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Idénynyitóra készül a marosvásárhelyi Víkendtelep

Bővítik a parkolóhelyek számát

Olvasóink
figyelmébe!

Hirdetési irodánk
ünnepi nyitvatartása:
– április 27-én,
pénteken: 8-15 óra
– április 28-án, szombaton:
ZÁRVA
– április 29-én, vasárnap:
10.30-14.30 óra
– április 30-án, hétfőn:
9–14 óra
– május 1-jén, kedden:
8–14 óra között.
Lapunk megjelenik
szombaton, hétfőn,
majd szerdán, május 2-án.
Érdeklődni a 0742-828-647-es
telefonszámon.

Május közepétől
fizetni kell
a parkolásért

Marosvásárhelyen várhatóan május
14-től számíthatnak a gépkocsivezetők arra, hogy ismét fizetni kell a parkolásért. Egyelőre az önkormányzat
közterület-kezelő hivatala fogja működtetni a fizetőparkoló rendszert, távlatilag azonban a koncesszió mellett
döntött a tanács.

____________3.
Ellehetetlenített
örökségvédelem
Május 1-jén, kedden tartják a marosvásárhelyi Víkendtelepen az idénynyitót. A
strandolókat idén több újdonság fogadja, újabb játszóteret, fitneszparkot
alakítanak ki, illetve számottevően bővítik a parkolóhelyek számát a telep bejáratának a közelében.

Menyhárt Borbála

Javában folynak az idénynyitást megelőző
előkészületek a marosvásárhelyi Víkendtelepen.
Mátyási Levente, a fürdőkomplexum igazgatóhelyettese lapunknak elmondta: a munkások
dolgoznak, hogy az évente esedékes javítással,
szépítéssel elkészüljenek. Ilyenkor rendbe teszik a pázsitot, lefestik a padokat, a játszótéri
bútorzatot, megjavítják a medencék falát, kicse-

Fotó: Nagy Tibor

rélik a leesett csempéket, ma pedig elkezdik feltölteni vízzel a medencéket. A kisgyerekes családok örömére egyre bővül a telepen a
játszóterek száma, a pályák szomszédságában
újabb játszótér vadonatúj hintákkal, csúszdákkal várja majd a legkisebbeket. A sportkedvelőknek egy fitneszpark is készül.
(Folytatás a 4. oldalon)

A műemlékek világnapja keretében
múlt héten szervezett rendezvényeket
három olyan előadás zárta, amely az
intézményes műemlékvédelem megszüntetéséről és ellehetetlenítéséről
szólt. Entz Géza budapesti művészettörténész, Guttmann Szabolcs kolozsvári építész és Orbán János
marosvásárhelyi művészettörténész
ismertették a jelenlegi helyzetet.

____________15.

Pénzek a sötétben

Benedek István
Van egy újabb mutató, aminél Európa élvonalába tartozik országunk: a feketegazdaság mértékéről tett közzé a napokban egy felmérést
a Nemzetközi Valutaalap, eszerint nálunk a bruttó nemzeti össztermék
26%-ára rúgott tavaly az adóhatóságot kikerülő gazdasági „szektor”
nagysága. A bolgároké volt a vezető hely 29%-kal, de a fiskális forradalomnak is köszönhetően az idén valószínűleg előzni fogunk.
Erre a felmérésre még nem reagált az utóbbi napokban a jegybankkal hadakozó kormány, bár annak már korábban jelét adták, hogy elégedetlenek a behajtott adók mértékével, amikor nemrég lecserélték a
szakhatóság teljes vezetőségét. Ezek az adatok csak sejtetni tudják,
hogy mekkora pénzmennyiség forog feketén a gazdaságban, azt a szakértők sem felejtik el kihangsúlyozni, hogy ennek a pénznek egy része
előbb-utóbb csak megjelenik a hivatalos körforgásban is, amikor például a feketén foglalkoztatott munkavállalók az egyenesen kézbe kapott béreket legálisan adózó kereskedőknél vagy szolgáltatóknál költik
el. A felmérésről beszámoló sajtóhírek szerint a kereskedelmi kamara
készített elemzést az adócsalás értékéről, és arra jutottak, hogy az
állam mintegy 16 milliárd eurót veszít évente.
Ekkora pénzből, nem olcsón számolva, közel hatszáz kilométernyi
autópályát lehetne építeni, amiből 2017 végén összesen volt 763 kilométernyi a teljes országban, vagy hat év alatt fel lehetne újítani az ország teljes vasúthálózatát. Vagy hogy ne csak a kőkorszaki állapotú
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 15 perckor,
lenyugszik
20 óra 25 perckor.
Az év 117. napja,
hátravan 248 nap.

Ma ZITA,
holnap VALÉRIA napja.
VALÉRIA: a latin Valerius
férfinév női párja, jelentése:
erős, egészséges.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2018. április 26.

Változékony

Hőmérséklet:
max. 280C
min. 110C

1 EUR

4,6490

100 HUF

1,4851

1 USD

1 g ARANY

3,8160
162,4008

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

10, 44, 3, 20, 16 + 7
8, 5, 6, 26, 10, 31

14, 18, 19, 24, 33, 6

Megyei hírek

NOROC PLUS: 1 5 2 7 5 4

SUPER NOROC: 3 7 6 0 3 6
NOROC: 0 8 9 8 9 6 5

XXVI. nemzetközi gépészeti
konferencia

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság – EMT
Marosvásárhelyen, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen szervezi meg a XXVI. nemzetközi gépészeti
konferenciát (OGÉT 2018). Az ülésszak célja lehetőséget
teremteni az erdélyi, magyarországi, illetve más államokbeli magyar szakembereknek tudományos eredményeik
bemutatására, a szakmai kapcsolatteremtésre. A konferencia ünnepélyes megnyitóját 28-án, szombaton reggel 9
órakor tartják a Sapientia koronkai campusában, a plenáris
előadások 9.30-kor kezdődnek. 14.30–19.30 óra között a
szekció-előadások zajlanak. Szekciók: általános gépészet,
fogaskerékhajtások, CAD, járművek, anyagtudomány és
technológia, minőségbiztosítás és környezetvédelem, mechatronika és finommechanika.

Mária-út – az utolsó 100 kilométer

A csíksomlyói pünkösdi búcsú közeledtével ismertették a
kezdeményezést, miszerint a kiépített zarándokútvonal –
gyalogos, lovas vagy kerékpáros – megtétele után névre
szóló tanúsítványt állítanak ki. A 100k.mariaut.ro weboldal
segítségével az érdeklődők egyéni utat is tervezhetnek,
vagy csatlakozhatnak a szervezett programhoz – közölte
Hargita Megye Tanácsának sajtószolgálata.

Ingyenes felkészítők
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 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.

Templombúcsú

Április 28-án, szombaton délelőtt 11 órakor tartja a marosszentgyörgyi római katolikus egyházközség Szent György
tiszteletére a templombúcsút. Az ünnepi szentmisét Oláh
Dénes főesperes celebrálja, a szentbeszédet Baróti Csaba
székelyszentkirályi plébános tartja.

Filmvetítés

Április 28-án, szombaton 14 és 20 óra között vetítik magyar nyelven a Bruno Gröning, a fenomén dokumentumfilmet az Oázis Alapítvány marosvásárhelyi, Emil Dandea
utca 10. szám alatti székhelyén. A belépés díjtalan.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Hétvégi sportműsor

LABDARÚGÁS. A 3. ligás bajnokság V. csoportjának 25. fordulójában: Szászrégeni Avântul – Kolozsvári
CFR (szombat, 17 óra).
A 4. liga 22. fordulójában, ma 19.30 órától: Marosvásárhelyi MSE – Marosludas (Sziget utcai műfüves
pálya); szombaton 11-től: Náznánfalva – Nagysármás,
Kutyfalva – Marosvásárhelyi Gaz Metan, Szováta –
Nyárádszereda, Dicsőszentmárton – Marosoroszfalu,
Ákosfalva – Nyárádtő. Dános és a Marosvásárhelyi Atletic áll.
ÚSZÁS. Az első országos szinkronúszó-versenyt rendezi Marosvásárhelyen a Torpi Sportklub, szombaton
8.50 órai kezdettel, a víkendtelepi úszósátorban. 13 óráig
a kötelező versenyszámok és gyakorlatok, 14.30 és 18.30
óra között a szabadon választott gyakorlatok szerepelnek
műsoron egyéniben, párosban és csapatban. Délután 1től 2-ig jótékonysági vízilabda-mérkőzést rendeznek egy
egészségi gondokkal küzdő kislány megsegítésére, aki
vízilabdás szeretne lenni, ha felnő. A helyszínen az ő javára lehet bármilyen összeget adakozni.

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

Április 27., péntek:
* 20.45 óra: Voluntari FC – Bukaresti Juventus (alsóház)
Április 28., szombat:
* 18.00 óra: Temesvári Poli ACS – Concordia Chiajna (alsóház)
* 20.45 óra: USK Craiova – Konstancai Viitorul (felsőház)
Április 29., vasárnap:
* 17.30 óra: Medgyesi Gaz Metan – Botoşani FC (alsóház)
* 20.45 óra: Bukaresti FCSB – Kolozsvári CFR (felsőház)
Április 30., hétfő:
* 18.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Bukaresti Dinamo (alsóház)
* 20.45 óra: Gyurgyevói Astra – Jászvásári CSM Politehnica (felsőház)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és a Look TV/Plus.

TV-sportközvetítési ajánló a hétvégére

Április 27., péntek:
* 19.00 óra, M4 Sport: Kaposvár – Pécs (magyar férfikosárlabda NB I)
* 19.00 óra, DigiSport 3: Zilah – Brăila (román női kézilabda Nemzeti Liga)
* 22.00 óra, DigiSport 4: Real Madrid – Panathinaikosz
(férfikosárlabda Euroliga)
Április 28., szombat:
* 11.00 óra, M4 Sport, DigiSport 3, Telekom Sport 2:
Azeri Nagydíj (Forma 2, 1. futam)
* 12.00 óra, Telekom Sport 1: Brăila – Nagyszeben
(román labdarúgó 2. liga)
* 14.25 óra, M4 Sport: UVSE – Dunaújvárosi Egyetem
(magyar női vízilabda OB I, döntő)
* 14.30 óra, DigiSport 4: női röplabda Románia-kupa,
döntő
* 16.00 óra, M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 3:
Azeri Nagydíj (Forma 1, időmérő edzés)
* 16.00 óra, TVR 2: Bukaresti CSM – Temesvári Poli
(román férfikézilabda Nemzeti Liga)
* 17.00 óra, DigiSport 4: CSM Steaua – Nagyvárad
(román férfikosárlabda Nemzeti Liga)
* 18.00 óra, M4 Sport: Paks – Videoton (magyar labdarúgó OTP Bank Liga)
* 18.15 óra, DigiSport 3: Steaua – Szolnok (férfivízilabda Bajnokok Ligája)
* 18.30 óra, Telekom Sport 3: PSG – Kielce (férfikézilabda Bajnokok Ligája)
* 20.30 óra, M4 Sport: Ferencváros – Haladás (magyar
labdarúgó OTP Bank Liga)
* 21.45 óra, DigiSport 2: Inter – Juventus (olasz labdarúgó Serie A)

* 23.00 óra, DigiSport 4 (felvételről): PSG – Kielce (férfikézilabda Bajnokok Ligája)
Április 29., vasárnap:
* 0.00 óra, M4 Sport: Magyar Nagydíj (WTCR,
1. futam)
* 9.55 óra, M4 Sport: DAC – Trencsén (szlovák labdarúgó-bajnokság)
* 11.00 óra, DigiSport 1: Nagyvárad – Călăraşi (román
labdarúgó 2. liga)
* 12.00 óra, M4 Sport, DigiSport 3, Telekom Sport 2:
Azeri Nagydíj (Forma 2, 2. futam)
* 14.00 óra, DigiSport 4, Look TV: Celtic Glasgow –
Glasgow Rangers (skót labdarúgó-bajnokság)
* 14.00 óra, Telekom Sport 2: Argentin Nagydíj (WRC)
* 15.00 óra, M4 Sport, DigiSport 4: Azeri Nagydíj
(Forma 1, futam)
* 16.30, TVR 1: Torda – IBV Vestmannaeyjar (férfikézilabda-Challenge-kupa elődöntő, visszavágó)
* 17.55 óra, M4 Sport: Magyar Nagydíj (WTCR,
2. futam)
* 18.30 óra, Telekom Sport 2: Manchester United – Arsenal (angol labdarúgó Premier Liga)
* 19.00 óra, DigiSport 2: Fiorentina – Napoli (olasz labdarúgó Serie A)
* 20.00 óra, DigiSport 4: Montpellier – Flensburg (férfikézilabda Bajnokok Ligája)
* 21.45 óra, DigiSport 2, Telekom Sport 2: Deportivo –
Barcelona (spanyol Primera División)
* 23.15 óra, M4 Sport: Sopron Basket – Atomerőmű
KSC Szekszárd (magyar női kosárlabda bajnoki döntő)

Az ivóvízhálózaton végzendő munkálatok miatt április
30-án, hétfőn 9–19 óra között Marosvásárhelyen a 6-os,
21-es, 26-os, 19-es és 44-es vonalon közlekedő autóbuszok
nem hajtanak be az Înfrăţirii (Testvériség) és Cutezanţei
(Merészség) utcába. Ez idő alatt az autóbuszok nem állnak
meg a Poklos, a Testvériség, a Tudor Vladimirescu, a Gyé-

mánt piac, a Ferdinánd király elnevezésű buszmegállókban.
Bővebb tájékoztatás a 0733-090-609-es és 0265-250702-es telefonszámon (központi diszpécserszolgálat), illetve a 0733-090-611-es számon (Centrofarm,
diszpécserszolgálat) kérhető.

Buszmenetrend-változás a Tudorban

RENDEZVÉNYEK

Családi majális Marosvásárhelyen

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete május elseje alkalmával idén is színes és szórakoztató programokkal vár
minden érdeklődőt a Maros-partra. Az egész napos rendezvény keretében hagyományos gulyásfőző verseny, falmászás, vetélkedő, gokartbajnokság, veteránautóbemutató, gyereksarok, zumba is lesz. A jó hangulatról
Gábriel, Nemes Tibi, Ábrám Tibor, a Korax és a Titán gondoskodik. Érdeklődni és a gulyásfőzésre benevezni az
RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének telefonszámain
lehet: 0726-107-265, 0365-434-390.

Retró majális a várban

A Merkur – Egyesület a Haladásért, Fejlődésért és Kereskedelemért, valamint a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében vintage majális lesz a várbeli
zöldövezeten és a B épületben. A programban vonósnégyes fellépése, gyermekjátékok, fotókabin, olvasósarok és
retró zene is szerepel. Az érdeklődők plédet és kosárnyi
ennivalót vigyenek magukkal, kávét, bort, sört, üdítőt, fagyit és süteményt a helyszínen vásárolhatnak. Kerékpárral és retró autóval is lehet menni, az öltözet legyen

alkalmi vagy sportos vintage. A résztvevőktől személyenként 25 lejes adományt várnak, amiből fákat ültetnek majd
a város területén.

Idénynyitó a Víkendtelepen

Május elsején 11 órakor a marosvásárhelyi Víkendtelepen
idénynyitó rendezvényt tartanak Jakab Csaba és Fuego
közreműködésével. 18 órától a Jukebox, a Deepside Deejays és Faydee lép színpadra. Szervező a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal.

Hit és Fény-találkozó

Szombaton délután 5 órakor találkozót tart a Hit és Fény
közösség a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia
tanácstermében. Részt vesz a marosvásárhelyi, a nagyernyei és a marosszentgyörgyi közösség.

Dísznövénykertészeti kiállítás
és vásár

Koronkán, a Sapientia EMTE arborétumában május 4–6.
között ismét dísznövénykertészeti kiállítást és vásárt tartanak. A nagy érdeklődéssel várt eseményen termelők, kiállítók, szakemberek vesznek részt, családbarát, kulturális
programok és szakelőadások is lesznek. Tavaly több mint
hétezer ember látogatott el a kiállításra.
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Május közepétől fizetni kell a parkolásért

Egyelőre a marosvásárhelyi önkormányzatnak

Marosvásárhelyen
várhatóan
május 14-től számíthatnak a gépkocsivezetők arra, hogy ismét fizetni kell a parkolásért. Egyelőre
az önkormányzat közterület-kezelő hivatala fogja működtetni a
fizetőparkoló rendszert, távlatilag
azonban a koncesszió mellett
döntött a tanács.

Antalfi Imola

A város képviselő-testülete tegnap
élénk vita után megszavazta a fizetőparkoló rendszer haszonbérbe adására kidolgozott feladatfüzetet. A képviselők
véleménye megoszlott: a POL tanácsosai kitartottak amellett, hogy ez a tevékenység a jövőben is a város
ügykezelésébe tartozzon, a többi párt
képviselői a koncesszióba adást támogatták szavazatukkal. Radu Bălaş (POL)
gyanakvását, miszerint két év óta ez az
első feladatfüzet, ami a testület elé kerül,
emiatt úgy gondolja, az ügy bűnügyi per
tárgyává válhat, Sergiu Papuc (PSD) alpolgármester oszlatta szét. Az alpolgármester hangsúlyozta, a feladatfüzet nem
közbeszerzésre vonatkozik, mint a korábbiak mindenike, hanem haszonbérbe
adásra, és törvény írja elő, hogy a tanácsnak jóvá kell hagynia. Nincs ebben
semmi gyanús – mondta Sergiu Papuc.
Pápai László (POL) azt javasolta, halasszák el a feladatfüzet elfogadását 2-3
hónappal, hiszen a polgármesteri hivatal
szakapparátusa keményen dolgozott

azon, hogy fizetőssé tegyék a parkolást,
és érdemes lenne tudni, hogy a valóságban milyen bevételre tesz szert az önkormányzat. Bakos Levente (RMDSZ)
felvetésére, hogy mennyi az a minimális
összeg, amit a fizetőparkolást haszonbérbe vevő cégnek majd fizetnie kell a
polgármesteri hivatalnak bérleti díjként,
kiderült, 1,2 millió lejről van szó. A testület végül a tanácsosok többségének
szavazatával elfogadta a koncesszióra
vonatkozó feladatfüzetet.
Jegyekkel
és sms-sel lehet majd fizetni
A Népújság a gyűlést követően
Moldovan Floriant, a polgármesteri hivatal közterület-kezelő hivatalának igazgatóját kérdezte a fizetőparkoló rendszer
újraindításáról. Az igazgató elmondta,
még 240, a fizetőparkolást jelző táblát
kell kihelyezniük a város különböző utcáiban, és egy, a fizetőparkoló rendszert
33 városban működtető cégtől bérbe kell
venniük a parkolási díj sms-sel történő
kifizetését lehetővé tevő számítógépes
programot. Jegyautomatákat nem helyeznek ki, mert a tanács határozata értelmében a közterület-kezelő hivatal
csak ideiglenesen irányítja ezt a tevékenységet, és emiatt nem eszközölhetnek nagy értékű beruházást – tette
hozzá. Moldovan Florian kérdésünkre
elmondta, kétszeresére bővítették azokat
a helyeket, ahol hamarosan fizetni kell a
parkolásért, ezek elsősorban a városközpontban levő, illetve a főtér körüli utcák.
Az igazgató szerint a cél az, hogy gör-

Ülésezett tegnap a Maros Megyei Tanács

dülékenyebbé tegyék a forgalmat, egyegy parkoló jármű ne egész nap foglalja
a közterületet a központban, illetve hogy
rábírják a lakosságot, közlekedjenek tömegszállítási járművekkel. Természetesen ezzel egyidejűleg azon vannak, hogy
korszerűsítsék a tömegszállítást, buszsávokat, parkolóhelyeket alakítsanak ki.
Az igazgató szerint a fizetőparkolás bevételeit is emeletes parkolóházak építésére, a közlekedési infrastruktúra
javítására fordítják majd. Az is érdekes
lesz, ha a polgármesteri hivatal által
működtetett parkolórendszer bevételei
jelentősen meghaladják a haszonbérletre vonatkozó feladatfüzetben leszögezett minimális bérleti díjat, hogyan
dönt majd a képviselő-testület?
Egyelőre a fizetőparkolás működtetését két alkalmazottal oldja meg a közterület-kezelő hivatal, a szabálysértés
megállapítását és a bírságolást a helyi
rendőrök végzik. Nekik van ugyanis engedélyük arra, hogy a személyi adatokat
feldolgozzák. A koncesszióba adásig
mindenesetre – ha nem lesz óvás – legalább 90 nap telik el, addig is jelentős
összegeket bevételezhet a polgármesteri
hivatal. Moldovan Florian hozzátette, az
érdekeltek a polgármesteri hivatal honlapján, a fizetőparkolás linkre kattintva
részletes tájékoztatást kapnak a parkolójegyek, bérletek áráról, a kedvezményekről,
arról,
hogy
milyen
időintervallumban díjköteles a parkolás,
és ugyanitt tehetnek írásbeli panaszt.

Kiigazították a megye költségvetését

Tegnap a Maros Megyei Tanács
soros ülését tartotta, amelyet 13
napirendi ponttal hirdettek meg.
Egy pontot, az 5.-et, amely egy kiegészítő okirat jóváhagyására vonatkozott, törölték. Péter Ferenc
megyei tanácselnök vezetésével a
megszokott módon, operatívan
folytak a testület munkálatai. Valamennyi határozattervezetet elfogadták.

Mezey Sarolta

Az egyik fontos határozattervezet a
Maros Megyei Tanács idei általános
költségvetésének kiigazítására vonatkozott, erről a több tételt magába foglaló
határozattervezetről Péter Ferenc tanácselnök tájékoztatta a sajtót.
– A költségvetés-kiigazítás egyik tétele a Transilvania repülőteret érinti, a
költségvetést 5,3 millió lejjel növeltük
meg. Ez az összeg a rendkívüli munkálatok teljes összegét fedezi. Nem valószínű, hogy teljes mértékben szükség
lesz rá, de belefoglaltuk a költségve-

tésbe, hogyha menet közben lesznek betervezetlen munkálatok, legyen miből a
kiadásokat fedezni. Ezért jóváhagytuk,
hogy a teljes összeg jelenjen meg a költségvetésünkben. Ez volt a legfontosabb.
A műszaki igazgatóság további két módosítást kért: egy 16 ezer lejest tervezési
munkákra a Marosvásárhely–Sóvárad–
Hargita megye határa útszakaszra, továbbá egy 5 ezer lejes kiegészítést az
Erked–Szederjes közötti út tervezésére.
A múzeum költségvetésében van még
egy 130 ezer lejes kiegészítés, továbbá
módosult a megyei kórház költségvetése
is, tekintettel arra, hogy növekedtek az
alkalmazottak bérei – mondta a tanácselnök.
Átszervezik
a repülőtér gazdasági igazgatóságát
A tanácsülés egyetlen vitás határozattervezete a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér személyzeti szerkezetére
vonatkozó volt. Molnar Ervin tanácsos
kifejtette, nem tartja indokoltnak a repülőtér gazdasági igazgatóságának átszervezését, tekintettel arra, hogy rövidesen

beindul a légi forgalom, s a légitársaságok idevonzásában, illetve az utasforgalom
növelésében
ennek
a
struktúrának fontos szerep jutna. A felvetésre a tanácselnök válaszában rámutatott, hogy a repülőteret egy
igazgatótanács vezeti, a menedzser és
az igazgatótanács felelőssége a tevékenység megszervezése.
– Ők tettek javaslatot a személyzeti
szerkezeti felépítés módosítására. Hitelt
adok a kérésüknek. A jogi és a gazdasági
igazgatóság elemezte, és jóváhagyták a
módosítást, ami gazdaságilag is megalapozott. A szakbizottságok megvitatták,
jóváhagyták a javaslatot, és így került a
testület elé – mondta az elnök. A repülőtér gazdasági igazgatóságának 12 alkalmazottja volt, ezt a létszámot
túlméretezettnek találták, következésképpen az átszervezés szükségessége
mellett döntöttek. A határozatot végül 25
támogató, 9 ellenző szavazattal és egy
tartózkodással elfogadták. A gazdasági
igazgatóság tulajdonképpen gazdasági
osztállyá alakul át.

Az izraeli államfővel találkozott Dragnea, Dăncilă és Meleşcanu

Reuven Rivlin izraeli államfővel találkozott Románia küldöttsége, amelynek Liviu Dragnea, a képviselőház elnöke, Viorica Dăncilă miniszterelnök és Teodor Meleşcanu
külügyminiszter is tagja, tájékoztat az Agerpres hírügynökség.
A küldöttség elmondta, Románia számára prioritás az Izraellel
való együttműködés elmélyítése, és a jövőben újabb szakterületeken is szeretnének együttműködni. Az idézett forrás szerint a tárgyalások során a szíriai konfliktusról is hosszasan
egyeztettek, de szóba került az iráni atomfegyverek problémája, a Perzsa-öböl helyzete és a terrorizmus elleni harc is. A
román miniszterelnök elmondta, hogy a kormány megnevezte
Románia leendő izraeli nagykövetét, a kinevezése azonban az
államelnöktől függ.
Johannis: Dăncilă csak a kormány nevében beszélt
Csak a kormány, nem pedig Románia nevében látogatott Izraelbe a kormányfő és a képviselőházi elnök – jelentette ki
csütörtökön Klaus Johannis.
„Néhány furcsa elemet tartalmaz ez a látogatás, amelyet a
kormányfő és a képviselőházi elnök tesz Izraelben. Nem jöttek
beszélni erről, a kormányfő asszony semmiféle megbízatást
nem kapott erre az útra. Következésképpen csak a kormány
nevében és a kormányért beszélt, nem pedig Romániáért. De

nem is ez aggaszt a leginkább, hanem az a titkolózás, amivel
megszervezték ezt az utazást. Még nem tapasztaltam ilyent,
hogy Románia miniszterelnöke az elutazása előtti késő este
jelentse be, hogy külföldre látogat, anélkül, hogy közölné a látogatás ütemtervét, és anélkül, hogy köztudott lenne, mi járatban is van ott tulajdonképpen. Turistalátogatásra bárki mehet
bármikor, de ha a kormány élén levő személy indul, arról többet kellene tudni” – mondta Johannis.
Az államelnök szerint Liviu Dragnea képviselőházi elnök
izraeli látogatását még nagyobb titok övezi, csak akkor derült
ki elutazása, amikor már megérkezett Izraelbe. „Ki tudja, milyen titkos megállapodásokat köt Dragnea úr ott a zsidókkal”
– fogalmazott Johannis, aki reményét fejezte ki, hogy Viorica
Dăncilă kormányfő és Liviu Dragnea képviselőházi elnök hazatértükkor beszámolnak majd arról, mi történt izraeli látogatásuk során.
Arra a kérdésre, hogy Liviu Dragnea egyeztetett-e valakivel, mielőtt Izraelben szóba hozta volna a román nagykövetség
Jeruzsálembe költöztetésére vonatkozó belső tárgyalások felgyorsítását, Johannis azt felelte: „Úgy képzelem, hogy Dragnea úr a tükör előtt beszélt, úgy konzultált”. (Agerpres)

Ország – világ
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Bűnvádi eljárás indul
Sevil Shhaideh ellen

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA)
ügyészei elrendelték a jogi besorolás megváltoztatását és bűnvádi eljárást indítanak Sevil Shhaideh
volt kormányfőhelyettes ellen a Belina-ügyben.
Shhaideh a feltételezett bűncselekmények elkövetésének idején államtitkár volt a regionális fejlesztési
minisztériumban. A DNA szerdán küldött közleménye értelmében Sevil Shhaideh ellen hivatali visszaélés elkövetése miatt folyik eljárás ebben az ügyben.
(Agerpres)

A kormánnyal tárgyalt a Sanitas

Talán nem csökken tovább jövő hónaptól az egészségügyi dolgozók bére – mondták a Sanitas szakszervezet képviselői, miután Viorel Ştefan
miniszterelnök-helyettessel és Sorina Pintea egészségügyi miniszterrel tárgyaltak. Május másodikán
újra átvizsgálják a pótlékokról szóló szabályzatot, a
kormány képviselőivel közösen. Tízezer ember tüntetett tegnap a bukaresti kormánypalota előtt. A Sanitas szakszervezet által szervezett tiltakozás a
pótlékok arányának korlátozása miatt előlépett bércsökkenések ellen irányult. (Mediafax)

10 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték Sorin Ovidiu Vîntut

10 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte csütörtökön
a bukaresti ítélőtábla Sorin Ovidiu Vîntu üzletembert
és Liviu Luca szakszervezeti vezetőt a Petrom vállalat alkalmazottai egyesülete vagyonának elsikkasztása miatt. A döntés jogerős. A büntetéseket
összevonták az egyéb ügyek miatt kiszabott ítéletekkel. A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni
Igazgatóság (DIICOT) 2014-ben indított eljárást a
két férfi ellen, akiket azzal vádoltak, hogy elsikkasztották a Petrom alkalmazottai egyesületének vagyonát. A két férfi a vállalat 74.475 alkalmazottját
károsította meg több mint 12 millió euróval.
(Agerpres)

Normakontrollt kértek a hétvégi
elzárás kapcsán

Normakontrollt kér a Legfelsőbb Bíróság az alkotmánybíróságtól az alternatív büntetés-végrehajtási
módszerekről rendelkező törvénytervezet miatt,
amelynek értelmében lakóhelyükön vagy hétvégenként tölthetik le börtönbüntetésük nagy részét a legtöbb öt év szabadságvesztésre ítélt személyek. A
képviselőház plénuma döntő kamaraként szerdán
fogadta el a fentiekről rendelkező törvényjavaslatot.
(Agerpres)

Tizennégy éves kiskorút kaptak
vezetésen

Büntetőjogi vizsgálat indult egy 14 éves kiskorú és
édesanyja ügyében, miután a Kovászna megyei
Szaramás településen az anya átadta a kormányt tizenéves gyermekének. A rendőrség jogosítvány nélküli vezetésért, illetve a jármű vezetésének
jogosítvánnyal nem rendelkező személy részére
való átengedéséért indított eljárást. (Agerpres)

Pénzek a sötétben

(Folytatás az 1. oldalról)
közlekedési hálózatokról beszéljünk, jócskán maradna
pénz további értékteremtést elősegítő közberuházásokra
is, természetesen miután simán kifizették a megígért állami béreket és nyugdíjakat, meg az egyéb szociális juttatásokat. Valószínűleg, mert a feketegazdaság teljes
felszámolása csak utópia, még a legtisztább gazdaságú
nyugati országokban is, a helvéteknél vagy a briteknél
is a bruttó nemzeti termék 6-9%-a forog szürkén vagy
feketén a valutaalapi szakik felmérése szerint.
Persze a legtöbb pénz ott forog sötétben, ahol a fejekben is szuroksötét uralkodik. Mint nálunk, ahol a kormány bármilyen előzetes becslésnek a szándéka nélkül
rendezi át az adórendszert, amiből az lesz, hogy az év
feléhez közeledve sem tud, még ha akarna sem, adót fizetni milliónyi kisvállalkozó, a bérreformmal pedig a
legjobban a szakszervezeteket háborítják fel, amelyeknek jogosan nem tetszik, ha lefelé növekedik a munkavállalók többségének bére. Valahol érthető is, ha egy
így működő állam adóhatóságát, aki teheti, megpróbálja kikerülni, a gond csak ott van, hogy a tisztességes
adófizetőkön verik majd el ezért is a port sötét fejekből
kipattanó új adóötletekkel.
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A MOGYE magyar tagozatának önállóságáért
tüntettek

Meg kell tanulnunk elérni az egyetem román többségű szenátusának és a román politikának azt az ingerküszöbét, amely a magyar közösség törvényekbe foglalt jogainak a végrehajtására fogja kényszeríteni – hangzott el tegnap a Romániai Magyar Orvos- és Gógyszerészképzésért Egyesület által szervezett tüntetésen a marosvásárhelyi Színház téren.
Fotó: Nagy Tibor

Bővítik a parkolóhelyek számát

(Folytatás az 1. oldalról)
Könnyebb lesz parkolóhelyet találni?
A marosvásárhelyi Víkendtelep országszerte népszerű fürdőhely, hétvégenként a környéken leparkolt
gépkocsik rendszámából ítélve szinte több a más megyéből érkező strandoló, mint a helybéli. Kánikulai
hétvégéken tízezerhez közelít a fürdőzők száma. Az
aligazgató szerint a tavalyi strandidény átlagosnak
mondható a látogatók számát tekintve, volt két-három
kánikulai hétvége, amikor egy-egy napon a tízezret is
meghaladta a strandolók száma. Ilyenkor javában zajlott a parkolóhely-vadászat, nemhogy a telep bejáratának a közelében, hanem a környező utcákban,
valamint a Maros-parton is alig lehetett egy szabad
felületet találni. Emiatt idén bővítik a parkolóhelyek
számát a Víkend vasút felőli bejáratának a környékén,
Mátyási Levente szerint számottevően több hely áll a

strandolni érkezők rendelkezésére. Kérdésünkre,
hogy felállítják-e a sorompót, és kell-e majd fizetni a
bejáratközeli parkolásért, az aligazgató nem tudott választ adni.
Egyelőre még nem kell belépőt váltani
Mátyási Levente elmondta, bár május elsején hivatalosan megnyílik az idény, egyelőre nem kell belépőt
váltani addig, amíg be nem köszönt a fürdésre alkalmas időjárás. A belépő ára idén sem változik, és az esti
órákban továbbra sem kell fizetni, bár az elmúlt években többször próbálkoztak az esti belépőjegy bevezetésével, hogy kiszűrjék azokat, akik az esti
ingyenességet kihasználva sok esetben tisztálkodásra
használták a medencék vizét. A látogatók és a vendéglátósok azonban tiltakoztak ez ellen; úgy vélték, nem
méltányos a telep területén lévő teraszokra tartó kliensekkel belépőt fizettetni, így a terv nem járt sikerrel.

Trash Art pályázati felhívás

A Marosvásárhelyi Rádió, a Népújság, a Rádió fotó nem küldhető be!
Nem számít fotómanipulálásnak:
Gaga, a Punctul, az Erdély TV és az Artecotur Egye– a kép megvágása, a zavaró elemek levágása, a
sület – a Marosvásárhelyi Rádió Közösen kitakarítjuk
közösségi akciója égisze alatt – fotó-, műalkotás- kép orientációjának megváltoztatása;
– a teljes képet érintő színkorrekció; a kép fényes(szobor-) és ruhatervező pályázatot hirdet.
ségének, kontrasztjának, élességének állítása;
Fotópályázat
– a színes felvételek fekete-fehérré alakítása;
A Közösen kitakarítjuk, a Marosvásárhelyi Rádió
– analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási
közösségi célú eseménye keretében a szervezők ama- hibák (karcolás, porszem) kiretusálása.
tőr fotópályázatot hirdetnek, amelyre V–XII. osztáA fotók manipulálásának számít:
lyos diákok benevezését várják. A képeket a
– képelemek kiretusálása/hozzáadása;
trashart@marosvasarhelyiradio.ro e-mail-címre kell
– a kép egyes részleteinek különálló, markáns színelküldeni 2018. május 22-én 12 óráig, az alábbi felté- korrekciója;
telek szerint.
– digitális effektek vagy szűrők alkalmazása az utóTémák:
munka során.
1. Hulladékgazdálkodás, szemétszállítás, -gyűjtés
2. Állat- és növényvilág
Trash Art
3. Táj
A szervezők Trash Art címmel hirdetnek hulladékPályázati feltételek, tudnivalók:
ból készült műalkotások készítésére pályázatot,
A pályázatra 2017. január 1. után készült képek amelyre bárki egyénileg vagy csapatban (legtöbb
küldhetők be jelszóval.
három személy) benevezhet.
Egy pályázó maximum 5 önálló képpel nevezhet be.
Feltételek: az alkotások alapanyaga hulladék vagy
A szervezők kategóriánként díjazzák a legjobb al- valamilyen újra felhasználható tárgy kell legyen. Mékotásokat.
retre vonatkozó megkötések nincsenek.
A díjazottakat levélben értesítik.
Az
alkotásokról
készült
fotókat
a
A beérkezett fényképeket az esemény trashart@marosvasarhelyiradio.ro e-mail-címre kell
https://www.facebook.com/groups/182313722560677/ elküldeni 2018. május 22-én 12 óráig. A kész műveket
Facebook-oldalán is láthatóvá teszik.
a marosvásárhelyi díjkiosztó gálán kiállítják. A helyA pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek színre szállításról az alkotóknak kell gondoskodniuk.
elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői Junk Fashion
A szervezők Junk Fashion címmel hirdetnek hullajogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli,
beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelős- dékból készült ruhák tervezésére pályázatot, amelyre
bárki egyénileg vagy csapatban (legtöbb három szeséget is.
A résztvevő a pályázati anyag elküldésével auto- mély) benevezhet. A ruhákat az alkotóknak a díjkimatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egy- osztó gálán általuk felkért modellekkel kell
ben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal bemutatniuk. Az alkotásokról készült fotókat a
kapcsolatos publikációkban képeit térítésmentesen trashart@marosvasarhelyiradio.ro e-mail-címre kell
elküldeni 2018. május 22-én 12 óráig. A munkákat a
használják.
helyszínen
szakzsűri is méltatja és díjazza.
Formai és technikai követelmények:
A nyerteseket e-mailen/telefonon értesítik.
Képfile technikai feltételek:
A kiállítás és a díjazás (fotó, rajz, műalkotások),
Filetípus: JPEG
Mérete: 300 dpi felbontásban, 2000 és 3000 pixel valamint a divatbemutató a június elsején, gyermeknapon tartandó nyilvános gálán lesz, amelynek helyközött lehet a hosszabbik oldal (kb. 20 x 30 cm).
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy manipulált színét később közöljük.

NYÍLT LEVÉL

Leonard Azamfireinek,
a MOGYE rektorának

Tisztelt rektor úr,
tekintettel az egyetemi konzorcium létrehozására vonatkozó határozatra, amely értelmében az egyetemek együttműködnek az IT és a kutatás szakterületén, ezt a döntést életképesnek tartom, amely azonban
csupán egy része a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a helyi tanács kezdeményezésének, miszerint városunkban egyetemi kutatóközpont jöjjön létre.
A konzorcium létrehozására vonatkozó ötletem célja az volt, hogy
összekapcsolja a helyi energiákat, és olyan tanszékek létesüljenek, amelyek fokozatosan nemzetközi hírnevet szereznek és a lehető legjobban
kihasználják az orvostudomány, valamint a csúcstechnológia jövőjét
Marosvásárhelyen. Ezt a projektet Marosvásárhely és az itteni egyetemek sajátosságai alapján fejlesztették ki.
Kérem, komolyan és felelősségteljesen fontolja meg a MOGYE magyar tagozatának tiltakozását, hiszen sem a kutatásnak, sem a fejlesztési
elképzeléseknek nincsenek etnikai határai vagy szegregációja.
Úgy vélem, hogy nem folytattak elegendő vitát és tárgyalást erről a
témáról, ezért azt hiszem, tartalmas, lényegbevágó, korrekt párbeszédre
van szükség az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, amelynek szervezeti felépítésébe tartozik a román és a magyar tagozat egyaránt. Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala és helyi tanácsa nagy örömmel
nyújt valós támogatást az ilyen megbeszélések számára kedvező környezet megteremtéséhez.
Az egyetemi konzorcium szerepe az, hogy helytálljon a folyamatos
fejlődésben levő konkurenciális világban. Az erős orvosi, tudományos
központ biztosításához a románok és a magyarok közeledését, és nem
szegregációját kell követni.
Az összes felelős döntéshozóhoz fordulok, aki szerette és szereti a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet, aki értette és
meg fogja érteni az egyetem jövőjét, hogy járuljon hozzá egy erős konzorcium létrehozásához, amely a kutatásra és a munkaerőpiacon versenyképes szakemberek képzésére összpontosít.
Azért mondom mindezt, mert nem szeretném, ha a Regionális Sürgősségi Kórház helyzetébe jutnánk, azt a projektet ugyanis azért veszítettük el, mert egyesek nem értették meg az ilyen döntések fontosságát.
Számukra inkább a hiúság és saját érdekeik voltak a fontosabbak.
Minden jót kívánok!
Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere,
dr. Dorin Florea

Erdélyi mozipremier!

Valami Amerika 3.

Hamarosan megérkezik az erdélyi és partiumi mozikba a
2018-as év legsikeresebb magyar filmje! Amint azt a szervezők
közleményében
olvashatjuk, a Vándormozi és
a Taylor Projects az erdélyi
mozikba is elhozza Herendi
Gábor Valami Amerika 3. című
alkotását, amelyet már több
mint 370 ezer néző látott a
magyarországi filmszínházakban.

A filmet május negyedikétől műsorra tűzi a marosvásárhelyi Cinema City Promenada Mall, az
aradi Cinema City, a kolozsvári Cinema City Iulius Mall, a nagyváradi
Cinema Palace, a sepsiszentgyörgyi
Művész Mozi (Cinema Arta), valamint a temesvári Cinema City
Shopping City.
A Valami Amerika 3.
története szerint Tamás,
Ákos és András, a balek
testvérek minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe
kerülnek
a
szélhámos Alex miatt. A
körülményeket bonyolítja a rendőrség, továbbá
Bala és Toni egymással
versengő maffiabandája
is. Egy rejtélyes, milliókat érő, lopott bélyegért
indul hajsza, és ezen
múlik a fiúk sorsa. Beleveti magát a nyomozásba Eszter és Timi is,
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 két alkotása az 1990 óta készült magyar
játékfilmek mezőnyében máig előkelő helyen szerepel. Ráadásul, a
Magyar vándornak és a Kincsemnek köszönhetően a rendező a rendszerváltás utáni legsikeresebb
magyar közönségfilm-alkotó lett.
A Valami Amerika 3. igazi sztárparádé: a harmadik rész szereposztása nagyrészt követi az első két
epizódét, de ezúttal számos új közönségkedvenc is feltűnik a vásznon. A film 15 éven aluliak számára
nem ajánlott.
Az alkotást májustól vetíti a Vándormozi is olyan erdélyi és partiumi
településeken, amelyek nem rendelkeznek filmszínházzal – tudatják a
forgalmazók. (Knb.)
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Pjongcsangi élménybeszámoló Kádár Zoltánnal és Szép Zoltánnal

A Marosvásárhelyi Rádió két munkatársa, Kádár Zoltán és Szép Zoltán –
akik 2012-ben a londoni nyári paralimpiai játékokról, majd 2016-ban a
riói olimpiai és paralimpiai játékokról
tudósítottak –, a minap a dél-koreai
Pjongcsangban megrendezett 23. téli
olimpiai játékokról tartottak kötetlen
élménybeszámolót a Marosvásárhelyi
Rádió 3-as stúdiójában.

Czimbalmos Ferenc Attila

A két kiváló rádiós, akik február 9-e és 25e között naponta tájékoztatták a rádió hallgatóit a rangos sportünnepély legfontosabb
eseményeiről, figyelemmel kísérve az erdélyi, a romániai és a magyarországi sportolók
szerepléseit, idén újabb fejezetet írtak a romániai magyar sportújságírás történetében.
Kádár és Szép az élménybeszámolón az
Erdélyből való elutazásuktól kezdve az
Észak-Korea határától, a demilitarizált övezettől 80 kilométerre lévő Pjongcsangba való
érkezésükig, majd az olimpia ideje alatti
munkájukról, tudósításaikról meséltek, az ottani emlékekről, élményekről, gasztronómiai
különlegességekről számoltak be, és nem
utolsósorban a hazai és anyaországi sportolók
sikereiről beszéltek.
A matematika-testnevelő tanárból lett rádiós Kádár elmondta, hogy Szép Zoltán kollégája, barátja vette rá, hogy küldje el az
akkreditációs kérelmét, amit egy hosszú fo-

lyamat után kaptak meg
mindketten, de igazi bravúrnak számít, hogy a
Marosvásárhelyi Rádiótól
mindketten megkapták az
újságírói engedélyt az
olimpiára. Oda, ahol Romániából összesen öt
akkreditált újságíró volt
jelen, ketten a Román
Olimpiai Sportbizottság
hivatalos fotósaként és
sajtósaként, a Román Televízió pedig egy embert
küldött, aki egyszerre volt
operatőr és riporter is. A
30 éves Szép megjegyezte, hogy az akkreditáció mellett mindketten
szponzorokat kerestek,
csak így tudták kifizetni a
borsos árú repülőjegyüket, a szállás, ellátás költségeit.
Kádár Zoltán elmesélte, hogy biztonságban
érezte magát:
„Ennyire biztonságban
nem éreztem magam
sehol, nem kellett arra
gondolnom, hogy vajon
megvan-e a pénztárcám, a
telefonom, pedig több
ezer ember volt körülöt-

Kádár Zoltán, Facebook

tünk. A koreaiak nem tudják, mi az, hogy
lopás. Azt, aki lop, csal, gyilkol, gyakorlatilag
kiközösítik, élő tévéadásban megalázzák, rekonstruálják vele a történteket, s így nem
csak ő kerül kellemetlen helyzetbe, hanem a
családja, rokonai, ismerősei is. Ez, úgy látszik, távol tartja őket a bűnözéstől” – mesélte
a 47 éves újságíró. Elmondta, hogy olyan
sportágakat láttak élőben Dél-Koreában, amit
addig csak a tévében néztek: például curlinget, bobot, síugrást, ráadásul a legjobbakkal,
a világsztárokkal.
Mindkettőjük számára a legkiemelkedőbb
esemény az volt, hogy ott voltak az első
aranynál, amit téli olimpián magyarok szereztek. „Élőben láthattuk az egészet, üvöltöttünk, elénekeltük a himnuszt, kezet
foghattunk velük, autogramot kérhettünk
tőlük. Ez egyedi és megismételhetetlen pillanata a magyar sporttörténelemnek, az erdélyi
magyar sportújságírásnak és a Marosvásárhelyi Rádiónak is” – vélte Kádár Zoltán, aki
három olimpián, két paralimpián volt jelen,
összesen több mint 60 világversenyen,
amelyből 20 európai, világ- és olimpiai rendezvény volt.

Kollégájával, Szép Zoltánnal – aki egykor
futballozott, majd jégkorongozott és hajómodellezéssel is foglalkozott, aztán többszörös
országos bajnok sítájfutó volt, részt vett tájfutó Eb-n, sítájfutó Ski Touron, világkupafutamokon is – ott szeretne lenni 2020-ban
Tokióban a nyári olimpián, s négy év múlva
Pekingben is.
Tokió számára különösen is fontos, hiszen
édesapja, a néhai Kádár Antal (Bukaresti Dinamo) 1964-ben tornászként jelen volt ott –
miután 1963-ban és 1964-ben öt országos
bajnoki címet szerzett (egyéni összetett, korlát, lólengés, gyűrű és csapat) –, viszont Japánban a rendkívül erős mezőnyben egyéni
összetettben az 51. helyen zárt, a csapatversenyen pedig a 12. helyen végzett a román
válogatott tagjaként. Kádár Antal fiatalon, 48
éves korában hunyt el.
Addig is a két rádiós április 22-28. között
Budapesten az IIHF jégkorong-világbajnokság divízió I A csoportjának mérkőzéseiről,
május 12–13-án a szintén Budapesten sorra
kerülő Női Bajnokok Ligája Final Four találkozóiról tudósítja a Marosvásárhelyi Rádió
hallgatóit.

felét látja tíznél kevesebb felhasználó az eltávolításig.
A Youtube-szoftver egy adatbank alapján
„tanul”, amelyben már ismert és törölt videókat tárolnak. A gépi tanulás eközben egyre
több videotartalmat elemez önállóan, hogy
kiválogassa közülük a problémásakat, és
megjelölje őket megvizsgálandóként. A
végső döntést a Google munkatársai hozzák
meg a legtöbb esetben.
A vizsgált negyedévben az emberek által

bejelentett videók 30 százalékában szexualitással kapcsolatos tartalom, 27 százalékában
spam vagy hamis adatok voltak.
Terrorpropaganda miatt 491 ezer videót
vizsgáltak meg, ezek két százaléka emberi
bejelentésre történt.
A legtöbb bejelentés sorrendben indiai,
amerikai, brazíliai, oroszországi és németországi felhasználóktól érkezett.
A blog szerint a videotörlések statisztikáit
ezentúl rendszeresen közzéteszik. (MTI)

Több mint nyolcmillió videót távolított el a YouTube három hónap alatt

Szép Zoltán és Kádár Zoltán Pjongcsangban

Több mint nyolcmillió videót távolított el a YouTube tavaly az utolsó negyedévben
–
olvasható
a
videomegosztó hivatalos blogjának
egy keddi bejegyzésében.

A törölt nyolcmillió videó többsége spam
volt, vagy úgynevezett felnőtt-tartalom. Az
eltávolított mennyiség a portál teljes nézettségének ezrelékekben kifejezhető hányadát
jelenti a vizsgált időszakban.
A kidobott videók közül 6,7 milliót az erre

Fotó: Facebook

a célra fejlesztett szoftver jelölt meg gyanúsként. A 6,7 millió 76 százalékát még azelőtt
törölték, hogy akár egyetlen felhasználó is
megnézte volna.
Tavaly év elején az erőszakos extrémista
tartalom miatt megjelölt és eltávolított videók
8 százalékát látta tíznél kevesebb felhasználó
a törlés előtt. A portál júniusban vezette be a
gépi tanuláson alapuló szoftvert a gyanús videók megjelölésére. Jelenleg az erőszakos
extremizmus miatt törölt videók több mint
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A természet kalendáriuma (CCCIV.)

Kiss Székely Zoltán

én, a Májust. Megelőlegezte bizalmát a hátralevő életében eztán már sohasem beteljesült
tavaszi szerelmetes szépségnek.
Kissé mértéktartóbbá józaníthatnak Gyöngyössi János uram két és fél évszázadnyi
ideje írt sorai Az esztendőben elé forduló 12
hónapok alá az 1766-ik esztendőre ciklusában: bölcs derűvel mondanak ítéletet a mindenkori Májusról.

Április hónap utolsó ókori római ünnepe –
a 28-ától május 3-ig tartó Floralia – Flora virágistennőt tiszteli meg. Az Óbuda bekebelezte Aquincumban április a virágba borulás
s az ókori költészet ünnepe. Az idei, XXI.
Aquincumi Költőverseny hívómondata Iuvenalist idézte: „Facit indignatio versum”,
azaz „Az indulat ihlet versre”. A klasszikus
formában írt pályaművek tavalyi másodikjáFordul az Hold: rútra változik minden
ból – az Ezüsttel ékesített babérkoszorú nyer- szép,
tese Szarka István A tulipánfa, Hadrianus
Szép virág, szép orca egy rövid úton lép.
imperátor tiszteletére írt költeményéből –
Így a csalárd szépség csak szemet fogó lép.
idézek:
De még mielőtt a madárfüttyös áprilisból
Tán csak a túlélő szerelem: a szökőforrás, átlépnénk a virágontó májusba, emlékezzünk
az emelőszél, az üde jégár, hogy szülje a meg egy építész haláláról. Épületei úgy sigörgeteget,
mulnak ma már a körülötte kialakuló tájba,
sok szilaj folyónk hadd szelídüljön,
hogy méltán tartanak igényt arra, hogy A ters jöjjön a Kedves a lenge tavaszban,
mészet kalendáriumában is említést tegyünk
örökíteni boldog tulipánfánkat.
róla.
Számos historizáló középületünk terveS biggyesztem ide tulipánfa bomló rügyét
zője,
Alpár Ignác kilencven éve, 1928. ápriiskolám, a szentendrei Református Gimnális
27-én
halt meg Zürichben. 1887-ben
zium kertjéből. A Bolyaiak amfiteátrum termének ablakán még a hajnal párája, de a róla pályázati siker vezette legismertebb alkotásávisszaverődő pír haloványítja az amúgy még hoz, a millenniumi kiállítás történelmi épüzsenge kétkaréjú levelek hajtását. Mögötte letcsoportjának tervezéséhez. A kiállítás
tuja hajlik mélyzöldbe, felette fény játszik a végeztével a budapesti Városliget épülettető cserepein, s átkandikál rajta a szomszéd együttesét a Mezőgazdasági Múzeum céljára
kert öreg erdeifenyője. Balra lent belóg a időtálló anyagból újra felépítették. Később,
képbe a hargitai luccsemete zöldbe kapasz- Trianon után a Vajdahunyad vára néven elhíkodni vágyó sóhaja. Vajha hasonló mód bo- resült alkotás szinte a régi Magyarország emmolna már rügye Vásárhely legöregebb lékművévé vált, minthogy a hozzá ihletet adó
tulipánfájának is a rádióstúdió udvarán, a épületek lelőhelyei – Vajdahunyad mellett
város első füvészkertjének maradványszige- Csütörtökhely, Eperjes, Lőcse, Bártfa, Gyutén, a Tisztviselőtelep Poklos-patak felé lejtő lafehérvár, Brassó – az elcsatolt területek rékeleti oldalában.
szei lettek. Alpár Ignác gazdag életművének
Floralia ünnepe maga is májusba hajlik. Az legjellemzőbb részét a nagy középületek teiskolakert díszfái habzó virágözönbe öltözöt- szik ki, köztük Herkulesfürdő központi fürten – a japánbirs mályvaszínbe kacsingató
dőépülete, megyeházák Segesváron, Déván,
téglapirosa, az aranyvessző sármos sárgája, a
Kolozsváron
és Nagyenyeden, templomok
díszszilva életvidám rózsaszínje – köszöntik
Segesváron
és
Brassóban. 1928-ban az ema májust. Röpke ragyogás.
lékbizottság tagjaként utazott New Yorkba
a Kossuth-szobor leleplezésére. Hazafelé
Szirom borzong a fán, lehull;
jövet
Svájcban időzött, amikor váratlanul
fehérlő illatokkal alkonyul.
meghalt. Telcs Ede szobrán a Vajdahunyad
A hegyről hűvös éj csorog,
vára mellett, a Városligetben középkori céhlépkednek benne lombos fasorok.
mesteri öltözetben látható.
Megbú a fázós kis meleg,
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.
Mégis-mégis a Május A tiszta örvendezés
dicsérete. Dsida Jenő 1930-ban írt KalendáRadnóti Miklós Hónapok Naptár versé- rium szonettekben májusról szóló darabjában
ben így köszöntötte előre, 1941. február 25- is.

Japánbirs, aranyvessző és diszszilva április végi hajnalfény-köszöntése

Bús alkimista, mit nekem a kincsek!
Kihunyt a tűz már és kihűlt a lombik,
vidám, vidám szeretnék lenni holtig,
hogy fénnyel minden élőt szembe hintsek.

Itt künn zenél a friss májusi lomb, víg
nyikordulással nyílnak a kilincsek
s a fülledt kamrákból kibújva, nincs seb:
akár a fák, a lélek is kibomlik.

Eszembe jut sok kapzsi vágy, mi kár volt,
és jönnek nők is, karcsúk, vagy molettek,
és egy-egy emlék is, mely szép, habár holt.

Szívemet, melyből ádáz harcok ettek,
most elringatják hűs, körülhatárolt,
együgyű tócsák: langyos kis szonettek.

Jöjjön a Kedves a lenge tavaszban, örökíteni boldog tulipánfánkat

Április s május határán emlékezzünk meg
Nopcsa Ferenc báróról. 141 éve, 1877.
május 3-án született Déván, s rá 66 évre,
1933. április 23-én halt meg Bécsben.
A Nopcsa nemzetség izgalmas színfolt a
magyar történelemben. Bátorság és merészség, tudós és művész, kalandor és politikus –
ezek voltak a Nopcsák. A Jókai Mór által
megörökített híres-hírhedt Fatia Negra
amúgy „civilben” Nopcsa László, Hunyad
megye főispánja volt.
Az utolsó Nopcsa kalandos életű paleontológus, geológus, albanológus, hírszerző,
albán trónaspiráns, az MTA levelező tagja –
mely tagságáról később lemondott –, mindez
együtt.
S ő volt az első magyarországi dinoszauruszlelet tudományos leírója. Az őslénytan
felé tájékozódását nagyban befolyásolta a főiskolásként tett tanulmányútja a bécsi Theresianumban. Akkor fordult figyelme a
paleontológia felé, amikor 12 éves húga,
Ilona, 1895-ben, a Hunyad megyei szentpéterfalvai birtokukon krétakori ősgyíkmaradványokat talált. A 18 éves báty érdeklődését
felkeltették a különös csontok. Legfőbb kutatási területe haláláig a dinoszauruszokhoz
kötődött. Elméletei a dinoszauruszok óriásra
növekedéséről és a madárrepülés kialakulásáról bár ma már túlhaladottak, de új tudományágak, az ősélettan és őskórtan
megalapozói voltak.
Bejárta szinte egész Európát. Kalandos
életéről film is készült a brit Discovery csatorna támogatásával, 1996-ban.
Nopcsa először 1903-ban jutott el az akkor

még törökök megszállta Albániába, ahol
1905–07-ben rendszeres geológiai kutatásokat végzett. Megírta a vidék geológiáját és
néprajzát, sőt, törzsi kapcsolataiban bízva az
albán királyi trónra tört, de ez az ambíciója
meghiúsult.
Paleontológusi híre Angliába is eljut,
1912-ben a londoni geológiai társulat levelező tagjává választja.
Erdély sorsa különösen érdekelte. Az I. világháború idején hírszerző kém volt az akkori
Románia területén, kémszervezetet épített ki
az erdélyi havasok és a Regát területén. Mindent elkövetett, hogy megelőzze az elkerülhetetlent.
Tudományos hírnevének nagyságára jellemző, hogy közvetlenül a háború után,
1920-ban minden korábbi románellenes tevékenysége dacára meghívták, hogy vezesse a
Bukaresti Földtani Intézetet. Visszatérhetett
birtokaira. De amikor a Sziget-hegységben
majdnem halálra verték, az anyaországba menekült. Felgyógyulása után, 1925-ben kinevezték a budapesti Magyar Királyi Földtani
Intézet igazgatójának.
Kihasználva ismertségét, felvette a kapcsolatot Európa számos geológiai intézetével,
pénzt szerzett a fejlődő intézmény számára.
A Trianon után elvesztett nyersanyagforrások
helyett új lelőhelyek felkutatásával bízták
meg. Kezdeményezője a volt magyarországi
tektonikai és geotermikus kutatásoknak.
Azonban a kötöttségeket csak néhány évig
tudta elviselni. Lemondva tisztségéről, Bécsben telepedett le, ott is halt meg négy évre
odaköltözte után. Nopcsa Ferenc báró az
utolsó férfiági leszármazottja volt a híres Hunyad megyei nemzetségnek.
Nem volt hivatalosan ismert leszármazottja. Húga, Ilona, aki ráakadt a később híressé vált hátszegi dinoszauruszcsontokra,
egy Pallavicini grófhoz ment feleségül. A
család 1945-ben Olaszországba emigrált, utódai nem akarnak tudni az igen ellentmondásos életű ősről, nem követelik vissza a még
létező családi birtokokat s kastélyokat Szacsalon, Zámon és Farkadinon. A szacsali kastélyban jelenleg menhely működik, állaga
egyre rosszabb, sorsa az enyészet.
Tavaszi újjászületés és végső enyészet.
Bárha akadna feltámadó!
A túlélés gyatra reménységével megáldva,
maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018-ben, április és május határán.
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Ellehetetlenített örökségvédelem

Megszűnt az intézményes műemlékvédelem
A műemlékek világnapja keretében
múlt héten szervezett rendezvényeket három olyan előadás zárta, amely
az intézményes műemlékvédelem
megszüntetéséről és ellehetetlenítéséről szólt. Entz Géza budapesti művészettörténész,
Guttmann
Szabolcs
kolozsvári építész és Orbán János marosvásárhelyi művészettörténész ismertették a jelenlegi helyzetet.

Szer Pálosy Piroska

Entz Géza művészettörténész Műemlékvédelem Magyarországon című értekezésében
vázolta a jelenlegi anyaországi helyzetet, és
betekintést nyújtott az elmúlt évtizedek műemlékvédelmi tevékenységébe. Amint a szakember kifejtette, azért érdemes erről
Marosvásárhelyen beszélni, mert a magyarországi építészeti örökséget nem lehet az erdélyi nélkül megérteni, és fordítva, Erdély
építészeti öröksége ugyanis szervesen összefügg a Kárpát-medence egészével. Az erdélyi
emlékanyagot mind az anyaországban, mind
Erdélyben azonos vagy hasonló metodikával
kell gondozni. A műemlékvédelem története
Erdélyben is – nagy átfedéssel – közös a magyarországiéval. Az intézményes műemlékvédelem történetének közös korszakai miatt
– 1871–1918 és Észak-Erdélyben 1940–1945
– az emlékanyag alapvető dokumentációja a
magyarországi műemléki hivatal gyűjteményeiben található. Értekezésében a művészettörténész vázolta az anyaországi intézményes
műemlékvédelem történetének közös korszakait: az 1980-as évek „erózióját”, amit az
1990 utáni felgyorsult folyamat követett,
amely 2010-től lejtmenetre váltott, 2017 januárjától pedig az intézményes műemlékvédelem darabjaira hullt. A számtalan ok között
a mai magyarországi sajátosságokat, a rengeteg közpénzt lehet felsorolni. A jogszabályok
meghozásában általában nem a szakmai
szempontokat tartják szem előtt. Visszatekintésében pozitív példaként a kastélyfelújításokat, -helyreállításokat említette. Esetenként
azonban olyan típusú rekonstrukciókkal
szembesültek a szakemberek, amelyeket a
művészettörténészek vitatnak, ilyen a diósgyőri várrom vagy a visegrádi vár rekonstrukciója. A vetített képes előadásában
érzékletesen mutatta be a magtárból épített
műemléket, és hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a felújítások során mennyire meghatározó az épületek funkciója. Az 1990-es
évek után a műemlékekkel való bánásmódot
meghatározták azok a társadalmi kategóriák,
amelyek a műemlék-felújítások mozgatóru-

15

gói voltak. A különböző kategóriák között a
nagyravágyó politikustól az anyagi haszon
reményében befektető vállalkozóig, a turizmus fellendítésére áhítozók, önkormányzatok, régészek, lelkes lokálpatrióták,
építészek, valamint a média is hozzájárult. A
műemlékek megmentésén ügyködő társadalmi kategóriák sokfélesége azt eredményezte, hogy ami elpusztult, megpróbálták
újraalkotni, ami még megvolt, azt sok esetben
elpusztították.

Lehet-e mélyebbre süllyedni?

Tavaly január elsejétől több kulturális intézmény – a Nemzeti Művelődési Intézet, a
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága,
a
Forster
Gyula
Nemzeti
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ (Forster Központ), valamint az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont – is megszűnt. Négy évvel ezelőtt a
Marosvásárhely műemléki topográfiája elnevezésű projektet bemutató konferencián, a
Kultúrpalota kistermében a budapesti székhelyű Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ képviselője
kétmillió forintot ajánlott fel a marosvásárhelyi műemlékvédelmi projekt számára. Entz
Géza budapesti művészettörténész, a magyarországi topográfiai programok koordinátora
akkori előadásában kifejtette, hogy a műemlék-felleltározási projekt egy európai tudományos kutatás része, melynek során a
Kárpát-medence is megpróbál felzárkózni a
nyugati modellek mögé. Mint utalt rá, a műemlékvédelmi gondolat kétszáz éve jelent
meg, ma a legfejlettebb nyugati országokban
komplex rendszert képez, és pótolva a hiányosságokat, ezt kellene követni. Jelezte,
hogy topográfia, azaz szakszerű felvételezés
nélkül nem lehet eredményes műemlékvédelemről beszélni. Mivel Magyarországon és
Erdélyben nincs intézményi kerete, a passzivitást civil kezdeményezésekkel próbálják ellensúlyozni. A topográfiai folyamat
fenntarthatóságához azonban helyi, központi
és magánforrások szükségeltetnek – hangsúlyozta a szakember a négy évvel ezelőtti értekezésében. A múlt héten a megyei múzeum
várbeli épületében viszont arról tájékozódhattak a jelenlévők, hogy ennél mélyebbre már
nem lehet süllyedni a magyarországi műemlékvédelem terén… Talán lehet…

legi hazai helyzetet. Két nagyváros példázatával – Nagyszebennel, amely ki tudott lépni
a hétköznapjaiból és az útkeresésnél tartó Kolozsvárral – fémjelezte a romániai műemlékvédelmet.
Felvezetőjében hangsúlyozta, hogy ’77-től
Romániában nem lehetett műemlékvédelemről beszélni, az anyaországban képezték magukat a szakemberek, majd ’96-tól
megalakult a kolozsvári BBT művészettörténeti karán a hiánypótló szak. 2000-től azonban folyamatos visszafejlődés jellemzi ezt a
területet, kétévente országos szinten harmincan szakosodnak a bukaresti és kolozsvári
egyetemeken. Mivel a szakminisztériumnak
nincs pénze a műemlékvédelem finanszírozására, az egykor kétszáz fős személyzetből
mára harmincfős lett, és minden erejükkel
azon vannak, hogy mindaddig, amíg anyagi
Nagyszeben épített örökségének
források kerülnek, megmentsék, amit még
megóvása
A romániai műemlékvédelem helyzetéről lehet.
értekezve Guttmann Szabolcs építész az
A hiányosságokra jellemző az is, hogy elanyaországi helyzettel vetette össze a jelen- készültek a műemléki listák, de nem lehet
tudni, hogy mi van mögötte: milyen állapotban vannak az épületek, miként lehet segíteni
a tulajdonosokat. A felújított műemlék épületekről szólva hangsúlyozta, hogy a csodák
általában nem állami pénzekről szólnak, az
EU-s pályázatok révén sikerült a legtöbb rehabilitálást megoldani. Azonban kérdés, hogy
miként képes a szakmaiság túlélni az időközönként megjelenő „injekciózásokat”, illetve
az azok közötti fekete gödröket, amelyek az
állandó létbizonytalanság miatt lassan „kimossák” a szakmaiságot nyugatra. Az uniós
pályázatokkal járó bürokratikus útvesztőkről
is beszélt, a tervezéstől a kivitelezésig tartó
folyamat ellenőrzéséről, illetve a romániai
törvények betartásának a kötelezettségéről.
Mire a pecsétektől és aláírásoktól hemzsegő
tervrajz leadásra kerül, tizenöt kilogrammot
is nyomhat egy-egy uniós pályázatra benyújtandó dosszié. Kinőtte magát a helyi adminisztráció, és ez a szakmaiság szempontjából
zsákutcába vezet.
Guttmann Szabolcs Nagyszeben főépítésze
volt, amikor a város 2007-ben egy évre átvehette az Európa kulturális fővárosa címet. A
vetített képes bemutatóval Szeben 2004–
2007 közötti rehabilitálását ismertette, amelynek során felásták és felújították a teljes
belvárost, hogy ne csak az épületek és terek
szépsége váljon láthatóvá, hanem a története
is. A város saját költségvetéséből oldotta meg
a városközpont 36–37 homlokzati felújítását,
és bár példaértékű beruházás volt, az országban nem követte újabb várostereknek állami
támogatásból való rehabilitálása. A műemlék-

Fotó: Nagy Tibor

védelmi munkálatokban részt vevő csapat
azért aggódott, mesélte az építész, hogy sajátjuknak tekintik-e majd a várost és történelmét a zömében új lakosok. Ezt a kérdést a sok
kultúresemény oldotta meg, az épületek és
terek funkcionalitása, és úgy váltak szebeniekké a máshonnan betelepültek, hogy sok jó
és közös élményben volt részük a középkori
városközpontban, amelyre immár hihetetlenül büszkék.

Elérhető a marosvásárhelyi műemlékek adatbázisa

A kutatástól az ismeretterjesztésig. Műemléki topográfia Marosvásárhelyen című előadásában Orbán János művészettörténész az
eddigi megvalósításokat foglalta össze, kiemelve, hogy kutatásaik eredményét online
adatbázisba rendezve tették elérhetővé a nyilvánosság számára.
A projekt az épített örökség számbavételét,
a tudományos igényű kutatásokat, azok népszerűsítését célozza. A folyamatosan bővülő
adatbázis révén elérhetővé vált az építészeti,
városképi szempontból jelentős elemek, épületek, köztéri szobrok, tűzcsapok feldolgozása, azok leírása, archív és friss fotói,
nyomon követhető egyik-másik századfordulós épület története a tervrajztól a mai, korszerűsített változatig. Egyelőre az Arany
János, volt Iskola, egykori Baross Gábor, a
Kossuth Lajos utca adatlapjainak egy részét
töltötték fel, jelenleg a Cuza Vodă utca feltérképezésén dolgoznak. A városkép folyamatosan romlik, ezért legalább a fennmaradó
fotókon dokumentálhatják azt – hangsúlyozta
értekezésében. A műemléki topográfia a terepmunka mellett levéltári kutatást, a hibás
adatok kijavítását, tudományos konferenciák
szervezését is eredményezte.
A negyedik éve zajló kutatómunka és a digitalizálás hosszas folyamat eredménye, amit
a www.topographia.ro honlapon bárki megtekinthet. A komplex keresőrendszerrel ellátott adatbázisba hozzávetőleg kétszáz
adatlapból egyelőre ötven marosvásárhelyi
műemlék online adatbázisát sikerült feltölteni, ebben a tevékenységben Gál Tamás informatikus szakmai hozzáértését és végtelen
türelmét emelte ki az előadó a projektben
részt vevők nevében. Amint kifejtette, akárcsak országosan, helyi szinten is a Maros Megyei Műemlékvédelmi Igazgatóság létezik
ugyan, de nem működik, ezáltal a szakmai
háttér hiánya érezhető, ugyanakkor megköszönte az anyaországi Pro Professione Alapítvány és a Rómer Flóris Terv anyagi
támogatását.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Az ÁPRILISI ÉVFORDULÓK (1.)

című pályázat nyertesei:
PÁLFFY GYÖNGYI, Marosvásárhely,
Rebreanu u. 1/6. sz.
TÖRÖK IBOLYA, Marosvásárhely, Vihar u. 24/3. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
DRUON; HUBAY; KOLLÁR; HERRICK;
MAURRAS; VIETORISZ; FERENCZI.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Megfejtések
az április 20-i
számból:

Klasszikus (ikrek): Fűszálak
Skandi: ... a nap se süt, nem
bomlanak a folyton nedvesorru
kis rügyek se még a füttyös ég
alatt.
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VÍZSZINTES: 1. Természettudós, tankönyvíró, 200 éve halt meg (Márton). 6.
Nobel-díjas fizikus, 100 éve hunyt el (Karl Ferdinand). 9. Törtető ember. 10. Étlen
érv! 12. Az állatorvosi oktatás úttörője, 200 éve hunyt el (Sándor). 17. Európai folyam.
18. A férfi sorsa… (Jókai). 19. … aqua, a Rába középkori neve. 20. Fekete-tengeri hal.
21. Szándékozik. 22. Vagdalthús-étel. 23. Előny. 24. Az ópium alapanyaga. 26. Félcipő!
27. Enzimcseppek! 28. Hangszercsalád. 30. Azonnal. 32. Fohász. 34. Nitrogén (rég.).
36. Skálahang. 38. Éneklőhang. 40. Juhistálló. 42. Norah páratlan! 44. Le. 46. Sémi nép
régi neve. 48. Kézbesít. 49. Latin és. 50. Amerikai egyetem. 51. Épületasztalos. 53. Falatlan! 54. Ultrarövid hullám (röv.) 55. Szoprán énekesnő, 100 éve hunyt el (Arabella).
56. Festő, 150 éve halt meg (Jenő).
FÜGGŐLEGES: 1. Kuruc szenátor, udvari főkapitány (Ádám). 2. Lakrész! 3.
Törlőgumit használ. 4. Tbiliszi lakója. 5. Vietnam keleti partvidéke. 6. Óriáskígyó. 7.
Rakatlan! 8. A „Corpus Christi” ünnepnapjára vonatkozó. 11. Mezőgazdasági szakíró,
tanár, 100 éve hunyt el (Sándor). 13. Algériai város. 14. Lakodalom. 15. A nitrogén és
plutónium v.j. 16. Pára! 18. Csak félig! 19. Mezőgazdász, baromfiszakíró, 150 éve
született (Emil). 20. Pontok sora. 21. Mint. 23. Olasz író (Dario). 25. Azonban. 28. Villanófény. 29. Növénynevekben előforduló szó (W. Sonder nevéből). 31. Chris … (rockénekes). 33. Angol női név. 35. Áramátalakító (röv.). 37. Történész, MTA lev. tag, 150
éve halt meg (Károly). 39. Pénzbeli értéket szab meg. 41. Régi, elavult dolog. 43. Holland festő (Frans). 45. Tartozást megad. 47. Arab név. 48. Az oxigén és a szilícium
vegyjele. 52. Kubai és jemeni autójel. 54. Kuka tartalma!
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 10-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.)

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Jaroslav Hasek cseh író
egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Nyitott lovas kocsi – Kézjegyével ellát, szignál. 7. Olasz névelő –
Latin kettős betű. 8. Kirakós játék – Táplálkozás. 9. Világtalan – Hasonmás része! 11.
Lábbal illet – Traktormárka. 12. Sémi nép – Papbér. 14. Alá – Román személyes névmás.
15. Szándék – Virágállat. 18. Gabonát levág – Szárnyas rovar. 19. Hírlap, nyomtatott sajtó
– Pest megyei város. 22. Fába vés – Végtelen roló! 23. Amerikai egyetem – Áll alatti zsírpárna. 25. Fekete István fecskéje – Kissé rákiált! 27. Anno, hajdan – Zambiai, luxemburgi
és thaiföldi gépkocsijelzés. 28. Háj, kövérség – Édes mártás. 30. Netán – Null-null. 31.
Világot jelentő deszkák – Vágófegyver.
FÜGGŐLEGES: 1. Ünnepelt sztár – Pénzintézet. 2. A Jupiter egyik holdja – Pompás,
tökéletes. 3. Betűt vet – A cérium vegyjele. 4. Karika – Svéd, vatikáni és máltai autójelzés.
5. Csodálat – Aggály, fenntartás. 6. Gyümölcsöt szárít – Pagony, berek. 10. Beteggondozó
– Baromfiudvar ura. 13. Haver, cimbora – Erkölcs, morális érték. 16. Fehér … (J. London)
– Igét deklinál. 17. Szokatlan – Bűvölet, bűbáj. 20. Ökölvívás – Jövendőt mond. 21. Adósságot leró – Negatív elektróda. 24. Halogén elem – Komolytalan. 26. Regényét Gárdonyi
írta meg – Római hármas. 29. Páratlan róna! – Szibériai folyó.
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MAROS MEGYEI TANÁCS
HIRDETÉS

A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket,
hogy kérelmet nyújtott be egy előzetes környezetvédelmi engedélyre a Maros megye, Mezőbodon
község, Urszajatelep helységben kivitelezésre javasolt „Könnyű útburkolat DJ153G Mezőszengyel – Mezőbodon – Kisikland (DJ152A), 9+800-12+400 km,
Maros megye – PT fázis, Maros megye” elnevezésű
beruházás számára.
A javasolt projektre vonatkozó információk tanulmányozhatóak a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca
10. szám), hétfőnként 9-15 óra között, keddtől péntekig 9-12 óra között, valamint a projekt tulajdonosának, a megyei önkormányzatnak a székhelyén
(Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz.), hétfőtől péntekig 8–16 óra között.
Az érdekeltek a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén nyújthatják be észrevételeiket.
ELNÖK
Péter Ferenc

JEGYZŐ
Paul Cosma

ALELNÖK
Ovidiu Dancu

Alkalmazunk tapasztalt, profi kamionsofőröket nyerges billencs
gépjárművekre, németországi munkavégzésre.
A nyelv ismerete előnyt jelent.
Német alkalmazás, korrekt (versenyképes) fizetés biztosítva.
Önéletrajzokat a fahrerpersonal@gmail.com e-mail-címre várunk,
érdeklődni a 0725-566-090-es telefonszámon lehet 9 és 17 óra
között.
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
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)

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)

Az ERIVAN IMPEX KFT. nőket alkalmaz Marosvásárhelyre, a Szabadi (Voiniceni) út 147. szám alatti
műhelybe, SZAKKÉPZETLEN MUNKAKÖRBE. Előnyös fizetési lehetőség + étkezési jegyek + a közlekedési bérlet árának visszatérítése. Érdeklődni a 0733-089-968-as telefonszámon 8-15 óra között vagy
személyesen a Voiniceni út 147. szám alatt. (20029-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. (19736-I)
RECEPCIÓSLÁNYT alkalmazunk AUTÓMOSÓBA. Tel. 0732-539-275. (7916-I)

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0740-592-229, 0742-298-872. (20043-I)

ÉLELMISZERT FORGALMAZÓ CÉG B kategóriájú hajtási jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT alkalmaz. Tel. 0722-555-020. (20057-I)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-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. (sz.-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. (sz.-I)
SZÉPSÉGSZALON BÉRBE AD MANIKŰRSZÉKET, NŐI és FÉRFIFODRÁSZSZÉKET a Kornisa negyedben. Érdeklődni a 0744-804-706-os telefonszámon. (8048)

MEZŐGAZDASÁGI MUNKA. Magyarországra, Mezőhegyesre keresünk – hatvanéves korig – növényágazatba mezőgazdasági munkához szokott MUNKÁSOKAT. Szállás, utazás, meleg ebéd biztosított. Párok,
csoportok jelentkezését is várjuk. Fizetés: minimum 160.000 forinttól 220.000 forintig. Bővebb információ:
Fekete Bálint, tel. 0740-018-955. (8097-I)

HUMÁNERŐFORRÁS-TOBORZÓT KERESÜNK A CSAPATUNKBA! Szeretsz emberekkel kapcsolatot tartani/kommunikálni? Van tapasztalatod a humán erőforrás terén? Akkor jelentkezz! cv@westjobs.eu
Főbb feladatkör: a vállalat munkaerő-kiválasztása, a jelöltek kezelése a kiválasztási folyamat során, új munkatársak bevezetésének koordinálása, toborzással kapcsolatos naprakész kimutatások vezetése, a hatékonyság folyamatos fejlesztése. (sz.-I)
ALKALMAZUNK tapasztalt ELŐKÖNYVELŐNŐT. Tel. 0745-891-451. (20053-I)

CUKRÁSZLABORBA alkalmazunk személyeket. Tel 0745-668-883, e-mail-cím: jutkams@yahoo.com
(19951-I)

GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENSEKET alkalmaz a HEAL TREE BIOBOLT. Előnyt jelent a szakmai
tapasztalat (minimum 3 év), a magyar-, románnyelv-tudás. Az önéletrajzokat kérjük személyesen benyújtani
a Kossuth utca 65. szám alá, hétfőtől péntekig 9-16 óra között. (20035-I)
TELEFONOS ÉRTÉKESÍTŐT keresünk újonnan nyíló irodánkba. Alapfizetés 400 euró plusz jutalék.
Jelentkezni: norbert.barabas@gtc.news (8014)
PIZZÁZÓBA PINCÉRLÁNYOKAT alkalmazunk. Tel. 0771-652-673, 0771-652-682. (20036-I)

MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELŐKET alkalmaz előnyös feltételek
mellett. Érdeklődni a 0744-376-780, 0744-420-152-es telefonszámokon. (20050)

KÖZPONTI ZÓNÁBAN LEVŐ PANZIÓ alkalmaz SZAKÁCSOT/SEGÉDSZAKÁCSOT és PINCÉRT.
Fiatalos munkacsapat és vezetőség. Tel. 0744-624-976. (20054-I)
KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET és ÁCSOKAT. Tel. 0744-798-270. (6104-I)

A LOCATIV RT. – Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –
nyilvános árverésen bérbe adja
Marosvásárhelyen az alábbi nem lakás rendeltetésű helyiségeket:
1. 1848. út, aluljáró, 123,76 négyzetméter, közétkeztetés, szerencsejátékok,
sportfogadás
2. Győzelem téri aluljáró,
10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelem
10/2-es helyiség, 144,60 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelem
3. Nagydisznódi utca 1. szám, 41 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
4. Dózsa György u. 16. szám, 25,10 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
5. Forradalom u. 2., 1-es helyiség, 58,30 négyzetméter, nemélelmiszerkereskedelem
6. Székely Vértanúk u. 10–12. szám, 87,28 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
7. Ifjúság utca 3., 7,30 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
Az árverésre 2018. május 14-én 10 órától kerül sor a feladatfüzet alapján, amelyet
a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet
megvásárolni (ára 100 lej) április 27-étől, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni és
a dossziét benyújtani május 11-én 12 óráig lehet.
Az árverésen azok vehetnek részt, akik a határidőig benyújtják a részvételi
dossziéjukat és licitálnak.
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375 (25-ös mellék)
telefonszámon vagy a www.locativmures.ro honlapon.

BÚTORGYÁRTÁSBAN TAPASZTALT NYÁRÁDTŐI CÉG alkalmaz gépi csiszolásra ASZTALOST
(şlefuit mecanic în alb). Ajánlunk: vonzó bérezést, étkezési jegyeket, a szállítás költségeinek részleges elszámolását. Az önéletrajzokat az office@robex.ro e-mail-címre várjuk. Felvilágosítás a 0724-989-092-es
telefonszámon 8-15 óra között. (sz.)
ELÁRUSÍTÓNŐKET ALKALMAZUNK ÉLELMISZERÜZLETEKBE. Bérezés tapasztalat szerint. Tel.
0745-891-451. (20053-I)
RAKTÁROST alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE. Tel. 0745-891-451. (20053-I)

TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET alkalmaz délutáni, 14-22 óra közötti munkára. Tel. 0770665-189. (20049)

MAROSVÁSÁRHELYI FOGTECHNIKAI LABORBA tehetséges FOGTECHNIKUST keresünk, kizárólag fémkerámia és cirkonkerámia munkák készítésére, minden munkafázisra. Tel. 0787-786-428.
(20060-I)

LAKATOST, HEGESZTŐT és TARGONCAKEZELŐT (nagy targoncára) alkalmazunk. Tel. 0744-511215. (20062-I)

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)
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A BIROTECH PRES alkalmaz PÉNZTÁRGÉP ÉS ELEKTRONIKAI KÉSZÜLÉKEK SZERVIZELÉSÉRE fiatalabb generációhoz tartozó személyeket. Elvárások: közép- vagy felsőfokú végzettség az
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: 0265/264-072. (61981-I)
A COUNTRY PUB VENDÉGLŐ – Marosvásárhely, Lavandei u. 2.
szám – alkalmaz KONYHAI SEGÉDET. Tel. 0755-387-474. (8154)

FELVESZÜNK SZORGALMAS HÖLGYEKET Jedden a LUMEA
BASMELOR céghez. Jelentkezni a Lungă u. 30/J szám alatt. Tel.
0745-520-408. (20063-I)
ONLINE SHOPBA, a jeddi üzletünkbe felveszünk SZORGALMAS
FIATAL SZEMÉLYEKET. Tel. 0744-208-846. (20063-I)

ALKALMAZOK hosszú távra, ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁRA komoly,
megbízható SEGÉDMUNKÁST. B kategóriás hajtási előnyt jelent.
Tel. 0742-056-859. (8188-I)

MAROSVÁSÁRHELYI SZÁLLODÁBA keresünk megbízható,
precíz, 25-45 év közötti SZOBALÁNYT. Az önéletrajzokat benyújthatják az Üzem (Uzinei) utca 16-18. sz. alatt. Tel. 0758-041-576.
(8211-I)
KFT. alkalmaz KERESKEDELMI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Tel.
0734-123-877. (20069-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 május 11-ig. További információkért a 0758-291-244-es telefonszámon érdeklődhet
hétköznapokon 10-18 óra között. (20073)

A RETA COM KFT. – Maros megye legjelentősebb acéltermékeket
forgalmazó cége – alkalmaz: ELŐKÖNYVELŐT – elvárások: 2 év
könyvelői tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret; SEGÉDRAKTÁROST – elvárás: tapasztalat az acéltermékek vagy építőanyagok forgalmazásában. Amit nyújtunk: vonzó bérezés, étkezési jegyek. Az
önéletrajzokat várjuk a következő elérhetőségekre: e-mail-cím:
office@retacom.ro Tel. 0746-253-481. (20074)

MAROSSZENTGYÖRGYI FAKERESKEDÉS tapasztalattal rendelkező RAKTÁROST alkalmaz. Tel. 0740-403-808. (20074)

ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk a TRANSILVANIA üzletközpontba
(papíráru, írószerek, játék). Érdeklődni a 0732-007-705-ös telefonszámon, 9-20 óra között. (8238)
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

Legyen egészséged, tudjál
boldog lenni, és a szívedet
soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen
örömnek napja, kívánjuk,
hogy a sors ezeket megadja.
Nyárádtőre, INCZE JÓZSEFNEK, a legdrágább férjnek,
édesapának, apósnak, nagytatának és dédnagytatának
77. születésnapján szívből
gratulálunk és kívánunk
egészséget, boldogságot és
hosszú
életet
szerető
családja körében.
Isten éltessen sokáig, Papa!
(8196-I)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADOM 3 szobás magánházamat 8
áras telekkel Nyárádtőn. Érdekel a
csere is egy kétszobás tömbházlakással. Tel. 0741-920-118. (8192-I)
ELADÓ 3 szobás, I. osztályú, első
emeleti, 66 m2-es tömbházlakás a Kövesdombon, a Parângului utcában.
Ára: 69.500 euró. Tel. 0770-321-179,
0365/445-229. (8152-I)
ELADÓ
másfél
szobás
garzon.
Érdeklődni naponta 17-19 óra között a
0755-911-482-es telefonszámon. Ügynökségek kizárva. (7994)

ELADÓ IV/IV. emeleti, 2 szobás
tömbházlakás a Meggyesfalvi negyedben. Tel. 0757-287-193. (8187-I)
ELADÓ 2 szobás, első osztályú
tömbházlakás az Argeşului utcában.
Tel. 0756-018-413. (7952-I)
ELADÓ ház Székesen, a 108. szám alatt.
Tel. 0265/311-271, 0745-206-048. (7840)
ELADÓ ház Deményházán. Tel.
0265/576-041. (8082-I)
ELADÓ ház és 25 ár kert. Tel. 0265/261023. (7477)

ELADÓ családi ház Deményházán. Tel.
0740-035-020. (8095)
KIADÓ 4 szobás lakás a Parângului
utcában. Tel. 0740-279-793. (8096-I)
KIADÓ
egyszobás,
bútorozott
tömbházlakás (180 euró) a Mocca
környékén. Tel. 0735-962-307. (8168)
ELADOM vagy ELCSERÉLEM külön
udvaron levő magánházamat (Marosvásárhelyen, a kémiai líceum mellett).
Tel. 0770-775-284. (8203-I)
KIADÓ hétvégi ház. Tel. 0752-214490, 0265/429-240. (8210-I)
ELADÓ ház Marosvásárhelyen, a
Nyár (Verii) utca 34. szám alatt. Megtekinthető április 28-tól május 4-ig 1012 és 15-17 óra között. Tel.
00-36-30-222-2614, 00-36-30-5354856. (8218-I)
ELADÓ ház Nyárádgálfalván. Tel. 0745391-779. (8235)

A Maestro SPRL bukaresti fiókja (a volt SMDA Insolvency SPRL) a Mureş
Insolvency SPRL által – székhely: Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám,
Maros megye –, az átszervezés alatt álló Contranscom Benţa Rt. csődbiztosaként
18.868 négyzetméteres területet értékesít Segesváron, a Küküllő lakóparkban. A
kikiáltási ár 266.326 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 május 4-én 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/amelyek 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 0745-624-214es telefonszámon.

Focioktatás Marosvásárhelyen!
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.
Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!
EGYEDÜLÁLLÓ HÖLGY, bérelnék 2
szobás lakást hosszabb időre Marosvásárhelyen, a Bolyai-tető, Ştefan cel
Mare u. térségében, földszinten vagy
első emeleten. Tel. 0730-618-095.
(8234-I)
ELADÓ 3 szobás lakás a Kövesdombon, a Csukás utcában. I. osztályú,
szigetelt, III. emeleti a IV-bõl, nincs
felújítva. Ára: 65.000 euró. Tel. 0747694-819. (8247-I)
ELADÓ családi ház Vadadban (100
m2): víz, villany, gáz, 6700 m2-es kert.
Tel. 0745-633-527. (8249-I)
ELADÓ 14 ár építkezésre alkalmas
telek Sáromberkén, a fõút mellett. Tel.
0720-487-644. (8244-I)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (7111)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576831. (7798)
ELADÓ első tulajdonostól Hyundai
i30, euro 5-ös, 22.000 km-ben, 7
éves. Tel. 0771-709-391. (8022-I)
ELADÓ bontásból származó építőanyag: tégla, cserép, ajtók, faragott
kő. Cím: Székelybere 59. szám. Tel.
0748-264-201. (8077-I)
ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0740-570-753. (8030)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0745-793-465. (8030)

ELADÓ a marosszentgyörgyi városi
temetőben (a kórház mögött) jó
állapotban
levő
temetkezési
sír
betonkerettel, fedéllel és sírkővel. Irányár:
6.000 lej, alkudható. Tel. 0745-372-330.
(8126)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(8110)
ELADÓ 13 ár földterület. Tel. 0748-573148. (8130)

ELADÓ sürgősen, megegyezés alapján,
olcsón jó állapotban levő: lehúzható
kanapé, ifjúsági bútor (3 szekrény:
akasztós, polcos, fiókos), nagyobb,
üvegezett könyvszekrény, konyhaasztal.
Tel. 0365/412-395, 0770-339-353. (8164)

ELADÓK: kis tányéros körkasza (165
cm), földfúró, döngölőbéka, betonkeverő
(0,40 m3). Tel. 0745-404-666, 0743-860354. (8158)
VESZEK vagy beveszek nagybányai
festményt (Pál Lajos, Olariu stb.) és
ezüstöt, antik tárgyakat, bútort. Bernády tér 4. szám. Tel. 0740-147-380.
(8183-I)

SZÁNTÓFÖLDET, kaszálót vagy legelőt vásárolok egy darabban, 5 ha,
Vásárhelytől maximum 30 km-re. Tel.
0745-518-217, 15-20 óra között.
(8184-I)
ELADÓK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
kályhacsövek,
többféle
bútordarab,
lemezek, órák, szövetek, csergeterítő,
porszívó, többféle edény, 15 db
báránybőr, sok baba, régi székek,
kicsiágy,
szőnyegek,
mosdókagyló,
plüssterítő és sok egyéb, minden olcsón.
Csere is érdekel. Tel. 0265/242-342.
(8182)
ELADÓ 4 darab nyári Opel-gumi felnistől (175/70R13). Tel. 0749-073641. (8216-I)
ELADÓ
Zanussi
hűtőszekrény
fagyasztóval, Sanda varrógép. Tel. 0729937-929. (8220)
ELADÓ házhely (22,5 ár terület)
Nagyernye községben, a város felőli
bejáratnál jobboldalt, a község elején.
Érdeklődni a 0265/217-094-es telefonszámon. (8232-I)
ELADÓK: 10 méter szőtt székelyruhaanyag, gyermekautóülés (0-15 kg), autós
hűtőláda, Angolul mindenkinek – Speak
English kártyacsomag + CD + szótárgép.
Tel. 0745-660-513. (8226)

ELADÓK: egy matrac (200x180),
bidonok,
üvegkorsó,
egy
kisebb
szőlőprés, hordó, egy napernyő vasból,
két létra. Tel. 0771-443-554. (8230)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Balogh Eszter Ildikó
névre szóló diák-autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (8209)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (8120)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7664)
JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (7081)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (7810-I)

ELTARTÁSI
szerződést
kötnék
marosvásárhelyi
lakásért,
cserébe
gondozást nem tudok vállalni, csak havi
pénzbeli támogatást. Tel. 0746-996-976.
(7808)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (6018-I)
MAROSVÁSÁRHELYI, a Nagyhegyszőlőben (Negoiului utca) levő kert
gondozására hosszú távra embert
keresek. Saját részre hobbikertészkedés
megengedett. Tel. 0747-537-035. (1668)
ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (19976-I)
VÁLLALOK: bádogosmunkát (csatornázást), tetőjavítást, „lindabozást” és
cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(7919)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (7773)

INGYENES endokrinológiai vizsgálat!
Orvosi javallatra mell- és csontszűrés,
labor. Tel. 0265/311-771, 0740-158-526.
(7749)
VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést fából, csatornakészítést. Tel. 0747-871-270. (8116-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (8159)
NE DOBJA KI RÉGI NEGATÍVJAIT,
fényképeit! Adományozza az Azopan
Fotóarchívumnak.
E-mail-cím:
azopan.photoarchive@gmail.com Tel.
0745-985-529. (8214-I)

SÍRKERETEK
készítése
gránitból,
mozaikból előnyös áron. Tel. 0753-924431. (8221)

MEGEMLÉKEZÉS

Emlékezzünk szeretett férjem,
BAKÓ
ANTAL
JÓZSEF
halálának 18. évfordulójára!
S ha véget érnek próbák, földi
harcok,
Megint meglátom azt a kedves
arcod
Ott, hol nem választ el soha
semmi,
És soha nem kell búcsút
venni.
Emlékét szomorú szívvel őrzi
szerető felesége és fia, Antal.
(8127)

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk FODOR SÁNDOR
tanárra
halálának
első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szívünkben ott élsz. Szerető
testvéred,
Levente
és
családja. (sz.-I)

„Az én időm hamarabb lejárt,
mint
szerettem
volna,
bocsássatok meg, én nem
tehettem róla.”
Hittünk az életben, bíztunk a
gyógyulásban, de ha már nem
lehetett, legalább a csodában.
Erőtlen és nagyon gyenge
voltál, de a felépülésben
bíztál. Elment, elment örökre,
lelkét a Megváltó magához
emelte.
Örök fájdalommal emlékezünk
április
24-én,
drága
gyermekünk, JÁNOSI CSABA
halálának első évfordulóján.
Bánatos szülei. (8054)

2018. április 27., péntek _______________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG
Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet reménykedve
viseltél magadban. Kegyetlen volt
a sors, hamar elvett tőlünk, de a te
emléked itt maradt közöttünk.
Fájó szívvel emlékezünk az alig 45
elhunyt
EGYED
évesen
MIKLÓSRA
halálának
9.
évfordulóján.
Édesanyja, lánya, testvére, volt
barátai. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (8193)

Szomorú szívvel emlékezünk
április
27-én
a
drága
édesapára, nagyapára, rokonra, id. MÁTHÉ FERENCRE
halálának
negyedik
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerető gyermekei: leánya,
Tünde és családja, fia, Ferike
és családja, valamint a
rokonok. (1667-I)

Fájdalommal őrzi emlékét
április 27-én a sáromberki
SZÁSZ ZSUZSÁNNA halálának 26. évfordulóján leánya,
Marika. (1665-I)

Nem az a fájdalom, amitől
könnyes lesz a szem, hanem
amelyet magunkban hordozunk
egy életen át némán, csendesen.
Fájó szívvel emlékezünk április
29-én
GYÖRFI
ISTVÁNRA
halálának 16. évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, két fia,
anyósa, testvére és családja.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (8125-I)

Minden mulandó ezen a
világon, mint a harmat a letört
virágon. Csak egy van, ami a
sírig vezet, szívünkben az
örök emlékezet.
Szomorú szívvel emlékezünk
április 29-én a márkodi
születésű BODONI FERENC
marosvásárhelyi
lakosra
halálának 4. évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, fia,
menye, leánya, veje és négy
unokája, valamint egyetlen
testvére családjával. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! (8114)

Fájó szívvel emlékezünk szeretett
édesanyánkra, MÁRÓ PIROSKÁRA, akinek április 28-án lesz
halálának 4. évfordulója.
Emlékét örökké őrzik szerető
lányai: Kati és Éva, Péter és
Jeremiás, unokái: Attila, Szófia és
Jeremy.
We miss you and we love you,
Anya! (8112)

Elmentél
tőlünk,
de
a
szívünkben itt maradsz, soha
nem feledünk, amíg élünk,
velünk maradsz. Megállunk a
sírod mellett és könnyezünk,
milyen jó volna, ha itt lennél
velünk.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk április
29-én
SZALAY
LAJOS
LÁSZLÓRA
halálának
5.
évfordulóján. Bánatos felesége, két fia és azok családja.
Nyugodj békében, emléked
legyen áldott! (8121-I)

Emléke él és élni fog, míg az én
szívem e földön még dobog.
Őrzöm a képét, a mosolyát, a
hangját, s minden mozdulatát. Öt
év telt el, de nekem csak öt nap,
mert nem halt meg Ő, csak
messze távozott, hol meg nem
foghatom.
Fájó szívvel emlékezünk KŐVÁRI
JÁNOSRA halálának 5. évfordulóján.
Szerető
gyermekeid:
Tünde
és Csaba, feleséged, Eta. (8179-I)
Egy váratlan perc alatt életed
véget ért, szólni sem tudtál, hogy
indulsz a messzeségbe. Megállt a
szív, mely élni vágyott, pihen a
kéz, mely dolgozni imádott.
Szomorú szívvel
emlékezem
április 27-ére, amikor három éve itt
hagyott a szerető férj, a márkodi
születésű
KOVÁCS
LAJOS
nyárádandrásfalvi lakos. Fájó
emléked
örökre
élni
fog
szívemben.
Szerető felesége, Magdi, testvére,
Ibi és családja, sógora, sógornője, keresztfia, Sanyika, Imola és
családja. (mp-I)
Szomorú szívvel emlékezünk
április 24-én a drága férjre és
édesapára, JÁNOSI CSABÁRA halálának első évfordulóján.
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.
Emlékét őrzi bánatos felesége
és leánya. (8055)

A búcsúszó, mit nem mondtál
ki, elmaradt, elmentél, de
gondolatban örökké velünk
maradsz.
Fájó szívvel emlékezem május
1-jén
drága
leányomra,
FODOR IBOLYA szül. Nagy
magyartanárra, aki ezelőtt hat
évvel távozott az élők sorából.
Emléked
legyen
áldott,
nyugodj békében! Bánatos
édesanyád.
Köszönet azoknak, akik sírjára virágot visznek. (8088-I)

Fájó
szívvel,
kegyelettel
emlékezünk a szerető feleségre, édesanyára, nagymamára, MÁTHÉ IRÉNKÉRE
halálának 19. évfordulóján.
Férje, Imre, gyermekei: Attila,
Imre és az unokák. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! (8118)

Fájó
szívvel
emlékezünk
április
28-án
FERENCZ
MAGDOLNA szül. Kádár volt
marosvásárhelyi
lakosra
halálának első évfordulóján.
Szép emlékét szívünkben
őrizzük. Nyugodjál békében!
Szerettei. (8128-I)

Kegyelettel emlékezünk április 29-én a legdrágább
édesanyára, PORCZA ANNÁRA, aki 21 éve távozott
szerettei köréből. Emléke
legyen áldott, nyugalma fölött
őrködjön szeretetünk. Szerettei. (8155-I)
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Szomorú szívvel emlékezünk

Az idő elmúlhat, szállhatnak

ALBERTRE halálának hetedik

marad

április

27-én

évfordulóján.

FEKETE

Emlékét

szí-

vünkben örökre megőrizzük.
Nyugalma legyen csendes!
Szerettei. (8170-I)

JÁNOSRA

29-én

évfordulóján.
vünkben

HAVADI

halálának

első

Emléke

él.

szí-

Nyugodjál

békében! Szerettei. (8178)

a szentháromsági születésű
TÖRÖK ROZÁLIÁRA, akinek

május 1-jén lesz a halálának 2.

évfordulója. Nyugodjék béké-

ben a gödöllői (Magyarország)

sírkertben férjével, Gyuszival.
Ezt kívánja nekik hét testvérük
azoknak

családja.

Szeretteik. (8181-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
VIRÁG FERENCRE halálának
3.

évfordulóján.

szívünkben

él.

Emléke

Nyugodjál

békében! Szerettei. (8186-I)

a

SZOMBATFALVI
halálának

10.

GÁBOR

évfordulóján.

szívünkben
áldott,

Bíztunk az életben, hittünk a
gyógyulásban,

de

ha

már

nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, és

minket szerettél, csoda volt,
mégis elcsitult a szív, mely

értünk dobogott, megpihent a

kéz, mely értünk dolgozott.
Fájó szívvel emlékezünk a

székelyvajai születésű GÁL

TAMÁSRA

halálának

4.

évfordulóján. Emléke legyen
áldott,

nyugalma

Szerettei. (8212)

csendes!

ELHALÁLOZÁS
Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk, hogy a szerető férj, édes-

apa, nagyapa, testvér, após,
rokon és jó barát,

SIMONFI FERENCZ

örökre

megmarad emléked. Emléked

legyen

április 27-én, a szeretett id.

74 éves korában Tatán (Magyar-

Az idő múlik, telnek az évek,

de

emléked.

hogy az életért küzdöttél. De

Mély fájdalommal emlékezünk

és

szerető

Szomorú szívvel emlékezünk

Emlékét őrzik szerettei. (8204)

Szomorú szívvel emlékezünk
április

az évek, de a mi szívünkben

országon) megszűnt élni.

Drága halottunk hamvait örök

nyugalomra a remeteszegi teme-

tőben április 30-án délután 2 óra-

nyugalmad

kor helyezzük. Emléke legyen

CSÁSZÁR JÓZSEF. Negyedik

A gyászoló család. (8174-I)

csendes, drága gyermekünk,

áldott, nyugalma csendes!

éve, hogy itt hagytál minket.
Szüleid. (8185)

Köszönjük,

hogy

minket szerettél,

éltél,

és

nem haltál meg, csak álmodni
mentél.

Szívünkben itt él emléked
örökre,

ha látni szeretnénk, felnézünk
az égre.
A

csillagok

tovább,

között

szívvel

emlékezünk

május 2-án a tompai DÁNIEL
GIZELLÁRA

halálának

10.

évfordulóján. Pihenése legyen

csendes! Leánya, veje, unokái
családjukkal, anyatársa és a

kicsi dédunokája, Krisztina.
(8189)

A

MIKLÓSRA

évfordulóján.

reményével

id.

ZRÍNYI

halálának
Emlékét

2.

őrzi

felesége, fia, leánya és nevelt

leánya családjukkal együtt.

(8197-I)

özv. JÉRE GIZELLA

életének 75. évében elhunyt. Te-

metése április 27-én, pénteken
13 órakor lesz a református te-

metőben. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (8201-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, anyós, anyatárs, test-

vér, rokon és jó szomszéd, a ma-

rosvásárhelyi születésű

FAZAKAS ERZSÉBET

életének 82. évében 2018. április

25-én csendesen megpihent. Te-

metése 2018. április 28-án 13 órakor

viszontlátás

emlékezünk

és rokon,

utazol

ott várj ránk, ha az időnk lejárt.
Fájó

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett édesanya, nagymama

lesz

temetőben.

a

remeteszegi

Búcsúzik tőle szerető leánya,
Pötyi és családja, unokái:
Lacika, Kinga és Marika

családjukkal együtt,

öt dédunokája és mindenki,
aki őt szerette.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! (8243-I)
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Szünetel a vízszolgáltatás

Az AQUASERV RT. értesíti a fogyasztókat, hogy a
Fortuna környékén végzendő javítási munkálatok miatt
április 30-án 9 órától körülbelül 19 óráig szünetel az
ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhelyen, az alábbi utcákban: 1918.
December 1. út 177–291. és 184–240. számok között, Pandúrok 116.,
Zsidó Vértanúk utca 27–41., Szorgalom, Gyümölcskertész, Méhész,
Harmónia, Munka, Jövő, Haladás, Jeddi, Ferdinánd király, Erzsébet
királyné, Testvériség, Barátság, Tulipán, Dicsőség, Merészség, Rügy,
Arcului, Ágacska, Szt. János, Szt. István, Dombköz, Semenic, Áldás.
*
Az ivóvízhálózaton végzendő javítási-bővítési munkálatok miatt
szünetel a vízszolgáltatás Koronkán május 3-án kb. 10–13 óra között az Alsó, Felső, Templom, Hárs, Akác, Demel és Trecătorilor utcában.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével a
rendszerben a víz elszíneződhet és lerakódásokat tartalmazhat, a kitisztulásáig (48 óra) csupán háztartási célokra alkalmas. Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. Köszönjük a megértésüket.
Az Aquaserv Rt.

Kedves marosvásárhelyiek!

Kedden, május elsején Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala meghívja Önöket a Maros Sport- és Szabadidőközpontba, azaz a Víkendtelepre, a nyári idénynyitóra. Tájékoztatjuk Önöket, hogy ebből az alkalomból különjáratokkal növeljük
a tömegközlekedési eszközök számát, és így biztosítjuk, hogy eljussanak a Víkendtelepre!
Emlékeztetjük Önöket, hogy a Víkendtelep hivatalos megnyitója
11 órakor kezdődik.
Várjuk szeretettel!
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

A Mureş Insolvency SPRL –
Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4.
szám –, az újraszerveződés alatt álló
adós Foraj Sonde Rt. csődbiztosa
nyilvános árverést szervez
a következő ingatlan értékesítésére:
– 9723 négyzetméteres üres beltelek
Kissármáson
(Maros
megye).
Kikiáltási ár: 174.555 lej + héa.
A nyilvános árverésre május 4-én 13
órától kerül sor a csődbiztos
székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az
időpontban, az értékesítésig. Az
árverésen részt vehetnek azok a
magánés
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, 0745-146-096 vagy az
adós
0736-444-657-es
telefonszámán.
A Mureş Insolvency SPRL –
Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4.
szám –, az újraszerveződés alatt álló
adós Foraj Sonde Rt., csődbiztosa
nyilvános árverést szervez
a következő ingatlan értékesítésére:
– 139.394 négyzetméteres üres
kültelek Szovátán (Maros megye).
Kikiáltási ár: 327.204 lej. A teljes lista a
parcellákról
megtekinthető
a
www.unpir.ro, www.smda.ro és a
www.olx.ro weboldalakon.
A nyilvános árverésre május 4-én 13
órától kerül sor a csődbiztos
székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az
időpontban, az értékesítésig. Az
árverésen részt vehetnek azok a
magánés
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, 0745-146-096 vagy az
adós
0736-444-657-es
telefonszámán.
A
Mureş
Insolvency
SPRL
(Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u.
4. szám), az újraszerveződés alatt álló
Foraj Sonde Rt. csődbiztosa
nyilvános árverést szervez
az adós cég tulajdonában levő 73.863
négyzetméter területű üres beltelek, öt
parcella eladására, Nagyernyében.
Kikiáltási ár 3.561.825 lej.
A teljes
lista
a
parcellákról
megtekinthető
a
www.unpir.ro,
www.smda.ro és a www.olx.ro
weboldalakon, valamint a csődbiztos
székhelyén.
A nyilvános árverésre május 4-én 13
órától kerül sor a csődbiztos
székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az
időpontban, az értékesítésig. Az
árverésen részt vehetnek azok a
magánés
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, 0745-146-096, vagy az
adós
0736-444-657-es
telefonszámán.
A Mureş Insolvency SPRL –
Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4.
szám –, az újraszerveződés alatt álló
adós Foraj Sonde Rt., csődbiztosa
nyilvános árverést szervez
a következő ingatlan értékesítésére:
– 12.902 négyzetméteres üres
beltelek Sáromberkén (Maros megye).
Kikiáltási ár: 280.271 lej.
A nyilvános árverésre május 4-én 13
órától kerül sor a csődbiztos
székházában, és hetente péntekenként megismétlik, ugyanabban az
időpontban, az értékesítésig. Az
árverésen részt vehetnek azok a
magánés
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, 0745-146-096 vagy az
adós
0736-444-657-es
telefonszámán.

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

fémesztergályos

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.
A Mureş Insolvency SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám), az
újraszerveződés alatt álló Foraj Sonde Rt. csődbiztosa
nyilvános árverést szervez
az adós cég tulajdonában levő szállítóeszközök értékesítésére. A javak részletes
ismertetése és a kikiáltási árak a www.unpir.ro, www.smda.ro és a www.olx.ro
weboldalakon vagy a csődbiztos székhelyén tanulmányozhatók.
A nyilvános árverésre május 4-én 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában,
és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, az értékesítésig.
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, 0745-146-096, vagy az adós
0736-444-657-es telefonszámán.
A Mureş Insolvency SPRL (Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám), az
újraszerveződés alatt álló Foraj Sonde Rt. csődbiztosa
nyilvános árverést szervez
az adós cég tulajdonában levő hét konténer értékesítésére. A kikiáltási árak: 700
euró és 1250 euró + héa között. A javak részletes ismertetése és a kikiáltási árak a
www.unpir.ro, www.smda.ro és a www.olx.ro weboldalakon vagy a csődbiztos
székhelyén tanulmányozhatók.
A nyilvános árverésre május 4-én 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában,
és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, az értékesítésig.
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, 0745-146-096, vagy az adós
0736-444-657-es telefonszámán.

