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Hivatalos megnyitó

22. Marosvásárhelyi Napok

Olvasóink
figyelmébe!

Hirdetési irodánk
nyitvatartása:
– május 25-én,
pénteken: 8–15 óra
– május 26-án, szombaton:
ZÁRVA
– május 27-én, vasárnap:
ZÁRVA
– május 28-án, hétfőn:
8–14 óra
– május 29-én, kedden:
8–16 óra között.
Lapunk megjelenik
szombaton, majd kedden.
Érdeklődni a 0742-828-647-es
telefonszámon.

Tegnap ülésezett
a Maros Megyei
Tanács

Akár holnap is le lehetne szállni a kifutópályára, ami elkészült már. Most a
világítótestek szerelése, a jelzések felfestése történik.

____________3.
A harmincéves
háború 400 éve
kezdődött

Csütörtökön délelőtt a marosvásárhelyi várban dr.
Dorin Florea polgármester és
Makkai Gergely alpolgármester fogadta Marosvásárhely
testvértelepülési küldöttségét. Ezzel a mozzanattal hivatalosan is megnyitották a
hétfőn kezdődött 22. Marosvásárhelyi Napokat.

Vajda György

A fogadáson házigazdaként először Dorin Florea polgármester
szólalt fel, aki megköszönte, hogy
a testvérvárosok önkormányzatai
ápolják a többéves kapcsolatot.
Szükség van a vélemény- és tapasztalatcserére, ezért is szorgalmazza
a
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal, hogy az
ilyen alkalmakon – és nem csak –
részt vegyenek a küldöttségek.
Megemlítette a kiépítendő szakis-

kolaközpontot, amiben számítanak
a németországi kapcsolatokra is.
Dr. Makkai Gergely alpolgármester elmondta, zsúfolt időszak elé
néz a város, ugyanis 31 millió
eurós projektek megvalósításához
fognak hozzá. Ezek közül megemlítette a Maros-híd felújítását, az
utcajavításokat, a közlekedés átszervezését, az autóbuszpark korszerűsítését,
az
iskolák
modernizálását és kerékpárutak ki-

Fotó: Vajda György

építését. Ezekben a projektekben is
várják a testvérvárosok segítségét,
támogatását.
A vendégek közül elsőként Nicolae Balaur, a kisinyovi Rîşcani
kerület elöljárója kért szót, aki elmondta, 20 éves múltra tekint viszsza a két város közötti kapcsolat. A
közigazgatás, oktatás terén volt tapasztalatcsere, és a helyi rendőrség
is részt vett közös akciókon.
(Folytatás a 4. oldalon)

Négyszáz éve, 1618. május 23-án a
protestáns cseh rendek a katolikus
Habsburgoktól elszenvedett sérelmeik
miatt „ősi szokás szerint” a prágai vár
ablakából kihajították a császári helytartókat és írnokukat.

____________5.
A segesvári
Leprások temploma

A Segesvárra látogató turisták tízezrei
elsősorban – sokszor kizárólag – a
várban látható nevezetességeket tekintik meg: az óratornyot a benne levő
múzeummal, a ma is régi pompájukban látható várbástyákat és a több
száz éves templomokat.

____________15.

Licitet csak visszásan

Benedek István

Változtatni készül a közbeszerzési eljárásokon a kormány. Szerdán jelentette be a pénzügyminiszter, hogy a pályáztatás különböző
szakaszaiban tehető óvások lehetőségét akarják visszaszorítani a
tervezetben, melyet állítólag már a tegnapi kormányülésre készültek
beterjeszteni. Ez a szabályváltoztatás is újabb konfliktusok forrása
lehet.
A lépés teljesen beleillik a jelenlegi hatalom mentalitásába. Adott
egy pályáztatási rendszer, amely nehézkesen és rosszul működik, ezt
meg a visszásságok ellen jogi úton fellépők jogorvoslati lehetőségeinek és a pályáztatási folyamat átláthatóságának a korlátozásával
akarják „javítani”. Merthogy a miniszteri indoklás szerint a sok
óvás fontos beruházásokat késleltet. Arra persze nem fecsérel szót
a közpénzek őrzője, hogy e sokak által szidott óvásokból nagyságrendileg mennyi bizonyul megalapozottnak, mert akkor jobban lehetne következtetni rá, hogy tulajdonképpen az a kormányzat baja,
hogy az állami beruházásokat túl nehezen lehet a haveri cégeknek
kijátszani, mert azok a keménygalléros brüsszeli bácsik csúnya szabályokat erőltetnek rájuk.
A rendszert ismerők jól tudják, hogy hatalmas mértékű bürokráciával kell megküzdeni minden vállalkozónak, aki állami pénzből fizetett munkához szeretne hozzáférni. Ez nem egyedül nálunk van
így, a közpénzek elköltésére a világon mindenhol odafigyelnek. Ez
a pénztömeg a korrupció igazi melegágya, hiszen ha nálunk
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 38 perckor,
lenyugszik
21 órakor.
Az év 145. napja,
hátravan 220 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ORBÁN,
holnap FÜLÖP és EVELIN napja.
FÜLÖP: a görög Philipposz rövidüléséből keletkezett, jelentése:
lókedvelő.
EVELIN: két név egybeesése:
egyrészt az Éva (jelentése: életet
adó nő) francia, illetve angol továbbképzése.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. május 24.

Változó idő

Hőmérséklet:
max. 270C
min. 130C

1 EUR

4,6243

100 HUF

1,4513

1 USD

1 g ARANY

3,9431
164,3747

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

28, 41, 42, 17, 43 + 5
34, 35, 21, 9, 19, 40
1, 14, 38, 47, 33, 7

Megyei hírek

NOROC PLUS: 1 1 4 8 1 8

SUPER NOROC: 7 0 8 8 9 1
NOROC: 7 9 1 8 1 4 7

Piknik – Nyitott kastélyok hete

Május 24–27. között zajlik a Nyitott kastélyok hete. Ebből
az alkalomból hat erdélyi kastélyban gazdag és színes
programmal várják a látogatókat, a Magánörökség Hete
rendezvénysorozathoz csatlakozva. A részletes program
a http://piknik.kastelyerdelyben.ro/ oldalon vagy az egyes
kastélyok Facebook-eseményeiben olvasható. A rendezvényen a következő hat kastély vesz részt: a zabolai
Mikes-kastély, a miklósvári Kálnoky-kastély, a szentbenedeki (Kolozs megye), a marosvécsi Kendy–Kemény-kastély, a gyalui Rákóczi–Bánffy-kastély és a maroshévízi
Urmánczy-kastély.

Néptánc- és népigyermekjátékfesztivál Mezőpanitban

Május 26-án, szombaton első alkalommal tartják meg a
székely-mezőségi hagyományőrző néptánc- és népigyermekjáték-fesztivált Mezőpanitban. A megnyitó 12 órakor
kezdődik, ezt követően színpadra lépnek a tánccsoportok.
Helyszín: a Kádár Márton Általános Iskola, szervező: a
Monográfia Alapítvány, támogató: Mezőpanit önkormányzata, főtámogatók: Magyarország kormánya, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Hűtőmágnest készítenek

Bajnok az MSE

Három fordulóval a labdarúgó 4. liga zárása előtt már
biztos, hogy a Marosvásárhelyi MSE zárja az első helyen
az idényt, miután a szerdai (hétközi) fordulóban Fehér
Csaba edző csapata 8-0-ra győzött Dánoson, és a Marosoroszfalu, amely elviekben még utolérhette volna, vereséget szenvedett Marosludason. Jelenleg ugyanis tíz pont az
éllovas előnye Marosludashoz képest, amit nem lehet
három forduló alatt behozni, még úgy sem, hogy az MSE
állni fog szombaton. (Részletes beszámolót a mérkőzésről
keddi lapszámunkban közlünk – a szerk.)
A 4. ligás labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának eredményei: Nagysármás – Nyárádszereda 1-3, Marosludas –
Marosoroszfalu 2-1, Mezőméhes – Dicsőszentmárton 0-3
(hivatalból), Nyárádtő – Szováta 2-3, Marosvásárhelyi Atletic – Kutyfalva 5-2, Ákosfalva – Náznánfalva 4-0, Dános
– Marosvásárhelyi MSE 0-8.

Az élcsoport: 1. MSE 70 pont, 2. Marosludas 60, 3. Marosoroszfalu 59.

Hétvégi sportműsor

A labdarúgó 3. liga V. csoportjának 30. fordulójában, szombaton 18 órától: Radnóti SK – Medgyesi
Gaz Metan II. A Szászrégeni Lendület szabadnapos.
A Maros megyei 4. labdarúgóligában a 28. forduló
mérkőzéseit rendezik, a következő program szerint:
Marosvásárhelyi Gaz Metan – Nagysármás (meggyesfalvi pálya), Nyárádszereda – Marosludas, Dicsőszentmárton – Nyárádtő, Szováta – Marosvásárhelyi
Atletic, Kutyfalva – Ákosfalva, Náznánfalva – Dános.
A Marosvásárhelyi MSE és Marosoroszfalu áll.

TV-sportközvetítési ajánló
a hétvégére

Május 25., péntek:
* 12.30 óra, M4 Sport, DigiSport 2, Telekom Sport 1: Monacói Nagydíj – 1.
futam (Forma–2)
* 17.10 óra, M4 Sport: UEFA Bajnokok
Ligája: a döntő előtt (labdarúgás)
* 20.00 óra, DigiSport 2: Bukaresti Steaua CSM – Kolozsvári U (román férfikosárlabda Nemzeti Liga)
* 21.00 óra, M4 Sport: MTK – Kisvárda
(magyar labdarúgó Merkantil Bank Liga)
Május 26., szombat:
* 11.30 óra, DigiSport 2: Monacói Nagydíj – 1. futam (Porsche Supercup Series)
* 12.55 óra, M4 Sport, DigiSport 2, Telekom Sport 1: Monacói Nagydíj – 3.
szabadedzés (Forma–1)
* 16.00 óra, M4 Sport, DigiSport 2, Telekom Sport 1: Monacói Nagydíj – időmérő edzés (Forma–1)
* 16.00 óra, Telekom Sport 2: Román
rögbibajnokság – kisdöntő
* 18.00 óra, Telekom Sport 2: Román
rögbibajnokság – döntő
* 18.00 óra, M4 Sport: Ferencváros – Szolnok (magyar férfivízilabda OB I, döntő)
* 18.15 óra, DigiSport 2: Monacói Nagy-

díj – 2. futam (Forma–2)
* 21.45 óra, M4 Sport, Pro TV, Telekom
Sport 1: Real Madrid – Liverpool (labdarúgó Bajnokok Ligája, döntő)
Május 27., vasárnap:
* 11.30 óra, DigiSport 2, Telekom Sport
1: Monacói Nagydíj – 2. futam (Porsche
Supercup Series)
* 16.10 óra, M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 2: Monacói Nagydíj – futam
(Forma–1)
* 16.15 óra, DigiSport 3: EHF Bajnokok
Ligája-kisdöntő (férfikézilabda)
* 17.00 óra, DigiSport 2: FCSB – Dinamo (labdarúgás, U19 Elit Romániakupa, döntő)
* 18.30 óra, M4 Sport: Ferencváros – Diósgyőr (magyar labdarúgó OTP Bank
Liga)
* 19.00 óra, DigiSport 2, Telekom Sport
2: EHF Bajnokok Ligája-döntő (férfikézilabda)
* 20.30 óra, M4 Sport: Videoton – Honvéd (magyar labdarúgó OTP Bank Liga)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport
1: Craiova – Nagyszeben (labdarúgó-Románia-kupa, döntő)

A labdarúgó 1.
ligás rájátszás
alsóházi 13.
fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Május 26., szombat:
* 17.30 óra: Voluntari FC –
Concordia Chiajna
Május 27., vasárnap:
* 18.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Botoşani FC
Május 28., hétfő:
* 18.00 óra: Medgyesi Gaz
Metan – Bukaresti Juventus
* 20.45 óra: Temesvári Poli
ACS – Bukaresti Dinamo
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a
Telekom Sport és a Look
TV/Plus.

Sportgála a Marosvásárhelyi Napok rendezvényeként

A Női Akadémia szervezésében ismét megtartják az Ügyes
kezű nők hétfő délutáni tevékenységet a Divers Egyesület
Forradalom utca 45. szám alatti székházában. Május 28án 17.30 és 19.30 óra között várják a lányokat és asszonyokat, akiket érdekel a hűtőmágnes-készítés. A
foglalkozást Jánosi Mária vezeti. A szervezők adják a tevékenységhez szükséges anyagot. A résztvevők 5 lej adománnyal járulhatnak hozzá az alapanyagok beszerzéséhez
és a játéktár bővítéséhez. A Női Akadémia támogató körének tagjai számára a részvétel ingyenes. Érdeklődni a
0740-598-563-as telefonszámon lehet 18–19 óra között.

Hit és Fény-találkozó

Május 26-án, szombaton 17 órától a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánia tanácstermében találkozót tart a
marosszentgyörgyi, marosvásárhelyi és a nagyernyei Hit
és Fény közösség. A találkozó keretében negyedik alkalommal szervezik meg a Hitem szikla szavalóversenyt.

Gulyásfőző verseny

A marosvásárhelyi Magányosok Klubja június 2-án XVII.
alkalommal szervezi meg a vándor bográcsgulyásfőző versenyt. A rendezvény házigazdája Fekete Pál székelyvéckei
polgármester. A részvételi szándékot május 25-ig kell jelezni Kopacz Imola főszervezőnél, a Magányosok Klubja
vezetőjénél, e-mail: kopimola@freemail.hu.

Táncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja az óvodásokat és
kisiskolásokat hétfőn 18 órától. Muzsikál Sinkó András és
az Öves együttes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális
Központ, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

A városi sportélet terén tevékenykedő valamennyi szervezetet meghívták a Marosvásárhelyi Napok rendezvényeként
meghirdetett Sportgálára, amelyet szerda este tartottak az egyik főtéri vendéglőben. A mintegy 100 klub és egyesület
közül kb. nyolcvan képviseltette magát az eseményen, amelyen a városházától tisztségviselők és képviselőtestületi
tagok is a sportfinanszírozási gondok megoldását ígérték, majd egyenként díjazták valamennyi sportszervezetet.
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Ilyen súlyos tragédia még nem volt a megyében

Tizenhét gyermek maradt árván

A Magyarországon történt tragikus közúti baleset kapcsán, melyben kilenc Maros megyei személy
vesztette életét, és halálukkal 17
gyermek maradt árván, felvetődött, hogy a megyében gyásznapot kellene kihirdetni. Bár az
együttérzés és a részvét nagy,
erre mégsem kerülhet sor, mert
gyásznapot csak országos viszonylatban
lehet
kezdeményezni.

Mezey Sarolta

Segítségnyújtás és részvét
A gyásznappal kapcsolatos kérdésünkre Péter Ferenc tanácselnök elmondta, a jogügyi bizottsággal
konzultálva megerősítették, hogy megyei
szinten nem, csak országos szinten lehet
gyásznapot elrendelni.
– A Maros Megyei Tanács részvétet
nyilvánított azoknak, akiknek hozzátartozói ebben a szerencsétlenségben elhunytak.
A
megyei
tanács
alárendeltségébe tartozó szociális igazgatóság foglalkozik az árván maradt
gyermekek elhelyezésével. A megyei önkormányzat végzi a feladatát, a felelősök
azon fáradoznak, hogy minél hamarább
megoldják azokat a kérdéseket, amelyek

felmerültek a tragédia után. Ott a legnagyobb a baj, ahol mindkét szülő odaveszett. Hivatalosan el kell járni, és meg
kell oldani ezeknek a gyermekeknek az
elhelyezését. A szakemberek tegnap is a
terepen voltak, felmérik a helyzetet, elkészülnek a szociális ankétok.
Sajnálatunkat fejezzük ki a történtek
miatt. Fel szeretném hívni a figyelmet,
hogy mennyire veszélyes a telefonálgatás vezetés közben, s láthattuk majdnem
egyenes adásban, hogyan történt a tragédia. Elég egy pillanatnyi figyelmetlenség, s bekövetkezik az emberéleteket
követelő baleset. Felhívással fordulok
mindenkihez: vezetés közben mellőzzék
a telefonhasználatot, hiszen ez esetben
kilenc ártatlan ember életét követelte a
telefonnal való játszadozás – mondta a
tanácselnök.
A gyermekek jogairól gondoskodni kell
Nagy Zsigmond, aki ideiglenesen vezeti a Maros megyei prefektúrát, s akire
a válságkezelés hárult, megerősítette, a
balesetben elhunytakra vonatkozó adatok változtak, nem nyolc, hanem kilenc
áldozatról beszélhetünk. A kilencedik
áldozatot is azonosították egy 45 éves
lekencei férfi személyében. Úgy tudni,
neki nincs gyermeke. A tragédia következtében összesen 17 gyermek maradt

Tegnap ülésezett a Maros Megyei Tanács

árván (és nem 35, ahogyan azt a hírekben előzetesen közzétették) vagy félárván. Ebből kilenc Balavásár községben,
Egrestőn, közülük hat gyerek teljesen
szülő nélkül maradt. Mikefalva községben hét gyerek lett árva, öten felsőkápolnaiak, ketten désfalviak. A Szociális
Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság szakemberei tegnap a helyszínen
voltak.
– A törvény szerint, de emberileg is
természetes, hogy az árván maradt kiskorú gyermekek jogainak szavatolása elsődleges. Mivel óriási a tragédia, a
családokat, a gyermekeket nagyon megrázta a szülők halála, pszichológus is kiszállt a helyszínre. A tizenhetedik
gyereknek, akinek az apja hunyt el, az
édesanyja Olaszországban tartózkodik. A
gyerekeknek gondját kell viselni,
közösen, minden törvényes procedúrát
betartva – fogalmazott Nagy Zsigmond.
Miklea Hajnal, a Szociális Ellátási és
Gyermekvédelmi Igazgatóság vezérigazgatója tegnap a délutáni órákban pontos
helyzetképet a gyermekek ellátásával
kapcsolatban nem tudott adni, ugyanis a
szakemberek még terepen voltak, visszatértük csak az esti órákra volt várható.
Amint eldől a gyermekek sorsa,
jelzik.

A liberálisok nem szavazták meg a költségvetés
kiigazítását

Az alárendelt intézmények bére és bérpótléka volt a tét
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke a kérdéses határozattervezettel kapcsolatban leszögezte:
– A tanácsülésen hozott döntések értelmében módosítottuk
a megyei önkormányzat költségvetését. A műszaki igazgatóság igényelt módosítást. Ennek megfelelően kátyúzásra 600
ezer lejes összeggel növeljük a költségvetést, hogy a megyei
úthálózaton el lehessen végezni a megfelelő javításokat.
Ugyanakkor két fejlesztési terv esetében növeljük a költségvetést: a mezőbándi autóbuszmegállónak a kiépítéséről, valamint Ádámos községben egy esővízcsatornának a kiépítéséről
van szó. Fontos módosítást kellett jóváhagyni annak az intézményrendszernek, amely a megyei tanács alárendeltségébe
tartozik. Erre azért volt szükség, hogy a keretösszegekből a
bérpótlékokat ki lehessen fizetni. Ezeket a pótlékokat az intézményektől beérkező fizetési listák alapján szerettük volna

megszabni. Sajnos a megyei kórháztól ezt a listát nem kaptuk
meg. A gazdasági igazgatóság javaslatára azokat a keretösszegeket szavaztuk meg, amelyek a maximális összegeket tartalmazzák. Három nap múlva az intézményeknek be kell
mutatniuk a számításokat, és akkor ellenőrizhetjük, hogy betartották-e a törvény által megszabott feltételeket vagy sem.
Mivel májusban ez az egy megyei önkormányzati ülés van,
ha most nem hagyjuk jóvá a határozattervezetet, akkor rendkívüli ülést kellett volna összehívni. Ellenkező esetben nem
lehetett volna kiszámítani az alkalmazottak fizetését. Tehát: a
keretösszegeket jóváhagytuk, az intézményekre hárul a kötelesség, hogy részlegenként leadják a bérjegyzékeket, illetve a
bérpótlékok kiszámítási módját – mondta a tanácselnök. A
szóban forgó költségvetés-kiigazítási határozattervezetet az
előterjesztett formában a liberális önkormányzati képviselők
– tízen – nem szavazták meg.
Már holnap le lehetne szállni a repülőtéren
– Hogy haladnak a repülőtéri munkálatok? – a Népújság
kérdésére a tanácselnök elmondta, hogy nagyon jó ütemben
haladnak a Transilvania–Erdély repülőtéren. – Akár holnap is
le lehetne szállni a kifutópályára, ami elkészült már. Most a
világítótestek szerelése, a jelzések felfestése történik. Miután
elkészültek a munkálatokkal, rengeteg dokumentumot kell
összeállítani. Jövő héten végzik el azokat a próbákat, amelyek
alapján megszabják, milyen típusú gépekkel lehet leszállni,
továbbá, hogy a mutatók megfelelnek-e a tervezett előírásoknak. Aztán következik az engedélyeztetési folyamat. A bejelentésünk, miszerint júniusban működőképes lesz a repülőtér
kifutópályája, reális – fogalmazott Péter Ferenc tanácselnök.

A Románia Fejlesztéséért Koalíció (CDR) csütörtöki sajtóértekezletén felszólította a kormányt, hogy ne módosítsa a
nyugdíjrendszer jelenlegi, három pilléren nyugvó struktúráját,
és mihamarabb döntsön arról, hogy a magánnyugdíjalaphoz
való hozzájárulás a jelenlegi 3,75%-os szintről 6%-os szintre
növekedjék.
A CDR szerint sem a kormány, sem pedig a törvényhozók
mindeddig nem magyarázták meg, hogy a kezdeményezett intézkedések miért lennének a nyugdíjrendszer második pillérébe járulékot fizető hétmillió román állampolgár hasznára.
A 25 üzleti egyesület, kétoldali kereskedelmi kamara és más
gazdasági szövetség képviselője felhívta a figyelmet arra a negatív hatásra, amelyet a magánnyugdíjalapról való lemondás
vagy a járulékfizetés csökkentése váltana ki.
Ezen egyesületek közül 15 egy közös felszólítást intézett a
kormányhoz, hogy ne destabilizálja a jelenlegi nyugdíjrendszert, hanem arra tegyen erőfeszítéseket, hogy a törvény előírásainak és a román állampolgárok hosszú távú érdekeinek
megfelelően a hozzájárulást 6%-ra növeljék.
A CDR szakembereinek meglátása szerint a második pillérbe befizetett hozzájárulás a befizetők privát tulajdona, „tehát
örökségül hagyható”.

„Ez az alapvető különbség az egyes pillér, amelyben a nyugdíjak kifizetése a járulékfizető halálával megszűnik, és a második pillér között. Tehát minden olyan módosító javaslat,
amely összevonná a két »zsebet«, amelyek közül az egyik állami (első pillér), a másik privát (második pillér) adminisztrálásban van, egyaránt befolyásolná a nyugdíjas állampolgár
és az állampolgár utódainak jövedelmét” – mutat rá a CDR
szakemberei által összeállított dokumentum, amelyet a nyugdíjrendszer második pillérével kapcsolatos csütörtöki sajtóértekezleten tettek közzé.
A hazai és külföldi befektetőket egyesítő koalíció képviselői
arra a következtetésre jutottak, hogy a második pillérhez való
hozzájárulás felfüggesztése, akár hat hónapra is, azt jelenti,
hogy „ahelyett, hogy a saját zsebünkbe gyűjtenénk a pénzt, ezt
– beleegyezésünk nélkül – az államkasszába utalják át, amelynek kezelésébe semmilyen beleszólásunk sincs”. Egyébként,
a Román Kereskedelmi Bank számítása szerint, a második pillérhez járulékot fizető hétmillió állampolgár vesztesége az alatt
a hat hónap alatt, amíg járulékát az első pillérbe gyűjtenék,
mintegy 3,61 milliárd lej lenne, amelyhez hozzá kell számítani
azt a kiesést, ami ennek az összegnek a hosszú távú befektetéséből származna. (Agerpres)

Májusi soros ülését tartotta tegnap a Maros Megyei
Tanács. Egy napirendi pontot kivéve zökkenőmentesen zajlottak a munkálatok, viszont a költségvetés kiigazítására vonatkozó 3. határozattervezetet
a hiányzó adatok pótlása és időnyerés miatt a
tárgysorozat végére tolták el. Molnar Ervin a liberális párti testületi képviselők nevében szünetet kért,
hogy megvitassák, megszavazzák-e vagy sem a
költségvetés-kiigazításra vonatkozó határozattervezetet.

Mezey Sarolta

Románia Fejlesztéséért Koalíció:
Ne módosítsanak a jelenlegi nyugdíjrendszeren

Ország – világ
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Roman ellen is kiterjesztették a
forradalom ügyében indított eljárást

A katonai ügyészség csütörtökön közölte, kiterjesztik
a Petre Roman ellen az 1989-es forradalom ügyében indított bűnvádi eljárást. A volt miniszterelnököt
emberiesség ellen elkövetett bűncselekményekkel
vádolják a forradalomügyben. A legfőbb ügyészségről való távozásakor Petre Roman azt nyilatkozta az
újságíróknak, hogy ártatlannak vallja magát, és
tiszta a lelkiismerete. Az egykori miniszterelnök abszurdnak és groteszknek nevezte az ellene felhozott
vádakat. „A 21-éről 22-ére virradó éjszaka a barikádokon ránk lőnek. A 81 emberből, akik ott voltunk,
39-et lemészárolnak. (…) És akkor 24 órával később
tagja vagyok egy összeesküvő csoportnak, amely
azért létesült, hogy több száz embert megöljön, hogy
átvehesse a hatalmat? Ez abszurdum, groteszk” –
fogalmazott, hozzátéve, tisztázni kell, kik rendelték
el a katonai intézkedéseket, mert „semmiféle csoportosulás nem vette át a hatalmat”. Az ügyészek
szerint Petre Romannak a Nemzeti Megmentési
Front Tanácsának megalapításától kezdve meghatározó szerepe volt a testületben, és ekként – az ügy
másik két gyanúsítottjához, Ion Iliescu volt államfőhöz, valamint Gelu Voican Voiculescu egykori miniszterelnök-helyetteshez hasonlóan – olyan katonai
jellegű intézkedések alkalmazását fogadta el és hivatalosította, amelyek némelyike diverziós jellegű
volt. (Agerpres)

Több mint kilencezren
vásároltak lakást idén az Első
otthon program keretében

2018-ban eddig mintegy 9.400 igénylést hagyott
jóvá az országos garanciaalap (FNGCIMM) az Első
otthon program keretében. Az országos garanciaalap (FNGCIMM) közleménye rámutat: a fiatalok lakásvásárlását ösztönző programra erre az évre
jóváhagyott 1,92 milliárd lejes keret 49,61 százaléka kimerült, azaz 954,39 millió lej fogyott el.
2017-hez viszonyítva 7 százalékkal (94.000-ről
101.200-re) nőtt az állam által biztosított garanciák átlagértéke, és elérte a 60 százalékot a program keretében vásárolt új ingatlanok aránya. A
legtöbben Bukarestben és környékén vásároltak
így lakást, aztán Brassó megye, majd Iaşi és Kolozs megye következik a sorban – derül még ki a
közleményből. (Agerpres)

Románia és Magyarország is
figyelmeztetést kapott
az Európai Bizottságtól

Az Európai Bizottság figyelmeztette Romániát és
Magyarországot, amiért a két ország 2017-ben számottevően eltért a középtávú költségvetési cél
(MTO) felé vezető korrekciós pályától, megsértve
ezzel a hiánycélhoz való közeledés szabályát. Románia esetében a bizottság azt ajánlja a tanácsnak,
hogy fogadjon el egy határozatot és egy ajánlást
2018-ra és 2019-re, a költségvetési célhoz vezető
kiigazítási pályától való jelentős eltérés korrekciójára
vonatkozóan. A jelentésben az Európai Bizottság a
nyugdíjrendszer második pilléréről is szót ejt. Megállapítják, hogy a fizetendő járulék csökkentése negatív hatással lehet a tőkepiacra. (Agerpres)

Licitet csak visszásan
(Folytatás az 1. oldalról)

maradva csak az utóbbi években hozott jogerős ítéleteket számítanánk be, illusztris névsor állna össze olyan,
egykor érinthetetlennek hitt politikusokból, akik közberuházások haveri vállalkozói körbe való kiosztásáért élvezik az állami vendégszeretetet több-kevesebb ideig.
Az óvási lehetőségek visszaszorításával kevesebb lenne
az esély az ilyen játszmák leleplezésére is.
Másrészt az óvások valószínűleg nem kis része azért
keletkezik, mert az illetékes állami intézmények rossz
pályázatokat készítenek. Például minap derült ki a pályázati pénzekkel kapcsolatos uniós biztosi dorgálásból,
hogy az útkezelő hatóság úgy készül egy sztrádaszakaszt
versenytárgyalásra bocsátani, hogy még nincs kész a
környezeti hatástanulmánya. Egy ilyen licitet alapból
meg fognak óvni, hiszen amíg nincs minden szaktanulmány elkészítve, nem lehet tudni az adott munka pontos
költségeit.
Nem kétséges, hogy lehetnek az óvásokból sportot
űző kekeckedők is, mint sokszor hallani ilyen panaszokat, de jócskán szétnézhetne a kormányzat a saját háza
táján is, mielőtt csak velük indokolná a pályázati szabályok változtatását. Amiből nem utolsósorban egy méretes brüsszeli pofon is kinéz, mert az uniós szakik
érzékenyek az átláthatóság elvének tiszteletben tartására. Majd ők is hibásak lesznek a kekec kapitalista vállalkozók mellett, hogy nem hagyják ezt az áldott
kormányt békében munkálkodni.
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Hivatalos megnyitó

(Folytatás az 1. oldalról)
„Számunkra jó példa Marosvásárhely, nagyon sokat tanultunk, és sikerrel alkalmaztuk mindazt, amit
láttunk, tapasztaltunk itt” – mondta
az elöljáró, majd egy helyi templomról készült festményt nyújtott át
a polgármesternek, azzal a kívánsággal, hogy e templom védőszentjei óvják a két város közötti
kapcsolatot.
Baja várost Vedelek Norbert alpolgármester, Horváth Levente tanácsadó és dr. Bari Bernadett helyi
tanácsos képviselte. Az alpolgármester tolmácsolta Fercsák Róbert
polgármester üdvözletét, és elmondta, hogy korábbi marosvásárhelyi látogatásakor a Szász Albert
sportiskolát kereste fel, ahol élő
kapcsolat alakult ki az oktatási intézménnyel, és örömmel tapasztalta, hogy az iskola megújult, ez jó
példája annak, hogy miként lehet
közösen eredményeket elérni.
A németországi Ilmenauból Gerd
Michael Seeber polgármester és dr.
Wolf-Rüdiger Maier, a helyi tanács
elnöke jött el hozzánk. A polgármester kifejtette, 20 éves a testvérvárosi
kapcsolat,
amelyet
igyekeznek megtartani. Van mit tanulni egymástól. Románia Európa
egyik legszebb és leggazdagabb országa. Ilmenau 10 évvel ezelőtt
munkahelyhiánnyal küzdött, jelenleg pedig munkaerőhiány van. A
város rohamos fejlődéséhez hozzá-

Három lábon állni

járult az ilmenaui műszaki egyetem
is, ahol 1200 diák tanul. Ma a legnagyobb kihívást a migrációs probléma rendezése jelenti. Azon
igyekeznek, hogy konfliktusmentesen oldják meg a kérdést, amelyet
csak közös európai erőfeszítéssel
lehet elfogadhatóan rendezni. Egy
egységes Európában együtt vagyunk erősek, és ez az összefogás is
segíthet közös dolgaink jó mederbe
terelésében – mondta egyebek mellett a német polgármester.
Zalaegerszegről Tolvaj Márta alpolgármester szólalt fel, akit
Nikitscher Bernadett, a piacigazgatóság vezetője és Balaicz Zoltánné,
a város polgármesterének felesége
kísért el. Az alpolgármester asszony
kiemelte, hogy a két város között 21
éve tart a kapcsolat, 16 éve jött létre
a Marosvásárhely – Zalaegerszeg és
15 éve a Zalaegerszeg – Marosvásárhely Baráti Társaság. A civil
szerveződések közötti kapcsolat
hajtómotorja az előbbi elnöke, Cseh
Gábor, aki jelen volt a találkozón,
és akinek a munkáját ezúttal személyesen és nyilvánosan is megköszönte Tolvaj Márta. Elmondta,
ennek köszönhetően a hivatalos
kapcsolaton kívül több síkon is
együttműködik a város, és családi,
baráti kapcsolatok alakultak ki,
amelyek valóban erősítik ezt a határon átnyúló köteléket. Az alpolgármester meghívta Dorin Florea
polgármestert és a város küldöttsé-

gét a június 7–10. között szervezendő Egerszeg fesztiválra.
Jelen voltak a bulgáriai Sztrumjani város küldöttei, élükön Fidanka
Koteva alpolgármesterrel, akit Ivan
Sekulov jegyző és Hristina Dimitrova, a polgármesteri hivatal munkatársa kísért el. Az alpolgármester
asszony elmondta, ötödik alkalommal vannak a városban, és örömmel
tapasztalták, hogy évről évre fejlődik, szebb Marosvásárhely. Sztrumjani a macedón és görög határhoz
közeli, 6000 lelket számláló település, amely az utóbbi időben dinamikusan fejlődik, vannak közös
pontok, amelyek mentén ápolható a
két város közötti kapcsolat. Ezek között megemlítette a kulturális örökség
védelmét, és meghívta a város küldöttségét az októberben tartandó nemzetközi folklórfesztiválra. Mivel
jelenleg az EU elnökségét Bulgária
tölti be, azzal zárta beszédét, hogy
„együtt vagyunk erősek”, és ehhez
kellenek a testvérkapcsolatok. Az
idén nem jött el Szeged képviselete,
mert ott is zajlanak a városnapok, illetve a kecskeméti küldöttség sem.
Az utóbbi városban több olyan esemény van éppen, ahonnan nem hiányozhattak a helyi hivatalosságok. A
hivatalos találkozó ajándékcserével,
majd közös fotózással és szabad eszmecserével ért véget. A Marosvásárhelyi Napok idejére összeállított
program szerint alkalom adódik a
kevésbé formális találkozásokra is.

Szülők, pedagógusok, fiatalok szövetsége

A nemrégiben alakult Magyar
Szülők Szövetsége (MASZSZ)
első nyilvános marosvásárhelyi rendezvényén együttműködési szerződést írt alá a
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével (RMPSZ), a
Magyar Ifjúsági Értekezlettel
(MIÉRT) és a Romániai Magyar Középiskolások Országos Szövetségével (MAKOSZ),
amelyek vezetői meghívást
kaptak a rendezvényre, ahol
jelen voltak a marosvásárhelyi tanintézmények szülői bizottságának képviselői.

A marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum létéért másfél éve folyó kemény, erőpróbáló
küzdelem döbbentette rá a szülőket,
hogy mennyire védtelen és kiszolgáltatott helyzetben vannak gyermekeikkel együtt. Amikor az elmúlt
évben pontosan ebben az időszakban felcsillant a remény, hogy a cikluskezdő osztályok elindulhatnak,
ha lesz elegendő jelentkező, négy
nap alatt sikerült 4.000 aláírást öszszegyűjteni. Ez az eredmény az öszszefogás szükségességére, az
összefogásból eredő erőre hívta fel
a szülők figyelmét. A katolikus iskoláért folytatott
küzdelem során szembesültek azzal is, hogy létezik
ugyan a szülők képviselete
megyei és országos szinten
is, amiből a magyar szülők
kimaradnak, így aki Bukarestben megyei szinten az
érdekeiket kellett volna
képviselje, a minisztertől
az ellenkezőjét, a katolikus
iskola megszüntetését kérte
– számolt be a Magyar
Szülők Szövetségének a
megalapítását szükségessé
tevő eseményekről Csíky
Csengele, az egyesület elnöke. Miután szembesültek
azzal is, hogy szülőkként
minden joguk megvan,
hogy gyermekeik oktatási
feltételeinek a javításáért

kiálljanak, továbbá, hogy mind
a pedagógusok, mind a fiatalok és a
középiskolások is országos szövetségbe tömörülve tudják hallatni
véleményüket, a magyar szülők országos szövetségének a megalapításáról
döntöttek.
A
Marosvásárhelyen bejegyzett szervezet alapító tagjai Csíky Csengele
mellett Dácz Gábor, György Annamária, Kajtár Kinga és Szathmáry
Zsolt.
A MASZSZ feladatának tekinti
az országos hálózat megszervezését, amelyhez a már meglévő önálló
egyesületek és minden szintet és területet átfogó új fiókszervezetek
csatlakozását várják, amelyeknek
képviseletét a tanulók létszáma
alapján határozzák meg. Fontos feladatuknak tekintik a szülők felvilágosítását
azokról
a
jogszabályokról, amelyek gyermekeik jogait és saját jogaikat biztosítják, és amelyeket a többségük
nem ismer. A vonatkozó jogszabályok, rendeletek a szövetség honlapján magyarul is olvashatók
lesznek. Országos szintű szervezési
kampányuk augusztusban indul –
mondta Csíky Csengele, aki hang-

súlyozta, hogy nagyobb erőt, nagyobb biztonságot képviselnek, ha
három lábon fognak állni a pedagógusokkal és a diákokkal tervezett
együttműködés alapján. Az együttműködési szerződés aláírását megelőzően Burus Botond, a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke számolt be a pedagógusokat összefogó és a magyar
nyelven történő minőségi oktatást
és nevelést szolgáló szövetség gazdag tevékenységéről. Az erdélyi ifjúság
érdekeinek
hatékony
képviseletét és érvényesítését, valamint egy versenyképes erdélyi
szellemiség kialakítását szorgalmazó MIÉRT céljairól, munkájáról
Oltean Csongor elnök beszélt, a romániai magyar középiskolások érdekképviseleti szervezetének, a
MAKOSZ-nak a célkitűzéseiről, tevékenységéről két vezetőségi tag,
Domokos Ferenc és Horváth-Kovács Mátyás tájékoztatta a résztvevőket.
Miután meghallgatták és számbavették a jelen levő szülők panaszát, a rendezvény az együttműködési megállapodás aláírásával
ért véget. (bodolai)

Kézművesvásár
és virágkiállítás a főtéren

Fotó: Vajda György

A város jellegzetességéhez ragaszkodva, már az első Marosvásárhelyi Napok szervezői úgy döntöttek, hogy a városnapok idején a főteret vásártérré alakítják, úgy, ahogy néhány évszázaddal ezelőtt volt.
A főtéri kiállítás és a vásár méretének alakulása, a kínálat az évek
során tükrözte az ország és a város gazdasági helyzetét, a szervezők
hozzáállását.
Az idén (végre) sikerült egységes kiállítósátrakat a vásárosok rendelkezésére bocsátani, amelyek alatt kézművestermékek, házi készítésű élelmiszer (sajt, méz stb.) kapott helyet. S jó az, hogy ezek között
nincs bóvli. A portékát kínálók igen széles skálán vonultatnak fel népi
jellegű ruhákat, bőrdíszműves tárgyakat, ikonokat, szőtteseket, kerámiatárgyakat, fafaragásokat, szinte mindent, amit kézimunkával, művészeti érzékkel elő lehet állítani. A központi sétány egyik felében
pedig dísznövények, virágok sorakoznak. Talán egyetlen hiányossága
a vásárnak, hogy több a máshonnan érkezett (Beszterce, Hargita,
Neamţ, Vâlcea megyei, bukaresti stb.) kézműves, és csak elvétve találni Maros megyei, netán marosvásárhelyi elárusítót. A vásárt hivatalosan tegnap délben nyitották meg. A sátraknál a Marosvásárhelyi
Napok idején, vasárnapig várják az érdeklődőket. (v. gy.)

Hiányzik az egyik zászló
Erdőszentgyörgyön

Nem szándékos rongálás áll a háttérben, és csak ideiglenesen hiányzik a zászló
Fotó: Átyin A. Kata

A kihelyezett öt helyett csak
négy zászló lobog az erdőszentgyörgyi RMDSZ-székház
homlokzatán, az RMDSZzászló helyét csak a rúd egy
tört része jelzi – fedeztük fel
a napokban.

Mielőtt azt gondolhattuk volna,
hogy a hiányzó zászlót rosszakaratúak rongálták volna meg, érdeklődésünkre kiderült: rudastól letörött,
ezért távolította el a szervezet.
Hogy ez pontosan mikor történt,
nem tudtuk meg, csak annyit, hogy
a Szent György Napok után nemsokára, viszont a helyi szervezet ígérete szerint a zászló hamarosan
visszakerül a falra új rúddal.
Az RMDSZ erdőszentgyörgyi
szervezetének székházára 2009-ben
került ki a román és európai lobogó
mellett a magyar és székely is, va-

lamint az RMDSZ jelképe. Corneliu Grosu akkori Maros megyei prefektus, majd utódja, Lucian Goga
többször is támadták a szervezetet,
előbb felszólítással, majd pénzbírság kirovásával próbálták elérni a
székely és a magyar nemzeti lobogók eltávolítását, majd miután ez
sem bizonyult hatásosnak, bírósági
eljárást indítottak, amely első fokon
a kormányhivatalnak adott igazat,
másodfokon azonban a szentgyörgyi szervezetnek. Ezért az időközben levett lobogók 2017. március
15-én ismét visszakerültek helyükre, de mivel a prefektus tovább
fenyegetőzött, a szervezet vezetősége tavaly ideiglenesen ismét levette a zászlókat, azok idén az
április végi városnapok tiszteletére
jelentek meg újra a főtéri épületen.
(gligor)

Maifest a Friedrich Schiller iskolában

A marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Iskola pedagógusai és diákjai május 26-án, szombaton délelőtt 10 órakor várják az érdeklődőket
hagyományos, májusi rendezvényükre. A gyermekeknek kézműves-foglalkozásokat, ügyességi versenyeket szerveznek, a felnőttek a diákok
táncos műsorát tekinthetik meg. A fesztiválon a híres bajor kolbászt is
meg lehet kóstolni a magyar és román hagyományos étkek mellett. A
németországi vielsecki testvériskola által kezdeményezett Maifest az
iskola udvarán zajlik.

Tárlat és könyvbemutató
Marosszentgyörgyön

Május 28-án, hétfőn 18.30 órától a marosszentgyörgyi római katolikus
plébánia tanácstermében Czirjék Lajos megnyitja Magyari Júlia festészeti kiállítását. Nagy Miklós Kund művészeti író bemutatja Baricz Lajos
Sóvárgás (180 limerick) és Óriások földjén című köteteit. Közreműködnek: a Szent György énekkar, a Kolping Család kórusa, Moldovan
Bencze Irén és Pataki Ágnes.
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A harmincéves háború 400 éve kezdődött

Négyszáz éve, 1618. május
23-án a protestáns cseh rendek a katolikus Habsburgoktól elszenvedett sérelmeik
miatt „ősi szokás szerint” a
prágai vár ablakából kihajították a császári helytartókat
és írnokukat. A latin eredetű
szóval defenesztrációként elhíresült esemény jelentette a
régóta érlelődő, egész Európa
térképét és hatalmi viszonyait
átrajzoló harmincéves háború
kezdetét. Az MTVA Sajtóadatbankjának anyaga:

A harmincéves háború kitöréséhez az évszázados protestáns–katolikus viszály mellett a spanyol és a
német-római trónon is ülő Habsburgok és a franciák hatalmi ellentéte
vezetett. A háború különböző hadszíntereken, különböző időpontokban,
egymással
stratégiai
értelemben össze nem függő, egyes
államokon belüli és államok közötti
katonai konfliktusokból állt, amelyekbe fokozatosan kapcsolódtak be
a kontinens hatalmai.
Az események Csehországban
kezdődtek, ahol a protestáns rendek
sérelmei egyre sokasodtak, miután
az idős és gyermektelen Habsburgházi uralkodó, II. Mátyás unokaöcscsét, a bigott katolikus II.
Ferdinándot nevezte meg örökösének. Az 1617-ben cseh királlyá választott Ferdinánd meg sem
hallgatta a panaszokat, mire a felháborodott rendek 1618. május 23-án
kidobták a Hradzsin 21 méter
magas ablakából a kormányzásukra
küldött tanácsosokat. (Egy trágyadombra estek, és csodával határos
módon életben maradtak. 1419-ben
a huszita háborúk is azzal kezdődtek, hogy a prágai nép kihajította a

városháza ablakán az elöljárókat –
innen az ősi szokás szerint kitétel.)
Csehország hamarosan lángba borult, II. Mátyás 1619-ben bekövetkezett halála után a protestáns
rendek II. Ferdinánd helyett V. Frigyes pfalzi választófejedelmet hívták meg a trónra. Seregeik
Ausztriába is betörtek, és ostrom alá
vették Bécset, de végül vissza kellett vonulniuk. A döntő, alig egyórás csatát 1620-ban a Prágához
közeli Fehérhegynél vívták, és a
csehek megsemmisítő vereséget
szenvedtek, Csehország önállósága
három évszázadra megszűnt.
A háború azonban nem ért véget,
az időközben német-római csá-

szárrá is megválasztott Ferdinánd a
németországi protestánsok ellen
fordult. A harcokba Hollandiával,
Angliával és Bethlen Gábor erdélyi
fejedelemmel szövetkezve beavatkozott a nagyhatalmi törekvéseket
dédelgető dán IV. Keresztély, de a
császár szolgálatában álló Wallenstein, a korszak legtehetségesebb
hadvezére tönkreverte. A győzelmeken felbuzdult II. Ferdinánd 1629ben rendelettel vette vissza az
1555-ös augsburgi vallásbéke óta
protestáns kézre került birtokokat, s
ennek nyomán újult erővel lángoltak fel a harcok.
A protestáns ügyet II. Gusztáv
Adolf svéd király közbelépése men-

Képtelen táncmozdulat

tette meg, aki 1630-ban
egy balti birodalom
megteremtésének szándékával szállt partra
Észak-Németországban.
Egyik győzelmet a
másik után aratta, és
1632-ben a lützeni csatában megverte Wallensteint is. A diadalért
azonban a svédek nagy
árat fizettek, a csatamezőn királyuk is elesett. A
svédek ezután a protestáns német fejedelmekkel szövetkeztek, de
azok később kiegyeztek
a rendeletét visszavonó
Ferdinánddal. Ekkorra
eltűnt a színről Wallenstein is, aki a háború befejezését keresve titkos
tárgyalásokba bocsátkozott, s ezért a császár
meggyilkoltatta.
A háború utolsó szakasza 1635-ben kezdődött, amikor az addig a
szálakat a háttérből
mozgató Franciaország
is nyíltan hadba szállt. A
mindenható Richelieu bíboros az államérdeket előtérbe helyezve a
szintén katolikus Habsburgoknak
üzent hadat, s a harcok II. Ferdinánd 1637-ben bekövetkezett halála
után sem fejeződtek be. Ekkorra
már a kortársak előtt is világos lehetett, hogy immár nem vallásháború, hanem politikai és hatalmi
konfliktus tanúi.
A kimerült ellenfelek az egyensúlykeresés jegyében 1648-ban kötöttek békét a vesztfáliai Osnabrückben
és Münsterben. A béke a modern Európa kialakulásának egyik kulcsfontosságú mozzanata volt, a kontinens
jövőjét meghatározó új rendszert te-

Orvosok találtak magyarázatot arra a fizikai képtelenségnek tűnő táncmozdulatra,
amellyel Michael Jackson kápráztatta el a közönséget a Smooth Criminal című számának
videoklipjében.
Az 1987-ben forgatott klipben a sztár bokából 45 fokos szögben hajlik előre, miközben teste teljesen egyenesen feszül. Ezt az
ikonikus mozdulatot nagyon sokan próbálták
meg utánozni. A BBC News szerint indiai gerincspecialisták egy tudományos folyóiratban
most magyarázattal szolgáltak a lehetetlennek tűnő táncelemre.
A mozdulathoz egy különlegesen kiképzett
cipő és Jackson elképesztő fizikai felkészültsége kellett.
Az orvosok ugyanakkor óva intettek Jackson utánzásától, mivel az sérüléshez vezethet.
Mandzsul Tripathi a csandigarhi Orvosi
Oktatási és Kutatási Posztgraduális Intézetben dolgozó kollégáival elemezte a korán elhunyt sztár híres mozdulatát. Mint a Journal
of Neurosurgery: Spine folyóiratban publikált
cikkükben írták, a legképzettebb táncosok
rendkívül erős izomzattal 25-30 fokos szögig
képesek előredőlni egy ilyen mozdulatban,

5

remtett. Garantálta a protestánsok
vallásszabadságát, Hollandia és
Svájc függetlenségét a NémetRómai Birodalomtól, amely évszázadokra széttagolt, majdnem
háromszáz önálló államból álló alakulat maradt, a központi hatalom befolyása lényegében megszűnt.
Spanyolország elvesztette nagyhatalmi státusát, helyére a jelentős területekhez jutó Franciaország lépett,
Észak-Európa vezető hatalma Svédország lett. A Habsburgok örökös
tartományaikban felszámolhatták a
rendiséget, ami lehetőséget teremtett
számukra az abszolutista uralkodásra. A háborúban részt vevő erdélyi fejedelmek (Bethlen Gábor és I.
Rákóczi György) hadjárataikkal
biztosítani tudták területüket és a
szabad vallásgyakorlást.
A felmérhetetlen pusztítást és
szenvedést hozó háborúban a fő
hadszíntérként szolgáló Németország lakosságának legalább negyede halt meg a harcok, az éhezés
és a járványok következtében, nem
is beszélve a megsemmisült anyagi
javakról. A második világháborúig
ez volt a német földet ért legnagyobb katasztrófa, melynek kiheverésére egy évszázadra volt szükség.
A harmincéves háború volt az
utolsó vallásháború és az első modern háború. Ettől kezdve a vallás
fontossága a politikában visszaszorult, a nemzetközi szövetségek a továbbiakban az államérdek alapján
köttettek. Jelentősen megváltozott a
hadviselés is: leáldozott a fegyelmezetlen zsoldosseregeknek, a hadviselés az állam monopóliuma lett,
a felmérhetetlen pusztítás nyomán
körvonalazódtak a második világháborúig érvényben maradt elvek a
civil lakosság és a magukat megadó
ellenség megkíméléséről.

Michael Jackson azonban a gravitációt kijátszva 45 százalékos dőlésszöget ért el, ami
a szemlélő számára képtelenségnek tűnik.
A próbálkozók azt tapasztalják, hogy a
mozdulat nem a hátizmokat, hanem a bokáknál az Achilles-ínat teszi igazán próbára. Ez
korlátozza az előredőlés szögét, még az olyan
kiváló atlétikai képességű táncosoknál is,
mint amilyen Michael Jackson volt. A sztár a
dőlésszög növeléséhez különleges cipőt használt – magyarázta Tripathi professzor.
Az énekes cipőinek sarkába v alakú éket
vágtak, azok beleillettek egy sarokrögzítőbe
vagy -pántba, amelyet a talajhoz rögzítettek
és ez a cipőt megtartó trükk segített neki
abban, hogy erősebben dőlhessen előre.
A különleges cipő kifejlesztése előtt az
énekes úgy érte el az illúziót, hogy testét kötelek és a dereka körüli heveder tartotta meg.
De a szakemberek szerint még a preparált
cipő mellett is nagyon erős gerinc- és alsó
lábizomzatra volt szükség a gyakorlat végrehajtásához.
Jackson és két hollywoodi kollégája állítólag az amerikai űrhajósok csizmájáról vette
az ötletet, amelyek talpát egy sínhez lehetett
rögzíteni, amikor súlytalanságban dolgoztak.
(MTI)
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A természet kalendáriuma (CCCVIII.)

Kiss Székely Zoltán

Pünkösd szombatján hajnali négykor keltem Abosfalván, hogy még időben érjünk a
csíksomlyói nyeregbe. A Kis-Küküllő völgyének tejfehér ködburkát csak Balavásár után
lebbentette meg a hajnal, s a ködön át hallani
véltem Szabó Lőrinc harsogó rigóit, jó 89 év
távolából:
(…) Hajnali négykor e szárnyas égi
korhelyek dala vert ma fel.
Micsoda hangok csetepatéi!
Füttyök, sípok, ezer meg ezer!
Bosszantott ez a csibészlárma,
de a szívem nemsokára
együtt dalolt, egy nótára
vert veletek, buta sárgarigók.

zetes magyar nyelvű tanítása adjon választ a
bölcsesség, békesség és józanság feltoluló
kérdéseire.
A 232 éve, 1786. május 26-án meghalt Benyovszky Móric világutazó története is Lengyelországban kezdődött. Mert részt vett az
orosz elnyomás elleni szabadságharcban –
már tábornokként – 1769-ben a cári csapatok
fogságába esett, Szibériába száműzték. Kamcsatkába került. 1771-ben néhány társával egy
vitorláson szökött meg onnan. Így került a
portugál fennhatóság alatt álló Makaóba. A
szökevények 1772 júliusában érkeztek francia
földre. XV. Lajos megbízta Benyovszkyt egy
önkéntesekből álló expedíció vezetésével és
kereskedelmi telep alapításával Madagaszkár
szigetén. 1774 februárjában Benyovszky
Louisbourg néven telepet alapított Madagaszkáron. Kibékítette a sziget harcban álló népcsoportjait.
Mint
kormányzó,
nagy
népszerűségnek örvendett, elannyira, hogy a
bennszülöttek királyukká választották. 1776ban visszahajózott Európába. Ellátogatott Magyarországra is, részt vett a bajor örökösödési
háborúban, sőt Mária Teréziától grófi címet
kapott. 1784-ben Amerikába, Baltimore-ba
utazott, ahonnan hatalmas rakománnyal –
fegyverekkel, mezőgazdasági munkaeszközökkel – tért vissza Brazília érintésével Madagaszkárra. Benyovszky függetlenségi
harcot indított a franciák ellen. Szövetségeseket keresve, tárgyalt Benjamin Franklinnal. A
franciák természetesen nem nézték jó szemmel népszerűségét, erősödő befolyását. A sziget francia kormányzója fegyveres sereggel
támadt rá. A túlerőnek Benyovszky csapata
nem tudott ellenállni, ő maga is egy csata áldozata lett. Francia nyelvű útleírása angol fordításban jelent meg először Londonban
1790-ben Memoirs and travels címmel. A
művet Magyarországon Jókai Mór adta
közre 1888-ban.
Lálana Benyowsky vagy franciául Rue Benyowski. A Függetlenség sugárúttól a vasútvonal mellett vezető út majdnem egyenesen a
Benyovszky utcához visz. (…) Az utcán sétálók
többsége szerint – elvégre egy volt francia
gyarmaton járunk – a számukra különös nevű
Benyowski bizonyára francia lehetett – írta
volt G. Németh György Madagaszkári
nyomkeresés című útirajzában évtizednyi
ideje. Sic transit gloria mundi.
Avagy mégsem? Cséke Zsolt 2017. április
28-án Madagaszkár északkeleti fokán nem
először állította helyre az általa évekkel azelőtt felállított Benyovszky Móric-emlékhelyet.

A Hajnali rigók kapcsán írta volt Szabó
Lőrinc egy datálatlan levelében:
(…) Hajnalban egy (…) üres szobában ablakot nyitottam, és már ott hallottam a várkerti rigókat. Virradatkor gyalog mentünk
haza (egy baráti találkozóról) feleségemmel,
és útközben minden kertből ugyanazt a madárkoncertet hallottuk szakadatlanul ismétlődni. Otthon már bosszantott is, hogy az
ágyban még mindig nem hagy aludni a sok rigófütty. Napközben Az Estnél dolgoztam, délután valamiért a Balatonra készültem, és
Kelenföldön igyekeztem elérni a vonatot. De
nem sikerült. Egy három órával későbbi vonattal indulhattam csupán. Emiatt villamoson
visszafelé indultam a városba, és útközben egy
zöldvendéglő kertjénél, mely egyébként teljesen idegen hely volt számomra, leszálltam. Az
Estnél már 2-3 sort kigondoltam a vers kezdetéül, azt a korcsmában folytattam és befejeztem.
Az első napsugarak Sófalva alatt szúrták át
a fellebbenő ködöt, s pipáló hegyek áhítata
emelte a nap korongját a keskenyedő horizont
felé. Már rég nem rigók, de innen-onnan ékes
kakashang köszöntötte a fényt. Ünnepben álltak a rétek, s az itt még virágzó orgonabokrok
akácokkal versengve küldték felénk illatszonettjeiket. Az egyre lassabban haladó kocsisor
ébresztette már Udvarhelytől a tájat, s a Tolvajos-tetőn utolértük az egyre sűrűbben sorjázó keresztaljakat, amelyek még annak
reményében voltak, hogy elérik, ha nem is a
kordon indulását a kegytemplom elől, de a
szentmise kezdetét a Hármas oltárnál bizonyosan.
A nyeregbe a templomot megkerülve, délről szándékoztunk elérni. A Barátok feredőjénél vártak rám. A rigók. No nem a budai
Mert hűségesek mindhalálig,
hegyekéi, s nem a Kis-Küküllő mentiek. De
isteniek egyedül a virágok,
az ottaniak. Már nem daloltak – sem szerelegyszóval a növényi lét,
mes dallamokat, sem harci nótákat. Mással
velünk szemben, kik jövünk és megyünk.
voltak elfoglalva. Fittyet hányva az úton vonuló embertömegre, a sarjadzó fűben seré– kölcsönzöm a sorokat az 1981. május 27nyen keresték a kora délelőtt csemegéit. én meghalt Pilinszky János Mi és a virágok
Néha-néha felvetették fejüket, csupáncsak című verséből –
azért, hogy jelezzék ottlétüket. Egymásnak.
Világunk száraz keresztjére
S mintha én volnék a hajnal,
gyönyörű dísznek elhelyezve,
mintha én volnék a kert,
tépett füzérként fölszegezve,
úgy megteltem e friss zsivajjal,
mi elkallódunk, ők hazatalálnak.
úgy telezengett az irigyelt
állati jókedv bölcsessége,
Mai utunkat 424 évvel ezelőttre kanyarítom
hogy valami könnyű égbe,
vissza. 1594. május 30-án lelte halálát Balassi
földöntúli békességbe
Bálint.
vittek, emeltek a földi rigók (…)
E hely közelében a Víziváros ostrománál
kapott halálos sebet 1594. május 19-én KékAz állati lét bölcsessége nem a könnyű ég kői és Gyarmathy Balassa Bálint költő végföldöntúli békessége, hanem a földre vissza- vári katona, a magyar nyelvű líra európai
szállt józanság – tanítását itta szemem.
rangú megteremtője. E szöveg áll megsebeHogy aztán az eredetileg erdésznek készülő sülésének helyén, egy várfalromon az eszterMarian Adam Waligóra lengyel pálos szer- gomi Kis-Duna sétányon.

Gomolyfelhők Csíksomlyó felett 2018 pünkösdjén

Vadszőlő borította – Balassi Bálint megsebesülésének helye az esztergomi Kis-Duna sétányon

Élete során többször s hosszan időzött Lengyelországban. 1575-ben a zászlósúrrá kinevezett apa, Balassi János, hogy udvarhűségét
bizonyítsa, a Báthory István elleni lázadók
közé küldte fiát, akit elfogtak. De a leendő
lengyel király – aki a kerelőszentpáli csata
után Kolozsvár főterén a legnagyobb kegyetlenséggel fejeztette le a Pókai fivérek egyikét
– Békessi Gáspárnak s az ifjú Balassinak is
nemcsak hogy megkegyelmezett, de magával
vitte őket Krakkóba a koronázásra is. 1589
őszén Balassi újra Lengyelországban bujdokol, itt s ebben az évben született legismertebb
verse, az Egy katonaének is, ahogy az Adj
már csendességet című himnusza is 1591ben.
Az ún. hosszú háborúban, a török ellen indított hadjáratban újra katonáskodott. Esztergom ostroma során, 1594. május 19-én
gyalogosroham közben egy szakállas ágyú
golyója mindkét combját elroncsolta. A seborvos amputációval még megmenthette volna,
de ő nem fogadta el, mondván, egy vitéz nem
élhet lábak nélkül. A vérveszteség és a vérmérgezés miatt május 30-án hosszas szenvedés után hunyt el. Felvidéken, a Kriván
havasa alatti Hibbe kegyúri templomában temették el.
Pünkösd múltával, tavasz végén, a nyár
ígéretében a Negyvenedik Cupidónak való
könyörgés (…) néhány versszakával búcsúzom egy hétig, kedves Olvasóm:

(…) Mint szép virágok, fák meg nem újulhatnak
tavaszi harmat nélkül,
Akképpen örömem nem lehet víg kedvem
nékem is nálad nélkül,
Vigasztald meg tehát, te, kit lelkem imád,
hadd éljek már bú nélkül!

Óh, te bölcs természet, minden nagy szépséget
együvé így mint forralsz?
Világ csudájára, szívek gyújtására
egy kegyesre mit csinálsz?
Angyali áldott szént, dicsőíttető fént
halandóra hogyhogy ádsz?

(…) Forr gerjedt elmémre, mint hangyafészekre,
sok új vers, mint sok hangya,
Arra, mert szívemben szerelem tüzének
csak te vagy édes langja,
Szózatod búm verő vigasságtételnek
zengő s gyönyörű hangja.

Öszvekulcsolt kézzel, hajlott térddel-fővel
Juliámnak könyörgék,
Midőn jóvoltától, mint istenasszonytól,
kegyelmet reménlenék,
Hogy megkegyelmezne, tovább ne gyötrene,
Áment reá kiálték.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018 utolsó hetében, a középiskolai
ballagások idején

2018. május 25., péntek _____________________________________________ SZÍNES VILÁG _______________________________________________ NÉPÚJSÁG

A segesvári Leprások temploma

A Segesvárra látogató turisták tízezrei elsősorban – sokszor kizárólag – a várban
látható nevezetességeket tekintik meg: az óratornyot a
benne levő múzeummal, a ma
is régi pompájukban látható
várbástyákat és a több száz
éves templomokat. A várfalakon kívül található nevezetességeket kevesen látogatják
meg, noha ilyenek is vannak.

Veress László

Ezek egyike a várral szemben, a
Küküllő jobb partján épült Leprások temploma.
Az eredetileg római katolikus,
később evangélikus-lutheránussá
lett templom a 15. században épült,
de kimondottan leprástemplomként,
a környékét lepratelepként, az itt
épült ingatlanokat leprás betegek
kórházaként, lakóházaként, egyszóval leprosoriumként csak a 16. századtól (1575) említik, mintegy
kétszáz éven keresztül. A leprosorium folyóvíz – Segesváron a NagyKüküllő – mellé telepített,
leprásokat ápoló ispotály.
A lepra magyar neve bélpoklosság, az emberiség könyörtelen betegségeinek egyike, gyógyításában
évezredeken keresztül szinte tehetetlen volt az orvostudomány. A
Biblia tanúsága szerint számtalanszor ejtette rettegésbe származása
helyén (a Gangesz és a Nílus vidékén) a keleti népeket és később Izraelt. Európában először az ókori
Görögországban tűnt fel, neve is
ebből az időből, talán Hippokratésztől származik. Aztán eljutott a
Római Birodalomba is, hozzájárulva a hatalmas birodalom összeomlásához. Az ókori szerzők
elephantiasisnak is nevezték.
Kontinensünkön szélesebb körben a 11-13. században, a keresztes
hadjáratok során terjedt el, az ide
visszatérő, megfertőzött katonák
által.
A fertőzés megelőzése céljából a
leprás betegeket a középkorban elkülönítették, sajátos ruhát kellett viselniük, amire csengőket is
akasztottak, zászló, fehér bot, kerepelő használatára kötelezték őket,
mielőtt bekerültek volna a leprosoriumba, és bizonyos jogaiktól is
megfosztották őket. Európában
megkezdték a leprás betegek gyógyítására szolgáló kórházak építését, a 15-16. század fordulóján

számuk már közel húszezer volt. Az
intézkedések és a javuló életkörülmények nyomán Európában fokozatosan alábbhagyott a lepra, de
kegyetlenül lecsapott az újonnan
felfedezett Amerikára és NyugatAfrikára.
A történelem során különböző
kezelési módszerekkel próbálkoztak, például kígyó- és skorpióméreggel, méhcsípéssel, külsőlegbelsőleg
alkalmazott
emberi
vérrel.
A bélpoklosságot a leprabacilusok okozzák, szoros és tartós érintkezés útján, zsúfolt, rossz higiénés
közösségekben, gyakran egész családokban terjed. Bizonyos élelmiszerek, emberi nyál (cseppfertőzés)
terjeszti. A fertőzés lappangási időszaka hosszú, hónapokig, évekig (35 év) eltarthat, anélkül, hogy az
áldozat tudná, hogy beteg. Különböző formákban jelenik meg, a
kórokozó típusától függően: a
bőrön, az idegek mentén, láz, szédülés, álmosság, reumatikus fájdalmak kíséretében. Később a bőrön
kiütések, foltok, hólyagok, diónyi
nagyságú daganatok jelentkeznek,
elsősorban az arcon, amely feldagad és eltorzul. Ez a folyamat tovább terjed a garat, a gége
belsejébe, annyira, hogy fulladás
léphet fel. Gyakran a betegség kézés lábujjak, majd az egész kéz, láb
elvesztésével, az orrszövet eltűnésével jár.

A lepra kórokozóját évezredek
tudatlansága után, 1893-ban írta le
először egy norvég tudós, és csak
1946-ban készült el az első hatásos
ellenszere.
A világon jelenleg legkevesebb
tízmillió leprás beteg él, többségük
a trópusi országokban (India, Indonézia, Afrika, Dél-Amerika). Elszomorító, hogy évente legalább
kétszázezerrel nő a betegek száma.
Nem olyan régen még a Balkán-félszigeten is markánsan jelen volt. Az
1970-es években dr. Péter Mihály,

az OGYI mikrobiológiai tanszékének egykori professzora Brăilából
Marosvásárhelyre érkezett néhány
vendégmunkáson diagnosztizálta a
leprát. Leprástelep országunkban
ma is létezik a Duna-delta közelében. 2015-ben húsz, majd egy
2017 májusában megjelent riport
szerint a Duna-deltában levő Tichileşti-en 1920-ban épült lepráskórházban (létezését hosszú időn
keresztül eltitkolták) még tíz leprás volt, talán az utolsó betegek
egész Európában.

Segesvár a középkorban Erdély
egyik legfontosabb városa volt
mind gazdasági-kulturális, mind
egyházi-betegápolási szempontból.
Kolostoraiban számos különböző
járványos vagy súlyos betegségben
szenvedőt – feketehimlő, pestis,
malária, kolera, Szent Antal tüze –
kezeltek. 1530-tól 1556-ig Segesvár
lakossága lutheránus hitre tért, a
legtöbb szerzetes, aki a gyógyításban jártas volt, elhagyta a várost,
szerepüket mások – világiak – vették át, akik korábban a szerzetesek
munkatársai voltak.
A város nyugati részében, a Küküllő jobb partján, a Grüngraas
nevű réten levő templom közelében
1575-ben a város egy új „kórházat”
építtetett, amely tulajdonképpen néhány kunyhóból állt, a leprás betegek
elkülönítésére.
Az
épületegyüttes része volt a templom, iskola, tanítók háza, ispotály és
kisebb lakóházak. A kunyhók közül

15

egy még a 19. század elején létezett.
A kunyhók környéke ebben az időben a Siechof (gyengélkedők, betegek udvara) elnevezést kapta, ez a
városrész így ismert napjainkban is,
és a ma is létező úrháza a Leprások
temploma nevet viseli azóta is.
A betegek nem mehettek be a
templomba, a falain kívül hallgatták
a vigasztaló, bátorító igét, amelyet
a lelkipásztor a templom falán kívül
létrehozott szószékről hirdetett a
beteg embereknek. A külső szószék
napjainkban is eredeti állapotában
megtekinthető, talán egyedülállóan
Európában. Valószínű, hogy a leprás betegek hozzátartozói is eljártak
a templomba, láthatták betegeiket,
de a fertőzés veszélyét elkerülhették.
Egyes vélemények szerint a siechofi kunyhók pestises betegek felvételére
szolgáltak,
aminek
ellentmond az a körülmény, hogy az
ingatlanok nem voltak alkalmasak
nagyobb számú beteg felvételére, a
pestis viszont ugyanabban az időben mindig nagyszámú, a város harmadát is érintő megbetegedést
okozott. Másrészt a 20–30 évig is
sínylődő leprás betegeknek szükségük volt az állandó lelki vigasztalásra, míg a gyors lejáratú pestisben
szenvedőknek kevésbé.
Segesváron a leprajárvány a 17.
század utolsó harmadában ért véget.
A lutheránus egyház halotti anyakönyve szerint 1674-ben van bejegyzés egy, a leprástelepen elhunyt
betegről, a későbbiekben hasonló
bejegyzés már nincs. A külső szószéket 1684-től nem használták, a
hozzá vezető kijáratot befalazták,
belül a falon karzatot építettek.
Mintegy 200 évvel később, a széles
vágányú vasút építésekor a leprosorium utolsó épületeit is lebontották.
Jelenleg a templomot a görögkatolikusok használják.
A Küküllőn a 16. században egy
fahíd épült a Siechof irányába,
amely a Pons Leprosorum nevet viselte. Helyén az 1980-as években
épült híd köti össze a Küküllő két
partján levő utcákat.
A templom környéke ma már be
van építve, lakóházak veszik körül
a szomorú emléket. A város nevezetességeire kíváncsi turista számára
nem eléggé hozzáférhető ez a jobb
sorsra érdemes objektum. A templomot magas kerítés veszi körül, kapuja állandóan zárva van, ráadásul
a nevezetes szószéket néhány éve
dús koronájú fa takarja el, fényképezésre teljesen alkalmatlan.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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A MÁJUSI ÉVFORDULÓK (1.)

című pályázat nyertesei:
GOMBOS ZOLTÁN, Marosvásárhely,
Szabadság u. 60. sz.
OZSVÁTH ÉVA, Marosvásárhely, Predeál u. 49. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
BATTHYÁNY; LESAGE; MARX; VAY; HOLLÓSY;
COŞBUC; KANIZSAI; ZICHY.
kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. Festő, iparművész, 150 éve született (Sándor). 4. Festő, 200 éve
született (Henrik). 10. Fekvőbútor. 11. Maró gúny. 12. Francia operaszerző, 200 éve
született (Charles). 17. Meggyőződéssel mond. 19. Készpénz (röv.). 20. Rigid. 21.
Karmester (Alberto). 22. Juttatnak neki. 23. Gabonát betakarít. 24. Lyukas sál! 25. A germánium vegyjele. 26. Jugoszláv diktátor (Joszip Broz). 28. Német tv-adó. 29. … Svevo,
olasz író. 31. Nagyon öreg. 32. Alá. 33. Az Aare francia neve. 34. Magas növény. 35. Tíz
(angol). 37. Időmérő része. 39. Madridi képtár. 42. A mélybe. 43. Kis ház. 44. Világos
(német). 45. A szabadban. 47. A metán után következik. 49. Állat (német). 50. Aki ezt
húzza, horkol. 52. Lengyel író, 150 éve született (Stanislaw). 53. Kipling kígyója.
FÜGGŐLEGES: 1. Vízi növény. 2. Az ezüst vegyjele. 3. Nagy üzem. 4. Angol író
(Oscar). 5. Az öt tó egyike. 6. Vastagabb pálca. 7. … deux (kettesben). 8. Sírásra késztet.
9. Kolozsvári festő, 150 éve született (Sándor). 13. Négyszeres olimpiai bajnok amerikai
diszkoszvető (Alfred). 14. Hatalmában tart. 15. Háló (angol). 16. Védelmez. 18.
Építőjáték. 20. Angol drámaíró, Shakespeare elődje, 425 éve ölték meg (Christopher).
21. Izraeli légitársaság. 22. A házon kívül. 24. Állj! a közlekedésben. 26. Vonalzóféle. 27.
Francia regényíró, 100 éve hunyt el (Georges). 29. Közel-keleti állam. 30. Rejteni
igyekszik. 31. Szilaj. 33. Állítanak róla. 34. Hátsó rész. 36. Nem koronás államfő. 38.
Megszégyenít. 40. Rakéta regénytár (röv.) 41. Kallimakhosz műve. 44. Apró. 46. Becézett
Ibolya. 48. A kis Tur partjai! 49. Kettős betű. 50. Lesetlen! 51. A tetejére.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 7-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 Salman Rushdie indiai író
egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.
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Megfejtések
a május 18-i
számból:

Klasszikus (ikrek): Nemtudás.
Skandi: Napközben nem kiabálhatok az ügyféllel, de valahol csak kell ordítanom!

KOBAK KöNYVESBOLT

VÍZSZINTES: 1. Gyógyír – Elakaszt, buktat. 7. Szibériai folyó – Maga. 8. Vízparti
növény – Erjesztett takarmány. 9. Kissé kattog! – A szén, jód és hidrogén vegyjele. 11.
Szótoldalék – Rés, népiesen. 12. Karám – Össze ellentéte. 14. Tetejére – Gúzs része! 15.
Formálódik – Vad. 18. Kolostorvezető szerzetes – Heveny. 19. Beszél a gúnár – Megakadályoz. 22. Betűt vet – Nyűg páros betűi. 23. Folyékony vulkáni kőzet – Régi történet. 25.
Bibliai férfinév – Zuhany. 27. Éra – Hátragurul! 28. Alvás közben látjuk – Angol diákváros.
30. Sürgetőszócska – Máltai és spanyol gépkocsijelzés. 31. Nett, csinos – Összecsukható
nyeles szemüveg.
FÜGGŐLEGES: 1. Lábízület – Csomó, bog. 2. Illatos fűszernövény – Manilakender.
3. Kettős betű – Kubai és kambodzsai autójelzés. 4. Nyakmelegítő – Zokog. 5. Fontos
akta – Föld alatti járat, vágat. 6. Indiai mohamedán uralkodói cím – Hyppolit, a … (magyar
film). 10. Nyílás, hasadék – Dolgozik a mozdony. 13. Bűnhődik – Lábbal tapos. 16. Koncentrációs tábor – Zsírosparaszt. 17. Gyülekezet, társas kör – Unszol, lázít. 20. Hitszegő,
renegát – Kedvelt női név. 21. Régi fémpénz – Mostani idő. 24. Hegedű tartozéka – Megvastagodott gyökér, föld alatti szár. 26. Tartó – Gléda. 29. A nátrium vegyjele – Csendes
manó!
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öSSZEHíVÓ

Marosvásárhely polgármesterének 2018. május 23-ai 2712-es számú rendelete értelmében
rendes ülésre hívják össze a marosvásárhelyi tanácsot szerdán, május 30-án 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére,
a 45-ös terembe, a következő
NAPIRENDDEL:
1. Határozattervezet a Marosvásárhely területi-közigazgatási egység 2018-as évre vonatkozó költségvetésének kiegészítéséről.
2. Határozattervezet a szociális központban – éjszakai menedékhelyen gondozott gyermekek családjainak nyújtandó kivételes pénzügyi támogatások maximális összegéről és odaítélési feltételeiről.
3. Határozattervezet az összes marosvásárhelyi iskola és óvoda felszereléséről defibrillátorokkal és
újraélesztési próbababákkal.
4. Határozattervezet a December 30. utca átnevezéséről I. Mihály király utcára.
5. Határozattervezet a 2018–2019-es tanévben a bölcsődei szolgáltatásokat igénybe vevő gyerekekre
vonatkozó havi átlagköltség jóváhagyásáról.
6. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács 2017.09.28-ai 261-es számú határozatának módosításáról, amely a helyi tanács képviselőinek az állami közoktatási intézmények igazgatótanácsaiba
való kinevezéséről rendelkezik.
7. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és helyi tanács 2018. június 7-11.
között a magyarországi Zalaegerszegre utazó küldöttsége járandóságának a helyi költségvetésből devizában történő kifizetéséről.
8. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 2,27 négyzetméteres
terület közvetlen haszonbérbe adásáról Sămărghiţan Gheorghénak és feleségének, Olimpiának.
9. Határozattervezet a helyi tanács 2018. 01. 30-i 24-es számú határozatának kiegészítéséről, amely
az Aquaserv Rt-vel a vízellátási szolgáltatások kezelésének átruházására vonatkozóan megkötött 2010.
03. 05-i 22/202662-es számú szerződésbe belefoglalta a 2016. 03. 30-i 22-es számú – „Ivóvíz- és
szennnyvízcsatorna-hálózat a marosvásárhelyi Éden utcában” elnevezésű – munkaszerződés alapján
megvalósított új ingóságokat.
10. Határozattervezet a város tulajdonát képező, bizonyos nem lakás rendeltetésű helyiségekre vonatkozó bérleti szerződések meghosszabbításáról.
11. Határozattervezet bizonyos marosvásárhelyi egyházközségek 2018-as évre vonatkozó támogatásának jóváhagyásáról, a 82/2001. számú kormányrendelet és az újraközölt 1470/2002. számú kormányhatározat értelmében.
12. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról a térségi városrendezési terv
(PUZ) – a területek átkonfigurálása, valamint a közös lakások és multifunkcionális terek elhelyezkedésének szabályozása, a Szabadi út 109; 109/A; 111; 113 számoktól a Cdin Hagi Stoian utcáig érvényes
helyi vonatkozású városrendezési szabályozás szerint. Kezdeményező: a Fusion Construct Kft.
13. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról a térségi városrendezési terv
(PUZ) – lakópark építésére vonatkozó szabályozás megállapítása, a marosvásárhelyi tanács által elfogadott 103/2016. számú PUZ módosítása, Gyümölcsfa utca, szám nélkül – szerint. Kezdeményező:
az Arcoflor Construct Kft.
14. Határozattervezet a Şcoala Ardeleană szoborcsoport és Bethlen Gábor fejedelem szobra helyszínének jóváhagyásáról.
15. Határozattervezet a Năvodari utca 18. szám alatti 772 négyzetméteres telek 19/351 része Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába tartozásának megállapításáról és betelekeléséről.
16. Határozattervezet a Dicoi Cristian és felesége, Dicoi Emilia Maria tulajdonát képező 49 négyzetméteres telek megvásárlásának jóváhagyásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába, a
„Ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat bővítése és a szennyvíz-szivattyúállomás elhelyezése az Éden
utcában” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében.
17. Határozattervezet a marosvásárhelyi Constandin Hagi Stoian utcában található 58 négyzetméteres terület áttelekeléséről Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába, Rauca Şerbantól és feleségétől, Rauca Ioana-Roxanától.
18. Határozattervezet a marosvásárhelyi Dózsa György úton – szám nélküli területen – található
2036 négyzetméteres telek Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába tartozásának megállapításáról és betelekeléséről és a helyi tanács 2017. 09. 28-i 252-es számú határozatának visszavonásáról.
19. Határozattervezet a marosvásárhelyi Rózsa utca 1A szám alatt található telek-ingatlan Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába tartozásának megállapításáról és betelekeléséről, és
a helyi tanács 2017. 11. 28-i 323-as számú határozatának visszavonásáról.
20. Határozattervezet a marosvásárhelyi Jeddi úton – szám nélküli területen – található 153 négyzetméteres telek Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába tartozásának megállapításáról
és betelekeléséről, a Regional Business Solutions Kft.-től.
21. Határozattervezet a Rózsák tere 19. szám alatti ingatlan III-as helyisége és 42/950 négyzetméternyi része Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába tartozásának megállapításáról.
22. Határozattervezet a marosvásárhelyi tanács 2016.08.30-ai 27-es számú határozata 1-es cikkelyének frissítéséről, amely a helyi tanács 2005.11.30-ai 297-es számú határozata által létrehozott marosvásárhelyi közlekedési szakbizottság összetételéről rendelkezik, és a helyi tanács 2014.11.14-ei
300-as számú határozata 1-es cikkelyének frissítéséről, amely kiegészíti a közlekedési szakbizottság
összetételét.
23. Határozattervezet bizonyos javak átminősítéséről Marosvásárhely megyei jogú város köztulajdonából a magántulajdonába, valamint ezeknek a javaknak a használaton kívül helyezéséről és megsemmisítéséről.
24. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Városi Sportklub igazgatótanácsi tagjainak kinevezéséről.
25. Határozattervezet a háromoldalú megállapodás jóváhagyásáról (vitarendezési megállapodás)
Marosvásárhely megyei jogú város haszonélvező részéről, valamint a CAD (vitarendezési bizottság)
egységes elbírálójának honoráriumát képező összegek kifizetéséről.
26. Határozattervetzet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról a térségi városrendezési terv
(PUZ) – funkcionális terület újrakonfigurálása lakónegyed építési szabályainak meghatározásához,
a lakóparkokra vonatkozó felszereltséggel (nyilvános eszközök, általános érdekű szolgáltatások), a
Băneasa utca 2. szám, a Cukorgyár térsége, a Szabadság utca, a Băneasa utca, a I.H. Rădulescu utca
térségének helyi vonatkozású városrendészeti szabályozása szerint. Kezdeményező: a Maurer Imobiliare Kft.
27. Határozattervezet PÁLYÁZAT megszervezéséről Marosvásárhely belvárosára vonatkozóan –
Győzelem tér – Rózsák tere – Petőfi tér – Bernády tér – Vár sétány, „MY CITY Tîrgu Mureş/Marosvásárhely/Neumarkt”.
28. Határozattervezet a marosvásárhelyi tanácsnak a Marosvásárhely megyei jogú város és a Helyi
Közszállítási Rt. (Transport Local SA) közötti, járműjavítási, járműtakarítási és időszakos műszaki
ellenőrzési szolgáltatásokat érintő együttműködésre vonatkozó 2018. 02. 27-i 49-es számú határozatának visszavonásáról.
29. Határozattervezet a 2018-ra benyújtott kulturális programok, projektek, események vissza nem
térítendő támogatására vonatkozó összegek elfogadásáról Marosvásárhely helyi költségvetéséből,
amelyek a 2018.06.01. – 09.01. közötti időszakban valósulnak meg.
Dr. Dorin Florea polgármester
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

TERMOPÁN, PÁRKÁNY, SZÚNYOGHÁLÓ, VASAJTÓ, TETŐSZERKEZETEK, REDŐNY, SZALAGFÜGGÖNY, SZÍNPADI
FÜGGÖNYÖK RENDELÉSRE. Javítást is vállalunk. Tel. 0744-504536. (62194)
ÉLELMISZERT FORGALMAZÓ CÉG megbízható ÁRUKISZÁLLÍTÓ SOFŐRT alkalmaz B kategóriájú jogosítvánnyal, azonnali munkakezdéssel. Tel. 0722-555-020. (20088-I)

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz.
Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki
csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756128-313. (19953-I)

MAGÁNCÉG VÍZÓRA-LEOLVASÓT alkalmaz részmunkaidőre.
Tel. 0265/250-618, 0744-572-875. (20096)

ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN
FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni
lehet a következő telefonszámon: 0745-113-979. (sz.-I)

ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0745-832-391. (20162-I)
KFT. SOFŐRT alkalmaz (3,5 t) árukiszállításra Maros megyében.
Tel. 0721-458-860. (sz.-I)
KERTI MUNKA VÉGZÉSÉRE alkalmazunk egy személyt JEDDEN. Érdeklődni a 0733-008-775-ös telefonszámon. (20158)
KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓT, SOFŐRT alkalmaz.
Tel. 0744-707-550. (20160-I)

Az ERIVAN IMPEX KFT. sürgősen alkalmaz 30-60 év közötti FÉRFIT a csomagoló és rakománykezelő osztályra, és 25-55 év közötti
NŐKET a termelési osztályra. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 715 óra között. Érdeklődni a műhelyben: Marosvásárhely, Szabadi (Voinicenilor) út 147. szám. Tel. 0745-004-504, 0733-089-968. (20161-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0740-592-229, 0742298-872. (20043-I)

MAROSSZENTGYÖRGYI FAKERESKEDÉS tapasztalattal rendelkező RAKTÁROST alkalmaz. Érdeklődni a 0740-403-808-as telefonszámon. (20165)

A marosvásárhelyi EUROPA PANZIÓ-VENDÉGLŐ alkalmaz
SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, TAKARÍTÓNŐT. Nem szükséges régiség. Cím: 1918. December 1. út 97. szám. Tel. 0756-281-135.
(8655-I)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz SZEMÉLYZETET A TERMELÉSI
OSZTÁLYÁRA. Az önéletrajzokat a cég székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa György u. 197. szám – nyújthatják be vagy elküldhetik a
következő e-mail-címre: hr@triplast.ro. Érdeklődni a 0742-147-717es telefonszámon. (62290-I)
FÉMKERÁMIA, VÁZ ÉS VÁZPROTÉZISEK készítésére alkalmas FOGTECHNIKUST keresünk. Tel. 0720-019-289, 10-14 óra között. (8677-I)

KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT. Tel. 0744-798-270.
(8689-I)

PIZZAKÉSZÍTŐKET, SZAKÁCSOKAT, PINCÉREKET, BÁROSOKAT, PIZZAKIHORDÓKAT, PIKOLÓKAT alkalmazunk. Érdeklődni: tel. 0740-084-090. (sz.-I)

GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ FŐSZAKÁCSOT alkalmazunk. Érdeklődni: tel. 0740-084-090. (sz.-I)

HOLLANDIAI ÜVEGHÁZI, GYÁRI, RAKTÁRI MUNKÁK.
Azonnali indulás. Órabér: 10,4 euró. Tel. 0740-881-428, 0753-837335. (8670)

A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra. Tel. 0744-644026. (20170)

A DUDA TRANS KFT. D kategóriás hajtásival rendelkező SOFŐRÖKET alkalmaz személyszállításra. Tel. 0747-048-444. (20172-I)

A marosvásárhelyi November 7. negyedbeli NORDIC BÁR (az
Unicnál) sürgősen alkalmaz BÁROSNŐT. Érdeklődni a bárban vagy
a 0744-613-505-ös telefonszámon. (8726)

A marosvásárhelyi TEXTIL HOSPITAL KFT. alkalmaz teljes vagy
részmunkaidőre, előnyös feltételek mellett szakképzett SZABÓKAT
ÉS VARRÓKAT marosvásárhelyi ruhajavító, -igazító műhelyeibe. Érdeklődni a 0744-754-190-es telefonszámon. (20179)

RÉGI ÉPÜLETEK, HOMLOKZATOK RESTAURÁLÁSÁVAL
FOGLALKOZÓ KFT. MUNKAERŐT alkalmaz terepmunkára, betanulási lehetőséggel. B kategóriájú jogosítvány előnyt jelent. Tel.
0731-709-613. (sz.-I)
A LIND EFECT ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALAT LOGISZTIKAI SZERVEZŐT alkalmaz. Szervezettség és technikai érzék előnyt jelent.
Hívja most a 0722-667-783-as telefonszámot. (20179)
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
Az INGATLANKEZELŐ és PIACIGAZGATÓSÁG KFT. elad leírt
betonasztalokat.
Érdeklődni
a
0265/250-260, 0265/250-225-ös telefonszámon, vagy a székhelyen, a
Cuza Vodă utca 89. szám alatt. (sz.)
ELADÓ 2 szobás tömbházlakás: termopán ablak, új vasajtó, saját hőközpont, fali- és padlócsempe, pince és
garázs, elérhető áron. Tel. 0754-323475, 10-20 óra között. (8661-I)
ELADÓ VII. emeleti garzonlakás.
Ügynökségek kizárva. Tel. 0755-911-482.
(8591)

ELADÓ Nyárádremetén családi ház: 4
szoba, konyha, fürdőszoba, melléképületek, istálló stb. Tel. 0748-608-069.
(8628)
ELADÓ ház Nyárádszeredában. Tel.
0756-630-249. (8646-I)
ELADÓ ház 1100 m2-es telken, aszfaltúton megközelíthető, Márkod faluban. A ház téglából épült: 2 szoba,
konyha étkezővel, veranda, fürdőszoba, kamra, melléképületek, garázs, istálló, csűr, kút. Irányár: 15.000
euró. Tel. 0740-072-770, 00-36-703614-373. (8614-I)

ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261023. (8331)

KERESEK eladó vagy kiadó 1-2 szobás
lakást. Tel. 0748-498-357. (8605)
KIADÓ teljes berendezéssel ellátott 2
szobás tömbházlakás nem dohányzónak a November 7. negyedben. Tel.
0770-171-720. (8558-I)

KÖZPONTI FEKVÉSŰ, kertes magánházban kiadó kétszobás apartman saját hőközponttal hosszú távra.
Tel. 0721-976-241. (8648-I)
FIATAL
PÁR
albérletet
keres
Marosvásárhely 5-10 km-es körzetében.
Tel. 0752-556-343. (8689)
ELADÓ 500 m2-es épület (közművesítve) 58 ár területtel: a volt kisszentlőrinci (Nyárádszereda) kollektívépület: termelőcsarnok, raktár, gombatenyésztő, farm stb. Tel. 0740-188018. (8538-I)
ELADÓ 14 ár építkezésre alkalmas
telek Sáromberkén, a főút mellett. Tel.
0720-487-644. (8244-I)

ELADÓ 0,47 ha gyümölcsös belterületen. Tel. 0740-086-654. (8484-I)
VESZEK
régi
festményeket,
képkereteket, antik bútorokat, bármilyen
régiséget. Tel. 0731-309-733. (8484)
NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a Niki
Park üzletben. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0744-438-594.
(20084)
BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (8318)

ELADÓ 50 fokos gyümölcspálinka, litere
30 lej, és nagyon finom házi bor, litere 7
lej. Érdeklődni 9-13 és 17-20 óra között.
Tel. 0743-034-390, 0265/261-148. (8568)

ELADÓ Dacia-gumi és alkatrészek,
perzsaszőnyeg, autogájzer-alkatrészek,
automata
mosógép,
biciklik.
Tel.
0365/448-371. (8639)
ELADÓK: 2 db Singer cipészvarrógép, 2 db Nei színes tévé, Bosch vízmelegítő, Fég konvektor, egy antik
asztal, egy csiszológép és egyebek.
Érdeklődni a 0770-617-291-es telefonszámon. (8697-I)

ELADÓ 1 ha erdő és 1,16 ha szántóföld
Székesen. Tel. 0745-206-048, 0265/311271. (8333)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367. (1690)

VESZEK vagy beveszek nagybányai
és más festményt (Pál Lajos, Olariu
stb.), ezüstöt, antik tárgyakat, bútort.
Bernády tér 4. szám. Tel. 0740-147380. (8183-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831. (8384)

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, nemélelmiszer-kereskedelem
6. Székely Vértanúk u. 10–12. szám, 87,28 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
7. Ifjúság utca 3., 7,30 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
8. Forradalom u. 21, 3-as helyiség az udvarban, 12,80 négyzetméter, garázs – korlátozott körű ajánlattételi eljárással.
Az árverésre 2018. június 11-én 10 órától kerül sor a dokumentáció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca
2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni (ára 100 lej)
május 23-ától, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni és a dossziét
benyújtani június 8-án 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.
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, hogy
ismét sikeres a magánélete és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez
ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól,
élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

TŰZIFA eladó: gyertyán és bükk. Tel.
0747-594-011. (1690)

ELADÓ kemény tűzifa: gyertyán és bükk.
Tel. 0745-793-465. (8616)

ELADÓ kemény tűzifa: gyertyán és bükk.
Tel. 0743-475-180. (8616)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707-713.
(1690)
KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0748977-768. (8599-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(8667)
MAGÁNSZEMÉLY, sürgősen vásárolok 2 vagy 3 szobás tömbházlakást
a Kornisán, a főtéren vagy a November 7. negyedben. Tel. 0755-309-832.
(8710)
SÜRGŐSEN eladó 3 szobás, 2 fürdőszobás, garázsos magánház, 400 m2es telek, egyedül az udvaron, a Budai
negyedben. Tel. 0755-309-832.
(8710)
ELADÓ 3 szobás lakás a Tudorban,
az Înfrăţirii utcában: 65 m2, 3 szoba,
konyha, két fürdőszoba, kamra, 8 méteres terasz, alatta pince. Érdeklődni
a 0770-845-052-es telefonszámon 918 óra között. (8700-I)

MAGÁNSZEMÉLY vásárolna házat
közel a központhoz (Litoral, Budai,
Dacia, Furnica) elérhető áron (külön
udvaron).
Tel.
0755-088-553,
0365/425-247. (8730-I)
ELADÓ nagy kapacitású fejtőgép.
Tel. 0747-480-255. (sz.-I)
ELADÓ gyalupad, kukoricakas.
0365/441-167, 17 óra után. (8716)

Tel.

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (8595-I)
ELADÓ tíz hónapos törzskönyvezett,
rövid szőrű magyar vizsla kan. Tel.
0745-224-209. (8724-I)
KIADÓ 6 szoba 3 fürdőszobával a
Retezatului utcában; egy szoba 20-25 m2,
a szobák egy- vagy kétszemélyesek. Bér:
600 lej/hónap közköltséggel. Tel. 0722728-117, 0743-085-185, 0728-444-137.
(8745)

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)
IDŐSGONDOZÁST vállalok Marosvásárhelyen. Tel. 0745-942-882.
(8564-I)
ALKALMAZOK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (6445-I)
JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (7081)
ELTARTÁSI
szerződést
kötnék
marosvásárhelyi
lakásért,
cserébe
gondozást nem tudok vállalni, csak havi
pénzbeli támogatást. Tel. 0746-996-976.
(7808)

ELVESZETT

FUVAROZÓ, 3,5 tonnás autóbillenccsel szállítok: homokot, sódert,
földet, törmeléket stb. Tel. 0754-899512. (8682-I)

ELVESZÍTETTEM Péter Éva névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (8737)

NYUGDÍJAS
FÉRFIAKAT
keresek
ügynöki tevékenységre. Tel. 0744-843857. (20176)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(8392)
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. (8506)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (6018-I)
VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést fából, csatornakészítést, bádogosmunkákat, cserépforgatást. Tel. 0747-871-270, 0758639-258. (sz.-I)
VÁLLALOK manikűrözést, pedikűrözést és fodrászatot a kliens lakásán.
Tel. 0748-894-727. (8466-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (8285)

A Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
versenyvizsgát hirdet

egy ügyvezetőigazgató-helyettesi állás betöltésére a gazdasági igazgatóságra

Az írásbeli vizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyén tartják 2018. június 26-án 10 órakor. Az állásinterjú időpontját később közlik.
A beiratkozási dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny
III. részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet benyújtani a hivatal székhelyén, és tartalmaznia kell a 2008. évi 611es kormányhatározat 143-as cikkelyében foglaltakat.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a
könyvészet listája a hivatalban és a www.tirgumures.ro weboldalon
tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a Győzelem tér 3. szám alatti 85-ös irodában
és a 0265/268-330 telefonszám 110-es mellékállomásán. Kapcsolattartó Vita Ibolya tanácsos: vita.ibolya@tirgumures.ro.
Dr. Dorin Florea polgármester

IDŐS, beteg, fennjáró hölgy gondozását
vállalom heti 2 alkalommal 2-2 órát a
délelőtti órákban, szombat, vasárnap
kivételével. Tel. 0365/448-995, 20 óra
után. (8727)

MEGEMLÉKEZÉS

Évre év jön, az idő tovaszáll, de
gondolatunk mindig Rád talál.
Éltet minket a gondolat, hogy
odafent is mindig velünk maradsz.
Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal emlékezünk május 26-án GYÉRESI
MÁRIÁRA szül. Kádár halálának
4. évfordulóján. Szerettei. (8685)

Fájó szívvel emlékezünk május
25-én a deményházi születésű
JÁNOSI ÁRPÁDRA halálának
első évfordulóján. Szép emlékét,
jóságát szívében őrzi bánatos felesége, lánya, veje és unokája.
Nyugodjál békében, drága Árpi
tata! Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (8541-I)

Könnyes az út, amely sírodhoz
vezet, a Jóisten őrködjön pihenésed felett. Két kezed munkáját
mindenhol látjuk, áldott, szép emléked, amíg élünk, szívünkbe zárjuk.
Már egy éve könnyezik a szemünk, és összetört szívvel emlékezünk
május
28-án
a
vajdaszentiványi
SÁNTA
ANNÁRA. Emlékét őrzik lányai,
unokái, dédunokái és azok családja. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (8725)

Fájó szívvel emlékezünk május
25-én TŐKÉS ILONÁRA született
Kiss elvesztésének második évfordulóján. Szívünkben örökké
élni fogsz, mert nagyon szeretünk, hiányzol nagyon. Örök álmodat őrizze béke és nyugalom.
Szép emlékét őrzik szerettei.
(8562-I)

2018. május 25., péntek ________________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG
Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett
feleségre, édesanyára, nagymamára,
SZÖCS VILMÁRA halálának 6. évfordulóján.
Az idő múlhat, szállhatnak az évek, de elfeledni nem tudunk soha-soha téged.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerető családja. (8693)
Megrendült szívvel, lélekkel emlékezünk drága édesanyánkra,
PÉNZES MARGITRA halálának 10. évfordulóján és szeretett
öcsénkre, PÉNZES GYÖRGYRE eltávozásának 41. évében.
Emlékük legyen áldott!
Panni, Ákos és szerető családjuk. (8497-I)

Fájó szívvel emlékezem május 27-én szeretett férjemre, HANUSZ JENŐRE halálá-

nak ötödik évfordulóján. Nagyon hiányzol
nekem.
Soha nem feledő felesége, Piroska.
(8684-I)

Mély fájdalommal és soha el nem
múló szeretettel gondolok testvéremre, HORVÁTH ANDRÁSRA, a
MIF volt építésztechnikusára halálának 5. évfordulóján. Testvére,
Kati.
„Az ember csak egy nádszál, a
természet
legtörékenyebbje,
hanem egy gondolkozó nádszál.
Nem kell hozzá, hogy az egész
mindenség felfegyverkezzék, ha
el akarja tiporni. Egy kis gőz, egy
csepp víz meg tudja ölni. De ha a
mindenség eltiporná is, akkor is
az ember maradna nemesebb
annál, aki eltiporta, mert ő tudja
is, hogy meghal, míg a mindenség semmit sem tud arról az
előnyről, amivel az ember fölött
áll.”
(Pascal)
„Ne kérdezd a
Sorsot, mit dönt holnap,
Miénk a pillanat,
Élvezzük most és azt!”
(Friedrich Rückert) (8617)

Megpihenni tértél, hirtelen elmentél, szívedben az volt, hogy minket szerettél.
Fájó szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, május 27ére, drága édesanyánk, NAGY
MARGIT halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (sz.-I)

Imádkozva ágyad mellett álltam,
remélve, hogy segíthetek néked.
Fogtam a kezed, és bátorítottalak,
és a Jóistent arra kértem, hogy
még sok ideig maradjál velem. De
gyógyíthatatlan betegséged rövid
időn belül elszakított szeretett
családod köréből.
Fájó szívvel és sírig tartó szeretettel emlékeztetek minden rokont, barátot, kollégát, hogy ma
egy éve, május 25-én elveszítettük a szerető édesanyát, feleséget, nagymamát, az Igiena
Szövetkezet volt férfifodrászát,
ÁGOSTON KLÁRIKÁT. Isten jóságos szeretete őrködjön a sírod
fölött. Nyugodjál békében, drága
Klárikám! Férjed, Károly, leányaid: Ila és Gabriella, valamint a két
szeretett unokád, Abi és Kincső.
Emléked legyen áldott mindnyájunk szívében! (8658-I)

Megpihenni tértetek, a fájdalmat
elhagyva, melyet reménykedve,
türelemmel viseltetek magatokban. Kegyetlen volt a sors, elvett
tőlünk, de a szeretetetek örökre
itt
marad
velünk.
Szomorú szívvel emlékezünk
SINKA ERNŐRE (Öcsi) halálának
9. évfordulóján, valamint SINKA
ANCIRA halálának 5. évfordulóján. Csendes álmuk fölött őrködjön a szeretet és az emlékezés.
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! Gyászoló szeretteik. (8666)

Elvittétek a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytatok
itt: az emlékeket.
Bennünk él egy arc, a végtelen
szeretet, amit tőlünk soha senki
el nem vehet. Hiányotokat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélkületek.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága szüleinkre, a
jobbágyfalvi születésű BALUS
ADÉLRA szül. Kocsis halálának
6. évfordulóján és BALUS
JÓZSEFRE halálának 18. évfordulóján. Emlékük legyen áldott,
pihenésük csendes! Bánatos
gyermekeik: Árpika, Zsolt, Imola
és azok családja. (8674-I)

Itt hagytad azokat, akiket szerettél, itt hagytad mindazt, amiért
küzdöttél. Szívedben nem volt
más, csak szeretet, szorgalom és
munka volt az egész életed. Másképp lenne minden, ha velünk
lennél, ha hozzánk szólnál, ha
ránk nevetnél. Szívünkben a helyed nem pótolja semmi, őrizzük
emléked, nem fogunk feledni.
Fájó szívvel emlékezünk a jobbágyfalvi BALUS ADÉLRA szül.
Kocsis halálának 6. évfordulóján
és férjére, BALUS JÓZSEFRE halálának 18. évfordulóján. Emlékük
legyen áldott, pihenésük csendes! Bánatos szülei és testvérei:
Emőke, Zsiga, Rita és azok családja. (8675-I)

„Minden elhal, szétporlik e múló világon,
senki nem nyer győzelmet a rideg halálon! Mi porból lőn egykor, újra porba tér,
minden elhal, elmúlik, egykor véget ér.”
Szívünk fájdalmával emlékezünk DÁN
LAJOSRA halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Felesége, lánya, veje, fia, menye és unokái: Blanka, Johanna és Edina. (8301)

Szomorú szívvel emlékezünk
május 27-én HEGYI IBOLYÁRA
szül. Bakó halálának első évfordulóján. Emléke szívünkben él.
Nyugodjál békében! Szerettei.
(8679-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
május 25-én IMREH ROZÁLIÁRA
halálának 5. évfordulóján. Kedves emléke szívünkben mindig
élni fog. Férje, Viktor, gyermekei:
Emőke, Csaba és négy unokája.
(8705)

„De a tavaszidőt, ahogy ott kinyílik,
Mindenüvé vittem – elviszem a
sírig.”
(Berde Mária)
Szomorú szívvel emlékezem szerető férjemre, a nagyenyedi születésű KOVÁCS ZOLTÁNRA
halálának második évfordulóján.
Akik ismerték, gondoljanak rá
egy percet. Nyugodjon békében!
Bánatos özvegye, Kovács Éva.
(8692-I)

A Bolyai Farkas Líceum 1978-ban
végzett XII. D osztálya, kegyelettel emlékezünk elhunyt osztálytársunkra, KISS ELEKRE és
elhunyt TANÁRAINKRA. (8721-I)

„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
S akit szeretünk, azt nem feledjük
el.”
(Shakespeare)
Szomorúan emlékezünk édesapánkra, KOVÁCS ZOLTÁNRA
halálának második évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Bánatos gyermekei
családjukkal. (8692-I)

Az idő elmúlhat, elszállnak az
évek, de a mi szívünkben megmarad
szerető
emléked.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk május 25-én a vajdaszentiványi születésű BÁNYAI
ARANKÁRA halálának 5. évfordulóján. Bánatos férje, két leánya,
veje, négy unokája, két dédunokája és unokamenyei. (8701)

Kegyelettel és tisztelettel emlékezünk május 28-án HANUSZ JENŐ
volt barátunkra, munkatársunkra
halálának ötödik évfordulóján.
Felejthetetlen emlékét örökké
megőrizzük.
Jenő, nagyon hiányzol a baráti
körünkből. Nyugodjál békében!
Lala, Árpi, István és János. (8695)

„Minden élet csak ennyi? Az
ember akar valamit, építget, rakosgat, törekszik erre-arra…
aztán vége.”
(Wass Albert)
Igen, vége. De nem az örökkévalóságban. Három éve vége a földi
teendőknek. Három éve máshol
akar valamit. Ott tovább építget,
rakosgat, törekszik erre-arra…,
most már csendben, nyugalomban, örökre, id. TAKÁCS JÓZSEF
volt lőrincfalvi lakos, akinek halála gyógyíthatatlan sebet hagyott. Álma fölött őrködjön a
szeretet. Nyugodjál békében,
kicsi tata! Örökké emlékező szeretteid. (8715-I)

Megpihenni tértél, a sok fájdalmat
elhagyva, melyet reménykedve
viseltél magadban. Kegyetlen
volt a sors, mely elvett tőlünk, de
a te emléked itt marad közöttünk.
Nem az a fájdalom, amitől könynyes lesz a szem, hanem az, amit
magunkban hordozunk némán,
csendesen.
Fájó
szívvel
emlékezünk
GYARMATI IMRÉRE halálának
első
évfordulóján.
Emlékét
örökké őrzi felesége, Amália,
lánya, Hajni, veje, Feri, anyatársa,
Margit és unokája, Réka. (8720)

Az ő szíve megpihent, a miénk
vérzik, a halál fájdalmát csak az
élők érzik.
Szomorú szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
május 28-án a drága jó férjre,
édesapára, nagyapára, apósra, a
marosvásárhelyi
SZOMBAT
ZSIGMONDRA halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen
áldott, pihenése csendes! Szerettei. (8733-I)
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„Az idő talán begyógyítja a sebeket, de soha nem hoz feledést.”
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk életünk legszomorúbb napjára május 27-én, BOÉR
ISTVÁN halálának kilencedik évfordulóján. Nyugodj békében, az
angyalok vigyázzanak rád! Emléke szívünkben örökké élni fog.
Szerettei. (-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a pótolhatatlan
férjre, édesapára, SZÖLLÖSI
GYÖRGYRE halálának 8. évfordulóján. Az évek rohamosan telnek, de téged sohasem felejtünk,
gondolatban mindig velünk vagy.
Emlékét őrzi felesége, Anikó és
leánya, Blanka. (8738)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalommal búcsúzunk
SZŐCS ANNÁTÓL
a szeretett feleségtől, édesanyától, gyermektől, aki 2018. május
23-án elhunyt. Utolsó földi útjára
2018. május 26-án de. 11 órakor
kísérjük a marosvásárhelyi református temetőben.
ANNA örök!
Gyászoló szerettei. (8732-I)
Hirtelen mentél el, köszönni se
tudtál, örökre lecsuktad a szemed. Vigyázunk az álmodra, te
csak aludjál.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető férj, édesapa, nagyapa,
após, testvér, rokon és jó szomszéd,
JÁNOSI SÁMUEL
nyárádszeredai lakos életének
77. évében csendesen megpihent. Drága halottunkat május
26-án, szombaton 14 órakor kísérjük utolsó útjára a nyárádszeredai református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (8742-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély megrendüléssel búcsúzunk
nagyon jó barátunktól, osztálytársam
édesapjától,
CSOMÓS
ATTILÁTÓL, akinek emlékét szívünkben őrizzük örökké. A család
gyászában osztozik Ferencz
Levente és családja Budapestről.
(v.-I)

Megrendülve
értesültünk
a
nyomáti
születésű
ADORJÁNI GÉZA elhunytáról.
Isten
nyugtassa
békében.
Őszinte részvéttel kívánunk vigasztalódást a gyászoló családnak. Adorjáni Imi és családja.
(v.-I)

Megrendülten, fájó szívvel búcsúzunk évfolyam- és osztálytársunktól, SZŐCS (ZSOLDOS)
ANIKÓTÓL, és részvétünket fejezzük ki a családnak. A Bolyai
Farkas Líceum 1977-es évfolyama és F osztálya. (8749-I)
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Versenyvizsga
szerződéses
állásra

Koronka Polgármesteri Hivatala – Koronka, Fő út 108.
szám Maros megye –, a 2011.
évi 286-os kormányhatározat
értelmében versenyvizsgát hirdet egy megüresedett szerződéses
állás
betöltésére
a
polgármester szakapparátusa
keretében, meghatározatlan
időre:
• szerződéses I. besorolású
referensi állás a katasztrófavédelmi osztályon
Sajátos részvételi feltételek:
– középfokú végzettség
érettségi diplomával
– legalább három és fél évi
szolgálati idő
A versenyvizsgára a következőképpen kerül sor:
– írásbeli vizsga 2018. június
20-án 10 órakor a Koronkai
Polgármesteri Hivatalban
– az állásinterjú időpontját
az írásbeli vizsga eredményének kifüggesztésekor tudatják.
A beiratkozási iratcsomót a
hivatal székhelyén június 12-én
15 óráig lehet benyújtani. Bővebb felvilágosítás a 0265/243152-es telefonszámon, e-mail:
corunca@cjmures.ro

Gépjárművezető vagy, de még nem találtad
meg a helyed?
Csatlakozz Európa egyik legnagyobb
fuvarozóvállalatához kamionsofőrként!

Rád van szükségünk, amennyiben:
• betöltötted a 21. életévedet
• van C+E kategóriás jogosítványod, gépjárművezetői igazolványod
és digitális gépjárművezetői kártyád
• szeretnél egy dinamikusan fejlődő, tőzsdén jegyzett, megbízható
vállalatnál elhelyezkedni

Amit pedig mi kínálunk neked:
• Európa egyik legfiatalabb, legkorszerűbb flottáját, jól felszerelt,
kényelmes kamionokkal, az egész EU-t lefedő szervizháttérrel
• stabilitást, biztonságot adó munkahelyet: kiszámítható jövedelem,
fix napidíjas rendszer az alapbéren felül, mely tovább növelhető
gazdaságos fogyasztás esetén
• kezdőknek betanulási lehetőséget, folyamatos képzéseket
• céges buszjáratot Csíkszereda és Budapest között
Legyél akár tapasztalt sofőr, akár kezdő, mi számítunk rád!
Jelentkezz a 0757-062-600 vagy a 0266/312-071 telefonszámon,
vagy az angajarisoferi@waberers.com e-mail-címen.

A FAER, a vidék gazdaságát
és mezőgazdaságát támogató alapítvány
– Szászrégen, Apelor–Víz utca 5. –

versenyvizsgát szervez
egy referensi (Maros megye övezete) állás betöltésére

Elvárás:
– felsőfokú gazdasági vagy technikai végzettség
– alapos számítógép-kezelési ismeretek
– hajtási jogosítvány
– az angol nyelv ismerete (haladó szint)
– vidékfejlesztési európai pályázatokkal (POSDRU, PNDR) kapcsolatos tevékenységek ismerete előnyt jelent
Kérjük a jelentkezőket, hogy az önéletrajzot és szándéklevelet nyújtsák be a FAER Alapítvány szászrégeni székházában – Apelor 5. szám
– vagy küldjék el a fundatiafaer@gmail.com e-mail-címre, 2018. május
25-én 16 óráig.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen vagy a 0265/511-446, 0740-067627 telefonszámon.

Javában zajlanak
a Marosvásárhelyi Napok!

Pénteken, május 25-én 11 órától 21 óráig régi gépkocsik
varázsolnak retróhangulatot a várban, a veterán járművek parádéja keretében. 13 órától szintén a várban kerül sor a Lucian Blaga költészetét feldolgozó dalos-verses előadásra, 19 órától
pedig folkzenekoncert lesz. A napot a várban Marin Sorescu dzsesszritmusokon alapuló interaktív zenei estje zárja, 21 órai kezdettel.
A Ligetben 19 órai kezdettel a Red Parlament, Nicoleta Nucă,
a magyarországi Honeybeast, valamint Damian Drăghici&Brothers koncertezik. A zenerajongókat a közigazgatási palota óratornyában 21 órától szervezett koncert várja.
Szombaton a Ligetben Loredana és a Banda Agurida, valamint
a Vunk együttes biztosítja a szórakozást.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

A marosvásárhelyi export támogatásával,
befektetők idevonzásával foglalkozó kisés középvállalkozások ügynöksége
– AIMMAIPE –
versenyvizsgát hirdet a következő
köztisztviselői állások elfoglalására
meghatározatlan időre:

• tanácsadó (felső fokozat) – egy állás a gazdasági, jogi,
humánerőforrás- és adminisztratív osztályon
• jogtanácsos (fő fokozat) – egy állás a gazdasági, jogi, humánerőforrás- és adminisztratív osztályon
A dossziék benyújtásának határideje: 2018. június 13-án 16 óra,
az AIMMAIPE székhelyén, Marosvásárhelyen, a Dózsa György
utca 25. szám alatt. A versenyvizsgára június 26-án 10 órakor
(írásbeli) és 28-án 10 órakor (állásinterjú) kerül sor a székhelyen.
Bővebb felvilágosítás a könyvészetről és a részvételi feltételekről a székhelyen, a 0265/311-660-as telefonszámon vagy az
oficiutargumures@imm.gov.ro e-mail-címen.

A Mureş Insolvency SPRL –
Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám –, a
PArCoN Kft. cégfelszámolója, nyilvános árverésen eladja a Marosvásárhely, Raktár
utca 22. szám alatti székhelyű
eladósodott cég következő javait:
– kapusfülke, kikiáltási ár
2.200 lej;
– tűzvédelmi szekrény, 660
lej;
– Sony Vaio laptop, 390 lej.
Az árak nem tartalmazzák a
héát.
Az árverés június 8-án 13
órakor lesz a felszámoló székhelyén – Marosvásárhely, Gen.
Avramescu utca 4. szám –, és
hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek
azon jogi és/vagy magánszemélyek, akik/amelyek az árverés
előtti napon 13 óráig garanciaként kifizetik a megvásárolandó javak kikiáltási árának
10%-át, a részvételi díjat és
megvásárolják a feladatfüzetet.
Bővebb felvilágosítás a
0265/269-700-as, a 0265/261019-es és a 0745-146-096-os telefonszámon.

