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Szovátán is tesztelik a rendszert

Fizetni kell a parkolásért a fürdőtelepen

A Valami Amerika 3.
Marosvásárhelyen!

A Vándormozi hagyományához híven
Erdélyben két, premier előtti vetítésre
kerül sor, mindkettőre e hét végén: április 14-én, szombaton a székelyudvarhelyi Stúdió Moziban, míg április
15-én, vasárnap a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában.

____________2.
A hátrányos
helyzetűek
felzárkóztatása
a cél

Több mint 15 millió lej értékű uniós,
vissza nem térítendő támogatást nyert
Kerelőszentpál község egy szociális
projektre, amelynek keretében mintegy ezer hátrányos helyzetű személy
felzárkóztatását célozza.

____________3.
11 éves
a Jazz&Blues
Club!

Múlt héten felállították az első négy
jegyautomatát a szovátai fürdőtelepen,
ahol ezután fizetéses lesz a parkolás. Az
önkormányzat egyelőre nyolc jegygépet
helyeztet ki, amelyek igénybevétele kötelező lesz mind a turisták, mind a helyiek számára.

A napokban felszerelt automatákat egyelőre
tesztelik, de napokon belül üzembe helyezik
őket. A jegyvásárlást és az esetleges kihágásokat a helyi rendőrség fogja ellenőrizni és bírságolni. Egyórai parkolásért 3 lejt, egynapos
jegyért 15 lejt kell majd fizetni a nyári szezonban a fürdővárosban tartózkodóknak, az autó-

buszokra más illetéket számolnak fel. A szovátaiak 50 lejért bérletet is válthatnak, amely júniust, júliust és augusztust kivéve egész évben
érvényes lesz.
Kiss Ferenc alpolgármester szerint az automaták felállítására azért volt szükség, hogy a
jegyvásárlás kulturáltabb legyen, és ne az alkalmazott jegyárusok „szaladjanak a vendégek
után”. Remélhetőleg az ügyfelek hamar megtanulják kezelésüket és használni is fogják. Az
első négy gép után folyamatban van újabb négy
megvásárlása, ezeket is hamarosan beüzemelik.
A napelemes áramellátásnak köszönhetően az
automaták állandó működésben lesznek és fel-

Fotó: Nagy Tibor (archív)

építésük következtében ellenállnak bármilyen
időjárási körülménynek.
A kivitelező cég vezetője reményét fejezte
ki, hogy a szovátaiak és az ide érkezők nagyon
sokáig fogják majd használni ezeket a német
gyártmányú szerkezeteket. Az automaták
fémérmékkel és bankjegyekkel egyaránt működnek, a minimális megvásárolható parkolási
idő egy óra, de lehet egész napra vagy hétre is
jegyet váltani, és lesz sms-es fizetési lehetőség
is. Ugyanettől a gyártótól származó jegyautomaták működnek Budapesten, egy régebbi változat példányai pedig Románia több
nagyvárosában is. (gligor)

Mintha csak most történt volna…
Pedig nem mostanság volt, hanem bő
tizenegy évvel ezelőtt, amikor arról értesültünk: újra kinyitott a Jazz&Blues
Club. Az előző mondat rögtön helyesbítésre is szorul: nem nyitott újra, de
mégis.

____________4.
Műemléki világnap
Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi rendezvény az elmúlt évek művészettörténeti kutatási
eredményeit fogja megosztani az érdeklődőkkel városnéző séták, épületlátogatások formájában, de lesznek
előadások is a múzeum várbeli épületében.

____________5.

Mélyül a gödör

Benedek István
A kormányváltás után jóval, csak alig több mint egy hete váltottak
elnököt az adóhatóság élén. A volt pénzügyminiszternek, akinek a nevéhez a fiskális forradalom fűződik, kell megennie a saját főztjét ebben
a székben. Nem lesz kellemes sem neki, sem nekünk.
Mert az év első hónapjainak államháztartási adatai nagyon rosszak,
amit a nyilvánosság elől igyekeznek elkendőzni. Valójában viszont tudják, hogy baj van, mert az elnökcsere után egy nappal leváltották a
hatóság teljes vezérkarát, és még a regionális igazgatók egy részét is.
Csakhogy a felső vezetők cseréje ebben az esetben aligha hoz érdemi
megoldást. Az adórendszer ilyen mérvű átalakítását, amilyen nálunk
végbement, egy rendesen működő államban legalább egy kormányciklus alatt hajtották volna végre. Mert a belevaló szakiknak is kell annyi
idő, ameddig kiszámolják a tervezett változtatások várható hozadékát,
és az új szabályok alapján áthangolják az intézményrendszert. Teleormani stílusú fiskális forradalomtól viszont nem lehet többet várni,
mint káoszt az intézményekben és méretes lyukat a büdzsében. Amit
majd mi, az adófizetők fogunk befoltozni, miután a forradalmárok hazamennek.
Lesz mit, mert az év első két hónapjának adatai szerint az adóbevételek feleakkora mértékben sem emelkednek, mint amennyire a megnőtt
kiadások fedezéséhez szükség lenne. Igencsak felgyorsult az államháztartási hiány növekedése, miközben még az adatokban nem szerepelnek
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 39 perckor,
lenyugszik
20 óra 6 perckor.
Az év 103. napja,
hátravan 262 nap.

Ma IDA,
holnap TIBOR napja.
TIBOR: a Tiborc rövidülése,
amely pedig a Tiburtiusból
származik. Jelentése: a Róma
melletti Tibur városából való
férfi.

IDŐJÁRÁS

Napos, meleg idő
Hőmérséklet:
max. 260C
min. 110C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. április 12.

1 EUR

4,6617

100 HUF

1,4975

1 USD

1 g ARANY

3,7766
163,5429

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

39, 37, 16, 44, 6 +5

34, 7, 26, 13, 14, 23
2, 24, 43, 49, 16, 40

NOROC PLUS: 8 5 5 4 6 0

SUPER NOROC: 2 6 2 9 3 5
NOROC: 1 6 5 4 1 8 3

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Ingyenes felkészítők a nyolcadikos
képességvizsgára

Novák Csaba Zoltán szenátori irodája és az RMDSZ
Maros megyei szervezete ingyenes felkészítőt szervez a
nyolcadikos képességvizsgára román és magyar nyelvből,
valamint matematikából. Jelentkezni lehet a 0760-357470-es telefonszámon vagy a következő e-mail-címen:
novakzoltan.iroda@gmail.com. A felkészítőkre április 20ától a tanév végéig hétvégeken péntek délután vagy szombaton kerül sor az RMDSZ Maros megyei szervezetének
székházában (Marosvásárhely, Dózsa György utca 9.
szám, I. emelet), a jelentkezéseket követő egyeztetések
alapján.

IV. sapis állásbörze

Április 14-én, szombaton déli 12 órától 15 óráig a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi karán,
a koronkai campusban negyedik alkalommal lesz állásbörze, melynek célja kapcsolatot teremteni marosvásárhelyi cégek és az egyetem diákjai között.

Terápia szenvedélybetegeknek
Szentkatolnán

A Bonus Pastor Alapítvány május 7–18. között kéthetes
rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek
és felnőtt hozzátartozóiknak. Azok jelentkezését várják
május 2-áig, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-,
játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Helyszín: Szentkatolna, Kovászna megye. Jelentkezni, további
részletek felől érdeklődni az alapítvány központi irodájában, a 0265-254-460-as telefonszámon lehet.

Feketemunkáért büntettek

A Maros Megyei Területi Munkaügyi Felügyelőség márciusban 36 ellenőrzést végzett az illegális munka kiszűrése
érdekében. Az észlelt szabálysértések miatt a hatóság 24
céget bírságolt meg, ebből nyolcat be nem jelentett munka
miatt. A pénzbüntetés összértéke 222.800 lej. Feketén dolgozó személyeket bárokban, vendéglőkben, pékségben,
biciklit gyártó cégnél, illetve lakótársulásoknál találtak a felügyelők.

Parkoló autóknak ütközött

Tegnap délelőtt Marosvásárhelyen, a Segesvári úton egy
haszonjárművel közlekedő, 67 éves férfi az úttestről letérve
két szabályosan parkoló gépkocsinak ütközött. A baleset
következtében anyagi kár keletkezett, személyi sérülés
nem történt.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A 2018-as év legsikeresebb magyar filmje végre Erdélybe érkezik

A Valami Amerika 3. Marosvásárhelyen!

Új erdélyi filmes ősbemutatóra
kerül sor a hét végén Marosvásárhelyen. A tavaly, illetve az
idén bemutatott és hatalmas sikernek örvendő Kincsem, valamint A viszkis című alkotások
után a filmek forgalmazója, a
Vándormozi és a Taylor Projects
az idei év eddigi legsikeresebb
alkotását hozza el Erdélybe: Herendi Gábor Valami Amerika 3.
című filmjét, melyet már több
mint 360 ezer néző látott a magyarországi mozikban.

Kaáli Nagy Botond

A Vándormozi hagyományához
híven Erdélyben két, premier előtti vetítésre kerül sor, mindkettőre e hét
végén: április 14-én, szombaton a székelyudvarhelyi Stúdió Moziban, míg
április 15-én, vasárnap a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.
A két, kultfilmmé vált előzmény
után a Valami Amerika 3. története
szerint Tamás, Ákos és András, a balek
testvérek minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe kerülnek a szélhámos
Alexnek köszönhetően. A film ismertetője szerint a körülményeket bonyolítja a rendőrség megjelenése, valamint
Bala és Toni egymással versengő maffiabandája is. Egy rejtélyes, milliókat
érő, lopott bélyegért indul hajsza,
melynek tétje a fiúk sorsa. Eszter és
Timi is beleveti magát a nyomozásba,
mindenki versenyt fut az idővel. Vajon
ezúttal is sikerül kikeveredniük a slamasztikából? A Valami Amerika első
részét 2002-ben 529.187, a folytatását

2008-ban 448.738 néző
látta a mozikban. Ezzel
az eredménnyel Herendi Gábor rendező
két alkotása az 1990 óta
készült magyar játékfilmek mezőnyében máig
előkelő helyen szerepel.
Ráadásul Herendi további két filmje – a Magyar vándor és a
Kincsem – révén a
rendszerváltás utáni kimagaslóan legsikeresebb magyar közönségfilmrendező, aki folyamatosan képes a mamozinézők
gyar
tömegeit megszólítani.
A Valami Amerika 3ban ráadásul igazi sztárparádé
látható:
a
harmadik rész szereposztása nagyrészt követi az első két
epizódét, de ezúttal számos új sztár is feltűnik
a vásznon. A Valami
Amerika 3. olyan kulturális tényezővé vált a
magyar filmben, amely
az egész filmtörténetben is párját ritkító teljesítmény.
Az április 14-i, szombati, 16 és 19
órai székelyudvarhelyi vetítésre jegyek
elővételben kaphatók a Mr. Music Zeneboltban (Kossuth utca 3.) vagy a
www.vandormozi.ro oldalon. Az április 15-i, vasárnapi, 16 és 19 órakor
kezdődő marosvásárhelyi vetítésekre
jegyek elővételben kaphatók a Kultúr-

Kreatív családi alkotóműhely és játék
a Talentumnál

A gyerekeket, szüleiket és nagyszüleiket egyaránt várják a Talentum
Alapítvány családi alkotóműhelyébe április 14-én, szombaton 10 és 12
óra között, ahol kicsik és nagyok együtt festhetnek, rajzolhatnak, különböző képzőművészeti technikákat próbálhatnak ki, anyagokkal, színekkel, formákkal kísérletezhetnek, sok játékkal és mozgással
kiegészítve. Helyszín: Talentum Alapítvány, Marosvásárhely, Vihar
(Furtunei) utca 13. szám. Telefonszám: 0723-037-922.

Takarítsuk ki együtt a Maros-partot!

A Föld napján, április 22-én, vasárnap délelőtt 11 órától
a komp előtt várják a szervezők a Maros-part-takarításba
bekapcsolódni akarókat. Tavaly a Marosvásárhelyi Rádió
kezdeményezésére nagyszabású takarítási akcióra került sor
Marosvásárhelyen és Marosszentgyörgyön a Maros komp

RENDEZVÉNYEK

25 éves az Outward Bound

Idén ünnepli fennállása 25. évfordulóját az Outward
Bound Társaság az Ifjúságért. Ez alkalomból nyilvános,
fogadással egybekötött gálaműsorra kerül sor ma 18 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében. A rendezvényre, amelyen a külföldi vendégek, a célcsoportok
résztvevői, illetve a hivatalosságok is felszólalnak, mindazokat várják, akik az elmúlt negyedszázadban kapcsolatban álltak az Outward Bounddal.

Beszélgessünk hatékonyan!

Ma 17.30-kor a marosvásárhelyi Bernády Házban a Női
Akadémia meghívottjaként dr. Gyéresi Júlia, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa Az egyéni teljesítőképesség fejlesztése erőszakmentes, bizalomébresztő
kommunikációval címmel tart önismereti és beszédtechnikai előadást és gyakorlati bemutatót.

Dr. Pongrácz Antalra emlékeznek

Április 14-én, szombaton délelőtt 9 órától a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem sportcsarnokában a Dr. Pongrácz Antal Egyesület emlékversennyel

palota jegypénztárában vagy online a
www.vandormozi.ro oldalon. A jegyek
ára 20 lej. A filmre jegyet váltó minden
egyes néző vetítés után moziplakátot
kap ajándékba.
A Valami Amerika 3. május elején
kerül országszerte a mozikba, és kezdi
el vetíteni különböző településeken a
Vándormozi is.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a
gyermekeket. A játékos néptánc- és népdaltanulásra hétfőnként kerül sor 17 órától kisiskolások (5–10 év), 18 órától óvodások (2–4 év)
számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves
együttes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ (Marosvásárhely, Forradalom
utca 8. szám). Cserecipő szükséges.

és a volt hétfák közötti szakaszán. A partról néhány óra alatt
több tíz tonna szemét gyűlt össze. A figyelemfelkeltő akciót
az idén megismétlik. A szervezők biztosítják a munkavédelmi kesztyűket és a szemeteszsákokat, valamint az összegyűjtött hulladék elszállítását. A rendezvényt több
médiaszolgáltató, magáncég, civil szervezet és közhivatal
is támogatja, köztük a Népújság.

tiszteleg a tíz éve, 2008-ban elhunyt elismert fogorvos,
egyetemi tanár és kimagasló eredményeket elért sportoló
előtt. Dr. Pongrácz Antalnak a marosvásárhelyi Egyetemi
Sportklub vívószakosztálya elnökeként meghatározó szerepe volt a fiatal, tehetséges amatőr sportolók képzésében, a versenyeken való részvételük támogatásában.

Critical Mass vasárnap

Április 15-én, vasárnap délelőtt 11 órától kezdődik Marosvásárhely főterén a kerékpáros közlekedést népszerűsítő
Critical Mass legkisebb résztvevőinek Kreaktivitás a forgalomban nevet viselő programja. A biciklis gyermekek felvonulása 14 órakor indul a Győzelem téren. A 14 év felettiek
pecsétgyűjtő játéka 12 órakor kezdődik és 15 óráig tart, a
hagyományos felvonulás rajtja 16 órakor lesz.

25. Erdőcsinádi Gyöngykoszorú

Április 21-én, szombaton tartják Erdőcsinádon a 25.
Gyöngykoszorú néptánctalálkozót. A találkozó előtti
napon, 20-án, pénteken 16 órakor szobrot avatnak a helyi
kultúrotthon udvarán. A Gyöngykoszorún részt vevő néptánccsoportok szombaton délelőtt 10 órától érkeznek, a
hagyományos felvonulás déli 12 órakor indul, majd 13
órától színpadra lépnek a tánccsoportok. A rendezvényt a
19 órakor kezdődő táncház zárja.
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Nagylélegzetű szociális pályázat Kerelőszentpálon

A hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a cél
munkaerőpiacon való elhelyezkedésben.
A projektfelelős kifejtette, a pályázat
keretében több program lesz, az egyik
legjelentősebb, hogy közel ötszáz személy számára szerveznek majd továbbképzéseket. Hogy mely szakterületekre
képezik majd a munkaerőt, az azt követően dől el, hogy a helyi befektetőkkel
egyeztetve felmérik az igényeket a munkaerőre.
– Igen fejlődő ipari község lett Kerelőszentpál, nagyon sok befektető érdeklődik jelenleg is, ezért felmérjük, hogy
milyen munkaerőre lesz szükségük,
majd miután megoldottuk az érintettek
továbbképzését, segítünk nekik elhelyezkedni az egyes munkáltatóknál –
mutatott rá Kedei Mária Réka.
Az uniós finanszírozásnak köszönhetően ugyanakkor lehetőség adódik arra
is, hogy a hátrányos helyzetű személyek
kisvállalkozásokat hozzanak létre. 25
üzleti terv részesülhet majd egyenként
25 ezer euró támogatásban egy-egy kisvállalkozás elindítására. Ennek az az
előnye, hogy általa új munkahelyek is
létrejönnek majd.
Ugyanakkor Kerelőn, ahol a legnagyobb a roma nemzetiségű közösség,
mobil központot alakítanak ki, itt zajlanak majd az egyes programok, többek
között az oktatási tevékenységek is. A
búzásbesenyői általános iskola segítségével három oktatási program indul, egy
ún. after-school, amelynek keretében iskola után helyi pedagógusok fognak segíteni
a
hátrányos
helyzetű
közösségekben élő gyerekeknek a tanu-

lásban, illetve, amellett hogy foglalkoznak velük, élelmet is kapnak.
Egy külön program a 3 éven aluli, illetve az óvodáskorú gyerekeknek szól, a
Második esély nevű pedig felnőtteket
céloz meg, olyanokat, akik nem fejezték
be a nyolc osztályt, nekik szeretnének
segíteni abban, hogy legalább az általános iskolai végzettséget tudják megszerezni.
Az oktatási programoknak közel 300
haszonélvezője lesz. A projektfelelős
hozzátette: sajnos az érintett közösségekben jellemző az iskolaelhagyás, előfordul, hogy a szülők érdektelensége, de
legtöbb esetben a rendkívül nehéz
anyagi körülmények miatt nem engedik
a gyerekeket iskolába, ezért a projekt lehetőséget biztosít arra is, hogy ötven
gyereknek anyagi támogatást nyújtsanak
az iskolaelhagyás megfékezése végett.
Mindemellett a pályázatnak van egy,
a lakhatási körülmények javítását célzó
része is. Felmérés alapján kiválasztanak
50 családot, akiknek a lakhatási körülményein javítanak, a leginkább rászorulók részesülnek majd ebben. A
pályázatba nem lehetett új szociális lakások építését belefoglalni, csupán javítást, valamint gáz-, és villanybevezetést.
Ugyanakkor sor kerül majd egy általános egészségiállapot-felmérésre az
érintett közösségek lakóinak a körében,
ezenkívül a kerelői mozgó központban a
jogi szolgáltatás is elérhető lesz, a helyszínen egy jogász nyújt majd segítséget
többek között háztelekelésben, valamint
az anyakönyvi iratok megszerzésében.

sokra azért volt szükség, mert az önkormányzatoknak kisebb meghibásodások,
javítások, alacsony értékű gépek, berendezések, felszerelések és bútorok beszerzésekor
is
nagyon
bonyolult,
hosszadalmas eljárást kell kezdeményezniük.
A törvénytervezet értelmében a szerződést kötő hatóság közvetlenül vásárolA kezdeményezők szerint a módosítá- hat termékeket vagy szolgáltatásokat,

amennyiben a beszerzés értéke nem haladja meg a 132.519 lejt (héa nélkül), és
munkálatokra is köthet szerződést,
amennyiben ezek értéke kevesebb mint
441 730 lej. Amennyiben a szolgáltatás,
termék vagy munkálat becsült értéke
10.000 lejnél kevesebb, a hatóságnak
nem szükséges az elektronikus közbeszerzési rendszeren megjelenítenie a kiírást. (Agerpres)

Több mint 15 millió lej értékű
uniós, vissza nem térítendő támogatást nyert Kerelőszentpál község egy szociális projektre,
amelynek keretében mintegy ezer
hátrányos helyzetű személy felzárkóztatását célozza.

Menyhárt Borbála

A nagylélegzetű projekt részeként
szociális, oktatási, egészségügyi programok indulnak, ugyanakkor kisvállalkozások indításának a támogatására is
lehetőség adódik.
Kedei Mária Réka projektfelelős lapunknak elmondta, az uniós finanszírozású projektben a kerelőszentpáli
önkormányzat partnerei a búzásbesenyői
Dósa Dániel általános iskola, valamint a
szentpáli Közösségi Erőforrás Központ.
A több mint 15 millió lej értékű és hároméves futamidejű pályázatra idén februárban írták alá a finanszírozási
szerződést.
A fő cél a szegénység által veszélyeztetett réteg megsegítése, a társadalmi kirekesztettség visszaszorítása, főként a
roma nemzetiségűek lakta közösségek
körében. A projekt haszonélvezője
mintegy ezer személy, és az előírások értelmében a célcsoport 30 százaléka roma
nemzetiségű kell legyen.
A községben élő romák nagy része
dolgozik, és biztosítják maguknak a
megélhetést, viszont Kerelőn van egy
közösség, ahol nagy szükség van a beavatkozásra, ugyanis az oktatás, képzettség hiánya jelentős fennakadást okoz a

Egyszerűsödnek az alacsonyabb értékű
közbeszerzések az önkormányzatoknál

A szenátus hallgatólagosan elfogadta szerdán a közvetlen közbeszerzések küszöbértékéről szóló
törvénytervezetet. A jogszabálytervezet értelmében egy bizonyos
érték alatt egy hatóság közvetlenül is vásárolhat termékeket,
szolgáltatásokat vagy fizethet
munkálatokért – írja az Agerpres.

Aggódik a GRECO
az igazságügyi reformok miatt

„Mélységes” aggodalmának adott hangot szerdán közzétett jelentésében a Korrupció Elleni Államok Csoportja (Group
of States against Corruption – GRECO)
a román parlament által nemrégiben elfogadott törvényekkel kapcsolatban – írja
az Agerpres. Az Európai Tanács égisze
alatt működő szervezet a bírák és ügyészek jogállását, az igazságszolgáltatás
megszervezését, illetve a Legfelsőbb
Igazságszolgáltatási Tanács működését
szabályozó törvényeket kritizálta, de
azokkal a tervezetekkel kapcsolatban is
aggodalmát fejezte ki, amelyek a büntető
törvénykezés módosítását írják elő.
A GRECO jelentése azt állítja, hogy a

döntéshozók nem mérték fel kellőképpen az igazságszolgáltatást szabályozó
három törvény módosításának hatásait.
A csoport a jelentésben azt is kéri, hogy
Románia mondjon le az igazságszolgáltatásban dolgozók esetleges vétségeit kivizsgáló
speciális
ügyészség
létrehozásáról. A jelentés kitér a korrupcióellenes főügyészség vezetőjének,
Laura Codruţa Kövesinek a leváltását
célzó lépésekre is, valamint arra hívja fel
a figyelmet, hogy az ügyészek visszahívásáról és kinevezéséről átlátható
módon, objektív kritériumok figyelembevételével döntsenek, és ebben a legnagyobb
szerepet
a
Legfelsőbb

Igazságszolgáltatási Tanács kapja majd.
A GRECO szerint a büntető törvénykönyveket módosító tervezeteknek több
olyan része is van, amely áthágná Románia nemzetközi vállalásait, például a korrupció visszaszorítására vonatkozó
megállapodást. A jelentés kritizálja azokat a javaslatokat is, amelyek megnehezítenék a választott tisztségviselők
felelősségre vonását hivatali visszaélés
és vesztegetés elfogadása esetén, és
külön megemlíti azokat a módosításokat
is, amelyek szerint nem lenne bűncselekmény az olyan hivatali visszaélés,
amelyek esetében az okozott kár 200
ezer lejnél kevesebbre tehető. (Agerpres)

Románia számíthat Franciaország támogatására, hogy sikeres legyen az Európai Unió Tanácsának soros elnöksége,
nyilatkozta csütörtökön Bukarestben
Franciaország külügyminisztere, JeanYves Le Drian a hivatali kollégájával,
Teodor Meleşcanuval tartott közös sajtótájékoztatón.
Románia külügyminisztere a beszélgetés során megemlítette a két ország

közötti stratégiai szerződést és az ebben
foglalt lépéseket. Meleşcanu azt nyilatkozta, hogy az év végéig felfrissíthetik a
két ország közötti megállapodást,
ugyanakkor a schengeni övezethez való
csatlakozásról is tárgyaltak.
Le Drian beszédében kihangsúlyozta,
hogy a román–francia kapcsolatok erősek „az Európai Unió számára fontos
időszakban, amikor Románia arra készül,

hogy átvegye az Európai Unió Tanácsának elnökségét”. A francia külügyminiszter kiemelte: „Franciaország jelentős
mértékben jelen van a román gazdaságban az autóipari és a repülőgépipari
nagyvállalatoknak köszönhetően”. „Románia számíthat Franciaország támogatására, hogy sikeres legyen az Európai
Unió Tanácsának soros elnöksége” –
szögezte le Le Drian. (Agerpres)

Franciaország támogatja Romániát, hogy sikeres
legyen az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Ország – világ
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Április 30-a is munkaszüneti nap

A csütörtöki kormányülés napirendjén szereplő határozat április 30-át is munkaszüneti nappá nyilvánítja idén, így a közszférában dolgozóknak május
elseje alkalmából négynapos hosszú hétvégéjük
lesz. „Április 30-a szabadnap lesz a közszférában
dolgozók számára, mivel május elseje, kedd munkaszüneti nap. Az előírás nem alkalmazható azokban
a munkakörökben, amelyekben nem lehet megszakítani a tevékenységet, április 30-ának a bepótlására
pedig a közintézmények dönthetnek úgy, hogy
május 5-én, szombaton rendes munkanapot tartanak, vagy május 11-ig meghosszabbítják a napi
munkaidőt” – jelentette ki Viorica Dăncilă miniszterelnök a csütörtöki kormányülés első felében. (Mediafax)

INS: hatéves csúcsra nőtt
márciusban az infláció

Hatéves csúcsra, 5 százalékra nőtt márciusban az
infláció az előző év második hónapjához mérten;
2018 januárjához viszonyítva a pénzhígulás üteme
0,3 százalékos volt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által csütörtökön nyilvánosságra hozott adatsorokból. Az élelmiszerek 4,01 százalékkal,
a nem élelmiszer jellegű termékek 6,57 százalékkal
drágultak, míg a szolgáltatások díjszabása 2,90 százalékkal emelkedett. Az év elejéhez viszonyítva jelentős drágulást mértek a citrusféléknél és déli
gyümölcsöknél (11,79%), a gyümölcsöknél és gyümölcskonzerveknél (10,95%), a földgáz esetében
(5,69%), valamint a zöldségeknél és zöldségkonzerveknél (6,75%), a villanyáramnál (2,46%) és a távhőnél (2,13%). Eközben a tojás és a cukor ára
csökkent. (Mediafax)

Fegyelmi indult Kövesi ellen

Az Igazságügyi Felügyelet szerdán közölte az
Agerpres hírügynökséggel, hogy fegyelmi kivizsgálást kezdett Laura Codruţa Kövesi, a DNA főügyésze
ellen, mivel Kövesi egy nyilvánvalóan összeférhetetlen státuszban lévő személyt nevezett ki egy ellenőrző testületbe. Ezzel Kövesi áthágta a szabályzatot,
megszegte a törvényt és csorbította az igazságszolgáltatás hitelét és tekintélyét – teszi hozzá a közlemény. Az Igazságügyi Felügyelet hozzáteszi: a
fegyelmi kivizsgálást a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészekkel foglalkozó fegyelmi osztálya veszi át, amely dönteni fog a
korrupcióellenes főügyész felelősségrevonásáról.
(Agerpres)

Sztrájkőrséget álltak
a mozdonyvezetők

A Mozdonyvezetők Szakszervezeti Szövetségének
több tucat tagja állt sztrájkőrséget csütörtökön a közlekedésügyi minisztérium épülete előtt. A tiltakozók
elégedetlenek a munkakörülményekkel és a bérezéssel, ugyanakkor az is aggasztja őket, hogy a
Román Vasúttársaság (CFR) és az áruszállító részleg közötti konfliktusos viszony miatt utóbbi csődbe
juthat vagy akár felszámolják. Iulică Măntescu szakszervezeti vezető szerint amennyiben megszűnik az
áruszállító részleg, úgy 7.500 alkalmazott marad
munkahely nélkül, ezért arra kérik a kormányt és a
szállításügyi minisztériumot, hogy oldják meg a gondokat. (Agerpres)

Mélyül a gödör

(Folytatás az 1. oldalról)
az oktatási és egészségügyi béremelések hatásai, a
nyugdíjpontnak az év felétől bejelentett emelkedéséről
már nem is szólva. Megbízható elemzés szerint az idei
kiadási tervek tartásához tavalyhoz képest 35 milliárd
lejjel több adóbevétel kéne, ezzel szemben csak 800 milliós volt az első két hónapban jegyzett adóbevételi plusz.
Az adóhatóság új elnökének az első nyilatkozatai szerint a nagyvállalatokból igyekeznek majd több pénzt kifacsarni, úgyhogy ne lepődjünk meg, ha a kormányzati
kommunikáció szintjén nálunk hamarosan élénkebb lesz
a multizás a szomszédbeli kampány forró részében hallhatott sorosozásnál. De mivel a teleormaniak csak a
szájkaratét művelik mesterfokon, azzal meg nehéz pénzt
fakasztani, leginkább az várható, hogy az év további részére tett ígéretekből megpróbálnak majd kifarolni.
Ennél rosszabb hosszabb távon csak az lehet, ha tetemes
hitelezésből próbálják az ígéreteiket betartani. Mert ez
a fiskális forradalom simán bedöntheti az államot, és
nincs még legény a gáton, aki ezt politikai eszközzel
megállítsa.
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Miklós Edit
visszavonult

Miklós Edit csütörtökön bejelentette visszavonulását, illetve
jelezte,
vasárnap
versenybe száll a Magyar Síszövetség elnöki posztjáért.

„Rengeteget segítettem abban,
hogy Magyarország felkerüljön a
sísport térképére. Csodálatos hét
esztendő volt magyar színekben
versenyezni, mindig a profizmus
felé haladtunk. A mostani vezetőség, Bajai András elnök és Vámos
Attila ügyvezető viszont amatőr.
Nem tudunk profin együttműködni,
elsősorban ezért döntöttem a viszszavonulás mellett” – jelentette ki
sajtótájékoztatóján a lesiklásban
olimpiai hetedik alpesi síző.
Vasárnap 15 órától a Danubius
Hotel Arénában tartják a szervezet
rendkívüli közgyűlését, amelynek
egyik napirendi pontja a tisztségviselők visszahívása, majd megválasztása.

A labdarúgó 1. ligás
rájátszás 5. fordulójának televíziós
közvetítési rendje

Április 13., péntek:
* 20.45 óra: Voluntari FC – Bukaresti Dinamo (alsóház)
Április 14., szombat:
* 13.30 óra: Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK – Medgyesi Gaz Metan
(alsóház)
* 20.45 óra: USK Craiova – Jászvásári Politehnica CSM (felsőház)
Április 15., vasárnap:
* 13.00 óra: Concordia Chiajna –
Bukaresti Juventus (alsóház)
* 20.45 óra: Konstancai Viitorul
– Kolozsvári CFR (felsőház)
Április 16., hétfő:
* 18.00 óra: Temesvári Poli ACS
– Botoşani FC (alsóház)
* 20.45 óra: Gyurgyevói Astra –
Bukaresti FCSB (felsőház)
Valamennyi mérkőzést élőben
közvetíti a DigiSport, a Telekom
Sport és a Look TV/Plus.

Hétvégi
sportműsor

LABDARÚGÁS. A 3. liga V.
csoportjának 22. fordulójában,
szombaton 17 órától: Szászrégeni
Avântul – Kudzsiri Metalurgistul. A
Radnót SK áll.
A 4. ligában a 20. forduló mérkőzései következnek: ma 19.30 órától:
Marosvásárhelyi MSE – Marosvásárhelyi Gaz Metan (a Sziget utcai
műfüves pályán); szombaton 11-től:
Ákosfalva – Marosludas, Dános –
Nagysármás, Náznánfalva – Nyárádszereda, Kutyfalva – Marosoroszfalu,
Szováta
–
Dicsőszentmárton. Nyárádtő és a
Marosvásárhelyi Atletic áll.
FUTSAL. Az 1. ligás teremlabdarúgó-bajnokság alsóházi rájátszásának
1.
fordulójában:
Marosvásárhelyi City’us – Csíkszeredai Imperial Wet.
KÉZILABDA. Az A osztályos
bajnokság B csoportjának 17. fordulójában, vasárnap 18 órától: Segesvári HCM – Nagybányai Minaur
II (Radu Voina-csarnok), Zsilvásárhelyi CSU – Segesvári Kiválósági
Központ.

Koncert, szülinapra

11 éves a Jazz&Blues Club!

Kaáli Nagy Botond
Mintha csak most történt
volna… Pedig nem mostanság
volt, hanem bő tizenegy évvel ezelőtt, amikor arról értesültünk:
újra kinyitott a Jazz&Blues Club.
Az előző mondat rögtön helyesbítésre is szorul: nem nyitott újra, de
mégis. A fiatalabbak valószínűleg
nem tudják, hogy a mai dzsesszklub előzménye a víkendtelepi
Apollo Clubban a kilencvenes
évek végén, kétezres évek elején
csütörtök esténként (és később
keddenként is) tartott dzsesszbulik
voltak, amelyeken a hetvenesnyolcvanas évek blues-, dzsesszés rockdalai szóltak. A városban
akkoriban nem voltak rockkocsmák, dübörgött mindenhol a rave
és a techno, így aki régi és minőségi zenére vágyott, az oda járt: a
dzsesszbe. Tele is volt szinte mindig a terem, legendás partiknak
adott otthont a klub, volt aki a csónakázó vizéből botorkált be az
asztalok közé.
Amikor az Apollo megszűnt,
sokunk szívébe kis üresség költözött, így nagy örömmel vettük tudomásul, hogy Döme – a
víkendtelepi dzsessz lemezlovasa
– és társai egy igazi dzsesszklubot
nyitnak Marosvásárhelyen. A Sörház utcai udvaron kialakított klub
azóta túlnőtt a szórakoztató iparági szerepkörön, és a város egyik
kulturális központjává vált, ahol a
hétvégi bulik mellett zenei fesztiválok, koncertek, színházi előadások,
könyvbemutatók,
kerekasztal-beszélgetések, tárlatnyitók, vetélkedők, táncestek is
méltó otthonra találtak. A mai
dzsesszklub rég túlszárnyalta

elődje hírnevét, olyan, mintha
mindig is a városhoz tartozott
volna, és amikor újranyitására
gondolunk, akkor érnek utol a
közhelyek: mintha csak most történt volna; már tizenegy éve;
vajon nagyon megöregedtünk?
Az elmúlt tizenegy évet partival
ünnepli
a
marosvásárhelyi
Jazz&Blues Club. Április 13-án,
ma este 8 órától a Tasi Nóra &
Azara nevű együttes lép színpadra
a Sörház utcai épületben. Amint
azt az együttes ismertetőjében olvashatjuk, a sepsiszentgyörgyi
születésű énekesnő és a marosvásárhelyi zongoraművész, Sárosi
Péter csapata 2013-ban és 2014ben a bukaresti dzsesszgálán elnyerte a legjobb együttes díját.
Ugyanitt Sárosi Pétert a 2013-as
Év zenésze díjjal is kitüntették.
Tasi Nóra a budapesti dzsesszkonzervatóriumban sajátította el az
énektechnikát, majd ösztöndíjjal
Hollandiában tanult. Több versenyen is részt vett, ahol különböző
díjakat nyert el. A formáció repertoárját főként az énekesnő és a
zongorista kompozíciói képezik,
melyek a modern dzsessz világát
idézik különböző stílusokban:
jazz, fusion, blues, soul. Zenéjükben fontos szerepet játszik az improvizáció.
A
színes
zongoraszólók találkoznak a
magas szintű muzikalitással felépített szaxofonszólókkal, az
énekhang érzéki intimitásával és a
ritmusszekció lüktető, feszes pontosságával. A zenekar olyan helyeken, eseményeken koncertezett,
mint a Budapest Jazz Club vagy a
Bukaresti Dzsesszfesztivál.
Boldog szülinapot, Dzsesszklub!

alkalmaz

titkárnőt

(meghatározott időre)

A munkakör betöltésének feltételei:
a. Középfokú végzettség
b. Angol- és magyarnyelv-ismeret
c. Számítógépes ismeretek (MS Office, internet)
d. Rugalmasság és alkalmazkodóképesség
f. Disztributív figyelem
Előnyt jelent:
a. Minimum 2 év tapasztalat a szakmában
b. Elvégzett tanfolyamok a szakmában

Főbb feladatok:
a. Az információ áramlásának biztosítása a vállalaton belül.
Irodai adminisztrációs feladatok ellátása.
b. Bejövő és kimenő telefonhívások kezelése.
c. Dokumentumok fordítása.
d. Dokumentumszerkesztési, gépelési feladatok.

Az interjúra csak a feltételeket teljesítő személyeket hívjuk meg.
Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát tartalmazó pályázatát
kísérőlevéllel 2018. 04. 25-ig szíveskedjék leadni a következő
címre: GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A. Marosvásárhely,
Cuza Vodă utca 99–105., tel. 0265-237-820, fax: 0265-268-875.
E-mail: office@gedeon-richter.ro

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
HIRDETÉS

a Maros megye magántulajdonában lévő, Marosvásárhely, Forradalom utca 45. sz. alatti, földszintes építményekből és a hozzá tartozó 399 m2 területből álló
ingatlan nyilvános árverésen történő eladására vonatkozóan

Maros megye kihirdeti, hogy 2018. május 3-án 10.00
órától nyilvános árverést szervez a megyei önkormányzat Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti
székhelyén, a Maros megye magántulajdonában lévő,
Marosvásárhely, Forradalom utca 45. sz. alatti ingatlan eladására, amely földszintes építményekből és a
hozzá tartozó 399 nm területből áll, és amely a
133156 (5-ös tömb) kataszteri számmal van bejegyezve a marosvásárhelyi telekkönyvbe.
A kikiáltási ár 60.000 euró.
A nyilvános árverésre a tulajdonos székhelyén, a Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti épületben, a II.
emeleti kis gyűlésteremben kerül sor.
Az árverésen zárt borítékban benyújtott árajánlattal
lehet részt venni, és a legnagyobb árat ajánló vevőt
fogják nyertesnek nyilvánítani.
Az érdekeltek az árajánlatokat zárt borítékban nyújthatják be a Maros Megyei Tanács iktatójában, a Győzelem tér 1. sz. alatti 1-es számú irodában, 2018. május
3-án 10.00 óráig.
Az ingatlan eladására vonatkozó szabályzat elérhető
a megyei tanács weboldalán (www.cjmures.ro) a következő link megnyitásával:
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa2_hot
027_2018.pdf, az árverésre vonatkozó felhívás pedig
megtalálható a Közönségszolgálat és Közérdekű információk rovatban a Hirdetmények címszó alatt.
Az ajánlattevők kötelesek kifizetni a részvételi garanciát, amely a kikiáltási ár 10%-ának felel meg, azaz
6.000 euró, amit lejben kell befizetni a Román Nemzeti
Banknak a befizetés napján érvényes árfolyama alapján
átszámolva. Az összeget banki átutalással kell befizetni
Maros
megye
kincstári
számlájára
–
RO11TREZ4765006XXX000224, CUI 4322980 –, az
ajánlatok benyújtására meghatározott határidőig.
Az ajánlattevők román vagy külföldi természetes vagy
jogi személyek lehetnek, akik teljesítik az ingatlan eladására vonatkozó szabályzat 12-17. cikkelyeiben előírt
feltételeket.
Az érdekelt személyek kérhetik az ingatlan megtekintését, az ingatlan eladására vonatkozó szabályzat 17. cikkelyének (4) bekezdésében meghatározott feltételek
mellett.
ELNÖK
Péter Ferenc

2018. április 13., péntek _____________________________________________ SZÍNES VILÁG __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

5

XIV. évf. 14. (611.) szám, 2018. április 13., péntek

Műemléki világnap Marosvásárhelyen (I.)
2018. április 18–19.

Kétnapos rendezvénysorozatot szervez a Marosvásárhely műemléki topográfiája projekt és a Maros Megyei
Múzeum április 18-19-én a műemléki
világnap alkalmából. Az ICOMOS (Műemlékek és Műemlékegyüttesek Nemzetközi Tanácsa) 1984 óta hirdeti
meg a műemléki világnapot, ezáltal is
hangsúlyozva a műemlékvédelem
fontosságát. A marosvásárhelyi rendezvény az elmúlt évek művészettörténeti kutatási eredményeit fogja
megosztani az érdeklődőkkel városnéző séták, épületlátogatások formájában, de lesznek előadások is a
múzeum várbeli épületében. A részvétel mindkét napon ingyenes.

A közönség április 18-án, szerdán megismerkedhet az egykori Hajós (Horea) utca építészeti értékeivel, ugyanezen a napon pedig
soron kívüli, szakemberek által vezetett épületlátogatásokra is sor kerül majd a Maros
Megyei Múzeum műemlék épületeiben: a
Toldalagi-palotában, a Székely Iparmúzeumban, valamint a Kultúrpalotában. Külön séta

keretében barangolható be a vásárhelyi művelődés kincsesháza, a Teleki Téka is. Április
19-én a főtér 18-19. századi fejlődéséről, az
egykori Kör (Cuza Vodă) utca szecessziós lakóházairól, valamint a várbeli régészeti ásatások
eredményeiről
mesélnek
az
érdeklődőknek.
Csütörtökön du. 5 órától neves előadók érkeznek a Maros Megyei Múzeum várbeli
épületének emeleti nagytermébe: Entz Géza
művészettörténész (Budapest) a magyarországi műemlékvédelem és -támogatás jelenlegi állapotáról, Guttmann Szabolcs építész
(Kolozsvár) pedig az utóbbi időszak romániai

Program

Április 18., szerda
11 óra:
A historizmustól a szecesszióig. Az egykori Hajós (Horea) utca átalakulása a régi
századfordulón.
Városnéző séta Barabás Kisanna művészettörténész vezetésével
(találkozás az utca végén, a tűzoltóság előtt, Horea u. 26. sz.).
13 óra:
A Toldalagi-palota és a marosvásárhelyi barokk építészet kezdetei.
Épületlátogatás Orbán János művészettörténész vezetésével
(találkozás a Néprajzi Múzeum épülete előtt, Rózsák tere 11. sz.).
14 óra:
Attila király és az iparfejlesztés. A Székely Iparmúzeum intézménye.
Épületlátogatás Földi Imelga művészettörténész vezetésével
(találkozás a Székely Iparmúzeum épülete előtt, Horea u. 24. sz.).
15 óra:
Szecessziós varázs. A Kultúrpalota kincsei.
Épületlátogatás Szathmári Edina művészettörténész vezetésével
(találkozás a Kultúrpalota főbejáratánál).
17 óra:
Közművelődés és főúri reprezentáció. A Teleki Téka épülete
Épületlátogatás Orbán János művészettörténész vezetésével.
(találkozás a Teleki Téka előtt).

viszonyairól fog előadást tartani, alkalmat kínálva a közönségnek az örökségvédelem
helyzetének összehasonlítására a két országban.
Végül, de nem utolsósorban Orbán János
művészettörténész a Marosvásárhely műemléki topográfiája projekt tevékenységét és főként a frissen a közönség rendelkezésére
bocsátott adatbázisát ismerteti csütörtök esti
előadásában. Ez az online felület (topographia.ro) a munkálatok során feldolgozott épületek, köztéri emlékek egy részének
szerkesztett adatlapjait – történetét, művészettörténeti leírását, fotóit – tárja tetszetős

Fotó: Nagy Tibor

formában a nyilvánosság elé, a kutatások
folytatásával pedig folyamatosan bővülni fog
a jövőben. A topographia.ro honlap hivatalos
útjára bocsátásának időpontja tehát a 2018-as
műemléki világnap, április 18-a lesz.
Az esemény részletes programja a Marosvásárhely műemléki topográfiája program
Facebook-oldalán tekinthető meg.
A rendezvény szervezői a Marosvásárhely
műemléki topográfiája program és a Maros
Megyei Múzeum. Támogatói a Maros Megyei Tanács és a Teleki László Alapítvány
(Rómer Flóris Terv).

Április 19., csütörtök
11 óra:
A szecesszió emlékei az egykori Kör (Cuza Vodă) utcában.
Városnéző séta Földi Imelga művészettörténész vezetésével
(találkozás a főtéri Mureş Mall bejárata előtt).
14 óra:
A régi Poklos utca. Marosvásárhely főterének változásai a 18–19. században.
Városnéző séta Orbán János művészettörténész vezetésével
(találkozás az Avram Iancu-szobor előtt).
15.30 óra:
Mit rejthet a föld mélye? A marosvásárhelyi vár a régészeti kutatások tükrében.
Várnéző séta Soós Zoltán régész, múzeumigazgató vezetésével
(találkozás a várban, a múzeum központi épülete előtt).
17 óra:
Előadások a műemlékvédelemről
a Maros Megyei Múzeum várbeli épületének nagytermében
Orbán János (művészettörténész, Maros Megyei Múzeum):
A kutatástól az ismeretterjesztésig. Műemléki topográfia Marosvásárhelyen
Guttmann Szabolcs (építész, Kolozsvár):
A romániai műemlékvédelem helyzete az ezredfordulót követően
Entz Géza (művészettörténész, Budapest):
A műemlékvédelem állapota Magyarországon
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A természet kalendáriuma (CCCII.)

Kiss Székely Zoltán

Homály. A bimbós sombokor
ködpermetegben ázik.
Hozok egy ágat, vízbe tedd,
vázádban kivirágzik.
Pár nap s kibontja szirmait,
mintha kénlánggal égne.
S a verandán szétsugaraz
a tavasz szőkesége.

59 évvel ezelőtti április üzenetével érkezem ma, kedves Olvasóm. 1959-ben írta volt
e tavaszvarázsoló sorokat Áprily Lajos. Tíz
évre rá, két évvel örök somvirágba költözése
után, első posztumusz kötetének címét fia,
Jékely Zoltán e verscímből kölcsönözte:
Akarsz-e fényt?
Akarod-e a tavasz fényét? Micsoda kérdés!
Hát persze. Az új fényekkel csobbanunk a tavaszba.
Összetorlódnak a napfény, fia – a hő – s
unokái – a szelek s esők – gerjesztette tavaszi
események az idén: együtt virágzik a sommal
a tulipán s a nárcisz, de még virágporát lengeti a szélbe a mogyoró barkája is, s kankalinok, megirigyelve a som sárgáját, bontják
virágaikat a dombhátak peremén. A későn érkezett hó is elment, s vele együtt a téli gond
is múlt vasárnapon. Mint Áprily két évvel korábban, 1957-ben írt versében is:
Elment a gond a hóval,
felhőn is fény nevet.
A somvirágos oldal
arannyal integet.

Ha utas jön hajóval,
a hegyre feltekint:
– Ni, somvirágos oldal…
És issza azt a színt.
(…) A somvirágos oldal
lejtőjén túl, alul,
kő- és keresztfa-sorral
kis temető lapul.

Kankalin a korondi Aragonit-dombon 1978-ban

Beszélgess ott a holttal,
tavasszal érzi még:
– A somvirágos oldal,
az volt gyönyörűség.

Szelíd, egyszerű szóval
kérem: míg élhetünk,
szép somvirágos oldal,
adj jó tavaszt nekünk.

A somvirágos oldal utalásai árulják el a
vers keletkezési helyét. A visegrádi temetőből, Áprily sírja mellől éppen átlátni a Duna
túlsó partjára. Az az oldal idén is somvirág
halovány szerény sárgájában táncol.
Az első áprilisi langyszellőjű este a csillagos ég alá csalogat. Az ember által landolásra
kiszemelt második égitest, a Mars, melyre újrainduló űrversenyében a két űrnagyhatalom
még e század első ötödében embert küld,
egyre fényesebb, vörösödő színnel kelleti
magát a délkeleti égen, a Nyilasban. Erős
fénye a többi bolygó e hónapban halványabb
fényerején jóval túltesz. Az alig látható Merkúr fél órával kel a Nap előtt a keleti égen. A
Vénusz kétórányira követi a Nap nyugodását:
az egyre világosabbá váló napnyugta után
gyengén látszik a nyugati látóhatár felett. A
Jupiter késő este kél, a déli égen ragyogat sárgásfehér fényével. A Szaturnusz a Nyilasban
vált a hónap közepén előretartó mozgásból
hátrálóba. Az Uránusz közel jár a Naphoz, s
nem figyelhető meg. A Neptunusz is majd
csak a hónap végén kereshető a Vízöntőben.
De térjünk vissza a nappalokba. A hosszabbodásukkal virágba boruló somot először 95
éve, 1923-ban énekelte meg Áprily, a Márciusban:
(…) Selymit a barka
már kitakarta,
sárga virágját bontja a som.
Fut, fut az áram
a déli sugárban
s hökken a hó a hideg havason. (…)

Április idusán, 279 éve,
1739-ben született Winterl József Jakab botanikus. 32 évesen már a nagyszombati
egyetemen tanított rendszertant
Linné szerint, s közel negyven
éven át vezette a kémia-botanika tanszéket, miközben az
egyetem Pestre költözött.
Mária Terézia 1777-ben úgy
döntött, hogy az egyetemet Budára helyezi át, a királyi palotába. II. József átköltöztette az
egyetemet Pestre 1784-ben. Az
osztrák Winterl – bár soha nem
tanult meg magyarul, magyar
érzelmű tudós volt – azonban
végig kitartott az állandóan költöztetett egyetemen. A többször
átköltöztetett botanikus kert
mai utódja a Füvészkert – A Pál
utcai fiúk egyik helyszíne –
1784-ben az általa megvásárolt
józsefvárosi telken nyerte el
végső helyét.
A sokat költöző Áprily
utolsó lakhelyén, a visegrádi
várhegy alatti völgyben írt versei a Jelentés a völgyből című
kötetében jelentek meg 1965ben. E kötet Évszakok zenéje
ciklusában találta meg végső
helyét a Régi poéta költeménye, mely mottójában is Ilosvai
Selymes Pétert idézi:

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

ségizett (1915). Az I. világháború kitörése
után édesanyjával Ceglédre költözött, a Pesti
Hazai Első Takarékpénztár alkalmazottja lett.
1917 őszén bevonultatták; 1918–19-ben a
székely hadosztályban harcolt. 1920 nyarán
Bécsen át Bp.-re utazott, belépett a nemzeti
hadseregbe. Egyéves utászátképzés után a
bp.-i műegyetemen gépészmérnöki oklevelet
szerzett (1928), majd 1928-30-ban tényleges
tiszti tanfolyamot végzett. 1930-ban Szegeden a 3. utászzászlóalj hadnagya, majd főhadÖsszeállította: Kuti Márta
nagya,
1934-től
a
Honvédelmi
Minisztériumban főelőadó, 1937 őszétől
Görgényi Dániel (Szászrégen, 1898. ápr. Szombathelyen a III. hadtestparancsnokság
9. – Bp., 1978. febr. 18.): gépészmérnök, századosa. A frontra vitték (1942), a harcok
honvéd vezérőrnagy. Marosvásárhelyen érett- során megmaradt zászlóaljtársaival együtt át(Folytatás április 6-i lapszámunkból)

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes
részt vállaltak az egyetemes magyar
kultúra és tudomány gazdagításában.
(Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000–
1990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

„Írtam egy sombokorban…”

Füstös házból kiment a sombokorba
s tönk-asztalánál kispadjára ült.
Áradt a fény. A lomha és mogorva,
rabtartó tél havasra menekült.

(…) S ha olykor szellő libbent át
a fáján,
tollára szirmot pergetett az ág.
S túl sárgafényű sombokor-tanyáján
sötét világ volt: zord török világ.

A mai zord „török világ”? Ettől
menekedtünk talán meg e hét végén
mi, végváriak. Megmaradni és építkezni magyarként a szülőföldön az
őshonos nemzeti kisebbségek jogán.
Szereztem ezt sombokros hegyre hágva,
míg régi verssel kísértett a múlt.
Kinéztem a viharborús világba
s egy-egy szirom a kalapomra hullt.

Egy botanikatörténeti szirom századnyi idő távolából. 129 évvel ezelőtt, 1889. április 15-én született
Paál Árpád növényfiziológus. Az
elsők között kezdett foglalkozni a
növényi hormonokkal. Ő a később
auxinnak elnevezett „növesztő hormon” felfedezője. De lám a sors!
Kutatóközpontjának általa megálmodott nevét a budapesti egyetemen, bár ő a Növényélettani Intézet
nevet már 1929-ben használta, a fel- Langyosságoddal rájuk lehelj, s kipattan a sárga kis kehely
sőbbségek csak 1943-ban beköveta DNS röntgenkrisztallográfiai vizsgálatán
kezett halála után hagyták jóvá. Eredményei dolgozott. Felismerte a lényeges összefüggést
pedig? Nobel-díjat érdemeltek volna. Ma vi- a DNS szerkezete és röntgendiffrakciós képe
lágszerte elismerik elsőbbségét. Sorsa némi- között. De mielőtt eredményeit publikálhatta
képp somfasors.
volna, kitűnő röntgenkrisztallográfiai felvéÁprily A somfa-csonk verse előbb említett teleit Wilkins az ő tudta nélkül megmutatta
kötetében a Régi poétát követi:
Watsonnak. Utóbbi pedig Crickkel együtt
ezeknek a felvételeknek a segítségével szerA somfát fenn a bükkcserjés alatt
kesztette meg a DNS „kettős spirál” modelltélen kivágták, csak a csonk maradt.
jét. James Watson, Francis Crick és
Maurice Wilkins a DNS szerkezetének megAki fejszét fogott rá, bárki volt,
állapításáért részesült a Nobel-díjban 1962tavaszi aranyamtól megrabolt.
ben. Rosalind Franklin munkássága pedig
sokáig feledésbe merült.
A nap szeme keletről odalát,
E cseppet sem vidám „tavaszi” történetből
keresi a sárgavirágú fát.
azonban térjünk vissza a most tavaszába, Áprily még egy – a hatodik, s egyben utolsó –
Nagy messzeségből egy madár suhan
somversével, a Mennék eléddel:
s nézi: tavalyi fája merre van?
Mennék eléd, mert itt vagy már közel.
Néhány kört ír a puszta csonk körül
A déli oldalon leselkedel.
s a hangja sír, mikor továbbrepül...
Gyökerek hallják könnyű léptedet,
átküldesz egy-egy halk leheletet,
Az a kegyetlen téli fejsze ölt:
mely szűzies még és illattalan,
Egy aranyfolttal szegényebb a föld.
de sejtető, jó langyossága van.
Csak arcom érzi még, nem sejti más,
Az élet igénylése, az élő óvásának vágya
varázs van benne, keltető varázs.
tűzsárgállik ki e versből. Akár az éppen 230
Ahol jársz, néma éberség fogad,
éve, 1788. április 16-án örök Jardin des
keresed a rügyes sombokrokat,
Plantes-jába költözött Georges Buffon bohogy langyosságoddal rájuk lehelj
tanikus – a párizsi füvészkert igazgatója – sos kipattanjon a sárga kis kehely.
raiból:
(...) Mennék eléd, s mint fényváró anyám,
„Ezek olyan élő egységek, amelyek nömég utoljára elkiáltanám
vényként vagy állatként élnek a vízben, majd
nevedet, melyből napfény sugaraz:
szétszóródnak a talajba, a vízbe, a levegőbe,
Tavasz, tavasz! Tavasz, tavasz, tavasz!
s valahol ismét összekeverődnek, új szerves
lényt alkotva. Az élő molekula halhatatlan. Az
Írtam mindezeket egy somostetői somboember ázalékállatkákból épül fel.”
korra emlékezve. A zöldellni vágyó avarba
Tanításának lényege a későbbi sejtelmélet hullt virágporától sárgálló bakancsom nyoalapja.
mát a száradó avartalan domboldal rég nem
A sejt központjában, a maghártya alatt a őrzi már. S a bakancs is rég oda. Utoljára
kromoszómákban szunnyad az örökítőanyag, 1978-ban volt a lábamon, áprilisban, amikor
a DNS. Szerkezetének valódi felfedője, Ro- a korondi Aragonit-dombon kankalint fénysalind Elsie Franklin sem kapott – a sza- képeztem Lajos öcsémmel.
bályzatnak megfelelően, mely előírja, hogy
Csak bennem él, de bennem él a somostecsak élő személy részesülhet a világ ma elfo- tői sombokor kénsárgán lángoló virágpora.
gadottan legnagyobb kitüntetésében – NobelMaradok kiváló tisztelettel minden végvári
díjat. Az angol biokémikus 60 évvel ezelőtt, iránt.
1958. április 16-án, 38 éves korában halt
Kelt 2018 tavaszán, április 13-án, péntemeg. 1953-tól a londoni King’s College-ben ken

állt a szovjet csapatokhoz (1943. jan.). Krasznogorszkban antifasiszta iskolát végzett,
frontagitátorként tevékenykedett (1944.
márc.-júl.). Frontkatonaként tért haza 1945.
febr.-ban. Debrecenbe vezényelték, ahol a németek ellen szervezett 1. és 6. hadosztály felállításában segédkezett; mint zászlóaljparancsnok részt vett Ausztria felszabadításában. 1946–52-ben a Honvédelmi Minisztériumban osztályvezető, 1948-tól vezérőrnagy. 1952-től az Országos Tervhivatalban
dolgozott. 1956-ban a Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség kormánybiztosa volt, majd
1957-től 1964-ig, nyugdíjazásáig a Központi
Műszaki Anyagraktár parancsnoka. – M.: Signum laudis. Egy katona emlékiratai (visszaemlékezések, Bp., 1968).
Nyárai Antal (Nagyenyed, 1868. v. 1869.
ápr. 13. – Bp., 1920. febr. 27.): színész. 1887-

ben Rozsnyón lépett színpadra, később megfordult Nagybányán (1893), Miskolcon
(1894–96), Pozsonyban, Sopronban, Aradon,
Fiuméban, Hódmezővásárhelyen (1897),
Nagyváradon (1898). 1902-ben a bp.-i Népszínház szerződtette. A Népszínház felbomlása után, 1907–20 között ismét sokat
hányódott a fővárosi és a vidéki színházak
között (Modern Színház Kabaré, Bonbonière
Cabaret, Apollo Kabaré, Medgyaszay Színház, Royal Orfeum, Király Színház, Szeged,
Bécs stb.). Senki c. operettjét – Barna Izsó zenéjével – 1903-ban a Népszínház mutatta be.
– F. sz.: Rettegi Fridolin (Schönthan: A szabin nők elrablása); Pfefferkorn (Lehár: Drótostót). – I. f. Az utolsó bohém (1912), Ágyú
és harang (1915), Mágia (1917), A gavallér
fegyenc (1919).
(Folytatjuk)
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A katyni vérengzés áldozatainak emléknapja

Hetvenöt éve, 1943. április 13-án hozták nyilvánosságra Berlinben, hogy a
német megszállás alatt álló Szmolenszk környékén, Katynban (Katiny)
tömegsírokat találtak, amelyek a
szovjet államvédelmi szervek által
1940 tavaszán lemészárolt csaknem 5
ezer fogságba esett lengyel – többségében tartalékos – tiszt holttestét rejtették. Lengyelországban 2008 óta
április 13. a katyni vérengzés áldozatainak emléknapja, az áldozatokról
Magyarországon is megemlékeznek.

A 2. világháború előestéjén, 1939. augusztus 23-án aláírt szovjet–német megnemtámadási
szerződés,
a
Molotov–
Ribbentrop-paktum titkos záradékában a két
nagyhatalom felosztotta egymás között
Közép- és Kelet-Európát, Lengyelországot a
Narew-Visztula-San folyók vonalán „vágták
félbe”. Miután Németország 1939. szeptember 1-jén – a második világháborút kirobbantva – lerohanta Lengyelországot,
szeptember 17-én a Vörös Hadsereg is támadásba lendült, hogy megszerezze a szovjet érdekszférába sorolt lengyel területeket. A
szovjet és a német csapatok öt nappal később
a kijelölt vonalon találkoztak. A szovjetek
250 ezer lengyel hadifoglyot ejtettek, közülük az együttműködésre nem hajlandó és fizikai munkára is alkalmatlannak minősített
tiszteket a Belügyi Népbiztosság (NKVD)
felügyeletével három különleges táborba hurcolták.
Lavrentyij Berija belügyi népbiztos 1940.
március 5-én jegyzékben javasolta Sztálinnak, hogy rendelje el a szovjethatalom eme
„megátalkodott ellenségei”, szám szerint
14.700 hadifogoly és 11 ezer börtönben fogva
tartott lengyel értelmiségi agyonlövését,
mégpedig beidézésük, a vád ismertetése és
nyomozás lefolytatása nélkül. Sztálin még
aznap aláírta a dokumentumot, amelyet a

kommunista párt politikai bizottsága azonnal,
határozatban továbbított az NKVD-nak. A cél
a lengyel értelmiség lefejezése volt, az áldozatok között a tisztek mellett több ezer orvos,
ügyvéd, tanár, újságíró és pap volt.
Az NKVD március 14-én a likvidálás
három fő helyszíneként a Szmolenszk melletti Katinyt (lengyelül Katyn), a Harkov
melletti Pjatyihatkit és a Kalinyin (ma Tver)
melletti Mednojét jelölte ki. Az április 3. és
május 19. között konvojokban idehurcolt foglyok kezét hátrakötözték, közvetlen közelről
tarkón lőtték, majd hatalmas tömegsírokban
földelték el őket. Tömeges kivégzések Kijevben és Minszkben is voltak. A vérengzés áldozatainak pontos száma máig ismeretlen, a
lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete 21.768
áldozatot tart számon, köztük van a magyar
Korompay Emánuel, a varsói egyetem lektora és a magyar családból származó, de már
Lengyelországban született Oskar Rudolf
Kuehnel is. A németek 1941. június 22-én
megtámadták a Szovjetuniót, egy hónappal
később Katyn is fennhatóságuk alá került. A
tömegsírokat 1942-ben a helyi orosz lakosság
útmutatása nyomán egy pályafenntartó vonat
lengyel kényszermunkásai találták meg, a
német hatóságok 1943. február 18-án kezdték
el az exhumálásokat. Mintegy 400 holttest kihantolása után, 1943. április 13-án a berlini
rádió kommünikében adott hírt a szovjetek
által meggyilkolt lengyel katonatisztek tömegsírjairól. A Szovjetunió szövetségesei
kétkedve fogadták a bejelentést, a brit és
amerikai kormány hallgatott. Moszkva a németeket vádolta a mészárlással, a szovjet hatóságok a Nemzetközi Vöröskereszt
bevonásával folyó vizsgálatba nem egyeztek
bele.
A helyszínen végül a németek által felkért
nemzetközi bizottság látott munkához, s a
magyar Orsós Ferenc patológus által kidolgozott módszert alkalmazva megállapították,

hogy a mészárlást 1940 áprilisában és májusában hajtották végre.
Megkezdték az áldozatok azonosítását is, és négyezernél több
holttestet temettek el. A területet
1943 augusztusában visszafoglaló
szovjetek megsemmisítették a temetőt, egyben bizottságot is alakítottak a „fasiszta megszállók
által végrehajtott” kivégzések kivizsgálására.
Ez a testület a gyilkosságok elkövetőjeként a Wehrmacht 537-es
utászzászlóalját nevezte meg, és
néhány koncepciós pert is kreáltak ennek „bizonyítására”. 1959megsemmisítették
a
ben
meggyilkolt 21.857 lengyel
tisztre vonatkozó dokumentumok
nagy részét, csak összefoglaló jelentést őriztek meg, amelyet a
Szovjetunió legfontosabb államtitkai közé soroltak. A Katynban
történtekről a szocialista blokk országaiban nem beszéltek, ha a
téma néha mégis szóba került, a
hivatalos szovjet álláspontot ismételgették.
A Szovjetunió csak a kelet-európai rendszerváltások idején ismerte el hivatalosan felelősségét. Mihail Gorbacsov szovjet államfő
jelképes módon 1990. április 13-án adta át a
Moszkvában tárgyaló Wojciech Jaruzelski
lengyel elnöknek az 1939-40-ben fogva tartott lengyelek névsorát tartalmazó dokumentumok másolatát. Ehhez időzítve a TASZSZ
szovjet hírügynökség közleményben ismerte
el, hogy a katyni gyilkosságokat az NKVD
követte el. A Szovjetunió szétesése után az
orosz parlament 2010-ben ismerte el, hogy a
tömeggyilkosságokat Sztálin és más szovjet
vezetők közvetlen utasítására hajtották végre.
Lengyelországban 1992-ben kerültek nyilvánosságra az ügy orosz levéltárakban őrzött,

15

korábban államtitoknak minősített dokumentumai, a tragédiáról 2007-ben forgatott felkavaró filmet az apja halála miatt személyesen
is érintett Andrzej Wajda. A lengyel parlament alsóháza, a szejm 2007. november 14én a vérengzés nyilvánosságra hozatalának
napját, április 13-át a katyni bűntény áldozatainak emléknapjává nyilvánította. Nemzetközi szakértők és a lengyel hivatalos szervek
is azt szorgalmazzák, hogy az ügy el nem
évülő, emberiesség elleni bűntettként, népirtásként kerüljön jogi lezárásra. Oroszország
álláspontja szerint a katyni vérengzés bűncselekménynek minősül ugyan, de elévült, az
orosz legfőbb katonai ügyész 2010-ben kijelentette: nem lát okot arra, hogy a megölteket
a politikai megtorlások áldozatainak minősítsék és rehabilitálják. (MTI)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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VÍZSZINTES: 1. Francia író, miniszter, akadémikus, 100 éve született (Maurice).
6. Magyar drámaíró, 100 éve született (Miklós). 10. Tévesen jegyző. 11. Plánum. 13.
Jogtudós, történetíró, 300 éve született (Ádám). 18. Marlen... (Courths-Mahler
regénye). 20. Air India (röv.). 21. Virág (francia). 22. Baku lakója. 23. Baden határtalan!
24. Zenei tanulmány (francia). 25. Az antimon vegyjele. 26. Tiltószó. 27. Felső társadalmi
réteg. 28. Úttörő újságíró (Mátyás). 29. Francia forradalmár (Jean-Paul). 31. ... et moi.
32. Német személynévmás. 33. ... plan (távoli felvétel). 34. Keringő. 36. Francia város.
38. Csatorna (német). 40. Becézett Elemér. 41. Előtag: ellen. 43. Román fejedelem (Petru).
45. Estefele! 46. Nulla. 48. Ókori latin személynév. 50. Fizetőeszköz. 52. Amerikai író,
150 éve született (Robert). 53. Francia író, politikus, 150 éve született (Charles).
FÜGGŐLEGES: 1. Német névelő. 2. Párosan őröl! 3. Magyar festő (Béla). 4. Idegen
kelet. 5. ... Dame (párizsi dóm). 7. Aradi sportklub. 8. A házba. 9. Művészettörténész
(Nóra). 12. Költő, műfordító, 150 éve született (József). 14. Szentségjelző. 15. Verve a
földre dönt. 16. Liba. 17. Sodrás. 19. Mely személy? 21. Székely néprajzi író, ref. esperes, 150 éve hunyt el (János). 22. Szemes takarmány. 23. ... Csodaországban (L. Carroll). 25. Sapienti ..., a bölcsnek elég. 27. Szélhárfa. 29. Ebben a pillanatban. 30. Vizigót
király. 31. ... quale (olyan, amilyen). 33. Férfiénekhang. 34. Halászeszközféle. 35. Olasz
exkirályné. 37. Tenger (latin). 39. ... Sopov (bolgár színész). 42. Itt (francia). 44. Némán
seper! 47. Kellemetlen gyomorérzet. 49. ... Milan (olasz sportklub). 51. Csermely.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket április 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 ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
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q

című pályázat nyertesei:
DERZSI FERENC, Szováta,
Tölgyes u. 6. sz.
BALÁS B. CSABA, Marosvásárhely, 1848. út 93/20. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
KELLEMES HúSVÉTI ÜNNEPEKET KíVÁNUNK!
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

Megfejtések
az április 6-i
számból:

Klasszikus (ikrek): A kedves
Skandi: Meccs ide, meccs oda,
de legalább a lányod esküvőjét
igazán végigvárhatnád.

KOBAK KÖNYVESBOLT

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Pascal Blaise francia polihisztor egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Összevon, egybefog – Lehetőség, sansz. 7. Kínai hosszmérték – Kiütés jele a ringben. 8. Púpos állat – Pusztaság. 9. A jód, trícium és bór vegyjele – Lavina
része! 11. Szilaj – Máltai, német és norvég gépkocsijelzés. 12. Gabonaőrlemény – Patikai
asztal. 14. Távíróhang – Határidőrag. 15. Ég – Motorbicikli. 18. Nyír, metsz – Vérszérum.
19. Kunyhó – Fehér … (J. London). 22. Bánat – Arrafele! 23. Japán szórakoztató hölgy
– Számszerű tény. 25. Időmérő szerkezet – Ütős hangszer. 27. Arab férfinév – Páratlanul
bizarr! 28. Sportszermárka – Savanyú ellentéte. 30. Null-null – A, a, …! 31. Madárbörtön
– A törökök atyja (Kemal).
FÜGGŐLEGES: 1. Előkelő – Adódik. 2. Pengetős hangszer – Ingerel, bujtogat. 3.
Német személyes névmás – Technikai atmoszféra. 4. Tolsztoj személyneve – Fanyar gyümölcs. 5. Másolópapír – Elővigyázatos. 6. Érem – Argentin tánc. 10. Direkció – Melltű.
13. Matéria – Manilakender. 16. Dedó – A Pál utcai áruló. 17. Szóbeszéd – Kaució, biztosíték. 20. Hivatali helyiség – Görget. 21. Erkölcstan – Csukott tenyér. 24. Hint – Forma.
26. Kórházi osztály – Betakar! 29. Téli sporteszköz – Latin kötőszó.
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SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
Agricultorilor–Mezőgazdászok utca 12.

Sajtóközlemény

munkatársat keres
minőségellenőr/felelős
munkakörbe
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Befejeződött a dicsőszentmártoni szennyvíztisztító állomás korszerűsítése

Uniós alapokból korszerűsítették a dicsőszentmártoni szennyvíztisztító állomást. A beruházásnak elsősorban a környezet szempontjából van jótékony hatása, azáltal, hogy az uniós előírásoknak megfelelően tisztított víz kerül a Kis-Küküllőbe.

A több mint 20 millió lej értékű munkálatok részeként építettek egy tisztítólépcsőt a szennyvíz hatékony tisztítására, biológiai nitrifikáló, illetve denitrifikáló medencékkel, lehetővé vált
a foszfor biológiai és vegyi úton történő eltávolítása, valamint másodlagos ülepítők készültek.
Felújították ugyanakkor az elsődleges ülepítőlépcsőt, amely magában foglalja az ülepítőállomás általános by-passát, rácsokat, szivattyúállomást, homok- és zsiradékkivonó elsődleges ülepítőt.
Szintén uniós alapokból építették meg az iszapfeldolgozó lépcsőt, beleértve az iszapérlelő,
-sűrítő és -kiszárító tartályokat, illetve egy ideigles iszapraktárat.

A dicsőszentmártoni szennyvíztisztító állomás korszerűsítését célzó szerződés része a Maros
megyei ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítése és korszerűsítése projektnek, amelynek társfinanszírozója az Európai Unió Kohéziós Alapja és amelyet 2012. június 20-án írtak alá az Edas Exim
Kft-vel.
A projekt leírása

A Maros megyei víz- és szennyvízhálózat bővítése és korszerűsítése

A projektet az Aquaserv Rt. regionális ivóvízszolgáltató ültette gyakorlatba, és a legjelentősebb eddigi beruházás Maros megyében az ivóvíz és szennyvízhálózat terén. A projekt értéke
110.875.965 euró, és haszonélvezője közel 300 ezer ember az Aquaserv által kiszolgált övezetben. A projekt eredeti időtartama 2011–2015 között volt, de ezt meghosszabbították 2018ig.
Kapcsolat:
Törzsök Sándor,
az Aquaserv Rt. projektjeinek gyakorlatba ültetéséért
felelő szakosztály vezetője
Tel/fax: 0265-208-809/0265-208-862
E-mail: storzsok@aquaserv.ro

A Maestro SPRL bukaresti fiókja (a volt SMDA Insolvency SPRL) a Mureş Insolvency SPRL által – székhely: Marosvásárhely, Gen. Avramescu u. 4. szám, Maros megye –, az átszervezés alatt álló Contranscom
Benţa Rt. csődbiztosaként
értékesíti
Marosvásárhelyen a Pandúrok úti (szám nélkül), összesen 14.889 négyzetméteres területet. A kikiáltási ár
1.130.400 lej + héa. Amennyiben több ajánlattevő jelentkezik, nyilvános árverést szerveznek. Az árverésre
április 20-án 13 órakor kerül sor a csődbiztos székhelyén, és megismétlik minden pénteken ugyanabban
az időpontban, az ingatlan eladásáig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik
kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet
legkésőbb 24 órával a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatással a csődbiztos szolgál a 0265/269-700, 0745146-096, illetve az adós a 0745-624-214-es telefonszámon.
A Mureş Insolvency SPRL,
az újraszerveződés alatt álló
adós Foraj Sonde Rt. – székhely: Nagyernye 630. szám,
Maros megye – csődbiztosa
nyilvános árverést szervez
a következő javak értékesítésére:
– F 8000 fúróberendezés, kikiáltási ár 2.450.000 USD + héa.
A javak teljes listája a csődbiztos székhelyén tanulmányozható.
A nyilvános árverésre április
18-án 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente
péntekenként megismétlik, április 27-étől kezdődően, ugyanabban az időpontban, a berendezés
értékesítéséig. Az árverésen
részt vehetnek azok a magán- és
jogi személyek, akik/amelyek
megvásárolják a feladatfüzetet,
kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a részvételi
díjat 24 órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146096
vagy
az
adós
0736-444-657-es telefonszámán.

A PID COMBUST KFT.
a szovátai ROMPETROL DOWNSTREAM töltőállomásához
alkalmaz

kereskedelmi dolgozót
bárost/szakácsot

Felelősségi kör:
P Üzemanyag és az üzletben levő termékek eladása, továbbá szolgáltatások ajánlása, hűséges ügyfélkör kialakítása
P A cégnél alkalmazott procedúrának és útmutatásoknak megfelelően
kezeli a töltőállomáson forgalmazott kőolajipari termékeket és árut
P Az egészségügyi és higiéniai standardoknak megfelelően tisztán
tartja az üzemanyagtöltő állomást

Követelmények:
P Előnyt jelent a kereskedelemben vagy hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat
P Váltásban végzett munka vállalása
P Ügyfélközpontú hozzáállás és jó kommunikációs készség
P Lojalitás, korrektség és megbízhatóság
Az ajánlat iránt érdeklődők küldjék el önéletrajzukat (CV)
a következő e-mail-címre: recruitment@rompetrol.com , a Lucrator
Comercial – Sovata vagy a Barman/Bucătar – Sovata megjegyzéssel.

Elvárásaink:
– Műszaki rajz ismerete
– Technikai szakértelem
– Mérő- és ellenőrző eszközök használatának ismerete
– Angol és német nyelv ismerete előnyt jelent
– Hajlandóság két műszakban dolgozni
– Jó kommunikációs készség
– Az adatok elemzése, megszervezése és feldolgozása
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat.

Feladatok:
– A gyártássor és gyártási folyamatban levő darabok folyamatos
minőségellenőrzése: a nyersanyagok, termékgyártás körben,
félkész/késztermékek minőségi követelményeinek ellenőrzése;
– A nem megfelelő termékek, a minőségi követelményektől való
eltérések felismerése, azonosítása, a megfelelőségi jelentés kezdeményezése;
– A technológiai részleggel együttműködve elkészíti, ellenőrzi és
frissíti a minőségellenőrzési tervet, dokumentációt;
– A gyártási folyamatban használt mérőműszerek ellenőrzése és beállítása.
Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés
– Éves teljesítménybónusz
– Képzési programok
– Étkezési jegyek
– Ingyenes szállítás
– Pótszabadság
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

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

A Maestro SPRL bukaresti fiókja (a volt SMDA Insolvency SPRL) a
Mureş Insolvency SPRL által – székhely: Marosvásárhely, Gen. Avramescu u. 4. szám, Maros megye –, az átszervezés alatt álló
Contranscom Benţa Rt. csődbiztosaként
nyilvános árverésen
szállítóeszközöket, technológiai felszereléseket, konténer típusú barakkokat értékesít. A kikiáltási ár 868.170 lej + héa. Az állóeszközöket
külön-külön feltüntető lista az árakkal együtt www.unpir.ro , a
www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon, illetve a csődbiztos
székhelyén tanulmányozható. Az árverésre április 20-án 13 órakor
kerül sor a csődbiztos székhelyén, és megismétlik minden pénteken
ugyanabban az időpontban, a javak eladásáig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik kifizetik a kikiáltási ár
10%-át kitevő részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják
a feladatfüzetet legkésőbb 24 órával a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatással a csődbiztos szolgál a 0265/269-700, 0745-146-096, illetve
az adós a 0745-624-214-es telefonszámon.

A PID COMBUST KFT.
a szovátai ROMPETROL DOWNSTREAM töltőállomáshoz

töltőállomás-menedzsert

alkalmaz
Feladatkör:
P Felügyeli az üzemanyag- és árubeszerzést, kiállítja és ellenőrzi a
specifikus dokumentumokat
P Ismeri és követi a beszállítókkal és szolgáltatókkal kötött specifikus
szerződéseket
P Követi az árukészletet és az eladásokat, és összeállítja a specifikus
jelentéseket
P Összeállítja a pénztárkönyvet, ellenőrzi a bevételeket és a kiadásokat
P Azonosítja a lehetséges ügyfeleket és új szerződések megkötésével
hozzájárul a helyi eladásokhoz
P Kiképezi és ellenőrzi a töltőállomás személyzetét a munkafolyamat
procedúráinak alkalmazása, az egészségügyi és higiéniai előírások,
valamint a környezetvédelmi és a munkavédelmi szabályok betartása érdekében
Követelmények:
P Eladásban szerzett tapasztalat, illetve üzemanyagtöltő állomás vagy
pont vezetésében és ügykezelésében szerzett tapasztalat
P Szakmai gyakorlat a pénzügyi iratok (csekkek, utalványok stb) kezelésében
P A kereskedelemben alkalmazott eladási módszerek és technikák ismerete
P Számítógép-kezelési ismeretek
P Jó szervezési és kommunikációs készség
P Jó csapatkoordináló készség
Az ajánlat iránt érdeklődők küldjék el önéletrajzukat (CV)
a következő e-mail-címre: recruitment@rompetrol.com
a Manager Staţie Distribuţie Carburanţi – Sovata megjegyzéssel.
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A Maestro SPRL bukaresti fiókja (a volt SMDA Insolvency SPRL) a
Mureş Insolvency SPRL által – székhely: Marosvásárhely, Gen. Avramescu u. 4. szám, Maros megye –, az átszervezés alatt álló Contranscom Benţa Rt. csődbiztosaként 13.030 négyzetméteren fekvő
parcellákat
értékesít
Segesváron, a Küküllő lakóparkban. A kikiáltási ár 189.967,18 euró +
héa. A parcellákat külön-külön feltüntető lista az árakkal együtt a
www.unpir.ro , a www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon, illetve a csődbiztos székhelyén tanulmányozható.
Amennyiben több ajánlattevő jelentkezik, nyilvános árverést szerveznek. Az árverésre április 20-án 13 órakor kerül sor a csődbiztos
székhelyén, és megismétlik minden pénteken ugyanabban az időpontban, a javak eladásáig. Az árverésen részt vehetnek azok a magánés jogi személyek, akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi
garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet legkésőbb
24 órával a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatással a csődbiztos szolgál a 0265/269-700, 0745-146-096, illetve az adós a 0745-624-214-es
telefonszámon.

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ
másfél
szobás
garzon.
Érdeklődni naponta 17 és 19 óra között a
0755-911-482-es
telefonszámon,
ügynökségek kizárva. (7781)
AZONNAL eladó kétszobás tömbházlakás. Tel. 0751-368-172. (777)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756-128-313.
(19953-I)

MUNKAERŐT alkalmazunk ELADÓI munkakörbe Marosvásárhely környékére. Dinamikus, kommunikatív, pontos, komoly, megbízható, románnyelv-tudással, illetve B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
személyek jelentkezését várjuk. Fényképes önéletrajzukat az inghetata.ildiko@yahoo.com e-mail-címre
várjuk április 16-ig. További információkért a 0758-291-244-es telefonszámon érdeklődhet hétköznapokon
10-18 óra között. (19969)
MAGÁNCÉG VASKAPU-, KERÍTÉS- és KORLÁTGYÁRTÁST vállal. Tel. 0770-466-963. (7856)
ALKALMAZOK LAKATOST és ASZTALOST. Tel. 0752-069-079. (7847-I)
KERESÜNK GONDOZÓT állatok (tehén) mellé. Tel. 0729-925-074. (7842)

A BIROTECH PRES alkalmaz fiatalabb generációhoz tartozó nőket PÉNZTÁRGÉPEK ÉS IRODAI KELLÉKEK ELADÁSÁRA ÉS TANÁCSADÓ TEVÉKENYSÉGRE. Elvárások: közép- vagy felsőfokú végzettség, a személyi számítógép, Office Word/Office Excel felhasználói szintű ismerete. Érdeklődni lehet a
0744-556-585-ös telefonszámon. Az önéletrajzokat a birotech@mures.rdsmail.ro e-mail-címre küldjék.
Faxszám: 0265/264-072. (61981-I)

FELHíVÁS
Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy 2018. április 13-tól cégeink,
a TAXI CORNIŞA és a VIVA RODET növelik a szállítási díjat.
Megértésüket köszönjük.
A vezetőség. (7901)
ELADÓ ház Székesen, a 108. szám alatt.
Tel. 0265/311-271, 0745-206-048. (7840)
ELADÓ ház és 25 ár kert. Tel. 0265/261023. (7477)
ELADÓ ház és telek Udvarfalván. Tel.
0787-805-036, 0742-974-153, 15-20
óra között. (7862-I)
ELADÓ Nyárádmagyaróson családi,
kertes, központi fűtéses ház, iratok
rendben. Tel. 0745-841-825. (7891)
KIADÓ 4 szobás lakás a Kövesdombon. Tel. 0740-279-793. (7855-I)
ELADÓ 3 szobás, 2 fürdős magánház egyedül az udvaron, 400 m2 telekkel a Budai negyedben. Tel.
0755-309-832. (7912-I)
SÜRGŐSEN bérbe vennék magánházat Marosvásárhelyen. Tel. 0755309-832. (7912-I)
VÁSÁROLNÉK magánházat vagy 23 szobás tömbházlakást. Azonnali fizetési lehetőség. Tel. 0755-309-832.
(7912-I)
ELADÓ Nyárádmagyaróson nyaralónak is alkalmas telek 20 ár kerttel. Tel.
0749-110-968. (7576-I)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (7111)

A BIROTECH PRES alkalmaz PÉNZTÁRGÉP ÉS ELEKTRONIKAI KÉSZÜLÉKEK SZERVIZELÉSÉRE fiatalabb generációhoz tartozó személyeket. Elvárások: közép- vagy felsőfokú végzettség elektronika, villamosság vagy informatika terén, B kategóriás jogosítvány. Érdeklődni lehet a 0744-556-585-ös
telefonszámon. Az önéletrajzokat a birotech@mures.rdsmail.ro e-mail-címre küldjék. Faxszám: 0265/264072. (61981-I)

ELADÓ 1300-as Dacia, 1980-as. Tel.
0749-163-464. (7851)

MÉHÉSZ mellé SEGÉDET keresek szezonra. Tel. 0740-070-532. (sz.-I)

ELADÓK: motor nélküli abrichter,
ugyanazon az asztalon egy cirkulatengely
és cirkulalapok, szorítók, szélkakas
kéményre, felvonócsiga csapágyon,
keveset használt navigátor, valamint 8-12
év közötti gyermeknek kimonó és
kosztüm. Tel. 0746-364-027. (7887)

CUKRÁSZLABORBA alkalmazunk személyeket. Tel 0745-668-883, e-mail-cím: jutkams@yahoo.com
(19951-I)
IDŐSGONDOZÓKAT keresünk NÉMETORSZÁGBA OTTHONI IDŐSGONDOZÁSRA. Jövedelem:
1000-1400 euró között. A szállítás, a szállás és az étkezés biztosítva. Németnyelv-tanfolyamon felkészítjük
az alapszintű németnyelv-tudásra. Iratkozni a 0748-122-242-es telefonon. (20029-I)

Az ERIVAN IMPEX KFT. nőket alkalmaz Marosvásárhelyre, a Szabadi (Voiniceni) utca 147. szám alatti
műhelyébe, SZAKKÉPZETLEN MUNKAKÖRBE. Előnyös fizetési lehetőségek + étkezési jegyek + a
közlekedési bérlet árának visszatérítése. Érdeklődni a 0733-089-968-as telefonszámon, 8-15 óra között
vagy személyesen a Voiniceni utca 147. szám alatt. (20029-I)

A VETA KFT. CSIZMAGYÁR SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT (férfiakat) alkalmaz. Vonzó bérezés.
Tel. 0788-481-753. (20028-I)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (62081-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62081-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Amit kínálunk:
biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as
telefonszámon. (62081-I)

TEXTIL-SZITAMŰHELYBE MUNKÁST keresünk. Munkaköri leírás: matricák, sziták előkészítése számítógépen, és ezek nyomtatása papírra, műanyagra vagy szövetre; nyomtatás előkészítése és elvégzése; a
nyomtatott anyagok csomagolása és szállításának előkészítése; információs támogatás az ügyfeleknek és
az eladási osztálynak; a megrendelések befejezésének követése. Az ideális jelölt: szakmai tapasztalat legalább 1 év; számítógép-ismeret (előny Corel Draw); középfokú végzettség; felelős személy, rendezett, figyel
a részletekre és kreatív. Az önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: cariere@renania.ro vagy személyesen a Budiului–Bodoni utca 68. szám alatt, Marosvásárhelyen. Tel.: 0265/264-656, fax: 0265/260906. (62078)
A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (20026-I)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és SOFŐRT. Tel. 0744-644-026. (20026-I)

KAMIONOSOKNAK munkalehetőség! Csak Németországon belül (Nürnberg környéke) éjszakai konténerszállítás. Nyelvtudást nem igényel. A munkaadó ingyenes szállást biztosít. Több info a 0756-754-073,
00-49-151-6673-3214-es telefonon. (20010)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT, RECEPCIÓST, ZÖLDÖVEZET-TISZTÍTÓT. Tel. 0770-183-799, 0745-696-055. (20030-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐ ADMINISZTRÁTORT alkalmazunk. Fizetés 3000 lej
+ bónusz, házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (20030-I)

RECEPCIÓSLÁNYT alkalmazunk AUTÓMOSÓBA. Tel. 0732-539-275. (7916-I)

ELADÓ komplett Pallas nagy lexikona és hiányos Tolnai világlexikona.
Tel. 0775-589-483. (7817-I)

ELADÓ 30 család méh. Tel. 0742-043538. (7884)

KEMÉNY tűzifa eladó – 170 lej. Tel. 0740919-662. (7879)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0742-641-827.
(7879)
TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(7878)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501. (7838)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576831. (7798)

ELADÓ új, összecsukható tolószék. Tel.
0788-288-249. (7711)
ELADÓ 1995-ös kiadású Opel Astra
FCC nagyon jó állapotban. Tel. 0769069-400. (7892-I)
ELADÓK: tárcsás kaszák, döngölőbéka,
betonprés (járólap), betonkeverő (0,40
m3, 380 V), földfúró. Tel. 0743-860-354,
0745-404-666. (7894)

ELADÓK malacok. Tel. 0740-463-935.
(7899)
ELADÓ: 2 db infraterápiás ágybetét
(190X80 cm-es méretben), régi pénz
(papír és érmék), régi könyvek a XIXXX. századból. Érdeklődni telefonon:
0746-951-613,
0746-458-169.
(7904-I)

VÁSÁROLOK jó állapotban levő
négynyüstös kézi szövőszéket és kerti
álló, öntöttvas kutat, kallantyús kézi
vízpumpát. Tel. 0744-692-841. (7909)

VESZEK hibás színes tévét. Tel. 0742863-116. (7910)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Vajda Ludovic névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (6975)

ELVESZTETTEM Nagy Szilárd Barna
névre szóló autóbuszbérletem. Semmisnek nyilvánítom. (7921)

MINDENFÉLE

INGYENES endokrinológiai vizsgálat!
Orvosi javallatra mell- és csontszűrés,
labor. Tel. 0265/311-771, 0740-158-526.
(7749)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (6446-I)
ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk a
Dacia-piac melletti üzletbe (papír, írószer, játék). Érdeklődni 8–20 óra között a 0732-007-705-ös telefonon.
(7795)
KERESÜNK munkatársat egy balatoni vendégház rendben tartására,
vendégek fogadására júniustól augusztusig. Előnyben az egyetemisták.
Tel. 0740-147-380. (7560-I)
JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (7081)
ELTARTÁSI
szerződést
kötnék
marosvásárhelyi
lakásért,
cserébe
gondozást nem tudok vállalni, csak havi
pénzbeli támogatást. Tel. 0746-996-976.
(7808)

INGATLANÜGYNÖKSÉG
nyugdíjas
férfiakat keres ügynöki tevékenységre.
Tel. 0744-843-857. (20020)

HŰTŐK javítása lakásán garanciával. Tel.
0748-020-050. (7773)
SAJÁT VARRÓGÉPÉN otthonról dolgozó kezdő/tapasztalt varrónőt keresünk részmunkaidőre, egyszerű kis
táskák varrására Marosvásárhelyen
vagy környékén. Érdeklődni lehet a
0753-336-124-es
telefonszámon.
(7801-I)

TETŐSZIGETELÉS
részletre,
garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722693-866. (19988)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (6018-I)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (7747-I)
TISZTELT OSZTÁLYTÁRSAK, szeretném, ha jelentkeznétek mindazok,
akik 1973-ban a Papiuban, Lukács
Erzsébet tanárnő osztályában végeztetek. Megkérem a hozzátartozókat,
esetleg a szülőket, ha olvassák ezt a
hirdetést, jelezzék mindazok számára, akik nem élnek Marosvásárhelyen.
Elérhetőségem: Szőke András, tel. 00-3670-6223-525, 00-36-30-6088-319, e-mailcím: andrasmariann@freemail.hu
(7867-I)
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KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7664)
ALKALMAZUNK kőművest. Tel. 0742557-214. (7769)
ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (19976-I)
KÚTÁSÁST, -PUCOLÁST vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(7868)
ÉPÍTKEZÉSI cég 15% kedvezménynyel munkát vállal: háztetőkészítés,
Lindab-fedés, cserépforgatás, kerítés, kapuk, bontás, bármilyen belsőkülső munka. Tel. 0747-634-747.
(7784)
GONDOZÓNŐT keresünk ágyban fekvő
beteg mellé állandó ott-tartózkodással.
Tel. 0723-548-558, 0720-919-837. (7888)
VÁLLALUNK tetőkészítést és -javítást, festést, csatorna- és lefolyókészítést, csatornapucolást, teraszkészítést fából és bármilyen javítást.
Tel. 0752-810-608. (7886-I)
SÜRGŐSEN BÉRBE adok fogászati
rendelőt teljes felszereléssel központi
zónában. Tel. 0755-309-832. (7912-I)
VÁLLALOK: bádogosmunkát (csatornázást), tetőjavítást, „lindabozást” és
cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(7919)
GYORS
NÉMETNYELV-TANFOLYAM egyetemistáknak, asszisztenseknek,
líceumot,
főiskolát
végzetteknek németországi tanárral.
Tel. 0749-309-903, 00-49-61-42-2308953. (7922)

MEGEMLÉKEZÉS
Szívem mély fájdalmával, a
hiányérzet örök küzdelmével
emlékezem
április
16-án,
amikor tíz éve, hogy drága jó
férjem, JENEI PÉTER szerető
szíve utolsót dobbant.
„Nélküled…
elfeledtem hinni,
s a reményben élni.
Nélküled…
megismertem, mi is a bánat,
s a könnyben úszó éjszakákat.
Nélküled…
nem hallom a szavak erejét,
s nem látom utam menetét.
Nélküled…
megtalált a keserű szenvedés,
s a fojtogató végtelen keresés.
Nélküled…
már eltemettem a gyönge
érintést
s
az
önfeledt
boldog
nevetést.”
Mily nagy szomorúság, mit
akkor éreztem, az elmúlás
súlyos szele suhantott meg
engem.
Hiába
repülnek,
szállnak az évek, én úgysem
tudlak feledni téged. Csendes
nyugalmad felett őrködjön
szeretetem. Bánatos feleséged. (7807)

Szívemet sokszor tépdesi a
bánat, és olyankor könnybe
lábadt szemmel mondom el
érte imámat. Nincs velem, akit
oly nagyon szerettem, drága
jó gyermekem, JENEI PÉTER
nagyon
hiányzik
nekem.
Szívemben a helyét nem
pótolja senki, amíg csak élek,
nem fogom feledni. Bánatos
édesanyja. (7807)

Volt
valaki,
kit
nagyon
szerettünk, de már nincs
velünk, elveszítettük. Jóságát,
szeretetét nem feledjük soha,
az élet lehet bármilyen
mostoha. Ha valami fájt
nekünk, velünk szenvedett, ha
boldognak
látott,
velünk
örvendett. Sírt, ha sírni látott,
megvigasztalt,
ha
valami
bántott.
Már tíz éve az égből figyeli
lépteinket, és hogy az élet
szép, erre sugall minket.
Tovább kell menjünk, és éljük
életünk, de vele
elveszett
valami belőlünk. Jutalma
legyen örök boldogság a
mennyekben, maradjon meg
emléke
mindannyiunk
szívében. Ő nem más, mint a
mi drága jó édesapánk, JENEI
PÉTER, kinek szép emléke
elkísér
egy
életen
át.
Gyermekei: Nimród, Babi és
családja. (7807)

Üres lett az udvar, csendje
hazavár, de reménységünk
hiábavaló már. Megpihenni
tértél, a fájdalmat elhagyva,
melyet reménykedve hordoztál magadban.
Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett férjre, édesapára,
apósra, nagyapára, a maroskeresztúri SZÁSZ ATTILATIBORRA
április
15-én,
halálának első évfordulóján.
Nyugodjon
csendesen!
Szerettei.
„Aki hisz énbennem, ha
meghal is, él.”
(Ján. 11.25) (7860-I)

Minden mulandó ezen a
világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig
vezet,
szívünkben az örök emlékezet.
Az emlékezéshez szeretet kell,
és akit szeretünk, nem
feledjük el.
Szomorúan
emlékezem
HORVÁTH ILONKÁRA halálának első évfordulóján. Akik
ismerték
és
szerették,
gondoljanak rá szeretettel.
Emléke
legyen
áldott,
pihenése csendes! Szerető
férje, Feri. (7840-I)

Csak az hal meg, akit
elfelednek.
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet.
Míg köztünk voltál, nagyon
szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem
felejtünk.
Szomorúan emlékezünk április 16-án IMREH RÓZSIKÁRA
született Bereczky halálának
5. évfordulóján. Bánatos férje,
Péter és fiai: Péter, AttilaCsaba családjukkal. Nyugalmad
legyen
csendes!
(7818)

Szomorú szívvel emlékezünk
április
13-án
szeretett
édesapámra, GÁLFI ÖDÖNRE
halálának 11. évfordulóján.
Emlékét szeretettel őrzi fia és
családja. (7861)

„Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek,
de a mi szívünkben megmarad
szerető emléked.”
Szomorú szívvel emlékezünk
a lukafalvi születésű SIMON
FERENC volt marosvásárhelyi
lakosra
halálának
10.
évfordulóján. Szép emlékét,
szeretetét,
jóságát
szívünkben őrizzük egy életen át.
Nyugodj békében! Szeretteid.
(7863)

A múltat felidézni szívünk
nagyon fáj, valaki nincs
közöttünk már. Örök az arcod,
nem szállt el a szavad, minden
mosolyod
a
lelkünkben
maradt.
Kegyelettel emlékezünk id.
SZŐLŐSI LAJOSRA halálának
3.
évfordulóján.
Emléke
legyen áldott, nyugodalma
csendes! Szerető felesége,
két fia, négy unokája, menyei
és dédunokája. (7866)

Fájó
szívvel
emlékezünk
április 17-én a drága férjre és
édesapára, a mezőmadarasi
K. NAGY PÁLRA halálának 20.
évfordulóján. Emlékeznek rá:
felesége,
két
leánya,
Magdolna
és
Erzsébet,
valamint családjuk. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! (7885)

Drága egyetlen fiam, SZÜCS
ERVIN, mindennapos sírásom
ne zavarja örök álmodat.
Nincs az a nap, hogy ne
gondoljak rád és nehéz
életedre.
Sírig
szerető
édesanyád. (7898)

ELHALÁLOZÁS
Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva, melyet reménykedve, türelemmel viseltél magadban.
Kegyetlen volt a sors, elvett tőlünk, de a szíved jóságos emléke, szereteted örökre itt marad
velünk.
Temető csendje ad nekünk nyugalmat, szívünk bánata örökre
megmarad.
Szomorú szívvel búcsúzunk
FAZAKAS ÁGNESTŐL,
arany szíve 2018. április 10-én
megpihent. Végső pihenőhelyére
2018. április 13-án du. 2 órakor
helyezzük a sáromberki temetőben.
Búcsúznak tőle szerettei. (7870-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerető édesanyánk,
SÜKÖSD BERTA
marosvásárhelyi lakos beteg
szíve életének 59. évében megpihent. Temetése 2018. április 14én 13 órától lesz a székelykáli
református temetőben, református szertartás szerint. Búcsúzásod egy halk sóhaj volt, senkit
sem zavarva, úgy mentél el szótlan. Megtört szíved pihen a föld
alatt, emléked csak a szívünkben
marad. Nyugodj békében, drága
jó édesanyánk!
Szerettei. (7897-I)

Dr. BALOGH GYULA

(Brassó, 1939.03.17. – Marosvásárhely, 2008.04.15.)
az IMATEX volt üzemorvosa

Halálának 10. évfordulóján fájdalommal és szeretettel em-

lékezünk rá.

Amíg élünk, hiányodat érezzük, és nem felejtünk el.

Szerető családja. (7843-I)

Szomorú
szeretett

ÖDÖNRE

szívvel

emlékezünk

édesapámra,

halálának

GÁLFI
11.

évfordulóján. Nyugodj békében!

Emlékét őrzi leánya, veje, unokái
és azok családja. (7837)

Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet reménykedve,
türelemmel viseltél magadban.
Kegyetlen volt a sors, elvett
tőlünk, de a szíved jóságos
emléke, szereteted örökre itt
marad velünk. Temető csendje ad
neki nyugalmat, szívünk bánata
örökre megmarad.
Szomorú szívvel emlékezünk a
somosdi DÓCZI IRÉNRE halálának
negyedik évfordulóján.
Emlékét őrzi bánatos férje, Gyuri, leánya, Elvira, veje, Jóska,
unokái: Hanga és Józsika, valamint testvére, Irma.
Nyugodjál békében! (7896)
Fájó szívvel búcsúzunk drága

testvéremtől,

SÜKÖSD BERTÁTÓL

akinek szerető szíve életének 59.

évében megszűnt dobogni. Em-

léke legyen áldott!

Búcsúzik bánatos testvére,

Gizella, férje, Nándi, Csilla,
Zsombi, ifj. Nándi és Bella.

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,

SZABÓ ÉVA ILONA

életének 76. évében elhunyt. Te-

metése szombaton, április 14-én
12 órától lesz a református teme-

tőben. Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes!

A gyászoló család. (7916-I)

Nyugodjál békében! (7900-I)

Drága ENZÓ!

Szomorúak vagyunk, április 11én eltűntél az életünkből, drága

barátunk. Még elbúcsúzni sem

volt időnk. A viszontlátás remé-

nyében búcsúzunk tőled, álmodj
csendesen. „Fenn” újra találko-

zunk. A szeretteidnek vigasztalódást kívánunk.

Bakos Anikó és Csaba. (7908-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel búcsúzunk mind-

annyiunk szeretett ÁGIJÁ-

TÓL, FAZAKAS ÁGNESTŐL.

Kedvességét, ragaszkodását
soha nem feledjük. Emléke

szívünkben örökké élni fog.

Nyugodjon

békében!

Gyá-

szoló szeretteinek vigasztaló-

dást kívánunk. A Szilágyi

család Hannoverből. (v.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, nagyapa,
rokon, szomszéd, barát,

SCHMAK JÁNOS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

született 1954. április 10-én, 63

Köszönetet

hirtelen elhunyt. Temetésére áp-

LŐRINCZ

éves korában, 2018. április 8-án
rilis 16-án 15 órai kezdettel a ma-

rosszentgyörgyi

református

temetőben

szertartás

szerint

kerül sor. Nyugodjon békében!

Gyászoló gyermekei. (7917-I)

mondunk

mind-

azoknak, akik drága édesapánk,
részt

helyeztek

osztoztak.
(7848-I)

LÁSZLÓ

vettek,

és

temetésén

sírjára

virágot

fájdalmunkban

Gyászoló

szerettei.
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8%-os árkedvezmény
az ELDI összes termékeire!

Maros megye első számú sütőipari termékeket előállító cége a
Népújsággal közösen áprilisban
8%-os árkedvezményt ajánl az öszszes ELDI-termékre, amennyiben
májusra előfizet lapunkra.
Az ajánlat, az ELDI-hűségkártya
alapján, az összes Maros megyei
ELDI-üzletben érvényes.

A Transilvania Repülőtér
versenyvizsgát szervez

az alábbi állás betöltésére meghatározatlan időre:

szakfelügyelő (bérezés)

A versenyvizsga időpontja: április 23., 10 óra.
Feltétel: felsőfokú végzettség.

Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.

A Surub Trade S.R.L . dinamikusan fejlődő csavargyárába
keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe:

fémesztergályos

A hűségkártya az ELDI titkárságán
munkanapokon 8 és 16 óra között a 0740309-619-es telefonszámon igényelhető.
Amennyiben van hűségkártyájuk, a reklámkampányban való részvétel érdekében,
kérjük, közöljék a szériaszámát a fenti telefonszámon. A kártyát a bejelentést követően legtöbb 24 órán belül aktiválják.
Mindkét esetben csupán közölniük kell
az újságelőfizetéskor kapott számla számát.

Elvárásaink:
esztergályos, fémforgácsoló vagy
fémmegmunkáló szakképesítés
pontosság, megbízhatóság
lojalitás
Elvárásaink:
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

gépbeállító, gépkezelő

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

Előny, de nem feltétel:
műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés
A gépek kezelését megtanítjuk.

Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán (Gh. Doja 145/a) vagy a cserefalvi Surtec vevőszolgálatán (Cserefalva,115 szám), illetve e-mailben:
productie@surubtrade.ro. További információ a 0742-074-194
telefonszámon.

