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Az RMPSZ negyedszázados évfordulója alkalmával

Elismerés közel száz pedagógusnak

Jó hajrával újra
elődöntős
a Románia-kupában a Maros KK

Jól hajrázott a Maros Kosárlabdaklub
a Nagyszebenben zajló férfi Romániakupa nyolcasdöntőjének első körében,
így legyőzte a Galaci Phoenix csapatát.

____________2.
Fakivágás
biztonsági okokból

A napokban több erdőszentgyörgyi
lakos adott hangot nemtetszésének
amiatt, hogy a helyi önkormányzat néhány méretes fát kivágatott a kisvárosban lévő Zeyk-kúria udvarán. A városvezetés szerint elkerülhetetlen volt ez
a lépés, ugyanis a régi, korhadt fák
veszélyeztették az arra járók testi épségét.

____________4.
A koronkai szülők
bizakodóak

Megható, tartásos ünnepségre hívta össze a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének megyei szervezete mindazokat az aktív és nyugalmazott tanerőket, akiknek
munkásságát a szövetség megalakulásának 25. évfordulója
tiszteletére emléklappal, elismerő oklevéllel és éremmel, valamint emlékplakettel jutalmazták. Közel száz óvodapedagógusról, tanítóról, tanárról, valamint a szövetséget támogató
civil szervezetek képviselőiről hangzottak el szép, elismerő
szavak, mielőtt átvették volna a kitüntetést.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Bodolai Gyöngyi

A komoly szervezőmunka nyomán a megye minden szegletéből összegyűlt idős és fiatalabb tanerőket Horváth Gabriella megyei elnök köszöntötte, majd ismertette a találkozás meglepetésnek szánt célját is.
Mátéfi István, a Bolyai középiskola igazgatója üdvözlőbeszédében elismerését fejezte ki a megjelenteknek azért, hogy pályafutásuk során ellentmondások és kihívások közepette is sikerült megbirkózniuk az
oktatásügy mindenkori gondjaival. Ugyanakkor gratulált mindazoknak,
akik egy hosszú életpálya után el tudják mondani, hogy a gyermekeket
és nem a tantárgyat tanították. Jövőformáló tevékenységükért nagyobb
elismerést is érdemelnének, hiszen a szerdán átadott oklevél csak egy
csepp a tengerben – tette hozzá.
(Folytatás a 4. oldalon)

A koronkai Tholdalagi Mihály Általános
Iskola szülői bizottsága közleményt
küldött szerkesztőségünkbe, melyben
elismerik, hogy a megyei tanfelügyelőség legújabb döntése elvi síkon tükrözi a kéréseikben
megfogalmazottakat és „a mesterségesen kialakult feszült helyzetet ezennel megszünteti”.

____________4.
Arany János
és az erdélyiek

Arany János sohasem járt Erdélyben.
Ezt ő maga vallja be legjobb erdélyi
barátjának, Mentovich Ferencnek. Viszont tény, hogy Arany Jánosnak
Mentovich Ferenc volt a legközelebbi
erdélyi barátja.

____________5.

Multipofon

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 pulykamellfilé 24,95 lej./kg.
Friss pulykanyak 10, 95 lej./kg.
Friss pulykafelsőcomb 15,95 lej./kg.
Friss pulykaszárny 9,89 lej./kg.
Friss pulykahát 2,89 lej./kg.
Friss pulykazúza 17,95 lej./kg.
Tipp:
Harmopan kukoricadara (1 kg) 2,95 lej.
Harmopan búzadara (500 g) 1,69 lej.
Kunsági liszt (1 kg) 1,59 lej.
Tiszacsepp étolaj (1 l) 4,95 lej.
Győri vegyes morzsa (500 g) 2,49 lej.
Tündérkert darált mák (200 g) 4,95 lej.
Paco darált mák (250 g) 4,39 lej.
Paco szemes fehérbab (500 g) 4,95 lej.
Paco száraz szemes vörösbab (500 g) 4,39 lej.

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Benedek István
Várható volt, hogy a tavaly hipermarkettörvényként megismert jogszabály kiváltja a brüsszeli paragrafushuszárok rohamát: az Európai Bizottság szerdán kötelezettségszegési
eljárást indított országunk ellen, mivel a nagyáruházak polcaira többségében hazai árut előíró törvény szerintük sérti az
áruk szabad mozgásának uniós alapelvét. Jogi párbaj következik, és komoly bírság is lehet az ügyből, amit a botcsinálta
politikusok helyett a mi adólejeinkből fizetnek ki.
Hogy az állítólag a hazai termelők javát szolgáló törvényért mennyire odavoltak a kezdeményezői, azt az mutatja a
legjobban, hogy az alkalmazási szabályait fél év alatt sem sikerült kidolgozni. Persze, tudjuk, közben kampány volt, és szegény honatyáinknak meg -anyáinknak a következő
mandátumért kellett izzadni, de azért mégis vicces, hogy
magát a törvényt még nem voltunk képesek alkalmazni, de a
brüsszeli pofont már leosztották érte. De meglehet, hogy azért
is késnek az alkalmazási szabályok, mert az okosabb politikusok már ráébredtek arra, hogy ez a törvény nemcsak azért
nehezen alkalmazható, mert ellentétes a mindenható multik
érdekeivel, hanem azért is, mert valószínűleg nincs megfelelő
mennyiségű és minőségű belföldi árukínálat. Ahhoz ugyanis
tisztességes agrárpolitika kellett volna az utóbbi negyedszázadban. Okos földreformmal, jó támogatási rendszerrel,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 23 perckor,
lenyugszik
17 óra 49 perckor.
Az év 48. napja,
hátravan 317 nap.

Ma DONÁT,
holnap BERNADETT napja.
BERNADETT: germán eredetű női név, a Bernát férfinév
francia megfelelőjének női
párja.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. február 16.

Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 80C
min. 00C

1 EUR

4,5226

100 HUF

1,4690

1 USD

1 g ARANY

4,2544
169,2419

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

41, 10, 27, 37, 20 + 18

NOROC PLUS: 259776

22, 17, 4, 42, 30, 3

NOROC: 0735654

3, 22, 4, 20, 1, 26

SUPER NOROC:057604

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Jótékonysági műsor
a rákos gyermekekért

Február 18-án 18 órától a Kultúrpalotában az Együtt a
Rákos Gyermekekért Egyesület zenés előadást szervez a
Maros Megyei Tanáccsal és a Népművészeti Iskolával közösen. A One Up show jótékonysági műsort a rákos gyermekek világnapjának tiszteletére adják elő. A műsorban
lesz néptánc, népdal, népies stílusú előadások, de
könnyűzene és meglepetések is. A bevételt a szervezet a
rákos gyermekek támogatására fordítja.

A Női Akadémia idei első előadása

Lelkiállapotunk és személyiségünk tükre: a hangunk minősége címmel tartja meg idei első előadását a marosvásárhelyi Női Akadémia február 22-én, szerdán 17.30-kor a
Bernády Házban. Meghívott előadó: dr. Gyéresi Júlia, a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa, aki interaktív eszközökkel segít a résztvevőknek megismerni és
felfedezni önmagukat.

Egészségügyi előadás

A marosvásárhelyi Hetednapi Adventista Egyház szervezésében egészségügyi előadásra kerül sor február 20-án,
hétfőn este 7 órai kezdettel a Kövesdombon, a Maros Művészegyüttes termében. Meghívott előadó Dávid Rozália
gyógymasszőr. Az előadás témája: Érdekességek az anatómia világából. A belépés ingyenes.

Bélyegkiállítás és régiségvásár

Február 25-én 7.30 és 14 óra között a marosvásárhelyi
Mihai Eminescu Művelődési Házban bélyegkiállítás és régiségvásár lesz. A vásáron antik tárgyakat, pénzérméket,
kitüntetéseket és egyéb gyűjteményeket mutatnak be és
bocsátanak áruba. A rendezvényt a Maros Megyei Bélyeggyűjtők Egyesülete szervezi.

Helyi termelők vására

A Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán február 17-én, pénteken 8-19 óra között
ismét megszervezik a helyi termelők vásárát. A Petry cég
segíteni szeretné a helyi termelőket az értékesítésben,
ugyanakkor a vásárlók számára megteremti a lehetőséget,
hogy egészséges helyi termékeket vásároljanak rendszeresen. A vásáron bő felhozatal lesz a különböző hagyományos és helyi termékekből, úgymint: hús- és tejtermékek,
sajt, méz, lekvár, szörp, gyümölcslé, bor, pálinka, zöldség,
gyümölcs, házi keksz, kézműves-termékek, házi szappan,
krém, ékszer, ajándéktárgyak.

Kirándulás Bálványosra

Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez február 25én, szombaton Bálványosfürdőre, a disznótoros fesztiválra. Érdeklődni és feliratkozni a szervezet Dózsa György
u. 9. szám alatti székhelyén (I. emelet, tel. 0744-928-299)
hétfőtől péntekig 9-11óra között lehet.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Takarítás
a Kárpátok sétányon

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
közterület-kezelő igazgatóságának alkalmazottai az elítéltek egy csoportjával a napokban a Kárpátok sétányon takarítják az
utcákat, illetve elszállítják a növényi hulladékot. Szerdán a lakónegyed strand előtti
részén gyűjtötték össze a hulladékot – amint
az felvételünkön is látható. Az illetékesek
arra kérik a lakókat, hogy őrizzék meg a
környék tisztaságát. (a.)
Fotó: Nagy Tibor

Jó hajrával újra elődöntős a Románia-kupában a Maros KK

Jól hajrázott a Maros Kosárlabdaklub a Nagyszebenben zajló férfi Románia-kupa nyolcasdöntőjének első
körében, így legyőzte a Galaci Phoenix csapatát. Az eredmény 85:75.
A Tigrisek valamennyi kerettagja
vállalta végül a játékot (korábban
megírtuk: a szurkolókkal hétfőn este
rendezett találkozón felmerült, hogy
többen esetleg nem állnak majd a
szakmai stáb rendelkezésére, mivel a
bérek kifizetésében nem történt előrelépés), így a papírforma az ő sikerüket
vetítette előre, ráadásul a csapat edzője, Szászgáspár Barnabás is ennek
megfelelő, bizakodó nyilatkozattal
hangolta az együttest a rá váró feladatra. A magabiztos győzelem azonban csak az utolsó tíz percben
körvonalazódott. Félidőben döntetlen
állásnál vonultak pihenőre a csapatok,
igaz, a Maros KK gyakorlatilag végig
vezetett, csak a dudaszóra, három má-

sodperces különbséggel gyors egymásutánban érkező két galaci találattal
egyenlített a Phoenix. Aztán fordult az
állás, kilenc perccel a vége előtt pedig
már a kikötővárosiak vezettek öt ponttal (67:62-re). A körvonalazódó meglepetésnek azonban esélye sem volt
„érvényre jutni“, a marosvásárhelyiek
alaposan beleerősítettek a hátramaradt
időben, és az utolsó negyedben ösz-

Hétvégi sportműsor

Jegyzőkönyv

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, negyeddöntő: Marosvásárhelyi Maros KK – Galaci
Phoenix 85:75 (21-21, 19-19, 20-23, 25-12)
Nagyszeben, Transilvania csarnok, 750 néző. Vezette: Marius Ciulin, Şerban Raşoga,
Dragoş Nicolae. Ellenőr: Doru Vinaşi.
Maros KK: Reed 22 pont (4), Kalve 18 (1), Martinic 16 (2), Borşa 9 (1), Markovic 5,
Lázár 4, Djapa 4, D. Andrei 4 (1), Sánta 2, D. Popescu 1.
Phoenix: Bojovic 20 pont (2), Gugino 16 (4), Pesic 9 (1), Vlaicu 7, Petica 6, Brandon
6 (1), Guţoaia 6, Miller 5 (1), Vizitiu, Pîrlog.
További eredmények a negyeddöntőből: Bukaresti Steaua CSM – SCM U Craiova
83:63, Nagyszebeni CSU – Kolozsvári U 70:88, Temesvári KK – Nagyváradi CSM CSU
72:92.

LABDARÚGÁS. Az 1. liga 24. fordulójában, ma 20.30 órai kezdettel: Kolozsvári
CFR – Marosvásárhelyi ASA.
KOSÁRLABDA. A női Nemzeti Liga
19. fordulójában: Aradi ICIM – Marosvásárhelyi Sirius (a 7-10. helyekért).
RÖPLABDA. A női A1 osztályú bajnokság 18. fordulójában, ma 19.30 órai kezdettel: Bukaresti CSM – Marosvásárhelyi CSU
Medicina (TV: DigiSport 3).
KÉZILABDA. A női A osztályú bajnokság B csoportjának 16. fordulójában, vasárnap 15 órától: Resicabányai CSU –
Marosvásárhelyi Mureşul.

RENDEZVÉNYEK

A labdarúgó 1. liga 24. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Február 17., péntek:
* 20.30 óra: Kolozsvári CFR – Marosvásárhelyi ASA
Február 18., szombat:
* 14.00 óra: Voluntari FC – Medgyesi Gaz Metan
* 20.30 óra: Bukaresti Dinamo – Botoşani FC
Február 19., vasárnap:
* 18.00 óra: Astra Giurgiu – Konstancai Viitorul
* 20.30 óra: USK Craiova – Bukaresti FCSB
Február 20., hétfő:
* 18.00 óra: Zsilvásárhelyi Pandurii – Concordia Chiajna
* 20.30 óra: Temesvári Poli ACS – Jászvásári CSM Politehnica
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a DolceSport
és a Look TV / Plus.

Zárul a házasság hete

A Házashétvége Mozgalom keretében pénteken 18 órakor meghitt vacsorát szerveznek a marosvásárhelyi Dona
vendéglőben (Rózsák tere 43. szám). Meghívott Balla
Imre segédlelkész. A vacsorára a hazassaghete.ro honlapon lehet bejelentkezni. Szombaton délelőtt 10 órakor beszélgetős együttlét lesz pároknak a Gecse Dániel
Szakkollégiumban (Erdő utca 7b). Jelentkezni a MarosMezőségi Református Egyházmegye lelkészi hivatalaiban
lehet. Vasárnap délelőtt 10 órakor záró szentmisére kerül
sor a Keresztelő Szent János-plébániatemplomban. A házasság hete a Dona vendéglőben 18 órakor kezdődő vacsorával zárul, amelyre szintén a hazassághete.ro
honlapon lehet jelentkezni (részvételi díj: páronként 50 lej).

Kibédi farsang

Február 18-án, szombaton kerül megrendezésre a hagyományos kibédi farsang. A farsangolók menete délelőtt 10
órakor indul a helyi iskolától. Este 10 órakor bál kezdődik
a kibédi kultúrotthonban. A farsangi bálba a belépő 10 lej.

Csak tiszta forrásból

A marosszentgyörgyi plébánia február 19-én délután 6
órától XXI. alkalommal szervezi meg a Csak tiszta forrásból című népdalestet a plébánia tanácstermében. A népdalokat hegedűn kíséri a helyi Kolping Család
énekkarának vezetője, Székely Szilárd.

Gézengúzos farsangolás

szességében 25 pontot szerezve végül
megérdemelten nyerték a mérkőzést,
ezzel zsinórban harmadik alkalommal
jutottak be a Románia-kupa elődöntőjébe, ahol tegnap este, a lapzártánk
után véget ért összecsapáson a Nagyváradi CSM CSU-val mérték össze
erejüket. A másik ágon a Kolozsvári U
a Bukaresti Steaua CSM-vel játszott a
döntőbe jutásért. (F.A.)

A Gézengúz játszóház farsangi mulatságba várja az óvodásokat és kisiskolásokat február 21-én 18 órától a Dr.

Bernády György Általános Iskola (volt 2-es számú; Dózsa
György u. 11. sz.) tornatermébe. Fajátékok kipróbálására,
farsangifánk-sütésre, jelmezek megörökítésére is lehetőség lesz. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Kérik a résztvevőket, hogy vigyenek cserecipőt, és öltözzenek magyar népmesék által ihletett jelmezbe.

Nyílt napok
a Friedrich Schiller iskolában

Kedden, február 21-én nyílt napot szerveznek a Friedrich
Schiller Általános Iskolában, ahová 9 és 12 óra között
várják az érdeklődő szülőket, óvó néniket és óvodásokat,
hogy betekintést nyerjenek az iskola életébe. Köztudottan
az iskolában három nyelven zajlik a tanítás: román, magyar és német, anyanyelvi szinten.

Reménység a láthatáron

Február 17–19. és 24–26. között, naponta 17 órakor a
marosvásárhelyi Kossuth Lajos (Călăraşilor) utca 55.
szám alatti imaházban dr. Louis Torres lelkipásztor tart
bibliai előadás-sorozatot Reménység a láthatáron címmel. A volt amerikai rockzenész jelenleg lelkész, több
könyv szerzője, világszerte ismert előadó.

Tamás Gábor
Marosszentgyörgyön

Február 23-án 18 órakor a marosszentgyörgyi plébánia
tanácstermében bemutatják Szucher Ervin Csak a szívünkben nem száll az idő – Életúton Tamás Gáborral
című kötetét az énekes és a szerző jelenlétében. Közreműködik a Szent György kórus és a Kolping Család énekkara.
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Eljárást indított az EB
a hipermarkettörvény miatt

Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság (EB)
Románia ellen, azt kifogásolva,
hogy egy rövidesen hatályba lépő
törvény szerint a nagyobb forgalmú üzletláncoknak helyi termelőktől kell beszerezniük a friss
élelmiszerek több mint felét – közölte az Agerpres hírügynökség
szerdán.

Az EB felszólította Romániát, hogy
két hónapon belül módosítsa azokat a
nemzeti jogszabályokat, amelyek Brüszszel szerint sértik az áruk szabad áramlásának uniós alapelvét.
Tavaly júliusban hirdették ki és idén
januárban kellett volna hatályba léptetni

azt a törvényt, amely több román élelmiszer forgalmazására kötelezi a hipermarketeket. A kormánynak az eltelt fél
évben ki kellett volna dolgoznia a törvény alkalmazási módszertanát, ez azonban egyelőre nem történt meg.
Az élelmiszerek forgalmazását szabályozó törvény új változata szerint a kétmillió eurónál magasabb éves árbevételt
elérő üzletláncokat arra kötelezik, hogy
a friss termékeik 51 százalékát úgynevezett rövid beszerzési láncon keresztül vásárolják meg.
A törvénymódosítás kezdeményezői
ezzel azt akarják elérni, hogy a hipermarketek helyi termelőktől vásárolják
meg az általuk forgalmazott hús, tojás,

zöldség, gyümölcs, méz, valamint tej- és
péktermékek több mint felét.
A törvény arra is kötelezte a nagy üzletláncokat, hogy a húsárun tüntessék fel
a származási országot, a feldolgozott
hústermékeken pedig a Romániából
származó nyersanyag arányát. Az előírásokat megszegő hipermarketekre 100
ezertől 150 ezer lejig terjedő bírságot róhatnak ki.
Az EB szerint a román jogszabály
korlátozza a kiskereskedők termékkínálatra vonatkozó üzleti döntéseit, ami ellentétes az EU működéséről szóló
szerződés 49., a letelepedés szabadságára vonatkozó cikkelyével. (MTI)

számolt arról: a gyermekjogvédelmi hatósághoz (ANPDCA) 29 bejelentés érkezett, amelyek szerint ezek a szülők
visszaéltek gyermekükkel. Arra a kérdésre, hogy azok a politikusok, akik
gyermekeikkel együtt mennek szavazni,
nem követnek-e el hasonló visszaélést,
Vasilescu rámutatott, „nem kell túlozni”,
a gyermekeket veszélyeztető kockázatokat nem lehet összehasonlítani.
A miniszter szerint az ANPDCA-nak
nincsenek eszközei, hogy a feljelentéseket kivizsgálja, a rendőrségre hárul a
feladat, hogy az ügyben eljárjon és kiszabja a törvényes bírságokat. Kiderült,
hogy a feljelentések többsége nem nevezte meg a „vétkes” szülőket, egyetlenegy volt közülük névre szóló: egy
joghallgató Nicuşor Dant, a Mentsétek
meg Romániát Szövetség (USR) elnökét
panaszolta be amiatt, hogy kisgyerekével
vett részt a tüntetéseken.

Daniela Gheorghe, a gyermekvédelmi
civil szervezetek szövetségének elnöke
a szociálliberális kormánnyal kritikus
Digi 24 hírtelevízióban kommentálva az
ügyet érthetetlennek nevezte, miért a
kormány épülete előtt játszó gyerekekért
aggódik az ANPDCA, ahelyett, hogy
azoknak a valóban bajba jutott gyerekeknek az ügyét vizsgálná, akik családi
erőszaknak esnek áldozatul, kimaradnak
az iskolából, télen kilométereket gyalogolnak a hóban, hogy eljussanak az iskolába, vagy akiket magukra hagytak a
külföldön szerencsét próbáló szülők.
Az Adevărul című lap csütörtöki
száma szerint a hatósági fenyegetőzés
hatására a közösségi portálokon újabb
felhívás jelent meg, amely arra biztatja a
szülőket, hogy szombaton ismételjék
meg a két héttel korábbi „gyermektüntetést” a kormány székháza előtt. (MTI)

A szakértők szerint az ebből fakadó
kár akár mintegy 1,1 milliárd euróra tehető, és Ausztria 183 millió és 1,1 milliárd euró közötti kártérítést követel.
A csütörtökön benyújtott 130 oldalas
feljelentés 97 mellékletet tartalmaz, és az
Airbus Defence and Space GmbH (korábbi EADS GmbH) és a konszernhez
tartozó Eurofighter Jagdflugzeug GmbH
nevű vállalat ellen szól.
A miniszter arról is beszélt, hogy a
légtér továbbra is biztosított, a gépek
használatban vannak. Azonban Doskozil
különbizottságot kért fel annak vizsgálatára, hogy miképpen lehet a légtér védelmét a jövőben biztonságosan, de
költséghatékonyan ellátni. A bizottsági
jelentés júniusig készül el.
A vadászgépek beszerzése már a kezdetektől heves politikai vihart kavart
Ausztriában. Az osztrák állam 2002-ben
döntött arról, hogy 18 darab Eurofighter
típusú gépet vásárol mintegy kétmilliárd
euróért. A vadászgépbeszerzésről még
Wolfgang Schüssel kancellár konzervatív kormánya kötött szerződést.
Az ügyletet a szociáldemokraták kezdettől fogva élesen bírálták, szükségtelennek és túlságosan drágának nevezték,
és a 2007-es parlamenti választások

előtti kampányukban azt ígérték, győzelmük esetén felmondják, vagy legalább
árcsökkentést érnek el a vadászgépgyártó EADS vállalattal szemben. Ez az
ígéretük valószínűleg hozzájárult akkor
sokakat meglepő választási győzelmükhöz.
Ennek eredményeképpen 2007-ben az
osztrák kormány és az Eurofighter konzorcium abban állapodott meg, hogy
Ausztria az eredeti szerződésben rögzített 18 Eurofighter vadászgép helyett
csak 15-öt vásárol.
Azonban számos alkalommal felmerültek olyan vádak, hogy nem volt minden szabályos a vadászrepülőgépek
beszerzésekor, és többször felmerült korrupció, pénzmosás és hűtlen kezelés gyanúja is. Ausztriában, Németországban és
Svájcban is házkutatásokat tartottak a
kapcsolódó üzleteket vizsgálva.
A csütörtökön bejelentett üggyel kapcsolatban sem az Airbus Defence and
Space GmbH, sem az Eurofighter Jagdflugzeug GmbH vállalat nem akart még
állást foglalni. Az Airbus szóvivőjének
tájékoztatása szerint még csak a sajtóból
értesültek a bejelentésről, további részleteket egyelőre nem ismernek. (MTI)

már a terület átfésülése, megtisztítása
zajlik.
A Sabah tudósítója azt jelentette: a település felszabadításánál 2207 ellenséges célpontra mértek csapást, és
összesen 2857 dzsihadistát tettek ártalmatlanná. Az ostrom december 10. és
február 15. között – több mint két hónapon át – tartott, mert a török csapatok komoly ellenállásba ütköztek, számos
pokolgépes merénylet és akna hátráltatta
Báb bevételét.

Ankara augusztus 24-én Eufráteszi
Pajzs fedőnéven indított hadműveletet
Észak-Szíriában, hogy a lázadó Szabad
Szíriai Hadsereget (SZSZH) támogatva
megtisztítson egy 5 ezer négyzetkilométeres, határ menti területet a Törökország
által terroristának tekintett fegyveresektől, köztük az Iszlám Államtól is. Törökország másik nem titkolt célja a
hadművelettel az, hogy megelőzze a
kurd milíciák túlzott térnyerését a határrégióban. (MTI)

Bírsággal fenyegetik
a gyermekeikkel tüntető szülőket

Olguţa Vasilescu munka- és családügyi miniszter arra figyelmeztette a demonstrációkon részt
vevő szülőket, hogy ha gyermekeiket is elviszik, törvénytelenséget
követnek el, és emiatt a rendőrség tízezer lejig terjedő bírsággal
sújthatja őket – közölték csütörtökön a román lapok.

A több mint két hete tartó bukaresti
korrupcióellenes megmozdulássorozaton
részt vevő fiatal szülők közül sokan
gyermekeikkel együtt járnak demonstrálni, de február 4-én úgynevezett „gyermekdemonstrációt” is szerveztek,
amelyen több ezer szülő vonult ki gyermekével játszani a kormány előtti térre,
és a kezükben tartott táblákon, illetve a
gyermekekre aggatott feliratokon korrupciómentes, korrekt országot követeltek a következő nemzedék számára.
A miniszter egy sajtóértekezleten be-

Feljelenti az osztrák kormány az Airbust

Az osztrák kormány feljelentést
tesz az Airbus repülőgépgyártó
vállalat ellen annak gyanújával,
hogy az Eurofigther harci repülőgépek vásárlásakor Ausztriát
megtévesztették az árral kapcsolatban, továbbá Bécs kártérítést is
követel – jelentette be Hans Peter
Doskozil osztrák védelmi miniszter csütörtökön.

„Nem nézhetjük tétlenül, hogy az
osztrák adófizetők csúszópénzeket finanszíroztak” – mondta a tárcavezető
bécsi sajtóértekezletén. Úgy vélte, hogy
meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely a hadseregbe vetett bizalmat sértheti.
A miniszter tájékoztatása szerint a
bécsi ügyészségen tett feljelentés a Eurofighter-beszerzéséről szóló, 2012-ben
készített jelentésen alapul.
Doskozil szerint ez egyértelmű bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a vadászgépek eladásakor az Airbus vállalat
Ausztriát szándékosan félrevezette, hiszen a tényleges vételár, a szállítókapacitás és felszereltség ismeretében nem
döntöttek volna a gépek megvásárlása
mellett, hanem a kedvezőbb áron kínált
versenytárs, a Saab Gripenjeit választották volna.

Befejeződött Báb felszabadítása

Befejeződött az Iszlám Állam
nevű terrorszervezet második legfontosabb szíriai központjának,
Báb városának a felszabadítása –
írta a legfőbb török kormánypárti
napilap, a Sabah csütörtökön Hulusi Akar török vezérkari főnök
szavaira hivatkozva.

A tábornok előző nap a katari Dohában nyilatkozott a török sajtónak, ahova
Recep Tayyip Erdogan török elnököt kísérte el hivatalos útjára. Elmondta, hogy
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Kihirdette az elnök
a költségvetési törvényt

Kihirdette csütörtökön Klaus Johannis államfő a
2017-es évre szóló állami költségvetési és társadalombiztosítási törvényt. „Ma eldöntöttem, és már
meg is tettem – kihirdettem az állami költségvetést,
valamint a társadalombiztosítások költségvetését.
Az országnak szüksége van büdzsére, és a kormánynak, amely felvállalta ezt a költségvetést, most
alkalma lesz bebizonyítani, hogy tartja magát hozzá”
– mondta az államelnök a Cotroceni-palotában.
(Agerpres)

Megbírságolták a TVR-t
a Beatrice-botrány miatt

10.000 lejes bírságot szabott ki csütörtökön az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) a Román Televízió 1-es csatornájára, amiért a Beatrice együttes
kolozsvári koncertjéről készült anyagával megszegte
a tárgyilagos tájékoztatásra vonatkozó előírásokat.
Mint ismert, a TVR1 2016. augusztus 17-i esti híradójában Vitatott koncert (Concert controversat)
címmel anyagot sugárzott a Kolozsvári Magyar Napokon fellépő Beatrice együttes koncertjéről. A CNA
megállapítja, hogy az anyaggal a TVR1 áthágta az
audiovizuális törvény előírásait, amelyek értelmében
az audiovizuális tartalmakat előállító szolgáltatók kötelesek objektív és korrekt tájékoztatást nyújtani az
eseményekről. A TVR1 csatornának a CNA ülésén
jelen lévő képviselője elmondta, hogy az ügyben
belső vizsgálatot rendeltek el, és hogy a tudósítást
készítő személynek nem hosszabbították meg a
szerződését, már nem dolgozik a tévénél. (Agerpres)

Időszakos támogatás
a termesztőknek

Időszakos anyagi támogatást kapnak a romániai
gyümölcs- és zöldségtermesztők – döntött a kormány. Az Agerpres hírügynökséghez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a támogatással az
Oroszország által kivetett embargó okozta veszteségeket igyekszik csökkenteni az állam. A közlemény leszögezi: az intézkedést időszakos jelleggel
fogadta el a kormány. Az anyagi támogatás maximális értéke 5,5 millió lej, ebből a gyümölcs- és zöldségtermesztői
szervezetek,
valamint
azon
termesztők is részesülhetnek, akik nem tagjai ilyen
szervezeteknek – olvasható a közleményben. A támogatás a 2016. július elsején elkezdett és a 3.000
tonnát elérő terméshozam eléréséig terjedő tevékenység költségeit fedezi. A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség 2017. szeptember
30-áig fizeti ki a támogatásokat. (Agerpres)

Baleset egy német vegyi üzemben

Baleset történt csütörtökön egy vegyi üzemben a németországi Oberhausenben, 150 ember megsérült.
A Chemie Hamm nevű vállalkozás üzemében egy
munkatárs tévedése miatt sósavat pumpáltak egy
kénsav tárolására használt, 600 köbméter űrtartalmú
tartályba, amely a két anyag találkozása révén végbement kémiai reakció hatására megrepedt. A tartályból kiszabaduló gáz légúti panaszokat okozott, a
mentők 150 embert láttak el, állapotuk nem súlyos.
Az üzem környékét lezárták és kiürítették, a Dortmund és Duisburg közötti A42-es autópálya egy közeli szakaszán is leállították a forgalmat. (MTI)

Multipofon
(Folytatás az 1. oldalról)

és nem a múlt rendszerbelihez hasonlító, hanem igazi
gazdaközpontú szövetkezetesítéssel mostanra ott kéne
tartsunk, hogy ne egy ilyen törvény kapcsán vitatkozzunk a brüsszeli bürokratákkal, hanem a multik maguktól járjanak terméket felvásárolni a nem is oly rég még
Európa hombárjaként ismert országunkba.
Ha nem volt ész és akarat jól dolgozni, kampány
előtti kármentésnek jól jött tavaly ez a törvény, de a további fejlemények is érdekesek lesznek. Brüsszel arra
szólította fel a regáti döntéshozókat, hogy a szabályok
híján még nem is alkalmazott törvényt két hónapon
belül változtassák meg, mert egyébként bírósági eljárásnak néznek elébe, és adott esetben tetemes bírságnak
is. Így valószínűleg eltörlik a még nem is alkalmazott
törvényt, bő három évig magyarázkodni sem kell a
gazdáknak arról, hogy ők szerettek volna segíteni, de a
csúnya multik nem engedték. Akik a maguk során tényleg megérik a pénzüket, egy frissen végzett vizsgálat szerint ugyanis a volt szocialista tömb országaiban a
nyugatinál silányabb árut forgalmaznak. Magyar és
szlovák kezdeményezésre ebből lehet uniós szintű téma
a közeljövőben, így ha sokáig húzzák a cirkuszt a hipermarkettörvény kapcsán, az még kapóra jöhet a román
hatóságoknak. Olyan agrárpolitikát, ami a nyugatival
való versenyképesség szintjéhez legalább csírányival
közelítené az itteni mezőgazdaságot, s ennek nyomán a
gazdatársadalom és végső soron a fogyasztók életszínvonalát is, ettől a kormánytól is kár várni.
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Elismerés
közel száz pedagógusnak

(Folytatás az 1. oldalról)
Bevezető szavaiban Horváth
Gabriella elmondta, hogy szándékaik szerint több pedagógust szerettek volna jutalmazni, de az
iskolaigazgatóknak kiküldött háromszori felhívás ellenére kevesebb
visszajelzés érkezett, mint amire
számítottak a megyében dolgozó
pedagógusok kiemelkedő teljesítménye alapján.
Az emlékplakettet kultúraközvetítő és közösségépítő tevékenységéért a 80. évét betöltő Hajdó Károly,
a marosszentgyörgyi iskola nyugalmazott zenetanára vehette át, aki
ma is aktív karmestere a helyi Soli
Deo Gloria vegyes karnak. Ugyancsak emlékplakettel és oklevéllel ismerték el dr. Tamási Zsolt-József
történelem-vallás szakos tanár munkáját, amelyet az önálló római katolikus oktatás szervezése érdekében
végzett, és aki nem lehetett jelen az
ünnepségen. Farkas Ernő nyugalmazott tanfelügyelő, akit hosszan
megtapsoltak, Farkas Miklós nyugalmazott segesvári matematikatanár, a Gaudeamus szórványkollégium létrehozója, Balás Árpád
nyugalmazott földrajztanár, a Marosvásárhelyről szóló útikalauzok
szerzője mellett hosszú a sora azoknak a közismert nyugalmazott pedagógusoknak, akik az oktatói
munka mellett iskolát, közösséget
építettek, a művelődési élet szervezői, éltetői voltak.
Tizenegy kiváló óvodapedagógus figyelemre méltó munkásságát

Kovács Júlia volt tanfelügyelő, a
szövetség megyei vezetőségének
tagja értékelte. Tizenhat kiváló tanító egyéniségének, értékes munkájának méltatását Fejes Réka
tanfelügyelő mutatta be, akit szintén
kitüntettek a szövetségnek nyújtott
mindenkori értékes segítségért. A
volt és jelenlegi iskolaigazgatók
sem maradtak ki a kitüntetettek sorából, ahogy a pedagógusok szövetségében tevékenykedő vagy annak
munkáját segítő tanerők sem, továbbá a Focus Eco Center környezetvédelmi alapítvány és Kiss
Csaba, a Marosvásárhelyi Rádió
munkatársa.
Szívem szerint valamennyi, jobbára ismert és sokak számára kedves pedagógus nevét felsorolnám,
ha nem kellene közel száz nevet leírni. Remélem, hogy vidéki útjaink
során sikerül megszólaltatni néhányat közülük is.
A rendezvény befejezéseképpen
Hajdó Károly József Attila Születésnapomra című versét adta ajándékba a résztvevőknek, akik a
szintén kitüntetett Trózner Erzsébet
kezdeményezésére – aki 25 évig
volt a marosvásárhelyi M. Eminescu Pedagógiai Líceum igazgatója – együtt énekelték el az Ároni
áldást, mintha egy nagy, kiforrott,
összeszokott kórus tagjai lettek
volna. Felemelő volt egykori pedagógusként és krónikásként is jelen
lenni abban a különleges erőtérben,
ami a Bolyai középiskola tágas tanáriját áthatotta.

Angol felirattal a Karamazovok

Fakivágás biztonsági okokból

A napokban több erdőszentgyörgyi lakos adott hangot
nemtetszésének
amiatt,
hogy a helyi önkormányzat
néhány méretes fát kivágatott a kisvárosban lévő Zeykkúria udvarán. A városvezetés szerint elkerülhetetlen volt ez a lépés, ugyanis a
régi, korhadt fák veszélyeztették az arra járók testi épségét.

A közösségi oldalon napvilágot
látott képek kapcsán figyeltek fel a
fakivágásra az erdőszentgyörgyiek.
Értesüléseink szerint néhány fenyőfát és egy hársfát vágtak ki a
helyi önkormányzat tulajdonában
lévő ingatlan udvarán. Az erdőszentgyörgyi Zeyk-kúria épületében családorvosi és fogorvosi
rendelők üzemelnek, a közvetlen
szomszédságában óvoda működik,
ezért viszonylag sokan fordulnak
meg itt. Csibi Attila, Erdőszentgyörgy polgármestere lapunk érdeklődésére elmondta, nagyon

öreg, több száz éves, korhadt fákról
van szó, amelyeknek az ágai több
alkalommal a környéken parkoló
járművekre estek, bármelyik pillanatban az ott elhaladó járőkelőkre
zuhanhattak volna. A helyszíntől
alig pár méterre óvoda működik,
így az udvaron játszó gyerekekre is
veszélyt jelentettek, nem kockáztathatták az apróságok, valamint az

orvosi ellátás végett a környéken
megfordulók testi épségét. Mindemellett a fák alig egy méter távolságra voltak, lehajlott, nagy ágaik
az épületben is kárt tettek.
A helyi önkormányzat tervezi,
hogy amint lehetőség lesz rá, felújítják a rossz állapotban lévő épületet, és parkot alakítanak majd ki
az udvarán. (menyhárt)

Május 13-án tartja kongresszusát a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség, valamint egy hónapon
át tartó nyilvános konzultációt kezdeményez alapszabályzatának és
programjának módosítására – jelentette be tegnap, a Szövetségi Állandó Tanács ülését követően
Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök.
A SZÁT döntése értelmében a
kongresszusi biztos szerepét is ellátó Porcsalmi Bálint rámutatott:
március 13-ig várják a civil szervezetek, a pedagógusszövetség, a történelmi
magyar
egyházak,
RMDSZ-tagok, de főként a magyar emberek javaslatait, azt kérve
tőlük: maguk is alakítsanak azon az
úton, amelyen a következő két
évben haladnia kell a szövetségnek.

Porcsalmi Bálint szerint az
RMDSZ idei kongresszusának a
tétje stratégiai irányt mutatni a következő két esztendőre, valamint
számot adni arról, hogy mit sikerült megvalósítani a parlamenti vákövető
időszakban.
lasztást
„Erdély. A jövő! című választási
programunkban konkrét intézkedéseket javasoltunk Erdély fejlesztésére, olyan cselekvési tervet
dolgoztunk ki, amely válaszokat ad
az erdélyi magyar közösség elvárásaira, problémáira. Májusban húznunk kell egy vonalat, meg kell
vizsgálnunk, hogy mit sikerült elérni a négy évre kitűzött célokból,
pontosan kell látnunk, hogy hol állunk” – fogalmazott Porcsalmi Bálint.
Úgy véli: az erdélyi magyar kö-

zösség érdekeit csakis akkor lehet
eredményesen és hitelesen képviselni, ha a szövetség bátran politizál, ha őszintén beszél azokról a
problémákról, amelyekkel szembe
kell nézni az elkövetkező években.
„Azt mondtuk, 2019-re a legmodernebb politikai szervezete leszünk Romániának, de a régiónak
is. A megvalósítás egyik feltétele a
hitelesség és az egyenes beszéd” –
tette hozzá az ügyvezető elnök.
Az RMDSZ az alapszabályzatés programmódosító javaslatokat a
kongresszus@rmdsz.ro
e-mail
címre várja március 17-ig. A szövetség alapszabályzata és programja
megtalálható
a
http://rmdsz.ro/page/alapszabalyzat és http://rmdsz.ro/page/program linken. (közlemény)

A koronkai Tholdalagi Mihály
Általános Iskola szülői bizottsága közleményt küldött
szerkesztőségünkbe, melyben elismerik, hogy a megyei
tanfelügyelőség
legújabb
döntése elvi síkon tükrözi a
kéréseikben megfogalmazottakat és „a mesterségesen
kialakult feszült helyzetet
ezennel megszünteti”.

sokéves régiséggel és a helyi közösség alapos ismeretével rendelkező, köztiszteletnek örvendő
tanárnő került az iskola élére. A
szülők ismételt kérése a főtanfelügyelőséghez az volt, hogy a
december végén önkényesen, megfelelő képesítést, munka- és vezetői tapasztalatot, illetve a helyi
többségi közösség kultúrájának és
nyelvének ismeretét nélkülöző
óvónő igazgatóként történt kinevezését vonja vissza, az igazgatói
állás betöltésének eszközlésekor
pedig törvényes jogaikat tartsa tiszteletben és a helyi közösség által
támogatott, megfelelő kompetenciákkal rendelkező személyt nevezzen ki.
Továbbá, noha a főtanfelügyelőség jelenlegi vezetésében a helyi

közösség partnerre lelt a helyzet
orvoslásának folyamatában, nehezményezték, hogy a főtanfelügyelőség, bár többször is konzultált a
község polgármesterével, a szülői
bizottsággal és a koronkai tantestület javaslatáról is értesült, döntésének meghozatalában figyelmen
kívül hagyta a helyi közösség
egyöntetű elképzelését a kinevezendő igazgató személyét illetően”.
A szülők abban reménykednek,
hogy a tanfelügyelőséggel együttműködve biztosítani tudják a közösség építésének jegyében az
iskola jogszerű és méltányos működését. Ennek érdekében az elkövetkező időszakban is aktív
szerepet kívánnak betölteni az iskola életében.

Fotó: Facebook

Konzultációt kezdeményez az RMDSZ
alapszabályzatának és programjának módosítására

Csak részben vették figyelembe a helyi közösség elképzelését

A koronkai szülők bizakodóak

F. M. Dosztojevszkij – Richard
Crane: Karamazovok című színpadi
adaptációja harmadik évada szerepel a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulatának műsorán. A kolozsvári Albu István rendező irányításával színre vitt
darab nem egyszerűen színpadi
adaptáció Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij remekművéből. Richard
Crane kiemelte a történetből a regény központi szereplőit, a négy főhőst, és velük játszatja el a többi
figurát is. A mű cselekménye bölcseleti-etikai mondanivaló köré
csoportosul, hősei az orosz társadalom archetipikus egyéniségei, nagy
esélyek hordozói, egymás spiritualizált tükörképei – mindez kortárs
színpadi nyelven fogalmazva.
„A színművészek fantasztikus játéka méltó módon teszi egésszé
Albu István rendezői koncepcióját.
A Tompa Miklós Társulat négy igen
tehetséges, fiatal színésze hihetően,
hitelesen formálta nemcsak a saját
»fő szerepét«, hanem az intenzíven
változó mellékszerepek sokaságát
is. Nagy színészi feladat ez, az alakítások pedig nem nőtték túl a Kisterem adta tér bensőséges voltát, az
agresszió, az impulzív érzelemkitö-

rések nem harsányak, sem túljátszottak, inkább visszafogottak és
felbugyogóak voltak, méltóak
ahhoz a mély, szinte torokszorongató, dohos reménytelenséghez,
amelytől szinte dániai történetként
»bűzlött« az előadás” – írta kritikájában Kaáli Nagy Botond: http://helikon.ro/s/bunok-templomabol/
A Karamazovok szereplői:
Bokor Barna, Galló Ernő, László
Csaba és Tollas Gábor. Jelmeztervező Bocskai Gyopár. Díszlettervező: Tenkei Tibor. Rendező: Albu
István.
Az előadás újra megtekinthető
február 20-án, hétfőn este fél 8-tól
a Marovásárhelyi Nemzeti Színház
Kistermében.
Ezúttal az előadás szimultán
angol és román nyelvű felirattal követhető.
Jegyek válthatók a színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában (hétköznap 12-17.30 óra
között, telefon: 0372-951-251) és a
színházban működő jegypénztárban
(hétköznap 9-15 óra között és előadás előtt egy órával, telefon: 0365806-865),
valamint
a
www.biletmaster.ro honlapon. (prtitkárság)

Amint írják, tudomásul vették
azt, hogy „Maria Kozak asszony,
Maros megye főtanfelügyelője f.
év február 14-ével kezdődően ideiglenesen, az újabb igazgatói vizsgák és az azt követő kinevezések
bekövetkeztéig új igazgatót nevezett ki a tanintézmény élére. A szülők elégedettek azzal, hogy Kovács
Emma személyében megfelelő tapasztalattal, a koronkai iskolában

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Arany János és az erdélyiek
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Oláh-Gál Róbert

A Népújság tavalyi számaiban már írtam
Arany János és Mentovich Ferenc barátságáról1. Közeledik Arany János születésének
200. évfordulója (2017. március 2-án lesz),
és szeretném az olvasók figyelmét felhívni
erre a jeles évfordulóra.

Petőfi rajza Arany Jánosról
Arczom vonásit az ábrázolatban
Szemed hiszem hogy hiven fölleli
De úgy ha a mit a festő hibázott
A költő azt utána képzeli

Arany Jánosra emlékezve, és Marosvásárhely
múltját is felidézve, érdemes átolvasni néhány érdekesebb levelet, amit Szabó Samu írt
Arany Jánosnak, vagy amit Arany János írt
Mentovich Ferencnek! Arany János váltott
még néhány levelet Brassai Sámuellel, és
még jó barát volt az erdélyivé lett Szabó Károllyal. És arról is megemlékezhetünk, hogy
Arany János hivatali munkájából kifolyólag
(mint az Akadémia főtitkára) levelezett a hajdani marosvásárhelyi református kollégiummal a Bolyai-hagyatékot illetően. Szerintem
még érdekes kérdés, hogy vajon Arany
László5, Arany János népmeséket és néphagyományokat gyűjtő fia járt-e Marosvásárhelyen. Néhány szerző azt írja, hogy Arany
László járt Marosvásárhelyen, és biztos, hogy
felkereste Mentovichékat is, de én erre nem
találtam egyértelmű bizonyítékot. Tény, hogy
Arany László tett egy érdekes néprajzgyűjtő
erdélyi körutat, de sajnos nem tudjuk ennek
pontos útvonalát. Tudni kell, hogy Arany
László özvegye – Szalay Gizella6 – nagy kort
ért meg, László halála után férjhez ment az
Arany-kutató Voinovich Gézához7, de 1945
januárjában, Budapest bombázásakor a Voinovich-villát találat érte, és akkor halt meg
Arany László özvegye, akkor pusztultak el a
legértékesebb családi Arany-relikviák is, köztük igen értékes Arany János-kéziratok is! Így
elpusztultak Arany László feljegyzései, levelezése, ezért volna fontos és érdekes kikutatni
Arany László erdélyi útvonalát.

Arany János

Arany János sohasem járt Erdélyben. Ezt
ő maga vallja be legjobb erdélyi barátjának,
Mentovich Ferencnek. Viszont tény, hogy
Arany Jánosnak Mentovich Ferenc volt a legközelebbi erdélyi barátja. De voltak még erdélyi levelező partnerei. Közülük is
kiemelném Szabó Samut, Szabó Dezső legendás magyartanárát, a székelyudvarhelyi
kódex felfedezőjét, Gábor Áron szárnysegédjét. Nagyon érdekes tény, hogy Szabó Samu
meg is kérte Arany János leányának, Arany
Juliskának2 a kezét! Szabó Samu kosarat kapott, de azért több levelet váltottak, igaz,
főleg hivatali ügyben, nevezetesen abban a
témában, hogy Szabó Samu publikált Arany
János Koszorú nevű lapjában, és a Koszorúnak előfizetőket is toborzott Marosvásárhelyen. (Szabó Sámuelről átfogó monográfiát
írt Olosz Katalin3, én is írtam róla néhány cikket a Népújságban, de más összefüggésben4.)

Szerkesztette: Antalfi Imola

Olosz Katalin a fent már
említett Szabó Sámuelről
írt átfogó és kitűnő monográfiája nyolc levelet is tartalmaz, melyeket Szabó
Sámuel Marosvásárhelyről
írt Arany Jánosnak. Arany
János mára kiadott szinte
teljes levelezése még tartalmaz egy Szabó Sámuel
által Arany Jánosnak címzett levelet, mely nem szerepel
Olosz
Katalin
ezért
monográfiájában,
most ideillesztjük, mert
van benne egy érdekes információ Marosvásárhely
kulturális múltját illetően,
nevezetesen az, hogy a
Marosvásárhelyen megalakult Kazinczy-alapítvány
pénzadományt gyűjtött a
budapesti Kisfaludy-társaság részére, melynek rövid
ideig Arany János is igazgatója volt. (Nem véletlenül alakult meg néhány
évvel az alábbi levél keltezése után Marosvásárhe- Arany Jánosné, Arany Juliska és Széll Piroska
lyen a Kemény Zsigmond
alakjában előtt, a bal margón – 7. 2 db.
Irodalmi Társaság, mely az első vidéken lét- 100 ftos bankjegy.”8
rejött irodalmi társaság volt, közel azonos
Cikksorozatunk további részeiben ismercélkitűzéssel, mint a budapesti Kisfaludy-tár- tetni (folytatni) szeretnénk Arany János és
saság.)
Mentovich levelezését, különös tekintettel
Tehát Arany Jánosra emlékezve olvassuk Marosvásárhely kulturális múltjára.
1
át a Marosvásárhely múltját is érintő alábbi
OGR: Arany János és Mentovich Ferenc balevelet!
rátságáról (I–IX.), Népújság (2015. okt. 23-2016.
„SZABÓ SÁMUEL – ARANY JÁNOSNAK jan. 8.).
2
[Marosvásárhely, 1863. augusztus 16.]
Arany Julianna (Juliska) (1841-1865), később
18-19/1863 Tekintetes Igazgató Úr!
férjhez ment Széll Kálmán nagyszalontai reformáMegbízatásom folytán van szerencsém a tus paphoz.
3
marosvásárhelyi Kazinczy-alapítvány nevéSzabó Sámuel: Erdélyi néphagyományok.
ben: az alapító-levél gyanánt szolgáló Jegy- Sajtó alá rendezte Olosz Katalin, Európai Folklór
zőkönyvi kivonatot alatt, s egyszersmind az Intézet – Mentor Kiadó Budapest – Marosvásárezen alapítvány által a Kisfaludy-társaság ré- hely, 2009.
4
szére adományozott 200 új ftot is, két darab
OGR: Bolyai Farkas és Szabó Samu, Népújszázas bankjegy alakjában idezárva megkül- ság, 2009.
5
deni. Benső örömmel jegyzem ide az arányArany László (1844-1898), költő, műfordító,
lag csekély adományt, óhajtva: hogy ezen, népmesegyűjtő, Nagyszalonta országgyűlési képKazinczy által Kisfaludynak nyújtott újabb viselője.
6
segély, a mélyen tisztelt Társaságnak annyi
Szalay Gizella (1857-1945), Arany László özhasznára váljék, mint amennyi hazafias kész- vegye, utóbb Voinovich Géza felesége.
7
séggel részünkről megajánítatott. MegkülönVoinovich Géza (1877-1852), irodalomtörtéböztetett tisztelettel örökölvén [!]
nész, Arany-kutató, Szalay Gizella második férje.
8
a Tekintetes Igazgató Urnak hazafi szolArany János összes művei, szerkeszti Koromgája Szabó Sámuel ref. főtanodai tanár, mint pay H. János, XVII. kötet Arany János levelezése
a m[aros]vásárhelyi Kazinczy-alapítvány (1857–1861), Universitas Kiadó, Budapest, 2004.
jegyzője.
P.354.

Atomerőművek díszítésére szolgáló Vasarely-vázlatok

Hosszú évekig tartó kutatás eredményeként Magyarországra kerültek
Viktor Vasarely atomerőművek díszítéséhez készített tanulmányainak
másolatai – tájékoztatta Cserháti
András az MTI-t.

A Magyar Nukleáris Társaság alelnöke elmondta, hogy az ezredforduló környékén
kezdett kutatni az op-art stílus magyar származású képviselője, Viktor Vasarely tanulmányai után. Abban az időben a Magyar
Nukleáris Társaság honlapján foglalkozott
nukleáris témához kötődő képzőművészeti
kezdeményezésekkel, így többek között Vasarely op-art stílusú terveivel.
Mint felidézte, a művész Aix-en-Provence
környékén alkotott, és amikor Párizsba vagy
onnan hazautazott, a lyoni autópályáról a

Arany László (1844–1898)

Rhone völgyében gyakran látta az atomerőművek szürke beton védőépületeit, hűtőtornyait. Egy ilyen alkalommal támadt az az
ötlete, hogy milyen jó lenne kifesteni ezeket
a nagy felületeket. Ezután hetekig azt tervezte, milyen egy szép atomerőművi külső,
és egy sor modellt is készített.
A terveket, maketteket több kiállításon bemutatta Európa-szerte Vasarely. Cserháti
András levélben kereste fel ezeket a kiállítóhelyeket Avignonban, Zomborban, Esslingenben, hogy elkérje a képzőművészeti
tanulmányokat. Eljutott végül a Vasarely Alapítványhoz, amelyet a művész unokája, Pierre Vasarely kezel. Ő küldte el a
tanulmányoknak egy japán katalógus képeiről készült másolatait.
neti csemege is, mivel Magyarországon ezek készített, amely a Magyar Nukleáris Társaság
Cserháti András kiemelte, hogy ez nem- a képek eddig nem voltak ismertek.
nukleáris témájú sorozatának részeként már
csak vizuális érdekesség, hanem kultúrtörtéA vázlatok felhasználásával infografikát fel is került az MNT honlapjára. (MTI)
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A természet kalendáriuma (CCXLIII.)

mozgalomból – 3 millió hazafi
életét követelő – függetlenségi háMikor majd a fagyos bilincset,
ború nőtt ki. Kelet-Pakisztán 1971Mely nehezűl a folyamon,
ben függetlenedett Banglades
Szellő s napsúgár összetépik,
néven.
S az át fut vígan, szilajon!
Jégtörő havának közepén feleséÉs medre szűkéből kikelve,
gem először sütött farsangi fánkot
Mező- s lapályra zúgva ront...!
együtt a lányunokáinkkal. Így is
Megretten aki hallja, látja:
készülődtek a szombati farsangi
Pedig csak áldást hord dagálya!
álarcosbálra. Mert a jó farsangi
S nyomán zöld lesz part és porond!
fánk készítését nem lehet elég
korán kezdeni.
Most még Télben állunk, akár mint
S régi receptek után kutatva
Tompa Mihály 1862-ben leírt soraiban. akadt kezembe egy meghívó.
Ködök felett és felhők alatt rian a jég a folyó- Szombati napra, február 18-ra
kon.
szólt. 1893-ból. A 124 év barnította
S addig? Most sínylődi a feltorlódó, kilo- lap, az akkor öt éve alakult Magyar
méter hosszú jégdugókat a Maros völgye Hé- Turista-Egyesület nevében turistavíztől Szegedig – akárcsak a Tisza bálra invitálja az akkor még csak
vízgyűjtőjében minden nagyobb folyóvölgy. szerveződő természetjárókat.
Hétnyi időnk sincs Mátyásig. Ha ő jeget talál
Az egyesület az 1873-ban Ótát– így a parasztregula –, feltöri. Bízzunk rafüreden megalakult Magyarorebben, addig pedig robbantani kell. Ha mö- szági
Kárpát
Egyesület
göttük feltorlódik a víz, jeges árral borítja az tagegyesülete lett. Az Erdélyi KárKödök felett, felhők alatt
ébredező földeket.
pát Egyesület (EKE) 1891-ben alaAz időjárás szeszélye: a plusz és mínusz kult
meg
Kolozsváron
Erdélyrészi telen, s a csillagok tulajdonképpen távoli
fokok gyakran váltják egymást. De a gyü- Kárpát-Egyesület néven, az Erdélyi Magyar napok, körülöttük ugyanúgy bolygók keringmölcsöskertben elkezdődtek már az ápolási Közművelődési Egyesület (EMKE) kebelé- hetnek, s azokon a földihez hasonló és a mimunkák. Ajánlatos – a nagyobb termés remé- ben. A marosvásárhelyi osztály 1991-ben ala- énkkel egyenértékű élet lehetséges. Tanaiért
nyében – a sűrű bokrú bogyósok ritkításával kul újra, az EKE hármas célkitűzését tartva a római Campo dei Fiorin nyilvánosan égetkezdeni.
szem előtt: a természetjárás és honismeret ték el.
19 évvel ezelőtt, épp február 17-én ért
Jut eszembe erről Sütő András öngyötrő népszerűsítését s a természetvédelmet.
Wass Albert hányatott élete is. 1990
véget
tűnődése az anyanyelv bokrába születésről.
Február 17. 1600-ban e napon halt meg
Giordano Bruno. Az 1473. február 19-én, után sem térhetett haza, még Magyarországra
A magyar irodalomba tévedve föl kellett fi- 544 éve született Nikolausz Kopernikusz sem – éppen egy magyar író, akkor épp közgyelnem valóságos helyzetemre, miszerint megalkotta volt a heliocentrikus világképet, társasági elnök, tehetett volna többet hazatértéért –, akár csupán az
nem erdőbe, hanem bokorba születanyaországba; érthetetlen elutatem, az anyanyelv diribdarabjai
sító viselkedését hiábavalóság
közé, ahol minden, amiből a legkiezerféleképpen (ki)magyarázni.
sebb költőnek is föl kellene ruházAz erdélyi táj ezeregy rezdülését
kodnia: csupa maradvány, foltnak
gazdaemberként és vadászként
való, szalagvég, elhullajtott kacat –
megélő, íróként megörökítő haírta
volt
az
zafi sírja mellől – a marosvécsi
Engedjétek hozzám jönni a szavakastélykertből – rálátni az Istenkat-ban. – Téli estéken Arany Tolszékére, legnagyobb hatású redija tartott ébren,… Nem ismerjük
génye örök helyszínére. Holta
a nyelvünket! – kezdett sajogni benutáni hazatérte lassú menetelés
nem a felismerés,… A világ teremvolt, de belőle új élet fakad.
tésének bibliai homálya vett körül
Tavaszodik. A moldvai csánés a bizonytalanság: a vásár végére
gók szerint február 19-én, Zsuszülettem-e vagy az elejére?
zsanna napján a megszólaló
pacsirta a tavaszt köszönti már.
Az ENSZ 1999 óta tartja meg
Pont 25 éve halt meg Domokos
nemzetközi anyanyelvi napját febPál Péter, a csángók történetéruár 21-én. Emlékeztet és figyelnek és kultúrájának legnagyobb
meztet is. Az indiai angol
Turistabál-meghívó 1893 farsangjára
kutatója, örök pacsirtamadara a
gyarmatbirodalom szétesése után,
1952-ben Kelet-Pakisztánban az urdut nyil- kimondva, hogy a Föld a saját tengelye körül csángó tavaszodásnak.
vánították az egyetlen hivatalos nyelvvé, forog, a mozdulatlan Nap körül pedig éves
noha a lakosság 92%-ának anyanyelve a ben- keringő mozgást végez, akár a többi bolygó. Tegnap ércujjú fagy csipkedte a fülecskét,
gáli. Február 21-én Dakkában a diákok fellá- Ezt az elméletet fejlesztette tovább a mártír ma langyos olvadás csordítja az ereszt,
zadtak anyanyelvük hivatalban tartása reneszánsz filozófus. Több száz évvel meg- tegnap harapni még éreztem a telecskét
érdekében. Az akkor indult bengáli nyelv- előzve korát, azt tanította, hogy a világ vég- s ősz szakállára ma piszkos könyűt ereszt.
Kiss Székely Zoltán

Trópusi madarak

Papagájfélék (III.)

piros színű. Ez a 40 centis, színpompás
madár a Malaku-szigeteken és a Salamonszigeteken él. A hatalmas térségben a tojók
Szélesfarkú papagáj (Larius roratus)
nem
mindenütt egyformák. A Sumba-szigeTöbb mint 90 évig két ivarhoz tartozó példányait más-más fajnak tartották. A hím test- ten élő alfaj tojója fényes skarlátszínű. Újoldala piros, a többi része zöld, viszont a tojó Guinea két kisebb szigetén a tojók háta telt
indiaivörös, a testalja mély ibolyakék. Mindkét ivaron az evezők kék színűek. Nagyon
kedvelik az érésben lévő kukoricát, ezért
egyes vidékeken minden eszközzel irtják
őket. A húsuk ízletes, táplálék-kiegészítőként
hasznosítják.
Karolinai papagáj (Conuropsis carolinensis)
Csinos alkatú, Észak-Amerikában élő papagáj volt. A keleti országrészen élt a 32 cm
hosszúságú madár. A feje világos zöldessárga, csőre körül piros színezetű volt, a
lomberdők faodvaiban költött. Századokon át
mindenféle magot fogyasztott, de amikor a
fehér telepesek nagy kiterjedésű búzatáblákat
vetettek, ezt a gabonafélét előnyben részesítették. Gyorsan fogytak az érő búzaszemek,
és ezt a farmerek haraggal fogadták. Lőfegyverrel és más eszközökkel néhány év alatt,
1940 tájára mind elpusztították őket. Gyors
pusztulásukhoz az is hozzájárult, hogy nagy
csoportokban mindig a megszokott helyükre
tértek vissza, így a golyózápor leseperte őket.
Szélesfarkú papagáj (Larius roratus) Forrás: Daum.net
Ausztráliában 61 lórifaj él, hazájuk CeleÖsszeállította: Márton Béla

Tegnap a sík jegen, melyet ma sár fereszt,
víg kedv kergette még a lányt meg a menyecskét,
ma öntudatlanul új méla vágy epeszt,
mint tavasszal, mikor várjuk bohón a fecskét.

Babits Mihály Olvadás szonettjéből, a
Paysages Intimes versciklusból veszem kölcsön a szót. A tavasz, a győzedelmes élet
fegyverhordozója, megérkezik lassan. Nem a
nagy tettek méltósága – bár a méltányosság
méltóságára minden időkben szükség van –,
hanem az apró csodák, a mindennapok történéseinek gyöngysora éleszt és éltet határon s
halálon át. Minket nem 3 millió áldozat, de a
farsangi fánk készítésének hagyománya s a
pacsirta tavaszi dala éltet.

Csepp csepp csepp csepp csepp csepp,
ez nem a fecskenóta
csepp csepp csepp csepp csepp csepp,
az olvadás zenél itt
nagy vízi óramű egyhangú mélabúja.

Ezer tisztátalan tükörrel annyi tócsa
mocskolja a határt, hogy benne visszafénylik
az alkonyra hasadt felleg aranykapuja.

Jómagam e héttől búcsúzván, a közelgő tavasz elé terítem kívánságom: bárha az 574
éve, 1443. február 23-án Kolozsváron született Mátyás tenne dolgaink közt igazságot.
Maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2017-ben, 417 évvel Giordano Bruno,
s 19 évvel Wass Albert halála után

beszig, Polinéziáig terjed. A
felső csőrkávájuk már nem
tudja a magvakat felráspolyozni és felnyitni. Négy kivételével karcsú a csőrük, a
nyelvük is sajátságos, a
nyelv hegyének szarukörme
rostos ecsetté alakult át, s
ezzel a virágok mézét és virágporát kimártogatják. Ez a
sajátos nyelv mentesíti őket
a fajok közti versenytől. A
táplálkozásuk nagy mozgékonyságot követel tőlük,
mert egy virágban csak
kevés táplálékot találnak, és
azt is csak egyetlenegyszer.
Ez a tény hosszú idő alatt átalakította a gyomrukat. Az
izmos gyomor sokkal kisebb, mint az amazonpapagájoké. Ezek kékarcú lórik
néven ismeretesek. 28 cm
nagyságúak, és igen változatos színűek. A hátuk zöld, a
tarkóörvük sárgászöld, a Hegyi lóri (maluceanus)
Forrás: Csipogo barataink -eOldal
hasuk alsó része tarka sármetű smaragdzöld alfajuk a Flores-szigetegászöld. A legtöbb alfaj feje kék vagy kékes, ken él. A fák koronájában mozognak, keresmellük piros, hasuk zöld, nyakhátukon a pik- gélnek.
kelyes rajzolat piros. Közülük legtarkább a
Az ecsetnyelvű fajok tollazatában a szép
hegyi lóri (maluceanus), melynek a hasa ult- kárminvörös szín az uralkodó.
ramarinkék, a melle narancssárga, középen
A sárgadolmányú lóri (Domicella garpiros sávval. A madárkutatók a „kék hegyek rula) az északi Maluku-szigeteken él, 30 cm
lórija” néven emlegetik őket. A kisebb ter- hosszú.
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Milos Forman filmrendező 85 éves

Holnap lesz nyolcvanöt éves
Milos Forman Oscar-díjas
filmrendező, a csehszlovák új
hullám egyik meghatározó
képviselője, aki Amerikában
olyan filmeket készített, mint
a Száll a kakukk fészkére, a
Hair és az Amadeus.

Jan Tomás Forman néven született a közép-csehországi Cáslavban. Szülei a második világháború
alatt koncentrációs táborokban haltak meg, őt és bátyját rokonok nevelték fel. Az árvák számára
létesített iskolába járt Podebrady
fürdővárosban, itt kötött barátságot
a későbbi drámaíró, ellenzéki vezető, majd csehszlovák államfő
Václav Havellel és Ivan Passerrel,
akivel több filmjének forgatókönyvét írták. Mivel el akarta kerülni a
katonai szolgálatot, a prágai színművészeti főiskolán dramaturgnak
tanult, kisebb filmszerepeket is játszott, majd a televízióban, filmstúdióban és kísérletező színházakban
dolgozott.
Első dokumentumfilmjét a
Német Demokratikus Köztársaságban vásárolt kamerával forgatta a
Semafor színházban, majd 1963ban elkészítette első játékfilmjét, a
Fekete Pétert. A nemzedéki konfliktusokat bemutató alkotás külföldön sorra nyerte a díjakat, odahaza
viszont fanyalogva fogadták a
szembesítést az egyáltalán nem
idilli valósággal. Forman hamarosan a csehszlovák új hullám egyik
legismertebb alakja lett, filmjei
egyszerre voltak szellemesek és
kesernyések, józanok és leleplezők. Nemzetközi karrierjét az
1965-ös Egy szöszi szerelmei indította el, amelyet Oscar-díjra is jelöltek. Az 1967-es Tűz van, babám
egy vidéki élményéből született: a
groteszk alkotásban egy kisvárosi
tűzoltóbálon a tombolaajándékokat

Hazaindult Namíbiából Erdélybe
Arlie, a nyomkövetővel felszerelt
békászó sas

Hazaindult a délnyugat-afrikai Namíbiából Brassó megyei
fészkére Arlie, a nyomkövetővel ellátott békászó sas – közölte honlapján a marosvásárhelyi Milvus csoport madártani és természetvédelmi
egyesület.

ellopják, a szépségkirálynők nem
mernek a színpadra lépni, végül kigyullad egy ház. A kultúrpolitika
irányítóinak ez már sok volt, hiába
jelölték ezt a filmet is Oscarra,
odahaza betiltották, mert „gúnyt űz
az egyszerű emberekből”.
Formant 1967-ben kiengedték
az Egyesült Államokba, hogy
Franz Kafka Amerika című regényét filmre vigye, de a terv végül
kútba esett. Párizsban szemtanúja
volt az 1968-as diáklázadásoknak,
és itt érte a prágai tavasz eltiprása
is. Hazatérni nem akart, ismét
Amerikába ment, ahol 1971-ben
minimális költségvetéssel készítette el első tengerentúli filmjét. A
fiatalok problémáival foglalkozó
Elszakadás ugyan nem lett kasszasiker, de elnyerte a cannes-i filmfesztivál Nagydíját.
A szűkösen élő Forman előtt, aki
még reklámfilmeket is elvállalt,
1975-ben adódott a nagy lehetőség.
Michael Douglas, aki Ken Kesey
Száll a kakukk fészkére című regényének filmjogait birtokolta, őt
kérte fel rendezőnek, nem utolsósorban azért, mert nem kért túl
magas gázsit. A film hatalmas
szakmai és közönségsikert aratott,

Forrás: www.moviebreak.de

mind az öt fontos kategóriában elnyerte az Oscar-díjat. Az immár
Amerikában is híres és sikeres Forman 1979-ben – már amerikai állampolgárként – megvalósíthatta
régi vágyát, és filmre vihette a Hair
című musicalt, amely mára kultfilmmé lett. Az 1981-ben E. L.
Doctorow regényéből készült Ragtime élete első szuperprodukciója
volt, de a hatalmas költségeket sem
a fogadtatás, sem a bevétel nem
igazolta. A csorbát az Amadeusszal
köszörülte ki 1984-ben: a Mozart
életét feldolgozó alkotás nyolc kategóriában kapott Oscar-díjat.
A Valmont, a Veszedelmes viszonyok sokadik feldolgozása
1990-ben inkább bukás volt. A művészi válságból 1996-ban a Larry
Flynt, a provokátor című filmjével
lábalt ki. Az Amerika legsikeresebb pornókiadójáról készült, a
szólásszabadság kérdését boncolgató alkotás hatalmas vihart kavart,
főként a feminista szervezetek tiltakoztak ellene. 1999-ben Ember a
Holdon címmel rendezett filmet a
hatvanas évek egyik legexcentrikusabb, legrejtélyesebb komédiásáról, Andy Kaufmanról.
Ezután Márai Sándor A gyertyák
csonkig égnek című regényét
akarta filmre vinni, de a terv az
utolsó pillanatban meghiúsult, mert
az egyik főszereplő, Sean Connery
kevesellte a gázsiját, és visszalépett. A 2006-os Goya kísértetei az
inkvizíció idején játszódik, de a nácizmus és a kommunizmus idején
megtapasztalt élmények ihlették.
Forman háromszor nősült, második és harmadik házasságából is
ikerfiai születtek, másodjára 1998ban. Nyolcvanadik születésnapja
alkalmából Amibe nem halsz bele
címmel portréfilmsorozat készült
róla. A rendező sohasem válaszol
arra a kérdésre, hogy európainak
vagy amerikainak tartja-e magát,
de terveiről sem beszél: mint
mondja, már szabadságolta magát.
(MTI)

Ritkítják a kormoránokat a Tisza mentén
Forrás: milosforman.com

vetségi titkára szerdán az MTI-nek
elmondta, eddig 34 kormoránt lőttek ki az idén, 300 példány kilövésére kaptak engedélyt. A gyérítést
a vadászati törvény előírásainak
betartásával, a helyi vadásztársaság
hozzájárulásával végzik.
A nagy kárókatonák (PhalacroDonkó Péter, a szolnoki székhelyű Közép-Tisza-vidéki Horgász corax carbo), vagy más néven korEgyesületek Szövetségének szö- moránok gyérítésére azért van
Február végéig vadásznak a
kormoránokra a Közép-Tisza
mentén, a kiskörei erőműtől
lefelé tartó Tisza-szakaszon.
A madárcsapat a halak pusztításával százmilliós kárt
okoz évente országosan.

Forrás: Alternativ Energia

szükség, mert a madarak fészkelőhelyük növényzetében és a halállományban nagy kárt okoznak.
Ürülékük kipusztítja a fészkelőfáikat, ezenkívül ilyenkor csapatokba
verődve, akár tíz méter mélyre is
lemerülve kutatnak a vermelőhelyeken csoportosuló halak után.
Donkó Péter elmondta: egy-egy
kormorán akár napi 3-4 kilogramm
halat is elfogyaszt, de ennek többszörösén ejthet akár halálos sebeket. A Tiszán becslések szerint több
tízmilliós, országosan pedig százmilliókra rúgó veszteséget okozhatnak a kormoránok – tette hozzá.
A vadászat kezdetén még napi 300400 madár volt a területen, ma már
napi 35-40-nél többet nem látni. A
Tisza folyó Jász-Nagykun-Szolnok
megyei szakaszán levő nyolc éjszakázóhelyből négyet használtak
a madarak az elmúlt időszakban, ez
is jelzi, hogy számuk csökkent –
jegyezte meg. Donkó Péter szólt
arról, hogy a gyérítési tevékenységet fokozatosan bővítik a Tisza teljes szakaszára. (MTI)
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A 2013-ban műholdas nyomkövefelszerelt
tővel
békászó
sas
(Aquila pomarina)
a tavalyihoz képest
háromnapos késéssel, február 11-én
kelt útra namíbiai
telelőterületéről,
ahol 2016. december 10. óta tartózkodott. Három nap
alatt mintegy 500
kilométert repült
északkeleti irányba. Tavaly április
2-án érkezett meg erdélyi fészkére.
Amint a Milvus csoport közölte, a
békászó sasnak immár negyedik tavaszi vonulása követhető nyomon a

http://pomarina.ro/pomarina/index.p
hp oldalon. A békászó sas védelme
Romániában című projekt keretében 22 ragadozó madárra került 45
grammos műholdas nyomkövető.
Amint az Agerpres hírügynökség
közölte, már csak Arlie jeladója
működik.

A projekt megvalósítására a Szeben megyei környezetvédelmi hivatal, a Milvus csoport és a román
madártani egyesület nyert pályázatot. (MTI)

Egyre nagyobb veszélyt jelent
a klímaváltozás

Több mint 700 fenyegetett
emlős- és madárfajra jelent
immár egyre nagyobb veszélyt a klímaváltozás – figyelmeztetnek a kutatók a
Nature Climate Change című
folyóiratban közölt írásukban,
amely számos tanulmány
eredményeinek átvizsgálásával született.

A szakemberek szerint mindöszsze a rágcsálóknak és a rovarevőknek sikerül boldogulniuk a
megváltozott környezeti feltételek
között, aminek részben az az oka,
hogy ezek az állatok
gyorsan szaporodnak,
nem feltétlenül kötődnek egy bizonyos élőhelyhez és gyakran
élnek föld alatti odúkban, amelyek szigeteltségük
révén
védelmet nyújtanak
számukra az időjárásváltozással szemben –
olvasható a The Independent című brit napilap
online
kiadásában.
A kutatók kifejlesztettek egy modellt, hogy
megnézzék az összefüggést az állatok testsúlya és egyéb jellegzetessége, valamint az éghajlatban
bekövetkező – például hőmérsékletbeli – változások között.
„Ennek a modellnek a segítségével úgy becsültük, hogy a szárazföldön élő fenyegetett emlősök (873
faj) 47 százaléka, míg a fenyegetett
madarak (1272 faj) 23,4 százaléka
már most érzi a klímaváltozás negatív hatásait, legalábbis bizonyos po-

pulációik” – írták a szakemberek a
tanulmányukban.
A főemlősök és az erszényesek a
többi állathoz képest kockázatosabb
helyzetben vannak, részben azért,
mert a többségük trópusi területeken él, amelyeknek évezredek óta
változatlan a klímája. Ez azt jelenti,
hogy valószínűleg ők fogják a legjobban megsínyleni a gyorsan bekövetkező,
illetve
szélsőséges
időjárási változásokat.
„A főemlősöknél és az elefántoknál továbbá nagyon lassú a szapo-

Forrás: www.bben.hu

rodási ráta, ami csökkenti az
alkalmazkodási képességüket a
gyors környezeti változásokhoz” –
magyarázták a szakemberek, hozzátéve, hogy az egyes fajok túlságosan specifikus étrendje, valamint a
klímaváltozás miatt a növényzet eloszlásában bekövetkező változások
ugyancsak megnehezítik az állatok
boldogulását.
A világ hegyekkel borított hűvös
régióiban élő madarak különösen
kockázatos helyzetben
vannak, mivel gyakorlatilag nem tudnak hova
tovább menekülni az
emelkedő hőmérséklet
elől.
Egy másik probléma,
hogy a magasabb hőmérséklet miatt a madarak korábban rakják le a
tojásaikat, aminek következtében a fiókák kikelésének és etetésének
ideje nem arra az időre
fog esni, amikor a legtöbb táplálék áll rendelForrás: imagini.4ever.eu kezésre. (MTI)

10 éve az EU-ban (6.)
2007. január 1-jén lépett be
Románia az Európai Unióba.
A rejtvénysorozat fősoraiban
egy akkoriban erre az eseményre íródott humoros vers
sorai találhatók.
A vers címe, szerzője és
annak lakhelye is a rejtvénysorozatban van elrejtve. Ezúttal a
vers 11. és 12. sora alakul ki.
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című pályázat nyertesei:
BALÁZS MÁRTA, Marosvásárhely,
Dózsa Gy. u. 60/11. sz.
KIRÁLY TÜNDE, Marosvásárhely,
Slatina u. 7. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
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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
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Kapható
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webáruházban
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VÍZSZINTES: 1. Olasz építész, 300 éve hunyt el (Morandi Giovanni). 8. A jód és
a bór vegyjele. 10. Légi szellem. 11. Abba az irányba. 12. Főispán, költő, MTA levelező
tag, báró, 225 éve született (József). 17. A fogat jobb oldali lova. 19. Balzsam. 20. Előtag:
kevés. 21. Nagyon olcsó. 22. Pincebelső! 23. Színházi zártszék (román). 24. Jegyzetel.
25. Juttat. 26. Spanyol író (Leopoldo). 27. Némán sír! 28. Harcra biztat. 31. Az Odera
lengyel neve. 33. ... Fleming, angol író. 35. Aroma. 37. Textilfoszlány. 39. Győri sportklub.
41. Megszégyenítő. 43. Felhajtás. 45. Útnak eresztő. 48. Lapos, üres (biz.). 50. Fölé. 51.
Magatok. 52. Fizetési részlet. 54. Igevégződés. 55. Volt (latin). 57. Színésznő, 100 éve
született (Zsazsa). 58. Botanikus, mikrobiológus, tanár, 125 éve születt (Béla).
FÜGGŐLEGES: 1. Fontos ipari fém. 2. Dublin lakója. 3. Könnyező. 4. Marokkói
spanyol város. 5. Dizolválható. 6. Ősvezér. 7. Az irídium vegyjele. 8. A három nővér
egyike. 9. Testőr, költő, 275 éve született (Ábrahám). 12. Olasz operaszerző, 225 éve
született (Gioacchino). 13. Szélsőséges. 14. Állókép. 15. Eszkimó kunyhó. 16. A kobalt
vegyjele. 18. Ante meridiem (röv.). 21. Remek, pazar. 22. Kettőzve maláj fafajta. 24. Máramarosi folyó. 26. Terepjárómárka. 29. Szavak könyve. 30. A láb része. 32. Huzal. 34. ...
Land, Verne szigonyosa. 36. Afgán fundamentalista. 38. Régi aprópénz. 40. Seneca titkára.
42. Öltöny kabátja. 44. Orvos, MTA levelező tag, 100 éve halt meg (István). 46. Soha
(német). 47. Azon a helyen. 49. A tellúr és a hidrogén vegyjele. 51. Művelődési politikus,
reformer, MTA-tag, 200 éve született (Ágoston). 53. Az ezüst vegyjele. 56. A ruténium
vegyjele.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket március 2-áig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Pilinszky János egyik versének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Csapda, tőr – Eszeget, rágcsál. 7. Hamis – Kutrica. 8. Dal – Légáramlat, fuvallat. 9. Ideszállít – A jód, kálium és szén vegyjele. 11. Regényét Gárdonyi írta
meg – Azonos betűk. 12. Kívánság – Amerikai űrkutatási hivatal. 14. Méltóság – Végtelen
híd! 15. Harcias nő – Kézfogás. 18. Adriai szél – Kozmetikummárka. 19. Ókori – Bűnügyi
regény. 22. Skálahang – FY. 23. Vadászkutya – Órómai viselet. 25. Dedó, argóban –
Kobak, buksi. 27. Kimonó öve – Gyalu egynemű hangzói. 28. … Maiden, angol heavy
metal együttes – Sovány ló. 30. E, e, …! – Ománi és luxemburgi gépkocsijelzés. 31.
Gyalázatos, becstelen – Feleség, hitves.
FÜGGŐLEGES: 1. A bibliai Ábel testvére – Falánk. 2. Hawaii köszönés – Üldözöttet
kézre kerít. 3. Szintén, székelyesen – Sínvégek! 4. Portugál, zambiai és olasz autójelzés
– Szótár része! 5. Papírdarab, fecni – Családi hajlék. 6. A Jupiter egyik holdja – Holt nyelv.
10. Becézett férfinév – Aroma. 13. Reparál – Íz. 16. Kezdőpont – Keservesen sír. 17.
Római pásztordal – Bűnbanda. 20. A Bolero atyja (Maurice) – Főtlen, sületlen. 21. Sportmez – Faág. 24. Tamási Áron egyik regényhőse – Vétket bevall. 26. Jövendőmondó –
Kissé hibás! 29. Csendben néz! – Spanyol és vatikáni autójelzés.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG MUNKÁSOKAT alkalmaz a pékségbe és
ELÁRUSÍTÓT üzleteibe. Önéletrajzát beadhatja bármely TimKoüzletbe. (18518-I)

Válasszon egy jól fizető állást 2017-ben! 4 CSILLAGOS NÉMETORSZÁGI SZÁLLODÁKBA keresünk TAKARÍTÓKAT.
Nők, férfiak és párok is jelentkezhetnek. Ingyenes betanítást, kiutaztatást és szállást biztosítunk. További információkért érdeklődjön
a 0740-223-377-es telefonszámon. Jelentkezzen most, hogy biztosan meglegyen a helye a következő induló csapatunkban! (59316)

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)
AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és AUTÓFESTŐ ELŐKÉSZÍTŐT alkalmazunk autószervizbe. Tel. 0729-842-512. (18517-I)

MAGYARORSZÁGI MUNKÁRA keresünk AWI; AWI-kombinált minősítéssel rendelkező HEGESZTŐKET, illetve IZOMETRIÁS CSŐSZERELŐ SZAKMUNKÁSOKAT. A fizetendő nettó
bér: 1600 Ft/óra. Ezenfelül álljuk az utazás és a szállás költségeit.
Érdeklődni lehet a 0754-276-159-es telefonszámon, illetve az
nlehel.7@gmail.com e-mail-címen. (59381-I)

BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Életrajzot az electrosec@rdslink.ro email-címre várunk. (59348-I)

ALKALMAZUNK dízelpumpákat és porlasztókat javító marosvásárhelyi műhelybe MUNKATÁRSAT. Betanítását vállaljuk. Érdeklődni a 0744-607-000-s telefonszámon. (59382-I)

MAGYARORSZÁGRA, Tapolcára, szőlőiskolába MUNKÁSOKAT keresek 750 Ft-os órabérrel. Szállás biztosítva (főzési lehetőség). Érdeklődni a 00-36-203-206-529-es telefonon. (58855-I)

VENDÉGLŐ Marosvásárhely főterén alkalmaz SZAKÁCSOT és
SEGÉDSZAKÁCSOT. Tel. 0740-738-072. (18519-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)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás
és utazás! Tapasztalat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon.(59395)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk Marosvásárhelyen. Tel. 0722404-679. (18527-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG tapasztalattal rendelkező PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐT és TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (18522)

Az ARTTHING REKLÁMÜGYNÖKSÉG DEKORATŐRT
keres. Fényképes önéletrajzokat várunk: office@artthing.ro Bővebben: 0746-782-177, Facebook/artthingdesign. (59403-I)

Új tagokat várnak
a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárába

A Maros Megyei Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára – székhely: Marosvásárhely, Bolyai
utca 36. szám – az 1912. november 24-i alapításától folytatott hosszas tevékenysége során
kölcsönöket és vissza nem térítendő segélyeket adott tagjainak, halálesetkor pedig az örökösöknek temetkezési támogatást. A tagoknak évente juttatás jár a befizetett összegek után.
A tagoknak kiutalt kölcsön évi kamatja 10 százalék.
A tagoknak biztosítanak továbbá :
– különféle díjakat és támogatásokat az Ecofarmacia támogatásával szervezett eseményeken
– kedvezményes árú fogászati vizsgálatokat és kezeléseket napi rendszerességgel az együttműködő fogászati rendelőkben
– ingyenes szemészeti vizsgálatokat és kedvezményes árú szemüvegkeretet, havonta kétszer
– ingyenes jogi tanácsadást
– ingyenes útbaigazítást a nyugdíjak kiszámításánál
– klubunkban különféle, kimondottan időseknek szóló tevékenységeket, illetve kirándulásokat szervezünk
különféle turisztikai látványosságokhoz, előadásokat látogatunk stb.
Azon személyek, akik egyesületünk tagjaivá szeretnének válni, beiratkozhatnak a székhelyünkön hétfőtől
péntekig 7–13 óra között, a személyazonossági igazolványukkal és a nyugdíjszelvényükkel.

Várjuk Önöket!

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

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2017. február 28-án 11 órai
kezdettel nyilvános árverésen értékesítik az alábbi cég javait, az állami adósságok behajtása érdekében:
FLEX CONSTRUCT KFT., CUI 17942835, Koronka, 13-as út, Segesvári út 410. szám, Maros megye, jelzáloggal terhelt
harmadik fél, az adós VICTORIA TOTAL KFT. – CUI 13176468, Csíkszereda, Hargita utca 113. szám, Hargita megye
végrehajtási dosszié száma 212 – ügyében.
Az ingatlan megnevezése: 4.300 négyzetméter szántóterület, kültelek Ákosfalván, telekkönyvi száma 50507, kataszterszáma
620, 1/1 rész, kikiáltási ár 140.000 lej, héamentes.
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti a 2015. évi 207-es, pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény 11.
bekezdése értelmében, ez esetben az említett törvény 250. cikkelyének 14. bekezdésének előírásait alkalmazzák.
*A héát illető szabályokat és arányokat, amelyeket az ingatlanok/ingóságok esetében alkalmaznak, a 2015. évi 207-es, pénzügyi
eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény tartalmazza.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett ingatlanra, hogy értesítse erről a végrehajtót a licit
időpontja előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási
ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni,
számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,
román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek esetében a
cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, az
adóhivatal igazolását, hogy nincsenek tartozásaik, és jelenjenek meg az árverés megszabott időpontjában és helyszínén.
Jelen okirat a közléstől vagy tudomásulvételtől számított 15 napon belül megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi
207-es újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 260. és 261. cikkelye
értelmében.
A 2015. évi 207-es újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2.
bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 179-es mellék.
Jelen közlemény kifüggesztésének időpontja: 2017. február 17.
Dénes Irén, a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője
Cîmpeanu Carolina osztályvezető
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A nyárádtői PSIHOSAN EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
KEZDŐ ASSZISZTENST alkalmaz. Az állásinterjú 2017. február
27-én 9 órától lesz az 1-es Elmegyógyászati Klinikán, a Gh. Marinescu utca 38. szám alatt (UMF udvarán). (sz.-I)

Az ALKONY KFT. NŐT alkalmaz VIRÁGKÖTÉSRE. Jelentkezni személyesen önéletrajzzal a délelőtti órákban a cég székhelyén lehet: Marosvásárhelyen, a Dózsa György u. 71. szám alatt.
(sz.-I)

A THEREZIA KFT. minimum 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező KÖNYVELŐT alkalmaz. A felsőfokú gazdasági végzettség
előnyt jelent. Az önéletrajzát, kérjük, juttassa el a 0265/322-443-as
faxszámra vagy a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni
lehet a 0265/322-441-es és a 0749-228-435-ös telefonszámon.
(sz.-I)

A ROHID CONSTRUCT KFT. alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES,
VASBETONSZERELŐ SZAKMUNKÁSOKAT hosszú távra.
Magas kereseti lehetőség. Tel. 0773-391-682. (59026-I)

KERTÉSZETBEN JÁRTAS FÉRFI MUNKATÁRSAT keresünk.
A jogosítvánnyal rendelkezők előnyben. Tel. 0743-037-857.
(59112-I)

UDVARFALVI VIRÁGKERTÉSZETBE MUNKAERŐT alkalmazunk. A szállás is megoldható. Érdeklődni hétköznap 8-18 óra
között a 0744-810-720-as telefonszámon. (58979-I)

CUKRÁSZDÁBA ELADÓT alkalmazunk. Tel. 0745-668-883,
e-mail cím: jutkams@yahoo.com (18538-I)

A NAPA IMPEX KFT. GYENGEÁRAMÚ TECHNIKUST és
VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Az érdeklődők önéletrajzát az
office@napa.ro e-mail-címre várjuk. További információk a
0265/315-268-as telefonszámon. (59415-I)

HÁZTARTÁSI GÉPEKET JAVÍTÓ MAROSVÁSÁRHELYI
CÉG MUNKÁSOKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat a Jeddi út 31/89. szám alá lehet leadni. Információ a 0744-528-221-es és a 0748118-003-as telefonszámon. (18541)

TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ VILLANYSZERELŐT,
KARBANTARTÓT alkalmazunk. Elvárások: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; önálló, pontos munkavégzés. Feladatkör:
villanyszerelési munkálatok ellátása; karbantartás, karbantartói részleg irányítása; alkatrészbeszerzés. Jelentkezzen önéletrajzával a
cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni
a 0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén: a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)
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FOGORVOSI RENDELŐBE ASSZISZTENSNŐT alkalmazunk.
Érdeklődni a 0733-553-978-as telefonszámon. (59113-I)

A FIKÓ AUTÓMOSÓ alkalmaz autómosásra SZEMÉLYEKET.
Részletekért hívja a 0748-544-229-es telefonszámot. (59119)

A November 7-beli NORDIC BÁR sürgősen alkalmaz BÁROSNŐT. Érdeklődni a bárban vagy a 0744-613-505-ös telefonszámon.
(18545)

NÉMETORSZÁGI MUNKA: B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keresünk hosszú távra, minimum 6 hónapra. Bővebb felvilágosítás a 00-49-15-736368521-es telefonszámon.
(59118-I)

Maros megyében a TILTOTT IGAZI CSÍKI SÖRT FORGALMAZÓ CÉG ÉRTÉKESÍTŐ FÉRFI KOLLÉGÁKAT keres március 1-jétől. Érdeklődni a 0755-030-896-os telefonszámon.
(18546-I)

A marosvásárhelyi ATLAS SPORT CÉG alkalmaz ÉPÍTŐMÉRNÖKÖT/ÉPÍTŐMESTERT beszerzésre és munkaszervezésre. Tel.
0265/312-923; az önéletrajzokat küldjék az office@atlassport.ro
e-mail címre. (sz.-I)

KLARA gyógyító és javasasszony a
leghatékonyabban,
gyógynövényekkel, talizmánokkal, a
legrövidebb idő alatt oldja meg az
önök problémáit. Segít az átkok és
kötések
feloldásában,
szétesett
családokat egyesít, sikert visz
otthonukba és vállalkozásukba, segít
az impotenciában, epilepsziában,
alkoholizmusban,
depresszióban,
psoriasisban, reumában, gyógyíthatatlan
betegségekben
stb.
szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália
Dicsőből
hálás
Klara
asszonynak, mert segített epilepsziás
fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről
köszöni, hogy ismét együtt lehet
feleségével, hosszú és szomorú
távollét után; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból, az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Elena
Régenből hálás, hogy ismét sikeres
az üzleti élete, a gazdasági válság
ellenére is.
Hívják bizalommal Klara asszonyt!
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés:
mp.)

18 NÉPÚJSÁG ___________________________________________ HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY ______________________________________ 2017. február 17., péntek
Eladási közlemény
A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda, Márton Áron utca 18.
szám, P4, Hargita megye – az EMIVAS CONS KFT. cégfelszámolója, nyilvános
árverést szervez az adós tulajdonában levő gépek, járművek értékesítésére:
1. Roman vontató gépkocsi (1989) – MS 02 XUS – kikiáltási ár: 4.370,40 lej + héa
2. Mitsubishi Pajero 3.2 (2003) – MS 07 AVK – kikiáltási ár: 22.256,10 lej + héa
3. Mitsubishi L200 (1993) – MS 05 HEK – kikiáltási ár: 3.945,60 lej + héa
4. Hydrom 18 t-s daru (1990) – MS 05 VWZ – kikiáltási ár: 28.325,70 lej + héa
5. R10215 (1986) önürítős kocsi (1986) – MS 05 WWE – kikiáltási ár: 2.832,30 lej +
héa
6. Iveco Magirus (1995) – MS 06 GNO – kikiáltási ár: 8.092,80 lej + héa
7. Mercedes Sprinter 313 CDI (2000) – MS 99 SES – kikiáltási ár: 6.069,60 lej + héa
8. Dacia 1307 furgon (2003) – MS 06 KHX – kikiáltási ár: 3.641,40 lej + héa
9. R10215 Roman teherautó (1989) – MS 09 DJG – kikiáltási ár: 4.855,50 lej + héa
10. R10215 Roman speciális gépkocsi (1988) – MS 09 DSV – kikiáltási ár: 4.855,50
lej + héa
11. Hyundai Tucson gépkocsi (2006) – MS 09 EIC – kikiáltási ár: 23.065,20 lej + héa
12. R10215 Roman speciális gépkocsi (1980) – MS 55 EMV – kikiáltási ár: 4.370,40
lej + héa
13. R10215 Roman speciális gépkocsi (1998) – MS 44 EMV – kikiáltási ár: 2.832,30
lej + héa
14. Dacia Logan gépkocsi (2007) – MS 11 EMV – kikiáltási ár: 9.711,90 lej + héa
15. Dacia Logan gépkocsi (2007) – MS 12 EMV – kikiáltási ár: 9.711,90 lej +héa
16. Mirsa STM-22 félpótkocsi (1984) – MS 80 DGU – kikiáltási ár: 8.700,30 lej + héa
17. Mercedes MB 100 gépkocsi (1991) – MS 99 RGA – kikiáltási ár: 5.665,50 lej +
héa
18. Dacia 1307 dupla kabinos furgon (2001) – MS 05 PVX – kikiáltási ár: 1.618,20
lej + héa
19. Atlas AB 1702 exkavátor (1980) – kikiáltási ár: 12.150,00 lej + héa
20. S 1500 B buldózer (1980) – kikiáltási ár: 23.940,00 lej + héa
21. Félpótkocsialváz (1980) – BV 80 KHN – kikiáltási ár: 4.050,00 lej + héa
22. Mercedes gépkocsi (1998) – MS 04 MGF – kikiáltási ár: 4.410,00 lej + héa
23. Telemac daru (1980) – kikiáltási ár: 20.250 lej + héa.
Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek igazolják a
kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garancia kifizetését, illetve kifizetik a feladatfüzetet
és a részvételi díjat 24 órával az árverés megkezdődése előtt. Az árverés a
felszámoló székhelyén lesz február 24-én 15 órakor, és megismétlik
péntekenként, ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. Bővebb
tájékoztatással a 0366/100-551-es, 0748-836-713-as telefonszámokon szolgálnak.

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ 3 szobás lakás. Tel. 0741392-529. (58760-I)
VÁSÁROLUNK festményt, ezüstöt,
bútort, régiséget. Tel. 0740-242-861.
(57357)
ELADÓK hathetes BICHON kutyák,
egyedül esznek, fehér és drapp színűek. Tel. 0740-138-349. (58657-I)
ELADÓ tökmagolaj, héjatlan tökmag
és tökmagliszt, valamint nagy kapacitású fejtőgép. Tel. 0747-480-255,
0746-090-353. (58639-I)
A NIKI PARK üzletben a 100x200 cm-es
és a 90x200 cm-es német Memory Foam
matracok 290 lejért kaphatók a készlet
erejéig. 1989. December 22. utca 113.
szám (kijárat Régen felé). (18482)
ELADÓK
hússertések
vágási
lehetőséggel, malacok, vemhes kocák és
kan. Tel. 0265/435-899. (58958)
ELADÓ 1400-as dízel Ford Fusion.
Tel. 0748-185-598. (58929-I)
ELADÓ 0,47 ha gyümölcsös – 600
lej/ár. Tel. 0740-086-654. (58884-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (58897)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (58897)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0758-558092. (58897)

MAROSSZENTGYÖRGYÖN bérelnék
magánházat (minimum 3 szobásat)
hosszú távra. Tel. 0735-501-421, 0735501-420. (58892)

ELADÓ
Berekeresztúr
határában
szántóterület és kaszáló. Tel. 0749-343330. (58911)

ELADÓ ház Harasztkeréken: 3
szoba, konyha, fürdő, kamra. Tel.
0740-310-405. (58857-I)
ELADÓ ház Erdőcsinádon, 26 ár
telek, villany, gáz – a papírok rendben. Tel. 0741-563-536, 0365/739344. (59003-I)

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
ingyenes kivizsgálás (küldőpapír szükséges).
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (18435)
A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és
GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

versenyvizsgát tart a következő megüresedett állások betöltésére:
I. besorolású FŐFELÜGYELŐ – egy állás a bérszámfejtési osztályon; I.
besorolású KEZDŐ FELÜGYELŐ – egy állás, I. besorolású
SEGÉDFELÜGYELŐ – egy állás, I. besorolású FŐFELÜGYELŐ – két
állás a beruházási és közbeszerzési osztályon.
Sajátos követelmények:
I. besorolású FŐFELÜGYELŐ (bérszámfejtési osztály): egyetemi
végzettség licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű oklevéllel –
közgazdasági szakon, minimum öt év gyakorlattal a szakmában
közalkalmazottként.
I. besorolású KEZDŐ FELÜGYELŐ: egyetemi végzettség (licenc- vagy
azzal egyenértékű oklevéllel) közgazdasági, jogi vagy közigazgatási
szakon.
I. besorolású SEGÉDFELÜGYELŐ: egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű oklevéllel –
közgazdasági, jogi és közigazgatási szakon, minimum egy év gyakorlattal
a szakmában közalkalmazottként.
I. besorolású FŐFELÜGYELŐ: egyetemi végzettség licencdiplomával –
vagy ezzel egyenértékű oklevéllel – közgazdasági, jogi, közigazgatási
szakon, minimum öt év gyakorlattal a szakmában közalkalmazottként.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2017. március 21-én 10 óra.
A szóbeli meghallgatásra legkésőbb négy munkanappal az írásbeli vizsga
vagy gyakorlati próba után kerül sor.
Az iratcsomók benyújtásának határideje: 2017. március 8.
Tájékoztatás a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon vagy a
www.dgaspcmures.ro honlapon. (sz.)
ELADÓ 180 kg-os disznó Bergenyében.
Tel. 0752-761-304. (59116)
ELADÓ gyerekszobabútor, gyerekülés
autóba. Tel. 0365/433-520, 0749-205334. (59117)
ELADÓK 100 kg-os húsdisznók. Tel.
0732-586-648. (sz.-I)

ELADÓ tömbházlakás Kerelőszentpálon: I. emelet, 3 szoba, kamra, két
terasz, konyha, fürdő, előszoba. Ár
megegyezés szerint. Tel. 0744-839898. (59002-I)

ELADÓ bécsi koncertzongora, több
mint 100 éves, Mataulrhek márkájú,
fekete. Méretei: 1,90x1,45 m, 50 billentyűs, 3 lábbal, két pedállal. Ára: alkudható. Tel. 0774-667-307. (59127-I)

ELADÓ Mezőmadarason nagy ház 50 ár
területtel. Tel. 0749-885-203. (59021)

KIADÓ lakrész – 100 euró/hó. Tel.
0746-045-457. (59120-I)

ELADÓ
(59029)

ELADÓ
(59029)

tűzifa.

Tel.

0747-933-367.

tűzifa.

Tel.

0754-886-182.

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(58991-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-883-361.
(58999-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0753-590792. (58992-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. A házhoz szállítás ingyenes. Tel. 0752-578-568.
(58992-I)
ELADÓK: falétrák, rámás fűrészek,
kutyaólak, szalagfűrész, fém számítógépasztal, újságtartó, régi kávédaráló,
petróleumlámpa, köszörűkövek. Tel.
0742-424-045. (59052)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel.
0743-595-124,
0365/432-506.
(59067)
ELADÓ Nyárádmagyaróson beltelek
(109. szám). Tel. 0744-760-609.
(59106-I)
ELADÓK: váltóeke, kombinátor, tárcsás kasza, gabonaőrlő. Tel. 0743860-354, 0745-404-666. (59108-I)
ELADÓK süldők. Tel. 0749-307-739.
(59115)

MINDENFÉLE
ELTELT ÖT ÉV, ELÉRKEZETT AZ
50 ÉVES ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ
IDEJE mindannyiunk számára, akik
1967-ben érettségiztünk az Unirea–
Egyesülés középiskolában, a XI. B
osztályban, osztályfőnök Molnár
Magda tanárnő.
Találkozás 2017. június 10-én, szombaton 14 órakor a Rosen Garden vendéglőben (Tulipán u.). Várjuk előzetes
jelentkezéseteket a következő elérhetőségeken: H. András – 0727-866200, P. Tibi – 0744-234-670, B. Ernő
(Nőci) – 0742-828-647. (58950-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS cégeknek. Tel. 0744-504-536. (18481)
TERMOPÁN ablakok, vasajtók, redőnyök szerelése és javítása. Tel: 07445
0
4
5
3
6
.
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(18481)
VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát
és tetőjavítást. Tel. 0751-847-346.
(58810)
JAVÍTUNK és készítünk tetőt, csatornát. Tel. 0752-377-342. (58668-I)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (58651-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (58753)
VESZÉLYES FÁK vágását vállaljuk
épületek közeléből. Tel. 0742-113848. (58915)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722846-011. (54920)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)
CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL építkezési munkát vállal: háztetők készítését, bádogosmunkát, cserépforgatást, belső munkálatokat, kapuk,
kerítések készítését. A szállítás ingyenes. Tel. 0747-634-747. (59013-I)
ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0744-572-889. (-I)
VÁLLALUNK ácsmunkát fából, tetőfedést Lindab cseréppel, teraszok,
csatornák, lefolyók készítését, javítását és bármilyen javítást. Tel. 0747871-270. (59087-I)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (59104-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (59128)

MEGEMLÉKEZÉS

Tizenkilenc éve már csak
lélekben van velünk a nyárádgálfalvi születésű FEKETE
ANNA, a szovátai Fürdővállalat egykori dolgozója.
Mindig szeretettel gondolunk rá.
Emléke
szívünkben
él.
Családja. (59129-I)

Az édesapák sosem halnak
meg, csak a szívük fárad el, és
pihenni térnek. Bíztunk az
életben,
hittünk
a
gyógyulásban, de ha abban
már nem, hát a csodában. Már
9 éve, hogy nem vagy
közöttünk, pedig milyen szép
volt, amikor együtt lehettünk.
Életed
elszállt,
mint
a
virágillat, de emléked marad,
mint a fényes csillag. Az
emlékezéshez szeretet kell,
akit szerettünk, nem feledjük
el. Mi könnyes szemmel
megállunk sírodnál, te nem
szólsz, de mi tudjuk, hogy te
hívtál. Szívünkben a helyedet
nem pótolja semmi, míg e
földön élünk, nem fogunk
feledni.
Fájó
szívvel
emlékezünk
február 17-én, amikor a
kegyetlen halál kilenc éve
búcsú nélkül oly hirtelen
elragadta közülünk a drága jó
férjet, édesapát, apóst, drága
jó nagytatát, a székelykakasdi
id.
GYÉRESI
LÁSZLÓT.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzi bánatos felesége, lánya,
Erzsébet, fia, Laci, menye,
Enikő,
egyetlen
unokája,
Blanka. (58864)

Számomra sohasem leszel
halott, örökké élni fogsz, mint
a csillagok. Drága jó szívét,
két dolgos kezét áldd meg, jó
Atyám, köszönöm, hogy ő
lehetett az én Nagytatám.
Minden mulandó ezen a
világon, mint a harmat a
virágon, csak egy van, ami a
sírig vezet, szívünkben az
örök emlékezet. Csillaggá
változtál, barangolsz az égen,
gyere mifelénk, úgy, mint
réges-régen. Szívemben a
helyedet nem pótolja semmi,
míg e földön élek, nem foglak
feledni.
Fájó
szívvel
emlékezem
február 17-én az én drága jó
LACI
TATÁMRA,
a
székelykakasdi id. GYÉRESI
LÁSZLÓRA
halálának
9.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Egyetlen unokája, Gyéresi
Blanka-Edina. (58864)

Jóságos szíved pihen a föld
alatt, minden könnycseppünk
nyugtassa álmodat. Az idő
múlik, de feledni nem lehet,
csak megtanulni élni nélküled.
Szomorú szívvel emlékezünk
február
18-án
FÁBIÁN
SÁNDOR
közgazdászra
halálának 8. évfordulóján.
Nyugodjál békében! Emlékét
őrzi szerető felesége, fia,
Sada, menye, Lumi és két
unokája. (58939)

Mély fájdalommal, megtört
szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napján, február
19-én a nagykendi SÜTŐ
JÁNOSRA
halálának
10.
évfordulóján. Csendes álma
fölött őrködjön a szeretet és
az
emlékezés.
Szerettei.
(59001)

Emlékeztetjük azokat, akik
ismerték és szerették FODOR
FERENCZNÉT, a vajdaszentiványi születésű MOLNÁR
MÁRIÁT, hogy február 15-én
volt halálának 15. évfordulója.
Lányai és unokái. (59035)
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Fájó
szívvel
emlékezünk
február 17-én KÁSA ILONÁRA
szül. Kosztándi halálának 5.
évfordulóján. Emlékét örökre
szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében! Fia és családja.
(59047)

Fájó
szívvel
emlékezünk
február 19-én a szeretett
feleségre és édesanyára, a
besei
UNGVÁRI
IRÉNRE
halálának 14. évfordulóján.
Akik ismerték, gondoljanak rá
szeretettel. Emlékét őrzik
gyermekei és férje, Árpád.
(59061)

Bús temető, csendes sírhalom, számotokra véget ért
minden fájdalom. Nyugodjatok csendesen, nem vagytok
feledve, emléketek örökre
megmarad
szívünkben.
Fájó
szívvel
emlékezünk
drága
szüleinkre,
nagyszülőkre, dédszülőkre, az
erdőcsinádi SIMON ANNÁRA
szül. Baki halálának első
évfordulóján
és
SIMON
SÁNDORRA halálának 20.
évfordulóján. Emlékük legyen
áldott, nyugalmuk csendes!
Szeretteik. (59066-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett férjre, drága jó
édesapára, nagytatára, apósra, id. KÁTAI SÁNDORRA, aki
február 17-én egy éve örökre
itt hagyta szeretett családját.
Szívünkben
örökké
élsz.
Felesége, két fia családjukkal.
(59070)

Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, örökké velünk marad
fájó emléked. Szomorúan
emlékezünk február 17-én
FODOR LÁSZLÓRA halálának
8. évfordulóján. Szerettei.
(59102)

Szomorú szívvel emlékezünk
február
17-én
VERES
GYULÁRA
halálának
4.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Felesége
és
gyermekei.
(59100)

Fáradt a tested, nyomja a
sírhalom. Tied a csend és a
nyugalom. Miénk a könny és a
fájdalom.
Kegyelettel emlékezünk február 18-án a koronkai születésű ifj. NAGY ISTVÁNRA
halálának 6. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Felesége,
gyermekei, veje, sógora és
anyósa. (59107)

Fájó
szívvel
emlékezem
édesanyámra,
SÓFALVI
JULIANNÁRA, aki már nincs
közöttünk.
Béke
poraira!
Leánya, Éva. (sz.-I)

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk február 17-én
SZÉKELY ÁRPÁDNÉRA szül.
SZABÓ JUSZTINA halálának
11.
évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Szerettei. (59109-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

ELHALÁLOZÁS

18 órától. Temetése február 18-án

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett osztálytársunk,
ŞTEFAN MARIANA
életének 65. évében csendesen
megpihent. Temetése február 17én lesz Münchenben. Szívünkben örökké élni fogsz!
Osztálytársaid az V. C-ből.
(59062-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, dédnagymama, nagynéni,
rokon, szomszéd és jó ismerős,
az ehedi születésű
özvegy SZŐCS GIZELLA
született Ferenczi
marosszentgyörgyi lakos életének 89. évében csendesen
megpihent. Drága halottunkat
február 17-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a
marosszentgyörgyi római katolikus temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (59074-I)
Az igazi szeretet megtanít szenvedni, megtanít mérhetetlen fájdalmat érezni, csupán egy dolgot
nem: felejteni.
Mély fájdalommal tudatom, hogy
a szeretett, drága jó húgom,
özv. SZIKSZAI SÁNDORNÉ
szül. SZEGEDI REGINA
kereskedő
életének 79. évében, 2017. február 15-én 7.30 órakor csendesen
megpihent.
Temetési
szertartására 2017. február 17én, pénteken 14 órakor kerül sor
a marosvásárhelyi református temető cintermében, református
szertartás szerint. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes,
és nyugodj békében!
Búcsút vesz tőle nővére, Olga.
(59099-I)
Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa,
após, nagytata, testvér, sógor,
apatárs, keresztapa, rokon és jó
ismerős,
VAJDA GYÖRGY
(Csibész)
életének 65. évében február 14én csendesen megpihent. Temetése szombaton, február 18-án 13
órakor lesz a sáromberki református temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (59103-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, testvér,
anyós, rokon, jó szomszéd,
özv. TOTH JULIANA
szül. Silip
életének 90. évében február 14én csendesen megpihent. Temetése február 17-én 16 órakor lesz
a marosszentgyörgyi új temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (59111-I)

retett férj, apa, após, nagytata,
GIACOMUZZI JÁNOS

86 éves korában hosszú szenve-

dés után örökre megpihent.

Drága halottunk búcsúztatása a

marosvásárhelyi református te-

mető cintermében lesz pénteken
14.30 órakor lesz a gyulafehér-

vári temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (59121-I)

Szomorú szívvel, de Isten akara-

tában megnyugodva tudatjuk,

hogy a drága jó férj, édesapa,
nagyapa, após, apatárs, testvér

és rokon, a septéri születésű
id. POP EMIL ZOLTÁN
nyugalmazott tanító

93 évesen, szentségekkel ellátva

visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése február 18-án, szomba-

Szomorú szívvel emlékezünk
február 17-én PÉTER VILMÁRA
halálának 2. évfordulóján.
„Ne sírjatok, gondoljatok Rám,
hiszen én itt vagyok veletek,
csak én az út másik oldalán.
Ez a föld már nem az otthonom,
de a szívemet örökre nálatok
hagyom.
Ha eljön az este,
csillagként tudok nektek üzenni,
tekintsetek fel az égre,
ott fogok ragyogni.
Szívetek egy darabja voltam,
mit nem lehet pótolni.”
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi lánya, Anikó, veje, Roland, unokája, Andreas és
Sandra.
*
Az idő múlik, a fájdalom megmarad, de szívünk mélyén mindig
velünk vagy.
Fájó szívvel emlékezünk PÉTER VILMÁRA halálának 2.
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Testvére, Juci, sógora, János, keresztlánya, Tünde és családja.
(59045-I)

ton 14 órakor lesz a római katolikus

temetőben.

Nyugodjál

békében, drága Tató!

A gyászoló család. (59123-I)

Hirtelen halálod nagy fájdalmat

okozott, de jóságod és szereteted szívünkben örökké élni fog.
Szomorú szívvel búcsúzunk

Szomorú szívvel emlékezem február
16-án drága testvéremre, TÖVISSY
ERZSÉBETRE
halálának
első
évfordulóján.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Ági és családja. (59042-I)

SZIKSZAI REGINÁTÓL.

Carmen és Kati mama. (59124-I)

Fájdalommal búcsúzunk

SZIKSZAI REGINÁTÓL.

Emlékét szívünkben őrizzük.

Anyatársa, Jurj Katalin, Carmen
és unokái: Izabella

és Annamária. (59124-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
CURTIFAN GYUSZITÓL

igaz barátunktól. Az, aki minden-

kinek Atyja, adjon tenéked csöndes

és

békés

nyugalmat.

Gyászoló hozzátartozóinak vigasztalódást.

Debreczeni István és családja.
(59130-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Úttörői voltunk a logopédiai
oktatásnak. Szomorúan érte-

sültem

halálodról,

ANIKÓ.

Nyugodj békében! Együttérzésemet továbbítom a Czire

családnak.
(59065-I)

Albert

Cecília.

Szomorú szívvel búcsúzom

szeretett unokatestvéremtől,

SZIKSZAI REGINÁTÓL szül.
Szegedi. Emléke legyen áldott,

nyugalma

csendes!

Őszinte részvétem a gyászoló
családnak. Anikó és családja.
(59096)
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A temető kapuja mindig ki van
tárva, útjait naponta sok-sok
ember járja. Van, aki virágot,
mécsest
visz
kezében,
de
legtöbben
bánatot
szomorú
szívükben.
Szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk február 17-én id.
ROMÁN LŐRINCRE halálának 8.
évfordulóján. Nyugodjál békében!
Emlékét őrzi felesége, fiai, menye
és unokája. (59064)
Szívünkben mélységes bánattal,
a
pótolhatatlan
veszteség
szomorúságával, soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk és
emlékeztetünk dr. ZAKARIÁS
ISTVÁNNÉRA
szül.
BOTOS
ILDIKÓ, a felejthetetlen, drága jó
édesanyára, feleségre, nagymamára és testvérre február
17-én, halálának 3. évfordulóján.
Hullócsillagként
tűnt
el
mindannyiunk életéből, nagy űrt
hagyva maga után.
Áldott emlékét kegyelettel őrzik szerettei. (59063)

Szomorú szívvel emlékezünk
február
19-én
UNGVÁRI
IRÉNRE szül. Kiss, akit a
kegyetlen halál elragadott
szerettei köréből, és egy szót
búcsúzni nem hagyott.
Tizennégy éve, hogy nem
vársz minket.
Nyugodj
békében,
drága
édesanyám!
Áldott,
szép
emlékét őrzi lánya, Éva, veje,
István, két unokája, Orsi és
Kinga. (59122)
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A Kis-Küküllő Menti
Szőlészeti Társulás
és a Kis-Küküllő Borlovagrend
közös szervezésében március 1 – 4. között tartják

a 21. hagyományos nemzetközi borversenyt

Balavásáron, a Romantic vendéglőben.
A program a következő:
– március 1-jén 10 és 16 óra között a borminták begyűjtése a Romantik vendéglőben
– március 2-án a borok besorolása
– március 3-án 10 órától borbírálat és szimpózium
– március 4-én eredményhirdetés, díjazás, közös ebéd.
A résztvevők a bormintákkal a következő módon jelentkezhetnek:
– egy minta 3 db 0,7 l-es dugaszolt és felcímkézett palackból áll. A
címkén fel kell tüntetni a jeligét, a bor fajtáját, évjáratát és származási
helyét. Egy minta benevezési díja 15 lej.
Az ebéd ellenértékét – 60 lej – helyben lehet kifizetni, zenél a csávási zenekar.
Bővebb felvilágosítás a 0722-148-210, 0723-227-369, 0745-358548-as telefonszámokon.

Sucursala Mures

A CFR Önsegélyző Pénztára

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

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu
utca 4. szám alatti székhelyű Mureş
Insolvency SPRL, az adós Novaprint
Management Kft. cégfelszámolójaként újabb
nyilvános árverést szervez
az adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére:
parafinozott papírguillotine, 420 lej,
Bourg 361 típusú könyvfűző, 280 lej,
FL
76
guillotine,
490
lej,
homlokrakodó, 8.820 lej, kazán, 840
lej, bútorzat, 560 lej, Volkswagen Golf
személygépkocsi, 12.880 lej. Az árak
nem tartalmazzák a héát.
Az árverést február 24-én 13 órától
tartják a felszámoló székhelyén, és
azonos
időpontban
megismétlik
péntekenként, a javak értékesítéséig.
Az árverésen azok a magán- és jogi
személyek vehetnek részt, akik
kifizetik a kikiáltási ár 10%-ának
megfelelő részvételi garanciát, a
részvételi díjat, és megvásárolják a
feladatfüzetet az árverés előtti napon
13 óráig.
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700 ,
0265/261-019 vagy a 0745-146-096,
0745-653-430-as telefonszámon.

A Surub Trade Kft. cserefalvi csavargyárába keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe:
Elvárásaink:
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

gépbeállító, gépkezelő

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny: a műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos, fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés
A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.

Önéletrajzokat személyesen Cserefalván, a 115. szám alatt
lehet leadni, illetve e-mailben a hr@surubtrade.ro -ra lehet küldeni. Érdeklődni a 0745-043-920 telefonszámon lehet.

Eladási közlemény
A B&B Insolvency Solutions IPURL,
székhelye: Csíkszereda, Márton Áron
utca 18. szám, P4, Hargita megye, a
csődbe
jutott
Sintech
Kft.
cégfelszámolójaként
nyilvános árverezést szervez
a következő javak eladására:
1) Hétvégi ház – Gödemesterháza
községben, Mesterháza falu 19/C
szám, Maros megye –, amihez egy
477 négyzetméteres telek tartozik. A
víkendház téglából épült földszinti és
fából épült emeleti részből áll,
azbesztcement tetővel fedve. A
víkendház (4 szoba, 2 előszoba, egy
terasz) 1992-ben épült. A javak
együttes kikiáltási ára: 85.000 lej.
2) Kétszobás lakás – Marosvásárhelyen, Bábolna utca 20. szám,
2-es lakrész. A 2 szobából és
mellékhelyiségekből
álló
lakás,
hasznos felülete 47,5 négyzetméter,
amihez 6.96/325 rész földterület
tartozik. A javak együttes kikiáltási ára:
175.000 lej.
A
további
javakat
egyenként
értékesítik:
3) Volkswagen Passat Highline 2.0
TDI 4 Motion, 2008-as évjáratú
(450.000 km-ben). Kikiáltási ár: 18.900 lej.
4) Laptop HP COMPAQ NX7010,
2011-es gyártmány. Kikiáltási ár: 60 lej.
5) Sony Bravia KDL 26S2030-as
LCD színes televízió, 2007-es
gyártmány. Kikiáltási ár: 150 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverésen részt vehetnek fizikai
és/vagy jogi személyek, akik igazolják,
hogy letétbe helyezték a kikiáltási ár 10
százalékát és kifizették a feladatfüzet
árát, továbbá az árverés előtt 24 órával
a részvételi díjat.
Az árverésre a felszámoló székhelyén
kerül sor 2017. február 24-én 13
órakor. Ha a javak nem kelnek el, az
árverést minden pénteken megismétlik
a javak eladásáig.

A Renania Trade Kft. ügyintéző dolgozót keres

Feladatkör:
• Az áru előkészítése kiszállításra
• A raktári készlet kezelése mobil terminálok
használatával
• Az áru fel- és lerakási munkálatainak biztosítása
• Az áru polcra helyezése
• A tisztaság biztosítása a lerakatban
Elvárások:
• Felelős, szervezett, kommunikatív, becsületes
személy
• Kommunikációs és kapcsolatteremtő készség
a munkatársakkal
• Csapatmunkára való képesség

Önéletrajzokat a cariere@renania.ro címre vagy a Marosvásárhely, Bodoni utca 68. szám alatti székhelyünkre
várunk.
Tel: 0265/264-656. Fax: 0265/260-906

