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Szülői felszólalás a marosvásárhelyi tanácsülésen

„Továbbítsák a beiskolázási tervet!”

Embercsempészhálózatot lepleztek
le

A DIICOT közleménye szerint a bűnszövetkezet tavaly több mint száz migránst – szíriai, iraki, török, afgán és
marokkói állampolgárokat – csempészett be Romániába, akiket utólag
megpróbáltak törvénytelenül átjuttatni
a román-magyar határon, hogy később – a belső határellenőrzés nélküli
schengeni övezeten belül – eljuthassanak Németországba.

____________3.
A Himnusz
és Szózat zenei
érdekességei

Gárdonyi Géza visszaemlékezése
szerint Erkel pályázni sem akart, de
Batay felhívta a lakására, kezébe
nyomta a szöveget és egy kottapapírt,
zongora elé ültette, és rázárta az ajtót.

____________5.
A természet
kalendáriuma

Valahol a Trébely alatt járva, vagy a
Küküllő menti Pócsfalva fölött, netán a
csombordi dombok felé menet köszönt, avagy a Nyulak szigetén, a
Bodor-kút alatt, jön velem szembe Babits Mihály tavaszváró soraival.

A tanács tegnapi ülésén még a napirend
előtt több, a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium helyzetével kapcsolatos felszólalás hangzott el. Néhány
szülő ismét megjelent a testület előtt,
követelve a törvények betartását, a katolikus gimnáziumot is magába foglaló
beiskolázási terv továbbítását a megyei
tanfelügyelőségre.

Antalfi Imola

A szülők a Ne játsszatok a gyermekeink sorsával! magyar és román feliratú pólóban jelentek meg a tanácsülésen, felhíva a képviselők
figyelmét arra, hogy a hónapok óta tartó bizonytalanság még nem szűnt meg, az iskola helyzetére a polgármesteri ígéretek ellenére sem
találtak megoldást az illetékesek. Csíki Zsolt, az
RMDSZ frakcióvezetője magyarul és románul
szólította fel az iskolákkal foglalkozó igazgatóság illetékesést, Horaţiu Lobonţot, hogy még
másnap (ma – szerk. megj.) továbbítsa az isko-

Fotó: Antalfi Imola

lahálózatra vonatkozó tervezetet a megyei tanfelügyelőségre, a szaktárca ugyanis meghoszszabbította a beiskolázási tervekre vonatkozó
javaslatok benyújtási határidejét. „Ezek a szülők
teljes bizonytalanságban vannak. Január 12-ig
az illetékesek nem adták le az iskolahálózat tervét. Ha ezúttal sem teszik meg, más módon fogunk eljárni” – közölte a képviselő, aki egyúttal
azt kérte, a tanács jelöljön ki egy képviselőt a
Római Katolikus Gimnázium igazgatótanácsába.
(Folytatás a 4. oldalon)

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: Német – hasábra felvágott – uborka üvegben (670 g) 8,69 lej.
Német MESMER gyógynövény eredetű tea (25 db) 9,49 lej.
MESMER méregtelenítő tea (20 db 11,95 lej.
MESMER citromízesítésű filteres tea (20 db) 12,49 lej.
MESMET citromfűs filteres tea (25 db) 12,95 lej.
MESMER vanília–barack ízesítésű tea (25 db) 12,49 lej.
MESMER karamellízesítésű tea (20 db) 12,49 lej.
MESMER narancs–gyömbér tea (25 db) 12,49 lej.
EDEKA csokis muffin alap (380 g) 11,95 lej.
OHO gabonapehely (250 g) 2,95 lej.
OHO gabonapehely 10 vitaminnal (300 g) 4,95 lej.

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

____________6.
Tizennyolc kiállító
a Pécsi Csokoládé
Karneválon

Az esemény legizgalmasabb látványosságának ígérkezik a 30 kilogramm csokoládéból kifaragott 6-os,
5-ös és 0-s számjegy, amelyek a helyszínen készülnek el.

____________15.

A populizmus
nem orvosság…

Mózes Edith

Történt előrelépés Romániában az igazságügyi reform
és a korrupcióellenes küzdelem terén, de a politikusoknak
és a sajtónak az igazságügy intézményei, főként az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) ellen irányuló bírálatai aláaknázhatják az igazságügyi rendszert –
olvasható az Európai Bizottság (EB) kedden közzétett éves
országjelentésében. A jelentés pozitívan értékeli és kiemeli, hogy az ismert politikusok elleni vádemelések és elítélésük azt jelenti, hogy jó irányba halad az
igazságszolgáltatás.
Megállapítja azonban azt is, hogy a politikusok és a
sajtó részéről elhangzó gyakori bírálatok az ügyészek,
bírák és igazságügy kapcsán, illetve a DNA elleni támadások 2016-ban fokozódtak, és fennáll a veszély,
hogy ez aláaknázza a lakosságnak az igazságszolgáltatásba vetett bizalmát, főleg, ha ezek a kritikák a kormány vagy parlament részéről hangzanak el. A jelentés
kitér a hazai belpolitika legforróbb témájának számító
közkegyelemi tervezetre és a büntetőjog módosítására is.
A brüsszeli döntéshozók arra figyelmeztetnek, hogy „a
korrupcióellenes harcot gyengítő jogi módosítások
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 52 perckor,
lenyugszik
17 óra 18 perckor.
Az év 27. napja,
hátravan 338 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ANGELIKA,
holnap KÁROLY, KAROLA
napja.
KÁROLY: vagy a germán
Karlból ered, és latin közvetítéssel érkezett hozzánk – ekkor
jelentése: fiú –, vagy régi magyar személynév, amelynek jelentése: karvaly, turulmadár.

Változó idő

Hőmérséklet:
max. -40C
min. -180C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. január 26.

1 EUR

4,4983

100 HUF

1,4473

1 USD

1 g ARANY

4,1966
160,9683

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

21, 7, 28, 34, 23+ 15

NOROC PLUS: 4 6 1 5 1 4

33, 27, 2, 40, 42, 20

NOROC: 3 6 5 2 3 8 7

15, 38, 4, 27, 11, 32

Megyei hírek

SUPER NOROC:4 7 7 7 3 9

Farsangi bál Szovátán

A Bernády Közművelődési Egylet – Szováta város önkormányzata és a Sóvidék Regionális Televízió támogatásával – hagyományos, félkosaras farsangi bált szervez. A
február 4-i eseményre a szovátaiakat, vendégeket, baráti
társaságokat várják. A bál 19 órakor kezdődik a Fenyő
Szálló Margaréta termében. A jó hangulatot a székelyudvarhelyi TIFF zenekar és Simó Annamária énekesnő biztosítja. A részvételi díj, mely tartalmazza a vacsorát is,
személyenként 75 lej. A részvételi szándékot a 0784-295041-es vagy a 0762-254-729-es telefonszámom február
1-ig jelezzék.

Várják a síelőket

A Bogdán sípálya a hét végén is várja a síelőket, csütörtöktől vasárnapig naponta 10-17 óra között üzemelnek a
felvonók. A szovátai sípálya is üzemel péntektől, azaz
mától vasárnapig 9.30-17 óra között. A pályák állapota jó,
a hóréteg vastagsága sízésre tökéletes.

Eltörlik az anyakönyvi és
személynyilvántartási illetékeket

A Maros Megyei Személynyilvántartó Hivatal az idevágó
idei 1-es számú törvényre hivatkozva közölte, hogy folyó
év február elsejétől eltörölnek bizonyos díjakat és illetékeket, így az anyakönyvi és személynyilvántartó szolgáltatásokra nem kell illetéket fizetni a megye 102 anyakönyvi,
illetve 16 személynyilvántartó hivatalában.

Idén 14 alkalommal lesz
nyugtalottó-sorsolás

A pénzügyminiszter idei 152-es rendelete értelmében az
idei nyugtalottóalap 14.000.000 lej. Mint ismeretes, minden
hónapban tartanak sorsolást, amikor 100.000 lejes nyereményt osztanak szét. Ezenkívül idén április 16-án, húsvétra és december 24-én, karácsonyra rendkívüli sorsolás
is lesz.

A fogyasztói panaszok 81%-a
megalapozott

A megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal tavaly több mint 3600
ellenőrzést végzett, amelyek során a lakosságnak szánt
termékek minőségét ellenőrizték, a vásárlók gazdasági érdekeit szolgálták. Az ellenőrzések során 192.693 lej értékben kellett a lakosság egészségét veszélyeztető árut
visszavonni. Az ellenőrök az elmúlt évben összesen 1,9
millió lej értékben róttak ki bírságot. A hivatal 1822 lakossági panaszt oldott meg. A panaszok 81 százaléka megalapozott volt – közölte Marcela Achim helyettes
főfelügyelő.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A játékos néptánc- és népdaltanulásra kedden kerül sor 18
órától óvodások (3-6 év), 19 órától kisiskolások (7-10 év)
számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: a Dr. Bernády György Általános Iskola (volt 2-es
számú; Dózsa György u. 11. sz.) tornaterme. Cserecipő
szükséges.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Nyilvános beszélgetés

Digitális eszközökön átfolyó viszonyaink

A ma leggyakrabban használt
digitális kommunikációs eszközök (okostelefon és számítógép,
a határok kezdenek elmosódni)
széles körű elterjedésével lassan
megváltozni látszik az emberek
közötti információcsere módja.
A direkt módon megvalósuló,
analóg kommunikációt (például
a beszéd) lassan kiszorítja a digitális változat (szövegbe,
képbe, emotikonba, filmbe csomagolt üzeneteinkkel). Nemcsak
felgyorsult
az
információátadás, de megsokasodott a források száma, egy
része teljesen személytelenné
vált. Az információdömping
miatt szelektálni kell az adatáradatot, jó esetben ez lehet tudatos döntés eredménye is,
de a legtöbbször csak sodródunk az árral, a készen kapott
lehetőségekkel. Algoritmusok döntik el helyettünk, hogy
melyek azok az információk, amiket elénk tár a virtuális
világ, és melyek azok, amelyek számunkra kimaradnak a
hírfolyamokból. A digitális buborék lassan uralma alá
vonja a szabad információáramlás és együttműködés úttörőjeként üdvözölt információs csatornát, az internetet. Egyformán vonatkozik ez a keresőmotorok által kidobott
találatokra és a közösségi platformok hírfolyamaira.
A többnyire digitálissá váló emberi kapcsolattartás
másik előretörő problémája az elidegenedés. Napjaink formálódó generációja számára a sokszálú tevékenység teljesen hétköznapi szituáció. Egyszerre néz tévét, vált üzenetet
a virtuális térben és mindeközben úgy gondolja, hogy fizikai valójában is jelen van – persze mindez csak a szelektív
kommunikáció módján lehetséges. Minden tevékenységből
csak arra összpontosít, ami épp leköti a figyelmét, egyébként kizárja gondolataiból a többi történést. A személyiség
megnyilvánulása eltorzul azáltal, hogy nincs személyes,
analóg kapcsolattartás. Hiányzik a testbeszéd, a reális interaktivitás, az érzékszervi valóság, organikus, testi jelenlét. A mindennapi normális beszélgetésben nem tudunk
javítani, esetleg törölni. Ami elhangzott, az elhangzott…
Egymás megismerése virtuálisan nem lehetséges. Deformálódott képet kapunk egymásról, mindenki egyfajta kirakatképet fest magáról a közösségi platformokon, és a
szöveges üzenetek sem tudják visszaadni a személyiségi
jegyeket. Kicsit olyan ez, mint amikor olvasunk egy könyvet, például egy regényt, ahol a könyv szereplőiről a történések leírása alapján képzeletünk kialakít egy képet. Aztán,
ha a könyv filmes változatát látjuk, csalódunk, mert nem
így képzeltük el. Ez történik a digitális kommunikáció által
felépített kapcsolatokban is, a képek, az üzenetváltások
eredményeképpen egy virtuális, sokban megszépült, hibátlan képet vizionálunk magunknak, vagy ha mégsem, akkor
is különbözőt a valóságostól. A személyes találkozás aztán
ráébreszt a valóságra, ami legtöbbször kiábrándító. Ekkor
a csalódás hatására visszamenekülünk a virtuális világ kellemesen langyos állóvizébe, mert a bizonyosságra való törekvés mindig felülírja a bizonytalanságot. A
leghétköznapibb információcsere – beszélgetés – is könynyen a digitális eszközök áldozatává teszi az embert, mert
hajlamosak vagyunk egyre többet ezek segítségével kommunikálni, horribile dictu, még akkor is, ha egy szobában
vagyunk, egymás mellett.

RENDEZVÉNYEK

Kedden KZST-összejövetel

A Kemény Zsigmond Társaság január 31-én, kedden délután 6 órakor a Bernády Házban tartja következő összejövetelét. Vendégük Tamási Zsolt tanár, egyháztörténész.
Előadásának címe: Az állami oktatás kezdetei és az első
iskolák Marosvásárhelyen. Képeinek bemutatása mellett
Bálint Zsigmond beszél a fotóművészet témáiról és a fotózás technikáiról.

A székely mezőségi művésztelep
kiállítása

A Székely Mezőségen működő alkotótáborok képzőművészeti anyagát 2010-től minden évben bemutatják Marosvásárhelyen. Az idei kiállítás megnyitójára február
1-jén 17 órakor kerül sor és február 15-ig látogatható a
Mihai Eminescu Kulturális Központban. A kiállítás anyagát
a tavalyi csittszentiváni, mezőbergenyei, mezőbándi és

Gyéresi Júlia színésztanár egyik Facebook-bejegyzése
egészen költőien, ugyanakkor lényegretörően fogalmazza
meg a látványt, a kívülálló szemével: „Azt láthatjuk mindenfelé – iskolákban, utcákon, szórakozóhelyeken, otthonokban stb. –, hogyan válnak zombivá a lehajtott fejű,
üveges tekintetű gyerekek, akiknek az arcát fénybe borítja
a képernyő ragyogása. A virtuális világ áldozatává vált személyiségük, lelkük”. Jó lenne tudni, hogy mit jelent ez
pontosan? Hogy látják ezt a kommunikáló fiatalok, az internetes és emberi kapcsolatokat építő, oktató, karbantartó
szakemberek?
Digitális eszközök – reális kapcsolatteremtés?
Egyre többször fordul elő, hogy nem működnek az igazi
társas kapcsolatok. A „Z generáció” már beleszületett ebbe
a világba, el sem tudja képzelni másként a világot, mint az
analóg realitás digitális leképezését, és leginkább az analógon túli, személyre szabható gépi megoldások érdeklik.
Legtöbbször az első kapcsolatfelvétel már csak a digitális
– virtuális platformokon valósul meg. Ebből adódóan az
előbb említett deformált kép alakulhat ki a másikról, ha túl
sokáig tart a virtuális kapcsolati ismerkedés, berögzül egy
vélt személyiség.
Nem ritka, hogy a személyes találkozás során a csalódás
miatt megbukik a kapcsolat. Az elmagányosodás is lehet
következménye a túlzott online jelenlétnek. A mutatott digitális énkép általában letisztítva próbálja azt az arcot mutatni, akivé szeretnénk válni, és nem azt, akik vagyunk. Ha
végignézzük a Facebook adatlapjait, megállapíthatjuk,
hogy a világ csupa sikeres, boldog emberből áll. Ez a törés
a virtuális és reális valóság között arra késztet bennünket,
hogy ha lehet, kerüljük a lebukás veszélyét, így a legritkább esetben lesz személyes barátság vagy együttlét a virtuális kapcsolatokból…
Talán érdemes lenne mindenkinek tudni és elgondolkodni rajta, hogy a szolgáltatók részéről milyen üzemeltetési szabályok, illetve a felhasználók részéről milyen
navigálási, kapcsolatkezdeményezési és kapcsolattartási
szokások védhetnék meg az emberek való világbeli életmódját, érdekeit. Egy szóval, hogyan lehetne megkönnyíteni a digitális viszonyokkal való együttélést? Ilyen és
ehhez hasonló kérdésekről szóló beszélgetésre, együttgondolkodásra hívja az érdeklődőket a Bethlen Gábor Kulturális Egyesület február 1-jén, szerdán 18 órától a
Jazz&Blues Klubba (Sörház/Sinaia utca 3.).
Kupás János
mezőmadarasi alkotótáborok anyagából válogatták. A tárlatot Nagy Miklós Kund művészeti író és Czirjék Lajos, a
művésztelep elnöke méltatja. Az elmúlt év őszén ezt az
anyagot Nagykárolyban és Szatmárnémetiben is bemutatták.

A Hit és Fény
Marosszentgyörgyön

Szombaton 15 órától találkozót tart a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia tanácstermében a marosvásárhelyi és a marosszentgyörgyi Hit és Fény
közösség. A találkozó témája: Mária és Márta története.

Borkóstoló Kelementelkén

A kelementelki kúrián és borpincében ma 17 órakor borkóstoló lesz, s mivel a helyek beteltek, a nagy érdeklődésre való tekintettel a borkóstolót szombaton 15 órakor
megismétlik.
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Embercsempész-hálózatot lepleztek le

A Törökország-Románia-Magyarország útvonalon tevékenykedő embercsempész-hálózatot lepleztek le a román hatóságok. A szervezett
bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség
(DIICOT) országszerte 25 helyszínen kezdett házkutatást csütörtökön az ügy gyanúsítottjainál.
A DIICOT közleménye szerint a bűnszövetkezet tavaly
több mint száz migránst – szíriai, iraki, török, afgán és marokkói állampolgárokat – csempészett be Romániába, akiket
utólag megpróbáltak törvénytelenül átjuttatni a román–magyar határon, hogy később – a belső határellenőrzés nélküli
schengeni övezeten belül – eljuthassanak Németországba. A
bűnszövetkezetet Törökországból pénzelték – állítja a vádhatóság.
A hatóságok öt határsértő csoport elfogása nyomán göngyölítették fel az ügyet. Legutóbb december elején egy Magyarországra tartó román rendszámú tartálykocsiban
elrejtőzve találtak 42, Romániában már regisztrált iraki me-

Szíria

nedékkérőt az Arad megyei Varsándon. A Gyula-Varsánd közúti határátkelőnél átlépésre jelentkező, rakomány nélküli nyerges tartálykocsit egy Szilágy megyei, 48 éves román
állampolgár vezette.
A nyomozást a DIICOT Arad megyei ügyészei irányítják,
és a Bukarestben, Botoşani, Dolj, Giurgiu, Szilágy és Temes
megyékben végzett házkutatások nyomán az előállított gyanúsítottakat is Aradra viszik kihallgatásra.
Múlt héten a Gyula-Varsánd határátkelőhelyen szolgálatot
teljesítő román határrendészek egyik váltásvezetőjét
előzetes letartóztatásba, további 17 határrendészt pedig házi
őrizetbe helyeztek, miután a korrupcióellenes ügyészség
(DNA) azzal gyanúsította meg őket, hogy rendszeresen csúszópénzeket fogadtak el egy-egy törvénytelen áruszállítmány beléptetésekor. Egyes hírforrások akkor azt közölték,
hogy az Arad megyei határrendészek embercsempészeket is
segítettek illegális bevándorlók Magyarországra juttatásában.

Az ellenzék szerint Moszkva kurd autonómiát javasol

Szíria megőrizné egységes nemzetállamiságát,
ugyanakkor a kurdok autonómiát kapnának az
orosz szakértők által készített és a szíriai ellenzéknek az asztanai béketárgyalásokon átadott alkotmánytervezet szerint – közölte az Interfax
orosz hírügynökség egy szíriai ellenzéki tisztségviselőre hivatkozva.
„Szíria egységes nemzetállam maradna, de területén kurd
autonómia kialakítását javasolja a dokumentum” – mondta az
illetékes.
Ezenfelül az iratban rögzítették Szíria más térségeinek is a
jogát arra, hogy saját regionális nyelvet használjanak.
A tervezet hét évben határozza meg a szíriai elnök mandátumát, az elnököt azonban nem lehetne újraválasztani – ismertette a szíriai ellenzék forrása.
Szavai szerint a dokumentumból „kihúzták azt a kitételt,

amelynek értelmében Szíria elnöke muszlim vallású kell legyen”. A tervezet ezenkívül kivenné a saríát (az iszlám jogrendjét) az ország jogforrásai közül, Szíria államformáját
pedig köztársaságként határozza meg. Így az ország neve a
korábbi Szíriai Arab Köztársaságról Szíriai Köztársaságra változna – tette hozzá az illetékes.
Az asztanai béketárgyalások keddi zárónapján közzétett
nyilatkozat szerint Törökország, Oroszország és Irán „befolyásukat latba vetve” fogják garantálni a szíriai tűzszünet betartását. Az orosz delegáció vezetője, Alekszandr Lavrentyev
közölte: a tűzszünet ellenőrzését végző műveleti csoport február elején, Asztanában kezdi meg működését. A moszkvai, az
ankarai és a teheráni kormány is támogatja a fegyveres ellenzéki csoportok részvételét az ENSZ égisze alatt folytatandó,
február 8-ra előirányzott genfi béketárgyalásokon – áll a nyilatkozatban. (MTI)

Öt autóbusz és negyvennégy személygépkocsi rekedt a hóban az oroszországi, nyugat-szibériai Altaji körzet autóútjain – közölte csütörtökön az
orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma.
A hótorlaszok közül reggelre 168 embert menekítettek ki
mentőalakulatok, amelyeknek az úton elakadt járműveket a
behavazott mezőkön keresztül kellett megközelíteniük. Az
autók némelyikét a hófúvás csaknem teljesen betemette.
Azokból a személyautókból, amelyeknek elfogyott az
üzemanyaguk, buszokba ültek át az emberek. Az egyik busz
utasainak tizenhét órát kellett várniuk, míg a katasztrófaelhárítás emberei csütörtök reggel eljutottak hozzájuk.
Az Altaji körzetben a hófúvás miatt a hatóságok korlátozták
a közúti közlekedést, és törölték a helyközi buszjáratokat.
Moszkvában, ahol a hőmérséklet egy nap alatt 16 fokot
esett, és csütörtök reggelre elérte a mínusz 23 fokot, egy nap

alatt 1940 anyagi kárral járó közlekedési baleset történt. Az
orosz főváros síkossá vált útjain egy ember életét vesztette, és
további 30 megsérült. A közlekedési rendőrség szerint a legtöbb balesetet az okozta, hogy az autósok túllépték a megengedett sebességet, vagy nem alkalmazkodtak a megváltozott
látási és útviszonyokhoz.
Az orosz főváros meteorológiai szolgálata szerint az idei tél
20 év óta a leghavasabb Moszkvában: tavaly október vége és
csütörtök között 217 centiméternyi csapadék hullott. Az eddigi
rekordot ebben az időszakban a 2012-2013-as tél tartotta, 173
centiméterrel. Abban a szezonban azonban összesen 328 centiméter hó hullott, ebből 102 centiméter márciusban.
2013. január 26-án Moszkva hótakarója 45 centiméter vastag volt, idén „csak” 34 centiméter borítja a várost. Az előrejelzések szerint a hideg évszak hátralévő két hónapjában újabb
havazások várhatók. (MTI)

Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a két rendeletet,
amely a bevándorlásról és az amerikai határok védelméről –
köztük a Mexikóval közös, déli határon építendő falról – rendelkezik.
A hivatalába múlt pénteken beiktatott Donald Trump a belbiztonsági minisztérium épületében írta alá a két elnöki rendeletet.
Az egyik az illegális bevándorlás megfékezéséről szól és a
szövetségi támogatás megvonását helyezi kilátásba olyan –
többnyire demokrata politikusok irányította – szövetségi államok és városok számára, ahol menedéket nyújtanak az illegális bevándorlóknak. A másik elnöki rendelet az amerikai
határok megerősített védelméről szól, s ezen belül a mintegy
3200 kilométeres amerikai–mexikói határon megépítendő falról.
A rendeletek aláírása után az elnök rövid beszédet tartott a
minisztériumban, oldalán John Kelly, már kinevezett belbiztonsági miniszterrel.

Trump, miután leszögezte, hogy „visszaállítjuk a rendet és
a törvényességet” az országban, hangsúlyozta, hogy „egy
nemzet határok nélkül nem nemzet”, ezért az Egyesült Államok mától kezdve visszaveszi az ellenőrzést határai felett.
„Ezzel életeket mentünk a határ mindkét oldalán” – tette
hozzá.
Kijelentette: a belbiztonsági minisztérium munkatársai túl
hosszú ideig nem tehették rendesen a dolgukat, de mostantól
minden megváltozik. Kritikusnak nevezte a helyzetet az Egyesült Államok déli határainál, s kilátásba helyezte, hogy Mexikóval és a mexikói elnökkel együttműködve rendezi ezt a
helyzetet.
„Egy stabil és gazdaságilag erős Mexikó jó az Egyesült Államoknak is, és mi ezt akarjuk”– szögezte le, s azt mondta,
hogy várja a találkozást a mexikói elnökkel. Tarthatatlannak
nevezte, hogy drogkartellek, bűnöző bandák, fegyverkereskedők lépnek át illegálisan a déli határon, s azt ígérte, ezt is megvitatja majd Enrique Pena Nieto mexikói elnökkel.

Ország – világ
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Meghallgatásra várják Cioloşt
és Dragut

A tavalyi költségvetés-kiigazításokat ellenőrző vizsgálóbizottságnak ki kell hallgatnia Dacian Cioloş volt
kormányfőt, Anca Dragu volt pénzügyminisztert, a
Pénzügyi Tanács, valamint a Számvevőszék képviselőit, és vélhetően az idei büdzsé elfogadása után
véglegesíti jelentését – közölte csütörtökön Viorel
Arcaş, a szenátus költségvetési bizottságának elnöke. „Ha elérjük a határidő meghosszabbítását, valószínűleg a költségvetés elfogadása után készülünk
el. Objektív okok miatt halasztást kértünk a házbizottságoktól. Várjuk a választ, és ennek függvényében alakítjuk programunkat” – tette hozzá Leonard
Badea, a képviselőház költségvetési bizottságának
elnöke. (Mediafax)

Ma terjesztik a parlament elé
a költségvetés-tervezetet

Pénteken terjesztik be a parlament elé a 2017-es évi
állami költségvetés tervezetét – nyilatkozta Viorel
Ştefan pénzügyminiszter a szerdai kormányülésen,
miután kedden találkozott valamennyi érintett féllel,
és átnézték a büdzséket. Az, hogy pénteken be is
terjesztik a parlament elé az idei évi költségvetést,
tulajdonképpen csak egy nap késést jelent az eredeti
tervekhez képest. (Mediafax)

Összehívták a házbizottságokat

Együttes ülésre hívták össze péntek délutánra a szenátus és a képviselőház házbizottságát, hogy leoszszák a szakbizottságoknak a 2017-es évi állami
költségvetés tervezetét. Mivel jelenleg a két ház
rendkívüli ülésszakon van, még nem biztos, de valószínűleg szerepel majd a napirenden Klaus Johannis államfőnek a referendummal kapcsolatos levele
is. Az viszont már biztosnak tűnik, hogy a két házbizottság tagjai megvitatják a költségvetési bizottság
kérését, hogy halasszák február 15-ére a tavalyi költségvetés-kiigazítások kivizsgálásáról szóló jelentést.
(Mediafax)

Balesetek Oroszországban

Március végén, április elején esedékes a családról szóló népszavazás

Elnöki rendelet a bevándorlásról és a határok védelméről

A populizmus
nem orvosság…

Vonatot terveznek a Siratófalhoz

Jiszrael Kac közlekedési miniszter bejelentette, hogy megrendelte a megvalósíthatósági tanulmányokat és terveket a
Tel-Aviv-Jeruzsálem gyorsvasút meghosszabbításáról, amely
így az óvárosig, a Siratófalig érne – értesült csütörtökön a
The Times of Israel című angol nyelvű hírportál Izraelben.
A közlekedési miniszter terve politikai okokból várhatóan
súlyos vitákat vált ki, mert a Palesztin Hatóság az ötlet első
felvetésekor, novemberben „gyarmatosító projektnek” bélyegezte az óvárosi vasútállomás gondolatát.
A tervek szerint egy 50-80 méterrel a föld felszíne alatt
futó alagútban jutna a vonat a Jeruzsálem szélén lévő központi pályaudvartól az óvároshoz. Jelenleg két lehetőséget
mérlegelnek az izraeli közlekedési minisztériumban: az egyik
szerint a Siratófal közelében, de az óvároson kívül lenne a
vasútállomás, a másik szerint pedig az óváros területe alatt.

Az építkezés költségeit mintegy 510 millió dollárra becsülik.
Ha megvalósulnak a tervek, akkor a jövőben az izraeliek és a
turisták közvetlen vasútvonalon juthatnak majd el a Földközitenger partjától egészen a Siratófalig. Jeruzsálem keleti fele –
benne az óváros és a Siratófal – az 1948-as izraeli függetlenségi
háborút követő tűzszüneti vonalak alapján Jordániához került,
és egészen 1967-ig, a hatnapos háborúig, ennek az országnak
volt a része.
Izrael 1967-ben elfoglalta Jeruzsálem keleti felét, majd
1980-ban törvényben mondta ki annektálását, a város egységét és fővárosi státuszát. Az izraeli döntést a nemzetközi
közösség nem ismerte el, és ezért a legtöbb külföldi nagykövetség továbbra is Tel-Avivban működik. A palesztinok is maguknak követelik Jeruzsálemet, államuk felállítása után
Kelet-Jeruzsálemben szeretnék létrehozni fővárosukat. (MTI)

Şerban Nicolae, a szenátus jogi bizottságának elnöke csütörtökön úgy nyilatkozott, március végén,
április elején szervezhetik meg a népszavazást arról
a polgári kezdeményezésről, amely azt kéri, hogy az
alkotmányban rögzítsék: a család egy férfi és egy nő
házasságán alapszik. Mint mondta, ilyen ügyekben
fellebbezésre nincs lehetőség, az államelnöknek
sem kell kihirdetnie. „Ha a referendum érvényes
lesz, és a többség a kezdeményezés elfogadása
mellett voksol, akkor belevisszük az alkotmány szövegébe ezt a megfogalmazást, és májusban le is
zárhatjuk ezt a folyamatot” – fogalmazott Nicolae,
hozzátéve, hogy az alkotmány értelmében első
megkeresett testületként a képviselőháznak kell
döntenie a kérdésben. (Mediafax)

(Folytatás az 1. oldalról)
maguk után vonhatják az elért eredmények újraértékelését”.
Szerdán adta ki éves jelentését a Transparency International (TI). Eszerint tavaly több országban inkább
romlott a korrupciós helyzet, mint javult, és 2016 azt is
megmutatta, hogy erősíti egymást a rendszerszerű korrupció és a társadalmi egyenlőtlenség. Ez pedig a politikai elit ellen fordítja az embereket, és „termékeny
talajt kínál a populista politikusok felemelkedéséhez”,
ám – hangsúlyozza – a populizmus nem gyógyír a korrupcióra. De az emberek torkig vannak az üres ígéretekkel, és ezért fordulnak a populisták felé. A TI elnöke
szerint „populista vagy tekintélyelvű vezetők irányítása
alatt álló országokban gyakran tapasztaljuk a demokrácia hanyatlását és egy nyugtalanító, a civil társadalom megleckéztetésére, a sajtószabadság korlátozására
és az igazságszolgáltatás függetlenségének gyengítésére
irányuló törekvést”.
A részletekre most nem térünk ki, de szokás szerint
beindult a mindentudó-megmondó gépezet, a tévékből
folynak a populistábbnál populistább szövegek. Közben
mindenki tudja, hogy a korrupció nem szolgálja a gazdasági fejlődést, sem az állami intézményrendszer olajozott működését. Az is világos – bár vannak
pozitívumok az országjelentésben –, hogy Románia még
nem ért el oda, hogy az EB abbahagyja a monitorozást,
bár a múlt év végén az ország az igazságszolgáltatás
brüsszeli figyelemmel kísérésének lezárását kérte,
mondván, hogy minden feltételt teljesít ehhez. Amit a
valóság, de a TI-jelentés is cáfolni látszik. Igazat kell
adnunk a szervezet vezetőjének – és ajánljuk az államfő
meg a többi nagyotmondó figyelmébe –, hogy a korrupcióra a populizmus nem orvosság.
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Operatív döntések, összehangolt munka

Ülésezett a megyei tanács

Péter Ferenc elnökletével tegnap is zökkenőmentesen, operatívan zajlott a Maros
Megyei Tanács ülése. Tizennyolc határozattervezetet fogadtak el, a tanács múlt évre
szóló tevékenységi jelentése esetében viszont nem kellett szavazni. Csép Éva Andrea tanácsosi helyét Kedei Pál Előd vette át,
aki esküt tett az ülésen. A Dinu Socotar helyébe lépő tanácsost még nem nevezték
meg.

Mezey Sarolta

A repülőtér ügyében sürget az idő, de nem
zárkóznak el a 2500 méteres pálya megépítésétől
A tanácsülés előtt Ferencz Zsombor, a Save
Transylvania Airport csoport képviselője egy nyomtatványt osztott szét a jelenlevők között. E
nyomtatvány a marosvásárhelyi repülőtér kifutópályájának 2000 méterről 2500 méterre történő meghosszabbításának műszaki és gazdasági érveit
sorolja fel.
Mint ismeretes – s amint a nagy érdeklődésre
való tekintettel lapunk is többször beszámolt róla –
jelenleg a repülőtér nem fogadhat nagy gépeket, s
utolsóként a WizzAir is kivonult Marosvásárhelyről. Ezért a marosvásárhelyi és a Marosvásárhely
környéki, sőt a székelyföldi utasok is a kolozsvári
Avram Iancu repülőtér szolgáltatásait kénytelenek
igénybe venni.
A civil szervezet szerint a marosvásárhelyi és az
aradi repülőtér kifutópályája a legrövidebb – 2.000
méteres – az ország fontosabb repülőterei között,
igaz, a kolozsvári is csak 100 méterrel hosszabb.
Ezért csak 90.000 kilogrammig terjedő tömegű gépeket fogadhatnak, azaz A320-as, B737 vagy hasonló méretűeket. A kolozsvári repülőtér
kifutópályáját is meg kellene hosszabbítani, viszont
ehhez módosítani kellene a Kis-Szamos medrét,
azaz óriási beruházásra volna szükség, amit körülbelül 24 millió euróra becsülnek, s ahhoz hozzáadódna még a kifutópálya meghosszabbításának
költsége is. Ezzel ellentétben a feltételek adottak
ahhoz, hogy a vidrátszegi repülőtér kifutópályáját
500 méterrel meghosszabbítsák, a terület a megyei
tanács tulajdonában van, a beruházás nem olyan
nagylélegzetű, mint a kolozsvári. Ha a vidrátszegi
Transilvania repülőtér kifutópályáját 500 méterrel
meghosszabbítanák, kapacitásában, paramétereiben
és minőségében meghaladná a kolozsváriét, s így
fogadhatná az A310, B747, a B757 típusú gépeket,
ami azt jelenti, hogy több légitársaság választaná a
marosvásárhelyi repülőteret.
A kifutópálya meghosszabbításának költségeit a
civilek 5,5 millió euróra becsülik, azaz 25 millió
lejre.
Péter Ferenc tanácselnök ülés végén a sajtó kérdésére ezzel a beadvánnyal kapcsolatban elmondta:
– Ferencz Zsombor, a Save Transylvania Airport
csoport képviselője felvetette, hogy miért nem 2500

Makkai János

méteres a repülőtér kifutópályája. Leszögezem, a
repülőtérrel kapcsolatban a legnagyobb ellenségünk
az idő. Számunkra az a legfontosabb, hogy minél
hamarabb tudjuk elindítani a munkálatokat. Az a kivitelezési terv, amely a 2.000 méteres kifutópályáról
szól, készen van. Erre már elindítottuk a procedúrát,
hogy megszerezzük a finanszírozást, s ahogy meglesz a finanszírozás, elindítjuk a kivitelezésről szóló
versenytárgyalást. Ha most megváltoztatjuk a tervet, azt jelenti, hogy újabb idő telik el, amíg az új
terv elkészül, s utána a folyamatok elindulhatnak.
Pillanatnyilag az a fontos, hogy kezdjük el a folyamatot, legyen meghirdetve a 2.000 méteres változat,
de menet közben gondolkodnunk kell a kifutópálya
hosszabbításán mint további fejlesztésen. Reménykedem, hogy újratárgyalják Románia szállítási stratégiáját, mert a jelenlegi szerint csak 2022-ben
tudunk uniós pályázatokat benyújtani. A múlt év
végén, amikor jóváhagyták a stratégiát, mi már jeleztük, hogy ez így nem jó. Akkor azt mondták,
hogy van lehetőség az újratárgyalásra, miután kormányzati szinten rendeződnek a struktúrák, és kinevezik az új államtitkárokat. Szeretnénk élni a
lehetőséggel, hogy minél előbb tudjunk európai
pénzekhez folyamodni. Az, ami ma elindult, nem
azt jelenti, hogy megáll, hanem azt, hogy a leggyorsabb megoldást alkalmazzuk. Ha most meghirdetünk
egy
versenytárgyalást
az
újratervezésre, utána a kivitelezésre, az kéthárom évre minimum eltolná a folyamatot, amit
nem tudunk megengedi magunknak. Most a 2.000
méteres pálya újraépítése a leggyorsabb megoldás,
ezzel kezdjük, aztán tovább folytatjuk a 2.500 méterig. A fejlesztés azonban nem csak a kifutópálya
bővítésében merül ki, hanem a szolgáltatások
területén is, az épületkomplexum bővítésén és a
parkolás korszerűsítésén is – fogalmazott a tanácselnök.
Február 6-ig meg kell kötni
a hulladékbegyűjtési szerződéseket
Mivel két hulladékgazdálkodással kapcsolatos
határozattervezet is szerepelt a napirenden, a tanácselnök ezekkel kapcsolatban fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy közülük az egyik egy melléklet
módosítása ahhoz a szerződéshez, amelyet a szentpáli hulladéklerakót kezelő céggel kötöttek. E módosítás értelmében a cégnek lehetősége nyílik
azokkal a cégekkel szerződést kötni, amelyek pillanatnyilag begyűjtik a hulladékot a településeken,
hogy Szentpálra szállíthassák a szemetet. Eredetileg
úgy volt, hogy a cég az önkormányzatokkal köt
szerződést. Ezért kellett meghozni a döntést. A
másik határozattal jóváhagyták azt a bizottságot,
amely lefolytatja a versenytárgyalásokat, most dolgoznak a feladatfüzeteken, s ahogy ezek elkészülnek, versenytárgyalást írnak ki a hulladék
begyűjtésére és szelektálására mind a hét régiót illetően. Ahhoz, hogy február 6-ától Szentpálon tudják fogadni a hulladékot, szükségesek a szerződések
– mondta Péter Ferenc.

(Folytatás az 1. oldalról)
Horaţiu Lobonţ a fentiekre reagálva kijelentette: volt egy egyezségük a tanfelügyelőséggel, időben
vannak a javaslatok kidolgozásával,
jövő héten továbbítják a tervet a tanfelügyelőségnek. Hermann Mark
Christian „üzente” a polgármesternek
(aki ezúttal sem volt jelen a tanácsülésen – szerk. megj.), hogy „véget kellene vetni a vizek felkavarásának,
annak, hogy a harmónia városában
egymásnak uszítsák a két közösséget”, ugyanakkor tiltakozott, amiért a
POL képviselőit nem engedték be a
gimnáziummal kapcsolatos tanácskozásra, illetve egy második megbeszélést titokban tartottak meg.
Matei Dumitru képviselő (egykori
főtanfelügyelő) szerint az első tanácskozáson több közgyűlési képviselő is
részt vett, de megoldás azért nem születhetett, mert az éppen funkcióban
levő főtanfelügyelőt leváltották. Ezért
kellett összehívni egy újabb találkozót
az érintettek között, amikor is kérték
a szaktárcától a hivatalos iratokat,
amelyek azt kellett volna igazolják,
hogy a tanintézettel minden rendben
van. „A politikum belekeveredése az
iskola ügyébe ártalmas, és bár egyesek frusztráltak, a tárgyalások építő
jellegűek voltak” – közölte Matei.

Újratervezés helycserével?

Kovács Pétert Porcsalmi Bálint
váltotta az RMDSZ ügyvezetőségének az élén.
Nem szoktam könnyen elengedni
egy-egy „témát”, amelynek részletei valamilyen szempontból kíváncsivá tesznek. S mint ismeretes, az
ördög a részletekben lakozik. Akit
akkor is érdemes előcsalogatni, ha
ezúttal nem az „ördögi” rosszféleség szerepében találjuk. Hanem valami másban. Még nem tudom,
miben.
Azért sem tudok megválni a témától, mert nem hagyja a gyakori
kísérőm a dolgok kiismerésében,
Newton mester, tudják, az „almás”.
Őt kérdezték a tanítványai: profeszszor, hogyan kell valamit felfedezni?
Mire a válasz: addig kell nézni egy fa
törzsét, amíg olyat látsz rajta, amit
más még nem vett észre. Kell ennél
jobb szamárvezető?
Azt most magam mögött hagyom, hogy Kovács Péter miért is
„buktatta” magát lefele. Beérem
azzal, amit már korábban írtam:
vagy valahol valakiknek valamiért
nem tetszett, vagy valakik valahol
valamiért neki nem tetszenek. Ezt
könnyebben „beveszem”, mint
azt, hogy pályát akart módosítani.

Ettől persze ez akár betűre igaz
lehet.
Porcsalmi Bálintban a fiatalsága
és az alig 36 éve dacára összehozott
imponálóan átfogó CV-je lepett
meg. Na és a lendületes bemutatás/bemutatkozás, ami a fellépését
kísérte. Joggal, hiszen, némi túlzással, olyan utat járt be, mint a hajdani
mesterlegények, akik útra keltek
jobbat, többet tanulni. Biztosan
sokat látott, hallott, tapasztalt a
nemzetközi kampánytanácsadói
szerepben, amit itthon hasznosíthat.
Ez ugyan számomra nem feltétlenül
jó ajánlólevél, mert a politikai kommunikációnak nevezett gyakorlatot
mindeddig a rossz oldaláról volt
szerencsétlenségem megtapasztalni: a választók félrevezetésének
fondorlatos eszközeként. Amit
nem nehéz megérteni, ha arra gondolunk, hogy minden választási
kampány legtisztességesebb résztvevői sem kerülhetik el, hogy befussanak az ígérgetésspirálba.
Onnan meg az esetleges siker után
a legnehezebb kikászálódni. Hasznos lett volna erre is rákérdezni a
P.B.-vel készült interjúban, mert
meglehet, máshol erre a dilemmára
is találtak választ.
Akkor támad fel azonban igazán
a kíváncsiságom, amikor az elkép-

„Továbbítsák
a beiskolázási tervet!”

zeléseiről beszél Porcsalmi Bálint.
„Egy megújult, karakteres szervezet
most az RMDSZ, olykor keresi az
útját és a hangját” – mondja. A választási siker után általános, hogy
„minden szép, minden jó” – felejtés
lesz úrrá a politikusokon, s nem látnak okot emlékezni a korábbiakra.
Arra például, hogy a „pró RMDSZ-

kontra RMDSZ”, olykor – másként
nem mondhatom – köpködésekkel
körített választási kampányban több
érdemi vélemény is felbukkant –
Czika Tihamér, Szilágy N. Sándor,
Magyari Nándor László, Bakk Miklós –, amelyek az RMDSZ-nek a
szavazókat elbizonytalanító gyengeségeit, működési zavarait tették
szóvá. Ezeket akkor, s mint látjuk, most sem hajlandó/képes a
szövetség legalább fontolóra venni.
Szerintem ugyanis enélkül aligha
lehet, hogy újra P.B.-t idézzem: „Az
emberekhez közel álló, bátran politizáló, erős szövetséget építeni”. Az
új ügyvezető elnök, mint nyilatkozta, nem „megmondó” ember
akar lenni, hanem a döntéseket
megmagyarázó is. Feltehetően

Az ülésen szót kapott Csiki Csengele, a Római Katolikus Gimnáziumban tanuló diákok szülői
bizottságának tagja, aki emlékeztette
a polgármestert a novemberi közgyűlésen tett kijelentéseire, illetve Claudiu
Maiort,
a
városvezető
tanácsadóját a január 13-i tanácskozáson tett – és meg nem valósult – ígéreteire. „A Római Katolikus
Gimnázium állami iskola, ahol több
mint 400 diák tanul, és a polgármesteri hivatalnak, illetve a helyi tanácsnak be kell tartania a szakminisztériumnak a 2017–18-as tanévre, a beiskolázási
tervre
vonatkozó
rendeleteit. Követeljük, hogy a polgármesteri hivatal iskolaigazgatóságának illetékesei továbbítsák a
tanfelügyelőségre a beiskolázási tervet, hiszen a gyermekek alapvető jogait be kell tartani, és a Római
Katolikus Gimnázium jogi személyiséggel rendelkező intézmény. A gyermekeknek ott kell tanulniuk továbbra
is, ahol eddig tanultak” – jelentette ki
Csiki Csengele.
A közgyűlésen szó esett az ülések
nyilvánossá tételéről, urbanisztikai
tervezetekről szavaztak a képviselők,
illetve a tanács jegyzőjének szakmai
minősítéséről is titkos szavazást tartottak. A részletekre visszatérünk.

Fotó: Antalfi Imola

még nem foglalta el hivatalát, ezért
– csak közbevetve jegyzem meg –
nem tudjuk, hogy mi az RMDSZ
véleménye például Klaus Johannis
vasárnapi alkotmány- és törvénysértő „bravúrjáról”. Ez joggal merül
fel az egyszerű magyar halandóban,
miután nemrégiben oly „karakteresen” tudomásunkra hozták, hogy
Johannis alkotmányosan és törvényesen utasította el a PSD-ALDE
első kormányfőjelöltjét. Legalább
az egyensúly kedvéért… Akadt, aki
a főtér közepén ebben a zord időben
azzal traktált tegnap, hogy az
RMDSZ még mindig két vasat tart
a tűzben! – egy hang, de „az utca
hangja”. RMDSZ-t mondtál? –
szóltam utána...
Hátha a holnapi SZKT után okosabbak leszünk, ha akad képviselő,
aki kérdezzen, s az esetleges választ
nem kezelik majd „bizalmasan”. Hol
vannak a „régi szép idők”, amikor
azért jártam el a Szövetségi Képviselők Tanácsa üléseire, akár hosszú
órákra, hogy megtapasztaljam, adott
kérdéseket hányféle hiteles megközelítésben lehet mérlegelni…
Érdekes válasszal zárul a bemutató/bemutatkozó interjú utolsó kérdése (Milyen legyen az ügyvezető
mandátuma végére a szervezet?).
Porcsalmi Bálint igen ambiciózus
terve, hogy két év múlva az
RMDSZ legyen Románia, de akár a

régió legmodernebb politikai szervezete. Hűha! Ezen a ponton lehetne vele egy igazán izgalmas
interjúba belevágni. Amiből megtudhatnánk, hogy mi is lehet egy
sokszínű szervezetben a modernség
mércéje. Milyen egy ilyen állapot
szellemisége, értékrendje? Esetleg
újra előkerülhetnek azok az iránytűnek számító elvek, amelyeket az
Új kezdet után menet közben „elpotyogtatott” a szervezet? Szóval
ilyesmikre gondolok még a két év
lejárta előtt, amúgy „előlegben”.
Persze dióhéjban, ahogy az egy alkalmi kíváncsiskodónak kijárhat…
*
P.S. Gazdag tapasztalatai birtokában talán megoldhatná Porcsalmi
Bálint, hogy a „nagy” meg a sok
„kis” RMDSZ honlapjai segítsék az
érdeklődőket a szervezet ügyeivel
kapcsolatos, mostaninál könnyebb
tájékozódásban. Engem például,
mint már fentebb jeleztem, az aprónak tűnő részletek is érdekelnek.
Nem lenne baj, ha ebben-abban
esetleg kérdezni is lehetne, persze,
válasz reményében. Az meg már
egyenesen bosszantó, hogy sehol
nem találom Kelemen Hunor elnök
okosan megkomponált beszédét,
amit a kormány parlamenti elfogadásakor mondott el. Csak azt ne
mondják, hogy keressem az RMDSZ
Facebook-oldalán…
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Árpád-házi Szent Margit Domonkos-rendi
apáca, IV. Béla király lánya hétszázhetvenöt
éve, 1242. január 27-én született.
A második honalapítónak nevezett IV.
Béla király és Laszkarisz Mária bizánci hercegnő lánya a tatárjárás idején született a dalmáciai Klissza várában, ahová a királyi pár
a muhi csatavesztés után menekült. Szülei
végső kétségbeesésükben Isten segítségét
kérték, s neki ajánlották születendő gyermeküket. A mongolok nem sokkal később
máig ismeretlen okból váratlanul hazaindultak, hátrahagyva a már meghódított országot.
A királyi pár megtartotta ígéretét: Margitot
hároméves korában átadták a veszprémi Domonkos-rendi nővéreknek, onnantól kezdve
a kolostorban nevelkedett. A mélyen vallásos
Margitot a legendák szerint jámborság, a
Szent Szűz bensőséges szeretete, Jézus
Krisztus iránti teljes odaadás és vezeklő szellem jellemezte.
Béla új kolostort építtetett leánya részére
a Nyulak szigetén (a mai Margitszigeten), itt
került sor 1254-ben Margit fogadalomtételére. A fennmaradt oklevelek szerint tisztában volt azzal, mit jelent, ha életét Istennek
szenteli, s ezután már soha nem hagyta el a
zárdát. Fogadalmának visszavonására két alkalommal is lehetősége nyílt volna, mindkétszer házassági ajánlatról volt szó. Szülei
előbb a lengyel, majd a cseh királyhoz akarták hozzáadni, természetesen politikai okokból. Béla elmondta lányának: minden

Árpád-házi Szent Margit 775 éve született
bizonnyal ki lehetne eszközölni a felmentést
Rómától, Margit azonban hajthatatlan maradt. A lengyel uralkodót látni sem óhajtotta,
Ottokár cseh királlyal azonban – apja kifejezett óhajára – hajlandó volt találkozni. A látogatás rosszul végződött, mert Ottokárt az
egyszerű rendi öltözék ellenére is elbűvölte a
lány szépsége, aminek hangot is adott.
Margit erre indulatosan kijelentette, hogy inkább levágatja az orrát, mintsem még egyszer ilyesminek tegye ki magát, apjával
pedig közölte: ő egyszer s mindenkorra
Krisztus jegyese.
Égi hitvesének akart megfelelni, és betartotta a rend kemény önsanyargatással járó
szigorú szabályait. A legalantasabb munkát
is szívesen végezte, ruházatára nem adott,
napjait munkával, éjszakáit imádsággal töltötte. Nővértársait leszoktatta arról, hogy királyleányként bánjanak vele. Vezekelt az
apja és testvére, a későbbi V. István közti viszály megszűnéséért is, nem hiába: azok ketten éppen a Nyulak szigetén kötöttek
békét. Életének alapszabályai a következők
voltak: Istent szeretni, magamat megvetni,
senkit meg nem utálni, senkit meg nem
ítélni.
A legenda szerint birtokában volt a jövendőmondás adományának is, amivel olykor
apjának is segítségére volt. Saját halálának
óráját is megjósolta: huszonnyolc éves korában, 1270. január 18-án halt meg a Nyulak
szigetén, arcán boldog derűvel, annak biztos

A Himnusz és Szózat zenei érdekességei

Szilágyi Mihály

A magyar kultúra napján, vagy – immár több
éve – január második felében bőven beszélünk
a kultúráról. Ez az ünnepnap is több szállal kötődik a zenéhez. A történet természetesen ott
kezdődik, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én véglegesítette Hymnus című költeményét (ugyanez év január elsején született Petőfi
Sándor is). Ennek emlékére javasolta Fasang
Árpád zongoraművész 1985-ben, hogy ezt a
napot kellene kijelölni a magyar kultúra napjának. 1989-ben ez valóra is vált, el is terjedt a
kulturált magyar közösségekben.
De hogyan lett a versből muzsika és életerős
nemzeti szimbólum? Tallózzunk egy kicsit a
XIX. század eseményei között!
A XIX. század a nemzetek születésének százada is. Európa-szerte egyre erősödtek a függetlenségi törekvések. Nem véletlen tehát,
hogy már a magyar szabadságharc előtt megszületett Kölcsey Hymnusa és Vörösmarty
Szózata. Kölcsey verse amolyan titkolt prózai
himnusszá vált az osztrák Gott Erhalte árnyékában. A magyar érzésű embereket zavarta,
hogy nem volt hivatalos nemzeti indulónk.
1836-ban Vörösmarty Mihály megírta a Szózat
című költeményét.
Batay Endre zeneszerző és színházigazgató,
megelégelve az egységes himnusz nélküli állapotot, 1843-ban pályázatot hirdetett a Szózat
megzenésítésére, és felajánlott „húsz arany pályadíjat a legjobb népmelódiáért”. Huszonkét
magyar érzésű zeneszerző nyújtotta be pályázatát, melyek közül Egressy Béni dallama elsöprő győzelmet aratott, és hihetetlen rövid idő
alatt széles körben kedveltté vált. Érdekes
módon Erkel Ferenc is megírta a maga szerény
melódiáját, de visszavonta pályázatát, mert beválasztották a pályázatbíráló bizottságba. Egressy szerzeményét az éles és nyújtott ritmusok
miatt különösen magyarosnak tekintették. A zenemű pikantériája, hogy a zenekari hangszerelését maga Erkel Ferenc végezte el Egressy
négyszólamú zongoraletétje alapján.
Batay 1844-ben, a Szózat sikerén felbuzdulva, ugyancsak húsz aranyforintért újabb pályázatot hirdetett immár Kölcsey Hymnusának

Forrás: indafoto.hu

tudatában, hogy odaát mennybéli jegyese vár
rá. Az eredetileg a kolostor templomában található sírját az 1838. évi árvíz után találták
meg, az ásatások hosszabb-rövidebb megszakításokkal azóta is folynak. Vezeklőövét
és ereklyéjét az esztergomi Főszékesegyházi
Kincstár őrzi.

Forrás: mek.oszk.hu

megzenésítésére. Gárdonyi Géza visszaemlékezése szerint Erkel pályázni sem akart, de
Batay felhívta a lakására, kezébe nyomta a szöveget és egy kottapapírt, zongora elé ültette, és
rázárta az ajtót. Csak akkor szabadult, mikor elkészült a zenével. A végeredményt jól ismerjük
– Erkel megnyerte a pályázatot.
Érdekes azonban, hogy Erkel eredeti szerzeménye kissé másképp hangzott, mint ahogy azt
mi ismerjük: négy hanggal magasabban szólt
az eredeti letét, helyet kapott néhány verbunkos
vonósfutam, és a harangok is megkondultak,
utalva ezzel a nándorfehérvári diadalra.
A Himnusz Kodálynak köszönheti, hogy túlélte a kommunizmus támadását. Történt
ugyanis, hogy Révai József, Rákosi Mátyás
művelődési minisztere himnuszírásra utasította
Kodályt, aki „jó nekünk a régi” megjegyzéssel
elhatárolódott a feladattól. A Himnusz csak
1989-től lett hivatalosan elismert, alkotmányos
nemzeti jelkép.

Szerkesztette: Antalfi Imola
A nép már halála után nem sokkal szentként tisztelte, kanonizálása azonban elhúzódott. A boldoggá avatási eljárás 1271-ben
indult meg, és öt év alatt hetvennél is több
csodát igazoltak, de a folyamat nem fejeződött be. Az eljárás 1640-ben és 1770-ben újraindult, végül VI. Pius pápa engedélyezte
Margit szentként való tiszteletét, de szentté
csak XII. Pius pápa avatta 1943-ban. Életét
és csodatételeit az 1271-et követő években
írott legendája beszéli el, melynek magyar
nyelvű fordítása Ráskay Lea Domonkosrendi apáca másolatában maradt ránk egy
1510-ben keletkezett kódexben. Margit számos szépirodalmi műben is feltűnik, a legismertebb Gárdonyi Géza Isten rabjai című
regénye, de kezében liliomot és könyvet
tartó alakja a festőket is megihlette (a legrangosabb talán Simone Martini táblaképe,
Szent Ferenc-bazilika, Assisi, 14. század).
Nevét viseli a budai Margit körutat és a
pesti Szent István körutat összekötő Dunahíd, a Lehel téri és egy pestszentlőrinci
templom, Sopronban 2015-ben új templomot szenteltek tiszteletére. Emlékét őrzik az
Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent
Domonkos Rendi Nővérek, a Magyar
Árpád-házi Szent Margit Szeretetszolgálat,
valamint több leánycserkészcsapat. Óbudán
az 1897-ben alapított kórházat, Kőszegen és
Budán gimnáziumot neveztek el róla, ez
utóbbi kertjében életnagyságú mészkő
szobra áll. (MTI)

Idén is útra kel a Boldogasszony
és a Fekete Madonna zarándokvonat

Az idén is útra kel a Boldogasszony zarándokvonat Csíksomlyóra és a Fekete
Madonna zarándokvonat a lengyelországi
Czestochowába és Krakkóba a MÁV-Start
Zrt. és a Misszió Tours együttműködésében – jelentették be csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.
A Boldogasszony zarándokvonat 17 kocsival, 1054 zarándokkal indul június 1-jén
a csíksomlyói búcsúba, a Fekete Madonna
zarándokvonat pedig június 26-án indul
Czestochowába, a magyar pálos szerzetesek által alapított világhírű kegyhelyre.
Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, a zarándoklat egyik fővédnöke kiemelte:
„önzéstől szenvedő világunkban” rendkívüli jelentősége van annak, hogy az emberek vállalkoznak egy ilyen közös
lelkiségi programra.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke,
a zarándokvonat másik fővédnöke a sajtótájékoztatóra küldött levelében úgy fogalmazott: ezek a rendhagyó zarándoklatok
keresztény vallási jellegükön túl a népi
diplomácia sajátos formáját is megjelenítik.
Miközben
Czestochowa
vagy Csíksomlyó felé robognak, a barátság
és a testvériség
üzenetét viszik
magukkal. Úgy
tűnik, ezt az üzenetet egyre inkább érti és várja
a zarándokvonatok résztvevőit
köszöntő
sok
száz vagy akár
több ezer ember
is – írta.

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelős államtitkára elmondta, az elmúlt
évekhez hasonlóan az Emmi idén is 15
millió forinttal támogatja gyermekvédelmi
gondoskodásban élő, határon túli, fogyatékkal élő, illetve egyházi iskolában tanuló
fiatalok részvételét a zarándoklatokon.
Az államtitkár hozzátette: a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok egyegy ilyen zarándoklaton megtapasztalhatják azt a szeretetet, ami a családban felnövő fiataloknak természetes.
Csépke András, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója a sajtótájékoztatón arról beszélt,
hogy 2017-ben a vasúttársaság több mint
10 000 embert szállít majd különböző különvonatokon. A MÁV-Start Zrt. összesen
140 milliós évi utasszámához képest ez
elenyészőnek tűnhet, a társaság mégis kiemelten kezeli ezeket a vonatokat. Egyrészt, mert nemes célt szolgálnak,
másrészt, mert utasaik között sokan vannak, akik egyébként nem veszik igénybe a
közösségi közlekedést, így a vasúttársaság
csak ilyenkor szólíthatja meg őket. (MTI)

Fotó: Vajda György (archív)
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A természet kalendáriuma (CCXL.)

Kiss Székely Zoltán
Az egész szőlőhegyet látni most,
a hegy húsát most látni meztelen,
mint ájult hölgy, mutatja fesztelen
telt formáját, a gömbölyűt, csinost.

A barna föld emlőjét látni most,
emlőt száradva, dombot nesztelen,
hol az áttetsző gyöngygerezd terem,
melyből szűrik a mézízű pirost.
Karók serege bús-meredten áll,
arannyal árnyal a ferde sugár,
a puszta hanton egy lélek se jár.

December, január és február –
mikor jön már a tavasz és a nyár?
a fosztott tőke álmodozva vár.

(…) százszor szent titkaik,
Melyeket megszentelt a Nyár,
Bedobálják a Télbe.

A református temető titka volt sokáig a
hely, hol a 156 éve, 1860. január 27-én a
város legnagyobb gondolkodóját, az új, más
világába hanyatlott Bolyai Jánost eltemették.
1939 óta kisbolygó is őrzi nevét. A sors
fintora, hogy a Nemzetközi Csillagászati
Unió (IAU) szótárában az apjának, Farkasnak
a neve szerepel mint bolygónév-tulajdonos.
Bár a magyar felfedező csillagász szándéka
más volt, így fogalmazott: „Az 1441. sorszámú és 1937 WA ideiglenes jelzéssel ellátott bolygó a nagy magyar matematikus
Bolyai János nevének megörökítésére a Bolyai nevet kapta”. 2012-ben, 78 év elteltével,
Csizmadia Szilárd fiatal csillagász tisztázta
ezt a félreértést az IAU-nál.

Szőlőhegy télen. Valahol a Trébely alatt
járva, vagy a Küküllő menti Pócsfalva fölött,
Mormolnak szelei a fagyos északnak,
netán a csombordi dombok felé menet köA zsindelyre vastag jégcsapokat raknak.
szönt, avagy a Nyulak szigetén, a Bodor-kút
Ellepik a főldet sűrű fergeteggel,
alatt, jön velem szembe Babits Mihály taA folyóvizeket megkötik hideggel,
vaszváró soraival.
Mellyeket őszítnek a havak és derek,
775 éve, 1242. január 27-én született IV.
Azok a tél fején fejérlő púderek.
Béla leánya, Margit. Ma a Nyulak szigete,
Zúzmarázos a Bak csillámló szakálla,
hol kolostorába vonult, viseli nevét a Duna
Csörög a jég miatt minden szőri szála.
közepén.
(…)
Törvénye van a Nyárnak
S nincs törvénye a Télnek:
Nyáron némák a faluk,
Télen pedig kótyagosak,
Összevissza beszélnek.

A tél, a kegyelem nélküli tél hallgattatta el
örökre 211 évvel ezelőtt, 1805. január 28-án
Csokonai Vitéz Mihályt, éppen amikor verseinek kiadása megindult volna.

Zúzmaracsipke és a tél fejérlő púdere magyalleveleken

Komor minden, minden szomorúnak tetszik.
Mihelyt a tél borzas csillaga feltetszik.
Mindent öszvebágyaszt és puhít ostoba
Levegő egével a befűtött szoba.
Csupánn az örvendő Fársáng víg zászlója
Lett az elcsüggedt szív jó vígasztalója,
Melly, víg kiáltással felemelvén fejét,
Ugrál az új havon, nem találja helyét.
Őltözik magára sokféle maskarát,
Ugrós kozák táncra billegteti farát.
Víg ebédeket rak terített asztalán,
Markába pecsenye, kulacs az oldalán,
Táncos szobájába víg muzsikát penget,
Kurjongat, s a búnak ádiőt izenget.
Szánkáz, s esik néha ollyan is a szánba,
Amillyet nemigen tennének románba (…)

Szellős volna nagyon az ing s a papucs ma,
Bezzeg becsbe is van a bunda s a
kucsma.
A vékony rokolyás leánynak s a pőre
Gatyájú legénynek feláll minden szőre.
A farkasok, medvék s rókák hébe-hóba
A sűrű erdőbe mennek prédálóba.
– írja A hatalmas télben az éppen 97 éve,
A többi állatok merűlvén álomba,
1919. január 27-én örök télbe költözött Ady
Alusznak az ősszel készített alomba.
Endre –
A madarak nagyobb része elútaza,
Csokonai versében a „román” az ófrancia
Csak veréb, csak varjú maradt idehaza,
verses regényt jelenti; a német közvetítéssel
És mindent elárulnak
Az is a városhoz közelebb szivárog
érkezett romanzból származott románc szaA hó alatt a falvak:
S a disznótorokba örömnótát károg.
vunk is.
A kis falusi erőt,
Folytatva kalandozásunk a januári évforA sok mihaszna életet
– olvasom tovább legnagyobb poeta natusunk dulók között, Nagyszalontán született csillaS a nagy téli hatalmat.
természettudományos pontossággal leírt sorait – gász emléke forog a zenitre. 1905. január
28-án született Kulin György. Az Élet és Tudományban közölt cikkeiből vált ismertté
Kárpát-medence-szerte, s az ott 1965-ben
folytatásokban megjelent Üzen a nyolcadik
bolygója ma is mérce a tudományos-fantasztikus irodalomban. Legismertebb tudománynépszerűsítő könyve, A távcső világa első
megjelenése, 1942 óta okítja az ég rejtelmeibe bekukkintókat. Kutatási területe a kisbolygók és üstökösök volt.
És Kulin fedezte fel az 1441. sorszámú
Bolyai-kisbolygót is. Az ő nevét pedig a
3019. számú kisbolygó őrzi.
1855. január 29-én született Szegeden
Schmidt Sándor minerológus. A hazai kristálytani kutatások első nemzetközileg elismert képviselőjeként mintegy 20 ásványfajt
írt le. Legismertebb munkáját, az 1890-ben
kiadott Drágaköveket a ’80-as évek végén
láttam unokája, ifj. Schmidt Sándor barátom
könyvespolcán a Jókai utca elején, a Kós Károly építette házukban. A biológia-kémia szakos tanárember könyvtárát, szakkönyveit
Szelei a fagyos északnak az ágakra sűrű jégcsapokat raknak
(…) És szólnak, üzengetnek
A kis faluk így télen.
Szeretik egymást nagyon
S hófedeles házaikat
Ki-kitárják kevélyen.

Trópusi madarak

Papagájfélék családja

Összeállította: Márton Béla

Bár távoli világok szülöttei, a legközismertebb madarak közé tartoznak. Gondolattársítással a papagájokról szinte törvényszerűen
eszünkbe jut a trópusok színpompája, az éles
rikácsolás és a csodálatra méltó beszédkészség. Sorukban megtalálható a fehértől a feketéig minden árnyalat, a pirostól az ibolyáig a
szivárvány minden színe, mégis leggyakoribb a zöld és annak változatai. Ezek a színek
széles foltokban tarka mintázatba folynak
össze. Vannak szerény színű fajok is. Jó
tudni, hogy nem minden papagáj a trópusok
meleg tájain él. Egyesek a hideg magashegységekhez alkalmazkodtak. Számos fajnak a
torka lágy, dallamos hangok kiadására is alkalmas. Viszont beszédre még a legjobban
megtanított papagáj sem képes. Értékes
adottságuk a finom hallás, a jó emlékezőtehetség, az utánzóképesség és a sokféleképpen

változtatható hang. Ezeken felül meghatározott hatással összefüggésbe hozza az utánzott
hangok sorozatát. Ezek után sok ember azt
hiszi, hogy színpompás barátunk tudja is,
miről beszél.
A papagájok a legkedveltebb kalitkamadarak. A jákókat, amazonpapagájokat, a legkisebb
termetűeket
tartóik
különös
előszeretettel gondozzák. A hullámos papagájokat milliószámra tenyésztik is. Már 60
éve múlt, hogy felütötte fejét a papagájkór,
mely az emberi szervezetet is megtámadja.
Ennek hatására csökkent az irántuk való érdeklődés. A betegség erős nátha vagy tüdőgyulladás jeleit mutatja. Szerencsére
gyógyszerekkel ez a betegség ma már leküzdhető. Kiderült, hogy ilyen vírusok más
vadon élő madarakban és háziszárnyasokban
is előfordulnak; továbbhurcolják elvadult házigalambok, díszpintyek, sirályok, sőt házimacskák is.

320 fajuk ismert. Valamennyiük rövid
nyakú és eléggé rövid lábú is. A farkuk hoszszúsága eltérő. Testméretük 9 cm és 1 méter
között ingadozik. Külső lábujjaik hátrafelé
irányulnak. A legtöbb papagáj egyik lábával
jól tartja táplálékát, sőt a csőréhez is viheti,
ami madarak között szokatlan. Kizárólag növényi táplálékon élnek, leginkább gyümölcsöt, diót, durva magvakat fogyasztanak. A

adogatta el, kényszerűségből. (Mára a felismerhetetlenségig átépítették azt a házat.)
Tőle származik Juhász Nagy Pál Beszélgetések az ökológiáról című könyve is könyvespolcomon. Az 1935. január 29-én született
ökológus elméleti biológiával, biomatematikával, ökológiával, a biológia kultúrtörténetével
foglalkozott;
az
úgynevezett
szupraindividuális biológia elméleti alapjainak megteremtője. Nevéhez fűződik az ökológia
egységes
fogalomrendszerének,
módszerelméletének megalapozása. Nemzetközi elismertsége halála után egyre nő…
Február 1. Emlékezzünk meg ehelyt az Erdélyi Múzeum első számának megjelenéséről. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
tudományos folyóirata 142 éve, 1874. februárjában debütált. Magát az egyesületet Kolozsvárott 1859-ben Mikó Imre alapította.
Manapság második virágkorát éli az erdélyi
magyar tudományos élet fő letéteményese.
45 éve, 1971. február 2-án az iráni Ramsar városában elfogadták az ún. ramsari
egyezményt. Hivatalos neve: Egyezmény a
nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különös
tekintettel a vízimadarak élőhelyeire. Ez az
egyik legrégebbi nemzetközi természetvédelmi egyezmény. Magyarország 1979-ben,
Románia 1991-ben írta alá a dokumentumot.
Az egyezmény elfogadásának évfordulója a
vizes élőhelyek napja.
A nemzetközi jelentőségű vadvizek jegyzékében (a ramsari listán) ma már több mint
1900 helyszín szerepel. Magyarországról
máig 29 élőhelyet vettek fel, Romániából 19et. A Duna-delta s a Vaskapu is rajta van ezen
a listán. Erdélyből mindössze egy terület szerepel benne: a Feketehalom melletti Szúnyogszék. A Partiumból is egy árválkodik: a
Maros völgye Arad és Ópécska között.
Hát ennyit a hivatalos román természetvédelemről, s ez bizony nem „románc”.
De az 1441. kisbolygó névadója kilétének
kiderítése mintájára talán ilyen vonatkozásban
is araszolgathatunk a tavaszodás irányába.
Ennek reményében, maradok kiváló
tisztelettel
Kelt 2017-ben, január 27-én, 775 évvel
Árpád-házi Szent Margit születése után

magvakat már a csőr feltöri, szétzúzza és
szétforgácsolja. A csőrkampójuk belső oldalán kemény reszelőlécek futnak, és ezekre
szorítja a húsos nyelv és a durva, tompa alsó
káva a magvakat. Csőrük alsó káváját előre
és hátra, oldalvást is tudják mozgatni. A nagyobb testű fajok csőre még olyan kemény
gyümölcsök feltörésére is képes, amelyeket
mi csak kalapáccsal tudnánk felnyitni. A csőr
és az izomnyalábok együttesen hatnak.
A papagájok lába és csőre egyébre is
képes. A lábukat evéskor úgy használják,
mintha kezük lenne. Sok faj az ágak között
mászkálva csőrével is kapaszkodik. Bevágják
csőrüket a fa kérgébe, és azzal húzódzkodnak
felfelé. A legtöbb nem ugrál ágról ágra, mint
más fán élő madár, hanem repülve, futva, tornászva és kúszva mozog.
A fiókák többnyire csupaszon bújnak ki a
fehér tojásokból, s mindkét szülő táplálja,
gondozza őket.
Tarka színezetük – amely a madárvilágban
egyedül csak a papagájok tollában előforduló
festékanyagoktól származik – feltűnővé teszi
őket.
Rossz ízű húsuk védelmüket szolgálja.
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Lemondott a máltai lovagrend nagymestere

Benyújtotta
lemondását
Matthew Festing, a Szuverén
Máltai Lovagrend nagymestere, miután Ferenc pápa erre
kérte fel – közölte a lovagrend szóvivője. Az olasz sajtó
elemzése szerint a háttérben
a nagymester és az egyházfő
közötti ellentétek állnak.

Ferenc pápa és Matthew Festing
vatikáni találkozója után jelentették
be, hogy az egyházfő távozásra
kérte fel a nagymestert, aki „ezt elfogadta”. Hivatalosan a nagymester távozását még a lovagrend
tanácsának is jóvá kell hagynia.
Sajtóértesülések szerint a pápa
és a nagymester közötti ellentétek
azután merültek fel, hogy Matthew
Festing tavaly decemberben eltávolította a lovagrend egyik legmagasabb rangú tagját, a nagykancellár Albrecht Freiherr von
Boeselager német bárót.
A nagymester döntését állítólag
az motiválta, hogy Albrecht Freiherr von Boeselager a lovagrend
afrikai és ázsiai humanitáriusegészségügyi missziói során nem
akadályozta meg, hogy háborús
övezetekben óvszert osszanak szét.
A katolikus egyház tanítása tiltja a
mesterséges fogamzásgátlás minden formáját. Valójában az óvszereket a renddel együttműködő
nemkormányzati szervezetek önkéntesei osztogatták. Boeselager
mindig azzal védekezett, hogy nem
volt tudomása a kezdeményezésről,
és amikor értesült róla, azonnal leállította az óvszerosztást. A lovagrend nagymestere tagadta, hogy
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Tizennyolc kiállító
a Pécsi Csokoládé Karneválon

ezért távolítatta el Albrecht Freiherr von Boeselagert, de a nagykancellár félreállítása megosztotta
a lovagrendet. A VaticanInsider
olasz hírportál úgy tudja, hogy a
nagykancellár félreállítását Raymond Leo Burke bíboros, a lovagrend prelátusa kívánta. Ferenc pápa
levélben kérte Burke bíborost a
renden belüli ellentétek rendezésére, ezt a levelet azonban a bíboros nem osztotta meg a rendet
vezető tanáccsal.
Albrecht Freiherr von Boeselager a pápához fordult, aki öttagú
bizottságot állított fel az ügy kivizsgálására. Matthew Festing
azonban elutasította az együttműködést, jogtalannak minősítve az
egyházfő kezdeményezte bizottságot, amely szerinte beavatkozott a
szuverén rend belső ügyeibe.
Burke bíboros még tavaly novem-

Forrás: Malta Today

berben felhívást intézett Ferenc pápához az egyházfőnek a családról
rendezett szinódust követő dokumentumának korrigálását sürgetve,
úgy nyilatkozva, hogy sohasem
látta ennyire kétségekkel telinek és
megosztottnak az egyházat, mint a
jelenlegi pápával.
A római székhelyű Szuverén Máltai Lovagrend – teljes nevén a Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szuverén
Ispotályos Szent János Lovagrend –
az egyik legrégebbi, a 11. század elejétől működő keresztény intézmény
Európában, több mint 13 ezer taggal.
A máltai rend független és szuverén
testület, saját jogrenddel, útleveleket
állít ki, bélyegeket ad ki, és pénzverési joga van. A nagymesterek kinevezése eddig életük végéig szólt.
A 67 éves Matthew Festing a rend
79. nagymestere volt, 2008 óta vezette a rendet. (MTI)

Okostelefonnal olvasnak

pedig az e-könyvek mobilon történő olvasása (14 százalék).
Az okostelefonos zenehallgatás elterjedtsége szintén nem meglepő a kutatást végzők szerint, azonban
míg korábban főként az internetkapcsolatot nem
igénylő MP3 audiofájl volt elterjedt, mára az ingyenes
online zenehallgatási lehetőségeket – így például a
YouTube-ot – is ugyanolyan arányban, 76-76 százalékban szokták igénybe venni a válaszadók. Ezzel
Az 1011, 18 évesnél idősebb internetező közléseiegyütt az egyéb online zenehallgatási lehetőségek
ből nyert reprezentatív eredmények alapján olvasásra
népszerűsége is folyamatosan nő: élő webes rádiót
elsősorban hírportálokat (86 százalék), közösségi
25 százalék, előfizetési lehetőséget is nyújtó online
média oldalakat (80 százalék) látogatnak a felhasznázenei streaminget (például Spotify, Deezer, Google
lók. Sokkal kevésbé népszerű az elektronikus újságok,
Play Music) pedig 13 százalék szokott hallgatni temagazinok (39 százalék), blogok (29 százalék), végül
lefonján. Az okostelefonos zenei streaminghez tízből
kilencen még mindig inkább wifit vesznek
igénybe, de az ehhez mobilnetet (is) használók
aránya már eléri a 42 százalékot, 22 százalék
ideiglenesen le is szokta menteni a lejátszási
listáit, így offline módban is tudja hallgatni
őket.
Okostelefonos film- és videonézéskor az ingyenes online lehetőségeket használják (83
százalék), a telefonra töltött videók nézése csak
46 százalékra jellemző. Ezek mellett egyre
gyakoribb az okostelefonos tévézés is: már 31
százalék szokott készülékén élő tévéműsort online nézni, 29 százalék pedig tévéműsort viszszanézni.
Előfizetéses
streaming
szolgáltatásokat azonban egyelőre csupán 4
százalék használ telefonján – olvasható az öszFotó: Vajda György szegzésben. (MTI)

Tizennyolc kiállítóval, szakmai
és gyermekprogramokkal február 4én és 5-én rendezik meg az ötödik
Pécsi Csokoládé Karnevált a pécsi
Zsolnay Kulturális Negyedben –
hangzott el az esemény szerdai sajtótájékoztatóján.
Mosonyi Éva csokoládékészítő, a
rendezvény szervezője elmondta: a
látogatók az ország minden részéből
érkező kézműves manufaktúrák
csokoládékészítőivel találkozhatnak. A csokoládévásár mellett ehető
látványosságok, csokiszökőkút,
szakmai előadások, gyerekjátékok,
bonbonkészítő bemutató és sok kóstoló várja látogatókat – tette hozzá.
A karnevál kapcsolódik az alapításának idén 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem
(PTE) jubileumi programjaihoz. Az
esemény legizgalmasabb látványosságának ígérkezik a 30 kilogramm
csokoládéból kifaragott 6-os, 5-ös
és 0-s számjegy, amelyek a helyszínen készülnek el. Az eseményen kiosztott írásos tájékoztató szerint a
gyerekek műhelyfoglalkozásokon
vehetnek részt és animációs játékokat is kipróbálhatnak. A mesesarokban L. Molnár Edit pécsi írónő saját
meséit olvassa fel. Mosonyi Éva a
szakmai programokra térve ismertette: öt előadást tartanak, amelyeken megjelennek a legnépszerűbb
édesség tudományos vonatkozásai,

köztük a fenntartható kakaótermesztés és csokoládékészítés kérdései, valamint a csokoládé helye az
egészséges táplálkozásban. A karnevál ideje alatt Lokodi Ákos kreatív
séf a látogatók előtt készíti el csokoládés ételeit, amelyeket az érdeklődők el is fogyaszthatnak –
hangsúlyozta Mosonyi Éva, aki hozzátette: a rendezvényen mutatják be
az új, ízig-vérig pécsi csokoládéjukat,
amely kilenc 70 százalékos étcsokoládé-mozaikból áll, csomagolása
pedig puzzle-szerűen a Széchenyi
teret mintázza. Zeller Gyula, a PTE
stratégiai és kapcsolati rektorhelyettese a karneválra is utalva arról beszélt, hogy az egyetem jubileumi
programjaiba szeretnék bevonni a
megyeszékhelyen élőket is. A rendezvény vendége lesz még a PTE
3D-projektje, amelynek képviselői
kiállítást szerveznek a Kemence
Galériában. A helyszínen működő
3D-nyomtatóval csokoládéformaként használható műanyagot fognak
nyomtatni. Vincze Balázs, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
ügyvezetője a karnevál helyszínét
méltatva úgy vélekedett, hogy a
Zsolnay negyed a legalkalmasabb
egy családi rendezvény biztonságos
és színvonalas lebonyolítására. A
karnevál ingyenesen látogatható,
ugyanakkor a szakmai programok
regisztrációhoz kötöttek. (MTI)

A magyar internetezők csaknem 90 százaléka, mintegy 4,5 millió használ okostelefont,
közülük legtöbben, 3,4 millióan híreket, cikkeket, e-könyveket olvasnak, 2,4 millióan
zenét és egyéb audiotartalmakat hallgatnak,
1,8 millióan pedig filmeket, videókat néznek
eszközeiken rendszeresen – áll az eNet és a
Telekom internetgazdaságról szóló jelentésének összegzésében.

Cápainvázióra figyelmeztetnek
Észak-Izraelben

Mintegy százötven cápa lepte el Hadera városnál az észak-izraeli tengerpartot – jelentette a Jiszráél Hajom (Izrael Ma) című újság kedden.
A cápák két fajtája, bikacápa és homokpadi
cápa is volt a hatalmas cáparajban, amely Hadera
városnál, a Hadera folyó torkolatánál, a tengerparton működő hőerőmű körzetében gyülekezett. A
cápák a kutatók szerint azért úszhattak a hőerőmű
mellé, mert az onnan kibocsátott víz melegebb, és
a cápáknak táplálékul szolgáló kisebb rákok és
halak is ott gyűlnek össze.
A kettes tévécsatorna honlapja szerint minden
télen több tucat cápa úszik ehhez a partszakaszhoz

szaporodási időszakban, de később, március felé
visszatérnek a nyílt tengerre.
A Földközi-tenger ezen részein harminckét cápafaj honos, de a homokpadi cápa a legelterjedtebb közülük. Az utóbbi években a búvárok között
divatba jött a cápák filmezése és a közös úszás
velük, de az izraeli természetvédelmi hatóság óva
intette ettől a búvárokat.
Január elején a természetvédelmi hatóság
büntetőjogi következményekkel fenyegette meg
azokat a sportbúvárokat, akik a hőerőmű környékén a tiltás ellenére cápalesre indulnak.
(MTI)

Rosszul választottak egyetemet?
Forrás:

UniCafe

Minden ötödik brit egyetemi hallgató úgy érzi, hogy nem jól választotta
meg az egyetemet, ahol tanul, és ha kapna egy második esélyt, máshová
járna – állapította meg egy kutatás. A felméréshez, amelynek eredményét
a Student Room honlapon tették közzé, brit egyetemekre beiratkozott
1805 diák válaszait használták fel. A kérdőívek elemzése azt mutatta, hogy
ötből egy hallgató már szívesen választana egy másik egyetemet ahelyett,
ahová jár. A diákok 18 százaléka nem elégedett a választott diplomával,
sokan közülük azért csalódottak, mert előzetesen nem mérték fel kellőképpen a lehetőségeiket. A válaszadók 18 százaléka azt állította, a kitűnő
iskolai eredményeik után egy másik utat választva sikeresebbek lehettek
volna. Az egyetemek elhelyezkedése szintén olyan tényező volt, amely
miatt elégedetlenek voltak. Minden nyolcadik diák túl távolinak találta
egyetemét az otthonától, és ugyanennyien mondták, hogy szüleik, tanáraik
és társaik nyomása befolyásolta választásukat.

Forrás: Daily Express
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10 éve az EU-ban (3.)
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2007. január 1-jén lépett be Románia
az Európai Unióba.
TERMŐ- u
A rejtvénysorozat fősoraiban egy ak- RÉTEG
koriban erre az eseményre íródott hu- FÉL TUCAT
moros vers sorai találhatók.
Ê
A vers címe, szerzője és annak lakhelye is a rejtvényekben van elrejtve.
Ezúttal a vers 5. és 6. sora alakul ki.
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A NAGY...
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A Találós kérdés (1.)

című pályázat nyertesei:
GRÁF ERIKA, Marosvásárhely,
Pandúrok sétány 90. sz.
SZÉKELY KLÁRA, Marosvásárhely,
Szolidaritás u. 1. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
LÁBA FÖLDBE, ÁGA ÉGBE,
NYULACSKA A KÖZEPÉBE. A BOKOR.
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 20-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Bajazzók
Skandi: Tárt karokban volt is részünk
Addig, amíg be nem léptünk.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
34. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva József Attila egyik versének
a címét kapjuk. Könnyítésűl egy betűt előre beírtunk.
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ELŐD

u
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket február 9-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.)

VíZIEMLŐS

KELVIN

Á

u

u
VENDÉGLŐI
LAP

JANUÁRI
ÉVFORDULÓK 2.)

1

VÍZSZINTES: 1. Az utolsó Plantagenet király, 650 éve született (második). 7. Csillagász, MTA-tag, 175 éve született (Miklós). 9. Spanyol arany. 10. A XVII-XVIII. század stílusa. 11. Tanár, mérnök, matematikus, MTA lev. tag, 150 éve hunyt el (Dániel).
16. Görög államférfi (XIX-XX. sz., Demetriosz). 18. Állóvíz. 19. Cseh traktor. 20. Egyiptomi félsziget. 21. CGS gyorsulásegység. 22. ... Hacsaturján, zeneszerző. 23. Belgrádi palota. 24. Város (angol). 25. A -ről párja. 26. Arrafele! 27. Air India (röv.). 28. Férfinév
(jan. 24.). 29. Episztola. 32. NDK politikai rendőrsége. 34. Igevégződés. 36. Költő
(László). 38. Ábrázat. 39. Beszeg! 40. Na, mi lesz? 42. Mindent levág. 44. Helyben jár.
46. Focis volt (Zoltán). 48. Rakétaorrgörbe. 50. Kor (angol). 51. Orvos, szőlész-borász,
325 éve született (János, Péter). 52. Kacat. 53. Kereskedő, FTC-focis, 125 éve született
(Zoltán).
FÜGGŐLEGES: 1. Király (francia). 2. Jegyzetel. 3. Idegen női név. 4. A ház szeme.
5. Autóversenyféle. 6. Páratlan derbi! 7. Knock out (röv.). 8. Tanító, nevelő. 12. ... venientibus ossa. 13. Szégyell. 14. Név (francia). 15. Nyári páros! 17. ... Nin, USA-írónő. 19.
Olasz zeneszerző, 500 éve született (Gioseffo). 20. Ásványi fűszer. 21. Becézett gimnázium. 23. Görög sziget. 24. Texasi város (Cisco). 26. T. Gautier regénye. 28. Időbeli kiterjedés. 30. Tova. 31. Gyomnövény. 33. Arat! 35. Nyomkövető kutya. 37. Összeesik. 39.
Albán király volt. 41. Uncle..., Amerika megszemélyesítése. 43. ... Dagover (színésznő).
45. Színes tévé-rendszer. 47. Morzejel. 49. A vanádium és az oxigén vegyjele.
L.N.J.
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Szerkeszti: Kiss Éva
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VÍZSZINTES: 1. Fényes égitest – Masíroz. 7. Zamat – Szintén, székelyesen. 8. Színültig – Halászeszköz. 9. Titulus – Csendben szít! 11. Klubegyed – Telezsúfol. 12. Magasba lendít – Parányi rész. 14. Olaszországi folyó – Alá. 15. Analizál – Porcióz. 18. Eszes
– Tűz martalékává válik. 19. Egyik égtáj – Gőzben főz, dinsztel. 22. Tova – Időhatározó
rag. 23. Ritka – Rak, helyez. 25. Címermadár – Thaiföldi, olasz és máltai gépkocsijelzés.
27. Kissé erodál! – A rádium és kén vegyjele. 28. Erő rejlik benne – Arab állam. 30. A
szabadba – Kiejtett betű. 31. Randevú – Feleség, nej.
FÜGGŐLEGES: 1. Macska – Csodás történet. 2. Gondolat, idea – Rosta. 3. Latin kötőszó – Páratlanul léha! 4. Szemmel érzékel – Tető része! 5. Foglaló, letét – Precíz, részletes. 6. Orosz író volt (Nyikolaj Vasziljevics) – Lamella. 10. Hideg évszakot átvészel –
Viselkedés, hangnem. 13. Hebeg-habog – Régész öröme. 16. Hosszmérték – Gömb alakú
kis test. 17. Egykedvűség, közöny – Díszít, cicomáz. 20. A Jupiter egyik holdja – Illatos
fűszernövény. 21. Cél, direkció – Egyik földrész. 24. Paradicsomkert – Elmesport. 26.
Nyakmelegítő – Ruhát vízben tisztít. 29. Végtelen nád! – Motorkerékpár-márka.
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A Gedeon Richter Románia Rt.
vezetőtanácsa

a 2017. január 23-i 1-es számú határozata értelmében
2017. március 9-én reggel 9 órára összehívja
a részvényesek rendkívüli közgyűlését
a cég marosvásárhelyi, Cuza Vodă utca 99–105. szám alatti székhelyére.
Amennyiben a részvényesek rendkívüli ülése a megadott időpontban nem lesz határozatképes, 2017. március 10-én reggel 9 órára
másodjára is összehívják ugyanarra a helyszínre, ugyanazzal a
napirenddel.
Napirenden:
A törzstőke növelése 49.779.184 lejjel, azaz 600.794.460,20 lejről
650.573.644,20 lejre 497.791.840 darab 0,1 lej (10 bani) névértékű
részvény kibocsátásával, kiegyenlítve a főrészvényestől felvett,
visszafizetésre esedékes hiteleket a vállalat részvényeivel. A
49.779.184 lejből 6.184.624 lej a követelhető hitel, illetve
43.594.560 lej, vagyis 9.600.000 eurót a Román Nemzeti Bank által
2016. december 31-ére megállapított, 1 euró = 4,5411 lej árfolyamon váltottak át. A törzstőke növelésére az 1990. évi 31-es számú
törvény 210. (2) cikkelye alapján kerül sor.
A közgyűlésen részt vehetnek a 2017. február 23-i referenciadátumig a részvényesek jegyzékében szereplő részvényesek, illetve
meghatalmazással képviseltethetnek.
A meghatalmazás formanyomtatványát a cég székhelyén, a részvényeseket nyilvántartó irodában igényelhetik naponta 9-14 óra
között 2017. február 17-étől kezdődően. A meghatalmazásokat a
cég székhelyén kell benyújtani 2017. március 7-én 8 óráig.
A gyűlésterembe a személyazonossági igazolvánnyal lehet belépni.
A napirenddel kapcsolatos tájékoztatás a cég székhelyén kérhető
2017. február 6-ától munkanapokon 9-14 óra között.
További részletek a 0265/201-238-as telefonszámon.
Kapcsolattartó Şanta Valentina jogász.
Majnár Mihály, a vezetőtanács elnöke

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.

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.

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

ADASVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj. Tel. 0743-595-124, 0749-761147, 0365/432-506. (58350-I)
VÁSÁROLUNK festményt, ezüstöt,
bútort, régiséget. Tel. 0740-242-861.
(57357)
ELADÓ 4 szobás lakás a Kövesdombon. Tel. 0754-937-438. (58488-I)

ELADÓK: váltóeke, szimpla eke, 3
méteres vetőgép, kombinátor, boronák,
műtrágyaszóró,
tárcsás
kaszák,
gabonaőrlő (malom). Tel. 0743-860-354,
0745-404-666. (58528)
ELADÓK
Va j d a s z e n t i v á nyon földön tartott, piros Lohmann tojótyúkok.
Áruk
10
lej.
Tel.
0758-609-840. (58464-I)
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)
TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(58490-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(58490-I)
A REMETESZEGI temetőben eladó
kripta. Tel. 0365/738-683. (58574-I)
ELADÓ új, balos főzőkályha csempéből
lerrel, tetőkkel. Ára: 1150 lej. Tel. 0742552-585. (58580)
VENNÉK száraz tűzifát. Tel. 0754870-141. (58579-I)
KIADÓ apartman fiataloknak. Tel.
0746-045-457. (58592-I)
KIADÓ lakás Budapesten, a II. kerületben, hosszú távra. Részletek a
0753-996-030-as
telefonszámon.
(58566-I)

A csatlakozott tagokhoz

MAROS MEGYEI TANÁCS

– a Maros Megyei Labdarúgó-egyesület
által szervezett versenyek résztvevőihez

Közlemény

A Maros Megyei Tanács versenyvizsgát tart egy megüresedett I. besorolású, fő szakmai fokozatú tanácsadói állás betöltésére a Maros
Megyei Tanács Jogi és Közigazgatási Igazgatóságának kancelláriájára
és közigazgatási osztályára.
A versenyvizsgát a Maros Megyei Tanács székhelyén, Marosvásárhelyen, a Győzelem tér 1. szám alatt tartják.
Az írásbeli vizsga 2017. március 1-jén 10 órától,
az állásinterjú március 6-án 14 órától lesz.
A jelentkezőknek meg kell felelniük a közalkalmazottakra vonatkozó, utólag kiegészített és módosított, újrakibocsátott 1999. évi
188-as törvény 54. cikkelyében megfogalmazott minden feltételnek.
A sajátos feltételek, a könyvészet és a pályázati dosszié iratainak
jegyzékét kifüggesztették az intézmény székhelyén és tanulmányozható a www.cjmures.ro honlapon.
A dossziékat jelen hirdetésnek Románia Hivatalos Közlönyében – III.
rész – való közzétételétől számítva 20 napon belül kell benyújtani a
Maros Megyei Tanács székhelyén.
Bővebb felvilágosítás a 0265/263-211-es telefonszámon, az 1233as, 1234-es mellékállomáson.
Péter Ferenc elnök

17

Paul Cosma jegyző

Tisztelt uraim,
értesítjük Önöket, hogy a Maros Megyei Labdarúgó-egyesület működési szabályzata 25. cikkelyének 1. és 2. bekezdése értelmében a
végrehajtó bizottság a 2017. január 26-i gyűlésen elhatározta a
soros közgyűlés összehívását 2017. február 25-én 10 órára.
A közgyűlésre a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Ifjúsági Házban kerül sor.
A küldöttek visszaigazolása 9.30-kor kezdődik.
A soros közgyűlés napirendje:
1. A kvórum megállapítása.
2. A napirend elfogadása.
3. Három személy kinevezése a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére.
4. A szavazatokat érvényesítő háromtagú bizottság kinevezése.
5. A Maros Megyei Labdarúgó-egyesület elnökének felszólalása.
6. A végrehajtó bizottság jelentésének bemutatása.
7. A 2015. évi könyvelési mérlegre vonatkozó jelentés bemutatása,
annak szavazás útján való elfogadása, és a végrehajtó bizottság
ügyvitele alóli felmentése.
8. A cenzori bizottság jelentésének bemutatása, és szavazás útján
való elfogadása.
9. Tagok csatlakozása és kiválása.
10. Különfélék – felszólalások.
11. A közgyűlés berekesztése.
A közgyűlésnek a működési szabályzat szerint való megszervezése érdekében kérjük, hogy 2017. február 21-én 15 óráig írásban
közöljék
a
0265/269-032-es
faxszámon
vagy
az
afjmures@yahoo.com e-mail-címen a közgyűlésen részt vevő küldött nevét és a sportegyesületben (klubban) betöltött tisztségét.
Azok, akik a 10. napirendi pontnál szeretnének felszólalni, szándékukat közöljék írásban a Maros Megyei Labdarúgó-egyesület
titkárságán 2017. február 21-én 12 óráig.
A jelenlét a csatlakozott egyesületek és klubok valamennyi képviselője számára kötelező.
Amennyiben a soros közgyűlés nem lesz határozatképes, a gyűlést 2017. március 5-én tartjuk meg, ugyanabban az időpontban és
helyszínen.
A közgyűlés berekesztése után valamennyi résztvevő hivatalos a
Maros Megyei Labdarúgó-egyesület által szervezett fogadásra.
Mircea Bucur, a Maros Megyei Labdarúgó-egyesület elnöke
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ

Ingyenes kivizsgálás (küldőpapír szükséges).
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (18435)

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

Ha szerelmes, ha nem! ÜNNEPELJE MEG KEDVESÉVEL A
BÁLINT-NAPOT – kortól függetlenül – kifogástalan mulatságon
a GEMINI VENDÉGLŐBEN február 18-án 21 órai kezdettel! A
legjobb élőzene, menü kedvező áron! Már iratkozhat a helyszínen!
Érdeklődni a 0265/319-306-os telefonszámon. (sz-I)

ELADÓ egy 160 kg-os disznó. Érdeklődni a 0374-974-777-es telefonszámon. (mp.-I)
ELADÓK malacok és hússertések. Tel.
0265/435-899. (58654)

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)

ELADÓK hathetes BICHON kutyák,
egyedül esznek, fehér és drapp színűek. Tel. 0740-138-349. (58697-I)
ELADÓ fiókos babaágy, pelenkázó,
kanapé, íróasztal. Tel: 0720-041-338.
(-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz mintaboltjaiba.
Önéletrajzukat bármely TimKo üzletbe beadhatják. (18470-I)

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

MINDENFÉLE

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

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)

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)

LIFE
CARE
BIOTERMÉKEK,
EGÉSZSÉG, ÜZLETI LEHETŐSÉG,
TANÁCSADÁS ÉS TÁMOGATÁS.
Imformációk: Marosvásárhely, Avram
Iancu utca 10. szám, www.lifecarepro.ro, tel. 0742-531-793. (18277-I)

CÉGÜNK ÉLELMISZERIPARBAN JÁRTAS MÉRNÖKÖT keres
gyártás elkezdéséhez. Érdeklődni a 0751-138-177-es telefonszámon
vagy pedig önéletrajzokat az intershopsrl@gmail.com e-mail-címre
várunk. (sz.)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18471-I)

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz előnyös feltételekkel. Tel.
0744-692-873, 0747-048-464. (18480-I)
BUDAPESTRE ESZTERGÁLYOST keresünk. Jó kereseti lehetőség, szállás biztosítva. Tel. 00-36-20-924-6011. (58573-I)

MEZŐKAPUSON MAGÁN ÖREGOTTHON fogad idős személyeket. Tel. 0742-252-231, 0787-575-788, délután. (58624)
ALKALMAZUNK főállásba TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET. Tel.
0742-964-797. (18494-I)

AUTÓMOSÓ KÁVÉZÓJÁBA RECEPCIÓSLÁNYT alkalmazunk hosszú távra, magyar-román nyelvtudással. Tel. 0737-527718. (18492-I)

ÉPÍTŐIPARI KFT. alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES, VASBETONSZERELŐ MUNKÁSOKAT. Magas kereseti lehetőség. Tel. 0773391-682. (58616)

AZ INTERSOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI CÉG PROGRAMOZÓKAT keres az ARCHICAD szoftvertermék fejlesztéséhez.
Az állással és a munkával kapcsolatos részletek a
www.intersoftstudio.com honlapon találhatók. Jelentkezni lehet a
honlapon vagy a 0365/882-913-as telefonszámon. (18483-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.(59308-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. Érdeklődni a 0755-067687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59309-I)

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA munkatársat keres LABORÁNSI, LABORTECHNIKUSI állás betöltésére.
Bővebb információk a www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)

UDVARFALVI VIRÁGKERTÉSZETBE személyeket alkalmazunk azonnali kezdéssel. Távoliaknak szállást biztosítunk. Érdeklődni a 0744-810-720-as telefonszámon. (58662-I)

SÜRGŐSEN vásárolok garzont vagy
tömbházlakást. Tel. 0745-423-310.
(58629-I)
ELADÓ héjatlan tökmag, nagy kapacitású fejtőgép. Tel. 0747-480-255.
(58639-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)

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)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon, Ceahlău utca. Tel.
0737-797-975. (58629-I)

Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szovátai Pénzügyi Osztály
Szováta, Fő út 159. szám
Tel.: 0265/570-310
Fax: 0265/577-509
e-mail: Admin.SVMSCFNX01.MS@mfinante.ro

KIADÓ 70 m2-es kereskedelmi helyiség
központi helyen. Tel. 0745-824-161.
(58330)

Közlemény

A 2015. évi 207-es, a pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény 250. cikkelyének 2. bekezdése értelmében
közöljük az érdekeltekkel, hogy árverésen értékesítik a CONSTRUCT TEAM KFT. – Erdőszentgyörgy, Rózsa utca 59.
szám, Maros megye, CUI 16300012 – ingó javait (II., IV. és V. árverés).
Az árverésre 2017. február 7-én 10 órai kezdettel kerül sor a Szovátai Pénzügyi Osztály székhelyén, cím: Szováta, Fő
út 159. szám, Maros megye.
Az árverésre kerülő javak:
– egy Hilti GX 100 típusú szegezőkészülék, 2008-as gyártású, működőképes, normál kopással, kikiáltási ár 918 lej, a felbecsült ár 75%-a (második árverés), amihez hozzáadódik a 19%-os héa. Az ingóság nincs megterhelve.
– egy áramfejlesztő, 2007-es gyártású, működőképes, leltári száma 16, kikiáltási ár 569 lej, a felbecsült ár (második árverés), amihez hozzáadódik a 19%-os héa. Az ingóság nincs megterhelve.
– különféle méretű, tego horganyzott acélból készült kofrázsok (leltári szám: 18), kikiáltási ár 52.760 lej, a felbecsült ár
75%-a (második árverés), amihez hozzáadódik a 19%-os héa. Az ingóság nincs megterhelve.
– 20 db 2008-as gyártású kofrázs, leltári száma 22, kikiáltási ár 14.682 lej, a felbecsült ár 75%-a (második árverés), amihez
hozzáadódik a 19%-os héa. Az ingóság nincs megterhelve.
– 50 db H20-as kofrázsgerenda, 2008-as gyártású, leltári száma 20, kikiáltási ár 3.437 lej, a felbecsült ár 75%-a (második
árverés), amihez hozzáadódik a 19%-os héa. Az ingóság nincs megterhelve.
– különböző méretű mestergerendák, 2008-as gyártásúak, leltári szám 19, kikiáltási ár 25.057 lej, a felbecsült ár 75%-a
(második árverés), amihez hozzáadódik a 19%-os héa. Az ingóság nincs megterhelve.
– 313 négyzetméternyi fémállvány, kikiáltási ár 14.365 lej, a felbecsült ár 75%-a (második árverés), amihez hozzáadódik
a 19%-os héa. Az ingóság nincs megterhelve.
– Volkswagen Transporter gépkocsi, fehér-kék, rendszáma MS-04-PRP, 1993-as gyártás, azonosítószáma
WV2ZZZ70ZPH107140, 2371 köbcentis, kikiáltási ára 4.500 lej, a felbecsült ár 50%-a (ötödik árverés). Az árhoz hozzáadódik a 19%-os héa, az ingóság tehermentes.
– Catterpillar 428 C buldoexkavátor, azonosítószáma 2CR02367, gyártási év 1998, kikiáltási ár 29.250 lej, a felbecsült ár
50%-a, (negyedik árverés), amihez hozzáadódik a 19%-os héa.

Aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A vásárlásban érdekeltek az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az árverés indulási
árának 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló irat (az összeget a Szovátai Kincstárhoz kell befizetni, IBAN-számla:
RO79TREZ4825067XXX000913, adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása, a román jogi
személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, a külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat
román nyelvű fordítását, a román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, a külföldi magászemélyek
a személyi igazolvány vagy az útlevél másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy nincs közvetítői szerepe az adós
cégnél.
A vásárlónak kötelessége a sajátos törvények betartása, például a környezetvédelmi, a nemzeti vagyon védelmének kötelezettsége stb.
Az árverezendő javak Erdőszentgyörgyön vannak.
Bővebb tájékoztatás a Szovátai Pénzügyi Osztály székhelyén vagy a 0265/570-310-es telefonszámon.
Az eladási közlemény közzétételének időpontja: 2017. január 27.
Gliga Csilla, a végrehajtó szerv vezetője
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ENGEDÉLYEZETT, CECCAR-tag
könyvelőnő, kft.-k, egyéni és családi
vállalkozások teljes körű könyvelését
vállalom reális áron. Tel. 0745-397763, 8-22 óra között. (58353-I)
SÍRKERETEK,
kripták
készítése,
javítása. Tel. 0753-924-431. (58270)
NÉMETNYELV-ÓRA felnőtteknek és
gyerekeknek. Tel. 0751-309-402.
(18413-I)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722846-011. (58482)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS cégeknek. Tel. 0744-504-536. (18481)
TERMOPÁN ablakok, vasajtók, redőnyök szerelése és javítása. Tel:
0744-504-536. www.bizoo.ro/firma/
scprofoservsrl (18481)
SZAKKÉPZETT, tapasztalattal rendelkező pedagógusként gyermek(ek)
otthoni tanítását, gondozását vállalom. Tel. 0749-950-193. (58462-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (1341)
ANGOLNYELV-TANÍTÁS személyre
szabottan.
Tel.
0723-089-808.
(58344-I)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (58612-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (58637)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (58651-I)
IDŐSEK, háztartásba besegítő nő jelentkezését várjuk, hosszú távra, aki
magára és munkájára is igényes. Tel.
0365/412-395. (58656-I)
JAVÍTUNK és készítünk tetőket,
csatornákat. Tel. 0752-377-342.
(58668-I)
MEGBÍZHATÓ, gyermekszerető bébiszittert keresek Hollandiába gyerekek mellé, szállás, ellátás és fizetés
ellenében. Tel: 0770-546-242. (-I)

MEGEMLÉKEZÉS

29-én

a

cserefalvi

Hosszú az út, amely sírodhoz vezet,
sokszor odavisz minket az emlékezet. Virágot viszünk néma sírodra,
de ezzel téged nem hozhatunk viszsza. A szíved pihen, a miénk vérzik,
a fájdalmat csak az élők érzik.
Te voltál a jóság és a szeretet, koporsód bezárta a legdrágább kincsünket. Üres az udvar, üres a ház,
nincs többé a szerető férj, gondos
édesapa, legdrágább nagyapa,
dédapa, aki mindig hazavárt.
Szívünk mély fájdalmával emlékezünk január 27-én, amikor 6
éve, hogy oly hirtelen elragadta közülünk a kegyetlen halál a
nyárádkarácsonyfalvi
születésű
KÚTI
JÓZSEFET.
Emlékét egy életen át megőrzi felesége, Annus, lányai: Jutka,
Ani, Évike, vejei, unokái, dédunokái. Pihenj csendesen!
(58647)
Már egy éve, hogy itt hagytál bennünket,
de szívünkben őrzünk, mint egy drága
kincset. A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk, aki nincs már.
Múlik az idő, de a fájdalom marad, betöltetlen az űr, mely szívünkben maradt.
Csillaggá változtál, barangolsz az égen,
gyere mifelénk úgy, mint réges-régen.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó
várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon
fájni.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a nyárádszeredai
id. BÁRDOS MIHÁLYRA halálának első évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (58665-I)

Az igazi könnycsepp nem az, ami
a szemünkből hull, és végigcso-

rog arcunkon, hanem az, ami a

szívünkből hull, és végigcsorog a

lyeket senki nem lát, az idő elmúl-

id.

FERENCZI ZOLTÁNRA halálának
7. évfordulóján. Emléke legyen ál-

dott, nyugodalma csendes! Emlé-

két őrzik gyermekei, unokái és

azok családja. (58569)

hat, mégsem száradnak fel, és

minden évben eljön az a nap,

amely számomra fájó emlék

szenved

senki

már.

Örök hálával és szeretettel emlé-

emlékezem

január

26-án

KOVÁCS IRMA ENIKŐRE szül.

Túrós halálának 7. évfordulóján.

Emléke legyen áldott, nyugalma

Kegyelettel

emlékezünk

KERTÉSZ FERENC nyugalmazott

marosvásárhelyi (Bolyai Farkas

és CSATLÓS ZSÓFIÁRA haláluk

matamatikatanárra, tanfelügye-

35. és 15. évfordulóján. Nyugod-

janak
Béla,

(58604)

békében!

Gizella

és

Gyermekeik:

családjuk.

halál elragadta közülünk a szent-

háromsági születésű BERECKI
SÁNDORT. Emlékét őrzi élettársa,

szerettei. Nyugodjék békében!
(58610)

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-

hagyva, melyet türelemmel visel-

tél magadban. Hiányod elviselni

*

Úgy mentél el tőlünk, hogy búcsút sem mondtál, szeretnénk,
ha itt lennél, mert a miénk voltál. Egy váratlan percben életed
véget ért, a halál tépte szét, búcsút sem intettél, elhagytad a
házat és minket, akiket úgy szerettél. Örök az arcod, nem száll
el a szavad, szereteted, mosolyod a szívünkben marad. Szerettünk nagyon, amíg csak éltél, legyen áldott a föld, ahová
megpihenni tértél.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a somosdi SIKÓ
JOCÓKÁRA halálának 3. évfordulóján. Emléke mindig élni fog
szívünkben.
Édemamája és tatája. (58485)

Január 27-én 8 éve távozott el

szerető családja köréből JÁNOSI

SÁNDORNÉ

szül.

FARKAS

ÁGNES. Szép emlékét egy életen

„Minden mulandó ezen a világon,

Líceum) és dicsőszentmártoni
lőre halálának 1., születésének
91. évfordulóján. Nyugalma le-

gyen csendes és emléke áldott!
Szerető családja. (mp.-I)

Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.”

Kegyelettel és fájó szívvel emlé-

kezünk VASS BÉLÁRA halálának

vegye magához.

Fájó szívvel emlékezünk a magyarói

KRISTÓF

halálának

2.

CSABÁRA

évfordulóján.

Emlékét őrzik szülei, testvérei,

Józsika és Erika családjával.
(58619-I)

Kovács Péter. (58673-I)

mánk, dédnagymamánk,

ILYÉS VERONIKA

életének 87. évében csendesen
megpihent. Temetése január 27-

én 14 órakor lesz a maroskeresztúri

ravatalozóból,

szertartás szerint.

áldott,

nyugalma

(58658)

csendes!

ELHALÁLOZÁS
Fájdalommal tudatjuk, hogy a

testvér, após, apatárs, rokon,
id. OZSVÁTH JENŐ

életének 80. évében rövid szen-

vedés után január 25-én csende-

sen megpihent. Temetése 2017.
január 27-én, pénteken 13 órakor

lesz a marosvásárhelyi római ka-

tolikus temetőben. Nyugodjon

békében!

A gyászoló család. (58646-I)

katolikus

A gyászoló család. (58648-I)

13. évfordulóján. Felesége, két

fia és családjuk. Emléke legyen

szomszéd és ismerős,

Urához, hogy gyengéd lelkedet

VAJNA JÁNOSTÓL.

szeretett édesanyánk, nagyma-

lítunk, de a néma sír nem felel,
zel. Imádkozunk érted az egek

gámtól és barátomtól,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

szeretett férj, édesapa, nagyapa,

szívünkben az emlékezés. Mi szó-

Szomorú szívvel búcsúzom sze-

retett tanítómesteremtől, kollé-

át őrzik szerettei. (58630-I)

nagyon nehéz, örökre megtart

ám Te a szívünkben örökké léte-

kezünk drága szüleinkre, a szé-

kelyvajai CSATLÓS SÁMUELRE

27-ére, amikor 2 éve a kegyetlen

Szomorú szívvel és kegyelettel

Valahol a felhők fölött van egy
nem

Fájó szívvel emlékezünk január

marad.

csendes! Édesanyja. (58606)

másik világ, ahol minden szép, és

Istenem, kérlek, add vissza őt
nekem, csak egy pillanatra hadd
lehessen velem. Csak addig, amíg
karjaimba zárom, s arca bársonyát
érzem a számon. Istenem, kérlek,
teljesítsd a vágyam, még egyszer
utoljára gyermekemet lássam. Egy
pillanat, az elég volna nekem,
hogy elmondjam neki, mennyire
szeretem.
Fiatal, kis életedben hirtelen jött a
vég, mint villám csapott le ránk,
egy röpke pillanat alatt gyászba borult a család. Oly fiatalon
elvesztettünk, mert a halál nem válogat, oly korán hagytad itt
téged szerető és imádó családodat. Kegyetlen volt a sors hozzánk, elválasztott bennünket, zokogó bánat szaggatja megsebzett, fájó lelkünket. A búcsú nélküli elválás fájó emlékével
gondolunk január 28-án a somosdi SIKÓ JOCÓKÁRA halálának 3. évfordulóján.
Szép emlékét egy életen át őrzi édesanyja, édesapja, ikertestvére, Csabika.

mint a harmat a letört virágon.

lelkünkön. Vannak könnyek, ame-

Szomorú szívvel emlékezünk január

Megállt egy jóságos szív, mely értünk
dobogott, megpihent egy áldott kéz,
mely értünk dolgozott. Csillag voltál,
mely szívből szeretett, s mi úgy szerettünk, ahogy csak lehetett. Hiába borul
rád a temető csendje, szívünkben élni
fogsz örökre.
Fájó szívvel emlékezünk január 27-én a
havadi
születésű
GÁSPÁR
DOMOKOSRA halálának 7. évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, Póli, lánya, Ildikó, fia, Domokos, menye, Erzsike, veje, János, unokái:
Anna-Lilla és Szilárd. (58621-I)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett

MUSZKA SÁNDOR

hegedűművész és karmester,
a Maros Népi Együttes
és a Marosvásárhelyi

Filharmónia alapító tagja

elhunyt. Temetése január 27-én,

pénteken 15 órakor lesz a ma-

rosvásárhelyi katolikus temető-

ben.

A gyászoló család. (58650-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket
mindazoknak,

fejezzük

akik

ki

drága

halottunk, BEREKMÉRI GYÖRGY
temetésén részt vettek, sírjára

virágot helyeztek és gyászunkban

osztoztak.

szerettei. (58628-I)

Gyászoló
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Marosvásárhely
municípium
versenyvizsgát
szervez

egy I. besorolású, fő szakmai fokozatú felügyelői állás betöltésére a koncesszionálási, eladási,
bérbeadási, szerződések betartását felülvizsgáló osztályra, a
gazdasági igazgatóságra.
Az írásbeli vizsgát az intézmény Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyén tartják 2017.
február 27-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

