
Ezen a héten jár le a szociálisla-
kás-igénylések benyújtásának, il-
letve megújításának határideje.
Sok marosvásárhelyi évek óta vár
egy ilyen lakásra, mi több, vannak,
akik több mint egy évtizede „ara-
szolnak” előre a jogosultak listá-
ján. Milyen esélyekkel lehet
szociális lakáshoz jutni, hogy áll a
kereslet és kínálat aránya, és mi-
lyenek egy ilyen ingatlanban az
életkörülmények? – összeállítá-
sunkban ezekre a kérdésekre ke-
restünk választ. 
A polgármesteri hivatal szóvivője
írásban tájékoztatott a felvetett
problémákról. 

– Kik jogosultak szociális bérla-
kásra?

– Azon személyek és családok igé-
nyelhetnek bérlés céljából szociális la-
kást, akiknél az elmúlt 12 hónapban az
egy főre eső havi nettó átlagjövedelem
nem érte el az országos havi nettó átlag-
jövedelmet. Az 1996. évi 114-es számú
törvény, illetve a 2000. évi 1275-ös
számú kormányrendelettel jóváhagyott

alkalmazási normák szerint marosvásár-
helyi szociális bérlakásra azok jogosul-
tak, akiknek lakhelye vagy munkahelye
a városban van, 1990 január elsejéig
visszamenőleg nem rendelkeztek és je-
lenleg sem rendelkeznek saját lakással,
nem kaptak állami támogatást saját lakás
építésére, vásárlására, és nem bérlői más
állami lakásnak.

– Az igénylés benyújtásától számítva
általában mennyi a várakozási idő?

– Ez az igénylő által elért pontszámtól,
a rendelkezésre álló – újonnan épült, il-
letve megüresedett – lakások számától,
illetve attól is függ, mennyire kitartó az
igénylő, ha ugyanis az egyik évben nem
újítja meg a kérvényt, lekerül a listáról.

– Hány igénylést nyújtottak be, il-
letve újítottak fel a múlt évben a jo-
gosultak, és mennyi kérésnek tett
eleget a hivatal?

– A 2017. január 16-i 29-es számú ta-
nácsi határozat szerint a lakásigénylések
benyújtásának és felújításának 2016.
szeptember 15. – október 15. közötti idő-
szaka után 357 iratcsomó szerepelt a
nyilvántartásunkban, amelyből idén 12
igénylést sikerült megoldani.

– Mi a helyzet az állami lakás-
alapba tartozó bérlakásokkal, ame-
lyekre szintén ebben az időszakban
lehetett leadni az igényléseket? Kik
jogosultak ezekre az ingatlanokra,
és mekkora a kereslet irántuk?

– Azok a személyek és családok jogo-
sultak, akiknél az egy főre eső havi nettó
átlagjövedelem meghaladja az országos
nettó átlagjövedelmet. Tavaly 41 ilyen
igénylés szerepelt a nyilvántartásunkban.

– Összesen hány szociális és állami
lakásalapba tartozó bérlakás van
Marosvásárhelyen, és azok a város
mely övezeteiben találhatók?

– Jelenleg 675 ilyen lakás van külön-
böző városrészeken, a Tudor negyedben,
Meggyesfalván, az Ady negyedben, a Hi-
degvölgyben.

– Mekkora a szociális lakások bér-
leti díja?

– Ez esetenként válozik, de nem halad-
hatja meg a család 12 hónapra visszame-
nőleg kiszámított havi nettó
jövedelmének 10 százalékát. A bérleti
díjat a Locativ Rt. állapítja meg.

Több mint tarthatatlan az az állapot, ami a Maros Megyei
Sürgősségi Kórház körüli parkolóban már régóta uralkodik.
Naponta több száz, látogatási időben sokkal több gépkocsi
kénytelen itt parkolni, és igazából a dzsungel törvénye érvé-
nyesül, mindenki ott hagyja az autóját, ahol éri, így gyakran
fordul elő, hogy a mentők szabad bejárását korlátozzák az
összevissza leparkolt járművek. A kórház körüli terület tu-
lajdonjoga azonban évek óta tisztázatlan, így előreláthatólag
évek telnek még el, amíg egy olyan beruházásra sor kerülhet,
ami növeli majd a környéken lévő parkolóhelyek számát. 

Évek óta nagyon sok a panasz a Maros Megyei Sürgősségi Kórház
környékén uralkodó káosz miatt, a délelőtti órákban szinte lehetetlen
szabad helyet találni a parkolóban, ahol naponta gépkocsik százai for-
dulnak meg, hiszen az egészségügyi személyzet, az egyetemisták, a pá-
ciensek és a látogatásra érkező hozzátartozók mellett a közvetlen
szomszédságban lévő vértranszfúziós központba, illetve konditerembe
érkezők is ott próbálják leparkolni a járműveiket. A mindennapok ta-
pasztalata az, hogy mindenki ott hagyja az autóját, ahol éri, legyen az a
járda, vagy gépkocsisorok közötti keskeny rész, akadályozva ezáltal a
közlekedést, beleértve a bevetésre siető mentők ki- és behajtását is. 

Kisebbségek árvasága
A kisebbségi léthelyzet önmagában is kihívás, és ezt

különösen megnehezíti, amikor az ilyen sorban élő kö-
zösségek helyzetét célzó kezdeményezések a rossz elő-
készítés miatt buknak meg.

Iskolapélda erre a mostanában nagy visszhangot
kapott katalán függetlenség ügye. Amikor a szabad-
ságvágyuknak szavazati jogukkal hangot adni szándé-
kozó fegyvertelen embereket rohamrendőrök
ütlegelnek, akkor a kérdésben érintett teljes politikai
bagázsnak venni kéne a kalapját, mert megbukott a
kompromisszumkötés művészetének gyakorlásában,
ami a politika egyik lényege. És minimum a kisebbségi
oldalon egy jó időre megölte a tisztességes polgárok-
ban a jogállam iránti bizalmat, ami nem bocsánatos
vétek, abból kiindulva, hogy az állam van a polgárért,
és nem fordítva. Kisebbségiként még egy fokkal kese-
rűbb látni, hogy a nemzetközi jogi dokumentumokban
szabályozott szabadságjogok lábbal tiprása alig-alig
üti meg az ezek betartását szavatoló intézmények és a
máskor az étert teleharsogó jogvédők ingerküszöbét.
Bezzeg ha másféle kisebbséget botoztak volna véresre,
a Marsig hallatszana már a felháborodásuk.

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)(Folytatás a 4. oldalon)
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Benedek István

Menyhárt Borbála

Egymástól tanultak
Egyhetes tanulmányúton volt Edély-
ben a celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium negyven diákja, akik a Ha-
tártalanul program keretében érkeztek
Erdőszentgyörgyre. Az utazást a Test-
vérvárosok Arany nyomában című te-
matikus program jegyében szervezték
meg.
____________2.
Szobrot állítanak 
II. Rákóczi Ferenc-
nek Mezőpanitban
Az utolsó erdélyi nagy fejedelemhez
való helyi kötődések, a munkássága,
a szabadságvágya, az erdélyi kultúra
és vallásszabadság megőrzéséért tett
jelentős hozzájárulása miatt Mezőpa-
nit népe emléket állít e példamutató
életű fejedelemnek. 
____________4.
Feltöltődés 
a forrásnál
Nagyenyeden tartotta regionális kon-
ferenciáját az Európai Protestáns Ma-
gyar Szabadegyetem Erdélyi Köre
(EPMSZ-EK). Az erdélyi reformáció
fellegvárában alakult meg 17 évvel ez-
előtt az európai protestáns értelmiség
erdélyi fóruma.
____________15.
Kinek érdeke 
a zavarkeltés 
a Maros KK-nál?
Nehezményezi a marosvásárhelyi
Maros KK vezetősége, hogy a sport-
ággal foglalkozó – a kosárlabdakedve-
lők körében széles körben olvasott –
Totalbaschet szakportál valótlan tar-
talmú cikket jelentetett meg a klub
anyagi helyzetéről. Erről a klub elnöke
beszélt a szerdai sajtótájékoztatón.
____________17.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

A tulajdonjogi huzavona késlelteti a megoldást

Káosz a kórház melletti parkolóban

Álom egy otthonról
Több százan várnak szociális lakásra



Ma döntenek 
a vezérigazgató kinevezéséről

A Maros Megyei Tanács mai ülésének napirendjén egyet-
len határozattervezet szerepel, amely Miklea Hajnal-Kata-
linnak a Maros Megyei Szociális Ellátási és
Gyermekvédelmi Igazgatóság élére való kinevezéséről
szól. Ha a tanács rábólint a kinevezésre, akkor dr. Steck-
bauer Andreát ő váltja a vezérigazgatói tisztségben. 

A csomózás fortélyai 
A Női Akadémia ismét szervez hétfő délutánonként külön-
böző kézműves-tevékenységeket az ügyes kezű hölgyek
számára. A foglalkozást a Corvin Mátyás tér 19. szám alatti
MarMed járóbeteg-rendelő előadótermében tartják. Októ-
ber 16-án 18 és 20 óra között várják a lányokat és asszo-
nyokat, hogy Jánosi Mária vezetésével csomózási
technikával készítsenek díszeket. A belépő 5 lej, az össze-
gyűlt adományokat a tevékenységeken használt alap-
anyagra és a Játéktárra szánják. A Női Akadémia támogató
körének tagjai számára a részvétel ingyenes. Érdeklődni
a 0740-598-563-as telefonszámon lehet kedden és csütör-
tökön 18–19 óra között.

Tűzoltóautókat adományoz 
az Operation Sabre 

Október 15–20. között tizenöt tagú nagy-britanniai és né-
metországi küldöttség, az Operation Sabre szervezet tagjai
tartózkodnak a Horea Katasztrófavédelmi Felügyelőség-
nél. A küldöttség két tűzoltóautót ad át a mezőcsávási és
a mezőméhesi alakulatoknak, továbbá a homoródszent-
mártoni, a küküllővári és a szászcsanádi közösségnek. 

Élménypedagógia és outdoor 
módszertani továbbképző 

November 20–26. között trénerképzőt szervez az Outward
Bound Románia élménypedagógia és outdoor módszertan
témakörben. Olyan szakemberek jelentkezését várják, akik
már rendelkeznek tapasztalattal a tréningek, ifjúsági
munka, csoportfoglalkozások területén, és nyitottak az új
tevékenységek, módszerek elsajátítására, használatára. A
képzés helyszíne Szováta, ingyenes a Maros megyei szak-
emberek számára a Maros Megyei Tanács támogatásának
köszönhetően. Jelentkezni és a programról érdeklődni Ga-
lambfalvi Evelinnél lehet a training@outwardbound.ro e-
mail-címen.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma KÁLMÁN, EDE, 
holnap HELÉN napja.
HELÉN:  a görög Heléna
angol és francia formájából
alakult, jelentése lehet a Nap
vagy a Hold szó származéka. 

13., péntek
A Nap kel 

7 óra 36 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 40 perckor. 
Az év 286. napja, 
hátravan 79 nap.
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1 EUR 4,5915

1 USD 3,8732

100 HUF 1,4847

1 g ARANY 161,1945

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások

Hőmérséklet:

max. 180C
min. 60C

Megyei hírek

Az együttérzés csillagai 
Október 13-án, ma este 6–8 óra között a Gyulafehérvári
Caritas kilencedik alkalommal szervezi meg az országos
szolidaritási akciósorozatát. Marosvásárhelyen a Színház
téren, Marosszentgyörgyön a Szent György téren, Erdő-
szentgyörgyön a művelődési ház előtt, Szovátán a fürdőte-
lepen, a Maros villa előtti parkolóban várják a résztvevőket,
hogy gyertyákkal világítsák meg a tereket, amivel a nélkü-
lözőkkel való sorsvállalást jelképezik. Ez az alkalom lehe-
tőséget teremt mindenki számára, hogy egy-egy gyertya
meggyújtásával és pénzbeli adományával láthatóan is kife-
jezze: minden nehézség ellenére fontos számára közössé-
günk, és együtt érez a nélkülöző emberekkel.

Másfél évtized – fényképkiállítás 
A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont ret-
rospektív fényképkiállítását tekinthetik meg az érdeklő-
dők, anyaga az Orbán Balázs nyomdokán elnevezésű
dokumentációs fotótáborokban készült. A kiállítást októ-
ber 13-án, ma 18 órakor nyitják meg a marosvásárhelyi
várban található régészeti és történelmi múzeum konfe-
renciatermében. 

Mindennapi történelem – 
Tanítás és tanulás 
Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány nagy si-
kerű történelmi előadás-sorozata. Október 18-án (ezúttal
szerdán) 17 órai kezdettel a marosvásárhelyi Bernády
Házban Tanítás és tanulás címmel Romsics Ignác, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár
tart előadást. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

Egy nép azt mondta, elég volt!
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szerve-
zete emlékrendezvényt szervez az 1956-os forradalom és
szabadságharc hősei tiszteletére Marosvásárhelyen októ-
ber 19-én, csütörtökön 17 órától a Deus Providebit Tanul-
mányi Ház Szent Mihály termében. 

Műgyűjtők vására
Október 21-én 7.30–14 óra között tartják a műgyűjtők vá-
sárát. A bélyegek, érmék, képeslapok, kitüntetések, tele-
fonkártyák és régiségek vásárára a marosvásárhelyi
Mihai Eminescu Művelődési Ház előcsarnokában kerül
sor.

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

Sokat tanultak a hét alatt a vendégek, és nem üres kézzel érkeztek: irodalmi előadást mutattak be a Rhédey-kastélyban

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

Celldömölkiek jártak Erdőszentgyörgyön
Egymástól tanultak

Egyhetes tanulmányúton volt Edélyben a celldö-
mölki Berzsenyi Dániel Gimnázium negyven di-
ákja, akik a Határtalanul program keretében
érkeztek Erdőszentgyörgyre. Az utazást a Testvér-
városok Arany nyomában című tematikus program
jegyében szervezték meg.

A nyugat-magyarországi Celldömölk tizenhat éve test-
vértelepülése Erdőszentgyörgynek, így az önkormányzatok
közötti kapcsolatok kiépülése után megfogalmazódott az
igény, hogy az iskolák között is hasonló kapcsolatot kellene
létrehozni, amely lehetővé tenné a diákok számára egymás
városának, kultúrájának megismerését. A celldömölkiek
nem először pályáztak a Határtalanul programra, és ezúttal
immár negyedszer utazhattak Erdélybe. Tóthné Bali 
Krisztina, a küldöttség vezetője elmondta, nagyon sok él-
ménnyel gazdagodtak a gyerekek, hiszen többségük sosem
járt Székelyföldön. A tavaly kiírt pályázat és előzetes
egyeztetések után érkeztek a 10-11. osztályos diákok me-
gyénkbe. A pályázat nemcsak az anyaországiak kirándulá-
sát tette lehetővé, hanem fedezi a szentgyörgyiek
Celldömölkre való utazásának költségeit is. A megállapo-
dás értelmében a Szent György Szakközépiskola diákjai
jövő tavasszal mennek majd Celldömölkre. 

Mivel Arany-év van, a pályázat elemeit Arany János
életére és munkásságára építették – mondta el Tóthné. Ide-
utazásuk során megálltak a költő szülővárosában, Nagy-
szalontán, ahol egy sikeres flashmob során Arany szobránál
szavaltak a diákok, azután megtekintették azt az iskolát,
ahol Arany tanult, majd tanított. Másnap a feketetói vásárba
nyertek betekintést, majd Csucsán és Kolozsváron is meg-
álltak egy kis időre, így múlt szombaton érkeztek Erdő-
szentgyörgyre. A tanulmányi út további kirándulásokat is
tartalmazott, meglátogatták a szovátai sóstavakat, a parajdi
sóbányát, Tamási Áron farkaslaki szülőházát és nyughe-
lyét, Orbán Balázs szejkefürdői sírját, székelyudvarhelyi
sétájuk során a Tamási Áron Gimnázium és a Benedek Elek

Tanítóképző épületét is láthatták (igaz, csak kívülről), és a
főtéri emlékparkban is időztek egy keveset. Emellett fel-
keresték a Gyilkos-tavat, a Békás-szorost, a gyergyószent-
miklósi örmény katolikus templomot, az utóbbinál
nemcsak az épület történetét hallhatták, hanem az örmé-
nyek életéből, szokásaiból is ízelítőt kaptak, ezáltal még
egy kisebbséget ismerhettek meg. Volt közös sportolás is
ezekben a napokban, a két iskola lányai kosaraztak, a fiúk
fociztak egymással. A celldömölkiek számára maradandó
élményt nyújtott a kőrispataki szalmakalap-múzeum és a
bözödújfalui emlékpark is.

Szerdán a vendégek meglátogatták a szentgyörgyi refor-
mátus templomot és a Rhédey-kastélyt, ez utóbbi helyszí-
nen előadták az Arany Jánosról szóló zenés irodalmi
összeállításukat a helyi közönségnek. Délután Marosvásár-
helyen tettek sétát, meglátogatták a Kultúrpalotát, majd
este a Százfonat előadása szórakoztatta őket. A napot tánc-
házzal zárták, ott moldvai csángó tánccal ismerkedtek. A
celldömölki diákok csütörtökön indultak haza, útba ejtve a
segesvári, vajdahunyadi és dévai várakat is.

A Határtalanul program erdőszentgyörgyi felelőse, Beke
Tünde földrajz szakos tanárnő elmondta, hogy nagyon fon-
tosnak látja a két város diákjai közti kapcsolat kiépítését,
hisz „ezekkel a személyes kötődésekkel még élőbbé tesz-
szük a történelmi kapcsolatot. Az élmény és az érzelem
alapú megismerés elmélyíti egy hely és az emberek iránti
kötődést”. 

Az anyaországi vendégek fogadásához az erdőszent-
györgyi önkormányzat is jelentősebb összeggel járult
hozzá, hogy itt-tartózkodásuk minél tartalmasabb és szín-
vonalasabb legyen. Csibi Attila Zoltán polgármester örül
ennek az együttműködési kezdeményezésnek, mivel „a di-
ákok az ilyen és ehhez hasonló lehetőségek által megismer-
hetik egymás kultúráját, és közvetlen kapcsolatot
alakítanak ki egymás között, ami elengedhetetlen a hatá-
rokon átívelő nemzetrészek tényleges összekapcsolásához”
– fogalmazott az elöljáró. (gligor)

32, 43, 42, 3, 37 + 8 NOROC PLUS: 8 7 5 0 5 7 

31, 32, 6, 35, 29, 18 SUPER NOROC: 7 5 3 3 6 2 

44, 35, 36, 19, 21, 42 NOROC: 0 6 4 0 9 7 0



Klaus Johannis államfő csütörtö-
kön Craiován azt mondta, még vár
arra, hogy a szociáldemokrata
kormány teljesítményeket mutas-
son fel gazdasági intézkedések
terén, hozzátéve: a bejelentett
adóügyi változások „mély nyugta-
lanságot” eredményeztek.

Johannis hozzátette, a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) választási győzelme óta
még mindig várja „a románok számára
kézzelfogható eredményeket”. 

Az államfő azt mondta, a politikai vál-

ság negatív következményekkel jár gaz-
dasági téren.  „Minden politikai válság-
nak vannak következményei, elsősorban
negatívak. Nagyon világosan látszik,
hogy a gazdaságban mély nyugtalanság
keletkezett, miután év eleje óta szédítő
tempóban jelentettek be újabb és újabb
adóügyi változásokat. Ideje volna, hogy
lenyugodjanak a dolgok, lépjünk vissza
egy kiszámíthatóbb tempóba, stabili-
tásba, hogy a gazdasági szféra is ered-
ményeket érhessen el” – fogalmazott
Johannis. 

Az elnök többet kért a kormánytól,

mint fogyasztásra alapuló gazdasági nö-
vekedést. 

„Gazdasági növekedés van. Tudjuk,
hogy ez elsősorban a fogyasztásnak kö-
szönhető, amely viszont lehet, hogy a fi-
zetésemeléseknek is betudható. Eddig
minden szép, ám ha azt akarjuk, hogy to-
vábbra is növekedjék a gazdaságunk,
olyan lépéseket kell meghoznunk, ame-
lyek kiszámíthatóak, amelyek fenntart-
hatóságot eredményeznek, amelyek
hosszabb távú fejlődést hozhatnak.
Egyébként minden, amit nyertünk, el-
vész” – mondta az államfő. (Mediafax) 
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Négyéves csúcson az infláció
Szeptemberben 1,77 százalékra emelkedett az éves
inflációs ráta, amely négyéves csúcs – közölte szer-
dán az országos statisztikai intézet. Legutóbb 2013
novemberében volt magasabb, 1,83 százalék az inf-
láció. Augusztusban még 1,2 százalék volt az inflá-
ciós ráta a tavalyi nyolcadik hónaphoz mérten.
Szeptemberben, a tavalyi kilencedik hónaphoz ké-
pest, 2,74 százalékkal drágultak az élelmiszerek,
1,89 százalékkal kerülnek többe a nem élelmiszerek,
ugyanakkor a szolgáltatások 0,16 százalékkal ol-
csóbbak lettek. A Román Nemzeti Bank (BNR) au-
gusztus elején emelte az idei és a jövő évi inflációs
előrejelzését. Az új becslés szerint az év végén 1,9
százalékos fogyasztói árnövekedéssel számolnak,
jövőre 3,2 százalékos inflációra számítanak. (MTI)

Gyermek Ügyvédje intézmény
A kormány szerdai ülésén jóváhagyta a Gyermek
Ügyvédje intézményének létrehozását. Az intéz-
mény a Nép Ügyvédjének önálló entitása lesz,
amely kizárólag a gyerekek jogainak védelmével
foglalkozik – tájékoztat a kormány közleménye. A
jogszabály lehetővé teszi, hogy a gyerekek közvet-
lenül a Gyermek Ügyvédjéhez forduljanak. A kor-
mány szerint az intézmény képes lesz fogadni és
megoldani a gyerekek vagy ezek képviselői által be-
terjesztett panaszokat az egészségügy, oktatás és
más területek tekintetében. (Agerpres)

Új modellt gyárt a Ford Craiován
A Ford craiovai gyárában csütörtökön elkezdték az
új SUV EcoSport modell gyártását az európai piacra.
A cég képviselői elmondták: ebből az alkalomból két-
millió eurót ruháztak be a craiovai gyárba, további
1.700 munkavállalót vesznek fel, amellyel az alkal-
mazottak száma eléri a 3.900-at. „Megnőtt a kereslet
az ilyen típusú gépkocsik iránt, ezért időszerű volt,
hogy Európában is elkezdjük ezek gyártását” – je-
lentette ki Steven Armstrong, a Ford csoport alel-
nöke, a Ford Motor Company európai, közép-keleti
és afrikai igazgatója. A Craiován készült autókat
négy kontinensre, a világ 56 országába exportálják
majd. Európában csak Craiován fogják gyártani a
Fordnak ezt a modelljét. (Agerpres)

Az Egyesült Államok kilép 
az UNESCO-ból

Az amerikai külügyminisztérium csütörtökön bejelen-
tette, hogy az Egyesült Államok kilép az ENSZ Ne-
velésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetéből,
az UNESCO-ból. A döntés bejelentésekor a was-
hingtoni külügyminisztérium a szervezet állítólagos
Izrael-ellenességére és arra hivatkozott, hogy az
UNESCO tevékenységében alapvető reformokra
lenne szükség. A minisztérium utalt arra, hogy a ki-
lépés 2018. december 31-től hatályos. Az Egyesült
Államok az állandó tagság helyett megfigyelői stá-
tuszt tart majd fenn az ENSZ párizsi székhelyű szer-
vezetében. (MTI)

De van közelebbi példa is ilyen sorsra jutott kezde-
ményezésre, a mi helyhatósági törvényünknek az anya-
nyelvhasználati szabályait módosítani próbáló javaslat
képében. A román egyesülés centenáriuma körüli fel-
hajtás és a jelenlegi politikai légkör láttán tudnivaló
volt, hogy ennek nem sok esélye van a sikerre. Már csak
hab volt a tortán az egyéb kisebbségiek képviselőházi
frakciójának viszonyulása, akik élő bizonyítékai a
román törvénykezés képmutatásának a kisebbségi jogok
terén, és mindenkori ingyen szavazómasszája a hatalmi
oldalnak. Azonban ha a viszonyulás előre tudható is
volt, azért talán kicsit jobban meggondolták volna a
dolgot a szavazásnál mind a többségiek, mind kisebb-
ségi lakájaik, ha a kezdeményezés beterjesztésénél a na-
gyobb hangsúlyt nem a törvény alkalmazhatóságához
kellő lakossági számarány kapja, hanem a nyelvhasz-
nálati jog alkalmazását részletező, és ezt számon is kér-
hető számos egyéb javaslat, amelyek annak idején
kimaradtak ebből a jogszabályból, azért is lehet vele
annyit játszadozni, amennyit a packázásra energiát
soha nem sajnáló hatóságok szoktak. És jól jött volna
mellé még a szavazatainkra pályázó anyaországiak dip-
lomáciai hadjárata is, mert ez a kérdés legalább any-
nyira megér(ne) egy OECD-vétót, mint a katolikus
iskola ügye. Legalábbis azoknál, akiket már üres szóla-
mokkal nem lehet jóllakatni, sem innen, sem túl a gúny-
határon.

Kisebbségek árvasága
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Johannis szerint nyugtalan a gazdaság

Jóváhagyták az Európai Ügyészség felállítását az
uniós igazságügyi miniszterek csütörtöki luxem-
bourgi ülésükön, az úgynevezett megerősített
együttműködési eljárással létrejövő szervezethez
húsz tagállam csatlakozott.

A vádhatóság egy luxembourgi székhelyű központi hivatal-
ból, valamint a tagországokba delegált európai ügyészekből
fog felépülni. A független főügyész bizonyos feltételek mellett
jogosult lesz nyomozások és büntetőeljárások lefolytatására
az uniós költségvetés kárára elkövetett bűncselekmények –
például a strukturális alapokat érintő csalások és korrupció –
ügyében.

Günther Oettinger költségvetésért felelős uniós biztos kie-
melte: a hivatalnak, melynek megalakítására először 2000-ben
tettek javaslatot, legkésőbb 2021 elején meg kell kezdenie mű-
ködését.

A német politikus elmondta, a csalás, a korrupció és hűtlen
kezelés éves szinten mintegy 150 milliárd euró veszteséget
okoz a nemzeti költségvetéseknek az EU-ban. Hozzátette, az
ügyészségnek a már meglévő szervezetekkel egyeztetve, egy-
mást kiegészítve kell majd végeznie a tevékenységét, illetve
rámutatott, hogy a csalások hatékony felgöngyölítése, az adó-
fizetők pénzének védelme erősíteni fogja az európai intézmé-
nyekbe vetett bizalmat.

Vera Jourová uniós igazságügyi biztos pedig arról számolt
be az ülésen, hogy 2019-ben fogják kinevezni a főügyészt és
az európai ügyészeket.

Magyarország nem vesz részt az együttműködésben, a kor-
mány álláspontja szerint ugyanis jelenleg is vannak olyan in-
tézmények, amelyek eljárhatnak az EU pénzügyi érdekeit
sértő bűncselekményekkel szemben, és egy új hivatal létreho-
zása ezen jól működő szervezetek meggyengítésével járna.
Korábban Lengyelország, Hollandia, Málta és Svédország is
jelezte, hogy a mostani formájában nem támogatja az ügyész-
ség létrehozását, Dánia, Írország és Nagy-Britannia pedig
egyébként sem vesz részt a bel- és igazságügyi együttműkö-
désnek ezen a területén. Sajtóhírek szerint több ország is csat-
lakozhat utólag a hivatalhoz, az új holland kormány
programjában például ez is szerepel.

A megerősített együttműködési mechanizmus lehetővé
teszi, hogy tagországok egy jelentős számú csoportja teljes
konszenzus hiányában is előrelépjen az integráció elmélyíté-
sében. A szabályok értelmében legalább kilenc tagállam kö-
zösen dönthet úgy, hogy végrehajt olyan intézkedéseket,
amelyekről nem sikerült teljes egyetértésre jutni korábban. A
megerősített együttműködéshez utólag is lehet csatlakozni.
(MTI)

Indulhat az Európai Ügyészség 

Oroszország nemzeti jelképeinek meggyalázása-
ként értékeli, hogy az amerikai hatóságok eltávolí-
tották zászlaját a Washington által korábban
bezáratott San Franciscó-i orosz főkonzulátusról és
washingtoni kereskedelmi képviseletről – jelentette
ki csütörtöki moszkvai sajtótájékoztatóján Marija
Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Anatalij Antonov washingtoni orosz nagykövet határozot-
tan tiltakozott a zászlóknak a továbbra is orosz diplomáciai
tulajdonban lévő épületekről történt szerdai levétele miatt, és
követelte azok visszahelyezését. Antonov a Rosszija 24 tele-
vízióak nyilatkozva „rendkívül barátságtalannak”, Zaharova
pedig sajtóértekezletén „ellenségesnek” minősítette az ameri-
kai intézkedést. A külügyi szóvivő azt mondta, a zászlókat
azok az emberek vették le, „akik korábban meghívás nélkül
hatoltak be az orosz felségterületre, feltörték a kapukat és a
bejárati ajtókat, és azóta gazdaként viselkednek ott, immár
nemcsak fosztogatókként, hanem megszállóként”. Emellett
nyílt képmutatásnak nevezte az amerikai külügyminisztérium-
nak azt a bejelentését, amely szerint Oroszországot nem fosz-
tották meg az épületek tulajdonjogától. Rámutatott, hogy az
orosz alkalmazottakat öt egyesült államokbeli orosz diplomá-
ciai ingatlanba nem engedik be.

„Ilyen még nem fordult elő az orosz–amerikai kapcsolatok
történetében” – hangsúlyozta az orosz külügyi szóvivő.

Kifogásolta, hogy az amerikaiak annak ellenére hozzányúl-
tak a San Franciscó-i főkonzulátuson hagyott dokumentáció-
hoz, hogy az a kétoldalú konzuli egyezmény értelmében
sérthetetlen, még azt követően is, hogy az intézmény befejezte
tevékenységét. Zaharova emlékeztetett rá, hogy a diplomácia
alapelve mindig is a kölcsönösség volt. Mint mondta, 

Washington az orosz zászlók „letépésével” és az orosz diplo-
máciai objektumok átkutatásával beleegyezett „annak a lehe-
tőségébe, hogy Oroszország területén lévő képviseleteivel
hasonlóképpen járjanak el”.

Georgij Boriszenko, az orosz külügyminisztérium észak-
amerikai osztályának igazgatója a RIA Novosztyi hírügynök-
ségnek nyilatkozva szerdán kijelentette: Moszkva nem zárja
ki, hogy követelni fogja Washingtontól az oroszországi ame-
rikai külképviseletek létszámának további csökkentését, a je-
lenlegi 455-ről 300-ra vagy annál is kevesebbre. A diplomata
nem zárta ki továbbá az Egyesült Államok valamelyik főkon-
zulátusa bezáratásának lehetőségét sem.

Vlagyimir Putyin orosz elnök július végén rendelte el, hogy
szeptember 1-jéig 755 fővel, 455-re csökkentsék az amerikai
nagykövetség és három oroszországi konzuli képviselet lét-
számát. A döntést Moszkva a vele szemben bevezetett ameri-
kai szankciók törvénybe foglalt megszigorításával, valamint
orosz diplomaták egy 35 fős csoportjának tavaly év végi –
még az Obama-adminisztráció alatti – kiutasításával indo-
kolta. Ez utóbbi a washingtoni érvelés szerint az amerikai el-
nökválasztásba való orosz beavatkozás miatt történt.

Augusztus végén Washington felszólította Moszkvát, hogy
zárja be San Franciscó-i főkonzulátusát, valamint egy-egy ke-
reskedelmi képviseletet Washingtonban és New Yorkban. Ezt
az orosz fél megtette, de a birtokában lévő épületek esetében
nem adta fel sem a tulajdonjogát, sem a diplomáciai mentes-
ségét, ezért tiltakozott, amikor az amerikai hatóságok beha-
toltak azokba. Moszkva szerint Washington öt ingatlanját
foglalta le, megsértve a diplomáciai mentességről rendelkező
bécsi egyezményt, ami miatt amerikai bíróságon próbál iga-
zának érvényt szerezni. (MTI)

Orosz–amerikai diplomáciai vihar

Klaus Johannis szerint Románia
nem osztja a visegrádi négyek
(V4) nézeteit Európa jövőjét ille-
tően, és az államfő cáfolta csütör-
tökön, hogy az ország közeledne
hozzájuk.

„Románia hosszú évek óta próbál kö-
zeledni a V4-ekhez, ez külpolitikánk
egyik alapvetése. Az utóbbi időben
azonban a visegrádi csoport olyan állás-
pontokat alakított ki, amelyek lényege-
sen eltérnek a mieinktől, így szerintem
jelenleg nincs realitása annak, hogy Ro-
mánia közeledne a V4-ekhez” – mondta
Johannis egy craiovai rendezvényen, új-
ságírói kérdésre válaszolva.

Az elnök úgy vélekedett, a visegrádi
csoporton belül is széthúzás tapasztal-
ható az unió jövőjét illetően. Johannis
populizmusnak minősítette azt, hogy
egyes politikusok Románia és a V4-ek

közeledéséről beszélnek. Az ország kép-
viseletét legmagasabb szinten ellátó,
külpolitikájának irányvonalát meghatá-
rozó államfő a Brexit utáni Európa jövő-
jéről folytatott vita során korábban
többször kifejtette: Románia elutasítja a
többsebességes Európa gondolatát, a
minél teljesebb integrációban érdekelt,
és az EU „kemény magjához” akar tar-
tozni.

A média rosszallóan számolt be arról,
hogy a szociálliberális kormánytöbbség
vezető politikusai – köztük Teodor Me-
leşcanu külügyminiszter – az utóbbi he-
tekben több ízben jelezték: Bukarest
érdekelt a V4-ekkel folytatott együtt-
működés fejlesztésében. Ellenzéki
elemzők szerint nem egyeztethető össze
a német-francia „uniós maghoz” köze-
ledni próbáló román külpolitikával az,
hogy Bukarest a – Brüsszellel sok te-

kintetben szembeforduló – V4-ekhez
soroljon be.

Az ellenzéki média megütközéssel fo-
gadta, hogy Meleşcanu – több balkáni
ország diplomáciájának vezetőjével
együtt – részt vett a V4-ek szerdai buda-
pesti külügyminiszteri értekezletén. Szij-
jártó Péter múlt heti kolozsvári
látogatása alkalmával is a két külügymi-
niszter közös sajtóértekezletén Meleş-
canu leszögezte: Románia érdekelt az
együttműködésben a V4-ekkel.

Korábban a kisebbik kormánypárt, a
liberális ALDE elnöke, Călin Popescu
Tăriceanu szenátusi elnök azt mondta a
román diplomácia éves értekezletén: Ro-
mániának politikai konzultációkat kell
folytatnia a V4-ekkel, mert „hűséges, de
szófogadó és hallgatag szövetségesként”
szerinte nem számíthat semmilyen elis-
merésre. (MTI) 

Nem közeledünk a visegrádi négyekhez



– Milyen lakhatási körülmé-
nyekre számíthatnak a szociális
lakások bérlői, és ki felel ezen
körülmények biztosításáért?

– A lakhatási körülményeknek
meg kell felelniük a minimális elvá-
rásoknak. Ez a Locativ Rt. hatáskö-
rébe tartozik.
ANL-sre nincs sok remény

A 35 év alatti fiataloknak kiutal-
ható ANL-s lakásokra évek óta nem
kell megújítani az igénylést, új in-
gatlanok ugyanis nem épültek. A
polgármesteri hivatal illetékesét
arról is megkérdeztük, mikor vár-
ható ezen a téren változás.

– A 2001. évi 962-es számú kor-
mányhatározat 15. cikkelyének 2.
bekezdése értelmében az ANL-s la-
kásokra vonatkozó igénylői listát
csak akkor kell megújítani, ha az
adott évben új lakások készülnek el
és kerülnek átadásra. Jelenleg a
2014-es évi listával dolgozunk,
amelyen összesen 457 igénylés sze-
repel. Az elmúlt három évben 64 jo-
gosult jutott ANLS-s lakáshoz –
olvashattuk a válaszban, amely arra
nem tér ki, épülnek-e belátható időn
belül fiatalokra váró új tömbházak.
Csaknem másfél évtizede

A szociális lakások igénylői
rendszerint éveket várnak, amíg
sorra kerülnek a listán. Egy harmin-
cas éveiben járó, marosvásárhelyi
édesanya 14 éve adta be iratcsomó-
ját, lakást azóta sem kapott.

– Egy időben a szüleimnél lak-
tunk a férjemmel és a kisfiammal,
aztán családi problémák miatt úgy

döntöttünk, hogy jobb lesz hár-
munknak az albérlet. Azóta kétszer
költöztünk. Én betegnyugdíjas va-
gyok, mindegyre be kell feküdnöm
a kórházba, a férjem külföldön dol-
gozik. A kisfiam iskolás, a kiadások
évről évre nőnek. Kevés a jövedel-
münk, mégsem számít a helyzetünk
prioritásnak – panaszolta a fiatal nő,
aki jelenleg is éppen külföldi keze-
lésen van.

Egy élet sem elég…
Főtéri tágas otthonából kellett ki-

költöznie annak az idős értelmiségi
hölgynek, aki több mint tíz éve
lakik a polgármesteri hivatal szoci-
ális lakásainak egyikében. A ma-
gánház, ahol egész fiatalságát
leélte, állami lakás volt; a rendszer-
váltás után visszaigényelte és rövid
időn belül vissza is kapta a korábbi
tulajdonos.

– Amikor szólt, hogy intézked-
jünk, mert tervei vannak a házunk-
kal, azonnal elmentem a
polgármesteri hivatalhoz – kezdte
történetét. – Három évet kellett vár-
nom a szociális lakásra, addig a két,
akkor már nagykorú gyermekem-
mel a régi otthonunkban maradhat-
tam. A tulajdonos közben, persze,
megemelte a bért. Lakást csak
nekem utaltak ki, mivel nyugdíjas
vagyok, a gyerekek albérletbe köl-
töztek. Nehéz időszak következett,

rengeteg emléktől és a könyvtáram
nagy részétől is meg kellett válnom,
hogy elférjek a kicsi garzonban. 

– Milyen körülmények fogadták a
beköltözéskor? – kérdeztem.

– Bár a szerződésben, amit aláír-
tam, az állt, hogy a lakásban min-
den működőképes, úgy nézett ki az
egész, mint bombázás után. Idővel
aztán mindent sikerült megjavítani,
rendbe tenni. Ez a parányi szoba és
a még kisebb konyha most már az
én birodalmam, kedvem szerint ren-
deztem be, és ha tehetem, ki sem
mozdulok otthonról. Inkább olvas-
gatok, rejtvényt fejtek, tévézek
egész nap. Én mindig a fiatalok tár-
saságát kerestem, de az itteni szom-
szédaim többnyire idős emberek.
Akárcsak én, ők is behúzódnak a
saját fészkükbe, tulajdonképpen
nem is ismerem őket. Eléggé lehan-
gol ez a környezet, úgy érzem, egy
élet sem elég ahhoz, hogy megszok-
jam. De ne értsen félre, nem hibáz-
tatok én senkit, főleg a hivatalt nem.
Kisebb-nagyobb javításokat végez-
tek itt az utóbbi időben, a mellet-
tünk lévő tömbházba még új,
termopán ablakokat is tettek.
Tudom, hogy kevés anyagi forrással
rendelkeznek, abból kell minél több
embernek otthont biztosítaniuk.
Mindenesetre ez jobb, mint az ut-
cára kerülni – tette hozzá a hölgy,
majd azt is megjegyezte, hogy míg
kezdetben ötévente kellett megújí-
tani a bérleti szerződést, most már
hat hónaponként várják a hivatalba.
Ez számára és bizonyára még sok
idős, beteg lakó számára túl nagy
teher.

Több százan várnak szociális lakásra
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A kórház alkalmazottai sokszor
arra kényszerülnek, hogy az orvosi
egyetem környékén hagyják az au-
tójukat, de nemcsak ők, hanem
olyan, mozgásukban korlátozott pá-
ciensek is, akiknek bizony komoly
erőfeszítésbe kerül elgyalogolni az
egészségügyi intézményig.

Valentin Bretfelean, a marosvá-
sárhelyi helyi rendőrségi vezetője
lapunk érdeklődésére megerősí-
tette, hogy sajnos rendszeresen elő-
fordul, hogy a kórház melletti
részen szabálytalanul parkoló gép-
kocsik akadályozzák a mentők ki-
és behajtását a rohammentő szolgá-
lat székhelyére. – A helyi rendőrség
naponta ró ki bírságokat, a járőrcsa-
pataink kiemelt figyelemmel köve-
tik ezt a környéket, de nem
tarthatunk ott állandó jelleggel
rendőrt. Sokan más megyéből ér-
keznek, bemennek a kórházba
ügyet intézni, és úgy parkolják le az
autóikat, hogy akadályozzák a men-
tők közlekedését, és sajnos ember-
életek sodródhatnak veszélybe
emiatt. Amíg elszállíthattuk a sza-
bálytalanul parkoló járműveket,
addig ilyen esetben azonnal lép-
tünk, és felszabadítottuk a mentők
útját, de amióta az érvényben lévő
szabályozások ezt nem teszik lehe-
tővé, nem intézkedhetünk. Van rá
példa, hogy eltelik egy-két nap, és
nem tudjuk azonosítani a forgalmat
akadályozó jármű tulajdonosát –
mutatott rá a helyi rendőrség igaz-
gatója. 

Érdeklődésünkre, hogy került-e
szóba ez az áldatlan állapot a városi
közlekedési bizottságban, kifejtette:
ha összevetjük a környéken lévő
parkolóhelyek számát azon autók
számával, amelyek naponta meg-
fordulnak ott, egyértelmű, hogy egy
beruházás hiányában, amellyel
megnövelnék a parkolóhelyek szá-

mát, nem igazán lehet megoldást ta-
lálni. Egy esetleges variáns lehetne,
hogy legalább a mentők számára
alakítsanak ki egy külön útvonalat,
hogy a szabálytalanul parkoló jár-
művek ne akadályozzák ezek útját
– véli a rendőrfőnök. 

Mint ismeretes, a kórház körüli
terület tulajdonjogát illetően több
évig folyt a pereskedés a megye és
a város között, emiatt semmiféle
olyan beruházásra nem került sor,
ami növelte volna a parkolóhelyek
számát.

Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke lapunk érdeklődé-
sére elmondta, volt egy több évig
folyó per a szóban forgó terület tu-
lajdonjogát illetően a megye és a
város között, és most végre meg-
született a végleges ítélet az
ügyben, de ennek az indoklása még
nem jutott el hozzájuk, így nem
tudják, hogy pontosan mi áll benne.
A tanácselnök szerint a táblabíróság
oldalán elérhető szűkszavú infor-
máció alapján a többhektáros terü-
let bizonyos részei a megyei
önkormányzat tulajdonát képezik
majd, a többi rész pedig visszakerül
a régi tulajdonoshoz, azaz a román
államhoz. Egyelőre senki sem
tudja, hogy pontosan mekkora terü-
letrészekről van szó, ezért várják,
hogy kapják kézbe a végzés hivata-
los indoklását és annak alapján lép-
nek majd tovább. Péter Ferenc
hangsúlyozta, a döntéstől függetle-
nül, a megyei önkormányzat bármi-
lyen fejlesztésre nyitott, és
támogatja azt, a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal fejlesztési
terveiben ugyanis szerepel egy par-
kolóház építése a kórházzal szem-
ben. Ennek kapcsán protokollumot
is kötött a két fél, viszont a tulaj-
donjogi problémák valószínűleg to-
vább késleltetik majd ennek a
megvalósítását. 

Káosz 
a kórház melletti parkolóban 

Fotó: Nagy Tibor

Szobrot állítanak II. Rákóczi Ferencnek 
Mezőpanitban

Rendkívüli eseményre készülnek Mezőpanit-
ban: október 14-én, szombaton 12 órakor
felavatják II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejede-
lem szobrát, Pogány Gábor Benő alkotását.
Az eseményen részt vesz Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere, L. Simon
László országgyűlési képviselő, továbbá
Bodó Előd Barna, a község polgármestere. A
szobor a polgármesteri hivatal előtti téren
kap helyet. 

II. Rákóczi Ferenc 1707-ben, útban Marosvásár-
hely felé – ahol fejedelmi székbe iktatták – a Radnót,
Mezőbánd, Mezőpanit, Marosszentkirály útvonalat
járta be. A helyi hagyomány szerint a fejedelem és kí-
sérete Mezőpanit határában pihent meg, mielőtt be-
vonult Marosvásárhelyre. Ráduly Csongor helyi
történelemtanár kutatásai nyomán kiderült az is, hogy
az utolsó jelentősebb erdélyi kuruc–labanc csata a
szomszédos Mezőmadaras határán zajlott 1708-ban.
Az utolsó erdélyi nagy fejedelemhez való helyi kötő-
dések, a munkássága, a szabadságvágya, az erdélyi
kultúra és vallásszabadság megőrzéséért tett jelentős
hozzájárulása miatt Mezőpanit népe emléket állít e
példamutató életű fejedelemnek. 

A félalakos, kezében jogart tartó fejedelmet ábrá-

zoló szobor Pogány Gábor Benő magyarországi szob-
rászművész alkotása. Egyedi munka, bronzból ké-
szült, kimondottan Mezőpanitba, s csak egy létezik
belőle. Talapzata süttői mészkő. A szobor a polgár-
mesteri hivatal előtti parkban kap helyet. 

A szobor felállítását Barabási Endre, mezőpaniti
születésű, jelenleg Küküllőváron szolgáló református
lelkész kezdeményezte, akinek régi vágya, hogy szü-
lőfalujában megvalósulhasson a szoborállítás. 

Bodó Előd Barna polgármester és Mezőpanit helyi
tanácsa felkarolta az ügyet, és a Monográfia Alapít-
vánnyal, valamint önkéntesekkel közösen dolgoztak
a megvalósításon. 

A szoborállítást a Nemzeti Kulturális Alap, Balog
Zoltán miniszter és L. Simon László képviselő támo-
gatták, a további költségeket helyi adományokból,
felajánlásokból fedezték a mezőpanitiak. 

Terveik között szerepel egy emlékhely kialakítása
is, ott, ahol a hagyomány szerint a fejedelem és kísé-
rete pihenőt tartott a falu határában. Az iskolai okta-
tásban hangsúlyosabban emelnék be a fejedelem
életét, munkásságát azzal, hogy vetélkedőket és ün-
nepségeket szerveznek. Hosszabb távú terv lenne a
Rákóczi-út kialakítása, melynek egyik állomása Me-
zőpanit lesz. (mezey) 

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)

Bemutatók és további előadások
A Tompa Miklós Társulat októberi műsorrendje

Szerdai lapszámunkban tettük közzé a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata kö-
zelgő premierjének részleteit. William Shakespeare
Macbeth című tragédiáját Keresztes Attila rendezésé-
ben, Szabó Lőrinc fordításában láthatja a közönség
október 13-án, pénteken 19 órától a nagytermi stúdi-
ótérben – a bemutatóra a Bernády György-mecénás-
bérlet érvényes, az előadás 18 éven felülieknek
ajánlott. A premiert követően – október végéig – a tár-
sulat közleménye szerint további öt előadást tekinthet
meg a publikum, ezek sorrendben a következők: 

Október 14-én, szombaton, valamint 15-én, vasár-
nap, mindkét alkalommal 19 órától ismét a Macbeth
van műsoron a nagyterem színpadán berendezett stú-
diótérben.

Október 17-én, kedden 19 órakor a Radu Afrim
rendező által jegyzett, több díjat is elnyert Retroma-

dár blokknak csapódik, és forró aszfaltra zuhan című
színdarabot láthatják az érdeklődők a nagyteremben.
Az előadás időtartama 3 óra 10 perc (egy szünettel).

Október 29-én, vasárnap 17 órától a Christine Rin-
derknecht által szerzett Stresszfaktor_15 című ifjúsági
előadás van műsoron Csáki Csilla rendezésében az
underground teremben. A produkció időtartama: 1 óra
30 perc.

Október 31-én, kedden 19 órától ismét premier!
Sütő András méltán közismert drámáját, az Egy lócsi-
szár virágvasárnapja című alkotást tűzte műsorra a
társulat. A Sebestyén Aba által rendezett produkció
bemutatójára a reformáció 500. évfordulója alkalmá-
ból kerül sor a színház nagytermében. A premierre a
Bernády György-mecénás- és Kemény János-bemu-
tatóbérletek érvényesek. (Knb.)



Szombaton kezdődik Budapesten az Erdélyi Művé-
szek Hete rendezvénysorozat, amelynek célja,
hogy a lehető legszélesebb körben mutassa be a
modern erdélyi kultúrát, különös tekintettel annak
sokszínűségére.

A Transilvanum Alapítvány által szervezett egyhetes so-
rozat megnyitóját az Országos Széchényi Könyvtár díszter-
mében tartják, ahol a köszöntők után Juhász Anna irodalmár
Bódi Attila íróval beszélget Lázadni veletek akartam című
regénye kapcsán emlékezetről, diktatúráról, a szembenézés
jogáról és kötelességéről. Az esten közreműködik Pircsuk

Dániel operaénekes, a program végén erdélyi ételekből ösz-
szeállított vacsora várja a vendégeket a könyvtár erkélyén –
írták a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

Október 17-én Sólyom Katalin festett üveg, valamint Tif-
fany-technikájú alkotásainak első önálló bemutatóját tartják
a Duna Palotában. Az est során Józsa Judit szobrászművész,
művészettörténész beszélget a művésszel. A kiállítás megte-
kintése után Antal Imola székelyudvarhelyi operaénekes ad
szólóestet, amelyen opera- és operettáriák, dalok szólalnak
meg az ifjú szoprán előadásában.

A Marczibányi Téri Művelődési Központban október 20-

án tartják az Erdélyi Művészek Hete zárórendezvényét, ame-
lyen fellép Struczuj Evelin Zsuzsa zongoristanövendék, majd
a kolozsvári Octavian Stroia Balett- és Színművészeti Lí-
ceum növendékei, valamint a Magyar Táncművészeti Főis-
kola erdélyi származású hallgatói mutatják be a legismertebb
klasszikus és kortárs balettművek részleteiből összeállított
előadásukat.

Az estét és az Erdélyi Művészek hetét a Budapesti Ope-
rettszínház székelyföldi származású művésznője, Dancs An-
namari előadása zárja, aki a színház legnépszerűbb opera-,
operett- és musicalslágereit adja elő. (MTI)

Kezdődik az Erdélyi Művészek Hete rendezvénysorozat

Az alábbi eset 218 éve, 1799-ben történt
Marosvásárhelyen, a református kollégium-
ban, tehát akkor még Bolyai Farkas sem volt
a „Kolégyom” professzora, de annyira tanul-
ságos, hogy akár ma is megtörténhetne…
Persze a különbség nagy, mert akkor szabad
volt a diákságon testi fenyítést alkalmazni,
ma ez szigorúan tilos. Ám az tény, hogy ha
véletlenül egy mai helyi hatalmasság fiát va-
lamilyen büntetés éri, akkor ma is megtörtén-
het (és sajnos van rá példa), hogy a hibázó
tanárt megfenyegetik. Szerencsére (egyelőre)
tilos a fegyverhasználat, bár a helyi hatalmas-
ságoknak az is kerül, és amint látni fogjuk a
két évszázaddal ezelőtt történt esetből, akkor
a szegény tógátus diákot (aki mellesleg se-
gédtanító volt), lelövéssel fenyegették meg!

Íme, az incidens:
„Tekintetes Nemes Tanács!
Illendő tisztelettel, és atyafisággal jelentjük

a’ Tiszt. Tanácsnak, hogy a’ mi Nemes Re-
form. Colegyomunkban togatus’s egyszers-

mind publicus preceptor Batz Ferenc1 ő ki-
gyelme, Civis Dabolyi György2 ő kigyelme
fiát mint a’ Classisban tanítványát hibáiért
meg vervén; az után (a’ mint szoross investi-
gationk szerént egynéhányon, kik magok hal-
lották) azt referalták, hogy Dabolyi György ő
kigyelme, a’ fia ezen Preceptorát nem csak te-
remtettézte az utcán, hanem fenyegette ’s meg
veréssel sőt a’ lábáról való le lövéssel: – ama
okáért atyafiságoson kérjük a’ Tekintetes Ta-
nácsot, hogy a zűrzavarok el távoztatásokért,
említett Dabolyi György ő kigyelmét, meg za-
bolázni, sőt illendő satisfactiot adni méltóz-
tassék, Tisztelettel vagyunk –

A tekintetes Tanácsnak
Alázatos szolgái
Marosvásárhelyen, ref. Professorok
Basa István
Tsernátoni W. Sámuel
Zilahi Sámuel
Makfalvi Dósa Gergely
Borosnyai Lukáts János
Antal János
Köteles Sámuel
Marosvásárhely, 6. november 1799.”3

Tehát az történhe-
tett, hogy Batz Fe-
renc tógátus, aki
contrascriba4 is volt,
de abban az időben
segédtanítói tisztsé-
get is betöltött, a rá-
bízott Dabolyi
Györgyöt megütötte,
mert nem tanult,
vagy nem készítette
el az iskolai felada-
tát. Az ugyancsak
Dabolyi György
nevű apa azonban a
tanító-diákot (pre-
ceptort) halálosan
megfenyegette. A
professzorátus sze-
rencsére komolyan
vette Dabolyi uram
fenyegetését és a
nemes tanácshoz for-
dult, hogy intsék
meg Dabolyi uramat,
ne fenyegessen lö-
völdözéssel. (Szerin-
tem, ha nálunk
engedélyeznék a
fegyverek használa-
tát, ma is sok sze-
gény tanárt
lepuffantanának.)

Azért tartom érde-
kesnek a történteket,
mert Tonk Sándor

könyvéből5 megtud-
hatjuk, hogy Dabolyi
György aztán nem
subscribeált! Tehát
felső tagozatos diák
nem lett! Vagyis a
mai V–VIII.-at jár-
hatta csak ki, de az is
lehet, hogy csak az
V–VI. osztályokat.
Az apja elvihette,
vagy belátták, a toll-
forgatás nekik nem kenyerük. Ezzel szemben
Batz Ferenc tógátus lett, és akár református
papi szolgálatot is teljesíthetett.

A református kollégium Marosvásárhelyen
csak 1718-ban alakult meg, miután egyesült
a Sárospatakról elűzött kollégiummal, tehát

jövőben fogjuk ünnepelni a kollégium meg-
alakulásának 300. évfordulóját. Azért tartom
tanulságosnak ezt a 218 éves történetet, mert
a nagy professzorok komolyan vették a fe-
nyegetést, és nem csak legyintettek egyet,
hanem írtak a nemes tanácsnak, hogy intse
meg a fenyegető szülőt. Vajon ma mit tud
tenni a tanári kar, ha megfenyegetnek egy ta-
nárt, vagy ma okostelefonnal lefényképezik,
vagy videofilmet készítenek, majd felteszik
az internetre, mit sem törődve azzal, hogy
személyi jogokat sért?!

Viszont nagyon érdekes dolgokra bukka-
nunk, ha utánakeresünk, hogy ma világvi-
szonylatban mely országokban tilos az
iskolákban a testi fenyítés:

A testi fenyítés tilalma Európában először
Lengyelországban jelent meg (1783), a XIX.
században Hollandia, Törökország, Luxem-
burg, Olaszország, Belgium, Ausztria, Fran-
ciaország, a XX. század első felében a
Szovjetunió, Norvégia, Románia, Japán,
Kína és Portugália, a XX. század második fe-
lében a többi európai ország is megtiltotta a
gyerekek iskolai testi fenyítését. Utolsóként
Nagy-Britannia vállalkozott erre, 1986-ban
csak az állami, 1992-ben valamennyi iskolá-
ban betiltották a testi fenyítést. Az Egyesült
Államokban, Kanadában a mai napig nincs

ehhez kapcsolódó egységes szabályozás. (Bo-
reczky, 1999. 772-773.) Az Egyezmény a gye-
rekek jogairól c. ENSZ-dokumentum –
amelyhez Magyarország is csatlakozott – ki-
mondja, hogy a gyereket meg kell védeni az
erőszak minden formájától. 

Magyarországon az
1993. évi LXXIX. tör-
vény a közoktatásról
10. §-ának 2. cikkelye
így fogalmaz: „A
gyermek, illetve a ta-
nuló személyiségét,
emberi méltóságát és
jogait tiszteletben kell
tartani, és védelmet
kell számára biztosí-
tani fizikai és lelki
erőszakkal szemben. A
gyermek és a tanuló

nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak,
kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek
és bánásmódnak. ”6

Érdekes anyag olvasható ezen az oldalon:
https://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/tudo-
many_nevelni_nadpalcaval_

De amikor az általunk forrásanyagként be-
mutatott oklevél íródott, akkor engedélyezett
volt a testi fenyítés, természetesen akkor is
bonyodalmat okozott!

1Batz Franciscus (1794) cellistarum praec.
Contrascriba, canc. (Tonk p. 2929-2940q)

2Dabolyi Georgius (1783) civis eodem die (Tonk
inf 440-479)

3Kolozsvári Állami Levéltár, A marosvásárhelyi
polgármesteri hivatal fondja, Dosszie: Probleme
scolare 1799-1848. Nr. Actului:35/1799-1848.

4Contrascriba = ez mai értelmezésben a diákön-
kormányzati alelnök

5Tonk Sándor: A marosvásárhelyi református
kollégium diáksága 1653-1848, Szeged, 1994.

6A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése,
Az iskolák belső világa, írták: Bábosik István,
Golnhofer Erzsébet, Hegedűs Judit, Hunyady
Györgyné, M. Nádasi Mária, Ollé János, Szivák
Judit, 2006, Bölcsész Konzorcium.

Az iskolai fenyítésről múlt időben
Oláh-Gál Róbert  
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Az ősz nyájas verőfényén ülök,
Körültem sárga, száraz lomb zörög;
Oly jó ittkünn nekem!
A természetnek hervadása
Beszél lelkemnek csendesen.

Tompa Mihály Ősszel című versével in-
dulok sétámra, kedves Olvasóm.

Minden évben ez idő tájt hozza nyilvános-
ságra döntését a Svéd Királyi Tudományos
Akadémia. Ez évben a természettudomány
Nobel-díjait kalendáriumunk sétatereit gya-
korta felkereső kutatások érdemelték ki. Irá-
nyukba igazítom lépteimet ma.

Elsőként, október 2-án az orvosi-élettani
díjazottak megnevezésére került sor. Az idén
Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash és Mi-
chael W. Young amerikai kutatók részesül-
nek a díjban a napi biológiai órát szabályozó
molekuláris mechanizmus kutatásáért.

Már régóta ismert, hogy az élő szerveze-
teknek belső, biológiai órájuk van, amely se-
gíti őket a napi ritmus kialakításában. Az első
kronobiológus a francia geofizikus, csillagász
Jean Jacques d’Ortous de Mairan volt a
XVIII. században. A mimózákat tanulmá-
nyozva figyelte meg, hogy a növény levelei
napközben kiterülnek, alkonyatkor lekonyul-
nak, akkor is, ha állandó sötétségben tartják
őket.

A magyarázatot a belső órát szabályozó
gének megtalálása és az általuk kódolt enzi-
mek működésének vizsgálata adta. Egy több-
szörös negatív visszacsatolásos folyamat ez,
ahol – ciklikus ritmusban – a végtermék
mennyisége és lebomlási gyorsasága szabá-
lyozza azt a génrendszert, ami kódolja szin-
tézisüket. Minden soksejtes élőlényben,
alkalmazkodva a Föld tengely körüli forgá-
sához, ugyanúgy működik ez a sejten belüli
óra, amely nagy pontossággal igazítja a szer-
vezet működését a napszakaszokhoz: szabá-
lyozza a hormonszintet, az anyagcserét, a
testhőmérsékletet, de még az állatok viselke-
dését is.

Sápadt vagyok, mint az ősz s hallgatag,
Nem érzek én sem mély fájdalmakat;
S míg bús szellő susog
S nyájas sugár dereng az őszben:
Ajkam sóhajt, – és mosolyog.

Bölcs mosoly, az emberiség bölcs moso-
lya. 99 évvel megjósolása után, felfedezése
fizikai Nobel-díjat ért. Albert Einstein, pár
hónappal azután, hogy közzétette általános
relativitáselméletét, 1916 júniusában jósolta
meg, hogy minden gyorsuló tömeg gravitá-
ciós hullámot kelt, és a hullámok annál erő-
sebbek, minél nagyobb az objektum tömege.
Gravitációs hullámokat tehát elsősorban
nagyszabású kozmikus események, például
szupernóvák vagy összeolvadó fekete lyukak
keltenek, a hullámok azonban még ezek ese-
tében is csak parányi – pár kilométeres távol-
ság esetén a proton átmérőjének töredékét
jelentő – változásokat okoznak a téridőben.
Maga Einstein sem hitt abban, hogy valaha
mérhetőek lesznek.

Közvetve 1974-ben sikerült kimutatni
őket.

Évtizedekig tartó kutatás után tudósok egy
nemzetközi csoportja 2015. szeptember 14-
én két fekete lyuk ütközése révén végre köz-
vetlen bizonyítékot talált a gravitációs
hullámok létezésére, vagyis a téridő görbüle-
tének hullámszerűen terjedő megváltozására.
A gravitációs hullámok egy 1,3 milliárd 
fényévnyire lévő galaxisból – onnan a fény
1,3 milliárd évvel ezelőtt indult felénk! – ér-
keztek a Földre, ahol az USA-ban működő
LIGO észlelte őket.

Keddi bejelentés: az amerikai Rainer
Weiss, Barry C. Barish és Kip S. Thorne
kapja az idei fizikai Nobel-díjat a LIGO
(lézer interferométeres gravitációshullám-
vizsgáló obszervatórium) létrehozásában és
a gravitációs hullámok megfigyelésében vég-
zett munkájukért. A LIGO-ról, a világ legér-
zékenyebb tudományos műszeréről már volt
szó e hasábokon.

A gravitációs hullámok révén a világűrben
zajló jelentős események megfigyelésének

teljesen új útja nyílik meg. Tudásunk határait
feszegeti a gondolat: a világűr hideg végte-
lensége tudásunk végső korlátja?

Mig jő-megy lelkemen a gondolat:
Szakasztok kisded őszvirágokat;
S végök lesz hirtelen
Sovány, hosszúkás ujjaim közt…
Hideg, nagyon hideg kezem!

A biomolekuláris struktúrák
nagyfelbontású vizsgálata során
– nagy hidegben, alacsony hőmér-
sékleten – alkalmazott elektron-
mikroszkópos vizsgálati
módszerért, a krio-elektronmik-
roszkópiáért ítélték oda szerdán az
ez évi kémiai Nobel-díjat a svájci
Jacques Dubochet, a német-ame-
rikai Joachim Frank és skót Ri-
chard Henderson tudóstriónak.

Az eljárás forradalmasította a
biokémiát. Nemsokára atomi szin-
ten is részletes képet nyerhetünk
az élet komplex gépezetéről.

A kép kulcsfontosságú a meg-
értésben. Az emberi szem számára
láthatatlan dolgok láthatóvá tétele
a lényeg. A biokémia területén 
régóta sok a fehér folt, mert a ren-
delkezésre álló technológia nemi-
gen volt alkalmas a képalkotásra.
Sokáig az elektronmikroszkóp
csak élettelen minták vizsgálatára
volt alkalmas, mert az erőteljes
elektronnyaláb elpusztítja a bioló-
giai mintát.

A kutatók ma már képesek lefa-
gyasztani az élőlények makromo-
lekuláit és láthatóvá tenni a
folyamatokat. Ez döntő jelentő-
ségű az élet megértésében.

1990-ben Hendersonnak sikerült háromdi-
menziós képet alkotnia egy fehérjéről atomi
felbontásban. Joachim Frank volt az, aki ál-
talánosan alkalmazhatóvá tette a módszert.
Jacques Dubochet-nek sikerült vizet vitrifi-
kálnia – ennek során a víz a fagyáspont alatt
üvegszerű, nem kristályos szilárd fázisba
megy át – ami által lehetővé vált a molekulák
természetes formájának megőrzése, még a
vákuumban is. A rég vágyott atomi felbontást
2013-ra sikerült elérni.

Belső órák időfüggő időtlensége. Évmilli-
árdok óta fénysebességgel felénk utazó gra-
vitációs hullám. Betekintés a rövid életű
makromolekulák atomi világába. Hogy illik
a sorba az emberélet hossza?

Ah, mért is ilyen hosszú életünk?
A hatvan, nyolcvan év minek nekünk?
Sokáig élni öröm-é:
Ha bánat, kétség, fájdalom van
Szurkálva perceink közé?

Jobb volna az éveknek csak fele,
Zavartalan öröm közt telve le;
Hogy élet és kebel
Fényes piros lángban, miképpen
A fáklya, úgy lobogna el;

– a borongó Tompával kétkedve kérdezem.
Kétkedve hallgattam a hírt október 6-án. Os-
lóban nyilvánosságra hozták, hogy a nukleá-
ris fegyverek megsemmisítéséért küzdő
nemzetközi mozgalom, az International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons

(ICAN) kapta a 2017. esztendő Nobel-béke-
díját.

A szervezet fő célja felhívni a figyelmet a
nukleáris fegyverek felhasználásának kataszt-
rofális következményeire, és minden erőfe-
szítéssel a fegyverek szerződésen alapuló
betiltásán dolgozik. Jelenleg 15 ezer nukleá-
ris fegyver van a világon, amit 9 hatalom bir-
tokol.

A döntés mindenképpen óriási meglepetés,
hiszen előzetesen néhány közismert személy
– államelnök, vallási vezető, külügyér, EU-s
biztonságpolitikus – neve vetődött fel a
Nobel-békedíj várományosai között, akik azt
– szerintem – meg nem érdemelnék soha.

A Nobel-bizottság döntésének hátterében
a világ kilenc nukleáris fegyverrel rendelkező
hatalmának elítélése áll. E kilenc állam mind-
egyike bojkottálta az atomfegyverek meg-
semmisítéséről szóló tárgyalásokat ez év
júliusában. (A szerződést 122 ország írta alá
az ENSZ New York-i székhelyén!)

Az észak-koreaiak erőfitogtatása figyel-
meztető. Hirosima és Nagaszaki égő ember-
fáklyái beleégtek az ember retinájába.

De égő fáklya nem vagy, életem!
Úgy sápadok meg én is csendesen 
Mint ágon a levél…
Ah, a természet haldoklása
Lelkemmel titkosan beszél!

– fejezi be ősszel fogant gondolatsorát
Tompa.

Az idei Nobel-díjak némi optimizmusával
vallom, hogy az ember értelmes lénye a ter-
mészetnek, és még sokáig írja annak króni-
káját.

Maradok kiváló tisztelettel, e kalendárium
igrice.

Kelt 2017-ben, októberének közepén, 30
évvel azután, hogy az USA először vetett be
delfineket háborús célokra a Perzsa-öböl-
ben…
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Úgy sápadok meg én is csendesen, mint ágon a levél

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CCLXXVI.)

Az ősz nyájas verőfényén ülök

Komoly tanulságokkal szolgálhatnak
a jelenkor számára, különösen a ter-
mészetvédelmi erőfeszítésekre vo-
natkozóan a földtörténet eddigi
tömeges kihalásai – figyelmeztetnek
a kutatók.

A Nature Communications című folyóirat-
ban közölt tanulmány készítői a Pangea nevű
szuperkontinens – amelyből a lemeztektoni-
kai mozgások révén kivált minden mai kon-
tinens – biológiai sokféleségének hosszú
távú változásait elemezték – írta a BBC
News.

A szakemberek csaknem 900 olyan állat-
fajt követtek nyomon, amely nagyjából a 260
millió és 175 millió évvel ezelőtti időszakban
élt. Ebben a periódusban két tömeges kihalás
is végbement, és megjelentek az emlősök, a

dinoszauruszok, a krokodilok és a teknősök.
A mintegy 252 millió évvel ezelőtt, a perm

és a triász kor határán bekövetkezett nagy ki-
halásnak nevezett eseményről úgy tartják,
hogy a szárazföldi fajok 70 százalékának a
kipusztulásához vezetett.

Az egyik legelterjedtebb állat ekkortájt a
Lystrosaurus, az emlősök egy korai rokona
volt, amely a mai Oroszország, Kína, India,
Afrika és Antarktisz területén élt. A Lystro-
saurus-fosszíliák azt sugallják, hogy ez a szá-
razföldön élő, növényevő gerinces uralta a
Földet, miután sok más állat kipusztult.

Minden egyes tömeges kihalást követően
bolygószerte ugyanolyan új fajok bukkantak
fel és váltak egyeduralkodóvá évmilliókig.

A tanulmányt vezető David Button, a Bir-
minghami Egyetem munkatársa szerint akár-
csak az emberiség történetének, úgy a

földtörténet eseményei is fontos tanulságok-
kal szolgálnak a jelenkor számára és a jövőre
nézve is.

„A múlt tanulsága az, hogy a tömeges ki-
halásoknak a fajveszteségen túl is óriási a ha-
tásuk” – magyarázta a szakember.

A kutatók szerint a fosszíliákból nyert in-
formációk segíthetik a jelenkori természet-
védelmi erőfeszítéseket. Mint hangsúlyozták,
ez azért is különösen fontos, mert a vadálla-
tok természetes élőhelyeinek elpusztítása, a
túlvadászat, a környezetszennyezés, az ég-
hajlatváltozás és az invazív fajok terjedése
miatt a bolygón jelenleg a hatodik tömeges
kihalás zajlik, amelynek valószínűleg az elő-
zőekhez hasonló következményei lesznek.
(MTI)

A tanulmányt vezető David Button 
Forrás: butlerlabham.com

Tanulságokkal szolgálhatnak 
a földtörténet eddigi tömeges kihalásai



Nagyenyeden tartotta regionális kon-
ferenciáját az Európai Protestáns Ma-
gyar Szabadegyetem Erdélyi Köre
(EPMSZ-EK). Az erdélyi reformáció
fellegvárában alakult meg 17 évvel
ezelőtt az európai protestáns értelmi-
ség erdélyi fóruma. Tagjai október 
6-8-án „a lelki, szellemi gazdagodás
reményében” tértek vissza a forrás-
hoz – emlékezett meg a kezdetekről
Varga Gábor leköszönő elnök, aki két
cikluson át vezette a kört.

Új kezdet – 501
Létezésének első évtizedében az évi két

konferencia során a kör tagjai bejárták a föld-
rajzi és szellemi Erdély útjait, és szinte nincs
olyan reformátusok lakta tájegység, ahova ne
jutottak volna el. Az idei találkozó munkací-
méül választott Új kezdet – 501 szellemében
megújult erővel lépnek tovább. Ennek mi-
kéntjét az első este tartott közgyűlésen öntöt-
ték formába. Mivel az utóbbi időben két
elnökségi tag, Tonk István és Kántor Lajos el-
távozásával megritkult a vezetőség, a köz-
gyűlés az új elnök mellett új elnökséget is
választott. Az elnöki tisztséget Veres-Kovács
Attila nagyváradi református lelkész, a kör
korábbi ügyvezető elnöke tölti be, segítőtár-
sai az elkövetkező négy évre Bartók Júlia,
Demeter József, Ötvös József és Tolnay István
lesznek. 

Legfontosabb céljuknak továbbra is az eu-
rópai protestáns szellemiség érvényesítését
tekintik a politikai és egyházi választóvona-
lak fölé emelkedve, ahogy a hivatalos alapító
okiratban megfogalmazták. A tagság bővíté-
sére törekednek, az évente megszervezendő
találkozókat pedig új tartalommal megtölteni,
új jogi keretet adva az egyesületnek. Rendez-
vényeikkel a készülő centenáriumi megem-
lékezést övező feszültséget kívánják
ellensúlyozni, bizonyítva, hogy volt és van
magyar értelmiségi élet Erdélyben – hangsú-
lyozta az elnök, aki beszámolt az első nap el-
hangzott előadásokról is. 

A nt. Tóth Tivadar nagyenyedi református
lelkipásztor tartotta áhítatot követően dr.
Gudor Kund Botond református lelkész-es-
peres, történész, egyetemi előadótanár a
nagyenyedi református kollégium történetén
át arra a különös jelenségre világított rá, hogy
a kollégiumba hívott nemzetközi rangú taná-
rok, valamint a mecénás főurak által Erdély-
ből kiküldött diákok hozták magukkal a
reformáció frissítő szellemét. E kettős irány
metszéspontjában Nagyenyed a 16. század
második felétől és a 17. század kezdetétől az
európai értékek körforgásának a része lett, és
a tudomány diplomáciája fölülírta a nemzet-
közi politika Erdélyre gyakorolt hatását.
Mivel Enyed szerepét az erdélyi protestáns
értelmiség formálásában ma sem lehet elha-
nyagolni, a kollégiumot úgy kell életben tar-
tani, hogy megmaradjon világító fáklyának
(Nagyenyed és a Hegyalja tájegység szerepe
a reformáció erdélyi történetében). 

Szőcs Ildikó, a Bethlen Gábor Kollégium
igazgatónőjének előadása tényszerűen illesz-
kedett a konferencia tematikájába. Az előadó
a kollégium 20. századi küzdelmét hangsú-
lyozta, egyrészt a fizikai fennmaradásért,
másrészt szellemi értékeink megőrzéséért az
allegorikus beszéd eszközeit is felhasználó
pedagógusai által. Igazgatóságának 14 éve
alatt történt meg a kollé-
gium teljes felújítása, és
annak a keresztszülői
rendszernek a bevezetése,
amelynek köszönhetően
nemcsak Fehér, Erdély
többi megyéjéből is tud-
nak diákokat toborozni,
akiknek ösztöndíjat bizto-
sítanak. Ebben mind a
magyar, mind a román
állam nagy segítséget
nyújt. (A Bethlen Gábor
Kollégium szellemiségé-
nek kisugárzása – 1622–
2017).

Az előadások kapcsán
elhangzott vita építő jel-
legű volt. Az Erdélyi Kör
konferenciájára Európa
több részéből érkeztek
vendégek. Egyre többen
jönnek Nyugatról, mert valami vonzza őket
vissza a gyökerekhez – számolt be az első
nap eseményeiről az új elnök. Az esemény
alatt a Bethlen kollégium híressé vált egykori
diákjai közül a mezőségi származású Barcsay
Jenő Kossuth-díjas festő, grafikus, művészet-
pedagógus és tanítványainak képeiből nyílt
kiállítás. 

A konferencia második napján az Ötvös
József református lelkipásztor áhítatában el-
hangzottakkal indultak dél-erdélyi nemzeti
örökségünk helyszíneire a résztvevők. Azt
megelőzően Dvoracsek Ágoston, a Bethlen
kollégium fizikatanára ismertette az iskola

történetét, amelynek alapítása
két fejedelem, Bethlen Gábor
és I. Apafi Mihály nevéhez
kötődik, akiknek szobra a szé-
pen, elegánsan felújított is-
kola udvarán áll, a híres
egykori orvos, tanár, Pápai
Páriz Ferenc szobrával egye-
temben. 

Az iskolának jelenleg 640
diákja van, akik az előkészítő
osztálytól kezdve a középis-
kola természettudományok –
matematika-informatika, óvo-
dapedagógus és tanítóképző,
valamint turisztika szakosz-
tályban tanulnak. 

A szóbeli bemutatót köve-
tően a csoport megtekintette a
természetrajzi múzeumot. A
tanár úr felhívta a látogatók fi-
gyelmét a pálmalevél-kövü-
letre, amely Áprily Lajost
megihlette, aki a két világhá-
ború között a kollégium ta-
nára volt. 

Az elegáns, ízléses iskola-
épületben a szaktermek a kol-
légium híres diákjainak nevét

viselik. Az udvarbeli épületen márványtábla
őrzi a neves tanárok és egykori diákok emlé-
két. Sajnos a dísztermet és az iskolamúzeu-
mot nem tudtuk megtekinteni, mert hosszú út
várt ránk, hogy a környékbeli kiürülő magyar
falvak évszázados műemlék templomait
megnézzük. 
Harangot öntetett

Az első állomás a Hegyalja települései
közül Boroskrakkó, ahol bezárt kapu mögött
magányosan áll kisebb-nagyobb kövekből ra-
kott falával a 13. században román stílusban
épült templom. A műemléket háromnyelvű
tábla is jelzi, románul, franciául és angolul ol

vasható a története, holott rendszeresen
magyar turisták látogatják, és hasonló a hely-
zet Magyarigenben is. A védőfallal körülvett
háromhajós bazilika két hajója már elúszott
a pusztulás vizein, ami megmaradt, abban da-
rabos középkori hangulat fogad. A templom
gazdája Szász Csaba magyarigeni lelkész. A
Máriának ajánlott katolikus templomot a II.
András uralkodó által a Rajnán túli területek-
ről betelepített németek emelték. Katolikus
lakossága a reformáció idején, 1567-ben tért
át a protestáns hitre. A templomot 1672-ben
gótikus stílusban átépítették. A padlózatát al-
kotó római téglákat az 1960-as években vég-
zett restaurálás idején rakták le, szentélyében
még látszanak a gótikus boltozat maradvá-
nyai, déli falán falfestmények töredéke. Tör-
ténete, akárcsak a falué, tragédiák sorozata.
A Horea–Cloşca vezette lázadás idején kira-
bolták, az 1848-as forradalomban a falu ma-
gyar lakosságának felét a román felkelők
agyonlőtték. A megélhetést biztosító vagyo-
nától az egyházat és a helybelieket az államo-
sításkor fosztották meg. Ma a gyülekezet
nyolc lélekből áll, kéthetente tartanak isten-
tiszteletet, a nagy ünnepek harmadnapján
összegyűlnek a környező falvak lakói közös
úrvacsoraosztásra. Évente cserkésztáborokat
szerveznek, a gyülekezeti napot szeptember
8-án tartják, a templom védőszentjének em-
lékére. Nagy esemény volt az idei évben,
hogy a boroskrakkói származású Tibori
Mária 640 kilós harangot öntetett az üres ha-
rangtoronyba. 
Bod Péter emléke

Magyarigenben középkori hangulatú kapu-
aljon át lehet bejutni Erdély legszebb késő
barokk templomába. Az 1781–83 között
emelt háromhajós, háromszáz férőhelyes
templom olasz építészek munkája. Stukkók-
kal díszített hófehér belső tere, az erkélyek
ívelt, faragott mellvédje, az aranyozott akan-
tuszlevelekkel díszített, szürke carrarai már-
ványból készült szószéke bármely erdélyi
nagyváros díszére válna. A szászos belső
udvar 1485-ben épült parókiáján élt 1749–69
között Bod Péter református lelkész, író, iro-
dalom- és egyháztörténész, a késő barokk
korszak legnagyobb magyar tudósa, a Ma-
gyar Athenas című, 1766-ban megjelent lexi-
kon szerzője, amely több mint ötszáz magyar
írót mutat be. Bod Péter korábban Árva Beth-
len Kata udvari papja volt Olthévízen, onnan
hívták meg 1749-ben Magyarigenbe. A gyö-
nyörű új templom építését már nem érhette
meg, így már csak mellszobra áll a templom
belsejében, sírja és márványszobra a temp-
lomkertben. 

A vásáros település története is tragikus
események sorozata. Basta zsoldosai, török-
tatár hadak pusztították, a felkelő mócok 187
magyar férfit végeztek ki, ami átrajzolta la-
kóinak összetételét. A jelenlegi lelkész nagy-
apja, Szegedi László ötven évig szolgálta a
helyi református közösséget, amely ma 36
személyből áll. A templom udvarán álló isko-
lában tanult gróf Teleki Sámuel, a Teleki
Téka megalapítója. 

Gyulafehérváron, Erdély ősi történelmi fő-
városában a 13. században épült székesegy-
házat, a püspöki palotát, majd az erdélyi
fejedelmek egykori palotáját tekintjük meg,
amelynek kaszárnyává alakítása vetett véget
régi pompájának. Ma a vár legrosszabb álla-
potban levő épülete, amelynek bejáratánál az
egyesülés doborművét helyezték el. A 3x6,2
méteres dombormű Mihai Viteazult ábrá-
zolja, ahogy a három ország képviselői hó-
dolnak neki.
Lelkes szórványgyülekezet

Mivel a marosszentimrei templom „kul-
csárját” nem sikerül elérni, Tövisig megyünk.

A vasúti csomópontként ismertté vált
település története is regénybe illő.
Mai református temploma középkori
eredetű, tornya gótikus stílusú. A
Basta pusztításai nyomán romosan,
fedél nélkül álló templomot Apor Ist-
ván építtette újra református felesége
számára. A házak és kertek között
megbújó templomot Téglás Tibor
Miklós fiatal lelkész mutatja be. Mű-
emlék épületről lévén szó, nehéz pá-
lyázni a felújítására, holott a falak, a
padlózat állandóan nedves. Gyüleke-
zete 138 személyből áll, akikről sze-
retettel beszél, kiemelve, hogy a
szórványban nagyon lelkesek az em-
berek. Magyar iskola már nem mű-
ködik a településen, és a nagyenyedi
kollégium nyújtotta lehetőségeket
sajnos kevesen használják ki,
mondja a kézimunkákkal otthonossá
tett templom lelkésze. 
300 gyümölcsfa

Utunk utolsó állomása Csombord. Az er-
délyi Hegyalja leghíresebb bortermő faluja a
18-19. században a Kemény család és a nagy-
enyedi kollégium birtoka volt. 1935-ben a
kollégium borászati iskolát alapított, a Ke-
mény család barokk kastélya a mai iskola ud-
varán áll. A református egyház igényelte
vissza, hogy rendbe tegye, de a per még nem
zárult le, így a kastély állaga egyre romlik. A
dombtetőről, amelyen a 13. században épült
református temploma áll, gyönyörű kilátás
nyílik az aljban kanyargó Marosra. A régi
templomot 1702-ben alakították át, akkor
kapta a barokk stukkó díszítést a Kemény
család címerével. 1918-ban készült, csinos
kőtornyát Kós Károly tervezte. 

Csombord a reménység faluja, hiszen 300
lelkes gyülekezete száz éve nem apadt egy lé-
lekkel sem. Lakói oltványozással foglalkoz-
nak, rózsa-, szőlő-, gyülmöcsfaoltványai
messze földön keresettek. A fiatalok otthon
maradnak, és a szülők mesterségét folytatják
– számol be Boros Imre László református
lelkész, aki értékeli a templomba járó, az egy-
házáért szívesen adakozó gyülekezet ragasz-
kodását. Tagjai között vannak bortermelők is,
de az iskola mezőgazdaság szakos osztálya
már csak román nyelven működik. Boros Er-
zsébet tiszteletes asszony látja el a kántori te-
endőket. Az ismert népdalénekest és -gyűjtőt
a magyar kultúra napján Csokonai Vitéz Mi-
hály-díjjal tüntették ki. Boros Erzsébet három
tánccsoportot vezet, amelyekkel gyakran hív-
ják fellépésekre. A háromgyermekes lelkész
elmondja, hogy nemrégiben 300 gyümölcsfát
telepített, ami azt jelzi, hogy szeretik és jól
érzik magukat Csombordon.

A protestáns szabadegyetem zárónapján a
Németországból érkezett Varga Pál lelki-
pásztor, az EPMSZ elnöke tartott istentiszte-
letet a nagyenyedi református templomban,
majd Torockó érintésével utaztak haza az Er-
délyi Kör tagjai. 

A tövisi templom bejárata                 Fotó: Bodolai Gyöngyi

A csobordi templom tornya

A boroskrakkói középkori templom

A magyarigeni fehér csoda

Bodolai Gyöngyi
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Szórványemlékhelyek Fehér megyében 

Feltöltődés a forrásnál
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Biobazár 
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám

Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro
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ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 
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VÍZSZINTES: 1. Klasszicista építész, 150 éve halt meg (Mátyás). 9. Gléda. 10. Arab
paraszt. 11. Festő, illusztrátor, 150 éve született (Károly). 16. Cin. 18. Most is ez van!
19. Vasatlan! 21. Sűrű eső. 22. Színésznő (Eszter). 24. Magyar megye (röv.). 25. Írország
kelta neve. 26. Bolt (angol). 27. Pogány lázadó (XI. sz.). 28. Kis ház. 29. Tehénhang. 30.
A 10 alapú logaritmus jele. 31. Lantszerű keleti hangszer. 32. Kukoricapálinka. 35. Angol
politikus (sir Anthony). 37. Paripa. 38. Német személynévmás. 40. ... Ekberg (színésznő).
42. Barátnő (francia). 45. Baracs szerelme (Mágnás Miska). 47. A templom .... (szegény).
49. Görög betű. 51. Fiatalos köszönés. 52. Más által árut értékesítő. 54. Római 505 (röv.).
55. Angol író, 300 éve született (Horace, Earl of Oxford). 56. Francia író, politikus,
250 éve született (Henri Benjamin Constant de).

FÜGGŐLEGES: 1. Gábor ... ... (színésznő). 2. Zeusz egyik kedvese. 3. Királyi széken
ül. 4. Spanyol és francia autójel. 5. Döntetlen a sakkban. 6. Kettőzve: üres beszéd. 7. ...
Capone (gengszter). 8. Katafalk. 11. Kuruc brigadéros, 300 éve kivégezték (Orbán). 12.
Ábrahám felesége. 13. Elbeszélő költészet. 14. Az új román lej.  15. Numero (röv.). 17.
Norvégia honi neve. 20. Száz éve született írónő (Magda). 22. Oda-vissza férfinév. 23.
Azonban. 24. Paszuly. 26. Iskola (biz.). 27. ..., vidi, vici (Caesar). 29. .... Lisa (Gioconda).
31. Magányosan élő személy. 33. Szobor áll rajta. 34. Attila névváltozata. 36. Egész része.
39. Laborfalvi ... (Jókainé). 41. Kettőzve: algákból készült zselatin. 43. Latin és. 44. Belga
biokémikus, Nobel-díjas, 100 éve született (Christian de). 46. ... Dagover (színésznő).
48. Teller ..., atomfizikus. 50. Tromf. 51. A kén és a volfrám vegyjele. 52. Tova. 53. Az
oxigén és a szén vegyjele.

L.N.J.

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 26-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt négy-
zetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva John G. Avildsen 1976-ban ren-
dezett,  világhírű filmjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Verőér – C-vitamin-hiánybetegség. 7. Skálahang – Vonat eleje! 8.
Szülésznő – Aggodalom. 9. Átirat része! – Norvég popegyüttes. 11. Végtelen róna! – Dob
betűi. 12. Bódult, kótyagos – Csípős fűszer. 14. Lám – Páratlan rag! 15. Kordé – Kockázat,
tét. 18. Könnyed gyaloglás, járás – Adót meghatároz. 19. Sovány, girhes – Ruhakészítő
mester. 22. Azonos betűk – Svéd és gaboni gépkocsijelzés. 23. Parányi rész – Öreg. 25. A
buddhizmus egyik ága – A szén, bór és kálium vegyjele. 27. Oroszországi folyó – Osztrák,
kubai és ománi autójelzés. 28. … bíró, (Móricz) – Ősapa. 30. Francia arany – Sorvégek!
31. Érzékcsalódás, káprázat – Nyelvtani fogalom.  

FÜGGŐLEGES: 1. Német népcsoport – Forma. 2. Édességféle – Kikapar, váj. 3. Lán-
gol – … Leipzig, német futballcsapat.  4. Éjszakai mulató – … Roy (Walter Scott). 5.
Konyhakerti növény – Másolópapír. 6. Anekdota – Dél-amerikai társasági tánc. 10. Ma-
nilakender – Szivárványhártya. 13. Máshollét igazolása – Szárított fű. 16. Hivatali helyiség
– Vályú. 17. Szamár, tréfásan – A tavasz is ez. 20. … Eszter, (Németh L.) – Gyorsan eszik,
habzsol. 21. Pénztelen, nincstelen – … atya bűne (J. M. Eca De Queiros). 24. Kistestvér,
argóban – Előidéz, kivált. 26. Csendben nyit! – Karol egynemű hangzói. 29. AÖ – A jód
és urán vegyjele. 

Koncz Erzsébet

A TALÁLÓS KÉRDÉS (3.) 
című pályázat nyertesei:

SZŐLŐSSI ROZÁLIA, Marosvásárhely, 
Moldovei u. 16/13. sz.

OZSVÁTH ÉVA, Marosvásárhely, 
Predeal u. 49. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
A FOLYÓVíZ MIT HÁGY EL LEGTöBBET?

FöVENYT S KöVET.
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot 
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es 

telefonszámon.

Megfejtések az október 6-i számból:
Klasszikus (Ikrek): A keresztapa
Skandi: Ha neked fontosabb az a tüntetés,
mint a családod, akkor nyugodtan csak menj.
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Nehezményezi a marosvásár-
helyi Maros KK vezetősége,
hogy a sportággal foglalkozó
– a kosárlabdakedvelők köré-
ben széles körben olvasott –
Totalbaschet szakportál va-
lótlan tartalmú cikket jelen-
tetett meg a klub anyagi
helyzetéről. Erről a klub el-
nöke beszélt a szerdai sajtó-
tájékoztatón.

Béres Loránd elmondta: nem érti,
kinek lehet az érdeke a zavarkeltés,
hiszen a cikk aláírás nélkül jelent
meg, és olyan részigazságokat tartal-
maz, amelyek a valóságtól eltérő

helyzetet sugalltak a klub állapotáról.
„Egy hónapja kiálltunk a nyilvános-
ság elé, őszintén feltártuk a helyzetet,
nem tagadtuk, hogy jelentős adóssá-
gunk van, de arról is beszámoltunk,
hogy milyen intézkedéseket hoz-
tunk, hogy helyrehozzuk a mérleget.
Azóta egyre többen álltak mellénk,
és az adósságokból is sikerült tör-
leszteni” – mondta Béres, aki azt is
felrója a portálnak, hogy nem kérték
ki az ő álláspontjukat.

Ami az elmaradt terembért illeti,
amellyel a Totalbaschet indítja az
anyagot, éppen a múlt héten jelezte
a klub, hogy találtak egy támoga-
tót, amelynek a segítségével legna-
gyobb részben rendezték ezt a
dolgot. „Úgy érzem, az állítások el-

lenére a Maros KK felfelé ívelő pá-
lyán van, semmiképpen nem fe-
nyegeti végveszély, ahogy a cikk
sugallja, és ez a csapat, amelynek
a tagjai beleegyeztek a fizetésük
csökkentésébe is, amikor jeleztük,
hogy nem tudjuk kifizetni azt az
összeget, amelyben eredetileg
megállapodtunk, megérdemli a kö-
zösség támogatását” – vonta le a
tanulságot az elnök.

A SCMU Craiova elleni mérkő-
zést ma 18 órától játsszák a ligeti
sportcsarnokban, és a klub képvi-
selői arra kérik a közönséget, ezút-
tal is álljon melléjük, a nézők
töltsék meg a csarnokot, mert a
buzdításuk sokat számíthat az ered-
mény szempontjából.

Bálint Zsombor

Kinek érdeke a zavarkeltés a Maros KK-nál?

Három nap alatt a második hazai
1-1-et érte el a Marosvásárhelyi
ASA női labdarúgócsapata. A 2.
fordulóból elhalasztott, Universita-
tea Alexandria elleni találkozón ha-
sonló eredmény született, mint

szerdán Borgóprunddal. A csődbí-
róság döntésére várva a csapat a to-
vábbiakban is csupán 11 játékosra
alapoz, és ez a második hazai dön-
tetlen arról tanúskodik, hogy az
idén akkor is búcsút mondhat a

csapat a tabella első felének, ha si-
kerül befejeznie az idényt. Szom-
baton Székes Károly csapata a
címvédő Kolozsvár otthonába láto-
gat, ahol egyetlen célja lehet: minél
kisebb arányban maradni alul. (b)

Újabb döntetlent ért el a női focicsapat

A labdarúgó 1. liga 14. fordulójának televíziós közvetítési rendje

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 2. ligás bajnokság hét végi

(12.) fordulójában esedékes mérkőzését kedden 19.30
órai kezdettel játssza le a Marosvásárhelyi ASA: a
Trans-Sil stadion vendége a Nagyszebeni Hermanns-
tadt AFC csapata lesz.

A 3. liga V. csoportjának 8. fordulójában: ma 15
órától: Magyarigeni Performanţa – Szászrégeni Avân-
tul; szombaton 15 órától: Tasnádi Unirea – Radnót
SK.

A Maros megyei 4. ligás bajnokság 8. fordulójá-
ban: ma 19.30 órai kezdettel: Marosvásárhelyi MSE
– Mezőméhes; szombaton 11-től: Náznánfalva – Ma-
rosludas, Kutyfalva – Nagysármás, Szováta – Maros-
vásárhelyi Gaz Metan, Dicsőszentmárton –
Nyárádszereda, Dános – Nyárádtő, Ákosfalva – Ma-
rosvásárhelyi Atletic.

A női 1. liga 5. fordulójában, szombaton 16 órától:
Kolozsvári Olimpia – Marosvásárhelyi ASA.

A futsal 1. liga 6. fordulójában, szombaton 16.30
órai kezdettel: Jászvásári CSM Politehnica – Maros-
vásárhelyi City’us.

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga 2. fordu-
lójában, ma 18 órától a ligeti sportcsarnokban: Maros
KK – SCM U Craiova (TV: DigiSport).

A női Nemzeti Liga 3. fordulójában, szombaton 18
órától: Gyulafehérvári Universitatea – Marosvásár-
helyi UPM Sirius.

RÖPLABDA. A női A1 osztályú bajnokság 1. for-
dulójában, szombaton 18 órától, a MOGYE Pongrácz
Antal-csarnokában: Marosvásárhelyi Medicina CSU
– Kolozsvári U.

KÉZILABDA. A férfi A osztály B csoportjának 5.
fordulójában: Nagyszebeni HC – Segesvári CNE (va-
sárnap, 17 óra), Segesvári HCM – Universitatea Cra-
iova (vasárnap, 18 óra, Radu Voina-csarnok).

A női A osztály B csoportjának 5. fordulójában:
Nagyváradi CSU – Marosvásárhelyi Olimpic (szom-
baton), Marosvásárhelyi Mureşul – Resicabányai
CSU (vasárnap, 17 óra, ligeti sportcsarnok).

Október 13., péntek:
* 20.45 óra: Voluntari FC – Bukaresti FCSB
Október 14., szombat:
* 16.30 óra: Medgyesi Gaz Metan – Konstancai Vi-

itorul
* 19.15 óra: Jászvásári CSM Politehnica – USK

Craiova
Október 15., vasárnap:
* 18.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Astra

Giurgiu

* 20.45 óra: Kolozsvári CFR – Botoşani FC
Október 16., hétfő:
* 18.00 óra: Temesvári Poli ACS – Concordia Chi-

ajna
* 20.45 óra: Bukaresti Dinamo – Bukaresti Juven-

tus
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Di-

giSport, a Telekom Sport és a Look TV/Plus.

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
nyilvános árverést szervez 

2017. október 25-én 10 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca 30. szám
alatti székhelyén a következő javak értékesítésére:
– Terglav-FE30 fűrészgép, kikiáltási ár 22.200 lej; Mato MV1/2 fenőgép, 5.438 lej;
ADM 320 típusú gyalugép, 3.750 lej; Gobe CT 115 kW-os lemezkazán, 3.375 lej,
Gobe 47 kW-os öntvénykazán, 75 lej; 2001-es MAN haszonjármű, 21.600 lej; 2003-
as DAF  haszonjármű, 21.300 lej; 1998-as Volvo haszonjármű, 18.750 lej; 1998-as
Kogel félpótkocsi, 7.125 lej; 2005-ös Schmitz félpótkocsi, 11.400 lej; 2004-es
Schmitz Cargobull félpótkocsi, 10.875 lej; 2002-es General Trailers félpótkocsi,
19.125 lej; 2013-ban készült föld alatti tartály, 7.350 lej. A Gemaco Kft. tulajdonát
képező ingóságot az állami adósságok behajtása céljából értékesítik.  (A kikiáltási
ár nem tartalmazza a héát.)
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék
erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A fent említett jogszabály 250. cikkelyének 4. bekezdése j) pontja, valamint  7.
cikkelye értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy nappal
az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a
kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a
Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785 számlára
kell átutalni, címzett a  Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 –
vagy banki  garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt
képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által
kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat
román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány  másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt
vehessenek az árverésen.  
A Gemaco Kft. javainak árveréséről szóló közlemény  kifüggesztésének időpontja:
2017. október 13. 
A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a
Dicsőszentmártoni,  Bonyhai Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén és
megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.   
Bővebb felvilágosítás  a  végrehajtói irodában (Baltatu Gheorghe felügyelő) vagy a
0265/443-312-es telefonszámon. 

Álláshirdetés
Az utólag módosított és kiegészített 2011. évi 286. számú törvény 7. cikkelyének 1. bekezdésében foglalt

általános követelmények betartásával 
Szováta város – CUI 4436895, tel. 0265/570-218, fax.: 0265/570-524 –
versenyvizsgát hirdet a következő megüresedett állások betöltésére:

• egy takarítói állás a nemzetközi kapcsolatok, kultúrház, kulturális, sporttevékenységek 
osztályára

• négy szakképzetlen munkás az utcai takarítással foglalkozó osztályra
• három munkás a zöldövezeteket karbantartó részlegre
• nyolc munkás az útkezelő részlegre
• két nehézgépvezetői állás az útkezelő részlegre

A versenyvizsga három részből áll: 
– dossziéválogatás
– írásbeli vizsga: november 6-án 10 óra, állásinterjú: november 7-én 10 óra. Mindkét vizsgára a polgár-

mesteri hivatal Fő út 155. szám alatti székhelyén kerül sor. 
A versenyvizsgára való feliratkozáshoz a következő iratok szükségesek: 
– kérvény, a hivatal vezetőjének címezve

– a személyazonossági igazolvány másolata
– a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat
– önéletrajz
– a tanulmányokat és a szakképesítéseket igazoló diplomák másolata 
– keresztlevél és házassági igazolvány (esetenként)
– a katonakönyv másolata (esetenként)
– a munkakönyv, esetenként annak az igazolásnak a másolata, amelyből kiderül a munkában eltöltött szol-

gálati idő
– erkölcsi bizonyítvány 
– C és E kategóriás hajtási jogosítvány a sofőrök esetében
A dossziék leadásának határideje október 27-én 14 óra, a hivatal székhelyén. A könyvészetet ugyancsak

a hivatalban függesztik ki.
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 115-ös mellék. 

Fülöp László Zsolt polgármester

A III. Székelyföldi Fotóbiennálén
három, nemzetközileg is elismert
fényképész tart majd előadásokat és
műhelymunkákat Sepsiszentgyör-
gyön a hétvégi rendezvénysorozat
keretében.

Eifert János a szakma egyik leg-
ismertebb magyarországi képvise-
lője, a világ több mint 40
országában fényképezett már, ebből
és különböző témáiból páratlan ér-
tékű archívumot állított össze.
Munkássága nem rendezhető egy-
séges stíluskategóriákba, inkább
sokoldalú, folyamatosan megújuló,
kísérletező fotóművészként említ-
hetjük. Ismertségét leginkább tánc-,
akt- és alkalmazott fotói, valamint
természetképei alapozzák meg. Ké-
peivel 200 díjat, nagydíjat és külön-
díjat érdemelt ki, 217 önálló
kiállítása volt és 900 csoportos ki-
állításon szerepelt világszerte.

A Fotóbiennálé keretében pedig
az Ars Poetica – A klasszikusoktól
a modernig című kiállítását csodál-
hatja meg az itthoni közönség. A ki-
állítás megnyitójára pénteken 17
órától kerül sor a sepsiszentgyörgyi
Lábas Házban, az alkotásokat no-
vember 9-ig lehet megtekinteni. 

A Fotóbiennálén jelen lesz Eber-
hard Schuy reklám- és ipari fotog-
ráfus is. A nemzetközileg elismert
német fényképész úgy véli, hogy
annyi kreatív munkát kell elvégezni
a kamerával, amennyit csak lehet-
séges. Képein olyan hagyományos
technikákat alkalmaz, mint a kettős
expozíció és a lencsékre helyezett
szűrők, ezzel is minimalizálva a
gyártást követő időt. Eberhardnak
több könyve is megjelent termékfo-
tózásról, az Object Photography
Projects című szerzeményét több
nyelvre is lefordították és bestseller
lett.

Akik többet szeretnének meg-
tudni Eifert János vagy akár Eber-
hard Schuy fotográfusok
munkásságáról, valamint a fényké-

pészszakma elméleti alapjairól,
azoknak érdemes ellátogatni szom-
baton 10 órától a Székely Mikó
Kollégium konferenciatermébe.
Akik pedig ennél is kíváncsibbak,
és gyakorlati tudásra is szeretnének
szert tenni, azoknak a szervezők
műhelymunkákat ajánlanak. Moz-
gásfotózás témakörben Eifert János
tart foglalkozást szombaton 12 órá-
tól és vasárnap 10 órától a Három-
szék Táncegyüttes stúdiótermében.
A gasztrofotózás berkeibe pedig
Eberhard Schuy vezet majd be. Ke-
nyér és a kenyérkészítéshez kapcso-
lódó tárgyak fotózására szombaton
12 órától kerül sor a Székely Mikó
Kollégium konferenciatermében,
vasárnap 10 órától pedig a Kastély
vendéglőben koktélok és ételek fo-
tózása kerül fókuszba.

Vasárnap 14 órától Răzvan Voi-
culescu fotóművész nem minden-
napi előadása tekinthető meg a
Művész moziban. Voiculescu
egyike azon kevés romániai fotó-
soknak, akik nem egy romániai ki-
állítóteremben mutatják meg
alkotásaikat, hanem teljesen eltérő
módon igyekeznek eljutni a közön-
ségük szívéhez. Alkotásai a művé-
szi fotográfia és a mozi
művészetének ötvözésével, egy kü-
lönleges interakció eredményeként
születnek meg. Prezentációja során
a „making of” rövidfilmjei vetítése
mellett mesélni fog az igazán nagy
port kavaró Nud. Proiecţie de Trup
şi Stare (Akt, vetítés Test és Lélek
állapotáról), valamint a Bucătăria
hoinară (Vándorkonyha) és a Dor
de rost (Értelemre vágyva) című
projektjeiről is.

A három szaktekintély előadásai
mellett a Fotóbiennálé más prog-
ramjaival is várja mind a szakmabe-
lieket, mind csak a fényképészet
iránt érdeklődőket. A részletes prog-
ramot a következő linken tekinthe-
tik meg: www.fotobiennale.ro

A legjobbaktól tanulhatnak 
az itthoni fényképészek



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ kétszobás, első emeleti, bú-
torozott tömbházlakás saját hőköz-
ponttal és termopán ablakokkal a
Tudor negyedben. Tel. 0741-406-028.
(4188-I)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás a
Kornisa sétányon. Tel. 0757-570-788.
(-I)

ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/201-
023. (4376)

ELADÓ ház Holtmaroson a központban:
konyha, fürdő, 3 szoba, melléképületek,
17 ár, alkudható áron. Tel. 0365/800-454,
0742-304-245. (4370)

ELADÓ ház Szentgericén, a központ
közelében. Tel. 0741-597-505, 0743-874-
410. (4404)

KIADÓ 2 szoba-összkomfortos ma-
gánház nagy udvarral a Somostető
közelében. Tel. 0742-056-859. 
(4402-I)

LAKÁST vásárolok haszonélvezettel. Tel.
0758-672-114. (4409)

ELADÓ családi ház Nyárádremetén:
4 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba
+ melléképületek (istálló, garázs), 30
ár terület. Tel. 0752-030-701. 
(4414-I)

ELADÓ ház Deményházán. Tel.
0265/576-041. (mp.)

SZÁNTÓFÖLDET keresek. Minimum
3 ha egyenes szántóföldet, legelőt
szeretnék vásárolni. Tel. 0747-388-
151. (4383-I)

ELADÓK: hűtő, ajtók, kályhacsövek,
többféle bútordarab, konvektor, rádiók,
lemezek, órák, korsók, szövetek,
csergeterítő, porszívó, többféle edény, 15
db báránybőr, sok baba, régi székek,
kicsiágy, szőnyegek, matrac,
mosdókagyló, plüssterítő és sok egyéb,
minden olcsón. Csere is érdekel.  Tel.
0265/242-342. (4082)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A PEG PEREGO CÉG alkalmaz VARRÓNŐKET és SZAKKÉP-
ZETLEN MUNKÁSOKAT konfekciógyártásra. Kínálatunk: a szakmai
tudásnak megfelelő, vonzó fizetés, ebédjegyek 15 lej/nap értékben,
minden hónapban a teljesítménynek megfelelő jutalmazás, 13. fizetés,
ingyenes szállítás a Ludas és Dicső útvonalon. Érdeklődni lehet a cég
székhelyén, a Bodoni utca 68. szám alatt vagy a 0365/730-173-as te-
lefonszámon. (60449)
A CARITAS ISKOLA őszi képzéskínálata Marosvásárhelyen: IDŐS-
GONDOZÓ-KÉPZÉS; KINAESTHETICS AZ ÁPOLÁSBAN – be-
vezető képzés; FELNŐTTOKTATÓ-KÉPZÉS (formator). A
képzésekről bővebben a www.caritas-ab.ro weboldalon olvashat. Vár-
juk jelentkezését október 31-ig az erika.nyulas@caritas-ab.ro e-mail-
címen vagy a 0732-830-147-es telefonszámon. (19376)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
Szereted a kihívásokat? Gyere és légy a csapatunk része! A KO-
VÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET al-
kalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés és versenyképes juttatás jár.
Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a
0744-403-114-es telefonszámon. (60459-I)
KÜRTŐSKALÁCSOS CÉG sürgősen alkalmaz SZEMÉLYZETET.
Tel. 0741-230-320. (19397-I)
TERMOPÁN, REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK szerelése és
javítása. Tel. 0744-504-536. www.scprofoservsrl.bizoo.ro; 
www.profoserv.ro  (60337-I)
KFT. alkalmaz tapasztalt KŐMŰVEST és ASZTALOST. Tel. 0744-
798-270. (4316-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal ren-
delkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT; PIN-
CÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)
ÉJSZAKAI SZOLGÁLATBA alkalmazunk RECEPCIÓST központi
zónában levő panzióba. Tel. 0744-624-976. (sz.-I)
A marosvásárhelyi FAN COURIER ALKALMAZ SZÁMÍTÓGÉP-
KEZELŐKET, ÁRUMOZGATÓKAT rész- és teljes munkaidőre. Kö-
vetelmények: felelősségérzet, komoly hozzáállás, rugalmasság. Az
önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: 
hr.tgmures@fancourier.ro Tel. 0265/311-470, 4062-es mellék. (19400)
A GASTROMETAL KFT. ÜZEMVEZETŐT alkalmaz marosszent-
györgyi telephelyére. Az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-
címre kérjük küldeni, illetve a 0728-328-881-es telefonszámon lehet
érdeklődni. (60387-I)
FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására.
Szaktudás nem szükséges. Tel. 0745-520-408. (19384-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG
KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉPSZERELŐT alkalmaz. Az önéletraj-
zokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es fax-
számra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon. (60431)
ALKALMAZUNK festőpisztolyos tapasztalattal rendelkező FESTŐ-
KET és MUNKÁSOKAT. Tel. 0744-212-269. (4278-I)
A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe és BE-
TEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző munkára. Jelent-
kezni személyesen önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt.
(19416-I) 
Munkát keresel, de nincs tapasztalatod? Pályakezdő vagy? Befe-
jezted a sulit, de nem tudod, hol helyezkedj el? Jelentkezz nálunk,
ha vendéglátásban dolgoznál. Aktuális pozícióink: PINCÉR, PULTOS.
Mit kínálunk? Betanítást, jó csapatot, jó bérezést, fejlődési lehetőséget.
Fényképes önéletrajzodat a cv@petry.ro e-mail-címre várjuk. (sz.)
SZAKKÉPZETT ESZTERGÁLYOST és MARÓST alkalmaz a
PLASMATERM RT. Marosvásárhely, Bodoni utca 66/A. Tel.
0265/263-337, 0265/268-212. (19411-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és FIATAL SEGÉDMUN-
KÁST. Tel. 0744-644-026. (19426)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Tel. 0744-681-130. (19426)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A November 7. negyedi NORDIC BÁR (az Unic mellett) sürgősen
alkalmaz BÁROSNŐT. Érdeklődni a bárban vagy a 0744-613-505-ös
telefonszámon. (4400)
A CDM ACTIV PROD KFT. VARRODA MUNKÁSOKAT keres.
Tel. 0742-298-872, 0740-592-229. (19429-I)
A PRESIDENT IMPEX KFT. alkalmaz és kiképez FŰTÉS-, VÍZ- és
GÁZSZERELŐKET. Jelentkezni az alábbi e-mail-címen:
president.impex@gmail.com vagy a 0265/254-044-es telefonszámon.
(19430-I)
A MELINDA–IMPEX STEEL RT. marosvásárhelyi munkapontjára
munkaerőt keres az alábbi munkakör betöltésére: RAKODÓMUN-
KÁS. Előnyt jelent az említett munkakörben szerzett tapasztalat, fizikai
munkabírás, megbízhatóság. Amit ajánlunk: versenyképes bérezés, or-
szágos és nemzetközi szinten elismert, dinamikusan fejlődő vállalatnál
dolgozni, fejlődni. A jelentkezés módja: az érdekeltek (fényképes) öné-
letrajzzal és szándéknyilatkozattal jelentkezhetnek  munkapontunk
székhelyén: Marosvásárhely,  Dózsa György út 77., hétfőtől péntekig
8-17 óra között; vagy elküldhetik az említett dokumentumokat a 
steelms@melinda.ro e-mail-címre, vagy a 0265/253-513-as faxszámra.
Jelentkezési határidő: 2017. október 27. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A B&B Insolvency Solutions IPURL –  székhelye: Csíkszereda, Márton Áron utca
18. szám, P4, Hargita megye –, a csődbe jutott Sintech Kft. cégfelszámolójaként 

nyilvános árverést szervez 
a következő javak  eladására:
– Hétvégi ház – Gödemesterháza községben, Mesterháza falu 19/C szám,
Maros megye –, amihez egy 477 négyzetméteres telek tartozik. A víkendház
azbesztcement tetővel fedett, téglából épült földszinti és fából épült emeleti részből
áll.  Az épület (4 szoba, 2 előszoba, terasz) 1992-ben épült, tartozik hozzá egy
filagória is  (nincs telekelve).  A javak együttes kikiáltási ára: 51.000 lej.
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  a részvételi díjat az árverés előtt 24 órával. 
Az árverésre a felszámoló székhelyén kerül sor 2017. október 20-án 13 órakor. Ha
az ingatlan nem kel el, az árverést minden pénteken megismétlik, ugyanabban az
időpontban,  a javak eladásáig. 
Bővebb felvilágosítás  a  0366/100-551 és a 0748-836-713-as telefonszámon.

A B&B Insolvency Solutions IPURL –  székhelye: Csíkszereda, Márton Áron utca
18. szám, P4, Hargita megye –, a csődbe jutott Dedrád-Bátosi Almatermesztők
Mezőgazdasági Társasága cégfelszámolójaként 

nyilvános árverést szervez
a következő ingatlan eladására:
– 2291 négyzetméteres terület, telekkönyvszáma 50221/Bátos, kataszterszáma
116/1/2, helyrajzi száma 132/1/2, a dedrádi 14-es farmon, Maros megyében, rajta
gyümölcsválogató csarnok és betonozott platform, amelyek nincsenek feltüntetve a
telekkönyvben.  Az ingatlan kikiáltási ára: 107.953,20  lej, az ár nem tartalmazza 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  a részvételi díjat az árverés előtt 24 órával. 
Az árverésre a felszámoló székhelyén kerül sor 2017. október  20-án 10 órakor.
Ha a javak nem kelnek el, az árverést minden pénteken megismétlik, ugyanabban
az időpontban,  a javak eladásáig.  A javakat egy tömbben értékesítik  kikiáltásos
árverésen, a Pomicola Batoş Kft. javaival együtt, amelyek a telekkönyvben az
50128. és 50129. számmal szerepelnek –  cégfelszámoló a  General Mir Consult
SPRL –, a 2014. évi 85-ös törvény 156. cikkelye 2. bekezdése értelmében.
Bővebb felvilágosítás  a  0366/100-551 és a 0748-836-713-as telefonszámon.
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A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él,
és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7
év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian
Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres
vállalkozás tulajdonosa. 
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 

Közlemény

A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi
eladósodott cégek javait:
– CHAMPION AP KFT. – adószám 1236370, Szászrégen, Pandúrok utca 23. szám, Maros megye, végrehajtói dossziészám: C
25 
– BRANDY DEEP INSTAL KFT., adószám 31679298, Déda 180. szám,   Maros megye, végrehajtói dossziészám Deda_124
– LAUR SERVAUTO KFT., adószám 27088161, Marosfelfalu 441. szám, Maros megye, végrehajtói dossziészám Suseni_77
– LIVMAR TAXI KFT., adószám 23358734, Szászrégen, Állomás utca 8/56., Maros megye, végrehajtói dossziészám SC L_106
Az árverés 2017. október 26-án 11 órától lesz a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti
székhelyén a C 25, Deda_124, Suseni_77  és az SC L_106 számú végrehajtói dossziék alapján. 
A CHAMPION AP KFT. eladásra szánt ingatlana:
– 3.603 négyzetméteres kültelek – szántóföld –, telekkönyvszáma 50338/Szászrégen, kikiáltási ár 23.744 lej. 
A BRANDY DEEP INSTAL KFT. eladásra szánt javai:
– polietilén-hegesztő berendezés, kikiáltási ár 4.500 lej
– Bruder MS 210F Turbo hegesztőberendezés, kikiáltási ár 1.858 lej
– 2001-es gyártású BMW X5-ös személygépkocsi, rendszáma MS-15-JNR, kikiáltási ár 18.980 lej
– Schaeff 28/0729 típusú buldózer, kikiáltási ár 4.800 lej
A  LAUR SERVAUTO KFT. eladásra szánt javai:
– Bosch TCE 5210 típusú kerékszerelő berendezés, kikiáltási ár 34.523 lej
– FINI BK 120-500F-10 típusú dugattyús kompresszor, kikiáltási ár 5.556 lej
A LIVMAR TAXI KFT. eladásra szánt ingósága:
– 2008-as gyártású Dacia Logan, rendszáma CJ-67-CRL, kikiáltási ár 5.188 lej
A kikiáltási ár a Champion Ap Kft. esetében a felértékelési ár 50%-a (harmadik árverés),  a többi cég esetében pedig a
felértékelesi ár 100%-át jelenti (első árverés), héa nélkül. A javak nincsenek megterhelve. 
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja
előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az
árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését
igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám
4322637; az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott
bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvő fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a
megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es
telefonszámon. Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. október 13. 

Zogorean Florin hivatalvezető

545300 Szászrégen, 
Petru Maior utca 33. szám 
tel: 0265/512-591, 0265/512-592



VESZEK vagy BEVESZEK ezüstöt,
festményt (nagybányai festőktől, Ola-
riu, Nagy, Páll Lajos), antik tárgyat.
Bernády tér 4. szám. Tel. 0740-147-
380. (3917-I)

ELADÓK tízhetes malacok. Tel. 0740-
463-935. (4327)

ELADÓK argentin dog kutyakölykök.
Terl. 0747-877-703. (4339-I)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0743-595-
124, 0749-761-147, 0365/432-506.
(3919)

ELADÓ pianínó, az 1900-as évek elején
gyártották Bécsben. Ára 1000 euró. Tel.
0745-363-041. (4240)

ELADÓK: 50 literes üvegkorsó, 100
literes műanyag hordó, szőlőprés
darálóval. Füstölést vállalok. Tel. 0745-
622-254. (4249)

ELADÓK: váltóeke, szimpla eke (4-es),
kombinátor, tárcsás kaszák, gabonaőrlő
(malom), mechanikus gereblye,
kockakőprés, 450 literes vegyszerező, 5
kW-os és 9 kW-os áramfejlesztő (220 V -
380 V), béka és lapdöngölő, 380 V-os,
0,45 m3-es betonkeverő, földfúró,
betonvibrátor. Tel. 0743-860-354, 0745-
404-666. (4254)

ELADÓ ruhásszekrény, vitrines szek-
rény, kétszemélyes kanapé, két fotel,
négy szék, régi dolgok, láda, fateknő,
fakanapé, egyebek. Tel. 0770-526-
610. (4253-I)

ELADÓ kukoricakas. Elcserélem ga-
bonára is. Tel. 0745-751-628. 
(4302-I)

JÓ MINŐSÉGŰ szilva-, almapálinka
eladó – 30 lej litere. Tel. 0740-334-
468. (4373-I)

ELADÓ új elektromos tolószék és
egy új, összecsukható tolószék fo-
gyatékkal élők számára. Tel. 0788-
288-249. (4380)

ELADÓ 1310-es Dacia autógumi: 4 téli +
3 nyári felnistől, jó állapotban. Tel. 0757-
626-232. (4391)

DIÓT vásárolok. Tel. 0758-147-345.
(4391)

VESZEK hibás tévét. Tel. 0742-863-116.
(4406)

ELADÓ kemény tűzifa hazaszállítva.
Tel. 0745-793-465. (4292-I)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szál-
lítva. Tel. 0740-570-753. (4292-I)

SZÁRAZ tűzifa eladó. Tel. 0740-278-
920. (4333)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-933-367.
(4333)

SZÁRAZ tűzifa eladó. Tel. 0752-578-
568. (4333)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-864-507.
(4236)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011.
(4236)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(4030)

ELADÓ két jól melegítő fáskályha, 400 lej
darabja, és két jó, kényelmes fotel, 100 lej
darabja. Tel. 0745-661-010. (4408)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4140)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4074)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(3728)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847-
346. (3339)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (4228)

A NYÁRÁDSZEREDAI PÁLINKA-
FŐZDE minőségi, olcsó és gyors ki-
szolgálást végez. Szállítást is
biztosítunk. Tel. 0744-483-809.
(19299-I)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzs-
mirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűség-
mérés. Előjegyzés telefonon:
0740-158-526, 0265/311-771.
(3480-I)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (3654-I)

BIOLÓGIÁBÓL felkészítek orvosi
egyetemre. Tel. 0727-075-784. 
(4200-I)

KIADÓ irodahelyiség a Márton Áron
utcában. Tel. 0740-220-252. (4195)

VEGYSZERMENTES TISZTÍTÁS az
ön otthonában! Tisztítunk szőnyeget,
kanapét, matracot stb. Tel. 0758-307-
919. (4251)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (4298)

HEGESZTŐT és LAKATOST alkal-
mazok. Tel. 0766-519-187. (19388)

TAKARÍTÁST vállalok Maros-
vásárhelyen, magánházaknál is. Tel.
0753-879-620. (4314)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (4325)

MEGBÍZHATÓ HÖLGYET keresünk 4
éves kislány mellé napi gondozásra,
flexibilis programmal. Tel. 0745-415-821.
(4347)

BÉBISZITTERT keresünk 1,8 éves
kislány mellé napi 10 órára. Tel. 0745-
415-821. (4347)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628-
139. (4355)

TETŐT FEDÜNK cseréppel vagy Lin-
dab lemezzel, teraszt készítünk fából,
és vállalunk bármilyen kis javítást.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0758-639-258. (4351-I)

ÉRTELMISÉGI FÉRFI háztartásban
jártas, káros szenvedélyektől mentes,
magyar anyanyelvű, független, 60 év
körüli házvezetőnőt keres vidékre, Maros
megyébe, állandó jelleggel, hosszú távra,
ittlakás, ellátás és javadalmazás
ellenében, lehet hajléktalan is. Lakás és
civilizált körülmények biztosítva. Tel.
0771-566-446, 0365/738-210, 20-21 óra
között. (4377) 

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (4399-I)

ŐRZŐ-VÉDŐ engedéllyel rendelkező
villanyszerelő őrséget és karbantar-
tást vállal. Tel. 0752-030-701.(4414-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk és
emlékeztetjük mindazokat,
akik ismerték és szerették
drága édesanyánkat, a mada-
rasi-feketei SZALAI PÓLIT,
hogy ma van halálának 25.
évfordulója. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Gyermekei: Margit és Árpi,
unokái: Kinga és Misi. (4336)

Ha egy könnycsepp gördül
végig az arcunkon, az azért
van, mert hiányzol nagyon.
Emléked él és élni fog, míg
szívünk a földön dobog.
Fájó szívvel emlékezünk a
szerető férjre, a drága
édesapára és nagyapára,
ISZLAI JENŐRE halálának 3.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Felesége, leánya és családja.
(4336)

Fájó szívvel emlékezünk
október 13-án BARTHA
ANDORKÁRA halálának 23.
évfordulóján. 
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Bánatos szülei, testvére
családjával. (4310)

Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, míg élünk, velünk
lesz szép emléked. 
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk október 13-án a
drága jó férjre, szerető
édesapára, gondos
nagytatára és dédtatára, id.
SZÉKELY IMRÉRE halálának
első évfordulóján. Áldott
emlékét őrzi egy életen át
szerető felesége, fia, két
leánya és azok családja.
Nyugodjon békében! (4304)

Mint egy gyertyaláng, úgy
lobban el az élet, mint egy
gyors folyó, rohannak az
évek.
Kegyelettel és fájdalommal
emlékezünk október 13-án
PAPP ISTVÁNRA halálának
10. évfordulóján. Szerettei:
felesége, Rózsika, két lánya és
családjuk, két unokája és
családja, a kis dédunoka,
valamint anyatársa. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! (4340-I)

Az idő múlik, a fájdalom nő,
nem hoz enyhülést a múló idő.
Sírod előtt állunk, talán te is
látod, körülötted van szerető
családod. Tizenhárom éve
már, hogy ezt az utat járjuk,
megnyugvást lelkünkben még
most sem találunk.
Fájó szívvel emlékezünk a
káposztásszentmiklósi szüle-
tésű SZATMÁRI JENŐRE
halálának 13. évfordulóján.
Nyugodjál békében! Bánatos
felesége, Manyi, gyermekei:
Annamária és Jenő. (4369) 

Szomorú szívvel és el nem
múló szeretettel emlékezünk
október 13-án PÎNTEA
ADRIANRA halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (4382)

Fájó szívvel emlékezünk
október 13-án MIKLOSICZA
ISTVÁNRA halálának első
évfordulóján. Felesége, gyer-
mekei, veje és unokái. (4381)

Gyászol az ég, ha nincs fénylő
csillaga, gyászol a szív, ha a
remény elhagyja. Reményünk
csillagát fedi a sírhalom, s
emlékét őrzi a családi
fájdalom. Tíz éve, hogy
rászállt szívünkre a bánat,
nincs semmi, ami ennél
jobban fájhat. Múlnak az évek,
te nem vagy már velünk, de
tovább élsz szívünkben, soha
el nem feledünk. Hirtelen
halállal távoztál el tőlünk,
örökké fájni fog, amíg csak
élünk. Némán megállunk a
sírod mellett, könnyes
szemmel  áldjuk emlékedet. 
Szemünkben könnyel,
szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk október 14-én
SZILÁGYI ISTVÁN SZABOLCS-
RA, a drága gyermekre,
testvérre és édesapára
halálának 10. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzik szerettei. (4411)

Fájó szívvel emlékezünk a
marosvásárhelyi MÁRTON
GÁBORRA halálának első
évfordulóján. Szívünkben
örökké élni fog. Emlékét őrzik
szerettei. (4413)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk a
szeretett édesanyától, feleségtől, 

RAVASZ JUDIT-EMŐKÉTŐL 
kinek szerető szíve életének 61.
évében megszűnt dobogni.
Utolsó útjára szombaton, októ-
ber 14-én 13 órakor kísérjük a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 

A gyászoló család. (4423-I)

Fájó szívvel értesítjük rokonain-
kat, ismerőseinket és mindazo-
kat, akik ismerték és szerették,
hogy az ehedi 

SÁROSI FERENC 
2017. október 12-én csendesen
megpihent. Temetése 2017. októ-
ber 14-én, szombaton 12 órakor
lesz az ehedi ravatalozóból. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (4425-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
testvérünktől és sógorunktól, az
ehedi 

SÁROSI FERENCTŐL. 
Testvérei, Ágota és Jolánka, 

sógornője, Margit 
és azok családja. (4424-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, nagynéni, 

GYÖRGY ILONA 
a Centrofarm volt 
gyógyszerésznője 

távozott az élők sorából. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Temetése okóber 14-én 15
órától lesz a nagyernyei temető-
ben. 

A gyászoló család. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik id. DÉNES JÓZSEF
temetésén részt vettek és
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (4418-I)
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Lehajtott fejjel, könnyes szemmel
emlékezem a szeretett élet-
társamra, a deményházi születésű
id. SIKLÓDI KÁROLYRA halálának
2. évfordulóján. Bennem él és élni
fog életem végéig az őszinte,
megbízható szív-lélek egyénisége.
Áldott emlékét őrzöm szívemben,
amíg csak élek. Nyugodjál
békében! 
Márti. (4176)

Mint egy gyertyaláng, úgy lobban
el az élet,
Mint egy gyors folyó, rohannak az
évek.
Remény és küzdelem volt életed,
Örökre megpihent dolgos két
kezed.
Maradt a bánat és egy csendes
sírhalom,
Szívünkben gyász és örök
fájdalom.
Fájó szívvel emlékezünk október
15-én CSIZMADI ERZSÉBETRE
halálának 5. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerető családja. (4372-I)



Marosvásárhely 
municípium 

versenyvizsgát szervez 
megüresedett állások betöltésére 

a Közterület-kezelő Igazgatóságra

Az állásokat olyan jelentkezők tölthetik be, akik  eleget tesznek a
2011. évi, utólagosan módosított és  kiegészített 286-os kormányha-
tározattal elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtaknak. 

• két szakfelügyelő a köz- és magánterület-kezelő osztályra
Sajátos feltételek:
– felsőfokú mérnöki vagy gazdasági végzettség  licencdiplomával
– legalább két év szakmai tapasztalat
A versenyvizsgát  a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám

alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2017. október 30-án 12 óra – a dossziék benyújtásának 

határideje
– 2017. november 6-án 10 óra – írásbeli vizsga.
– 2017. november 10-én 10 óra – állásinterjú.
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája  a

www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányozható. 
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mel-

lékállomásán vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es iroda.
Dr. Dorin Florea polgármester
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A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal 

szervezésében a nagytakarítás 2017. október 16. – november 20. között zajlik. 
Október 16–21. között a következő utcákból szállítják el a szemetet: 

– október 16.: Északi, Prahova, Liget (Dumbravei), Homoród, Szamóca, Orgona, Tolsztoj, 1989. 
December 22., Făget, Cr. R. Vivu, Székely Vértanúk, Asztalosok, Esthajnalcsillag, Béke, Coşbuc, Építők,
Gyöngyvirág

– október 17.: Grigorescu, Kornisa sétány, Marinescu, Cantemir, Ciugudeanu, Dumitrache, Kikelet, I.
Bob, Şt. Rusu, Teleki Sámuel, Tető (Platoului), Köcsög, Cserjés, Argeş

– október 18.: Nyár (Verii), Kőrösi Csoma Sándor, H. Coandă, Gábor Áron, Szegfű, Posada, Somos,
Nagyerdő,  Nagyerdő köz, Trébely, Fülemüle

– október 19.: M.  Viteazu, Kollégium, Iorga, Vár sétány, A. Ipătescu, Mogyorós, Csibin, Bazsarózsa,
V. Babeş, A Şaguna, Azuga, Cosmin, Nagy Pál, Szarvas

– október 20.: Hévízi, A. Iancu, Régi Kórház, Palás köz, Visó, Forradalom, Köztársaság, Aranyos,
Motru, Vlahuţă, December 30., Küküllő, Mărăşti,  Mărăşeşti tér, Posta

– október 21.: Üzem, Sportcsarnok környéke, Mátyás király, Malom, Arany János,  Tamás Ernő, Cloşca,
Cuza Vodă, Bolgár tér, Győzelem tér, Tusnád, Ifjúsági, Városháza, Enescu, Színház tér, Rózsák tere, Petőfi tér.  

Az ingatlantulajdonosok, tulajdonosi társulások kötelesek időben kitakarítani a háztáji gazdaságo-
kat, udvarokat, a tömbházak körüli területet és a zöldövezetet. 

• A hulladékot a járdaszélre, a szállítójárművekkel könnyen megközelíthető helyre kell kitenni egy
nappal a meghirdetett időpont előtt.

• A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felkéri azokat, akik most metszik a fákat, hogy az ágakat
külön csomóba rakják, másként ezeket nem viszik el a helyszínről. 

• A szemetet a meghirdetett napon szállítják el a polgármesteri hivatal illetékesei.
• Az utólag kihelyezett hulladék elszállítását a Salubriservtől külön kell igényelni, és ezért a tulaj-

donosi társulásnak díjat számolnak fel.
• Bontásból származó, illetve építkezési törmeléket (tégla, beton) ne helyezzenek ki, mert ezt nem

szállítják el. Az ilyen hulladékot csak magán- vagy jogi személy által leadott rendelésre szállítja el a
Salubriserv Rt. 

A program az időjárás, illetve objektív okok függvényében módosulhat. Ez esetben újraközlik az
időpontot. 

Moldovan Florian mérnök, a Közterület-kezelő Igazgatóság igazgatója

A marosvásárhelyi Aquaserv Társaság
alkalmaz

A versenyvizsgára kérvényt kell benyújtani október 24-én 14 óráig.
Az érdekeltek a jelentkezési dossziéhoz a következő okiratokat kell mellékeljék:
– CV/önéletrajz
– tanulmányi okiratok, engedélyek, attesztátok
– személyazonossági másolata
– a munkakönyv másolata/előző munkahelyi igazolások másolata/vagy olyan szerződések másolata, ame-

lyek a munkahelyi régiséget tanúsítják/vagy REVISAL-jelentés másolata
Bővebb felvilágosításért a társaság humánerőforrás-osztályát lehet hívni a 0265/208-777-es telefonszá-

mon vagy a resurseumane@aquaserv.ro e-mail-címen lehet tájékozódni, kapcsolattartó: Paula Cheţan
Aquaserv Társaság

Kós Károly utca 1. szám, Marosvásárhely, 540297
Tel: 0265/208-800, e-mail: office@aquaserv.ro, www.aquaserv.ro

ÁLLÁSHIRDETÉS

NYÁRÁDKARÁCSON KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERI HIVATALA

versenyvizsgát szervez egy II. besorolású, 
kezdő szakmai fokozatú szakreferensi köztisztviselői állás

betöltésére
a földmérő, mezőgazdasági nyilvántartó 

és területrendezési  osztályán.
A versenyvizsgára a Nyárádkarácsoni Polgármesteri Hivatal Fő  út

166. szám alatti székhelyén kerül sor. 
Az írásbeli vizsga  2017.  november 14-én 10 órától lesz.
A szóbeli vizsga a 2008. évi 611-es kormányhatározat 56. cikkelyé-

nek 1. bekezdése alapján történik.
A jelentkezőknek összesítve  eleget kell tenniük a  köztisztviselők

jogállására vonatkozó, újraközölt és módosított 1999. évi 188-as tör-
vény 54-es cikkelyében előírt feltételeknek. 

A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. ré-
szében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet benyújtani
a hivatal székhelyén. 

A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a köny-
vészet listája a polgármesteri hivatalban, illetve a  
www.comunacraciunesti.ro weboldalon is tanulmányozható.

Bővebb tájékoztatás  a 0265/332-112 és a 0753-010-620 telefon-
számokon, valamint a hivatal székhelyén kapható.

Ferenczi György polgármester   
Kakasi Rita Izabella jegyző

A MUREŞ INSOLVENCY SPRL (székhely: Marosvásárhely, Gh. Avramescu utca
4. szám) az ENERGOMUR RT. cégfelszámolójaként 

nyilvános árverést szervez
az adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére: 
1. Ingatlan (manzárd) Marosvásárhelyen, a Kós Károly utca 1/B szám alatt.
Kikiáltási ár: 278.198,64 euró. 
3. Dacia SPM, kikiáltási  ár 3.392 lej + héa.
Az árverést október 20-án 12 órától tartják a felszámoló székhelyén, és azonos
időpontban megismétlik  minden pénteken, a javak értékesítéséig.  Az árverésen
azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási
ár 10%-ának megfelelő részvételi garanciát, a feladatfüzetet és a részvételi díjat,
valamint jelzik a részvételi szándékot az árverés előtti napon 12 óráig. 
A részvételi garanciát a RO28RNCB0193015967210036-os, a marosvásárhelyi
BCR Central bankfióknál nyitott számlaszámra kell átutalni, vagy készpénzzel is
lehet fizetni a felszámoló székhelyén. 
Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019  vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

karbantartó villanyszerelőt
két állás

A pozíció leírása:
Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek

karbantartása, berendezések elektronikai rendszeré-
nek hibakeresése, javítása és működőképességük
fenntartása, megelőző karbantartások, üzemzavarok
elhárítása, javítási és felújítási feladatok ellátása, új
hálózat kialakítása vagy a meglévő módosítása nor-
mális paraméterek között

Elvárások: 
• Középfokú szakvégzettség energetikai, elektro-

technikai, szerelési vagy ipari elektromechanika te-
rületén, melynek során energetikai szakmunkás,
villanyszerelő, elektrotechnikus, elektromechanikus
vagy építkezési villanyszerelői szakképesítést szer-
zett.

• B kategóriájú hajtási jogosítvány

vízóra-operátort
négy állás

A pozíció leírása:
A csatlakozások vízórájának minőségi és időben

történő le- és felszerelése, a vízórák időszakonkénti
pontos leolvasása a felvázolt grafikon alapján és a
közvetlen főnök utasítására.

Elvárások: 
• Középfokú műszaki végzettség, lehetőleg szere-

lői képesítéssel 
• B kategóriájú hajtási jogosítvány

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű MUREŞ INSOLVENCY SPRL, a Khriss Prodcom  Kft. –
Marosludas, Republicii utca 28–30. szám –  cégfelszámolója, újra 

nyilvános árverést szervez
az adós cég  javainak értékesítésére:
a) szállítóeszköz: Dacia 1304T haszonjármű  – 1.071,44 lej;
b) felszerelések: Carat Colibri kasszagép – 175 lej; Fram kombinált hűtőszekrény – 75 lej; kávéfőző – 20 lej; irodai számológép
– 5 lej; PC III GZ számítógép – 45 lej; mérlegsúlyok – 90 lej; mérleg (50 kg) – 125 lej; HPSC 1410 multifunkcionális nyomtató –
22,50 lej, Samsung nyomtató – 62,50 lej; fax – 67,50 lej; wite lapos képernyő –  50 lej; TET képernyő – 5 lej; hármas elosztó
hosszabbítóval – 2,50 lej; gázkonvektor – 160 lej;
c) leltári tárgyak: asztal –  10 lej; PAL-lemezzel borított íróasztal – 10 lej; cégtáblafémváz – 5 lej; kalapács – 5 lej; fémszekrény –
22,50 lej; fotel (2 db) – 10 lej, veder nyomóráccsal – 2,50 lej; lapát –  7,50 lej; asztal – 110 lej; asztal – 125 lej; fémpolc –  45 lej;
szék – 10 lej; szék (4 db)  15 lej;  szék (4 db) – 22,50 lej; szemétkosár  – 5 lej; oltókészülékek (3 db) –  40 lej;  oltókészülékek (2 db)
– 25 lej; oltókészülék – 15 lej; feliratos tábla – 5 lej; pult – 10 lej; kerékkulcsok – 10 lej; 
d) építőanyagok (tégla, csőperemek, díszkő, fémprofilok, flexvágók stb.) egy tételben – 556,50 lej. 
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverésre október 20-án 12 órától kerül sor a cégfelszámoló székhelyén (Marosvásárhely, G-ral Avramescu u. 4. sz.), és
hetente pénteki napokon, ugyanabban az időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig. 
Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik  a
részvételi díjat és  a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garanciát  24 órával az árverés kezdete előtt. A garanciát a
RO44BUCU1651212805089RON számlaszámra  kell átutalni, amelyet az Alpha Banknál nyitott a Khriss Prodcom Kft. (RO
3800130). Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700, 0265/261-019,  0745-146-096-os telefonszámokon.   


