők
1.000–1.500 lejes havi bérre, illetve juttatásokra számíthatnak,
amely a vállalt gyermekek száma,
illetve egészségi állapotuk függvényében változhat, a gondozott gyerekeknek 600 lejes élelmiszer- és
ruházati támogatás is jár, amennyi-

ben pedig fogyatékos gyereket
gondoznak, a dupláját, 1.200 lejt
kapják. A legalacsonyabb értékeket
véve alapul, egy nevelőszülő családi kasszája 2.500 lejjel nő, ha egy
fogyatékkal élő állami gondozottat
családjában, saját gyermekei mellett nevel, és ebbe nem számoltam
bele a szakmában eltöltött évek számával arányosan járó 5%, 10% ,15%,
20%, 25%-os pótlékokat.
Egy csonka családról készített
riportunk gondolatmenetét tovább
szőve keressük a válaszokat a miértekre, illetve a törvényhozók számára a jövőbeli törvénytervezeteknél továbbgondolásra
szánjuk. A gyermekét egyedül nevelő anya elmondása szerint 12
esztendős értelmi sérült gyermeke
állandó felügyeletet igényel, ennek
ellenére nem sorolhatják a súlyosan fogyatékosok kategóriájába,
amely a létminimummal küzdő
anyának szociális gondozói státust
biztosítana. Az édesanya betegnyugdíjából tartja fenn magát, ami
400 lej, erre tevődik a 200 lejes családi pótlék és a 79 lejes kiegészítő
költségtérítés, valamint hatszori ingyenes utazás. Ez az összeg messze
elmarad attól, amit a hivatásos nevelőszülők kaphatnak azért, hogy
mások gyermekét neveljék állami
alkalmazotti státusban.

Kiszivárogtatott hangfelvétel ügyében
vizsgálódik az ügyészség

Hivatalból eljárást indított a
legfőbb ügyészség szerdán
egy olyan kiszivárogtatott
hangfelvétel ügyében, amelyen Traian Băsescu volt államfő egy ismeretlennel
beszélgetve bírálta a román
igazságszolgáltatást.

Az ügyészség közleménye nem
tartalmazza, hogy pontosan ki
ellen vizsgálódik, csak annyit közölt, hogy a Sebastian Ghiţă volt
szociáldemokrata parlamenti képviselő és üzletember által nyilvánosságra hozott felvétel ügyében
indított hivatalból eljárást.
Ghiţă ellen több büntetőjogi eljárás van folyamatban korrupció
gyanúja miatt. A politikus karácsony előtt rejtélyes módon eltűnt,
és azóta több felvételt hozott nyilvánosságra az általa finanszírozott
România TV hírtelevízión keresztül, amelyekben az ellene indult,

szerinte jogtalan eljárásokra panaszkodott.
A legutóbbi felvételen Ghiţă
azzal vádolja a román igazságszolgáltatás vezetőit, hogy igazságtalan
döntések születtek bizonyos büntetőjogi perekben. Állítását egy
olyan bevágott beszélgetéssel próbálja alátámasztani, amelyen Traian Băsescu beszélget egy
ismeretlennel a 2014-ben tíz év
jogerős börtönbüntetésre ítélt Dan
Voiculescu médiamágnás és politikus peréről.
Băsescu és Voiculescu politikai
ellenfelek voltak, Voiculescu kezdeményezte Băsescunak az államelnöki
tisztségből
történő
felfüggesztését.
A felvételen hallható, amint Băsescu egyebek mellett kijelentette,
hogy Románia „maffiaállam”, illetve Voiculescu peréről azt sugallta, hogy nem jártak el teljesen

Az RMDSZ bizalmat szavazott

Partnerkeresés

„Ma a nemzeti kisebbségek jogainak betartására, új munkahelyek
létrehozására, a fenntartható gazdasági fejlődésre, magasabb életszínvonalra, a nagy családok adókedvezményeire, az orvosok, pedagógusok, illetve közigazgatásban
dolgozók fizetésemelésére, az autópályák építésének befejezésére és
azokra a projektekre szavaztunk,
amelyek megtalálhatók az RMDSZ
választási programjában is. Támogatni fogjuk a kormányt és azon
kezdeményezéseit, amelyek javítanak az erdélyi magyarok életminőségén, biztonságos életet és biztos
jövőképet teremtenek” – fogalmazott Kelemen Hunor szövetségi
elnök a parlament együttes ülésén,
azt követően, hogy az RMDSZ
megszavazta a kormánykoalíció
által nevesített miniszterelnököt és
kormánytagokat.
Az RMDSZ elnöke január 4-i beszédében úgy fogalmazott, hogy a
szövetség csak abban az esetben

tudja működőképesnek tartani a
kormánykoalícióval kötött parlamenti együttműködést, amennyiben
ez őszinte párbeszédre, olyan kormányzásra épül, amelynek haszonélvezői az állampolgárok.
„Romániában jelenleg senki nem
bízik senkiben. Az állami intézmények, az erőszakszervek nem bíznak az állampolgárokban, az
állampolgárok pedig az államban és
annak intézményeiben; nem érzik
magukat biztonságban itthon, szülőföldjükön. Mindenki gyanúsított
és mindenki hibás, hiszen csak idő
kérdése, amíg valakit megvádolnak.
Az ellenőrző intézmények meghurcolják mindazokat, akik felelősséget vállalnak, közösséget vezetnek
vagy éppen munkahelyeket teremtenek. A többség nem bízik a kisebbségben, legtöbbször veszélyforrást lát bennünk, alaptalanul” –
részletezte az RMDSZ elnöke, aki
szerint 27 évvel a rendszerváltást
követően, 10 évvel Románia uniós

korrektül az ügyészek és a bírák.
Băsescu egy közösségi oldalon
szerdán tett bejegyzésben nem
vonta kétségbe a bevallása szerint
a múlt év végén folytatott beszélgetés hitelességét, de azt állította,
hogy a hangfelvételt megvágták,
ami félreértéseket okoz. Leszögezte, hogy bírákkal és ügyészekkel személyesen soha nem beszélt
a Voiculescu-perről.
Emlékeztetett arra, hogy már elnöki mandátuma idején, de főleg
azután a nyilvánosság előtt többször elmondta, hogy hatékonyabb
parlamenti ellenőrzést kellene gyakorolni a Román Hírszerző Szolgálat fölött. Băsescu szerint ugyanis
a belföldi hírszerzés túl nagy befolyásra tett szert az igazságszolgáltatásban és a közéletben, ami
visszaélésekre ad lehetőséget.
(MTI)
csatlakozása után bátran kijelenthető: a román társadalom
válságon megy keresztül, bizalomhiányban szenved.
„Hosszú évek óta azt tapasztaljuk, hogy leépült a politikai döntéshozatalba vetett
hit, a parlament valós szerepe, a demokrácia alapvető
értékei kerültek veszélybe. Ki
kell mondanunk: ezen a helyzeten változtatnunk kell. Nekünk a december 11-i
választást követően új kezdetről kell beszélnünk, ugyanis
esély nyílik arra – és talán ez
lehet az utolsó alkalom –,
hogy nagy erőfeszítések árán
visszaadjuk a reményt társadalmunknak. Nekünk, akiket
a választók azzal bíztak meg,
hogy őket Bukarestben is
képviseljük, meg kell tennünk az
első lépést, a következő éveket
pedig úgy kell alakítanunk, hogy
azok a magyar emberek érdekeiről
szóljanak” – mutatott rá Kelemen
Hunor, aki a parlament kötelességének tartja felmutatni azt, hogy tisztán, őszintén is lehet politizálni, az
emberek, a helyi közösségek elvá-

Alkotmányossági óvás

(Folytatás az 1. oldalról)
Az ombudsman alkotmányossági
óvásában arra hivatkozott, hogy az
előírás sérti a hatalmi ágak közötti
egyensúly alkotmányos elvét, mivel
hátrányos megkülönböztetést jelent
a végrehajtó hatalom tisztségviselői
számára, olyan körülmények között, amikor a törvényhozásban és
igazságszolgáltatásban nem írnak
elő hasonló feddhetetlenségi követelményeket.
Dragnea nem titkolta: szerinte őt
illetné meg a kormányfői tisztség,
ezért a sajtó arra számít, hogy átveszi majd a szerdán beiktatott szociálliberális kormány irányítását
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elnöktől, ha elhárul ennek jogi akadálya.
Klaus Johannis államfő több
ízben leszögezte, hogy – a törvényi
akadálytól függetlenül – semmiképpen nem fog kormányalakítási megbízást adni bűnvádi eljárás alá vont
vagy elítélt politikusnak. A szociálliberális parlamenti többség már a
kormányalakítás hátráltatásáért is
felfüggesztéssel fenyegette meg az
elnököt, a jobboldali sajtó ezért biztosra veszi, hogy Dragnea az államfő felfüggesztésének árán is
érvényesíteni fogja kormányfői ambícióit, ha az alkotmánybíróság
helyt ad az ombudsman óvásának.
(MTI)

Traian Băsescu volt államfő csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy pert
indít a Moldovai Köztársaság elnöke, Igor Dodon ellen, aki aláírta
az állampolgárságának megvonásáról szóló rendeletet. Kijelentette:
ennek érdekében megkeresi a legjobb moldovai ügyvédet.
„Megkeresem a legjobb moldovai ügyvédet. Hat hónapom van

erre. A rendelet hat hónap után lép
hatályba, így ügyvédet keresek, és
perre megyek Dodonnal” – mondta
Băsescu, válaszolva a kérdésre,
hogy hogyan kommentálja a Moldovai Köztársaság elnökének a
gesztusát, aki kedden aláírta a volt
államfő állampolgárságának megvonásáról
szóló
rendeletet.
(Mediafax)

Vlad Voiculescu csütörtökön
átadta az egészségügyi minisztérium vezetését Florian
Bodognak,
ezt
követően
pedig a Facebook közösségi
portálon közzétett üzenetében köszönte meg a munkát
csapatának.

„Átadtam a stafétát az új egészségügyi miniszternek. Ha valamit
sikerült elérnem e rövid mandátumom alatt, az az, hogy az emberek
csatlakoztak hozzám. Egyeseket
megfizettek, mások önkéntes munkát vállaltak. Sokan jöttek Kolozsvárról,
Temesvárról,
Nagyszebenből, Krajováról, Brassóból,
Londonból, Oxfordból, Frankfurtból, Bécsből, Washingtonból. Senki
sem azért jött, mert lojális lenne
hozzám vagy máshoz. Valamenynyien azzal a becsületes céllal jöttek, hogy tegyenek hazájukért.
Szeretném, ha az egészségügyi
rendszerben is fellelhető lenne valami az én orvosi és gyógyszerészi
csapatom szenvedélyéből, hajtha-

tatlanságából, szeretetéből és erejéből. Szeretném, ha elég bölcsek lennének ahhoz, hogy hallják és
meghallgassák a pácienseket, ahogyan ez a csapat tette” – írta oldalán. Hozzátette: azt is szeretné, ha a
tárca minden vezetőjének hozzá hasonló szerencséje lenne, és olyan
közegészségügyi politikákban, kórháztervezésben,
kórházmenedzsmentben, projektmenedzsmentben, kommunikációban jártas
szakemberekből álló csapata lenne,
mint neki volt.
„Szeretném, ha az állami apparátus olyan emberekből állna, akik
annyira becsületesek és olyan kimeríthetetlen energiaforrásokkal
rendelkeznek, mint az én csapatom.
Szeretném, ha a történelem lehetővé tenné az ország számára, hogy
akik eltávoztak az országból, hazatérjenek, ahogyan a mi kormányzásunk alatt történt. Olyan embereket
szeretnék, akiknek a célja mások
szolgálata” – fogalmazott Voiculescu. (Mediafax)

rásaira alapozva meghozni a döntéseket. Az RMDSZ elnöke kijelentette:
„a
magyarellenes
állásfoglalásairól is elhíresült Lia
Olguţa Vasilescunak a munkaügyi
és családvédelmi tárca élére való kinevezését kifogásolta az RMDSZ –
azaz amennyiben lehetőség lett
volna külön szavazni, Lia Olguţa
Vasilescu kinevezése ellen szavaz-

tunk volna –, ám mivel az eljárás
nem engedi meg ennek lehetőségét,
a kormányzásra javasolt miniszterek listáját támogattuk. A szövetség
számára az a fontos, hogy a kormány vállalja, hogy a miniszter
megnyilvánulásai csakis a múlt részei, a következő időszakban pedig
nem fog előfordulni” – összegzett
Kelemen Hunor.

Băsescu perrel fenyegetőzik

V. V. szolgálatkész embereket
szeretne az egészségügyben
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Sebestyén Mihály

Bethlen Gábor és Marosvásárhely

Április végén emlékeztünk meg Bethlen
Gábor fejedelem (uralkodásának évei: 1613–
1629) 1616-os kiváltságleveléről, arról, hogy
az uralkodó fejedelmi hatalmánál fogva szabad királyi városi rangra emelte városunkat.
Tekintve, hogy az Erdélyi Fejedelemség autonóm ország volt, gyakorlatilag teljesen
független a Habsburg-birodalomtól és annak
uralkodójától, aki a magyar királyi címet is
viselte, a királyi jogkörök a fejedelemre
szálltak az új államban, amíg a királyság
egységét – a három részre szakított országot
– újra nem egyesítik. Ezért kaphatta a város
a szabad királyi város címet.
Természetesen az uralkodói elhatározásról
(ötlet, felvetés) nem tudjuk pontosan, kitől is
eredt személyesen, ki javasolta, ajánlotta a
fejedelem figyelmébe. Nem kizárt – de ez részünkről csupán merész feltételezés –, hogy
Borsos Tamástól eredt a rangemelés ötlete,
aki az akkor már harmadik éve kormányzó
Bethlen kedvelt diplomatája volt, fontos és
nem is veszélytelen küldetéseket teljesített
(mint követjárását megörökítő naplójából is
kiderül) a török portán vagy egyéb külhoni
tárgyalásokon. A javaslatot – ha elméletünk
megáll – azután a kancellár (Péchi Simon)
terjeszti a fejedelem elé, aki a fejedelmi tanáccsal vagy tanácsosainak egy részével
meghányja-veti az ötletet, amit végül az országgyűlés elé terjesztenek. Az előterjesztés
1616. április 17-én meg is történik, a rendek
elvben beleegyezésüket adják a rangemeléshez. Az oklevél is elkészül, hosszú, tekervényes latin mondatok kígyóznak szövegében,
melyek elsősorban készítője, Péchi Simon
humanista műveltségére, kiváló jogérzékére
vallanak. Az április 29-én kelt kiváltságlevél
tehát a városnak szabad királyi rangot adományoz, amely Vásárhelyt kiemeli a mezővárosok és jelentéktelen települések sorából,
és a Székelyföld első városává teszi, ezzel
honorálja gazdasági, művelődési és hadi szerepét, amit a térségben korábban is játszott.
Polgárai szabad emberek, akik csak a királynak (esetünkben a fejedelemnek) fizetnek
adót, saját bírájuk bíráskodhat felettük, mentesülnek a földesúri és a széki hatalomtól,
hatalmaskodásoktól, amelyre korábban
gyakran volt példa. Címert adományoz a városnak, ui. a hazai középkorban és a kora újkorban csakis a városoknak dukált címer a
települések közül. Az oklevél jogot ad a városnak, hogy védművekkel vegye körül
magát – amit már korábban el is kezdett a
város építeni Borsos Tamás buzgólkodása
nyomán. Ettől kezdve viszont végleg a törvényes engedélyek birtokában épülhet tovább
a
vár
teljes
elkészültéig.
Pecséthasználatot is kap a közösség és zászlaja is lehet, amit kitűzhet, hordozhat békében és csatákban. Végezetül szentesít egy
korábban is előforduló gyakorlatot – igaz,
akkoriban ez még nem volt rendszeres,
mondhatni „ötletszerű” maradt – a város
nevét Marosvásárhely nevezetben állapítja
meg, elhagyva a korábbi Székely- előtagot.
Ez egyszerre jelenti azt, hogy kiváltságokkal
erősíti meg a várost, kulcsos várossá teszi,
másfelől azonban mintegy kiemeli – de teljesen el nem különíti – a Székelyföldtől.
Az oklevelet azután május 4-én Angyalosi
János ítélőmester (bíró) az országgyűlés
színe előtt Gyulafehérvárott ki is hirdeti, miként a fontos döntésekkel történni szokott, és
ennek senki nem mond ellen, sem a vármegyék, sem a székely és a szász székek, sem
a rendek és karok, a többi sz. kir. város is rá-

bólint. Ezzel be is fejeződik a szabad királyi
várossá emelés jogi folyamata, s a város a
XIX. századvégi közigazgatási reformokig
viseli is címzésében. Különben ez volt az
egyetlen ilyen természetű rangemelés Bethlen Gábor korában. Sőt az egész fejedelmi
időszak alatt, mint Simon Zsolt kutatásaiból
kiderül.

*
Felmerül a kérdés: mekkora város számára biztosította a fejedelmi kegy a kiváltságokat, fejlődési lehetőségeket? Bár
nincsenek megbízható számadataink, 1613ra egyes történészek számításai szerint a
város alig népesebb 2-3000 főnél. Azt viszont tudjuk, hogy 1620-ban, tehát négy
évvel a rangemelést követően 481 adófizető
portát számláltak össze a magisztrátus (a városvezetés) megbízásából. Ha ezt a középkori demográfiai szorzószámmal, 5-tel
beszorozzuk, akkor kb. 2400 családfőt kapunk. A polgárság a város lakosságának
90%-át tette ki. Ha ehhez hozzászámítjuk a
2-3% nemességet, akkor a maradék 7%-ot a
jobbágyok és zsellérek teszik ki. Ez a számítás is 2700-3000 lakost mutat. Nem nagy
város, a szász városoknál jóval kisebb, de a
székelyföldi települések között a 17. század
elején mindenképpen a legnépesebb.
Természetesen nem ez az egyetlen közvetlen kapcsolat a város és az uralkodó között.
Korábbról is vannak adataink arra nézve,
hogy Bethlen Gábor megfordult Marosvásárhelyen. Az átutazásokon kívül, mikor például Csíkba vagy Gyergyóba utazott vagy
onnan tartott Kolozsvárra, Fehérvárra vagy
„Váraddá”, ahogyan a korban mondották.
Egymagában vagy a fejedelem (Bocskai, Rákóczi Zsigmond, Báthori Gábor) kíséretében.
1607
márciusában
viharos
országgyűlésen vesz részt, amelyen Rákóczi
Zsigmond megvédi fejedelmi trónját Homonnai Bálinttal szemben. Bethlen a vén
Rákóczi híve, pártolója, segítője.

1610-ből van egy olyan adatunk, miszerint Bethlen Gábor a fejedelem parancsából
zászlókat csináltat Marosvásárhelyen. Emellett Báthori Gábor gyakran tartott törvényszéket Vásárhelyen, ahol a székelység
ügyes-bajos dolgai kerültek elintézésre.
Majdnem biztos, hogy elkísérte alkalomadtán az ország első emberét, tanácsokkal is
szolgált, hiszen ez volt a
dolga, fejedelmi tanácsos
volt, azok között is az első
(primus inter pares).
Fejedelmi trónjának
megszerzését követően
1614. április 26. és május
3. között részleges országgyűlés zajlik a városban, amelyen fontos
diplomáciai játszma folyik a Habsburgok követeivel, majd rövidesen az
országgyűlés átteszi székhelyét Kolozsvárra, ott
folytatja munkálatait és a
tárgyalásokat. Ez volt különben az egyetlen olyan
diéta, amelynek Marosvásárhely ad otthont Bethlen
Gábor 16 éves uralkodása
alatt. Nem mintha valamiért orrolt volna vagy nem
lett volna valami okból
kedves az ország előtt városunk, s ez okon kerülték
el a XVII. század elején a
gyakori országgyűlések
Vásárhelyt, ennek sokkal
prózaibb oka volt: a szálláshelyek szűkössége. Az
országgyűlésre nem csupán a rendek, a meghívottak, a követek gyűltek
egybe, hanem a nemes
urak kísérete, ilyenkor
törvényes terminus (ítélkezés) is folyt, s a
panaszosok, az al- és felperesek a diéta színhelyén lebzseltek. Az idegen követek is pl.
ekkor tudtak kihallgatást nyerni a fejedelemtől.
Ezt a rengeteg idegen embert, akiknek étvágya, lovainak ellátása és kényelmi igénye
messze meghaladta a város teherbíró képességét, valahol el kellett szállásolni. Vásárhely házai kicsinyek és nem ritkán
kényelmetlenek, szegényesek voltak, szálló,
fogadó nem volt, maradtak a környékbeli udvarházak, nemesi porták, néhány módosabb
polgár kőháza, háza, pl. a Köpeczi-féle ház
a Nagyszentkirály és a Szentgyörgy utca találkozásánál. Az országgyűlések színhelye
különben a legtágasabb fedett, nyilvános tér
volt – a vártemplom. A gyűlés tehát teher
volt, de kereseti lehetőség is a kereskedők és
mesteremberek számára.
*
1614-ben, néhány hónapppal az említett
országgyűlést megelőzően is járt Vásárhelyen, ugyanis ekkor a kancellária oklevelet
ad ki a fejedelem nevével és aláírásával:
megerősíti Gotzmeister Kálmán szebeni királybírót címében és hivatalában. Gotzmeister Bethlen Gábor híve – végrendeletében is
megemlékezik róla – , ő az, aki beengedi a
fejedelmet Szeben városába – igaz, fegyvertelenül, kisszámú kísérettel léphet be a kerített városba, így ugyanis nem jelenthet
veszélyt a sokbástyás város biztonságára – ,
ui. a szászok meglehetősen bizalmatlanok a
fejedelmi hatalommal szemben, mióta néhány évvel korábban Báthori Gábor csellel

foglalta el a szászok székvárosát és megostromolta Brassót.
1615-ben, vásárhelyi időzése alatt Bethlen
jóváhagyja és megerősíti (március 24-i kelettel) a csiszárok, lakatosok, nyergesek, szíjgyártók és pajzskészítők céhszabályzatát.
Ezek a mesteremberek ekkor még egyetlen
testületbe tömörültek, mert így erősebbnek
érezték magukat. A későbbiek folyamán,
ahogy népesedett a céh, megtörtént a mesterségművelők szétválása, több kisebb-nagyobb testületre hasadozott a fenti
kiváltságolt, céhszabályzattal rendelkező
mesterek (segédek és inasok) gyülekezete.
Emezek ugyancsak kértek és nyertek szabálylevelet és kiváltságokat önálló működésükhöz.
1617-ben Marosvásárhelyről keltezett oklevelében szentbenedeki Paczolai István pobirtokot
adományoz.
hárnokának
(Megtörténhet – figyelmeztet a régmúlt valóság –, hogy az oklevél már korábban elkészült, a fejedelem aláírása is szerepel rajta,
de a kiadás valamilyen okból késhet, és csak
akkor válik érvényessé, amikor rávezetik az
oklevél záradékára a kiadás helyét, idejét, ráütik/nyomják a fejedelmi hitelesítő pecsétet,
amely a kancellária birtokában van, és a kancellár vagy secretarius ellenjegyzi az egészet. Így aztán előfordulhat, hogy a
fejedelem nem is tartózkodik a kiadás pillanatában a helyszínen!)
1622-ben – hosszabb felvidéki, magyaroszági tartózkodás után – a fejedelem újra Erdélyben van. Szomorú aktualitás kapcsán tér
haza, május 22-én elhunyt a felesége, Károlyi Zsuzsanna (1585-1622). A temetésen (június 1.) a vásárhelyi Schola Particula
rektora, Bojthi Veres Gáspár mond magyar
nyelvű beszédet, diákjai közül a latinul vagy
magyarul verselő tehetségesebbek versekben
dicsőítik Magyarország néhai „választott királynéját”, miként Károlyi Zsuzsanna magát
végrendeletében megnevezi. Bojthi utóbb
egybeszerkeszti az elhangzott gyászbeszédeket és versezeteket, és két kötetben teszi
közzé 1624-ben Gyulafehérváron, a fejedelmi nyomda költségén. Bojthi később elhagyja városunk első iskoláját, és a
fejedelem hivatalos történetírójaként jobbára
a fejedelmi udvarban tartózkodik, hogy feljegyezze, történetté illessze össze Bethlen
tetteit (De rebus gestis magni Gabrielis
Bethlen libri XII. Bécs, 1629).
A fejedelem a nyár folyamán országgyűlést készít elő, amelyre 1622. augusztus 23án Marovásárhelyről küld meghívót az
ország követeinek és rendeinek. Ekkor Magyarország választott királya is, bár a koronát nem fogadja el, nem illeszti a fejére.
(Királlyá választását Vásárhely is ágyúlövéssel köszönti.)
1625. július 14-én ismét Marosvásárhelyen tartózkodik. Innen válaszol a francia király követének, Philippe de Harley-nak,
Césy bárójának. Bethlen ekkortájt már szélesebb európai Habsburg-ellenes szövetség
létrehozásában gondolkodik, ehhez keres
társakat, élénk diplomáciai levelezést folytat,
diplomatái, követei Európa fővárosaiban
várnak kihallgatásra, teljesítik uruk utasításait, hoznak biztató, de sokszor semmire sem
kötelező választ.
Végezetül halála évében, 1629-ben a vásárhelyi szabók megjavítják fejedelmi utazószekerének fedelét a fejedelem parancsoló
kérésére. Egyébként többször is a városhoz
fordul, mesterembereket kér pl. a fejedelmi
palota építéséhez Gyulafehérvárra (1614)
vagy kőműveseket, kézi erőt a váradi várerőd kiképzéséhez (1624, 1626), mely így az
ország legerősebb végvára lesz.
(Folytatjuk)
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A természet kalendáriuma (CCXXXVII.)

Kiss Székely Zoltán

(…) Köd várta lent.
A ködbe visszament
s házába tért derült aszkétaként.

Évkezdet. Idei első utunk Áprily Lajos
Téli reggelétől indul, a hegytetőről házába
térő ember regéi, legendái mentéről. A köd
alól indulunk a köd fölé: az Ebhátról a Somostető felé.
A temetők közén tompa lebegés, köd és hó
alatt pihennek a napfénytől fosztott fenyők,
körben angyalhajú lombjuk vesztett fák
ülnek.
Feljebb, a Munkácsy utcán túl, a fel-fellibbenő köd rápillantást enged fura játékaira.
A látóhatár mögé bukó január eleji nap
utolsó sugarát még átküldi a Tisztviselőtelep
gátján a Csereerdő felé. A délkeleti égalj
ködei halovány vörösre festődnek Hagymásbodon fölött, s délnyugaton a meg-meglebbenő párák furán pipálnak egy-egy égő,
vörös foltot a vidrátszegi repülőtér fölé.
Aztán a Maros mente sűrű köde rátelepül
a városra. Sejtelmesen világítják alulról a
piszkosfehér ködtakarót az utak lámpasorai.
Csak a kombinát tömbje töri át a tejfehér
ködtengert. Remeteszeg, Szentkirály elmosódott fényfoltok sokasága csupán. Odébb, feljebb már egységes, tompított sárgás
rezzenések jelzik Udvarfala határait.
A ködpárna fölött ragyogóan tiszta a gyorsan sötétedő ég.

A Trébely ködéből kigyalogló embert csillagok pislákja fogadja fentről. Egyik-másik a
megmozduló levegőben fel-felragyog.
Kiállok a város felett a tiszta ég alá.
Amerre Panitot sejtem a dombhát mögött, a
beláthatatlan távolból, valahol az Északi-tenger feletti ciklonból, néhány fátyolfelhő nyúlik a Vásárhely feletti égboltozatra. A
fátyolon áttetsző csillagok sejtelmes fényudvarkákat kapnak, színük a fény szóródása
miatt árnyalatnyival erőteljesebb. A fényudvarok a halványabb csillagok körül épp csak
felderengenek, a fényesebbeket látványossá
varázsolják.
A véletlenszerű mintázatokat – a csillagképekké álmodott legendákat, regéket –
ilyenkor ismerhetjük fel legkönnyebben.
Tündérek kútja, Hadak útja, Szent László
szekere, Székelyek csillaga, Bujdosók lámpása, Esthajnalcsillag. Megannyi rege. Legenda. Szó szerint: olvasandó. A csillagos
éghez (is) igazodó ember olvassa az eget. A
legenda bizonyíték, s egyben elképzelt
(élet)történet, mítosz. Transzcendens tudás.
Itt állok a transzcendensen innen, a Város
felett, a Világ közepén. A Semmi közepén? A
Végtelen közepén.
Otthagyni a jeddi dombok felett felfényesülő csillagvárosokat? Szinte lehetetlen.
Kalandozzunk hát tovább, kissé még bennebb a csak csillagfotózással – asztrográfiával – feltárható csillagvilágban.
A fiatal Nap típusú égitest saját csillagszele alakítja ki a 10-30
fényévnyi térben elmozduló
szerkezetben az őt körülvevő
gyűrű viszonylag sűrű, átláthatatlan gáz- és portömegében azt az üreget, ahol
későbbi csillagok, csillagkezdemények lapulnak, melyek
életkora nem haladja meg a
kozmikus értelemben vett
csecsemőkort, azaz a 100.000
esztendőt. Szavam ne feledjem, már olyan távol vagyunk
a Földtől, hogy a szemünkbe
érkező fény bizony több tíz
éve indult meg 300.000 km/s
sebességgel felénk.
Visszautazva az időben,
vegyük szemügyre, milyen
folyamatok vezettek el a csillagbölcső kialakulásához. A
nagy tömegű csillagok csoportjának tagjai forróbbak,
több energiát és részecskeáramot (csillagszelet) bocsátanak ki, mint Nap típusú
társaik. Működésükkel vörös
fénylésre késztetik és felforrósítják a környező csillagközi anyagot, ami kifelé
sodródik a hőtágulás és a
heves csillagszél miatt. Ritka
anyagú, forró buborék jön
létre, melynek külső héja – a

A látóhatár mögé bukó január eleji nap utolsó sugarát még átküldi

korábbi csillagköd anyaga – összetömörödik,
és vörös fényben dereng. Egyes helyeken
sűrű csomósodás kezdődik, s ezek jobban ellenállnak a csillagszélnek, és üstökösszerű
globulát hoznak létre. Ennek neve elefántormány, mely attól hajlik a térben, hogy az
egész rendszer forgó mozgást végez közben
valamely nagyobb központ körül. A csomókban idővel kialakul a csillagképződéshez
szükséges nyomás és hőmérséklet, és összeroppanásként (kollapszusként) beindul a Nap
típusú csillagok keletkezése.
Az egész rendszer körülbelül 7 millió
évvel ezelőtt hideg, stabil és sötét molekulafelhő volt. Ilyen állapotban rendkívül hosszú
ideig – százmillió évekig – létezhet, piciny
belső nyomása ellenáll a saját gravitációs
mező erejének. De drasztikus külső hatásra a
belső stabilitás megbomlik, s a felhő összeomlik. Évezredekig tart ez az összeomlás –
csillagászati szempontból sóhajtásnyi idő.
A kiváltó ok a közelben – néhány tucatnyi
fényév távolságban – lévő ősi csillagtársulás
szupernóvává való szétrobbanása lehetett.
Egy 15 millió évvel ezelőtt beindult folyamat
egy 400 fényévnyi átmérőjű gömbben rakott
rendet a csillagközi anyagban. Ez az óriási
gömb a mi csillagos egünkön jóval kevesebb
helyet foglal el, mint a Hold látható átmérője.
Mai tudásunk szerint e csillagtársulások
kialakulását egy még korábbi csillagontó folyamat indította be: a mi Tejútrendszerünk
mozgása. A hideg és stabil csillagközi felhők
közel egyenletesen oszlanak meg a galaxis
korongja mentén, és a csillagokhoz hasonlóan lassan körbejárnak a galaxis középpontja körül. A mi Tejutunk spirálgalaxis,
óriási karokkal, amelyek gyorsabban mozognak, mint a csillagközi felhők. Így amikor
egy-egy kar végigsöpör egy-egy galaktikus
felhőn, azokban beindul a gravitációs összeomlás. Évmilliókig tartó láncfolyamatok indulnak be. S ez a folyamat addig ismétlődik
– feltehetően sok milliárd évig –, amíg a

Vizi E. Szilveszternek sok szeretettel Erdélyből

Sötét ember, honnan hozol ma fényt?

Dr. Ábrám Zoltán

Vizi E. Szilveszter akadémikus, Széchenyi-díjas egyetemi
tanár, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tiszteletbeli elnöke, a Mindentudás Egyeteme kezdeményezője és a Törzsasztal című
adás műsorvezetője szilveszterkor nyolcvan esztendőt töltött.
A nemzetközi tudóstársadalom, az anyaországi és a határon
túli közösség, az egyetemes magyarságon belül az erdélyi
magyarság nagyon sokat köszönhet neki. Tudósok és ismeretterjesztők, magányos kutatók és közösségépítők, orvosok
és pedagógusok, közleményböngészők és tévénézők szembesülnek az ünnepelt szerteágazó életművével, kitartó tettrekészségével,
páratlan
derűlátásával
és
józan
helyzetértékelésével. Olyan örök érvényű értékekkel, mint
az ősök és a család tisztelete, a munka becsülete, a szülőföldhöz való hűség, a közösségi szolidaritás, a határokon átívelő
őszinte emberszeretet, nemzetközi kitekintés és anyanyelvhez való ragaszkodás, a hit és az autonómia szolgálata.
Számos elismerés mellett 2004-ben a Román Tudományos
Akadémia tiszteletbeli tagjává választották, és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem díszdoktorai között
tisztelheti. 2005-ben Lencsés György Ars Medica Díjjal és
Emlékéremmel tüntette ki az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztálya, a méltatásban kiemelve, hogy
„rendkívüli jelentőségű szakmai munkássága mellett a határokon túli magyar tudományosság iránti elkötelezettsége és
az erdélyi magyar orvostudomány támogatása” azok a szempontok, amelyek a döntést megindokolták.
Vizi E. Szilveszter agykutató értelmiségi felelősséggel

vallja, hogy a tudós általában kisebbségiként gondolkodik.
És mivel a magyar tudósnak rendkívül gazdag az anyanyelve,
ezért a magyar tudomány már-már csodákra képes. Kolozsvári beszédéből idézek, amely tizenkét évvel ezelőtt A magyar tudomány napja Erdélyben elnevezésű rendezvényen
hangzott el: „A magyar és a magyar egymást segítve dolgozott együtt a nemzet javára. Majd a valóságot a történelem
újra álomba kényszerítette, hogy újabb és újabb tudósaink
mentsék az erdélyi magyar tudományosság álmait – hogy
azok már szinte a legreménytelenebb
helyzetből, a kétségbeesés perceiben
újra valósággá váljanak. Azt hiszem,
Bolyai Jánosnak teljesen igaza volt,
amikor azt mondta: nem durva erővel,
hanem tudással kell kitűnnünk.
A magyarság számára a tudás a legfőbb kitörési pont, ahogy Trianon után
is csak a szellem művelése volt az
egyedüli lehetősége. Ma, a XXI. században a tudás különösen fontossá
vált, mert minden termék, minden áru
értékének döntő többségét a befektetett szellemi tőke adja meg, nem a
nyersanyagértéke. Ma az anyagi tőke
oda megy, ahol a szellemi tőke van, és
az extraprofit ott keletkezik. A határon
túl élő magyarságnak – akár kisebbségi sorban él, akár nem – egyetlenegy
kitörési pontja van, és ez a tudás. Amiként Mikó Imre gróf annak idején a

karok útjába újabb kozmikus felhők nem kerülnek.
A pörgő csillagok ugyanígy söprik tisztára
a teret, melyen áthaladnak, s tömörítik bolygókká a rendszeren belüli anyagot.
Az első, Naprendszeren kívüli bolygók létezésére utaló nyom a fiatal csillagok körüli
porkorongok felfedezése volt. A bolygók a
csillag körül forgó gáz- és porkorongok anyagából alakulnak ki. Ha a cirkumsztelláris
(csillag körüli) porkorong szimmetrikus, a
bolygófejlődés még meg sem indult. Ahol a
porkorongot rések torzítják, ott már megkezdődött a bolygók anyagának tömörülése.
Elsőnek, alig évtizede, a Taurus molekulafelhő – a Bika csillagképből – egyik, CoKu
Tau 4 jelű csillagának színképét vizsgálva ismerték fel a rádiócsillagászok, hogy a porkorong belső, forróbb része hiányzik, s ez egy
nagyobb tömegű bolygó kialakulására utal. A
folyamat meglepően gyorsan lejátszódhatott,
hiszen a csillag korát csupán 1 millió évesre
taksálják, és a csillagászok eleddig nem nagyon számítottak bolygók jelenlétére 4 millió
évesnél fiatalabb csillagok körül.
Mára azonban számtalan olyan csillagot ismerünk, mely körül Föld-szerű bolygók keringenek. S hogy melyiken alakulhatott ki az
anyagnak az az összetett szerkezete, amelyet
életnek nevezünk mi, a Föld lakói? Nem tudhatjuk.
S hogy meddig maradhat meg az élet egyegy bolygón? Talány.
De hogy maga az élő is tönkreteheti lakóhelyét? Bizonyosság.
Két szemben a csodálkozás kigyúlt:
– Sötét ember, honnan hozol ma fényt?

– fejezi be versét Áprily.
Én? Sötét ember. Itt állok városom felett,
a Világ közepén. A Semmi közepén? A Végtelen közepén. A fény reményével.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2017-ben, vízkeresztkor

történelmi alapok, az anyanyelv, a nemzeti szokások, az erkölcs megőrzését tűzte ki célul, ezeket tekintette a magyarság
túlélési lehetőségeinek.
Ma egy dologgal ki kell egészíteni gróf Mikó Imre elgondolását. Ez a dolog pedig a tudás. Az információs forradalom
hozadéka, hogy napjainkban, a XXI. században egyetlen képlet uralja a világot: tudás + információ = hatalom. Sajnos,
ebből a képletből hiányzik valami, hiányzik az erkölcs. De
éppen ez a feladatunk, hogy a magyarságot erkölcsre is neveljük. Mert a természettudományi, a társadalomtudományi
gondolkodásmód egyben erkölcsre nevel.”
Csodálatos tanúságtétel – Vizi E. Szilveszternek sok szeretettel Erdélyből. Ezzel a
címmel jelent meg egy kiadvány az erdélyi
magyarság képviseletében, amelyben az
egykori (és mindenkori) tanítvány jogán, néhány megnevesített társammal együtt köszöntjük a Professzor Urat. Szeretetre
szeretettel válaszolunk. Jelképesen az erdélyi magyarság nevében és tudatosan Erdélyből, a magyar tudomány és kultúra eme
szegletéből, amelynek kiteljesedéséhez ő
maga is tevékenyen hozzájárult. A könyv
bemutatása és az ezzel egybekötött erdélyi
köszöntés az ünnepelt személyes jelenlétéig
várat magára.
Vizi E. Szilveszter csíksomlyói tanúságtételének soraival zárom köszöntő soraimat:
„Ott úgy tűnt, valamennyien magyarul gondolkodunk és érzünk. Együtt. Ott minden
évben megtörténik ez a csoda, a tanúságtétel. És a jövőt erre lehet és erre kell építeni.”
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Karácsonyfa alatt történelemkönyvek

A közelgő érettségi vizsgákra gondolva, kötelességtudatból, főleg a történelem, a filozófia és az irodalom
vonzalmában és nehézségeit tekintve,
a karácsonyi könyvvásáron a Libri
vagy az Alexandra boltjai szépen felsorakoztatták és hirdették az említett
könyvújdonságokat vagy jól felhasználható érdekes olvasmányokat. Dicsérendő a szándék, nagy volt az
érdeklődés, böngészéseim folyamán
az erdélyi történetírás könyvei, a
román vonatkozások és ezek közt is a
közelmúlt vagy a kortárs irodalom
körül kutakodtam.

Rózsa Mária

Érdekes címek az Erdélyi Fejedelemségről, a reformációról, az eszmetörténetet képviselő Emil Cioranról, gyermekkorom
félelmetes csapatáról, a Vasgárdáról – a mítoszok fényjeleiről szóló könyveket lapozok,
ajánlok ismerőseimnek, mondván, hogy otthon is jól ismert szerzőről, jelesen Miskolczy
Ambrus Széchenyi-díjas történészről, MTA- Emil Cioran
doktor egyetemi tanárról, az MTA Magyar- vallás; Gondolat Kör Kiadó, 2015 – felé forRomán
Történész-vegyesbizottságának dul, és kutatómunkája során körülményeiket
alelnökéről van szó.
tisztázza, felfedezi a régmúlt vagy kortárs
események, emberek értékeit vagy tévedéseit.
Értékes, eddig kevésbé tisztázott magyar és
román sorsdöntő viszonylatok kerülnek érdeklődési körébe. A szerző számos tanulmánya, közlése, akadémiai munkássága közül
különösképpen ajánlanám a román–francia
filozófusnak, Emil Ciorannak (Émile Michel
Cioran) eszmetörténeti kérdésekkel foglalkozó és olyannyira fordulatos életművet alkotó munkásságát bemutató művét, amely
minden nehézség nélkül megközelíthető a tanárok, az érettségire készülő diákok számára.
Cioran magyarul is hozzáférhető műveit Mis-

A Marosvásárhelyen született, gyermekkorát, iskolaéveit ott töltő Miskolczy Ambrus a
városban nagy tisztelet övezte egyetemi
tanár, Miskolczy Dezső fia. Kutatómunkáját
az erdélyi történelemnek szenteli. Innen elszármazott és híressé vált román–francia
írók, filozófusok, ismert jeles emberek munkásságát kutatja. A magyar, román, szász erdélyi együttélés története, és tovább, a
mítoszteremtés okai, de a felvilágosodás, a
nyelvújítás, ennek nagy hatású képviselőjének, Kazinczy Ferencnek fordulatos pályája
is érdeklődésének egyik bizonysága.
Műveinek egy része filozófiai fogantatású
(Mítoszok és ellenmítoszok között, Párbeszéd
irodalommal és történelemmel; Napkút
Kiadó, 2008), másik a romániai filozófusok
és történelmi események – A Vasgárda
(1927–1937) – Antiszemitizmus, mitológia,

15

később kritikává minősül ugyancsak az ő
megítélése nyomán. Ciorannak át kellett
mennie mindazokon az életérzéseken, az európai történelmi változásokon, hogy filozófiáját érlelje, és utolsó románul írott művében
(Amurgul gîndurilor, 1940), a Gondolatok alkonyában összefoglalja filozófiai nézeteit. Az
idő motívuma, a rituális idő fogalma munkásságának fő tényezője. Magyarul számos
műve jelent meg 1998-tól, legutóbb a Könynyek és szentek 2010-ben, a Qadmon Kiadónál.
A románul megjelent művei közül az
1996-ban megírt Ţara mea – Mon pays (Humanitas, Bukarest) című kétnyelvű kiadást
érdemes elolvasni.
Miskolczy munkásságának megismeréséhez élményt adó műve hozzátartozik valósághű ábrázolásához, ami a történelmi
távlatokat illeti, ám van egy nemrégi, vitatott,

de elismert munkája, műfajilag sajátságos –
tegyük hozzá. Olvasmánynak izgalmas, egy
problematika felvetésének és boncolgatásának tanulságos. A Mítoszok és ellenmítoszok
között (Napkút Kiadó, 2008) című könyve:
párbeszéd irodalommal és történelemmel –
olvassuk róla, olyan fogalmakat igyekszik
megmagyarázni, amelyek jelen vannak életünkben, ismerjük a történelemből, de figyelmünk nem mindig fordul feléjük. Van rá idő
azonban, hogy felismerjük őket. Miskolczy
szerint a mítoszok folyamatosan formálják jelenünket, általuk megértjük múltunkat, és jövőnket próbáljuk alakítani, felismerni.
A kötet érdekes, átfogó tartalma a gyermekkori emlékezet, és elhatározása, hogy történész lesz, Erdély multikulturális jellege lesz
kutatásainak célja, a román nemzeti mitológiához is elvezet. A tartalom más problematikája a sors és sorstalanság kérdése, a Mire
jó a mítosz? kérdés feltevése és megválaszolása
a gondolatok és ellenérvek megfejtésékolczy Ambrus olvasmányos, érdekes mozzanatokat feltáró – bár olykor csak nek számít.
Az én generációm a magyar történelmet
megrendelésre kapható – munkái világossá,
némiképpen
a magyar irodalom tanulásával,
érthetővé teszik.
Az erdélyiség, az erdélyi kultúra számára
Emil Cioran régóta fontos, bár sokáig munkássága nem volt hozzáférhető. A sokszor
emlegetett, híressé vált Nagyszeben melletti
Resináron (Răsinari) született, még az Osztrák-Magyar Monarchia idején, 1911-ben. Értelmiségi erdélyi román környezetben
gyermekeskedik. A Gheorghe Lazăr nevét viselő nagyszebeni gimnáziumban már 17 évesen foglalkozik filozófiával. A Bukaresti
Egyetemen Eliadéval és Ionescóval is barátkozik. Tanulmányaival, eredményeivel elnyert ösztöndíjai nyomán utazik, neves
egyetemekkel, gondolkodókkal ismerkedik.
Nem ösztönzésre, hanem az akkori politikai
eszmék hatására hajlik a fasiszta ideológia
felé. Otthon a Vasgárda fellépése nem váltott
ki benne tiltakozást, majd az olasz fasizmussal is szimpatizált. Később jött rá és győződött meg róla, hogy mindez tévutat jelentett,
sodródást az árral. Ezt a periódust Cioran
hosszú kamaszkora, avagy mi legyen a fasiszta múlttal? címmel érdekes tanulmányban
dolgozza fel Miskolczy Ambrus (Gondolat
Kiadói Kör, 2015). Megvilágítja, hogyan, miképpen lehet egy adott pillanatban egy eszmével azonosulni, amelynek fanatizmusa

sok olvasással ismerhette meg, ezért szeretném a fiatalok, a romániai magyar érettségizők figyelmét a történelem és irodalom
viszonylataira felhívni, arra, hogyan látja az
erdélyi író ma az irodalom és történelem párbeszédét. Miskolczy azt nyilatkozta egy alkalommal, hogy kevés írót szeret, ezért
érdekes, hogy egy immár négykötetes monográfiában Kazinczy életművével foglalkozik. Az írók vezérével tehát.
Jelen van munkásságában a nyelvművelés, az irodalom, a kritika nagymestere, akinek változatos, fordulatos életműve ihlette a
szerzőt. Célzatossága, hogy Kazinczy tanulmányát a politikai működéséhez, elvei tisztázásához, a kufsteini börtönéveit és a
Martinovics-összeesküvésben szerepvállalását követi. Haza és haladás, Erdély és a
három nemzet, a felvilágosodás minden
nagyszerű eszméje és képviselőinek szereplése Miskolczy sokrétű munkásságát úgy
fogja át, hogy az olvasó vagy a tanulmányait
kiegészítő diák arra a következtetésre jut: a
szerző a fordulatos, gazdag életműveket különös odaadással vetíti elénk. Így érthető,
hogy miért éppen Kazinczy az, akinek pályája Miskolczy egyik legszínesebb tanulmánya.

Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig (Lucidus Kiadó, 2010) a
megjelent négykötetes monográfia címe, és
nem vitatható, hogy aki manapság Kazinczy
életművével foglalkozik, a műveltség tisztelője és megkövetelője, a történelem és a politikai élet hatásának felismerését fontosnak
tartja tanárként a mai fiatalok számára. Az
anyanyelv ápolása és mindenkori pallérozása
mellett az idegen nyelvek tanulását, a változó
eszmék megismerését és elfogadását vagy ellenzését, a tévedések meglátását láthatjuk a
monográfiában. A mítoszok és ellenmítoszok
gondolati párbeszédében, a reflexió és önreflexió felismerésében izgalmas olvasmányt,
jövőkép-alakítást is sugall az olvasónak, legyen bár élete visszatekintő szakaszában
vagy fiatalon, az érettségi küszöbén.
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1848. út 22/21. sz.
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Biobazár

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

Megfejtések a december 16-i számból:

Klasszikus (Ikrek): A bajadér
Skandi: – Mondja, mibe kerül ez a kucsma?
– Potom száz euró, de csak a bundával együtt
adom.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
34. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része. 9. Csillagkép. 10. Idős kéz jelzője. 11. Hajított
minibomba. 16. Hanga. 18. Görbe szakasz. 19. Angol filmrendező (Peter). 20. A kakas
és... (fabula). 21. Enéh egyik névváltozata. 22. Tartozása van. 23. Olasz és német gépkocsijel. 24. Japán drámai műfaj. 25. Egyszerű vegyi anyag. 27. ... érted haltak (Petőfi). 28.
Tolna megyei helység. 30. Arra a helyre. 31. A tetejére. 32. Bellini operája. 33. Származás.
35. Csehov személyneve. 37. Ászokhordó nyílása. 39. Tűzföldi vadásznép. 40. Ma (két
szó). 42. Olasz exkirályné. 44. Idős (röv.). 45. Geológiai korszak. 47. Vakcináció. 49.
Házbérlő. 51. Felvigyázó.
FÜGGŐLEGES: 1. ... s jól! (Kazinczy). 2. Francia arany. 3. Sör (német). 4.
Szántásfésű. 5. Für..., színésznő. 6. Mauna..., vulkán. 7. Német személynévmás. 8.
Királynő (frncia). 11. Az idézet befejezése. 12. SI szögmérték. 13. Rossz kívánság. 14. A
neon és a kén vegyjele. 15. Vermet készít. 17. Kicsinyítő képző. 20. Anekdota. 21. Bolti
árus. 23. Izrael része! 25. Teller..., atomfizikus. 26. Bikaölő corridaszereplő. 28. Chaplin
felesége. 29. Teniszütő. 30. Algériai város. 32. Nap az órómai naptárban. 33. Helység
Győr közelében. 34. Eszenyi..., színésznő. 36. Plánum. 38. Nobel-díjas vegyész (György).
41. Mesterkélt testtartás. 43. Mint, akár (német). 46. Közlekedési pálya. 48. Római 51.
50. Névelő.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket január 19-ig 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 kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Huszka Jenő zeneszerző
egyik operettjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Koperta, levéltok – Fata morgana. 7. Sértetlen – Néma rab! 8. Tiltott
dolog – Pénzalap. 9. Dagad a tészta – Időmérő szerkezet. 11. Relé része! – Páratlan borona! 12. Színültig – Származik. 14. Á, á, …! – A szelén vegyjele. 15. Létrehoz – Kirakós
játék. 18. Előkelő – Magán visel. 19. Szélhámos – Motor forgórésze. 22. Betűt vet – Azonos betűk. 23. Dózis – Illatos kúszócserje. 25. Magyar popegyüttes – Kubai, ománi és luxemburgi gépkocsijelzés. 27. Címermadár – AKY 28. Fortély, intrika – Eszes. 30.
Folyadék – Gaboni és luxemburgi autójelzés. 31. Rokolya – Dohány káros alkaloidja.
FÜGGŐLEGES: 1. Sodrony – Nyugalom, összhang. 2. Zenedráma – Kel. 3. Igevégződés – A jód és trícium vegyjele. 4. Zúz – Hüvelyes növény. 5. Illúzió – Díszít, cicomáz.
6. Egyik égtáj – Dorong. 10. Hawaii köszönés – Régész öröme. 13. Énekel – San Marinó-i autóversenypálya. 16. Hivatali helyiség – Élénk szín. 17. Szerves oldószer – Kemény fekhely. 20. Európai nép – Nímand. 21. Személy, illető – Elnyűtt, ütött-kopott. 24.
Óriási, terjedelmes – … Miklós (Mikszáth). 26. Oroszlánnév – Tartó. 29. Üres lak! – Ásványi fűszer.
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Illegális bevándorlás

A politikai változások fordulatot hozhatnak

zett sikeresen, azt a tagállamoknak
kellett megtenniük. Véleménye
szerint 2017 arról szólhat, hogy –
a magyar javaslatoknak megfelelően – az az álláspont erősödik,
hogy az unió külső határain kell
megállítani az illegális migrációt, a
menekültkérelmeket pedig a határokon kívüli regisztrációs és menedékkérő
központokban
kell
elbírálni.
Arról is beszélt, hogy a máltai
elnökség prioritásai között szerepel
a menekültügyi ügynökség létrehozása.
Arra a kérdésre, hogy kvótaBakondi György szerint az ellenőrzés nélküli tömeges bevándorlás ügyben lehet-e változás, reményét
ellen az Európai Unió nem védeke- fejezte ki, hogy igen. Emlékezte-

tett: folyamatban van a Magyarország által indított kvótaper, amelynek végkimenetele erre hatással
lehet. Azt mondta, arra számít,
hogy jogi és nem politikai megfontolások alapján születik döntés az
ügyben.
Bakondi György arra számít,
hogy a migrációs hullám kísérőjelenségeként megjelent terrorcselekmények,
köztörvényes
bűncselekmények megállíthatóak,
az Európai Unióban pedig meghallják a nemzetállamok, valamint
az emberek hangját, és véghezviszik azokat a változásokat, amelyek célja az európai emberek
biztonsága. (MTI)

a regisztrációs központokban (hot
spot) illegális bevándorlónak minősített emberek egy része úgynevezett kiutasítási központokba
(Cie) került, ahol hónapokon vagy
akár éveken át több ezren szorongtak. Az észak-olaszországi Veneto
egyik ilyen táborában, ahol 1300an tartózkodtak, a hét elején lázadás tört ki egy fiatal nő halála miatt.
Angelino Alfano külügyminiszter
akkor úgy nyilatkozott, hogy fel
akarják gyorsítani a migránsok kitoloncolását és hazaszállítását.
A belügyminisztériumnak a sajtóban most közzétett tervezete a
túlzsúfolt és börtönökre emlékeztető táborokat akarja kisebbekkel
helyettesíteni, amelyeket úgynevezett humanitárius kormánybiztos
felügyelne. Korábban az olasz szenátus emberi jogi bizottsága jelentésében megállapította, hogy a hot
spotok és kiutasítási központok ez
idáig hatástalanok voltak, úgymond „illegális bevándorlókat
gyártottak, kiutasításuk helyett”.
A kisebb táborok felállításáról
az olasz kormány január 18-án
egyeztet az olasz tartományok és
városok vezetőivel. A tervezet kitér
a menedékkérőkre is, akiket továbbra is szétosztanának az önkormányzatok között: minden ezer

lakosra átlagosan 2,5 menedékkérő
jutna. Az önkormányzatok minden
befogadott menedékkérő után havi
500 eurót kapnak. A menedékkérők kérelmük elbírálásáig közhasznú munkát végeznének.
A római kormány az illegális bevándorlók kiutasítását kétoldalú
megállapodásokkal is igyekszik
gyorsítani. Marco Minniti belügyminiszter Tunézia és Málta
után a jövő héten Líbiába látogat,
hogy a nemzeti egységkormánnyal
az észak-afrikai ország partjairól
induló, migránsokat szállító hajók
feltartóztatásáról tárgyaljon. Afganisztán és Pakisztán esetében, amelyek nem hajlanak kétoldalú
kitoloncolási megállapodás megkötésére, az olasz kormány az
onnan érkezőket fejenként 3000
euróval ösztönözné a hazatérésre.
A Paolo Gentiloni vezette római
kormány migrációs megoldásait elsőként Beppe Grillo, az ellenzéki
Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetője bírálta blogján, hangsúlyozva,
hogy a sok kicsi tábor még jobban
lelassítja, és még költségesebbé
teszi az illegális bevándorlók kiutasítását. Az M5S vezetője szerint a
migránsok „felesleges parkoltatása” helyett azonnal el kell szállítani őket Olaszországból. (MTI)

vákkal igyekszik segíteni, hogy az
emberek újrakezdhessék lakásuk
valamelyik szobájából az életüket.
Aleppó újjáépítése hosszú időt
vesz majd igénybe, de most az emberek melegen tartása és élelmezése az elsődleges – hangsúlyozta
Malik. Az ENSZ által támogatott
helyi partnerszervezetek napi két
meleg étkezést biztosítanak 21 ezer
embernek, és naponta 40 ezren
kapnak kenyeret. Emellett 1,1 millió ember jut ismét palackozott,
tartálykocsikkal szállított vagy kutakból elérhető ivóvízhez.
Időközben mobil kórházakat is
felállítottak, és több mint 10 ezer
gyermeknek adtak be gyermekbénulás elleni oltóanyagot. Emellett
pedig több ezer fiatalt kell ismét
beilleszteni az oktatásba különleges felzárkóztató osztályok segítségével.
A lázadók uralma alatt a város
keleti felében nem vezették az
anyakönyveket, így a születéseket,
házasságokat és a halálozásokat
sem tartották nyilván. A világszervezet ezért most a damaszkuszi
kormánnyal együttműködésben
igyekszik az embereket megfelelő
iratokkal ellátni.
A hónapokig tartó légi csapások
kórházakat, iskolákat, utakat és lakóházakat romboltak le, és megrongálták a város két fő

vízszivattyú-állomását is. Az
ENSZ-illetékes
hangsúlyozta,
hogy az Aleppóban tapasztalt pusztítás mértéke jóval meghaladja
mindazt, amit az afganisztáni és
szomáliai háborús övezetekben látott. „Semmi sem készíthetett
volna fel minket az itteni pusztítás
mértékére, mivel az minden képzeletet felülmúl” – tette hozzá Malik.
Hannano volt az egyike azoknak
az aleppói negyedeknek, amelyek
elsőként kerültek a lázadók kezére
2012-ben. Tavaly decemberben
pedig ez volt az első kerület, amelyet a kormányerők visszafoglaltak
a város teljes ellenőrzéséért indított
hadműveletükben. A szíriai felkelés jelképévé vált város visszafoglalásának lélektani, politikai és
stratégiai jelentősége volt, egyúttal
Bassár el-Aszad szíriai elnök legnagyobb győzelmét jelentette a
közel hat éve folyó konfliktusban.
A hadsereg és a vele szövetséges
milíciáknak a hónapokig tartó szíriai és orosz légi csapásokat követő
előrenyomulása közepette a keletaleppói negyedek több lakója is
úgy döntött, hogy nem hagyja el
otthonát, míg több tízezren elmenekültek. December végén pedig,
a harci cselekmények befejeztével
hozzávetőleg 35 ezer ellenzéki
fegyverest és civilt evakuáltak a
városból. (MTI)

Az Európa-szerte tapasztalt
negatívumok, a belbiztonsági
helyzet jelentős romlása, a
terrorista cselekmények gyakorisága arra ösztönzik a választott politikai vezetőket,
hogy az eddigi hibás migrációs politikájukon változtassanak, a politikai változások
pedig fordulatot hozhatnak
az illegális bevándorlásban –
mondta a magyar miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális
csatornának csütörtökön.

Átalakítják
az olaszországi migrációs rendszert

Tömegeket befogadó táborok helyett sok kis létszámú
központ felállítására készül
az olasz belügyminisztérium
az illegális bevándorlók kiutasításának felgyorsítására,
Marco Minniti olasz belügyminiszter pedig Líbiába
utazik, hogy az észak-afrikai
ország partjairól induló, migránsokat szállító hajók feltartóztatásáról tárgyaljon –
jelentették a csütörtöki olasz
lapok.

Az olasz belügyminisztériumnak a sajtóban nyilvánosságra hozott tervezete szerint a húsz olasz
tartományból tizennyolcban több
kisebb, egyenként legfeljebb
nyolcvan-száz fős befogadóközpontot állítanak fel. Mindegyik a
városoktól távol, repülőterek közelében létesül a kiutasítások felgyorsítása céljából. Ezekbe a táborokba
azok a migránsok kerülnének, akik
az olasz hatóságok szerint nem jogosultak menekültstátuszra, vagyis
illegális bevándorlók, ezért el kell
hagyniuk Olaszországot.
A római belügyi tárca a kaotikus
olaszországi migrációs helyzetre
keres megoldást. 2016-ban minden
korábbinál nagyobb számban, több
mint 181 ezren érkeztek Olaszországba. Az eddigi gyakorlat szerint

Ezrek térnek vissza Kelet-Aleppóba

Ezrek kezdtek visszatérni a
korábban felkelők uralta
kelet-aleppói városnegyedekben szétlőtt otthonaikba,
dacára a fagyos időjárásnak
és a „minden képzeletet felülmúló” háborús pusztításoknak – mondta Szajjad
Malik, az ENSZ Menekültügyi
Főbiztosságának (UNHCR)
Szíriáért felelős képviselője a
Reutersnek adott helyszíni
interjújában.

Az elmúlt pár napban mintegy
2200 család tért vissza a keleti városrész Hannano nevű lakónegyedébe. „Az emberek kezdtek
visszajönni Kelet-Aleppóba, hogy
láthassák, mi maradt meg üzleteikből, házaikból, áll-e még az épület,
kifosztották-e otthonukat (…),
hogy lássák, érdemes-e egyáltalán
visszatérniük” – mondta Malik.
A hazatérők szörnyű körülményekkel szembesülnek. „Rendkívüli, kegyetlen hideg van itt. A
házaknak, amelyekbe az emberek
visszajöttek, nincs sem ablakuk,
sem ajtajuk, sem tűzhelyük” – tette
hozzá.
Az emberek további pusztulásának megakadályozása érdekében
létfontosságú a humanitárius segély. Az ENSZ matracokkal, hálózsákokkal és a kitört ablakok
lefedésére szolgáló műanyag pony-
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Felhívás Teleki-virág biológia és
természetvédelmi
versenyen és szaktáborozáson
való részvételre
- középiskolás diákok számára -

A szovátai Teleki Oktatási Központ és Gub Jenő Természetismereti Tudástár idén is megszervezi a Teleki-virág biológia és természetvédelmi
vetélkedőt IX–XII. osztályos diákok számára. A táborozás április 21–25.
között zajlik Szovátán, a Teleki Oktatási Központban.
A táborozáson való részvételre egy rövid (legfeljebb 15 oldal, mellékletekkel együtt!) dolgozat megírásával lehet benevezni.
Témák:
1. Természetvédelem a lakókörnyezetemben (Egy lakóhelyhez közel
eső természetvédelmi terület állat- és növényvilágának, kultúrtörténeti,
művelődéstörténeti, néprajzi jellemzőinek, jelentőségének bemutatása
saját megfigyeléseken, kutatáson keresztül)
2. Egy kevésbé ismert erdélyi természettudós (Életút, tudományos
munkásság bemutatása, elemzése. Pl: id. és ifj. Xantus János, Nyárády
Erazmus Gyula, Apáthy István, Hankó Vilmos stb.)
Egy dolgozatnak maximum két szerzője lehet.
A dolgozatokat 2017. április 2-ai határidővel az alábbi e-mail-címre
kérjük beküldeni:
E-mail tárgya: Teleki-virág természetvédelmi verseny
e-mail: sz_hunor@yahoo.com
Az írások formai követelményei:
* Címlap: szaktábor megnevezése, írás címe, szerző neve, iskola, osztály, szakirányító neve, évszám.
* Szöveg: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, sorkihúzás,
1,5-ös sorköz; fejezetek címe: 14-es betűméret, vastagított, tartalomjegyzék feltüntetése a dolgozat elején ajánlott. Az idézett könyv, honlapcím
feltüntetése minden idézet, gondolatmenet átvétele esetében lábjegyzetben, végjegyzetben kötelező, külön irodalomjegyzéket a dolgozat végén
kell mellékelni. Interneten elérhető forrásmunka esetén a teljes webcím,
és az elérés évszáma is feltüntetendő!
Figyelem!
A formai követelményeknek nem megfelelő, illetve plagizált
dolgozatok nem kerülnek elfogadásra!
A táborozáson az értékelő tanárok által legjobbnak rangsorolt dolgozatok szerzői vehetnek részt (a dolgozat mindkét szerzője). Az eredményről mindenkit személyesen ímélben értesítünk április 16-ig az
eredménylista honlapunkra (www.tok.ro) és Facebook-oldalunkra is felkerül.
A táborban folyó tevékenységek:
* Neves erdélyi/ magyarországi szakemberek előadásai
* Vetélkedő, bemutatók
* Dokumentumfilmek vetítése
* Kirándulás/ terepgyakorlat
* Szórakoztató programok
A táborban való részvétel ingyenes, az utazás költségeit a résztvevő fizeti.
További információk kérhetők Szolláth Hunortól a
sz_hunor@yahoo.com címen.

Marosvásárhely
municípium

versenyvizsgát hirdet

egy III. besorolású, felső szakmai fokozatú
referensi közalkalmazotti állás
betöltésére a szociális ügyosztály keretében működő
szociális védelmi szolgálatnál.
A versenyvizsgára (írásbeli) az intézmény Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén kerül sor
2017. február 7-én 10 órakor.
A beiratkozási dossziékat a hirdetésnek Románia Hivatalos Közlönye III. részében való megjelenését követő 20
napon belül kell benyújtani az intézmény székhelyén a 87es irodába, a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat
49. cikkelyének 1. bekezdése, valamint a 2013. évi 192es rendelet előírásainak megfelelően.
A versenyvizsgán való részvétel feltételei, a beiratkozáshoz szükséges okiratok és a bibliográfia jegyzéke az
intézmény
székhelyén
kifüggesztve
és
a
www.tirgumures.ro honlapon megtalálható.
Bővebb felvilágosítás a 0265/268-330, 110-es belső telefonszámon naponta 8 és 14 óra között.
Dr. Dorin Florea polgármester
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

VÁSÁROLUNK festményt, ezüstöt,
bútort, régiséget. Tel. 0740-242-861.
(56027)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (57166)

ELADÓ női székely ruha. Tel. 0265/219300. (58015)
HÚSDISZNÓK, süldők eladók. Tel.
0732-586-648, 0724-957-478. (1329)
ELADÓ: váltóeke, 3 m-es vetőgép,
tárcsás kasza, műtrágyaszóró, gabonaőrlő, borona, kultivátor. Tel. 0743860-354, 0745-404-666. (1358-I)
ELADÓ: fiókos főzőkályha 300 lejért,
jól működő Bronx tévé 200 lejért. ELCSERÉLEK egy rendezett, szigetelt,
csendes, szép, jó helyen levő – busz,
üzletek, piac a közelben – kétszobás
(50 m2) tégla tömbházlakást (háromemeletes, padlásos tömbházban) magánházzal,
külön
udvaron.
Lakásközvetítők kizárva. Érdeklődni a
0730-445-527-es telefonszámon 15–
18 óra között. (1365-I)
ELADÓK mangalica és húsdisznók
különböző súlyban. Tel. 0740-190305. (1366-I)
ELADÓ akácfa házhoz szállítva. Tel.
0757-883-361. (1369-I)

LAKÁS
SÜRGŐSEN kiadó szobát keres 40
éves férfi. Tel. 0742-543-586.
(1333-I)

SÜRGŐSEN vásárolok garzont vagy
tömbházlakást. Tel. 0745-423-310. (1364)

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
Csalhó utcában. Tel. 0737-797-975.
(1364)
KIADÓ magánház: két háló, konyha,
előszoba, fürdő. Tel. 0742-056-859.
(1371-I)

TÁRSKERESÉS

49 ÉVES, kedves hölgy egy gyerekkel
szeretne rátalálni kedves, hűséges,
jóindulatú, jólelkű társára, aki hű barátja
lenne. Tel. 0748-598-098. (1351)

MINDENFÉLE

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)
TERMOPÁN, szalagfüggönyök és redőnyök szerelése és javítása. Tel.
0 7 4 4 - 5 0 4 - 5 3 6 .
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(58859)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (58016-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (58233)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával, és eladók használt
hűtők, fagyasztók, kombináltak. Tel.
0722-846-011. (1325)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (1341)
EGYEDÜLÁLLÓ, idős személy lelkes
gondozását,
támogatását
vállalom
előnyösen, örökség ellenében. Tel. 0752437-054. (1355)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (1359-I)
NÉMET nyelvóra felnőtteknek és gyerekeknek. Tel.
0751-309-402.
(18413-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Már
régen
itt
hagytál
bennünket, de szívünkben
őrzünk, mint egy kincset.
Fájó
szívvel
emlékezünk
január
6-án a marosvásárhelyi
születésű
id.
FARCZÁDI
SÁNDORRA
halálának 11. évfordulóján.
Felesége, Irén, fia, Jancsi és
szerettei. Nyugodj békében!
(1330-)

Szomorúan
emlékezünk
január 6-án NAGY JULIANNÁRA
halálának
első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! A
gyászoló család. (1320-I)

Az idő múlik, a fájdalom
megmarad, de szívünk mélyén
mindig velünk vagy.
Fájó szívvel emlékezünk a
nyárádszentlászlói KOVÁCS
FERENCRE halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (58248)

Szomorú szívvel emlékezünk
a ratosnyai születésű özv.
TODORAN
ERZSÉBETRE
szül. Puskás, aki január 6-án
két éve hagyta itt szeretteit.
Szerető jóságát nem felejtjük
el. Nyugalma legyen csendes!
Keresztfia, Szilárd, húga,
Rozália. (1326)

Fájó
szívvel
emlékezem
január
6-án
férjemre,
MIHÁLYDEÁK
GYULÁRA
halálának ötödik évfordulóján.
Akik ismerték, gondoljanak rá
kegyelettel. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét örökké szívemben
őrzöm. Felesége. (1328-I)

Fájó szívvel emlékezünk és
hálás szeretettel gondolunk
drága
jó
szüleinkre,
a
nyárádmagyarósi születésű
ERDEI TAMÁSRA és ERDEI
(szül.
Sikó)
ESZTERRE.
Édesapánk
31
éve,
édesanyánk 22 éve nincs már
közöttünk. Drága emlékük,
szeretetük,
jóságuk
a
szívünkben él. Öt gyermekük
és családjuk. (1334-I)

A búcsú nélküli elválás fájó
emlékével gondolunk életünk
legszomorúbb napján, január
7-én a marosszentgyörgyi
KULCSÁR KÁROLYRA (Kuly)
az IRA volt munkatársára,
halálának első évfordulóján.
Drága emlékét szívében őrzi
felesége, két fia, két menye,
valamint négy unokája: Anita,
Maja, Hanna és Vivien.
Nyugodj békében, Kuly tata!
(1335-I)

Soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk január
6-án az udvarfalvi születésű
SZÁSZ
JÁNOSRA
(Jani)
halálának nyolcadik évfordulóján. Akik ismerték és
tisztelték, gondoljanak rá
kegyelettel.
Áldott,
szép
emlékét szívünkben őrizzük
egy életen át. Lánya, Joli, fia,
Janika, imádott két unokája:
Meli és Levi, dédunokái:
Renáta és Patrik. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Pihenj békében,
drága jó apánk! A gyászoló
család. (1336)

Minden évben eljön egy nap,
mely szívünkben fájó emléket
hagy. Szívedben nem volt
más, csak jóság, szeretet,
munka és küzdelem. Nem volt
több hajnal, ennyi volt az élet,
csak szíved súgta: isten
veletek!
Fájó
szívvel
emlékezünk
drága
gyermekünkre,
a
mezőfelei NAGY ISTVÁNCSABÁRA
halálának 6.
évfordulóján.
Emlékeznek
szülei,
testvére,
Balázs,
nagymamája és azok, akik őt
nagyon szerették. Csendes
legyen álmod, találj odafenn
lelki boldogságot! (1339-I)

Egy könnycsepp az arcunkon
érted él, egy gyertya az
asztalon
érted
ég,
egy
fénykép, mely őrzi emlékedet
és egy égi út, mely elvitte
életedet. A bánat, a fájdalom
örökre megmarad. Örök az
arcod, nem száll el a szavad,
szereteted,
mosolyod
a
szívünkben marad. Szerettünk
nagyon, amíg csak éltél,
legyen áldott a föld, ahova
megpihenni tértél.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk a szentgericei
születésű ERDEI CAROLINÁRA
halálának második évfordulóján. Lánya és unokái. (1340)

Sohasem halványul a szívemben
emléked, soha nem szűnik meg a
lelkem gyásza érted. Hiányod
fájdalom, elviselni nehéz, örökké
tart szívünkben a megemlékezés.
Szív-lélek ember voltál, aki a
szívén keresztül gondolkodott és
cselekedett. Köszönet a sok jóért
és az egymással töltött évekért.
Kegyelettel emlékszem rád, a
nagyernyei születésű GIDOFALVI
BÉLÁRA
halálának
6.
évfordulóján. Áldott emlékét hűen
őrzöm szívemben, amíg csak élek.
Nyugodjál békében, te drága
lélek!
Feleséged. (1304)
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.
Fájó szívvel emlékezünk a
legjobb
szülőkre:
a
marosszentgyörgyi
PATAKI
JÁNOSRA, aki december 11én múlt egy éve, hogy
elhagyott minket, őt követte
édesanyánk, PATAKI ANNA,
kinek szíve utolsó dobbant
egy éve, január 6-án reggel.
Drága szüleink, nyugodjatok
békében! Bánatos leányotok,
Piroska és családja, fiatok,
Lajcsi és családja, testvéreitek
és
családjuk.
Szeretettel gondolunk rátok!
(1343)

Kegyelettel
és
szomorú
szívvel emlékezünk szeretett
édesanyánkra,
SZIKSZAI
MÁRIÁRA
halálának
2.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (1352-I)

Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
az
udvarfalvi
TÓTH
MAGDOLNÁRA halálának 16.
évfordulóján. Hiányzol, ANYU!
Péter, Tamás és családjuk.
(1360-I)

Valahol a felhők fölött van egy
másik világ, ahol minden szép
és nem szenved senki már.
Fájó szívvel emlékezünk a
kutyfalvi születésű CSISZÉR
GIZELLÁRA,
a drága jó
nagymamára, halálának első
évfordulóján.
Szerettei:
Tündike, Csilla, Mimi és
Kálmán. Nyugodjon békében!
(1370-I)

Számunkra sohasem leszel
halott, örökké élni fogsz, mint
a csillagok. Az idő elmúlhat,
szállnak az évek, de a mi
szívünkben
megmarad
szeretett, drága emléked.
Könnyes
szemmel
emlékezünk KISS IBOLYÁRA szül.
Csengeri
halálának
12.
évfordulóján. Nélküled kell
élnünk, de te itt élsz
szívünkben, ez ad erőt
nekünk. Férje, lánya és
unokája, Rudika. (sz-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett, drága jó édesanya,
nagymama, jó testvér, anyós és
nagynéni,
özv. KULCSÁR ILONA
életének 82. évében rövid szenvedés után folyó hó 4-én csendesen
megpihent.
Drága
halottunkat folyó hó 6-án, pénteken déli 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a gernyeszegi
református temetőben.
Szeretett családja. (1354-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek, apa, nagyapa, testvér, élettárs és jó barát,
BIDIGA MIKLÓS
(Csocsó)
életének 61. évében elhunyt. Temetése január 10-én, kedden 15
órakor lesz a kőtemplomi temetőben.
A gyászoló család. (1361-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, apa, tata, testvér,
rokon, szomszéd,
SZABÓ ADALBERT
január 5-én életének 73. évében
elhunyt. Emléke legyen áldott és
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten vettünk tudomást EMMA unokatestvérünk
haláláról. Vigasztalódást kívánunk a családnak. Nyugodj
békében! Boggy és Rodi
családjukkal. (sz-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk minden
kedves
együttérzőnek,
akik
szeretett halottunk, KOVÁCS
KÁROLY temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és
gyászunkban osztoztak. Gyászoló hozzátartozói. (1331-I)

Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága halottunk,
VALICS KÁLMÁN
temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek. A gyászoló család.
(1332-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A marosvásárhelyi SUMEL ELECTROMUREŞ PRODUCŢIE KFT. alkalmaz ESZTERGÁLYOST;
LAKATOST; FÉMMEGMUNKÁLÓ SZAKEMBERT számvezérlésű (CNC) esztergára, valamint CNCmarógépre. 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)

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, 0745-379-638. (sz.-I)
AJTÓ-ABLAK ÉS BÚTOR GYÁRTÁSÁRA SZAKOSODOTT CÉG alkalmaz: FAIPARI TERVEZŐMÉRNÖKÖT, MŰSZAKI RAJZOLÓT, ASZTALOST. Jelentkezési határidő 2017. január 13. Az önéletrajzokat a faipariroda@gmail.com e-mail-címre kérjük küldeni. Tel. 0736-999-099. (sz.-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás! Tapasztalat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni
a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon.(sz-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható HÖLGYEKET és URAKAT hosszú
távra, könnyebb és nehezebb betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és
írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül
keresünk BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (sz.-I)

PROFI JOGOSÍTVÁNNYAL rendelkező SOFŐRT alkalmazok. Tel. 0744-511-664. (1342-I)

ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk élelmiszerüzletbe. Tel. 0745-891-451. (1321-I)

ÉTTEREMBE keresünk PINCÉRNŐKET, PIZZÁST és FUTÁRT. Tel. 0745-891-451. (1321-I)

ALKALMAZUNK ELÁRUSÍTÓNŐT Jedden bárba. Tel. 0752-608-184. (1322-I)

A NYÁRÁDTŐI PSIHOSAN EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ÁPOLÓNŐKET alkalmaz. Önéletrajzokat a gabos@orizont.net e-mail-címre várjuk. (18410-I)

KEZDJE JÓL az új évet! Pótszilveszterezzen GEMINI vendéglőben január 21-én 21 órai kezdettel! A
legjobb élőzene, menü kifogástalan áron! Iratkozni a helyszínen. Érdeklődni a 0265/319-306-os telefonszámon. (sz-I)

IDŐSGONDOZÁSRA Németországba keresünk 28-60 év közötti nőket alapszintű német nyelvismerettel. Havonta indítunk német nyelvtanfolyamot. Jövedelem: 900–1200 euró között. A szállás, teljes ellátás, szállítás Marosvásárhely és a német család lakcíme között oda-vissza biztosítva van. Információk
hétfő–péntek 9–18 óra között a 0748-122-242-es telefonszámon. (18407-I)

HÍRSZERKESZTŐT/HÍRBEMONDÓT keres az Erdély FM. Előnyt jelent a közéleti jártasság, rádiós
vagy újságírói tapasztalat, de nem kizáró jellegű. A legfontosabb, hogy légy kíváncsi és nyitott a világra.
Küldd el önéletrajzodat az erdelyfm@erdelyfm.ro e-mail-címre legkésőbb január 15-ig. De személyesen
is leadhatod a szerkesztőségben, Marosvásárhelyen, a Predeal utca 12. szám alatt. (sz.-I)

A REFLEXO RELAX THERAPY – akkreditált felnőttképző – MASSZŐRTECHNIKUSI tanfolyamot
indít. Iratkozni a 0745-892-225-ös telefonszámon. (18410)

HA KOMOLY, AMBÍCIÓS, jó kommunikációs készséggel rendelkező személy vagy és szükséged van
pluszjövedelemre, vagy egy különleges helyzet megakadályoz abban, hogy mindennap bejárj a munkahelyre, dolgozhatsz velünk az otthonod kényelméből, másodállásban vagy akár főállásban is. Ingyenes
oktatást biztosítunk a telemarketing, telefonos értékesítés terén, állandó támogatást és technikai fenntartást,
valamint a befektetett munkával egyenesen arányos bérezést ajánlunk. Érdeklődni lehet hétfőtől péntekig
8–15 óra között a következő telefonszámon: 0751-244.007. (-I)

MAROSVÁSÁRHELYI IRODÁNKBA keresünk ambíciós, kitartó munkatársakat, kortól függetlenül,
napi 6 órás munkaidőre, a hétvégék szabadok. Kötelező az otthoni 7 év és érettségi, felsőfokú végzettség
nem! Ha gazdag román nyelvű szókinccsel és jó kommunikációs készséggel rendelkezel, nyitott vagy az
újra, csatlakozhatsz egy értékes csapathoz. Ingyenes betanítást biztosítunk és a befektetett munkával arányos bérezést. Érdeklődni lehet hétfőtől péntekig 8–15 óra között a következő telefonszámon: 0751244.007. (-I)

A ROHID.CONSTRUCT KFT. alkalmaz ÁCS-KŐMŰVES-VASBETONSZERELŐ szakmunkást.
Magas kereseti lehetőség, munkakezdés 2017. januárban. Érdeklődni a 0773-391-682-es telefonszámon.
(1299-I)

A MUREŞ INSOLVENCY SPRL (székhely: Marosvásárhely, Gh. Avramescu utca 4. szám) az
ENERGOMUR RT. cégfelszámolójaként
nyilvános árverést szervez
az adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére:
1. A Béke utcához tartozó hőközpont (Marosvásárhely, Építő utca 5. szám), hasznos felület: 691,16
négyzetméter. Kikiáltási ár: 226.198,26 euró.
2. 1-es számú Szabadság utcai hőközpont (Marosvásárhely, Szabadság utca 105. szám), hasznos felület:
273,65 négyzetméter. Kikiáltási ár: 53.468,46 euró.
3. Bodor Péter utcai hőközpont (Marosvásárhely, Bodor Péter utca 8. szám), hasznos felület: 64,65
négyzetméter. Kikiáltási ár: 12.882,96 euró.
4. Ingatlan (manzárd) (Marosvásárhely, Kós Károly utca 1/B szám). Kikiáltási ár: 312.973,47 euró.
5. Dacia SPM, kikiáltási ár 3.816 lej + héa.
Az árverést január 13-án 12 órától tartják a felszámoló székhelyén, és azonos időpontban megismétlik
minden pénteken, a javak értékesítéséig. Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi garanciát, a feladatfüzetet és a részvételi díjat, valamint jelzik a részvételi szándékot az árverés előtti napon 12 óráig.
A részvételi garanciát a RO28RNCB0193015967210036-os, a marosvásárhelyi BCR Central bankfióknál nyitott számlaszámra kell átutalni, vagy készpénzzel is lehet fizetni a felszámoló székhelyén.
Bővebb tájékoztatás a 0265/261-019 vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.
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A Siletina Impex Kft. –
Helyi Közszállítási Rt. Társulás
közleménye

Felhívjuk az 55 év fölötti marosvásárhelyi nyugdíjasok figyelmét, hogy
• a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. által
2016-ban kibocsátott ingyenes közszállítási bérletek
2017. január 31-ig érvényesek.
• Az új ingyenes bérleteket 2017. január 16-ától
lehet kiváltani.
• Azon 55 év fölötti nyugdíjasok, akik ingyenes bérletet szeretnének kiváltani, személyesen tehetik meg, az
alábbi okiratok felmutatásával:
Ø 2016. decemberi nyugdíjszelvény –
eredeti és másolat
Ø személyazonossági igazolvány – eredeti és másolat
Ø egy nemrég készült személyazonossági típusú
(3/4 cm-es) fénykép – csak azoknak, akik először
váltják ki bérletüket
Ø 5 lej (a bérlet nyomtatványának díja) befizetésével
Fontos, hogy a tulajdonos személyesen írja alá a bérlet
átvételét, és adja meg a telefonszámát is, ami hasznos
lehet bizonyos esetekben.
• A bérleteket a következő helyszíneken lehet átvenni:
1. A társulás Béga utca 2. szám alatti székhelyén
2. A főtéren (a régi jegypénztárban)
3. A Tudor Vladimirescu negyedben
4. Az 1848-as úton (Kövesdomb)
5. A megyei kórháznál levő jegyárudában
6. A Panovban (Bolgárok tere)
7. Az Auchan nagyáruháznál levő jegyárudában
A zsúfoltság elkerüléséért kérjük az érdekelteket, hogy
idejében jelentkezzenek az otthonukhoz legközelebbi
helyszíneken.
Az igazgatótanács

A Siletina Impex Kft.
és Helyi Közszállítási Rt. Társulás
közleménye

A Siletina Impex Kft. és Helyi Közszállítási Rt. Társulás tájékoztatja az 55 év alatti marosvásárhelyi nyugdíjasokat, hogy a 2007. december 18-án elfogadott
425-ös helyi tanácsi határozat értelmében havonta 20
darab helyi költségvetésből támogatott félárú jegyre jogosultak, amelyekkel a városi közszállítás járművein utazhatnak.
Ø Az ártámogatott jegyeket két részletben lehet beszerezni, az első félévi jegyek januártól júliusig érvényesek. A tavalyi év második felében beszerzett
ártámogatott jegyek január 10-ig érvényesek.
Ø Január 4-étől 2017 első félévére az ártámogatott
autóbuszjegyeket a marosvásárhelyi közszállítási társulás jegypénztárainál (Rózsák tere, Kövesdomb,
Tudor negyed és az Auchan üzletkomplexum előtt) vásárolhatják meg.
Ø Az ártámogatott jegyeket a jogosultak csak személyesen vásárolhatják meg a 2016. decemberi nyugdíjszelvény, illetve a személyazonossági igazolvány
(eredeti és másolat) birtokában. Kötelező jellegű az átvételt bizonyító aláírás és a személyes telefonszám
megadása annak érdekében, hogy az elérhetőség szükség esetén biztosított legyen.
Az igazgatótanács
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__________________________________________ HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY ________________________________________ 2017. január 6., péntek

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:
Tipp: Laktózmentes UHT tej 1,5% (1 l) 5,69 lej. Laktózmentes vaj (200 g) 9,49 lej. Laktózmentes
natúr joghurt (150 g) 2,49 lej. Laktózmentes tejföl (150 g) 2,49 lej. Laktózmentes habtejszín (0,5 l) 8,49
lej. Laktózmentes madártej (0,5 l) 4,95 lej. Laktózmentes vajkrém (180 g) 2,95 lej. Laktózmentes
tehéntúró (180 g) 6,49 lej. Laktózmentes natúr tömlős sajt (100 g) 3,19 lej. Laktózmentes túrós
desszert (30 g) 1,29 lej. Laktózmentes Medve háromszögű sajt (140 g) 4,49 lej.

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Január 12-étől újra lehet
helyi adót és illetéket fizetni
a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatalnál!

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az adófizető magán- és jogi személyeket, hogy
2017. január 12-től be lehet fizetni a helyi adókat és illetékeket. Az ügyfeleket a megszokott program szerint
fogadják. A pénztárak hétfőtől péntekig reggel 8 órától
12 óráig és 12.30-tól 14.30-ig lesznek nyitva. Az adóikat
teljes mértékben befizető marosvásárhelyiek a korábbi
évekhez hasonlóan ezúttal is kedvezményben részesülnek. Mind a magán-, mind a jogi személyek 10%-os
kedvezményben részesülnek, amennyiben 2017. március 31-ig teljes mértékben befizetik adóikat. A marosvásárhelyi adófizetők számára az adók és illetékek
értéke nem változik a tavalyi évhez viszonyítva. Bővebb tájékoztatás az idei évre vonatkozó adókkal és illetékekkel kapcsolatosan a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal www.tirgumures.ro honlapján
található.
A bel- és külkapcsolati osztály

Óvják a vízmérő berendezéseket
nagy fagy idején!

Az elkövetkező időszakra előre jelzett alacsony hőmérsékleti értékekre való tekintettel, az Aquaserv vízszolgáltató vállalat azt javasolja a fogyasztóknak, hogy tartsák zárva és szigeteljék le a vízóraaknákat, hogy a
mérőműszerek és a belső berendezések ne fagyjanak le.
Az ivóvízhálózaton jelentkező esetleges meghibásodások mihamarabbi megtalálása és orvoslása érdekében az Aquaserv növelte ellenőrző/hibaelhárító csoportjai
számát, és arra biztatja a lakosságot, hogy jelezze a meghibásodásokat az alábbi telefonszámok valamelyikén:
• Zöldszám (a Romtelecom hálózatban) 08 008 208 888
• Marosvásárhely – 0265/208-888
• Szászrégen – 0265/512-800
• Segesvár – 0265/772-350
• Marosludas – 0265/411-425
• Dicsőszentmárton – 0265/446-197, 0265/441-035
• Radnót – 0265/471-394
• Székelykeresztúr – 0266/242-703, 0266/242-657
client@aquaserv.ro
facebook.com/compania.aquaserv
twitter.com/aquaservmures
Fontos: Amennyiben az elágazás aknája magántulajdonban van, a törvényes
előírások értelmében a mérőóra jó állapotának megőrzése az ügyfél felelőssége, következésképpen a fagy által tönkretett mérőórák költségei önökre hárulnak.
Köszönjük!
Az Aquaserv Rt.

