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A szerződés 15 hónapja lejárt

A bérleti díjból az épület homlokzatát szeretnék felújítani

A magyar kultúra
napja és magyar
est Marosludason

Marosludason is hagyománnyá vált a
magyar kultúra napjának ünnepe. Idén
január 22-én 17 órától kerül sor a rendezvényre a művelődési házban, a
szervezők, a helyi RMDSZ, a Petrőczi
Kata Szidónia Egyesület, valamint a
Hajdina Kulturális Egyesület ez alkalommal is tartalmas délutánt és estet
ígérnek.

____________2.
Másfél hónapja
tartja rettegésben
a lakókat

Másfél hónapja rendszeresen lejár
Székelyvéckére, Ravába, Zsákodra –
és Gyulakután is látták – egy feltételezhetően másfél, kétéves anyamedve. Az állat bejár a háztáji
gazdaságokba, kaptárakat dézsmál
meg, az utóbbi időben éjjelente egykét juhot is elejtett.

____________4.
Fiatal író rangos
elismerése

Tegnap Szekszárdon kiosztották a
Mészöly Miklós-díjat, melyet az idén
Szabó Róbert Csaba író, a Látó szerkesztője kapott. A rangos elismeréssel
egy magyar vagy közép-európai író
munkásságát díjazzák.

Bodolai Gyöngyi
Téves hír jelent meg az egyik román nyelvű
napilapban tegnap arról, hogy közeledik a Keresztelő Szent János római katolikus plébánia és
a polgármesteri hivatal között a Művészeti
Szaklíceum által használt épület bérbeadására
megkötött szerződés érvényességének a lejárta.
Ez nem felel meg a valóságnak, mivel a szerző-

dés már 2015. szeptemberben lejárt. Mivel
nincs szerződés, a polgármesteri hivatal 10 hónapja nem fizeti a bérleti díjat, holott a plébánia
elkészíttette az épület külső felújítására vonatkozó tervet, aminek kivitelezéséhez tavasszal
szerettek volna hozzáfogni – nyilatkozta Bálint
Géza, a plébánia adminisztrátora. Ezért van
nagy szükség az elmaradt bérleti díjra, a korábbi
években ugyanis a kötelező módon megszabott

Fotó: Nagy Tibor

összeghez képest sokkal többet költöttek az
épületen elvégzendő különböző munkálatokra,
pontosabban a bérleti díj 476 százalékát.
Hogy nem köttetett meg időben az új bérleti
szerződés, ez semmiképpen sem a bérbeadó
számlájára írandó. A plébánia ugyanis már a korábbi szerződés lejárta előtt két héttel figyelmeztető levelet küldött a polgármesteri
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith
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: Kiváló minőségű olasz harisnyát keres? Nálunk megtalálja!
Panzi kimérős kutyaeledel többféle ízben (csirke, marha, bárány) 3,95 lej/kg.
Ozzi kutyakonzerv 1240 g (csirke/marha) 4,59 lej/darab.
King kutyakonzerv 1240 g (marha) 3,95 lej/ darab.
Panzi dobozos kutyakonzerv (csirke/máj) 415 g 1,95 lej/darab.
Aramis cica/kutyaszalámi 1 kg 3,49 lej/darab.
Panzi multivitamin-tabletta kölyökkutyáknak (100 db) 4,95 lej.
Pedigre-darabok mártásban (pulyka-sárgarépa/marha-nyúl/csirke-zöldség) 1,95 lej/darab.
Ozzi macskakonzerv (marha/csirke ) 415 g 1,95 lej/ darab.
Panzi macskakonzerv (baromfi/ májas/csirkés ) 415 g 1,95 lej/darab.
Pet daily macskakonzerv vadhússal 415 g 1,69 lej/darab.
Whiskas-darabok marhahúsos mártásban 100 g 2,29 lej/darab.
Edeka német jutalomfalatok (marha/csirke) 60 g 3,49 lej/darab.
Dreamies jutalomfalatok (sajt/sajt-hal) 60 g 4,49 lej/darab.
Panzi szőrregeneráló tabletta macskáknak 100 db 4,95 lej/darab.
Vega cicaszalámi (bárány/nyúl) 400 g 2,49 lej/darab.
Edeka hörcsög/nyúleledel 250 g 5,49 lej/darab.

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

____________4.
Az első magyar
orvosnő

Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő 1847. szeptember 30-án született Nagytétényben (Pest megye). Az
ötgyermekes református családban ő
volt a negyedik gyermek.

____________15.

Hiénák

Azt tartja a közmondás, hogy holló hollónak nem vájja
ki a szemét. Romániára azonban – mint sok más szabály
– ez sem érvényes, amint a régi paraszti időjóslásoknak is
lejárt az ideje a légszennyezés és a globális felmelegedés
miatt. Ebben az esetben nem légszennyeződésről van szó,
az egész társadalmat métely rágja. Hiszen ami nálunk történik, annak az egész világ a csodájára jár.
De ha már a jelképeknél és hasonlatoknál tartunk: az
egymást fenyegető, zsaroló, rágalmazó és szidalmazó politikusok leginkább vérszomjas, veszett hiénákra hasonlítanak, amelyek elvakultan tépik-marcangolják egymást. A
harc vérre megy: a győztes mindent visz, aki alulmarad,
tudja, hogy nehéz idők várnak rá ebben a demokratikusnak csúfolt rendőrállamban.
Az egyszerű ember, ha éppen nem a hó alól próbálja kiásni magát, szinte hipnotizáltan ül a tévé előtt, és nézi,
amint a politikusba meg – úgymond – igazságszolgáltatókba öltözött hiénák vadul tépik-marják egymást. A felhozatal bőséges: mostanában a leggyakoribb az
úgynevezett „binom”, amit akár kétfejű sárkánynak is fordíthatnánk, hiszen a politikusok, a hisztérikus műsorvezetők és politikai elemzők egy része minden rossz kútfejének
tartják, de ott vannak a szekusból SRI-ssé átkeresztelt
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 59 perckor,
lenyugszik
17 óra 8 perckor.
Az év 20. napja,
hátravan 345 nap.

Ma FÁBIÁN, SEBESTYÉN,
holnap ÁGNES napja.
ÁGNES: görög eredetű, jelentése: szent, tiszta, szemérmes.
Egyes kutatók a latin agnus,
azaz bárány szóval hozzák kapcsolatba.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. január 19.

Borús idő

Hőmérséklet:
max. -40C
min. -170C

1 EUR

4,4927

100 HUF

1,4573

1 USD

1 g ARANY

4,2161
163,0133

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

41, 43, 44, 2, 15 + 20

21, 22, 25, 24, 33, 27
23, 45, 12, 25, 2, 10

Megyei hírek

NOROC PLUS: 723887
SUPER NOROC: 567941
NOROC: 5473606

Zárul az ökumenikus imahét

Ma este 6 órától a Vártemplomban Papp László római katolikus lelkész, szombaton a Gecse utcai református Kistemplomban Balázs Ferenc katolikus lelkész, a
záró-istentiszteleten a Keresztelő Szent János-plébániatemplomban Csenteri Levente református lelkész hirdeti
Isten igéjét.

Újra helyi termékek vására

Ma 8-19 óra között a Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán ismét megszervezik a
Local Farmers’ Market nevű helyi termelői vásárt, ahol
hús-, tejtermékek, sajt, méz, lekvár, szörp, gyümölcslé,
bor, pálinka, zöldség, gyümölcs, tea, fűszerpaprika, olaj,
valamint kézművestermékek (házi készítésű kencék,
szappanok, táskák, pénztárcák, ékszerek stb.) kerülnek az
asztalokra.

Esküvői kiállítás a várban

Január 21-én és 22-én a marosvásárhelyi várban kilencedik alkalommal tartanak esküvői kiállítást, amelyen az érdekeltek az esküvői szolgáltatások gazdag felhozatalából
válogathatnak. A 45 kiállító cég között lesznek menyasszonyi ruhát, virágot, tortát kiállítók, de eljönnek fotósok, filmfelvételt készítők, zenét szolgáltatók, lesznek ékszereket,
italokat, tűzijátékot kínálók vagy luxusautót felvonultatók
is. A kiállítás naponta 10-19 óra között látogatható. A helyszínen lesz egy „szerelemfal” is, ahol szerelmes üzeneteket lehet majd hagyni. A legjobbak között kisorsolnak egy
díszvacsorát a Zambara Bistróban. A sorsolás január 22én, vasárnap 18 órakor lesz.

Bajo la luna

Az András Lóránt Társulat januárban és februárban latintánc-tanfolyamokat indít. Tangót Deák Orsolya és Dabóczi
Dávid, flamencót András Lóránt, kontakot Dabóczi Dávid
oktat. Bevezetőként ma, január 20-án 19 órától a Brăila
utca 10. szám alatt (a régi zsinagógában) Bajo la luna címmel flamencoest lesz, amelyen fellép Varga András és
Asztalos Zsolt, koreográfiával közreműködik az András Lóránt Társulat.

Január 23-én és 24-én zárva lesz
a RAR

Tekintettel arra, hogy a kormány január 23-át is munkaszüneti nappá nyilvánította, a Romániai Gépjármű-nyilvántartó Hivatal, a RAR sem 23-án, sem 24-én nem fogadja
az ügyfeleket. A munkaszüneti napokat január 27-én és
28-án pótolják be a következő program szerint: január 27én, pénteken 8-16.30 óra, január 28-án 8-14 óra között.
Azoknak az ügyfeleknek, akiket január 23-ára ütemeztek
be, utólag jelentkezniük kell a hivatalokban január 25–28.
között, anélkül, hogy újabb időpontot kérnének.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Hétfőn és kedden szünetel az ügyfélfogadás

Az adók és illetékek szerdától fizethetők

Január 24-ét – Moldva és Havasalföld egyesülésének évfordulóját – tavaly a parlament hivatalos munkaszüneti
nappá nyilvánította. Így idéntől összesen tizennégyre nőtt
a hivatalos munkaszüneti napok száma, mivel a január 24e mellett a június elsejét is munkaszüneti nappá nyilvánították. Egy kormányhatározat értelmében a jövő hétfőt
szabadnappá nyilvánította a Grindeanu-kabinet. Ez utóbbi
döntés a közintézményekre érvényes, de az eddigi gyakorlat szerint a magánszféra nagy részében is alkalmazzák.
Amint a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóosztályának vezetője megkeresésünkre elmondta, január
23-án és 24-én egyaránt szünetel az ügyfélfogadás a megyeszékhely polgármesteri hivatalában. Így azokat, akik a

jövő hét első két napján: hétfőn és kedden szándékoztak
adót és illetéket törleszteni, illetve bármilyen hivatalos
ügyintézést végezni a polgármesteri hivatalban, zárt ajtók
fogadják. Szerdán, 25-én azonban a rendes munkaprogram
szerint fogadják majd az ügyfeleket.
A Mircea Birău uszoda hétfőn és kedden zárva lesz
A Mircea Birău uszoda szintén zárva tart hétfőn és kedden is, ellenben a víkendtelepi fedett úszómedence, a korcsolyapálya, a somostetői hócsúszda és az állatkert rendes
program szerint tart nyitva. A hétfői szabadnapot a közszféra alkalmazottai egy későbbi időpontban fogják majd
bepótolni – tájékoztatott Cosmin Blaga, az önkormányzat
sajtóosztályának vezetője. (pálosy)

A kormány a közalkalmazottak számára szabadnappá
nyilvánította január 23-át, ami azonban nem minden állami
intézmény esetében adható ki. A Maros Megyei Kórház
menedzsere, dr. Sîmpălean Dan érdeklődésünkre közölte,
mind a kórházi osztályokon, mind a járóbeteg-szakrendelőkben hétfőn a rendes munkaprogram szerint zajlik a tevékenység.
„A kormány által jóváhagyott szabadnapon alkalmazottaink a szokásos munkarend szerint dolgoznak, a betegeket

az előjegyzés szerint fogadják a szakorvosi rendelőkben.
Kivétel a fül-orr-gégészeti szakrendelés, amely szakorvos
hiányában jelenleg nem működik, mindaddig míg az állást
be nem töltjük” – tette hozzá a főigazgató.
A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház sajtószóvivője, Mariana Negoiţă a Népújsággal közölte, a kórház járóbeteg-szakrendelőiben a hétfőre előjegyzett
betegeket fogadják, a kórházi osztályokon ügyeleti rendszerben zajlik a tevékenység. (antalfi)

Január 23-án, hétfőn nem lesz tanítás az iskolákban,
óvodákban – tájékoztatta szerkesztőségünket Camelia-Irimie Matei, a Maros Megyei Tanfelügyelőség szóvivője. Az
erre vonatkozó közlemény a megyei tanfelügyelőség honlapján is megtalálható az Újdonságok címszó alatt.
A 28-as számú, 2017. január 18-ai kormányhatározat értelmében január 23-a munkaszüneti nap lesz a közalkal-

mazottak számára. A határozat szerint a hétfői szabadnapot
a következő szombaton, január 28-án vagy munkanapokon, a munkaprogram meghosszabbításával kell bepótolni,
legkésőbb január 31-éig. Ez a tanintézményekre is érvényes. A határozat értelmében tehát újabb minivakáció vár
a gyermekekre, akiknek legközelebb január 25-én, szerdán
kell iskolába, óvodába menniük. (nszi)

A járóbeteg-szakrendelőkben fogadják a betegeket

Hétfőn nem lesz tanítás

A magyar kultúra napja
és magyar est Marosludason

Marosludason is hagyománnyá vált a
magyar kultúra napjának ünnepe. Idén
január 22-én 17 órától kerül sor a rendezvényre a művelődési házban, a
szervezők, a helyi RMDSZ, a Petrőczi
Kata Szidónia Egyesület, valamint a
Hajdina Kulturális Egyesület ez alkalommal is tartalmas délutánt és estet
ígérnek.

Mezey Sarolta

Az ünnepélyen fellépnek a város iskoláiban
tanuló magyar tagozatos diákok, az 1-es iskola
V–VIII. osztályosai és a líceum diákjai, akik a
magyar irodalom gyöngyszemeiből szavalnak,
felkészítő tanáraik Székely Károly és Kali
Tünde magyar szakos tanárok. Fellép Kali Sára
III. osztályos tanuló is, aki a szavalóverseny
körzeti szakaszán Mezőbodonban első helyezett lett. Felkészítője Hajdu Edit tanítónő. Az
iskolások műsorát az 1-es iskola kórusa színesíti, Aszalos Rozála vallás- és zenetanárnő vezényletével. Az egyházi kórusok közül a református egyház
kórusa lép fel, karvezető Czirmay Izabella Mária.
Az ünnep nem is lenne teljes a Hajdina és a Pohánka
néptáncegyüttesek előadása nélkül, őket is mindig szeretettel fogadja a közönség, a szülők és nagyszülők. Színpadra lép Máté Imola mezőbodoni származású énekes is,
aki jelenleg a kolozsvári zenei profilú középiskolában
tanul. Meghívottként muzsikál Nisztor Mihály és népi ze-

RENDEZVÉNYEK
Könyvbemutató

A Máriazelltől Csíksomlyóig – Találkozás Istennel, emberekkel című zarándoknapló második bemutatójára kerül
sor a Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály termében január 24-én, kedden este fél 7 órától. Az 1400
km-es Mária-utat Ábrám Noémi gyalog tette meg, élményeiből kötet született. A kötetet Sebestyén Péter plébá-

Forrás: Facebook

nekara, valamint Hajdú Jenő, aki billentyűs hangszeren
könnyűzenei darabokat játszik.
A magyar kultúra napjának szánt rendezvény – most már
harmadik alkalommal – magyar esttel folytatódik a Jumbo
étteremben, ahol László István muzsikál. Az előző években
nagyon jó hangulatú mulatság volt, amelyen a város magyarsága kötetlenül szórakozva együtt lehetett. Remélhetőleg idén is így lesz!
nos és Szucher Ervin felelős kiadó mutatja be. A szerző
az úton készült fényképek vetítésével teszi átélhetőbbé
úti élményeit.

Farsangi bál Erdőszentgyörgyön

Február 4-én, szombaton az erdőszentgyörgyi művelődési otthonban hagyományos farsangi bált szervez az
RMDSZ helyi szervezete. Zenél Győrfi László és zenekara. A tombola fődíja egy hajdúszoboszlói hétvége a
Hungarospa Thermal Hotelben. Érdeklődni a 0742-041611-es telefonszámon lehet.
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Stoltenberg:
nőtt a NATO elleni informatikai támadások száma

Tavaly 60 százalékkal nőtt a NATO elleni kibertámadások száma, és több tagállamban attól tartanak,
hogy hackerek választási kampányok befolyásolásával próbálkozhatnak – mondta az észak-atlanti
szövetség főtitkára a Die Welt című német lapnak.

Jens Stoltenberg a Die Welt online kiadásában csütörtökön
megjelent összeállításban elmondta, hogy tavaly havonta átlagosan 500 olyan informatikai támadás érte a NATO intézményeit, amely „szakértőink intenzív beavatkozását tette
szükségessé”, ami éves szinten 60 százalékos növekedés.
A legtöbb támadást nem magánszemélyek, hanem állami
intézmények finanszírozták – tette hozzá a NATO főtitkára.
Rámutatott, hogy a kibertámadásokra is vonatkozik a kollektív védelem elve. Elmondta, hogy a szövetségnél új eljárást
vezettek be, válságkezelő szakértői csoportokat állítanak
össze, amelyek készen állnak arra, hogy segítsék a tagállamokat hálózataik védelmében.

Az informatikai támadások nagyon veszélyesek lehetnek,
mert kárt tehetnek az energiaellátó rendszerben vagy más kritikus infrastruktúrában, és azért is, mert „ma már minden katonai aktivitás adatok átvitelén alapul” – mondta Jens
Stoltenberg.
A volt norvég miniszterelnök hozzátette: több NATO-tagállam kormánya attól tart, hogy hackerek választási kampányok befolyásolásával is megpróbálkozhatnak, amivel
„alááshatják a demokráciát”.
Donald Trump megválasztott amerikai elnöknek a NATOra vonatkozó bírálatával kapcsolatban elmondta, hogy telefonon beszélt a pénteken hivatalba lépő elnökkel, aki „nagyon
világosan kijelentette, hogy az Egyesült Államok továbbra is
elkötelezett a NATO iránt”.
„Teljesen biztos vagyok abban, hogy az Egyesült Államok
továbbra is korlátlanul kiáll a NATO-nak adott biztonsági garanciái mellett” – mondta Jens Stoltenberg. (MTI)

Halálos áldozatai is vannak a földrengésnek

Egy idős férfira ráomlott a saját istállója és megölte
a szerdai közép-olaszországi földrengésben, amelynek több más halálos áldozata és eltűntje is van, elsősorban a Pescara közelében lavinától betemetett
szállodában – jelentette az olasz sajtó csütörtökön.

Az 1200 méteres magasságban található Rigopiano nevű
hegyi szállót az abruzzói Pescara közeli Farindola kistelepülésen a sítalpon érkezett mentőegységek csak csütörtök hajnalban tudták elérni. Két férfira élve találtak rá, a szálloda előtt
leparkolt autóban vészelték át az éjszakát. A hotelban több
mint húsz személy tartózkodott, amikor – valószínűleg a földmozgások miatt – a hegyekből lezúdult hótenger betemette.
Az épület egyik része leomlott, másik részét többméteres hó
fedi be.
A mentők bejutottak az épületbe, túlélőket keresnek, mivel
szerdán a szállodából több segítségkérő sms-üzenetet küldtek.
Az első információk szerint halottak és sérültek is vannak.
Közvetlenül a földrengésben az abruzzói Teramo térségében
egy 87 éves férfi veszítette életét, miután istállója ráomlott. A
szintén abruzzói l’Aquila közelében egy 70 éves férfi eltűnt:
a földrengéskor kiszaladt a házából a hóba, és azóta nem találják.

A kárfelmérés akadozik a rendkívüli időjárási körülmények
miatt. A földrengés sújtotta övezetben több mint hetven év óta
nem esett ennyi hó. A legnagyobb hó Abruzzo tartományban
és az umbriai Perugia környékén van, ahol három nap sűrű havazás után több városban és településen a házakból sem tudnak kilépni. A hókotrók és az olasz fegyveres erők gépei is
nehezen tudják megközelíteni a térséget, ahol továbbra is 100
ezer háztartás van áram nélkül.
A lakosság az éjszakát a hóban konténerekben és lakókocsikban töltötte. A helyieken elkeseredettség lett úrrá, a földrengés sújtotta városok polgármestereinek nyilatkozatai
szerint úgy érzik, teljesen magukra hagyták őket.
A havazásban járhatatlan utak miatt több állattenyészet elszigetelődött, több istálló összeomlott a hó súlya alatt, máshol
az állatok megfagytak.
Olaszország középső részét három közepes erejű földrengés
rázta meg szerda délelőtt. A földmozgás Lazio, Marche és Abruzzo régiók határán történt. A körzetben tavaly augusztusban
és októberben is voltak földrengések, amelyek Lazio, de kiváltképpen Marche tartományban súlyos károkat okoztak.
Szerdán a délelőtti földmozgásokat később egy 5,1-es erősségű utórengés követte. (MTI)

Donald Trump nem szeret twitterezni

A republikánusokhoz közeli Fox televízió készített egy kis
Donald Trump megválasztott amerikai elnök nem
szeret ugyan twitterezni, de elnökként sem mond le összeállítást a leendő elnök idei bejegyzéseiből.
Amikor arról jelentek meg hírek, hogy néhány híresség nem
róla, mert úgy véli, a sajtó nem tisztességes vele.

A hamarosan hivatalba lépő megválasztott elnök a Fox televíziónak adott szerdai interjúban mondta el, hogy január
eleje óta már 125 Twitter-bejegyzést tett közzé, pedig nem is
szereti ezt a kommunikációs eszközt.
Azt, hogy elnöksége alatt is intenzíven fog twitterezni, azzal
indokolta, hogy a média és a sajtó nagyon tisztességtelen vele
szemben, a Twitter az egyetlen lehetősége arra, hogy ellenlépéseket tegyen. Donald Trump arról ismert, hogy szinte semmit nem hagy megválaszolatlanul, mindenre azonnal és akár
többször is reagál pár mondatos Twitter-bejegyzésekkel.

hajlandó részt venni a beiktatási ünnepség utáni koncerten,
Trump azonnal azt írta: „sok hírességet, aki most azt mondja,
hogy nem hajlandó részt venni az ünnepségen, nem is hívtunk
meg”. Néhány divattervező, köztük Tom Ford kijelentette,
hogy nem hajlandó a leendő first ladyt, Melania Trumpot öltöztetni, mire Donald Trump így válaszolt: a felesége „nem
szereti Tom Fordot és nem szereti az általa tervezett ruhákat
sem”. A beiktatási ceremóniát bojkottáló képviselőknek azt
üzente, hogy nem bánja, ha nincsenek ott, de „mivel nagyon
sokan jönnek, és nagy szükségünk van székekre, remélem,
visszaküldik a jegyeiket is”. (MTI)

Barack Obama rendkívül népszerű, de politikailag
erőtlen elnökként búcsúzik, és ennek egyik oka
elemzők szerint az, hogy a Demokrata Párt katasztrofális zuhanást él meg.

Annak megválaszolásával ugyanakkor adós maradt, hogy például rögtön első elnökké választása után miért távolította el a
párt éléről Howard Dean volt vermonti kormányzót, akinek
tapasztalata és szervezőkészsége 2006-ban és 2008-ban is győzelemre segítette a demokratákat, vagy hogy miért is hanyagolta el ezt a hátországot annyira, hogy „sikerült meglehetősen
tönkretennie”. A Time magazin szerint ugyanis a Demokrata
Párt a húszas évek nagy gazdasági válsága óta nem volt olyan
rossz helyzetben, mint most.
Az ABC-nek adott interjúját Washingtontól Oklahomáig
sok helyen idézték és kommentálták, s csaknem mindenütt
rosszallóan értékelték a demokraták. Chris Cillizza, a The
Washington Post elemzője pedig így figyelmeztetett: „Barack
Obama egyedülállóan népszerű politikus, aki könnyen nyerte
meg kétszer is az elnökválasztást, de jegyezzük meg: neve
mellett nem szokott szerepelni a ’demokrata’, vagy Demokrata
Párt kifejezés”.
Egy másik politikai elemző, Edward Morrissey szerint
olyan marginális párt lett a demokratáké, amely „katasztrofális
zuhanórepülést” kénytelen megtapasztalni. „A demokraták
számára az Obama-éra vége nagyon borús” – szögezi le az
elemző. Hasonlóan „gyors hanyatlásról” értekezik Philip
Bump, a The Washington Post elemzője is. A párt hanyatlásáért, a demokraták befolyásának drámai csökkentéséért mindketten Barack Obamát okolják, s a Demokrata Párt élén
sürgetnek változásokat, sőt, a párt vezető személyiségei mellé
új arcokat is követelnek. A pártnak személyi állományában és
mondanivalójában is meg kell újulnia – figyelmeztetnek.
Az elmúlt napokban különböző kommentárok gyakran
idézték a Gallup közvélemény-kutató intézet január 9-én nyilvánosságra hozott felmérését, miszerint az amerikaiak úgy
gondolják: a homoszexuálisok és leszbikusok, vagy épp a klímaváltozás ügyében jelentős volt az előrelépés, de például a
bűnözés vagy a faji előítéletek visszaszorításában nem. A Demokrata Pártnak a jövőben ezeken a területeken is sürgősen
cselekednie kell. (MTI)

Obama öröksége a Demokrata Párt zuhanórepülése is

A távozó elnök a múlt héten tartott búcsúbeszédében próbálta meghatározni politikai öröksége legfőbb elemeit. Beszéde nagy részében a sikereket sorolta, amelyekre joggal
lehet büszke: a pénzügyi válság eredményes kezelését, a munkanélküliség csökkentését, az átlagjövedelem emelkedését, a
klímavédelem elősegítését, vagy a felemás és még saját hívei
körében is nagyon vitatott, de mégiscsak meglévő új egészségbiztosítást.
Elaine Kamarck, a liberális Brookings Intézet kutatója –
nem mellesleg az egyik szuperdelegátus volt a demokraták elnökjelölt-állító országos konvencióján – pár nappal ezelőtt
közzétett tanulmányában éles bírálatot fogalmazott meg az elnökről: „Obama úgy hagyja el hivatalát, hogy népszerű, de
alig van politikai ereje” – írta Kamarck is. Ezt az erőtlenséget
az elemző éppen azzal indokolja, hogy az elnök nem tudott
együtt dolgozni a republikánusokkal, döntéseinek jó részét a
konzervatívok ellenében hozta meg – igen gyakran a kongresszust is megkerülve, elnöki rendelettel –, s közben a saját
pártjára sem tudott, vagy inkább nem akart támaszkodni.
Ennek következménye, hogy a Demokrata Párt hatalmi centrumok nélkül maradt, és nem elég erős ahhoz, hogy megvédje
őt, illetve politikai örökségét. Az őszi választások után a demokraták nagyot veszítettek mindenütt: a szövetségi képviselőházban 62 képviselői bársonyszéket veszítettek, a
szenátusban is tízzel kevesebb politikusuk ül, és a kormányzói
székek több mint harmadának is búcsút kellett mondaniuk.
Maga Obama is elismerte – igaz, csak most, januárban –,
hogy nem fordított elég figyelmet saját pártjára. Január elején
nagy interjút adott az ABC televízió munkatársának, George
Stephanopoulosnak, aki Bill Clinton elnöksége idején a Fehér
Ház kommunikációs igazgatója volt. Az interjúban így fogalmazott: „megvan ebben a felelősségem, s ezt vállalom is”.

Ország – világ

3

Sárga fagyriadó 21 megyében

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) sárga
fagyriadót léptetett érvénybe Románia 21 megyéjében. A figyelmeztetés csütörtökön 12 órakor lépett
érvénybe, és szombaton 10 óráig tart. Máramaros,
Hunyad, Kovászna, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Brassó, Prahova, Giurgiu, Teleorman, Dâmboviţa, Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Fehér, Szeben, Maros,
Hargita és Argeş megye, valamint Bukarest érintett.
Az említett intervallumban nagyon hideg lesz, csütörtökről péntekre virradóra az ország legtöbb vidékén kemény fagyra kell számítani, péntekről
szombatra virradóra pedig Erdélyben, Olténiában és
Havasalföldön lesz nagy hideg. A hőmérsékleti minimumok -22 és -14 Celsius-fok körül alakulnak.
(Mediafax)

Cioloş: mindent „egy maroknyi
emberért”

Dacian Cioloş volt miniszterelnök úgy véli, hogy a
közkegyelem, bármilyen formában fogadnák el,
„semmi mást nem mutat, mint az emberekkel szembeni megvetést, mivel a PSD-ALDE fő célkitűzése
mindig is az volt és az lesz, hogy embereik megmeneküljenek a törvényes büntetéstől”. „Mindent fel
lehet áldozni egyik napról a másikra, hogy egy maroknyi ember megszabaduljon a törvénytől. Egyszerűen és cinikusan. A suttyomban bevezetett
szabályozások nem mutatnak mást, mint az emberek megvetését. Kétszínűség a börtönök túlzsúfoltságának ürügye, amellyel lejáratják a
korrupcióellenes politikákat” – jelentette ki Cioloş.
(Mediafax)

Iordache: a részleges közkegyelem
alternatív megoldás

Florin Iordache igazságügyi miniszter szerint a részleges közkegyelemről szóló sürgősségi kormányrendelet nem egyetlen emberért készült, hanem
megpróbálnak orvosolni egy rég fennálló helyzetet,
a börtönök túlzsúfoltságát. „Megállapítottuk, hogy ez
a rendszer nem működik. Alternatív megoldásra van
szükség. Az elkövetkezendőkben börtönök fognak
épülni, de ez eltart egy ideig” – fejtette ki az igazságügyi tárca vezetője. Kijelentésével az ügyészségek
és bíróságok vezetőinek kijelentéseire reagált, akik
szerint a részleges közkegyelemről szóló és a törvénykönyveket módosító rendelet egyetlen emberért
született meg. (Mediafax)

Elhunyt a járőröző rendőrök által
elgázolt férfi

Elhunyt a kórházban a Beszterce-Naszód megyei
Borgótihán járőröző rendőrautó által elgázolt férfi. A
besztercei sürgősségi kórház szóvivője elmondta, a
többszörös sérülések miatt az áldozat rövid idővel
kórházba szállítását követően életét vesztette. A
rendőröknek időközben sikerült azonosítaniuk az áldozatot. A férfi a 17-es jelzésű, Besztercét Suceavával összekötő úton, Borgótiha településen az
úttesten feküdt, sötét színű ruhát viselt, mezítláb
volt, és semmiféle irat nem volt nála, amikor a rendőrautó elgázolta. Sem a sofőr, sem a mellette ülő
kollégája nem vette észre. A rendőrt, aki 20 éve dolgozik a rendőrségnél, alkoholtesztnek vetették alá.
Az eredmény negatív volt. (Mediafax)

Hiénák

(Folytatás az 1. oldalról)
ügynökök, az „árulók” és „szökevények”, akik kíméletlenül nyírják egymást, és akik az egyszerű földi halandók számára érthetetlen, sőt felfoghatatlan dolgokat
fedhetnek fel.
A korrupcióellenes ügyészség sem a régi már: kezdeti
jó híre és népszerűsége a „szakmai” túlkapások, illetve
a vezetője körüli botrányok dagadásával egyenes
arányban csökken itthon és külföldön egyaránt. És
„mindenekfölött” ott van az elnök, aki a korábbi némaságból és a feladatai iránti méla undorból felébredve,
egyszerre – elődjéhez hasonlóan – be akar állni a politikai körtáncba, nyilatkozik, kioktat minisztereket és bírákat, irányítani akarná a kormányt, a parlamentet…
Hogy milyen sikerrel, arról jobb nem beszélni. Legutóbb a fogai között szűrt mondatok az elefántokról
meglehetősen haloványra sikerültek Az csak hab a tortán, hogy ráadásul percek alatt kiderült a hazugság is,
miszerint maga a kormányfő hívta volna meg a minapi
kormányülésre. Ugyanis a miniszterelnök szerint akkor
szóltak neki, amikor már bent volt a kormány épületében.
Ádáz, kegyetlen, vérre menő hatalmi harc folyik a
szemünk láttára. Az embereket azonban már nem igazán
érdekli, melyik hiéna nyírja ki a másikat. Azt szeretnék,
ha a kormány dolgozni kezdene végre, a törvényhozással együttműködve politikai és gazdasági stabilitást biztosítana, és javulna az életminőség.
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Medve garázdálkodik Székelyvécke községben

Másfél hónapja tartja rettegésben
a lakókat

Másfél hónapja rendszeresen lejár
Székelyvéckére, Ravába, Zsákodra – és
Gyulakután is látták – egy feltételezhetően másfél, kétéves anyamedve. Az
állat bejár a háztáji gazdaságokba,
kaptárakat dézsmál meg, az utóbbi
időben éjjelente egy-két juhot is elejtett.

Vajda György

Fekete Pál, Székelyvécke polgármestere elmondta, ahogy megjelent a településen a
medve, jelezték a hatóságoknak. Azóta értesítették a területen gazdálkodó vadásztársaságot,
több átiratot küldtek a prefektúrára és a környezetvédelmi ügynökséghez is. A brassói
központú erdészeti felügyelőség képviselője
kiment a helyszínre, és jegyzőkönyvbe vette a
kárt. Annyi előrelépés történt az ügyben, hogy
időnként kivonulnak a csendőrök, és petárdázással próbálják elriasztani a
medvét. A véckeiek azt állítják,
az állat annyira megszokta az
ember közelségét, hogy már nem
is fél. Megtörtént, hogy az egyik
udvarra a kiskapun ment be,
majd miután zavartalanul, az otthon levők szeme láttára szétnézett a tornácon, ugyanott
távozott. Embert még nem támadott meg ugyan, és a kár sem
nagy, a falubeliek azonban rettegnek attól, hogy nagyobb baj is
történhet. Legutóbb szerdán Zsákodon tett látogatást a medve.
Az ügyben felkerestük Ştefănescu Dănuţot, a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség
igazgatóját, aki elmondta, tekintettel arra, hogy a medve európai
szinten védett állat, nem adnak
kilövési engedélyt. Korodi Attila
volt környezetvédelmi miniszter
az ügyre országos szinten – figyelembe véve a környezetvédelmi követelményeket, az
európai normákat és más olyan
országokbeli helyzetet, ahol hasonló gondokkal küzdenek – elfogadható megoldást javasolt. A
módszert az új miniszterek nem
léptették életbe, egyszerűen levették terítékről. Annyi történt,
hogy a korábbi miniszter javasolt

egy kilövési kvótát, ami vitát váltott ki a környezet- és az állatvédők körében, így az ügyet
elnapolták.
A Maros megyei főfelügyelő tudomása szerint évente a megyében 40-50 medvét lehetett
kilőni, ám 2016-ra és 2017-re nem adtak kilövési engedélyt. Dr. Ábrán Péter, a Maros Megyei
Környezetvédelmi
Felügyelőség
természetvédelmi osztályvezetője elmondta,
21 dossziét állítottak össze vadkárokról, amit
a medve okozott. Egy 2016. december 27-i átiratban a környezetvédelmi ügynökség kérte,
hogy a medvét telepítsék át más környékre. A
panaszok sokasodása miatt azonban csütörtökön az átiratban a kilövését javasolták. Ennyit
tehetnek, mert a szigorúan védett állatok esetében a kilövési engedélyt kizárólag a szaktárca bocsátja ki. Addig marad a csendőrségi
felügyelet, a riogatás és az óvatosság az emberek részéről.

Mészöly-díjas Szabó Róbert Csaba

– Gratulálunk! Mit jelent számodra ez a díj?
– Egyértelműen azt, hogy itt, a látszólagos peremvidéken, a budapesti
irodalmi centrumhoz képest is lehet
úgy alkotni, életművet létrehozni,
hogy azt komoly elismerés övezze.
Az általad fölsorolt nevek, az, hogy
előttem kik részesültek a díjban, pontosan jelzik az elismerés mértékét és
rangját, és persze ettől egyszerre fog
el az öröm és a jó értelemben vett félelem, hiszen a magam 35 évével és
10-12 éves publikációs tapasztalatommal ez nagy kihívás elé állít. Óriási elismerés és megtiszteltetés, az ember

(Folytatás az 1. oldalról)
hivatalnak, a 48750/2015. 09. 09. szám
alatt iktatva, amelyben figyelmeztette,
hogy 2015. szeptember 21-én lejár a szerződés, és felkérte, hogy nevezze meg azt a
személyt, akivel meg lehet fogalmazni az
új szerződést, valamint benyújtotta az újat.
Ezt a polgármesteri hivatal nem fogadta el,
és kezdettől olyan javaslattal állt elő, ami
elfogadhatatlan volt az egyház számára.
Az elmúlt hónapok során több változat készült, amíg kompromisszum született, és a
plébánia egyetértett a hivatal által összeál-

lított szerződéssel. Azonban ezt sem írták
alá, ezért a plébánia visszakérte.
A helyi tanács január 13-i rendkívüli
ülésén bizottságot jelöltek ki, amely állítólag a bérleti díj összegéről fog tárgyalni a
plébánia képviselőivel. Hogy miért kell a
hivatalosan megszabott bérleti díj összegéről tárgyalni? Nos, állítólag azért, mert
időközben a Forradalom (volt Szentgyörgy) utcát, tehát a Művészeti Szaklíceum alatti telket is belvárosi helyett
külvárosi övezetbe tartozónak minősítették
át.

Ellenőrzést végez a Számvevőszék
a Pénzügyminisztériumnál a Cioloşkormány által tavaly végrehajtott
két pozitív költségvetés-kiegészítés
kapcsán – jelentette be csütörtökön
Daniela Pescaru minisztériumi államtitkár a parlament két házának
összevont költségvetési bizottsága
által tartott meghallgatáson.

belül. A tavalyi évi megvalósult bevételek
végleges összegére január 25-én derül
fény, amikor közzéteszi a szaktárca az
előző havi adatokat – tette hozzá.
„A költségvetéssel foglalkozó osztály –
amelynél én is dolgozom – célja, hogy tartani tudjuk a költségvetési hiánycélt. Az elmúlt évre 2,8%-os deficithatár volt
megszabva, és az első becslések szerint
2,59%-os lesz az államháztartási hiány” –
mutatott rá Pescaru, hozzátéve, a 2016 novemberében és decemberében regisztrált
bevételek jóval elmaradtak a várakozásaitól, ennek okára azonban csak a január 25ére várható költségvetési jelentés
közzététele után derül fény. (Agerpres)

A Számvevőszék is vizsgálódik
a Cioloş-kormány költségvetéskiegészítései kapcsán

Pescaru szerint a Számvevőszék ellenőrzése is ugyanazokra a kérdésekre alapoz,
amelyeket a parlamenti vizsgálóbizottság
tagjai tesznek fel a meghallgatott személyeknek.
Az államtitkár hangsúlyozta: a potenciális költségvetési bevételek felmérésével
külön igazgatóság foglalkozik a szaktárcán

Megvesztegetett határrendészek

Pénzt és egyéb javakat fogadtak el
a szerdán őrizetbe vett határrendészek, hogy átengedjenek a határon
egy teherautót, amely csempészett
cigarettát és használt gumiabroncsokat szállított – tájékoztatott
közleményében az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA).

Illusztráció (fotó: Kopac András)

Fiatal író rangos elismerése

Tegnap Szekszárdon kiosztották a Mészöly Miklós-díjat, melyet az idén Szabó Róbert Csaba
író, a Látó szerkesztője kapott.
A rangos elismeréssel egy magyar vagy közép-európai író
munkásságát díjazzák. A Mészöly Miklós Egyesület által
2004-ben alapított díjat korábban olyan alkotók vehették át
többek között, mint Márton
László, Darvasi László, Péterfy
Gergely, Borbély Szilárd vagy
Szilasi László. Az idei díjazott,
Szabó Róbert Csaba Marosvásárhelyen élő író nyilatkozott a
Népújságnak.

A szerződés 15 hónapja lejárt

ilyenkor felnéz a munkából, és megkönnyebbülten elmosolyodik. Mészöly Miklós nélkül nehéz volna
elképzelni a kortárs magyar prózát,
valahol mindenkinek a mestere, akik
jelenleg számítanak. Az atléta halála
vagy a Saulus, hogy csak Mészöly
legismertebb regényeit említsem,
gyakran voltak kiindulópontjaim az
életem során, amikor az alkotói identitás keresésével foglalkoztam.
– Az Alakváltók című regényed a
2016-os könyvfesztiválra jelent
meg. Fontos az író számára a
visszajelzés?
– Természetesen. Főképp az olvasói jelzések a fontosak, de hazudnék,
ha azt állítanám, hogy a szakmai elismerések nem számítanának. Az alkotó ember alapvetően hiú, vagy ha
nem is az, szüksége lehet a visszajelzésekre, amikből aztán építkezhet.
Mondjuk a szöveg, a könyv az ultrahang, amit az író, akár a denevér, kibocsát, és az olvasóról visszaverődő
hangimpulzusok segítségével tájékozódik néha. Szerencsésnek mondhatom magam, amellett, hogy az
Alakváltókról írt kritikákkal és recenziókkal elkényeztetett a szakma, az
olvasói vélemények is megtalálnak.
Az elmúlt fél évben a legjelentősebb

A vádhatóság szerint a gyulavarsándi
határátkelőnél szolgálatot teljesítő Florin
Avram felügyelőt vesztegetés elfogadásával és befolyással való üzérkedéssel, további 12 határrendészt pedig vesztegetés
elfogadásával gyanúsítanak. Bűnvádi eljárás indult ugyanakkor az adócsalás elleni
regionális igazgatóság dévai kirendeltségénél szolgálatot teljesítő öt rendőr ellen
is.

lapok írtak a regényemről, a Gutenberg könyvesboltban pedig rekordközeli példányszámban fogy az
Alakváltók. Persze, fontos tudatában
lenni, hogy ez veszélyekkel is jár, ami
ellen az állandó munkával lehet harcolni. Szerencsére két-három éve folyamatosan tudok dolgozni, a regény
mellett forgatókönyvet és rádiójátékot
írok, szóval tényleg nem panaszkodom.
– Akkor a jövőbeli terveid is körvonalazódtak már?
– Egyelőre az látszik most, hogy a
Márton Áron 1944. május 18-i híres
kolozsvári beszédéről írok egy forgatókönyvet, már alaposan benne vagyunk a fejlesztési szakaszban a
Magyar Filmalapnál, elkészült az ún.
first draft, az első változat. A filmkészítés hosszadalmas folyamat, ráadásul én „csak” a könyv írója vagyok,
persze, minden azon fog múlni,
mennyire sikerül jó forgatókönyvvel
előállni. Vannak színpadi ötleteim is,
továbbá előkészületeket tettem egy
erdélyi családregény megírására. Szóval tervekből és ötletekből nincs
hiány. Szerencsére a családom mellettem áll, és ennél nagyobb segítséget
nem is remélhetek. (ZséKá)

A DNA közleménye értelmében 2016
augusztusa és novembere között Florin
Avram rendőrfelügyelő 150 és 41.000 euró
közötti összegeket és különféle javakat
kért és kapott két üzletembertől, hogy a
szükséges dokumentumok hiányában is
engedélyezzék bizonyos termékeknek az
országba való behozatalát, más alkalmakkor pedig közbenjárt a szerb és magyar határnál szolgálatot teljesítő határrendészeknél és vámosoknál, hogy engedjenek át a vámellenőrzésen egy teherautót,
amely csempészett cigarettát és használt
gumiabroncsokat szállított.
Az ügy 18 gyanúsítottját előzetes letartóztatási javaslattal állították bíróság elé
csütörtökön. (Agerpres)
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Oláh Anna

Habent sua fata libelli – A könyveknek is megvan a maguk sorsa

A Tentamen árverésen
2014. december 15-én ünnepeltük Bolyai
János 212. születésnapját. 2014. december
5-én tartották Budapesten a Központi Antikváriumban a 133. árverést, amelyen abszolút
rekord született. Kalapács alá került Bolyai
Farkas: Tentamen juventutem studiosam in
elementa matheseos purae, elementaris ac
sublimioris, methodo intuitiva, evidentiae
huic propria, introducendi. Cum appendice
triplici. Auctore Professore Matheseos et
Physices Chemiae Publ. Ordinario. Tomus
primus. Bolyai Farkas műve első kiadásának
első darabja tartalmazza fiának, Bolyai Jánosnak a világhírű munkáját, az Appendixet.
Ezt az egyetemes tudománytörténet egyik
legfontosabb és legritkább darabjaként tartják számon. George Bruce Halsted, az Appendix angol fordítója a One Hundred Books
Famous in Science című kötetben ezt írja
róla: „The most extraordinary two dozen
pages in the history of thought” [„a legrendkívülibb két tucat oldal a gondolkodás történetében”]. Bolyai János Appendixe minden
idők legdrágább magyar könyve lett. 5 millió
forintról indult, és izgalmas licitharc után 26
millió forintos leütési (jutalékkal 29,9 millió
forintos) áron lett egy eddig inkább a tőkepiacon ismert licitálóé. Az árat egy világhírű
nyugat-európai tudományos antikvárium tartotta 85 ezer euróig. A kötet megtalálható a
Széchényi Könyvtárban is, így nem védett,
tehát elvileg külföldre is vihető lett volna, de
végül Magyarországon maradt. A latin
nyelvű Tentamen második kötete így drágább lett, mint az eddigi legdrágább magyar
nyelvű nyomtatott könyvnek számító, 2004
őszén ugyancsak a Központi Antikvárium
aukcióján 19 millió+jutalékért leütött Vizsolyi Biblia.
Egy másik Tentamen kötet sorsa
Weszely Tibor matematikaprofesszor, Bolyai-kutató, valamikori bolyais
diák, érettségijének évében elnyerte
az
országos matematikaverseny
első helyezését.
Iskolája
egy
Bolyai Tentamen
kötetet
ajándékozott
neki, végén az
Appendixszel,
Weszely Tibor
ami a valamikori református kollégium könyvtárába került
elhelyezésre. A közelmúltban
megrendezett Bolyai-emlékkonferencián

Az Appendix kézzel írt címlapja

Weszely Tibor – aki mindenképpen egy elkötelezett, lelkes Bolyai-kutató utódra szerette volna hagyományozni ezt a ritka becsű
kötetet – bejelentést tett. Döntött. A kötetet
Szabó Péter Gábor szegedi Bolyai-kutatóra
hagyományozza. Ritka megható pillanat
volt, ahogy a kutató generációk átadják-átveszik egymástól a stafétát. A kiválasztott új
tulajdonos felelőssége elmondhatatlanul nagy,
főként, ha ez a
hagyományozás
egy emlékkonferencián, széles
hallgatóság jelenlétében történik.
Szabó Péter Gábortól bármikor
számonkérhetik –
mit végzett a Tentamennel? LegfőSzabó Péter Gábor
képpen az igen
súlyos mulasztással – a Tentamen magyar
nyelvű fordításával?
Ismerve Gábort, biztosak vagyunk abban,
hogy vállalja a feladatot, és legjobb tudása
szerint fog dolgozni a megoldáson.
Az Appendix felkerült
az UNESCO Világemlékezet Listájára
Az UNESCO 1992-ben elindította a Világemlékezet programot (Memory of the
World Programme) azzal a céllal, hogy elősegítse a tagországokban fellelhető egyetemes értékű, ritka és veszélyeztetett írott vagy
audiovizuális dokumentumok, gyűjtemények azonosítását, megőrzését és széles körű
megismertetését. A program létrehozását az
a felismerés ihlette, hogy az emberiség dokumentumörökségének jó része könnyen
megsemmisülhet, ha nem szentelnek a védelmére kellő figyelmet és energiát. A háborús és társadalmi megrázkódtatások, a
megfelelő anyagi források, valamint az odafigyelés és a tudatosság hiánya egyre nagyobb veszélyt jelentenek az örökségi,
információs emlékek fennmaradására. 2008ban a Bolyai Pedagógiai Alapítvány, nevezetesen
Oláh
Anna
Bolyai-kutató
kezdeményezte az Appendixnek a regisztrálását a Világemlékezet nyilvántartásába.
2009-ben Bolyai János Appendix című
műve, a magyar természettudományos és
kultúrtörténet kimagasló eredménye, az abszolút geometria tételei magyar kidolgozásának dokumentuma az UNESCO
Világemlékezet Listájára (Memory of the
World ) került. Ezt a kis kötetet Bolyai Farkas postán küldte 1832-ben fia után Olmützbe, akkori katonai állomáshelyére. A
füzet Jánost évekig kísérte külföldi állomáshelyein. Saját kézzel írt címlapja, szélbejegyzések, az ábrák táblája
igazolják, hogy ez a kötet
saját munkapéldánya lehetett. 1901-től a MTAK
Kézirattárában található
(jelzete: 545.091). Azt,
hogy Bolyai János Appendixe a matematika és az
emberi kultúrtörténet védett dokumentuma lett,
miután elnyerte a kivételes
jelentőségű örökségi rangot, ünnepélyes keretek
között Barbados szigetén,
Bridgetown városban jelentették be. Az előírások
szerint speciális körülmények között kell tartani, és
digitalizálva az egész
világ
rendelkezésére
kell bocsátani. (http://bolyai.mtak.hu/)

Regisztrálási oklevél

A Tihanyi-féle radioszkóp, a Corvinák néhány kötete, a Lasarus-féle térkép után negyedik helyen képviseli Magyarországot a
megőrzésre ajánlott Világemlékezet Listán.
Ezt követi Kőrösi Csoma Sándor tibeti gyűjteménye, majd Semmelweis felfedezése a
gyermekágyi lázról és az aszeptikus prevenció bevezetéséről, végül Eötvös Lorándnak
a torziós inga feltalálásához fűződő három
dokumentuma. Ott lenni a teljes magyar
szellemi örökségből
kiválasztott hat mű között – mindennél beszédesebb bizonyítéka
Bolyai János egyetemes szellemtörténeti
jelentőségének.
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban
2013 őszén preventív
általános állományvédelmi munka során találták
meg
a
restaurátorok Eukleidész Elemek c. német
nyelvű kötetét, amelyben kézírásos bejegyzéseket és négy helyen
Bolyai János nevét ta- A pannonhalmi könyvtár
lálták. A kötet jelenlegi lelőhelye: Pannonhalmi Főapátsági
Könyvtár (PFK), jelzet: Pa-HB-055262.
Az MTA KIK Kézirattára vezetőjétől kértek segítséget annak kiderítésére, hogy a bejegyzések (aláírások?) származhatnak-e
Bolyaitól, vagyis autográfok-e.

Bolyai János Eukleidész-kötete

Szerkesztette: Antalfi Imola

A válasz értelmében a
possessor-bejegyzések közül
bizonyosan autográf a „Bolyai Hptmann im GenieCorps” bejegyzés. Szintén
biztosan autográf az Einleitung...-lapon található. A
másik két bejegyzést Bolyai
János valószínűleg még diákkorában írhatta. A néven
kívüli további bejegyzések
halvány ceruzás írások a restaurátor szerint későbbiek,
nem Bolyai korából.
Tehát egy német nyelvű
Eukleidész: Elemek című,
egykor Bolyai János tulajdonát képező könyvet – négy
oldalon névbejegyzések, előlapján katonai rendfokozatával – jelenleg a Pannonhalmi Főapátság
Könyvtára őriz. Valószínűleg a múlt század
közepe táján írógéppel készült cédulakatalógusok digitalizálása során került elő. A
könyv gépelt cédulakatalógusából, illetve a
leltárból nem derült ki, hogy mikor és ki adományozta a könyvtárnak. Ma mindenki számára hozzáférhető. A Pannonhalmi
Főapátsági Könyvtár Corvina OPAC könyvtári katalógusban ez olvasható a könyvről:

Szerző: Euclides Cím: Euklid’s Elemente
funfzehn Buecher/ aus dem Griechischen uebers. von Johann Friedrich Lorenz; auf’s
neue hrsg. von K. Mollweide. Dátum: 1809
Dr. Ács Tibor hitelesítette Bolyai kézírását, amit aztán 2015 májusában egyéb fontos
észrevételeivel együtt közölt a Természet Világában Bolyai János ismeretlen Eukleidészkönyve címmel. Megállapítja, hogy a kötet
előzéklapján, német nyelven Bolyai
Hptmann im Genie-Corps tulajdonosi aláírása 1832 márciusa, előléptetése utáni időből származik. A címoldalon, a főcímen és a
görögből németre fordító Johann Friedrich
Lorenz „Bevezetés az 1781. évi első kiadáshoz” oldalon magyarul írt Bolyai János tulajdonosi aláírásai 1817 és 1823 közötti
évekből valók.
A Bolyai-kutatás egyik fénypontja lenne,
ha friss kutató szellemű, kíváncsi diákok például egy iskolai verseny keretében elindulnának az ismert adatok mentén, és
valamiféle „kalandtúra” nyomaira bukkannának a kötet kapcsán. Ha például megkeresik a könyvtár olvasónaplójában vagy az
interneten a régi olvasókat, jegyzéket készítenek, a leszármazottak stb. körében izgalmas adatokra bukkanhatnának.
Az iskoláknak ma óriási a felelőssége és
jelentősége abban, hogy minél több diákot
vonjanak be különféle kutatásokba azért,
hogy az évszázadok óta megőrzött dokumentumok végre „beszéljenek.”
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A természet kalendáriuma (CCXXXIX.)

Kiss Székely Zoltán

Ha Piroska napján fagy, negyven napig el
nem hagy.

Piroska napja, január 18. körül a Kárpátmedencére rászakadt a hó. Jégtavak alakulnak ki a hófelhők alatt. Nem csupán a
lefolyástalan katlanokban, de a szűk szorosú
vízfolyások hegy felőli oldalán a völgyekben
is. A csonttá fagyott hólepel felett a hideg beszorul a házak közé, miközben magasabban
kásás hó árulkodik arról, hogy lanyhább levegő nyalja a dombperemeket. Ha nagy ritkán kitisztul a dombélek felett, a Vénusz
tündökölve ragyog közvetlenül már napnyugta után, csillagok hadát csalogatva az
égre.
A Maros sűrű ködöt páráll, de a Poklos-patakot a belé ömlő langyos vizek nem engedik
befagyni. Vadludak százai keresik e meleg
vízoázisokat. Nemcsak a Poklos-patak mentén, de szerte a be nem fagyó vizek környékén a Kárpátok övében. Ha a befagyott
nagyobb tavakon torlódik a jég, a felszakadó
jégpáncél párálló vízfelületeket kínál az itt
maradt vízimadaraknak.
Senki sem gondol most arra, hogy bizony
az itt-ott melegebb víz szennyezett. Hőszenynyezett. Talán ez a kisebb baj – gondolnánk.
Sokkal komolyabb a vegyi, avagy a biológiai
szennyeződés. Így igaz. Ha a természetes
ökológiai folyamatokat átírja az emberi kapzsiság, az végső soron az élő természet kárára
válik.
Mára elkerülhetetlenné vált a szennyező
források korlátozása, az ásványkincsek, energiahordozók kitermelésének átgondolása, a
káros emberi tevékenységek hatékony szabályozása.
Klímaváltozás. Ennek folyománya a migrációs hullám beindulása is. A víz nélküli, élhetetlen
területeken
felszaporodó
embertömeg előbb-utóbb óriási hullámokban
fog megindulni a még élhető területek felé.
A klímakatasztrófa által kisebb-nagyobb
mértékben sújtott területek között a Kárpátmedence oázis, menedékhely.

Léteznek olyan ügynökségek manapság,
amelyek csak azzal foglalkoznak, hogy fákat
ültettethetünk velük, a szén-dioxid-kibocsátás arányában. Ez valami olyasmi, mint
mikor régen a tehetős hívők búcsúcédulákat
vásárolhattak az egyháztól, hogy ezzel váltsák ki bűneiket.
Magát a CO2-kvótát világszerte adják-veszik az államok. Azaz saját kiszabott bűneik
mennyiségét megtoldják a fejletlenebb államok bűneinek kivásárlásával.
CO2-kereskedelem. A mai földi világ legbizarrabb kereskedelme. Mivel is kereskedünk? Saját földi jövőnk zálogával? Ördögi
kereskedelem ez!
Egykor a katolikus egyház által az ördög
ünnepének nevezett farsang kezdetén vagyunk. A hideg tél elől a házba rekedt emberek közös vigadozással, közösségbe járva
töltik az időt.
Telek jutnak eszembe, telek,
régi, kemény, csillagos telek,
murijáró szép falusi utcák,
deres bajszok s nagy piros fülek.
Parasztszagú éjféli misék,
mennyi süllyedt, jámbor semmiség,
nagykendőbe bagyulált cselédek,
cukorbundás házak, tejes ég.

– hívom segítségül Babits Mihályt: Emlékezés gyermeteg telekre versét böngészem.
(…) Később, kisvárosi zsúrokon,
mikor összejött a sok rokon,
lányokat kellett hazakísérni
s én hallgattam az egész úton.
De másnap, mint röpülő-cipős
Merkur, versre lengtem a csípős
ködben a magányos jégen – mit ma
nemcsak lábam, de szívem se győz.

Akár jómagam is átélhettem volna.
Farsang. Vízkereszttől hamvazószerdáig
tart. Nevének eredete a német Faschine (rőzseköteg) és a Fasern (szálacska) szavakig
megy vissza. A farsang farkának, húshagyókeddnek (németül Faschingsdienstag) része
volt a gyümölcsfa- és szőlőmetszések után

Lanyhább levegő nyalja a dombperem még sízni érdemes havát

Trópusi madarak
Összeállította: Márton Béla

Struccalakúak

Nandu (Rhea americana)
Olyan, mintha kis termetű strucc lenne.
Bár az óceán túlsó oldalán él, az életmódja
azonos az afrikai struccéval. Ezek az állatok
a tágas pampákon kis csordákban, társasan
élnek. Három ujjuk van, a combjuk és a fejük
tollas. Van különbség a medencéjük és a garatjuk tekintetében is. Sem a kakasnak, sem
a tyúknak nincsenek dísztollai. A kakas nemcsak éjjel, hanem nappal is egymaga kotol. A
tyúkok háremekbe gyűlnek, tucatnyi tojást
raknak a fűből épített fészekbe. A megépített
fészek közelében a kakas csak a tyúkot tűri
meg. A tojó a tojást a szárnyaira hagyja esni,
majd csőrével a fészekbe rakja. A kotlás hat
hétig tart. A kakas egyedül gondozza a csibéket, veszély esetén a szárnyai alá rejti őket.
Közben a tyúkok egy másik kakast keresnek,
és az mélyen hangzó „nan-du” szavával,

Nandu (Rhea americana) Forrás: commons.wikimedia.org

összegyűlt venyigék, gallyak
s a farsangban végzett fonás
csepűjének elégetése. Mára
már elvétve akadnánk len-,
avagy kenderfonálfonásra.
Az utolsó vásárhelyi kötélverőt Imre barátomban tiszteltem, de ő is már nyugdíjas…
testnevelő tanár. A gyümölcsfák megmetszése maradt az
egyetlen, amit a farsangfarki
tüzek autentikus anyagául
szolgálhat.
A katolikus egyház azzal
szorította mederbe az ördög
ünnepének tartott időszakot,
hogy szentjei ünnepét rendelte a farsang idejére. Elejére Remete Szent Pált január
15-re, Szent Antalt 17-re. Sebestyént, a vadászok védőszentjét 20-ra – népi
bölcsesség szerint e napon
indul meg a fákban a nedvkeringés, ezért tavaszébresztő
nap. Vincét 22-re – manapság a magyar kultúra napja,
Himnuszunk születésnapja.
Mária menyegzőjét 23-ra,
Pál-fordulást 25-re.
Pálfordulása ha tiszta,
bőven terem mező, puszta –

tartja a regula. A jelentősebb
szentek névünnepei általáBarnult tölgylevelek érintetlen hóköntös alatt
ban a csillagászati hónap
első, azaz a naptári hónap utolsó dekádjába ségessé tette az erdélyi kohókat. Teljesen átesnek. Vízöntő havát Szent Pál képviseli – szervezte, korszerűsítette a vajdahunyadi vasahogy maga mondta –, „a legkisebb az apos- gyárat. 1848-ban miniszteri tanácsossá
tolok között”, nem találván méltónak magát nevezték ki és a bányaügyek vezetésével bízaz apostoli címre. A páli fordulatnak tágabb ták meg. A szabadságharc bukása után Kojelentése, hogy ő az első apostol, aki a pogá- lozsváron perbe fogták, fizetését megvonták,
nyok misszionáriusa lett. A kereszténység hat gyermekével nyomorban tengődött, miaezzel a lépéssel indult el világvallássá válása latt a kohóknál szerzett higany- és ólommérgezéstől
szenvedett.
Még
egyszer
útján.
1900. január 25-én született Fekete Ist- megkísérelte az erdélyi harcok során leállt,
ván, az „erdész-vadász irodalom” legismer- károkat szenvedett bányák és kohók üzembe
tebb művelője. Jókai mellett minden idők helyezését. Ebbéli munkája során megbetelegolvasottabb magyar írója. Tüskevár, Bo- gedett és mindössze 49 évesen Kolozsvárt
gáncs, Vuk – kell-e még sorolnom? Annál meghalt.
Most tél van. Nagy hóval. Mint régente.
kevésbé ismert, hogy amikor lehetett, évente többször baráti társasá- Emlékek szivárognak át a tél szennyeződő
gával eljárt Erdélybe is vadászni: gyolcsán. Itt ródlizni lehet, ott, a Cinege-tető
Kittenberger Kálmánnal, Széchenyi alatt sízni. Korcsolyázni a Ligetben. Nagyot
járni a téli Csereerdőn. Csonttollúakat báZsigmonddal, Wass Alberttel.
110 éve, 1907. január 26-án szü- mulni a Bulevárdon.
De jobbára csak pohárnyi forralt bor melletett Selye János, a stresszelmélet
atyja. Az Életünk és a stressz című lett idézgetek emlékeket.
könyve 1964-ben jelent meg először
Ó teleim, gyermeteg telek!
magyarul. A 2004-ben megalakult
Mily bolondul elfeledtelek.
észak-komáromi önálló magyar
Úgy
megfakultatok, mint a gyöngy ha
nyelvű egyetem az ő nevét viseli.
nem ringatja eleven meleg.
Az egyetem könyvtárának alapját a
Némelyik már, mint egy szertehullt
Kanadából hazakerült magánkönyvláncnak szeme, halkan elgurult...
tára képezi.
Pedig amint fogy-fogy a jövendő,
215 éve, 1802. január 25-én szüegyre-egyre drágább lesz a múlt.
letett
Magyargyerőmonostoron
Debreczeni Márton bányamérnök,
Szertehulló láncnak halkan elgurult szea XIX. századi erdélyi bányareform meit keresgélve az ordasuló időben, maradok
megvalósítója. Zalatnai üzemfőnök- kiváló tisztelettel.
sége alatt, 1831–1841 között nyereKelt 2017-ben, Szent Sebestyén napján
szárnyait kitárva, a nyakát szélesre felfújva
udvarol, majd fészket épít. Ilyen módon sok
fiókát fel tudnak nevelni. A kicsik egyszerre
– néhány óra alatt – kelnek ki, így az utoljára
kikelők nem maradnak el a fejlődésben.
Dél-Amerika keleti részén élő nanduk
másfél méter magasak, 15-20 kg súlyúak.
Észak-Brazília és Argentina Rio Negro tartománya között él az egy méter magas Darwinnandu (Pterocnemia pennata). A tolla feketés
meg szürke. Mindkét félének a húsa rágós, a
tollaikat csak portörlőnek használják.
Emu (Dromaius novaehollandiae)
Ausztrália igazi madara. Kedveli a sáskákat, a rovarokat, a bogyókat, de megdézsmálja a nedvdús gabonát is. Emiatt a
farmerek többféle módon üldözik. A húsa (íze
tekintetében) hasonlít a marhahúshoz, a tojásából pedig jól égő olajat nyernek. A fenti
okok miatt évente sok ezer emut kilőnek. A
Kenguru- és King-szigeteken élt fekete emu
(Dromaius minor) emlékét ma már csak néhány múzeumi példány őrzi. Az emu félszáraz sztyeppvidéken él, a lábai gyors futásra
alkalmasak. A magassága két méter körüli, a
súlya 30-40 kg. A szárnya csökevényessé

Emu (Dromaius novaehollandiae) Forrás: www.ticataca.ro

vált, s az ujjcsontjai teljesen hiányoznak. Súlyos teste ellenére jól úszik. A kakas „e-mu”
madárszót ejt; a tyúk „dörömbölő, ordító hangot hallat”, a hosszú, felfújt légcsőzacskó felerősíti a hangját. A kakas füvekből egyedül
építi a fészket, többnyire bokor alá. A nyolc
hét után kikelő fiókák hosszanti csíkozású piheruhát hordanak.
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Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő
1847. szeptember 30-án született Nagytétényben (Pest megye). Az ötgyermekes református családban ő volt a negyedik gyermek.
Családja 1822-ben grófi rangot nyert, és királyi adományként megkapták Hugonna
helységet, ami az addigi Horváth családnév
megváltoztatását indokolta. Kiskorában otthon tanult, rangjának megfelelő nevelésben
részesült. Édesanyja tuberkulózisban szenvedett, így gyermekeit távol kellett tartani tőle.
Ekkor kezdett érlelődni benne a gondolat,
hogy a gyógyulásra vágyók megsegítésére áldozza életét.
Serdülőként beíratták Budapestre Prebstel
Mária leánynevelő intézetébe, ahol bentlakó
tanuló volt. Ebben az időben ennél többet
nem tanulhattak a lányok. Így hát 18 évesen
férjhez ment Pánd helység földbirtokosához,
a nála sokkal idősebb Szilassy Györgyhöz.
Ebből a házasságból lett egy fia, György, aki
1866-ban született. A második gyermeket
Kálmán Béla névre keresztelték, de az ő kicsi
szíve háromhetes korában megszűnt dobogni.
Férje egyáltalán nem érdeklődött szellemi
dolgok iránt, az ifjú Vilmát viszont minden
érdekelte,
különösen
a
természettudományok. Orvosi könyveket is olvasott. A
Jókai szerkesztette Hon című lapból arról értesült, hogy a zürichi orvosi egyetemre nők
is beiratkozhatnak. Férje beleegyezését megkapta, de anyagi segítséget nem ígért. Így ékszereit adta el. Svájcban szűkösen élt,
vegetáriánus módon táplálkozott.Tanulmányait 1872-ben kezdte el, és 1879-ben védte
meg orvosi disszertációját, miután orvossá
avatták. Egy évet dolgozott egy zürichi sebészeti klinikán, majd egy alapítványi kórháznál. 1880 elején hazatért Budapestre, szerette
volna diplomáját elismertetni és a gyakorlati
orvosi tevékenységet elkezdeni. Ehhez kérték, hogy előbb tegye le a gimnáziumi nyolcadik osztályt követő érettségi vizsgát.
Miután ez megtörtént, 1882-ben újra kérte orvosi oklevele elismertetését, amit az akkori
közoktatásügyi miniszter, Trefort Ágoston elutasított. Indoklása szerint: ez teljesen „rendellenes kérés”, és félő, hogy más nőket is
utánzásra csábít vele. De mivel Hugonnai
Vilmának a beteg emberek megsegítése volt
élete kitűzött célja, így letette a szülésznői
vizsgát. Ez abban az időben nagyon fontos
szolgálat volt, mert legtöbbször csak tanulatlan bábák segítettek az újszülöttek világra jö-

pécsi Zsolnay porcelángyárat. Méltó férje lett
az ország első orvosnőjének. 1888-ban megszületett Vilma lányuk. Ekkor férje kérésére
abbahagyta szülésznői gyakorlatát, és elméleti kérdésekkel kezdett foglalkozni.
1895-ben királyi rendelet tette lehetővé,
hogy Magyarországon nők is érettségizhessenek, és tanári, orvosi, gyógyszerészeti
egyetemre mehessenek. 1896-ban újból kérte
svájci orvosi diplomája elismerését, és végre
pozitív választ kapott. 1897. május 14-én, az
egyetem elvégzése után tizennyolc évvel orvosdoktorrá avatták Budapesten. Meghurcoltatása nagy lelkierejét és a mások segítése,
gyógyítása iránti elkötelezettségét bizonyítja.
Rendelőt nyitott, ahol főleg nőkkel és szegényekkel foglalkozott, sokan fordultak hozzá
bizalommal.
1899-ben megírta Nőmozgalom Magyarországon című könyvét, amelyben a női
egyenjogúságért szállt síkra, miközben megjelölte a nők szerepét a betegségek gyógyítása és az egészségügy területén. Lefordította
és megjelentette Fischer Dückelmann A nő
mint háziorvos című egészségügyi felvilágosító munkáját (Budapest, 1907). Tudományos
érdeklődése a gyermeknevelésre, a nők és a
gyermekek egészségvédelmére, a nők ipari
foglalkoztatására, továbbképzésére irányult.
Forrás: wikipedia
Ebben a témakörben több szakcikket írt. Szevetelénél, és nagyon sok volt a szövődmény repet vállalt a leánygimnázium megszervezéaz anyáknál és az újszülötteknél, ami sokszor sében, ahonnan azután egyetemre lehetett
mindkettőjük életét veszélyeztette.
Közben Pesten bizottságot alakítottak eldönteni, hogy szabad-e a nőknek orvosi egyetemre járni. A korszak kimagasló
orvosprofesszorai 5:2 arányban a nők mellett
szavaztak, de megjegyezték, hogy „a férfiakra nézve, kik jelenleg orvosként működnek, előnyösebb, ha a nők lehetőség szerint
kizárva maradnak”. Tehát, a kedvező döntés
mellett is, a nők orvosi hivatását különcködésnek fogták fel, annak ellenére, hogy tudott
dolog volt: a századok folyamán a családokon belül főleg a nők foglalkoztak gyógyítással, ők szedték a gyógyfüveket, amikből
teákat, szirupokat, cseppeket, kenőcsöket, bedörzsölő szereket készítettek.
Férjétől elvált, majd részt vett minden
olyan szervezetben, ami a nők egyenjogúságáért való harcot tűzte ki célul. Írt egy könyvet is A nők munkaköre címmel. 1887-ben
ismét férjhez ment, dr. Wartha Vince jeles vegyészhez, aki a budapesti Műegyetemen volt
tanár, huszonöt éven át rektor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Ivóvízelemzéssel
foglalkozott, segített megalapítani a Pesti
Vízműveket; érdekelte a kerámiaipar, felfedezte az eozinmázat, ami világhírűvé tette a

Vasárnap adják át
a kultúra lovagjai kitüntetéseket

Vasárnap, a magyar kultúra napján a Falvak Kultúrájáért Alapítvány három Egyetemes és huszonöt Magyar Kultúra
Lovagja, illetve egy Magyar Kultúra
Apródja címet adományoz a kultúra különböző területein „lovagiasan”, huzamos ideje tevékenykedők számára. Az
ünnepséget a budapesti Stefánia Palota
Honvéd Kulturális Központban tartják.

Az alapítvány a Magyar Kultúra Lovagja címet
adományoz Rezi Erika Gabriella iskolaigazgatónak, Kovács Norbert néptáncosnak, Babják Péter
nyugdíjasnak, Baloghné Domonkos Malvin karnagynak, Bukovics János vadőrnek, Dávid Lajosnak, a nagybányai Magyarház vezetőjének,
Ernszt Katalin művelődésszervezőnek, Farkas
Gábor tanárnak, Farkasházi István drámapedagógusnak, Galánfi András fafaragónak, Grúz Atilla
kultúraszervezőnek, Hajdu Imre újságírónak, ifj.
Haszmann Pál helytörténésznek, Higyed Gyöngyi karnagynak, Juhász Ferenc pénzügyőrnek,
Kalita Gábor közíró, festőművésznek, Kretity
Károly műemlékvédőnek, Láng Miklós főkönyvelőnek, Milbichné Tallér Mária varrónőnek,
Pödőr György mérnöktanárnak, Sturcz Zoltánné
mézeskalács-készítőnek, Szabó Zoltán Tibor karnagynak, Szöllősy József hegedűművésznek és
Tarnai Kiss László zenepedagógusnak – közölte
az alapítvány az MTI-vel.
Egyetemes Kultúra Lovagja elismerést nemzetközi kulturális együttműködésért, valamint két
vagy több nemzet kultúrájának együttes ápolásért
adományoznak, ezt idén Béres György pap, gregoriánkutató és Neufeld Róbert Hägersten közgazdász, író kapja, a Magyar Kultúra Apródja címet
pedig Lajkó István zongoraművész veheti át.

A magyar kulturális örökség ápolásáért odaítélt
Örökség serlegeket az alapítvány és a Magyarország Felfedezői Szövetsége a Bercsényi Miklós
Hagyományőrző Csapatnak, a Kéknefelejcs Néptánccsoportnak, a Zhutipe Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítványnak, illetve az Oladi
Általános Iskola Színházodújának adja át idén.
A reformáció 500. évfordulója alkalmából
posztumusz Egyetemes Kultúra Lovagja címet
adományoz az alapítvány Kálvin János reformátornak és posztumusz a Magyar Kultúra Lovagja
címet Károli Gáspár reformátornak.
A gálán a Felső-Tisza Völgye Információs
Központ szervezésében hat tájegység, valamint a
Vizsolyi Bibliakészítő Műhely és Élménymúzeum mutatkozik be és várhatóan 11 országból
mintegy ötszáz vendég vesz részt az eseményen.
(MTI)

menni. Számos társadalmi és jótékonysági
egyesület alapításában volt vezető szerepe,
nyilvános előadásokat tartott. Hat éven át betegápolást, gyermekgondozást, gyermekvédelmet tanított az Országos Nőképző
Egyesületnél. Ezeknek a tudományoknak kiemelt volt a jelentőségük az igen magas csecsemőhalálozás, valamint a gyermekkori
járványos betegségek (torokgyík, kanyaró,
skarlát) elterjedése miatt.
1914-ben, a háború kitörésekor a 67 éves
Hugonnai Vilma katonaorvosi tanfolyamot
végzett, amiért érdemjelet kapott. Tucatnyi
vidéki városban szervezett betegmegfigyelő
állomást. Felhívása, szervezőmunkája követőkre talált, amit sok száz vöröskeresztes
nővér bizonyít. Továbbá közel száz orvosnő
szolgálata, akiket dr. Hugonnai Vilma oklevelének elismerése után vettek fel orvosképzésre, ahol diplomát kaptak.
Kislánya gyermekkorában megkapta a tuberkulózist, ami ráterjedt a szemére, megvakult, és húszéves korában meghalt. Férje
belerokkant az évekig tartó súlyos betegséggel való együttélésbe, lebénult, és 1914-ben
elhunyt. Ennyi családi tragédiát követően
Hugonnai doktornőnek még volt ereje katonaorvosi tanfolyamot végezni, embertársain
segíteni. Istenbe vetett hite csalódásokkal,
munkával tele életén át vezette. Halála napja:
1922. március 30.

Forrás: wikimedia commons

Oxigénpalack nélkül a Mount Everesten

Klein Dávid és Suhajda Szilárd a déli oldalról akarja megmászni a
világ legmagasabb hegycsúcsát tavasszal. Sikerük esetén ők lesznek
az első magyarok, akik oxigénpalack nélkül jutnak fel a 8848 méter
magas Mount Everestre.

Eddig 7004-en jutottak fel a helyiek által Csomolungmának nevezett hegy tetejére a Himalájában, de kétszáznál is kevesebben vannak azok, akik oxigénpalack
nélkül értek fel a csúcsra – hangzott el az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.
Klein Dávid legutóbb az északi oldalról próbálkozott, de mint a televíziónak elmondta, a déli oldalt is ismeri, 2005-ben és 2008-ban járt ott.
Elmondta, hogy van egy nagyon komoly akklimatizációs céljuk Suhajda Szilárddal: szeretnének nyolcezer méteren aludni a déli nyeregben. Klein Dávid beszélt arról is, hogy bizonyára más jelent majd kihívást számára, mint Suhajda
Szilárdnak. „Mi lehetünk az első magyarok, akik oxigénpalack nélkül érik el a csúcsot, de már többen és többször próbálkoztak ezzel. Én magam is. Nekem az jelent
majd nehézséget, hogy túllépjek a korábbi próbálkozásaimon, és az ad majd könynyebbséget, hogy tudom: 8700 méterig már fel tudok mászni palack nélkül.”
Suhajda Szilárdnak szerinte az fogja jelenteni a nehézséget, „hogy ő nagyonnagyon idézőjelben még éppen csak nyolcezer méteren járt palack nélkül”. Az jelenti majd a könnyebbséget, „hogy nincs rajta az a teher, hogy többször
próbálkozott és vissza kellett fordulnia”.
A magyar Everest-expedíció március végén indul és a leereszkedéssel együtt
hozzávetőleg két hónapig tart majd. (MTI)

Forrás: www.bihariturak.hu

Dr. Ábrám Zoltán

Az első magyar orvosnő
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című pályázat nyertesei:
OZSVÁTH ÉVA, Marosvásárhely,
Predeal u. 49. sz.
SÁNDOR JÓZSEF, Marosvásárhely,
Nárcisz u. 8B/19. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
JOBBAT KERESVE GYAKRAN
JÓT VESZÍTHESZ
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.

Biobazár

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

Megfejtések
a január 13-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Maya
Skandi: Úgy döntött a politika,
Hogy menjünk az Unióba.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
34. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban

20

13

JANUÁRI
ÉVFORDULÓK (1.)
14

15

23
27
31
34

M

45
52

35
46

32

16

28

40

1

10

24

41

E

47

2

21

3

48

42

C

5

17

29
36

4

18
25

37

33

30

6

11

26

43

W

53

49

7

22

38
50

8

9

19

L

39
44

51

VÍZSZINTES: 1. Püspök, latinul alkotó humanista író, tudós, fetaláló, 400 éve
hunyt el (Verantius, Faustus). 10. Attila névváltozata. 11. Női név (nov. 14.). 12. Költő,
műfordító, 400 éve halt meg (Mihály). 17. Régi aprópénz. 19. Páratlan csel! 20. Elég
(latin). 21. Asztalt evéshez készít. 22. Kályha sütője. 23. Takarékos. 24. Szintén ne. 25.
Szintén. 26. Filozófus, politikus (sir Thomas). 27. Orosz zongorista (Jakov). 28. Becsapható ember. 30. Nagy testű állat. 31. Igeképző. 32. Zeneszerző (Maurice). 33. Ifi ökör. 34.
Törlőgumi. 36. Mell. 38. ... West, színésznő. 40. Óír írásmód. 42. Országgyűlésjelző (volt).
44. Római 51. 45. Északjapán őslakó. 47. Teniszező (Chris). 49. De (francia). 52. Francia
festő, 150 éve halt meg (Jean Auguste Dominique). 53. Angol írónő, 250 éve született
(Maria).
FÜGGŐLEGES: 1. Ütlegel. 2. Latin és. 3. Monda. 4. Gót király volt. 5. Vilnius folyója. 6. Címermadár. 7. Olasz névelő. 8. Órómai fiozófus, politikus (Marcus Tullius). 9.
Jogi író, tanár, filozófus, 150 éve hunyt el (Gábor). 12. Csak félig! 13. Mexikói forradalmár (Emiliano). 14. Dugi..., horvát sziget. 15. El tud cipelni. 16. Latin csont. 18. Hatból
kettő! 21. Házhely. 22. Gyomnövény. 23. Operettszerző, 50 éve hunyt el (Albert). 24.
Maró vegyi anyag. 26. Angol sziget az Ír-tengerben. 28. Kolozsvárról emigrált színésznő
(Margit). 29. Eső indul. 30. Kép (német). 32. ... mortis (hullamerevség). 33. Babaaltató
szó. 35. Zümmögő hangot hallat. 37. Hegy (német). 39. Vél, gondol (nép.). 41. Végtelen
mese! 43. Becézett Imola. 46. ... vino veritas (borban az igazság). 48. Rag, a -va párja.
50. Arrafele! 51. Svéd és magyar gépkocsijel.
L.N.J.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Ruggero Leoncavallo olasz
zeneszerző egyik operájának a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

üRGEFEJ!

q

Ð

12

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket február 2-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.)

q

ÖSSZEVISZ- uq

VASALÁS
A RUHÁN

Ï

...ţEPEŞ

u

q

q

Ê

2007. január 1-jén lépett be Románia
az Európai Unióba.
A rejtvénysorozat fősoraiban egy akkoriban erre az eseményre íródott humoros vers sorai találhatók.
A vers címe, szerzője és annak lakhelye is a rejtvényekben van elrejtve. Ezúttal a vers 3. és 4. sora alakul ki.
A cím betűi a felül számozott kockákból gyűjthetők össze.

BAROMFILAK

1

Ê

Kilyén
lEvEntE

...GRECO
(FESTŐ)

CERUZA
(NÉP.)

u

10 éve az EU-ban (2.)

q

q

A PINCÉBE

AGNUS... (ISTEN BÁRÁNYA)

IMPREGNÁL

u

GYÓGYÍT

u

Ê

LON... (KAMB.
POLIT.)

B

q

JÉGKUNYHÓ

...LAJOS
(FOCISTA)

Ê

BIZTATÓSZÓ

Ê

RIMINI
CENTRUMA!

Ð

HOZOMÁNY u

Ê

PROBLÉMA

MENZA

K

u

u

JUTTAT

BIBLIAI
IDÉZET

Ï

733.

Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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VÍZSZINTES: 1. Talpsaru – Ánizsos pálinka. 7. Nem áll – Vonat eleje! 8. Kugli –
Korai gyümölcs. 9. Has betűi – A fluor, jód és kálium vegyjele. 11. Szappanmárka – Tengerészital. 12. Idény, szezon – Kalászos gabonanövény. 14. Alá – Húros fegyver. 15. Esőkabát – Pengetős hangszer. 18. Nemes nedű – Mózes öt könyve. 19. Horogra kerül – Férfi,
argóban. 22. Ibolyaszirmok! – Eme tárgy. 23. Karám – Fakorona. 25. Ajtót szélesre kinyit
– Lócsemege. 27. Norvég, ománi és luxemburgi gépkocsijelzés – Betakar! 28. Hegycsúcs
– Vádol. 30. A szabadba – Orvosi csont. 31. Tumor – Dicsfény.
FÜGGŐLEGES: 1. Falatozó, bisztró – Száraz lombszőnyeg. 2. Cirkuszi művész –
Olajbogyó. 3. Zergefej! – Sete egynemű hangzói. 4. Házastárs apja, népiesen – Keresni
kezd! 5. Hazai könyvkiadó – Szemlencse. 6. Nagyszerű, kiváló – Faló volt a veszte. 10.
Gyertyabél – Rosta. 13. Hosszú női sál – Hajigál. 16. Retyerutya – Hanga. 17. Szerves
oldószer – Közjáték. 20. Indiai női viselet – Manilakender. 21. Dél-európai nép – Átmos.
24. Vicc, tréfa – Eszes. 26. Csomó – Vármaradvány. 29. Skálahang – Máltai és belga autójelzés.
Koncz Erzsébet
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SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12,

Munkatársat keres számvezérlésű gépek
kezelésére és lakatos állások betöltésére

Amit kérünk:
– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek.

Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás
– Biztos, hosszú távú munka
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján)
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek
– Ösztönző multinacionális munkahelyi légkör.

JANUÁRRA

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , moldovanm@duerkopp-adler.ro várunk
További információk a 0265/208-307-es telefonon.

Marosvásárhely
municípium

versenyvizsgát szervez

egy I. besorolású felügyelőasszisztensi
közalkalmazotti állás betöltésére a kommunikációs, nemzetközi finanszírozású projektek és humánerőforrás-igazgatóság logisztikai osztályán.
Az írásbeli vizsgát az intézmény Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják 2017. február 21-én 10 órakor.
A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III.
részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet benyújtani a hivatalban, a 87-es irodában, és tartalmazniuk kell azokat az iratokat, melyeket a 2008. évi 611-es kormányhatározat 49. cikkelyének
1. bekezdése és a 2013. évi 192-es rendelet 2. cikkelye ír elő.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a polgármesteri hivatalban, illetve a www.tirgumures.ro
weboldalon is tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán, naponta 8–14 óra között.
Dr. Dorin Florea polgármester

A Mureş Insolvency SPRL, a marosvásárhelyi Szabadi út 109. szám
alatti székhelyű, csődbe jutott Rimotin Kft. cégfelszámolója, újabb
NYILVÁNOS ÁRVERÉST
szervez az adós cég következő javainak értékesítésére:
I. Ingatlan javak:
a) Marosvásárhelyi kültelek, egy 7300 négyzetméteres külterület
1/3-át képező 2.433 négyzetméteres telekrész, marosvásárhelyi telekkönyvszáma: 124812. Kikiáltási ára: 35.400 lej.
b) Marosvásárhelyi, Constantin Hagi Stoian utcai, szám nélküli
ingatlan – egy 5645 négyzetméteres beltelek – a 123117-es marosvásárhelyi telekkönyv-, a 2799-es kataszter- és az 5436/1/3; 5435/3/1/2
helyrajzi számmal (A1) van bejegyezve. Kikiáltási ára: 449.890 lej.
c) Marosvásárhelyi, Constantin Hagi Stoian utcai, szám nélküli,
2000 négyzetméteres beltelek, ami a 121444-es marosvásárhelyi telekkönyvszámmal, az 5435/2/2 és az 5436/1/2/2 helyrajzi számmal
(A1) van bejegyezve. Kikiáltási ára: 183.890 lej.
d) A marosvásárhelyi, Szabadi út 111. szám alatti ingatlan – földszintes ház (kereskedelmi felület) –, amely a 123098-as marosvásárhelyi telekkönyvszámmal, a C1 kataszteri, a 488/1 (A1.1) helyrajzi
számmal van bejegyezve és a 788 négyzetméteres hozzá tartozó terület,
amely a 123098-as marosvásárhelyi telekkönyv-, az 5487/2/1 és az
5488/1-es helyrajzi (A1) számmal van bejegyezve. Kikiáltási ára:
203.770 lej.
II. Ingó javak:
• Felszerelések: szétszerelhető szkennerkeret – 1.350 lej, 6 db vonalkódolvasó – 650 lej/db
• Árukészlet:
– 2 db Smith PDC 17/2 aknafúró, 6x16 mm-es vésőéllel – kikiáltási
ár 8.000 lej/db,
– 1 db TIP 417, 12 1/4 aknafúró – kikiáltási ár 5.568 lej,
– 2 db TIP 417, 8 1/2 aknafúró – kikiáltási ár 6.299 lej/db,
– 1 db Smith PDS 12 1/4 433 aknafúró – kikiáltási ár 5.376 lej,
– 1 db Smith PDS 17 1/2 aknafúró – kikiáltási ár 8.000 lej,
– 1 db Shmit TIP 417-es aknafúró – kikiáltási ár 8.000 lej,
– 1 db Shmit PDS 437 12/1.4 aknafúró – kikiáltási ár 5.376 lej,
– 1 db Shmit PDS 432 8 1/2 aknafúró – kikiáltási ár 3.712 lej,
– 1 db Shmit PDS 8 3/4 aknafúró – kikiáltási ár 3.712 lej,
– 3 db Cristexsen 215.9-es magfúró – kikiáltási ár 7.379 lej/db.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
A nyilvános árverésre január 27-én 12 órától kerül sor a cégfelszámoló székházában, Marosvásárhelyen, a G-ral Avramescu utca 4. szám
alatt, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban,
a javak értékesítéséig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és
jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik
a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a részvételi díjat 24 órával
az árverés kezdete előtt. A garanciadíj a Rimotin Kft. – RO 13775106
– következő bankszámlájára utalható: RO58UGBI0000412001710 (lejben), amelyet a Garanti Banknál nyitottak.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146096-os telefonszámokon.

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj. Tel. 0743-595-124, 0749-761147, 0365/432-506. (58350-I)

Az INPIRO ROMÁNIA fűtéstechnikai
kereskedelmi vállalat

TERÜLETI KÉPVISELŐI munkakör
betöltésére munkatársat keres.

Feladatok:
• A termékek alapos technikai ismerete (képzést biztosítunk);
• A vevőkkel való kapcsolattartás;
• A termékekkel kapcsolatos szaktanácsadás biztosítása, a klientúra bővítése.
Elvárások:
• Felsőfokú szakirányú képzés (technikai végzettség);
• Jó műszaki érzék;
• Önállóság, problémamegoldó készség;
• B kat. jogosítvány, kiszállásokra való hajlandóság, vezetői
gyakorlat;
• Értékesítésben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

Amit ajánlunk:
• Teljesítményarányos bérezés;
• Szolgálati autó, telefon, laptop.
Önéletrajzokat az inpiro@yahoo.ro e-mail-címre várunk, érdeklődni is itt lehet.

VÁSÁROLUNK festményt, ezüstöt,
bútort, régiséget. Tel. 0740-242-861.
(57357)
ELADÓ új, egyszemélyes, leereszthető
sőberágy,
összecsukható
Ileana
varrógép, hegesztőkészülék, perzsaszőnyeg, négy darab fügefa, egy pár új
43-as számú bőrcsizma sámfával, egy
pár új 43-as számú „bizon” csizma,
háromvedres korsó, egyvedres korsó,
négykerekű kicsi szekér, kétkerekű kicsi
szekér,
két
nagy
gabonásláda,
szétszedhető, új deszkával, villanymotor.
Tel. 0265/348-346, 0747-405-980, Kis
Rozália. (58404)
ELADÓ jó állapotban levő ház: 3
szoba, konyha, fürdő, garázs és melléképületek, 19 ár, Holtmaroson, a
központban. Érdeklődni a 0365/800454-es telefonszámon. (58261-I)
SÜRGŐSEN eladó kétszobás tömbházlakás
a
Kövesdombon.
Tel.
0751-368-172. (58349)
ELADÓ
(58409)

ELADÓ
(58409)

tűzifa.

Tel.

0747-933-367.

tűzifa.

Tel.

0754-886-182.

KIADÓ bútorozott garzon a központban (Victoriei–Győzelem tér), 140
euró/hó + kaució. Tel. 0752-379-608.
(58332-I)

alkalmaz

fejlesztő analitikust meghatározott időre
az analitikai fejlesztési osztályra

Főbb feladatok:
a. Fizikai-kémiai vizsgálatok, műszeres vizsgálatok elvégzése
(HPLC, GC stb.)
b. Analitikai módszerek fejlesztése
c. Analitikai módszerek validálása
d. Szakmai dokumentáció összeállítása (román és angol nyelven)
e. Eljárások összeállítása, képzések megtartása

A munkakör betöltésének feltételei:
a. Vegyész vagy vegyészmernök (laboratóriumi munkához való képességek)
b. Gyógyszerész (tapasztalat laboratóriumi munkakörben)
c. Angolnyelv-ismeret (haladó szint)
A munkakör betöltése során előnyt jelent:
a. Tapasztalat a laboratóriumi munkakörben
b. Szakmai tapasztalat a gyógyszeriparban

Interjúra csak azok a személyek kapnak meghívást, akik megfelelnek a követelményeknek.
Amennyiben megfelel a fenti követelményeknek és érdekli
ajánlatunk, várjuk önéletrajzát és kísérőlevelét 2017. január 27-ig
a következő címre:
540306 Marosvásárhely, Cuza Voda utca 99–105.
Tel. 0265/237-820, fax: 0265/268-875,
e-mail: office@gedeon-richter.ro

ELADÓ nyaraló csendes, szép környezetben Makfalván, 10 km-re Szovátától, 150 méterre a főúttól, 19,5 ár:
ház és gyümölcsös bekerítve, villany
és víz bevezetve: 2 szoba, konyha,
fürdőszoba, két terasz. Telekkönyv
rendezve.
Tel.
0746-951-613,
0365/800-097. (58461-I)
ELADÓK Vajdaszentiványon földön tartott, piros Lohmann tojótyúkok. Áruk
10 lej. Tel. 0758-609-840. (58464-I)
ELADÓ 4 szobás lakás a Kövesdombon. Tel. 0754-937-438. (58488-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(58490-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(58490-I)
VÁSÁROLOK magánházat Marosvásárhelyen. Azonnali fizetési lehetőség. Tel. 0755-309-832. (58505-I)
SÜRGŐSEN vásárolok tömbházlakást Marosvásárhelyen. Tel. 0755309-832. (58505-I)
KIADÓ első osztályú, bútorozott garzon az új kórházzal szemben, közel
az orvosi egyetemhez. Tel. 0755-309832. (58505-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

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

A marosvásárhelyi SUMEL ELECTROMUREŞ KFT.-nél bérelhetők 200, 1500–2000 m2-es helyiségek termelőtevékenység, illetve raktár céljára, irodákkal, mellékhelyiséggel, saját udvarral,
nagy teljesítményű háromfázisú villamos hálózattal, valamint gázzal, vízzel ellátva. További részletek a vállalat székhelyén (Jeddi út
69. szám) vagy a 0265/264-629-es és a 0265/260-353-as telefonszámon. (59082-I)

IDŐSGONDOZÁSRA Németországba keresünk 28-60 év közötti
nőket alapszintű németnyelv-ismerettel. Havonta indítunk németnyelv-tanfolyamot. 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)

BÉBISZITTERT keresünk Marosvásárhelyre 10 hónapos kisbaba
mellé, kezdetnek napi 1-2 órára, hosszú távon 3-4 órára. Érdeklődni
a 0748-255-715-ös telefonszámon. (58465-I)

Az ARHIGRAF tervezőiroda alkalmaz ÉPÍTÉSZT, STATIKUS
MÉRNÖKÖT, ÉPÜLETGÉPÉSZ-MÉRNÖKÖT, TECHNIKUST
és MŰSZAKI RAJZOLÓT, KÖLTSÉGBECSLŐT. Önéletrajzot
küldeni és érdeklődni az office@arhigraf.ro e-mail-címen lehet.
(18467)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(18422)

A PETRY CÉG marosvásárhelyi hentesboltjaiba ELADÓKAT alkalmaz. Milyen egy igazi petrys eladó? Kedves, mosolygós, hatékonyan kommunikál, nyitott az új dolgok megtanulására, szereti
fejleszteni saját képességeit. Ennél többre nincs is szükség ahhoz,
hogy a csapatunk tagjává válj! Tapasztalat nem szükséges, mindenkit betanítunk. Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@petry.ro e-mailcímen. (sz.-I)

MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal ÁLTALÁNOS ASSZISZTENST alkalmaz marosvásárhelyi és régeni munkapontjaira. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8-16 óra között:
0265/211-127. (sz.-I)

FOGORVOSI RENDELŐ TAKARÍTÓNŐT alkalmaz. Tel. 0727300-265. (58413-I)
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz mintaboltjaiba.
Önéletrajzukat bármely TimKo üzletbe beadhatják. (18470-I)

FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18471-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott
SZAKÁCSOT. Tel. 0722-268-866. (59259)

ALKALMAZOK TAXISOFŐRT tanúsítvánnyal (attesztát), naprakész egészségügyi iratokkal, minimum 2 év gyakorlattal, nagyonnagyon előnyös fizetéssel, munkakönyvvel. Érdeklődni a
0787-789-979-es telefonszámon. (58424-I)

A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ
FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám
alatt. (sz.-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás
és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar
nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40753-102-290 telefonszámon.(59234-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. (59235-I)
A ROBY BÁR ELADÓT alkalmaz. Tel. 0742-084-344. (18466-I)

KERESKEDELMI CÉG ÁRUKIHORDÓ-RAKTÁROST alkalmaz előnyös bérezéssel. Tel. 0744-707-550. (18473-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZUNK C+E jogosítvánnyal rendelkező GÉPJÁRMŰVEZETŐT nemzetközi szállításra fix bérrel. Érdeklődni lehet a
0755-536-934, 0740-907-069-es telefonszámon. E-mail-cím:
memytrans@yahoo.com (58511-I)

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz előnyös feltételekkel. Tel.
0744-692-873, 0747-048-464. (18480-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETI SZÍNHÁZ munkaerőt
keres SZÍNPADI DÍSZLETMUNKÁS állás betöltésére. Jelentkezni
lehet a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház humánerőforrás-osztályán
hétköznap 10-15 óra között. További információk a következő telefonszámokon: 0365/806-862 (113-as mellék), 0265/219-261. (sz.I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ SÍRÁSÓT alkalmaz. Érdeklődni a Temető (Crizantemelor) utca 4. szám
alatt és a következő telefonszámokon: 0265/215-875, 0365/448734, hétköznap 8-15 óra között. (18422-I)
ALKALMAZUNK ELADÓT FŐTÉRI ÜZLETBE. Vonzó program és fizetés. Tel. 0744-692-841. (58530-I)

AZ INTERSOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI CÉG PROGRAMOZÓKAT keres az Archicad szoftvertermék fejlesztéséhez. Az
állással
és
a
munkával
kapcsolatos
részletek
a
www.intersoftstudio.com honlapon találhatók. (18483-I)
REUMATOLÓGIAI RENDELŐ

Ingyenes kivizsgálás (küldőpapír szükséges).
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (18435)
A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát tart a következő megüresedett állások
betöltésére: SZAKORVOS/FŐORVOS – egy állás egynegyed normával;
ORVOSI ASSZISZTENS – egy állás; PSZICHOLÓGUS – egy állás;
KINETOTERAPEUTA – egy állás; LOGOPÉDUS – egy állás – a
neuropszichiátriai rendellenességgel élő gyermekek segesvári
komplexumához.
Sajátos követelmények:
SZAKORVOS/FŐORVOS: orvosi egyetemi végzettség licencoklevéllel,
neurológiai szakosodással.
ORVOSI ASSZISZTENS: általános orvosi asszisztensi végzettség
(egészségügyi posztliceális iskola vagy azzal egyenértékű tanulmányok),
legalább egyéves gyakorlat ebben a szakmában, a Romániai Szülésznők
és Orvosi Asszisztensek Rendje által kibocsátott, a tevékenység
végzésére feljogosító jóváhagyás.
PSZICHOLÓGUS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű
oklevéllel) pszichológia szakon, pszichológusi szakképesítés.
KINETOTERAPEUTA: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal
egyenértékű oklevéllel) kinetoterápia szakon.
LOGOPÉDUS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű
oklevéllel) pszichológia, pszichopedagógia szakon.
Az írásbeli vizsga 2017. február 14-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati
vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat február 3-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.)

Eladási közlemény

SÜRGŐSEN vásárolok garzont vagy
lakást. Tel. 0745-423-310. (58506)

ELADÓ 2 szobás lakás a Kövesdombon.
Tel. 0737-797-975. (58506)
A NIKI PARK üzletben a 100x200
cm-es és 90x200 cm-es német Memory Foam matracok 290 lejért kaphatók a készlet erejéig. 1989.
December 22. utca 113. szám (kijárat
Régen felé). (18482)
ELADÓK: váltóeke, szimpla eke, 3
méteres vetőgép, kombinátor, boronák,
műtrágyaszóró,
tárcsás
kaszák,
gabonaőrlő (malom). Tel. 0743-860-354,
0745-404-666. (58528)
VÁSÁROLOK: régi favékát, régi típusú
kolbásztöltőt, fateknőt, mérleget, régi
evőeszközt (kés, villa, kanál). Tel. 0744692-841. (58530)

MINDENFÉLE

SZŰCSMUNKÁT vállalok. Ugyanott
eladók szőrmesapkák. Tel. 0365/409634, 0743-807-554, 0740-892-267.
(58347-I)

KÖZÉPKORÚ
keresztény
hölgy,
gyermeknevelést vállalok. Tel. 0762-444288. (58324)

SÍRKERETEK,
kripták
készítése,
javítása. Tel. 0753-924-431. (58270)
TERMOPÁN, szalagfüggönyök és redőnyök szerelése és javítása. Tel.
0 7 4 4 - 5 0 4 - 5 3 6 .
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(58859)

ANGOLNYELV-TANÍTÁS személyre
szabottan.
Tel.
0723-089-808.
(58344-I)

VÁLLALUNK kőművesmunkát, festést, csempézést, gipszkartonozást,
hőszi-getelést. Tel. 0740-212-144.
(58308-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (1341)

FESTÉSHEZ,
csempézéshez
értő,
megbízható szakembert alkalmazok. Tel.
0755-924-147. (58401)

KOMOLY HÖLGY, idősek gondozását
vállalom. Tel. 0757-370-445. (58437)

A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám, P4, Hargita
megye –, az EMIVAS CONS KFT. felszámolója, nyilvános árverést szervez járművek értékesítésére:
– Roman vontató gépkocsi (1989) – MS 02 XUS – kikiáltási ár 4.856 lej + héa
– Mitsubishi Pajero 3.2 (2003) – MS 07 AVK – kikiáltási ár 24.729 lej + héa
– Mitsubishi L200 (1993) – MS 05 HEK – kikiáltási ár 4.384 lej + héa
– Hydrom 18 t-ás daru (1990) – MS 05 VWZ – kikiáltási ár 31.473 lej + héa
– R10215 önürítős kocsi (1986) – MS 05 WWE – kikiáltási ár 3.147 lej + héa
– Iveco Magirus (1995) – MS 06 GNO – kikiáltási ár 8.992 + héa
– Mercedes Sprinter 313 CDI (2000) – MS 99 SES – kikiáltási ár 6.744 lej + héa
– Dacia 1307 furgon (2003) – MS 06 KHX – kikiáltási ár 4.046 lej + héa
– R10215 Roman teherautó (1989) – MS 09 DJG – kikiáltási ár 5.395 lej + héa
– R10215 Roman speciális gépkocsi (1988) – MS 09 DSV – kikiáltási ár 5.395 lej + héa
– Hyundai Tucson gépkocsi (2006) – MS 09 EIC – kikiáltási ár 25.628 lej +héa
– Toyota Land Cruiser gépkocsi (1988) – MS 73 EMV – kikiáltási ár 17.984 lej + héa
– R10215 Roman speciális gépkocsi – MS 55 EMV – kikiáltási ár 4.856 lej + héa
– R10215 Roman speciális gépkocsi – MS 44 EMV – kikiáltási ár 3.147 lej + héa
– Dacia Logan gépkocsi (2007) – MS 11 EMV – kikiáltási ár 10.791 lej + héa
– Dacia Logan gépkocsi (2007) – MS 12 EMV – kikiáltási ár 10.791 lej + héa
– Mirsa STM-22 félpótkocsi (1984) – MS 80 DGU – kikiáltási ár 9.667 lej + héa
– Müller TS3 félpótkocsi (1990) – MS 80 HFO – kikiáltási ár 12.238 lej + héa
– Mercedes MB 100 gépkocsi – MS 99 RGA – kikiáltási ár 6.295 lej + héa
– Dacia 1307 dupla kabinos furgon (2001) MS 05 PVX – kikiáltási ár 1.798 lej + héa
– Atlas AB 1702 exkavátor (1980) – kikiáltási ár 13.500 lej + héa
– S 1500 B buldózer (1980) – kikiáltási ár 26.600 lej + héa
– félpótkocsialváz (1980) – BV 80 KHN – kikiáltási ár 4.500 lej + héa
– Mercedes gépkocsi (1998) – MS 04 MGF – kikiáltási ár 4.900 lej + héa
– Telemac daru (1980) – kikiáltási ár 22.500 lej + héa
– Mitsubishi L200 (2007) – MS 71 EMV – kikiáltási ár 28.400 lej + héa
Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek igazolják a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garancia, a részvételi díj és a feladatfüzet kifizetését.
Az árverés a felszámoló székhelyén lesz január 27-én 15 órakor, és megismétlik péntekenként, ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. A részvételi feltételekről bővebb tájékoztatást a 0366/100-551,
0748-836-713-as telefonszámokon nyújtanak.

2017. január 20., péntek _______________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG
PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (58446-I)

Soha el nem múló szeretettel

NÉMETNYELV-ÓRA felnőtteknek és
gyerekeknek. Tel. 0751-309-402.
(18413-I)

tésű id. KÁDÁR GYULA volt

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (58443)

SZAKKÉPZETT,
tapasztalattal
rendelkező pedagógusként gyermek(ek)
otthoni tanítását, gondozását vállalom.
Tel. 0749-950-193. (58462-I)
BETANÍTOK fiút pizzakészítő mesterségre, hogy nálunk dolgozzon. Elvárás:
legyen
lelkiismeretes,
szorgalmas, tiszta. Tel. 0744-512-711.
(58472-I)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722846-011. (58482)
LIFE
CARE
BIOTERMÉKEK,
EGÉSZSÉG, ÜZLETI LEHETŐSÉG,
TANÁCSADÁS ÉS TÁMOGATÁS.
Információk: Marosvásárhely, Avram
Iancu utca 10. szám, www.lifecarepro.ro,
tel. 0742-531-793. (18277-I)

KIADÓ 70 m2-es kereskedelmi helyiség
központi helyen. Tel. 0745-824-161.
(58330)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (55134-I)
TERMOPÁN ablakok, vasajtók, redőnyök szerelése és javítása. Tel:
0 7 4 4 - 5 0 4 - 5 3 6 .
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(18481)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS cégeknek. Tel. 0744-504-536. (18481)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúan emlékezem e
napon édesapámra, MÓZES
DEZSŐRE (Duci) halálának 40.
évfordulóján. Gondoljatok rá
kegyelettel. Fia, Jenő és
családja Izraelből. (1337-I)

emlékezünk január 20-án a

káposztásszentmiklósi szülemarosvásárhelyi
halálának

10.

Nyugodjál

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk január 21-én,
amikor három éve eltávozott
szerettei köréből HUSZÁR
JÓZSEF, a drága férj, gondos
édesapa, szerető nagyapa.
Emléke
legyen
áldott,
pihenése csendes! Szerettei.
(58427)

évfordulóján.
csendesen!

Szerető családja. (58436)

Szomorú szívvel emlékezünk

január 20-án SIPOS JÁNOS
vásárhelyi,

majd

lakosra

koronkai

halálának

évfordulóján.

emlékét örökre

első

Drága

szép

megőrizzük

szívünkben. Felesége, lánya,
fia

családjukkal

Emléke

együtt.

legyen

áldott,

nyugalma csendes! Szerettei.
(58451)

„Ha

leszek,

emlegettek,

köztetek

szeressétek egymást, ahogy
én szerettelek.
Ne

sírjatok, én

már

szenvedek,

nem

a fájdalom az, hogy nem
lehetek veletek.

Búcsúztam volna, de erőm

felesége, leánya, fia és azok
családja. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel! (58463)

Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet türelemmel
viseltél magadban. Hiányod
elviselni
nagyon
nehéz,
örökre megtart szívünkben az
emlékezés.
Szomorú az út, mely sírodhoz
vezet,
Isten
őrködjön
pihenésed felett. Nem tudunk
mi neked csak virágot vinni,
nem tudunk mi érted csak
imádkozni.
Fájó
szívvel
emlékezünk
január
21-én
a
gegesi
születésű
MIHÁLY
DOMOKOSNÉRA szül. NAGY
MAGDOLNA halálának 3.
évfordulóján. Drága emlékét
szívünkben
örökké
megőrizzük. Férje és fia.
(58522)

nem engedett,

ELHALÁLOZÁS

csak a szívem súgta halkan:
isten veletek.”

Soha

el

nem

fájdalommal

múló

emlékezünk

CSIKI ENIKŐRE halálának 7.

évfordulóján.

Szeretetét

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett élettárs, gyermek, édes-

örökre a szívünkben őrizzük:

anya, nagymama, anyós, testvér,

(58453)

rős, a marosszentgyörgyi szüle-

férje, Albert és lánya, Mónika.

Fájó szívvel és soha el nem

múló szeretettel emlékezünk
január

22-én

MAGYARI

ERZSÉBET MÁRIÁRA (Böbe)
halálának

10.

évfordulóján.

Áldott, szép emlékét őrizzük

egy életen át. Emléke legyen

áldott,
Férje,

Csongi,

nyugalma

Berci,

Csabi

csendes!

három

fia,

és

Árpi

családjukkal. (58456)

24-én

a

drága

id.

SÁNDORRA

jó

BOKOR

halálának

4.

évfordulóján. Emléke legyen
áldott,

nyugalma

KRAUSS ESZTER

szül. INCZE ESZTER

marosvásárhelyi lakos életének

53. évében búcsú nélkül eltávozott. Temetése január 20-án 13

órakor lesz a marosszentgyörgyi
római katolikus temetőben.

A gyászoló család. (58513-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett édesapa, após, sógor,
CSEH CSABA

életének 77. évében 2017. január

Szomorú szívvel emlékezünk
január

unokatestvér, szomszéd és ismetésű

édesapára,
Szomorú szívvel emlékezünk
január
21-én
KILYÉN
PIROSKÁRA született Nyíri
halálának 12. évfordulóján.
Emlékét őrzi férje, Gyula, fia,
menye és két unokája.
(58352-I)

lakosra

Örök álmod őrizze béke és
nyugalom.
Fájó
szívvel
emlékezünk
január 22-én a szentgericei id.
SZŐCS JÓZSEFRE halálának
8. évfordulóján. Emlékét őrzi

csendes!

Emlékét őrzik szívükben: fiai,
menyei és unokái. (58483)

18-án elhunyt, szerető szíve meg-

szűnt dobogni. Temetése 2017.
január 20-án, pénteken 12 órakor

lesz a marosvásárhelyi református temetőben.

A feltámadás reményében

búcsúzik fia, menye, unokája

és a gyászoló család. (58532-I)

Szomorú szívvel tudatom, hogy a

Szomorú

szívvel

és

örök

bánattal emlékezünk január

20-án a drága jó édesanyára,
BOKOR
lának

Emléke

KATALINRA

első

halá-

évfordulóján.

legyen

áldott,

őrzik

örökké

nyugalma csendes! Emlékét
szeretettel
szívükben

fiai,

unokái. (58483)

menyei

és

szeretett mamikám, rokon, ismerős, barát, szomszéd, a maroshévízi születésű

özv. FÓRIKA MARGIT IZABELLA

életének 93. évében január 17-én
váratlanul megpihent. Drága ha-

lottunk temetése 2017. január 21-

én, szombaton 11 órakor lesz a

katolikus temető alsó kápolnájából. Emlékét örökre szívünkbe
zárjuk.

Lánya, Rozika. (58541-I)
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Ma hat hete, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagytata, rokon és
barát, IOAN SABĂU az égbe
távozott.
mély
űrt
hagyott
Hiánya
szívünkben.
Megmaradt
gondosságának, jóságának és
szeretetének emléke, amellyel
körülvett minket. Sírjára virágot
helyezünk
és
mécseseket
gyújtunk, a lelkünkben örökké
hálásak leszünk neki mindazért,
amit értünk tett.
A megemlékező misére január
21-én, szombaton 9.30 órakor kerül sor a vidrátszegi ortodox
templomban.
Isten adjon neki csendes nyugodalmat.
A gyászoló család. (58535)
Fáj a szívünk, mert itt hagytál, búcsú
nélkül elaludtál. Végleg elmentél
hosszú utadra, hangodat nem halljuk
soha többé már. Elhagytad a házat,
amit úgy szerettél, itt hagytál
mindent, amiért küzdöttél. Bocsáss
meg, ha valamit hibáztunk, nem
tudtunk
megmenteni,
pedig
próbáltuk.
Soha
nem
múló
szeretettel
emlékezünk január 21-én a rigmányi
születésű
VERESS
GÉZÁRA
halálának első évfordulóján. Emlékét
örökké szívünkbe zárjuk.
Fia, Tibor és menye, Ibolya.
Nyugodjál békében! (58342)
„Csendre int az élet minket, egy álom
véget ért, neked otthonod az ég.
Távol vagy tőlünk, mégis oly közel,
mert a szívünkben mélyen rejtünk
el.”
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk a felejthetetlen, drága jó
gyermekre, testvérre, édesapára,
rokonra, barátra és jó szomszédra,
PÁLOSI ERNŐRE halálának első
évfordulóján.
Akik
ismerték
és
szerették,
áldozzanak egy percet emlékének. A
szentmise január 23-án reggel 8 órától lesz a kövesdombi
templomban.
Szerettei. (58317-I)
A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök a fájdalom és a
szeretet. De ő nekünk soha nem lesz
halott, mert a jók örökké élnek, mint
a csillagok.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága szerettünkre, ifj.
HUNYADI ATTILÁRA halálának első
évfordulóján.
Szerető gyermekei, felesége, szülei
és testvére. (58518-I)
Életünknek egén fénylő csillag

voltál,

Itt hagytál bennünket, még csak
nem is szóltál,

Most, hogy már kialudt az az áldott fényed,

Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed.

Mély fájdalommal és megtört

szívvel tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték, hogy a szeretett
feleség, édesanya, nagymama,
LÁSZLÓ GIZELLA
szül. Bakos

az egykori Arta mozi
volt dolgozója

január 19-én, életének 82. évében

elhunyt. Temetése január 21-én,
szombaton 13 órakor lesz a ma-

rosvásárhelyi református teme-

tőben.

Emlékét soha el nem múló

szeretettel őrzi szerető férje,

Béla, két lánya, Ildikó és Edit
családjukkal. (-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
MACAVEI MÁRIÁTÓL
(Manci).
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Testvére, Anikó, sógora, Sándor,
keresztfia, Sándor és családja.
(58512-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik fájdalmunkban
osztoztak és utolsó útjára
elkísérték drága édesanyánkat,
nagymamánkat, MÁTHÉ LUJZÁT.
Gyászoló szerettei. (58454)

Ezúton fejezzük ki köszönetünket
mindazoknak, akik a szeretett
MÉSZÁROS MIHÁLY temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(58471)
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__________________________________________ HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY _______________________________________ 2017. január 20., péntek
A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű Mureş Insolvency SPRL, a
csődbe ment Magnific Com
Kft. (Marosvásárhely, Bánát utca
13/9.) cégfelszámolójaként
nyilvános árverést szervez
az adós cég következő vagyontárgyainak egyenkénti értékesítésére:
– műszaki felszerelés, kikiáltási ár 1.137,50 lej
– szállítóeszközök, kikiáltási
ár 2.050 lej
– mérőműszerek, valamint ellenőrző és beállító berendezések,
kikiáltási ár 2.073,34 lej
– bútorzat, irodai berendezés,
védőfelszerelés, egyéb aktívák,
kikiáltási ár 1.773,50 lej
A teljes lista az árakkal a felszámoló székhelyén tanulmányozható.
Az árak nem
tartalmazzák a héát.
Ezenkívül termékcsaládonként
egy-egy tömbben értékesítik a
cég árumintákból álló árukészletét – gépkocsi-alkatrészek és tartozékok, csavarok stb. –
minimum 5.000 lej (héa nélkül)
értékben. Kikiáltási ár: 19.304,19
lej + héa. Az árukészlet részletes
jegyzéke és az ár a felszámoló
székhelyén tanulmányozható.
Az árverést január 27-én 13
órától tartják a felszámoló székhelyén, és azonos időpontban
megismétlik péntekenként, 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 részvételi
díjat, megvásárolják a feladatfüzetet 24 órával az árverés kezdete
előtt. Bővebb tájékoztatás a
0265/261-019, 0265/269-700
vagy 0745-146-096-os telefonszámon.

A FAER IFN RT. Vidékfejlesztési
Beruházási Társaság
– Szászrégen, Víz (Apelor) utca 5. szám –

versenyvizsgát hirdet egy kockázatkezelői
(manager risc) állás betöltésére

Követelmények:
– felsőfokú végzettség
– legalább három év tapasztalat bank vagy más pénzügyi intézmények menedzsereként
– számítógép-kezelési ismeretek (Word, Excel, Power Point stb.
programok)
– kommunikációs készség
– angol nyelv ismerete
– B kategóriájú hajtási jogosítvány
Ajánlatunk:
– szakemberekből álló közösségben való munka
– vonzó javadalmazási csomag
Az érdekeltek 2017. január 20-án 16 óráig küldjék el szándéklevelüket és önéletrajzukat a FAER IFN RT. Szászrégen, Víz (Apelor) utca 5. szám (Maros megye) alatti székhelyére, vagy a
0265/511-393-as és a 0265/513-728-as telefon/faxszámokra, illetve
a reghin@faer.ro e-mail-címre.
Az önéletrajz alapján kiválasztott személyeket
hívják állásinterjúra.

