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Kész a Nyárádtő–Radnót közötti autópálya-szakasz

18 gólpasszt
adott Martinić
a Csíkszereda
elleni meccsen

Örömkosárlabdát játszva nyert magabiztosan a Marosvásárhelyi CSM férficsapata a Csíkszeredai VSKC elleni
mérkőzésen, a C értékcsoport 6. fordulójában.

____________2.
Tízéves
az Erdély TV!
A sok huzavona, ígérgetés és késlekedés után szinte hihetetlennek tűnik,
hogy a szemünk előtt kígyózik a vadonatúj autópálya. Marosugránál a Lackod
és Gyulás felé vezető út felüljárójáról
látszik a legjobban, hogy valóban átadásra kész a Nyárádtő–Radnót közötti
szakasz. Csongvay Attila, a Geiger cég
ügyvezető igazgatója nem véletlenül, a
látvány kedvéért választotta a marosugrai felüljárót beszélgetésünk színhelyéül.

Mezey Sarolta

– Az autópálya kivitelezését 2017 májusában
kezdtük el, természetesen ezt a tervezés előzte
meg. A műszaki tervek elkészítése három hónapot tartott, de ennek az engedélyeztetése hoszszadalmasabb volt, s csak ezután kezdődhetett
el a kivitelezés. A vállalt határidő 12 hónap volt,
de mivel télen a munka lassabban ment, ezt
meghosszabbították. Így szeptember végére készültünk el vele. Ekkor jelentettük be a munka
befejezését.
– Tulajdonképpen a Marosvásárhely–Aranyosgyéres közötti autópálya öt szakaszából
kettő van befejezve.
– Igen, öt szakaszra osztották a két város kö-

Fotó: Nagy Tibor

zötti távot. Az első szakasz a marosvásárhelyi
bekötőúttól a Nyárádtő–Mikefalva közötti útig
terjed, ez még „tenderfázisban” van, még nincs
kihirdetve a győztes a munkálatok kivitelezésére. Aztán következik egy 10,4 kilométeres
szakasz, aminek az építője a Strabag volt. Ez is
átadás előtt áll. A harmadik, 3,6 kilométeres
szakasz, amit a Geiger készített, Marosugránál
kezdődik, és Csapó kijáratáig tart, a radnóti csomópont előtt. Ez teljesen kész van. Radnóttól
Maroskecéig egy konzorcium, az Astaldi–Max
Boegl 17,9 kilométeres szakaszon építi
(Folytatás a 3. oldalon)

Az Erdély TV éppen tíz évvel ezelőtt
alakult, az elmúlt évtizedről pedig ünnepségsorozattal emlékezik meg a
marosvásárhelyi székhelyű stúdió.

____________4.
Egy faragott kapu?

A kapu bejáratában a két oszlopfő jelképez egy alaprendet, ami mind egyénileg, mind a házasságra igaz. Az
embernek van egy bal oldala (a befogadó), egy jobb oldala (az adó része),
és van egy középpontja, amely a szív
által működik. Mi, emberek, ennek az
összhangjára törekszünk.

____________15.

Zöldhasú vírus

Benedek István
A jelek szerint a dollárkötegekkel való fertőződés
ugyanúgy terjed a politikumban, ahogy a számítógépes
vírusok randalíroznak az informatika világában. Legalábbis a közvélemény által Microsoft-ügyként ismert történet azt mutatja, hogy az informatikai óriásvállalat
romániai kormányzati üzleteiből gyakorlatilag majd
mindegyik olyan nagyfiú megpróbált valamennyit a saját
vagy pártja zsebeibe téríteni, aki megfordult az érintett
hatóságok környékén.
Most épp a szenátus elnöke van soron, aki állítólag egy
ugyanezen az üzleti vonalon érintett osztrák cégtől kapott
jelentős összeget azért, hogy a vállalat itteni fiókjának állami szerződései útját megegyengesse. Amint kiderült,
hogy a korrupcióellenes ügyészség a bűnvádi eljárás
megindítása érdekében a mentelmi joga megvonását
akarja kérni a szenátustól, az illető azonnal ellentámadott
a párhuzamos állam slágerlistájáról közismert dallamokkal. Ám órákon belül fényt derítettek rá a hírportálok,
hogy az ügy komolyabb, mint az érintett láttatni szeretné,
mert a több iratcsomóból összeálló ügy egyik dossziéját
az osztrák vádhatóságok küldték át a regáti ügyészeknek.
Az is az ügy komolyságára utal, hogy emberünk menten
visszamondta a pártcsaládjának épp a napokban zajló
európai kongresszusán való részvételt. A gyanú
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 14 perckor,
lenyugszik
16 óra 55 perckor.
Az év 313. napja,
hátravan 52 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma TIVADAR,
holnap RÉKA napja.
RÉKA: török eredetű név,
amelyet Attila hun uralkodó
első felesége viselt, ez az udvarában járt Priszkosz rétor
feljegyzéseiben
olvasható
Rekan forma magyaros alakja.
Jelentése ismeretlen.

Tiszta égbolt, lehűlés
Hőmérséklet:
max. 160C
min. -20C

VALUTAÁRFOLYAM
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

32, 22, 6, 42, 36 +3

19, 32, 29, 26, 1, 27

42, 19, 10, 37, 21, 45

Megyei hírek

NOROC PLUS: 2 1 1 6 5 1

SUPER NOROC: 1 6 4 4 6 1
NOROC: 9 9 0 4 4 4 4

Dr. Szabó Zoltán családorvos
a Női Akadémián

A Női Akadémia november 13-án, kedden 17.30 órakor a
MarMed Járóbeteg-rendelő előadótermében, Marosvásárhelyen, a Corvin Mátyás tér 19. szám alatt dr. Szabó Zoltán
családorvos előadására várja az érdeklődőket. Ezúttal a
gyógyító szakma családorvosi berkeinek kulisszatitkaiba
enged betekintést a betegei körében közkedvelt családorvos, aki a családorvosi tevékenység alakulásáról beszél,
részletezi a rendszer működését és mesél a családorvos
örömeiről és gondjairól is. Az előadást beszélgetés követi.
Az eseményre a belépés ingyenes, a szervezők további
rendezvények szervezése érdekében adományt elfogadnak.

Operett-előadás Szászrégenben

November 16-án, pénteken este 7 órától a kolozsvári Operettissimo együttes új műsorral lepi meg a szászrégeni közönséget. A hungarikumnak minősített operett és a musical
mellett ezúttal magyar filmslágerek színesítik előadásukat,
melyre az Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében
kerül sor. Belépőt a művelődési ház jegypénztáránál lehet
vásárolni munkanapokon 9-17 óra között. Helyek elővételben a 0741-024-882-es vagy a 0757-109-450-es telefonszámon is foglalhatók.

A csíkszeredai Kedves zenekar
az MMDSZ-táncházban

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) november 14-én, szerdán 21 órától a marosvásárhelyi Jazz
& Blues Clubban koncertre, majd táncházba várja mindazokat, akik szeretnek táncolni, énekelni, illetve különleges
zenét hallgatni a csíkszeredai Kedves zenekar jóvoltából.
A zenekar tagjai: Román Hunor, Szabó Loránd, Bálint
Zsombor, Bíró Imre, Kelemen Paksy János és Kedves Botond. Belépő 10 lej, diákoknak 5 lej.

Bibliaismereti tanulmánysorozat

A Restoration House Center Egyesület szervezésében bibliaismereti tanulmánysorozatot tartanak minden kedden 16
órától Isten hatalma és ereje címmel. A Szakszervezetek
Háza 23B termében, felekezeti hovatartozástól függetlenül, mindenkit szívesen látnak. Tel: 0729-567-876.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

18 gólpasszt adott Martinić
a Csíkszereda elleni meccsen

Örömkosárlabdát játszva nyert magabiztosan a
Marosvásárhelyi CSM férficsapata a Csíkszeredai
VSKC elleni mérkőzésen, a C értékcsoport 6. fordulójában. Az eredmény sokkal nagyobb különbségű is lehetett volna, ha George Trif tanítványai
nem engedélyeznek maguknak a mérkőzés folyamán időnként néhány perces pihenőt, és a vendégek délszláv légióspárosa nem cipeli a hátán a
csíki csapatot.

Bálint Zsombor

Négyből négy, aztán pedig hatból öt triplával adta meg a
marosvásárhelyi csapat az alaphangot a meccsen, Borşa
ebből hármat süllyesztett az ellenfél kosarába, majd két látványos zsákolással jutott tíz perc alatt 14 pontig. A folytatásban aztán a többiek is felzárkóztak, hiszen az egyetlen
Şteţca kivételével, akit az utolsó három percre küldött be a
kispad, minden marosvásárhelyi kosaras szerzett pontot.
Rendkívüli dupla-duplát mondhat magáénak Goran Martinić, aki több gólpasszt adott ezen a meccsen (18!), mint
ahány pontot szerzett összesen.
A nézőnek mindvégig az lehetett az érzése, hogy csakis
a marosvásárhelyiektől függ, mekkora különbséggel nyerik
a meccset, ám a különbség nem növekedett egyenletesen,
néha egy-két percre eltűntek a házigazdák a pályáról, engedélyezve Ostojićnak és Simeunovićnak, hogy némileg
felzárkóztassák az ellenfelet. Az első negyed végétől azonban mindvégig tíznél több ponttal vezetett a házigazda, így
egy pillanatig sem forgott veszélyben a magabiztos győzelem. Pedig nem mutatott látványos dobószázalékokat a marosvásárhelyi együttes, de lepattanózásban magasan a
csíkszeredaiak fölé kerekedett (39-18!), és az ellentámadásból dobott 30 pont szinte azonos a végső különbséggel.
Hatból hat győzelemmel a CSM férfikosárlabda-csapata

a klub harmadik együttese, amely egyelőre hibátlan, a női
kézilabdázók és röplabdázók mellett. Ez pedig így is marad
– ígérte Sánta Szabolcs csapatkapitány. „Ha fejben ott vagyunk, nem lehet ellenfelünk a C értékcsoportban” – vélte.
Az tény, hogy az alapszakasz első feléből minden erősebb ellenféllel nyertek, ami hátravan, az könnyebb feladatnak ígérkezik. Szombaton a csapat Bukarestben, a Rapid
otthonában lép pályára, aztán a Bukaresti Aurel Vlaicut fogadja, hogy a sereghajtó Kolozsvári U otthonában zárja az
alapszakasz első felét.

Jegyzőkönyv

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, C értékcsoport, 6. forduló:
Marosvásárhelyi CSM – Csíkszeredai VSKC 110:79 (30-17, 2419, 33-21, 23-22)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 500 néző. Vezette:
Marius Epure (Rm.Vâlcea), Vlad Potra (Kolozsvár), Faluvégi
István (Szászrégen). Ellenőr: Alexandru Columban (Kolozsvár).
Marosvásárhely: Borşa 21 pont (3), Kalve 17 (2), Martinić 16
(3), Engi-Rosenfeld 14 (4), Sánta 11, Şolopa 11, Bölöni 8 (1), Kilyén 5 (1), Onea 5 (1), Crawford 2, Şteţca.
Csíkszereda: Ostojić 26, Simeunović 26 (4), Movileanu 9 (2),
Magušar 8, László B. 5 (1), Olariu 4, Bujac 1, László A., Nagy,
László T., Zerkula.

Eredményjelző

Hétvégi sportműsor

A férfikosárlabda Nemzeti Liga C értékcsoportjának 6. fordulójában a következő eredmények születtek: Marosvásárhelyi
CSM – Csíkszeredai VSKC 110:79, Kolozsvári U – Bukaresti
Rapid 51:71, Galaci Phoenix – Bukaresti Aurel Vlaicu 99:49,
Máramarosszigeti CSM – Zsilvásárhelyi ACS 92:80, Bukaresti
Agronomia – CSM Focşani 60:73.

LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 12. fordulójában ma 14 órától:
Marosvásárhelyi MSE – Dési Unirea (Trans-Sil stadion), Szászrégeni Avântul
– Kolozsvári CFR II, Kolozsvári Sănătatea – Radnót CS.
A 4. ligás elitbajnokság 11. fordulójában szombaton 11 órai kezdettel: Kutyfalva – Ákosfalva, Segesvári CSM – Marosszentkirály-Náznánfalva, Dános –
Nyárádtői Unirea, Marosludas – Szováta, Nyárádtői Viitorul – Marosoroszfalu,
Nagysármás – Marosvásárhelyi CSM, Marosvásárhelyi Atletic – Nyárádszereda.
A 2. ligás női bajnokság I. csoportjának 7. fordulójában vasárnap 11-től a
nagyadorjáni Dorman sporttelepen: Marosvásárhelyi Ladies – Bákói Măgura;
a szászrégeni Avântul-pályán: Szászrégeni Viitorul – Konstancai Selena.
KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga C értékcsoportjának 7. fordulójában, szombaton 17 órától: Bukaresti Rapid – Marosvásárhelyi CS Municipal.
A női Nemzeti Liga B értékcsoportjának 8. fordulójában ma 17 órától a ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi CS Municipal – CS Municipal Alexandria.
KÉZILABDA. A férfi A osztály D csoportjának 7. fordulójában vasárnap
16 órától: Nagyszebeni HC – Segesvári HCM.
A női A osztály D csoportjának 9. fordulójában vasárnap 17 órától: Köröskisjenői Crişul – Marosvásárhelyi CSM.
RÖPLABDA. A női A2 osztály 6. fordulójában szombaton: Marosvásárhelyi CSM – Nagyszebeni Volei CSM.
AUTÓ- ÉS MOTORSPORT. Szombaton 10 órai kezdettel tartják a Transilvania Motor Ring (Cserged) megnyitóját autós és motoros bemutatókkal.

RENDEZVÉNYEK

Könyvbemutató –
Sütő István: Válogatott versek

A Székelyföld folyóirat, a Kós Károly Akadémia és a Látó
folyóirat közös szervezésében november 14-én, szerdán
17 órától a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió
termének előcsarnokában (Köteles Sámuel u. 6 sz.) mutatják be Sütő István Válogatott versek című kötetét. A
Székely Könyvtár sorozatban megjelent könyvről a rendezvényen Fekete Vince, Horváth Benji, Kovács András
Ferenc, Lövétei Lázár László és Markó Béla beszélget.

Gyermekfesztivál Marosvásárhelyen
November 10–11-én, szombaton és vasárnap 2 napos kaland Csillaghonban címmel gyermekfesztivált szervez a

A labdarúgó 1. liga 15.
fordulójának televíziós
közvetítési rendje

November 9., péntek:
* 21.00 óra: CSU Craiova – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
November 10., szombat:
* 15.00 óra: Gyurgyevói Astra – Jászvásári CSM Politehnica
* 18.00 óra: Konstancai Viitorul –
Concordia Chiajna
* 21.00 óra: Kolozsvári CFR – Dunărea Călăraşi
November 11., vasárnap:
* 17.30 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – FC Botoşani
* 21.00 óra: Bukaresti Dinamo – Bukaresti FCSB
November 12., hétfő:
* 21.00 óra: Medgyesi Gaz Metan –
FC Voluntari
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és a
Look Sport/Plus.

Creactivity Egyesület a Sapientia egyetem koronkai épületében. A 6–12 éves gyermekeknek szánt fesztiválon számos interaktív játékra kerül sor, szombaton délelőtt 11
órakor galaktikus barangolás, 15.30-tól űrüberelés, vasárnap 11 órától hétpróbás űrutazó játék, 15.30-tól bolygóvásár lesz, állandó programpontok: bátorságpróba,
szundimotel, tánctanítás, kézművesműhely, néptánc- és
sportbemutatók. Szombaton 18 órakor a Mesehetes zenekar koncertezik. Részletek az esemény Facebook-oldalán.

Márton-napi borverseny

November 10-én, szombaton Dicsőszentmártonban, a
Három Fenyő étteremben Márton-napi borversenyt tartanak
a Szent Márton Borlovagrend szervezésében. A díjkiosztási
ceremóniával egybekötött borkóstolásos vacsorára szombaton 17 órai kezdettel kerül sor. Bejelentkezni a borkóstolásos vacsorára november 10-én, szombaton 16 óráig lehet
Orbók Ferencnél a 0787-808-233-as telefonszámon.
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(Folytatás az 1. oldalról)
az autópályát, míg az ötödik, közel 15 kilométeres részen,
Maroskece és Aranyosgyéres között a Straco kivitelezi.
– Milyen stádiumban van ott a munka?
– Ezt pontosan nem tudom, de az előbbi 17,9 kilométeres
szakaszon valahol 50-60 százaléknál, az utóbbi 15,6 kilométeres részen körülbelül 20 százaléknál tartanak.
– A felsoroltak közül melyik szakasz építése nehezebb?
– Az Astaldié, tekintettel arra, hogy Radnóttól Maroskecéig
három hidat kell építeni. Marosbogát területén kétszer, illetve
Marosludasnál is áthalad a pálya a Maroson.
– Tekintettel arra, hogy a Geiger és a Strabag befejezte a
munkát, mikor adják át a pályaszakaszt?
– A repülőtéri körforgalomtól a radnóti csomópontig várhatóan december folyamán forgalomba adják a pályát. A hoszsza közel 15 kilométer.
– Örvendetes, hogy a 15 kilométeres szakasz kész van, de
ez még mindig csak egy „sztrádatöredék”.
– Úgy kell tekinteni, hogy egy lépés előre, és következik a
többi. Reális esély van arra, hogy 2019 végére elkészül az Astaldi–Max Boegl szakasza, s 2020 végére meglesz a Stracoé
is. Ekkorra a teljes autópálya-szakasz átadható lesz.
– A marosvásárhelyiek hol hajtanak fel a pályára?
– A tervek szerint Marosvásárhelyről a Dózsa György utcai
Promenada Mall mellől egy négy kilométeres gyorsforgalmi
úton juthatunk fel az autópályára Lőrincfalva körül. Ez lesz a
felvezető, gyorsforgalmi szakasz. Itt lesz a csomópont, ahová
a Marosvásárhely–Jászvásár autópálya fog csatlakozni. A következő feljáró az ipari parknál, a repülőtér közelében lesz.
Ideiglenes fel- és lehajtót alakítanak ki Radnót előtt.
– Milyen nehézségekbe ütköztek a munka során?
– A kivitelezési munka mindig nehézségekkel jár. Kezdve
a nem megfelelő talajviszonyoktól a betonszerkezetek nagyságáig, mind kihívást jelent az építőknek. Úgy álltunk hozzá,
hogy amit nem tudtunk a cégen belül elvégezni, arra szakirányú alvállalkozókat alkalmaztunk: a betonhidak alapozására,
a fúrásokra, a gázvezetékek és a villanyvezetékek elköltöztetésére. Sok gond volt egy nagy átmérőjű gázvezeték elköltöztetésével, ami körülbelül 600 méteren érintette a Geiger
szakaszát. A mi szakaszunkon két felüljáró épült, az egyik a
Lackod és Gyulás felé vezető községi úton, a másik Csapón,
ami a gazdák mezőgazdasági területeihez vezető úton van.
– Ha már a gazdákat említette, őket érintő kérdés, hogy a
kisajátításokat követően megtörténtek-e a kifizetések?

– A kisajátítások a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos
Társaság (CNAIR) hatáskörébe tartoznak. Elég sok gond volt
velük. Ezért is csúszott sokat az építés elkezdése, ugyanis a
szerződés 2015-ben íródott alá. Viszont, amikor az építő átvette a terepet, a kisajátítások már lezárultak. Az építő ugyanis
csak kisajátított területen dolgozhat. A CNAIR előzetesen
megszabja a nyomvonalat egy 50 méter széles folyosóval, és
erre a nyomvonalara tervezik a pályaszakaszt.
– Az építőknek volt-e összetűzésük a tulajdonosokkal?
– Nem volt. Tudták, hogy a román állam a telkükből kisajátította ezt a folyosót. Gondolom, a kárpótlás elrendeződött.
Mi kivitelezőként nem vagyunk ebben a folyamatban direkt
érintettek.
– Mérnökként ez az első autópálya, aminek a készítésében
részt vesz?
– Igen, de a Geiger részt vett a szebeni körgyűrű építésében
is. Ez jó tapasztalat nekem is és a csapatnak is, amely erre a
projektre összeállt. Olyan tapasztalat, amit mindenképpen kamatoztatni szeretnénk a jövőben. A megyei utak, országutak
felújításában volt tapasztalatunk, viszont az autópálya-építés
egy más szint, komplexebb feladat. Ebben a ritmusban, ahogy
Romániában épülnek az autópályák, viszonylag kevés lehetőségünk van a pályázásra. Hogy mi lesz a jövőben, meglátjuk.
– A Marosvásárhely–Aranyosgyéres szakaszt uniós forrásokból finanszírozták. A Gyalu utáni szakaszt miből fogják?
– Az említett szakasz finanszírozásának 75 százaléka uniós,
25 százaléka az állami költségvetésből származik. Hogy
miből fizetik ki a Gyalu utáni szakaszt, arról mi is csak a sajtóból értesülünk.
– Mennyibe került egy kilométer pálya? Ez a kérdés azért
is indokolt, mert a sajtóban rendszeresen felbukkan, hogy
Romániában sokkal többe kerül az autópálya-építés, mint
a nyugat-európai országokban.
– Nagyon nehéz erre válaszolni. Annyi bizonyos, hogy a
miénk Románia legolcsóbb sztrádaszakasza. A 3,6 kilométeres rész 12 millió euróba került – mondta el Csongvay Attila,
a Geiger cég ügyvezető igazgatója, miközben újra szemügyre
vettük a vadonatúj autópályát, aminek látványa, valljuk be,
örömmel és bizakodással tölt el, hiszen egy lépéssel közelebb
vagyunk ahhoz, hogy belátható időn belül autópályán jussunk
el Nagyváradra, s onnan Budapestre.
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Újabb halasztás a Mikó-ügyben

A legfelsőbb bíróság ismét elhalasztotta a jogerős
ítélet kihirdetését a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó
Kollégium restitúciós perében – közölte az MTI-vel
Stelian Bodeanu, a bíróság szóvivője. A bírói testület
ezúttal november 22-re tűzte ki az ítélet kihirdetését.
A csütörtöki volt az ítélethirdetés harmadik elnapolása. (MTI)

Szinten tartotta a jegybank
az idei inflációs célt

Az idei év végére fenntartotta korábbi, augusztusban
kiadott 3,5 százalékos inflációs előrejelzését a
Román Nemzeti Bank (BNR) – derül ki a központi
pénzintézet által csütörtökön nyilvánosságra hozott
adatsorokból. Eközben a román jegybank 0,2 százalékponttal 2,9 százalékra csökkentette a jövő év
végén várható inflációs ráta értékét. Mugur Isărescu
jegybankelnök a 2018 novemberi inflációs jelentés
ismertetésekor azt emelte ki, hogy a prognózisra a
legnagyobb hatást a kőolaj nemzetközi piaci árának
alakulása gyakorolhat. „Hosszú távú előrejelzésünk
szerint a romániai inflációs ráta nem kerül 2 százalék
alá” – hangsúlyozta. (Mediafax)

A brit miniszterelnökkel
találkozik Iohannis

Klaus Iohannis államfő Theresa May miniszterelnökkel találkozik jövő héten. A megbeszélésre jövő szerdán kerül sor, amikor a román államfő részt vesz a
Károly herceg hetvenedik születésnapja alkalmából
adott fogadáson. Az Államelnöki Hivatal közleménye
szerint a tárgyalások középpontjában a Brexit és a
román EU-s elnökség prioritásai állnak majd.
(Agerpres)

Házkutatások kerítés gyanúja
miatt

Több házkutatás is volt csütörtök reggel Bukarestben, illetve Prahova, Brassó és Giurgiu megyében
olyan személyeknél, akiket azzal gyanúsítanak,
hogy lányokat szerveztek be, majd az országban és
Nagy-Britanniában prostitúcióra kényszerítették
őket. A Román Rendőr-főkapitányság csütörtök reggeli közleménye értelmében összesen tíz, kerítéssel
gyanúsított személy lakását kutatták át, és kilenc
személyt állítottak elő kihallgatásra. A gyanú szerint
a lányok beszervezése mellett a gyanúsítottak egy
része megkönnyíthette a prostitúció űzését azáltal,
hogy erre a célra lakásokat bérelt. (Mediafax)

Kenőpénz elfogadásával gyanúsítja
a DNA a szenátusi elnököt

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) azzal gyanúsítja Călin Popescu Tăriceanu szenátusi elnököt, a
kisebbik kormánypárt, a liberális ALDE vezetőjét,
hogy 2007–2008-ban Románia miniszterelnökeként
közvetítőkön keresztül mintegy 800 ezer dollárnyi
kenőpénzt fogadott el egy osztrák cégtől – erősítette meg csütörtökön az Agerpres hírügynökségnek a vádhatóság.

A közszolgálati hírügynökség megkeresésére a DNA közölte: a gyanú szerint a közjogi méltóság tízszázalékos részesedést – mintegy 800 ezer dollárt – kapott közvetítőkön
keresztül egy osztrák cégtől, amiért közbenjárt, hogy a cégnek
a román állammal kötött szerződéseit újabb mellékletekkel
egészítsék ki. Az összeget offshore cégekkel kötött fiktív szerződések révén bocsátották a gyanúsított rendelkezésére, aki
állítólag egy választási kampány költségeit fedezte belőle.
Az ügyben három büntetőjogi eljárás is kezdődött, az egyiket a DNA ügyészei az osztrák igazságszolgáltatás kérésére
vették át – derül ki a vádhatóság válaszából. Hozzátették: az
ügyben mások ellen is kivizsgálás indult bűnrészesség gyanújával.
Tăriceanu az újabb korrupciógyanút az „államhatalmat illegitim módon magukhoz ragadó” erők bosszújának tartja, válaszlépésnek arra, hogy következetesen szót emel az
igazságszolgáltatás túlkapásai ellen. Úgy vélekedett: egy több
éve elvetett gyanú felmelegítése az Augustin Lazăr legfőbb
ügyész „megmentését célozó művelet” része, miután az igaz-

Fotó: Nagy Tibor

ságügyi miniszter Lazăr felmentését kezdeményezte az államfőnél.
A szenátus elnökét korábban hamis tanúzás és bűnpártolás
vádjával állította bíróság elé a DNA egy másik ügyben, de májusban elsőfokon felmentette a bíróság.
A vádhatóság csak akkor indíthat bűnvádi vizsgálatot egy
parlamenti mandátummal rendelkező – tisztségben lévő vagy
volt – kormánytag ellen, ha ahhoz a parlament érintett kamarája hozzájárul.
Csütörtökön Claudiu Manda szenátusi alelnök megerősítette: a legfőbb ügyész megküldte a DNA-tól kapott ügyiratot
a szenátusnak, amelyben a ház hozzájárulását kérik, hogy elindíthassák a bűnvádi eljárást Tăriceanu ellen vesztegetés elfogadásának gyanújával. A kiadatási kérelmet először a jogi
bizottságnak kell véleményeznie, majd szavazásra bocsátják
a szenátus plénumában.
Tăriceanu lemondta az európai ALDE kongresszusán való
részvételét
Călin Popescu Tăriceanu lemondta az európai ALDE madridi kongresszusán való részvételét. A döntést azt követően
hozta meg, hogy kiderült, 800 000 dollárnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) – értesült a Mediafax a párt berkeiből származó
forrásokból. „Az elnök (Călin Popescu Tăriceanu – szerk
megj.) lemondta a madridi utat” – mondta el a Mediafax hírügynökségnek a párt vezetőségéből származó forrás. (híröszszefoglaló)

Zöldhasú vírus

(Folytatás az 1. oldalról)
nyilvánosságra hozatalának időzítésével inkább kedveztek, mint ártottak volna neki, mert az európai liberálisok
madridi összejövetelének az egyik vitapontja épp a
román testvérpárt kizárása lesz. Véletlenül vagy sem,
ezt épp egy osztrák politikus kezdeményezte még a nyáron. Több mint kínos lett volna, ha mondjuk éppen egy
ilyen vita közepén jelenik meg az újabb korrupciós gyanúról szóló hír.
Az amerikai óriáscég regáti kormányzatai üzleteiből
még a szocdemek egykori ifjú titánja, a regáti közélet
viktora akart a politikai ellenfeleket megsemmisítő csodafegyvert alkotni, amikor a korábbi balliberális kormánykoalíció 2012-es választási győzelmét követően a
kormányfői ellenőrző testülettel világíttatta át az előző
kormány idején kötött informatikai közbeszerzéseket.
Időközben még az is kitudódott, hogy az amerikai nyomozó hatóságok figyelmét is felkeltették a több országban is leányvállalatokat működtető, de alapjában véve
amerikai illetőségű informatikai multi regáti üzleti sikerei. Ha az itthoni indíttatású ügyészségi vizsgálatokat
még el is lehetne téríteni politikai rendelésre, ahogy ezt
a korrupciós gyanúba keveredő politikusok előszeretettel szokták hangoztatni, a más országokban lezajlott
vizsgálatok nyomán összeállt dossziék mögé már a nagyotmondás hazai mestereinek is elég nehéz itthoni politikai hátszelet befújni. Mindegy, hogy ki kezdett
először súgni, a jelek szerint aki egyszer a környéken
volt, megpróbált meríteni a fazékból. Ha az ország építésében lenne a pártjaink között ilyen gyönyörű konszenzus, nem a bányabéka hátsója alól lesnénk
teleszkóppal az európai átlagos életszínvonalat.
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„Az erdélyi magyar közélet egyik ékszere”

Tízéves az Erdély TV!

Kaáli Nagy Botond
Röpül az idő; Mintha csak tegnap lett
volna; Észre sem vettük… – lehetne dobálózni ilyen közhelyekkel, de tény, hogy egy
kisebb televízióstúdió életében tíz esztendő
nagyon jelentős időtartam. Ha pedig e tíz évet
tartalmas munka és minőségi szerkesztés jellemzi, akkor életbe léphetnek az előbb említett közhelymechanizmusok, hiszen a
változatos műsorkínálat és aktuális témaválasztás valóban rövidebbnek tünteti fel az
amúgy is szubjektív, nagybetűs Időt. Az Erdély TV éppen tíz évvel ezelőtt alakult, az elmúlt évtizedről pedig ünnepségsorozattal
emlékezik meg a marosvásárhelyi székhelyű
stúdió. E sorozat legelső fejezeteként sajtótájékoztatót tartottak, amelyen – nyilvánvalóan
– kollegiális légkörben számoltak be az elmúlt esztendők megvalósításairól és jövőbeli
terveikről egyaránt.
A tájékoztató kezdetén Trella-Várhelyi
Gyopár, az Erdély TV közkapcsolati referense üdvözölte a megjelenteket, majd átadta
a szót Szép Gyulának, a tévéstúdiót működtető és eltartó kolozsvári Janovics Jenő Alapítvány kuratóriumi elnökének.
– Megtiszteltetés számomra is, hogy ebben
az időszakban nekem jutott ez a feladat. Az
alapítványbeli tisztséget a megalakulás óta
Nagy Zsolt látta el, neki nagy szerepe volt
abban, hogy milyen legyen az alakuló sajtóház, a rádió, a tévé és más oldalágak. Az eltelt
időszakban az erdélyi magyar közélet egyik
ékszere lett a televízió, hiszen mind tudjuk, a
’90-es fordulat után az erdélyi magyar intézményrendszer a padlón volt. Volt pár intézményünk, főleg a színházak, amelyek
átvészelték a nagyon sötét ‘80-as éveket, de
mellettük újjá kellett alakítani mindent, az erdélyi magyarságnak intézményhálózatot kellett létrehoznia. A közösségeink gazdátlanok
voltak, és elindult egy nagyon szép munka,
létrejöttek a civil szervezetek, 15-20 év alatt
pedig eljutottunk oda, hogy már szinte nincs
településünk saját civil szervezet nélkül. De
a hivatásos intézmények létrehozása is majdnem ilyen fontos szerepet játszott, elég, ha az
önálló magyar színházak létrejöttét említjük.
Ennek a folyamatnak volt nagyon fontos állomása az önálló erdélyi magyar televízió lét-

rejötte. Erőfeszítéseinket jelzi, hogy pár évvel
ezelőtt az Erdély TV nézettsége 300.000
körül volt, egy nemrégi mérés szerint pedig
közel jár a 400.000-hez. Ez elég nagy szám,
és még fontosabb, hogy növekedő, hiszen
köztudott, hogy mennyire kegyetlen harc folyik a nézettségért a tévépiacon. A stúdiónk
nagyon fontos intézménye lett az erdélyi magyar társadalomnak, és noha tudjuk, hogy bizonyos szempontok szerint még igen
regionális, a tömbmagyarságnak mégis részévé vált, és máig nincsen olyan nap a szerhogy
a
műsorszórás
kesztőségben,
bővítésének kérdése ne hangzana el. Fontos
megjegyezni, hogy kezdetben az RMDSZ
ügyvezető elnökségének javaslatára jött létre
a működtető Janovics Jenő Alapítvány,
amelynek legkiszámíthatóbb fenntartója a
Communitas Alapítvány.
Szepessy Előd, az Erdély TV főszerkesztője a megvalósításokról és tervekről beszélt:
– 2008 júliusának elején kezdődött a kísérleti adások sugárzása, aztán ősszel elkezdtük
a híradógyártást, illetve 2008 novemberében
kerültünk be az első kábelhálózat műsorkínálatába, ezért ezt tekintjük a születésnapunknak. Nagyon gyorsan eltelt, mozgalmas
évtized volt. A napi híradózással kezdtük, ezt
továbbra is fontosnak tartjuk, de emellett több
mint 40 magazinműsor indult el, közöttük
vannak, amelyek most is tartanak – jelen pillanatban heti szinten 14-15 magazinműsor
gyártódik le saját gyártásban. Több mint 150
munkatárs, közülük 50 műsorvezető segített
ebben az elmúlt tíz év alatt. Közösen dolgozhattunk, egymástól tanulhattunk, együtt építhettünk. Nehezen sikerült bekerülni a
kábelhálózatokba, de rengeteg erőfeszítéssel
sikerült elérni, hogy a szolgáltatók átvegyék
a műsorkínálatunkat. Jelenleg az erdélyi magyarok kétharmada ér el minket, ezzel a legnagyobb lefedettségű magyar televízió
vagyunk Romániában. Megjelentek a nézők
az eredményekben és visszajelzésekben
egyaránt, nagyon sokan megkeresnek minket,
számítanak a tévére, szeretnék, ha bemutatnánk azokat az eseményeket, amik számukra
fontosak. Köszönjük ezt nekik. További eredmény a partnerségek kialakítása: a legfontosabb egyetemekkel, országos és nemzetközi
tévétársaságokkal vettük fel a kapcsolatot,

különböző akciókat, kampányokat karoltunk
fel, adományok gyűjtésében segítettünk, soksok akció mellé sikerült odaállnunk, és rengeteg médiapartnerséget alakítottunk ki.
Fiatal médiaintézmény vagyunk, köszönjük,
hogy befogadtak. A tévénk alapvető célkitűzése az erdélyi magyar társadalom bemutatása, megismertetése, elsősorban önmagával.
Nem elégedünk meg azzal a szinttel, ahol vagyunk, tudjuk, hogy sokat kell még tanulnunk, fejlődnünk, a jövőben ezért szeretnénk
dolgozni. Több műsorunk is megújult az idén
ősztől, tovább szeretnénk bővíteni a kínálatot,
szeretnénk például egy élő napi műsort indítani a híradó kiegészítéseként, színesebb,
könnyedebb témákkal. Fontos, hogy mellettünk volt és van egy rádió, az Erdély FM –
sokat tudtunk egymástól tanulni. És az is fontos, hogy ezt a 10 évet méltóképpen megünnepeljük, a következő időszak erről fog
szólni az adásainkban, online platformokon
és más médiatermékekben egyaránt. Ünnepségsorozatban gondolkodunk, folyamatosan
meg szeretnénk lepni a nézőket, december
17-én pedig gálaműsor keretében a Kultúrpalotában neves előadókkal, az összes egykori
és jelenlegi munkatárssal ünnepelünk.
Az Erdély TV ügyvezető igazgatója, Soós
Attila hozzátette:
– A tévé folyamatosan próbál fejlődni,
megfelelni a nézők elvárásainak, ezért nem is
volt kérdés a korszerű technológia alkalmazása. Két évvel ezelőtt egy teljesen digitális
rendszert kezdtünk használni, amely jóval hatékonyabbá tette a munkánkat, sokkal többet
tudtunk gyártani, jobb minőségben. Műszaki
szempontból a tévé most már az első tíz televízió közé tartozik. Központosított médiaadatbázist
működtetünk,
amelynek
segítségével az utómunka-folyamatok nagyon rövid idő alatt elkészülhetnek. Felújítottuk a hírstúdiónkat, tisztább, modernebb
díszletet építettünk. November végéig további új eszközöket vásárolunk, amelyek
megengedik, hogy élőben jelentkezhessünk
be különböző helyszínekről. Autópark-felújítás is történt, az épületet is felújítottuk. A tévénk azért létezik, mert egy lelkes csapat
folyamatosan hozzájárul és közönség elé
viszi mindazt, amit itt csinálunk.
Az újságírói kérdések a jelenleg elérhetetlen honlap, a lefedettség kérdéskörét érintették, illetve elhangzott az a kérdés is, hogy
párttelevízió-e az Erdély TV, ahogyan azt néhányan a kezdetekkor állították. A jelenlévők
elmondták, a honlap nagy sávszélességet és

hatalmas tárhelyet igényel, ezért nagyon sok
munka van vele. Dolgoznak rajta, reményeik
szerint két hónapon belül készen lesz. Ami a
lefedettséget illeti, Soós Attila elmondta,
hogy a Digi, a UPC, a Telecom és az Orange,
emellett több mint 50 kisebb szolgáltató vette
át az adásaikat.
– A tévészolgáltatók marketingdöntése,
hogy átvesznek-e minket bizonyos régiókban, a Partiumban például a Digi nem sugároz minket. Jelen vagyunk a nagy
szolgáltatók csomópontjaiban, a Telecom
műholdra vitt minket, de azt, hogy hol sugároznak bennünket és hol nem, az kizárólag az
ő döntésük. A UPC magyar csomagjában például országszerte benne vagyunk. Mindent
megtettünk műszakilag, hogy jelen legyünk
az erdélyi magyarok életében, például az Erdély TV bérmentesen kerül mindegyik szolgáltatóhoz, egy vasat nem veszünk el senkitől
azért, hogy átadjuk a műsorainkat! Semmilyen formában nem akadályozzuk azt, hogy
átvegyenek, sőt a saját költségünkön juttatjuk
el a jeleket a csomópontokba. Mindent megteszünk azért, hogy átvegyék az adásainkat,
de az sajnos nem tőlünk függ, hogy hogyan
jutunk el a háztartásokba.
A „párttelevíziós” megjegyzésekkel kapcsolatosan a résztvevők elárulták: – Nem tudunk róla, hogy bárki beleszólna abba, hogy
milyen műsorpolitikánk legyen, sőt nemegyszer hangzott el éles bírálat az RMDSZ döntései miatt. Ha beleszólás lenne, akkor nem
ilyen lenne a televízió. Sok adásunk megy
élőben, és semmit sem állítottunk le az ott elhangzottak miatt. Hetente 14-15 műsorból
csak kettő-három politikai műsor, ez is fontos
szempont, hiszen jelzi, hogy nem vagyunk
hírtelevízió vagy politikai csatorna. Maximálisan törekedünk arra, hogy objektíven tájékoztassunk, és a nézők is ezt igazolják vissza.
Nálunk nincs sem fekete, sem fehér lista,
holott ez máshol, főként más országokban bevett szokás.
Amint azt a résztvevők elárulták, az ünnepségsorozat következő állomása az Üzenet
szeretettel című műsor vasárnapi különkiadása lesz, amelynek keretében az elmúlt tíz
évre emlékeznek, és első alkalommal a nézőknek is bemutatják az Erdély TV felújított
himnuszát. Mi már láttuk, az érdeklődőknek
tartalmas tévénézést, a stúdiónak boldog születésnapot kívánunk!
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Hazai szinten végső ítéletet vártak
csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyében. Miután
a restitúciós bizottság elutasította a
visszaszolgáltatási kérést, majd a
Brassói Ítélőtábla első fokon az egyházkerület érveinek meghallgatása
nélkül döntött, végső lépésként a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék tárgyalja az ügyet. A vita alapját képező
eredeti dokumentumokat, bizonyítékokat, a legfőbb érveket nemrég sajtótájékoztatón ismertette dr. Veress
Emőd jogász, egyetemi tanár Kató
Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke és Ballai Zoltán
gazdasági
előadótanácsos
jelenlétében.

Kató Béla püspök elmondta: egyre ritkábban hallunk a romániai restitúcióról, a kormány, a sajtó, a közvélemény nem
foglalkozik már a kérdéssel. Ezért is tartották
fontosnak sajtó elé tárni azokat az időközben
letett dokumentumokat, amelyek a Mikó kollégium tulajdonjogát tisztázzák. Kató Béla
szerint vészjósló előjel, hogy a „Református
Székely Mikó Kollégium” feliratot tartalmazó emléktáblát, amelyet néhány éve a
helyi önkormányzat állított az intézmény bejáratánál, októberben a Dan Tănasă pere következtében eltávolították. „Szomorú, hogy
ide jutottunk, hogy az emlékekről sem szabad
beszélni. Számunkra ez fájdalmas, és jelzi a
hazai állapotokat, hogy milyen helyzetbe jutott egyházunk és az erdélyi magyar közösség. A visszaszolgáltatás néhány éve teljesen
leállt, nem tudunk haladni, csak negatív válaszokat kapunk” – fejtette ki a püspök.
Az elvégzett komoly jogtörténeti tudományos vizsgálat eredményeit, a zárt dossziék
dokumentumanyagát, a felmerült jogi problémákat, érveket, amelyek az egyházkerület
tulajdonjogát bizonyítják, dr. Veress Emőd
mutatta be. A szakember rámutatott arra,
hogy ez a második Mikó-per. Az első büntetőjogi jellegű volt, amelyben elsőfokon megállapították, hogy az EREK nem tulajdonosa
a Székely Mikó Kollégium épületének, másodfokon azonban a Ploieşti-i Ítélőtábla kimondta, hogy ezzel az épület tulajdonjogi
kérdését nem rendezte, polgárjogi szempontból kell a kérdést megoldani. Így került sor
az újabb jogvitára.
Veress Emőd bemutatta az első perben is
felhasznált 1900. márc. 2-i telekkönyvet. A
telekkönyvi vita szívét az „ev. ref. székely
Mikó Kollégium” megnevezés képezi. (A
vallásügyi államtitkárság 2015-ben tisztázza,
hogy az ev. ref. rövidítés helvét hitvallású
evangéliumi református egyházat jelent.) A
restitúciós bizottság 2016-ban azzal az indoklással utasította vissza a visszaszolgáltatási
kérést, hogy az EREK nem volt az ingatlan
tulajdonosa. A kérdés megválaszolásáért a 19.
századig, az egyházak vagyonelemei jogállásának stabilizálódásáig kellett visszamenni.
1863-ban az iskolák működtetésének céljaira
szolgáló ingatlanokat úgy minősítik, hogy az
egyház tulajdonát képezik, az iskoláknak
pedig csupán korlátolt használati joguk van.
Az egyházon belül 1885-ben kimondják,
hogy a kollégiumok nem egy egyháztól elkülönült intézmények, autonóm egyházi testületek, de szerves alkotóelemét képezik, az
ingatlanra és vagyonra használati joguk van.

Ez a dokumentum felsorolja az erdélyi iskolákat, köztük a Székely Mikó Kollégiumot is.
Ezt egy 1904-es egyházjogi norma is megerősíti. A jogi személyiség fogalma ekkor
még nem merül fel, a kollégiumokat nem tekintik jogi személyeknek, az egyházhoz tartozó, önigazgató, sajátos feladatokat ellátó,
de nem önálló léttel bíró struktúrákként működnek.

Az impériumváltáskor megmaradtak az
addigi telekkönyvek. Erdély területén a korábban hatályos jog a második világháború
közepéig-végéig hatályban maradt, és elkészítették különféle jogterületeken azon jogszabályoknak a jegyzékét, amelyek
Romániában hatályban maradtak. Ebben említik azt az 1909–11-es rendeletet, amely az
egyház tulajdonjogát tisztázza, így a régi te-

A 19. század végén, 20. század elején osztrák mintára bevezetik a telekkönyvi rendszert, az ingatlanokat telekkönyvezik. A Mikó
kollégium telekkönyvezési módja jellemző a
korszakra, azaz egyszerre jelöli a tulajdonost,
az egyházhoz való tartozást és az ingatlan felhasználási célját. Ez kötelezi az utókort arra,
hogy az eredeti céllal működtesse tovább az
intézményeket. Az akkori igazságügyi miniszter 1911-ben egyértelműsíti „a református egyházközségek iskolai és más alapjaihoz
tartozó ingatlanok” telekkönyvezésének kérdését: „Habár az ingatlanoknak a református
iskola és a református tanító hivatal nevére
történt felvétele a fennálló telekkönyvezési
szabályoknak megfelel, mégis a kérdéses ingatlanokat külön rendeltetésük kitüntetése
mellett az illető református egyházközség tulajdonául kell telekkönyvezni, mert a Református Egyetemes Egyház, önkormányzatánál
fogva, egyedül jogosult és illetékes arra, hogy
felekezeti iskolái céljaira szolgáló fekvőségeinek tulajdonjogát a téves telekkönyvi bejegyzés kiigazításául az iskolafenntartó
egyház mint kétségtelen tulajdonos javára bekebeleztesse.” Tehát az iskolafenntartó egyház a kétségtelen tulajdonos, nem maga az
intézmény. Ezt egy vallás- és közoktatásügyi
miniszteri rendelet is megerősíti. Az egyház
pontosítani szerette volna, vitathatatlanná
tenni a telekkönyveket, a hivatalok azonban
ezért tulajdonátruházási illeték kifizetésére
kötelezték. Végül két olyan ítélőtáblai határozat is született, amely kimondja: nem történik tulajdonátruházás, az illetéket nem kell
leróni, a telekkönyvek alapján változatlanul
az egyház a tulajdonjog alanya. A kérdésben
az igazságszolgáltatás álláspontja is egyértelmű. Mindezekből a rendeletekből, határozatokból körvonalazódik az egyházi
ingatlanok jogállása.

lekkönyvezést az impériumváltás után is elismeri Románia. Ez abban a periódusban nem
képezi vita tárgyát.
A két világháború közötti periódusban a
magyar nyelvű oktatás egyházi kollégiumokban folyt, magán oktatási intézményekként
működtek. Az 1925-ös magánoktatásról szóló
törvény kimondja, hogy az iskoláknak nincs
az alapítótól eltérő jogi személyisége. Ez
alapján 1928-ban az oktatásügyi minisztérium kiadja a Székely Mikó Kollégium működési engedélyét, és egyértelműen
kimondja: az iskola az Erdélyi Református
Egyházkerület tulajdona. Ez a Hivatalos Közlönyben is megjelenik. Ugyanez visszaköszön a korszak összes dokumentumából: az
iskola tanfelügyelőség által jóváhagyott évkönyveiben is megjelenik a tulajdoni státus –
a kollégium az egyházkerülethez tartozik, és
az egyházi vezetésnek van alávetve.
1924-ben a jogi személyiségek kérdéskörét
is rendezik. Előírják, hogy a testületek, amelyek jogi személyek, hat hónap alatt kötelesek újraregisztrálni magukat. A kollégiumok
közül egyetlen sem regisztrál újra, mivel nem
tartják magukat jogi személynek. Az államosítás előkészítése során újabb dokumentumok
születnek a kérdésben: az ingatlanok tulajdonosait vizsgálva a Román Nemzeti Bank kéri
az egyházi intézményeket, hogy világosítsák
fel őket az ingatlanok státusát illetően. A
Mikó kollégium válasza: az iskola nem jogi
személyiség, az EREK tulajdona, amelynek
megvan a maga jogi személyisége.
Újabb nyomós érvként szolgálhat az az
eset, amikor egy elbocsátott tanár perelte be
az iskolát. A talált dokumentum igazolja,
hogy az iskola nem képviseltethette magát a
perben, mivel a brassói bíróság végleges határozattal állapítja meg, hogy nincs jogi személyisége.

Mivel az alapvető jogi probléma 1900-ban
keletkezett a telekkönyvezéssel, az egyházkerület mellett érvelő jogászok állásfoglalást
kértek Magyarország igazságügyi minisztériumától. Ez a 2016-os dokumentum kimondja, hogy helyesen értelmezték a
telekkönyveket. Az egyházkerület kollégiumainak telekkönyvezési módja azonos, a restitúciós folyamat során a Mikó-ügy előtt ez
nem merült fel problémaként. A restitúciós
bizottság a kollégiumok kapcsán megállapította, hogy az EREK jogosult saját nevében
a visszaigénylésre. Végleges bírósági határozatok is vannak, amelyek kimondják, hogy az
EREK a Mikó kollégium tulajdonosa. A Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék is állást foglalt
a kérdésben: 2010-ben a nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégium kapcsán megállapítja, hogy
az EREK maga jogosult egykori tulajdonosként az iskola visszakérésére.
A per kibontakozását bonyolítja a régi büntetőügy, ahol a korrupcióellenes ügyészség
(DNA) nyomozott, és azzal az érvvel, hogy
az egyházkerület nem is volt tulajdonos, nem
tartották visszaadhatónak az ingatlant, a restitúciós bizottság pedig nem fordult szembe
a korrupcióellenes ügyészség érvelésével. A
brassói ítélőtábla annyit állapított meg, hogy
a restitúciós bizottság helyesen döntött, és
csupán két érvet emel ki a DNA dossziéjából,
amelynek nem volt köze a perhez: azt állítják,
1870-ben a reformátusok átadták a városnak
az iskolát, így államinak tekinthető, ez azonban egy helyi elemi iskola volt, nem a Mikó
kollégium. A dokumentumokban látszik,
hogy a Székely Mikó Kollégium „nem teljes”, azaz nincsenek elemi osztályai. Azonban, ha a Mikó állami iskola volt, miért
államosították? A DNA másik érve: az iskola
állami segélyezést kapott, így állami volt. Ez
az állami segélyezés azonban sosem érte el
az iskola működési finanszírozásának felét,
így nem tartozhat az állami iskolák sorába.
Ez a törvény pedig mindössze irányítást biztosít az államnak a működtetést több mint 50
százalékban finanszírozó iskolákban, nem tulajdonjogot.
Összefoglalva az érvelés főbb pontjai:
• A monarchia idején hatályos egyházi jog
kimondja: a kollégiumok az egyház testéhez
tartozó intézmények, csak használják az egyházi vagyont.
• Az igazságügyi miniszter 1911-es rendelete, amely kimondja, hogy az akkori telekkönyvezési mód valóban elterjedt, de nem
vonja kétségbe az egyház tulajdonjogát, és
megengedi, hogy az korrigálhassa a telekkönyveket.
• Szintén a monarchia idején tisztázzák,
hogy ha korrekciót kér valaki, nem történik
tulajdonátruházás, a régi és új telekkönyv
alapján is az egyház a tulajdonos.
• Az impériumváltás után a román állam
elismeri, hogy a magán oktatási intézményeknek nincs önálló jogi személyisége, a
Mikó működési engedélyének kibocsátásával
pedig elismeri tulajdonosként az egyházkerületet.
• Az államosítás előtt maga a kollégium is
azt nyilatkozza, hogy nincs saját jogi személyisége, az államnak pedig az egyházkerülethez kell fordulnia a tulajdonjogi kérdésekben.
• Az államosítási dekrétum a református
egyházzal szemben érvényesíti az államosítást, nem az iskolával szemben.
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A természet kalendáriuma (CCCXXXII.)

Kiss Székely Zoltán

Mátraalján, falu szélén
lakik az én öreg néném,
melegszívű, dolgos, derék,
tőle tudom ezt a mesét.

Ó, hányszor mondtam már ezt a mesét fiamnak, lányomnak, unokáimnak. Most éppen
a harmadik unokán a sor. A második már a
réges-régi diafilmet igényli. Látta már, s újra
végignézné. Az idő koptatta diafilmet sikerült
újra cserélnem tavalyelőtt.
Jómagam az ötvenes évek végén csodálkoztam rá először a verses mesére, s én már
kívülről fújtam öcséimnek a 113. éve, 1905.
november 15-én született Fazekas Anna
Öreg néne őzikéjét. Most első unokám veszi
át tőlem a szót:
Nyár elröppen, levél sárgul,
lepereg a vén bükkfárul,
hó borul már házra, rétre,
egyedül él öreg néne.

Annyira belelendül, hogy fékeznie kell
magát, kérdezni akar:
– De papa! Miért sárga? Miért nem vörös?
Hirtelen nem is értem a kérdését. Előtte
egy évekkel korábbi A Földgömb magazin.
Őszi szám, telis-teli lombhullató erdőt ábrázoló fényképekkel. Észak-amerikai erdők
csodás őszi színpompájával.
– Miért nem vörös, mint Kanadában? –
pontosítja a kérdést.
Meg kell állnunk a vers közepén. Most
magyarázni kell. Neki, a legnagyobbnak.
Hogy meg is értse. Próbálkozom.
Mikor még egy nagy kontinens volt Európa és Észak-Amerika, akkor alakultak ki a
most is itt élő tölgyek, juharok, nyírek, fenyők az egész vidéken. Aztán elvált egymástól a két földrész. Ma is fokozatosan
távolodnak egymástól. S közben egy hatalmas hegységrendszer gyűrődött fel Európában keresztben, kelet-nyugati irányban, ez a
Kárpátok-Alpok-Pireneusok rendszer. ÉszakAmerikában is keletkezett egy hatalmas
hegyrendszer, a Sziklás-hegység. De ez s az
ennél régebbi, az Appalache hegység is
észak-déli lefutású. Amikor beállt a jégkorszak, akkor Európában a növények és állatok
dél felé menekülését az Alpok és a Kárpátok
megakadályozták. Észak-Amerikában pedig
ilyen magas hegységek, gátak nincsenek.

Néz nagy okosan a kicsi negyedikes, aztán
kérdez:
– Igen, de miért vörösek a fák Kanadában,
s nálunk miért sárgák?
No, vakarom meg a fejem búbját. Innen
kezd még nehezebb lenni a magyarázat.
A fák leveleit sok rovar megeszi. Ez ellen
a növények úgy küzdenek, hogy olyan anyagokat termelnek, amelyek akadályozzák a rovarok táplálkozását, sőt olyan jelzőanyagokat
is, amelyek figyelmeztetik a szomszédos növényeket a veszélyre. Vagy odacsalogatják a
növényevő rovar ragadozóját. Amikor rág a
rovar, akkor keletkeznek ezek az anyagok.
Bizonyos olajok és az őket bontó anyagok,
ezek az enzimek, a sejtekben különböző helyen tárolódnak. Rágáskor összeroncsolódnak a sejtek, s az enzim találkozik az olajjal,
és más ízű anyaggá, észterré alakul át. Ez az
anyag jut a levegőbe, és figyelmezteti a
szomszédokat. És odacsalogatja a ragadozókat.
Ez történik a paradicsomban is. A paradicsomot fel szokás vágni és úgy megenni. De!
Haraptál-e már bele érett paradicsomba? – teszem fel neki a kérdést. – S mikor ízlett jobban? Felvágva vagy harapva? Ugye más volt
az íze harapva? Most nem is az a fontos, hogy
jobb-e vagy rosszabb, csak más. Hát ugyanaz
történik a paradicsomban is, mint a fák lombleveleiben.
A zöld színért felelős klorofill képződése
a lombhullató fák levelében a hideg beálltával, a nyár vége felé leáll.
Ha a klorofill elbomlik, barna színű anyagok keletkeznek. Igen, mint a bükk levelében. A többi színanyag, a narancsszínű
karotinoidok és a sárga xantofilok megtartják
a színűket. Ezt a folyamatot a tudósok régóta
ismerik.
A vörös színanyagok hiányoznak a levélből egész nyáron. Csak akkor jönnek létre,
amikor a levelek lehullásra készülődnek. A
piros színért felelős antocián a levélre érkező,
de már nem hasznos napsugaraktól és a fagyástól védi a levelet, de ugyanakkor egyes
növényevő rovarok ellen is védi a fát.
És itt bontakozik ki a fák harca a rovarok
ellen. Azok a fák sikeresebbek, amelyek több
ilyen színanyagot tudnak termelni. A rovarkártevők rákényszerítik őket, hogy egyre
több piros színanyagot termeljenek.
Az eljegesedések idején Észak-Amerikában a lombhullató fák délebbre vándoroltak…

– Hogyhogy? A növények tudnak vándorolni?
– szegezte nekem a kérdést unokám.
Mit mondjak, bizony
örültem a kérdésnek.
Lám-lám, idáig megértettük egymást.
A növények úgy vándorolnak, hogy minden
nemzedék egyre délebbre
tudott csak megmaradni.
Nemzedékről
nemzedékre szorult vissza a
lombhullató erdők hadserege.
Az örök fagy birodalma szinte beborította
egész Európát. A sarki
jégárak már az Alpokot és
az Északi-Kárpátokat ost- Papsajt – Elkésett virágok tapogatóznak a hideg őszben
romolták. Ez elől menekültek egyre délebbre a lombhullató fák, de
Remélnek még
velük tartottak a levelüket evő rovarok is.
gyümölcsöt? A legszívósabb
Észak-Amerikában nincs ilyen gát, vessünk
darazsak is a téli
repedésekbe
csak egy pillantást a térképre! Ezért ez a harc
húzódtak. Nem akarnak
ott, ez a vegyi háború, nem szűnt meg. S amisemmit e szirmuk-ejtett
kor jött a felmelegedés, a fákkal együtt vánvirágok,
doroltak újra észak felé a kártevőik is.
csak összeütötte fejüket
Európában? A hideg előli elvándorlást
a mindennel játszó szél.
megakadályozták a magas hegyek. A vörös
színanyagos védekezésre szert tett fák kihalMárton napján libapecsenyével várja feletak. És a jégkorszak után kialakuló újabb fa, rovarfajok és fajták esetében újrakezdődött ségem az unokákat, én magam meg Mártont
ez a vegyi hadviselés. De az elmúlt néhány hívom az újbor bírájának. Csokonai Vitéz
ezer év még nem volt elég ahhoz, hogy a több Mihály urammal együtt gesztenyézünk Nopiros színanyagot termelő fák látványosan el- vember első dekádjának végén:
szaporodjanak a csak sárga és narancssárga
(…) A gesztenye mégis jobb lesz a diónál,
őszi lombszínű rokonaik rovására.
Rakással süssük majd itt a kandallónál.
De minél hosszabb az őszi búcsú, annál inAz az orros kancsó megint jár közöttünk,
kább pirosodnak a lehullni vágyó levelek náTudod mint tegnap is, mikor hazajöttünk.
lunk is, Európában. Hosszabb ideig kell
Még ugyan a borom nem forrt ki egészen,
védjenek a már semmit sem használó, sőt
De semmi, potomra minek heverésszem?
káros sugaraktól.
Most még jobban esik, mert édes valóba,
Tudott dolog, évről évre tapasztaljuk, a
S különben sem látszik színe a kancsóba.
legtöbb élőlény életének valamely szakaszáÉs ha az elsőtől még kedved nem duzzad,
ban elköltözik. Az önerőből vándorló állatokA másik kancsót is körömhegyig húzzad.
nál ez nem gond. Átrepülik a magas hegyeket
Magam is így fogok teutánad tenni:
is.
Törik, szakad, mégis vígan kell ma lenni.
– Gólyák, fecskék, libák, de még a süvöltő
(…) Bolond az, barátom, aki okos mindég!
Le kell a mord képet néha-néha tenni,
is! – segít ki kisunokám. Nem is veszi észre,
S ha ennyi hívságra nem fogunk is menni:
hogy már csak ketten beszéljük a világ dolJer, legalább minden unalmat űzzünk el
gait.
Az új boron vidám beszélgetésünkkel!
A költözés iránya, sebessége, gyakorisága
függ a földrajzi, éghajlati, méretbeli és egyéb
S még mielőtt hétnyi időre elbúcsúznék,
adottságoktól. A jól repülő állatok számára
kedves
Olvasóm, hadd emlékezzünk meg
csak a legmagasabb hegységek képeznek
akadályt, jelentnek kihívást. Sok négylábú is Áprily Lajos születése napjáról. 131 éve,
vándorol, ha rövidebb távol- 1887. november 14-én született Brassóban a
ságra is. De a földön élő apró természetet talán leginkább értő költőnk.
négylábúak számára áthatol(…) Útra súlyos testű voltam,
hatatlan alig pár km-es sivatag
neki mégis könnyű voltam,
is. Ezek a gátak idővel változmert örömmel hordozott.
hatnak, megjelenhetnek vagy
Vitt az őszben nagyanyámhoz,
leomolhatnak.
hegyre-forradt házikóba,
– Mi is vándorolni fogunk
míg november meghozott.
majd, papa? – vág szavamba
okos oktondi unokám.
– írta volt Két út című versében –
Remélem, nem.
Istenem, be furcsa most így:
A kisebbek belealudtak a
völgy felé a tarka fák közt
magyarázatomba. Az őzike
holt anyámat én viszem.
meséjét majd holnap folytatViszem őszben és havakban,
juk kis szövetségesemmel.
viszem halkan és titokban (…)
Elkésett virágok
tapogatóznak a hideg őszben.

Mátra alján, falu szélén

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Bp., 1915. márc. 1.): újságíró. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári és a bp.-i egy. bölcsészkarán végezte, majd Bp.-en községi reáliskolai
tanár, 1904-től az Alkotmány munkatársa és a
Katolikus Szemle rendszeres cikkírója. A század eleji klerikális sajtó és társadalmi mozgalmak egyik ismert alakja. Történelmi
tanulmányokat, bírálatokat írt, társadalmi kérdésekkel foglalkozott. Fő műve: Gr. Széchenyi
István életrajza (II. Bp., 1914).
Összeállította: Kuti Márta
BARTHA MIKLÓS (Rugonfalva, 1848.
nov. 14. – Bp:, 1905. okt. 19.): függetlenségi
FRIEDREICH ISTVÁN, írói nevén GÖR- párti politikus, publicista. A bp.-i egyetemen
CSÖNI DÉNES (Gernyeszeg, 1878. nov. 11. – végezte jogi tanulmányait. 1872-től várme-

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

– A pillanatkép rögzítéséhez hívom segítségül Petri
György Tél lesz versének sorait. –

gyei aljegyző Udvarhely vármegyében, 1873tól – megszakításokkal – haláláig függetlenségi párti országgyűlési képviselő. A
szabadelvű párti kormányok heves nacionalista, antiszemita, lényegében konzervatív ellenzékének vezére. 1880-ban megindította
Kolozsvárt az Ellenzék c. napilapot, amelynek 1895-ig felelős, attól kezdve főszerkesztője. 1880 őszén egy hírlapi cikke miatt két
katonatiszt szobájában rátámadt és összevagdalta. Különösen élesen támadta a kormányt
az egyházpolitikai javaslatok parlamenti tárgyalása idején. 1891-től a Magyar Hírlap,
1893-tól a Magyarország állandó vezércikkírója. 1893-ban ő indította meg a mozgalmat
az EMKE (Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület) megalapítására. 1901-ben le-

Istenem, be kicsi test volt,
súly alig volt két karomnak,
s most mint vén, zuhant harangnak,
mélybehúzó súlya van.
(…) Harangsúlyú kicsi testét
hordozom, csak hordozom.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018-ban, Márton előtt két nappal

mondott az Ugron-pártban viselt elnöki tisztéről és kilépve a pártból, Szederkényi csoportjához csatlakozott, majd 1904. nov.-ben
belépett a Függetlenségi és 48-as pártba.
1898-ban a Petőfi Társaság tagjává választotta. Sovinizmusa, antiszemitizmusa szépirodalmi munkásságára is rányomta a
bélyegét. 1925-ben nevét viselő, baloldali értelmiségiekből álló, eszmeileg és politikailag
nem egységes irodalmi-politikai társaságot
szerveztek, amely jobbszárnyával az 1930-as
években a nacionalizmus, kis részében a fasizmus hirdetőjévé vált. – Művei: Hangulatok
(Bp., 1898); Kazár földön (útinapló, Kolozsvár, 1901); A feleség (színmű, Vígszínház,
1902); Összegyűjtött munkái (I-VII., életrajzzal, Bp., 1908-13).
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Egy faragott kapu?

Sokkal több annál!

15

A Nagyernyében élő Török László fafa- nyosan van megszerkesztve és faragva, szeragót, grafikust a székelykapu-fara- retetre hangolt rezonátorként is működik.
gás iránti szenvedélyéről, e kapuk Emiatt érzem egy hatalmas értéknek.
– Van-e a kapunak életszerűségre utaló
szépségéről, mondanivalójukról kéreleme?
deztük.
– A kapu bejáratában a két oszlopfő jelké-

Török Tímea

– Miben rejlik a székelykapu-faragás
szépsége?
– Faragói pályafutásom során sokszor próbáltam a kérdést megfejteni: ha valami szép,
az mitől szép? Végül arra a magyarázatra leltem, hogy az a szép, ami igaz és jó. Ettől
válik hitelessé és időtállóvá. A székely kapuk
is elsősorban emiatt maradtak fent, és jelen-

leg is értéket képviselnek. Pillanatnyilag a
legelterjedtebb szakrális objektumként vannak számon tartva, amelyek használhatóak is.
A kapu tulajdonosa is használja a kaput, az a
személy is, aki megfogja a kilincset, és átlép
rajta, de a járókelő számára is használatos, hiszen ránéz, és erőt merít belőle.
– Számodra mit jelképez a székely kapu?
– A faragott kapuk szépsége talán a szakrális jelképrendszerben rejlik. Először a gyerekrajzokban találtam meg ugyanezt a
jelképrendszert. Azt látom, hogy más nemzetiségű gyerekek is ugyanezt a belső jóság
szimbólumrendszerét rajzolják ki önmagukból. Ez tükröződik vissza a kapuinkban is, és
talán ez is egyik jele annak, hogy a 21. században még tervezzük, faragjuk és állítjuk
őket. A kapu jelképvilága valójában a tudatalattinkhoz szól, és onnan is jön. Ennek alapján a felirat a tudatnak szól, viszont a jelképet
érezzük: hogy szép, igaz, és emlékeztető jellege van. Platón szerint is a legjobb és leghitelesebb tudás a visszaemlékezésben rejlik. A
székely kapu is visszaemlékeztet az isteni önvalónkra. Egy faragott kapu, ha szépen, ará-

pez egy alaprendet, ami mind egyénileg,
mind a házasságra igaz. Az embernek van
egy bal oldala (a befogadó), egy jobb oldala
(az adó része), és van egy középpontja, amely
a szív által működik. Mi, emberek, ennek az
összhangjára törekszünk. Ez ugyanúgy van a
házasságban is. Ahogy van a nap és hold
oldal, úgy van jelen a férfi és női oldal. Középen a születendő világosság, a hajnalcsillag
– amit én a születendő krisztusi tudatosságnak is hívok. Ez a házasság alapképlete.

Ahogy a hármasság rendje valamelyik
irányba elmozdul, akkor egyből a diszharmónia lesz jelen. Viszont ha ez rendeződik,
akkor középpontba kerül a Jóisten szeretete,
rendje, kisugárzása. Ebből a szempontból
életszerűnek tartom a kaput.
– Mesélj egy picit a feliratokról.
– A kapu válaszvonalként szolgál a bentről
való kijövés, és a kintről való bemenés között. Emiatt általában a külső részén valamilyen fogadó felirat található. Az én kapumon
két felirat szerepel: „Áldás a bejövőre, és
béke a kimenőre!”, a belső felén: „Áldott legyen a te utad!” Erdélyben a feliratok nagyon
változatosak: egyesek szentírási részek,
mások a vendégfogadásról szólnak, és vannak, amelyek az emberi becsületre fókuszálnak. De többnyire mindegyiknek az a
lényege, hogy emlékeztessenek a bennünk
élő jóságra és emberségességre. Tehát szerepük az elmén keresztül történő emlékeztetés,
akárcsak a faragott minták esetében.
– Melyek azok a motívumok, amelyek számodra a legtöbb mondanivalóval rendelkeznek?

– Ha a székely kapu születésére tekintünk
vissza, sokkal érthetőbbé válik a díszítése.
Eleinte az idő mérésére szolgált, később napkapuként működött, jelenleg székely kapunak
is hívjuk, és faragással díszítjük. Kehelyből,
szívből vagy virágból ered az inda, és általában egy kivirágzás van felül. Mindez egy
pontból kezdődik, és oda is jut vissza. Ez
szinte minden kapuban megtalálható. Az emberi élet körforgását jelképezi: a forrásból indulást, a földi tapasztalatok megélését és a
Jóisten szeretetében való megérkezést. Ez a
jelkép motívumvilágában
egy virágból, kehelyből, madárcsőrből kezdődő indamotívumként van ábrázolva; az
életutat is szimbolizálja.
– Van-e lehetőség az általad szerzett tudás átadására?
– Régebben a gazdáknak
is ez volt a céljuk, hogy a
székely kapuk által maradandó jelet hagyjanak hátra
az utókornak. Az én hivatásom is összefügg ezzel. Az
Életfa hagyományőrző rajzés faragókör programvezetője vagyok a Teremtő kegyelméből. A gyerekek
munkái tükrözik a jóságra
levő hajlamukat és a bennük
élő tisztaságot. Számomra
ez egy töltekezési pont, hiszen mindig egy üzenetnek,
egyfajta képeslapnak látom
a Jóisten részéről.
– Mennyire elterjedt a
székelykapu-állítás napjainkban?
– Egyre több embertársa-

mat látom, hogy megnézi ezeket a kapukat,
és megkérdezi önmagától, hogy ősei értékrendje mi is lehetett: mi volt az az összetartó
erő számukra, amivel az élet nehézségeit át
tudták hidalni, és a mindennapjaikat ünneppé
tudták tenni? Tapasztalataim alapján jelenleg
székely kaput állítani már-már divattá vált.
Mindez annak köszönhető, hogy frissíti, valamint felidézi azt az ősi rendet, amely talán
az apáink, nagyapáink számára még természetes volt… és megtartó erőt képviselt a
mindennapjaikban.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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VÍZSZINTES: 1. Népszerű színész, 150 éve született (Sándor). 5. Építész, 150 éve
született (Marcell). 10. Időmérő része. 11. Napi részlet! 12. Nádori ítélőmester, labanc
politikus, 300 éve halt meg (Gábor, báró). 17. Új csillag. 18. Turku svéd neve. 19.
Urakra jellemző. 20. A lejt váltja. 21. Lent. 22. Semmi, senki (francia). 23. Hízelgő szólam.
24. Virágállatka. 26. Páratlan grand! 27. Jordániai király volt. 29. Zongorista (Jakov). 30.
... deux (kettesben). 31. Református püspök, egyházi író, 250 éve született (Ferenc).
32. Pénzzé tesz. 34. Az ón vegyjele. 35. No de ilyent! 37. ... Berg (zeneszerző). 39. Román
és osztrák autójel. 40. Ritka férfinév (szept. 1.). 42. Európai Unió (röv.). 43. Máshollét
igazolása. 45. Et cetera (röv.). 47. Becézett Zoltán. 50. Dolgozik a szabó. 51. Költő, író,
MTA lev. tag, Kossuth titkára, 200 éve született (Sándor). 52. Operaszerző, 150 éve
halt meg (Gioachino).
FÜGGŐLEGES: 1. Rob..., W. Scott regénye. 2. Francia arany. 3. ..., a katona (Kaiser).
4. Királyi ülőhely. 5. Bagolyféle madár. 6. Közepén fogad! 7. A molibdén vegyjele. 8.
Erőszakkal elvesz. 9. Francia költő, 100 éve hunyt el (Guillaume, tkp. Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky). 12. Orosz író, 200 éve született (Ivan Szergejevics). 13. ...
Fallaci, riporter, írónő. 14. Német műdal. 15. Létezik. 16. Az arzén vegyjele. 18. Forma.
20. Ugrik és csíp. 21. Maros-parti város. 23. Denevér (angol). 25. Creangă kis folyója.
27. Sportfogadó. 28. Tetten ért személy. 31. Bő. 33. Skálahang. 34. Betyárvezér (Jóska,
tkp. Pap József). 36. Állatviadal volt. 38. Írásban ecsetel. 39. Hasad a tó jege. 41. Nem
(angol). 44. Római 56. 46. Arat! 48. Páros élet! 49. Órómai rézpénz.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket november 22-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 Roberto Benigni olasz
filmrendező 1997-ben rendezett filmjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt
előre beírtunk.

q

q

című pályázat nyertesei:
SIMó ATTILA, Marosvásárhely,
Armoniei u. 5/4. sz.
BARTHA SÁNDOR, Dicsőszentmárton,
Şoimilor u. 20.
A pályázati rejtvény megfejtése:
URMÁNCZY; RALEIGH; JANCSó; NAGY; SZENTMÁRTONYI; VERACINI; LISLE.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Megfejtések
a november 2-i számból:

Klasszikus (ikrek): Kacsaleves.
Skandi: Ez a nap, melyen tiszteletünk lerójuk, /s kegyetlen fájdalmunk végleg elfogadjuk.

KOBAK KÖNYVESBOLT

VÍZSZINTES: 1. Metodika, eljárás – Megmásít. 7. Szibériai folyó – Az argon vegyjele.
8. … bíró (Móricz) – Skót hangszer. 9. Erre a helyre – Csendben lerak! 11. Amerikai rockegyüttes – Masina. 12. Lant – Gabonaőrlemény. 14. Azonban – Hazafele! 15. Kimódol,
kifundál – Dicsekszik, büszkélkedik. 18. Tüzet éleszt – Kézben fog. 19. Rendőr, argóban
– Tréning, gyakorlás. 22. Álom része! – Olaj jelzője lehet. 23. Folyadék, lé – Kis. 25.
Gyulladás – Lazul páratlan hangzói. 27. Mauna …, hawaii vulkán – Hálószövő állat. 28.
Sztori, történet – Áramforrás lehet. 30. Patás állat – A kripton vegyjele. 31. Félvér – Bölcs
bibliai király.
FÜGGŐLEGES: 1. E-…, elektronikus levél – Égitest. 2. Üvölt – Sűrített takarmány.
3. Azonos betűk – Korrövidítés. 4. Halkan mond – Lakatol, reteszel. 5. Származás – Citátum. 6. Ragad – Összecseng a verssor. 10. Csurgó – Görögországi sziget. 13. Papagájfaj
– Egérkő. 16. Magán hord – Légúti megbetegedés. 17. Vérmérséklet, karakter – Terebélyes, vastag. 20. Hosszú női sál – Velencei uralkodó volt. 21. Szilícium-dioxid-tartamú
ásvány – Családtag, hozzátartozó. 24. Orvos, tréfásan – Redőny. 26. Titkon figyel –
Kórházi osztály. 29. Thaiföldi és zambiai gépkocsijelzés – E nap.
Koncz Erzsébet
1
7

2

9

12

Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,

www.bookyard.ro
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MAROS MEGYEI TANÁCS
HIRDETÉS

A Maros Megyei Tanács értesíti az érdeklődőket,
hogy a 2018. október 26-án, a Területi és Városrendezési Igazgatóság véleményező, engedélyező és ellenőrző osztályának keretében meghirdetett felső
szakmai fokozatú, I. besorolású tanácsadói köztisztviselői állásra meghosszabbította a jelentkezési határidőt.
Az új határidő szerint a versenyvizsgához a jelentkezési dossziét 2018. november 29-ig lehet benyújtani, az írásbeli vizsgára pedig 2018. december
11-én 10 órától kerül sor.
A részvételi feltételek megtalálhatók a Maros Megyei Tanács www.cjmures.ro weboldalán, a Hirdetmények rovatban.

ASZTALOSMŰHELY

bérbe adó
teljes felszereléssel
Marosszentgyörgyön.
Telefon:
0744-505-710.

alkalmaz

mechanikai karbantartás-felügyelőt
valamint villamossági és automatizálási karbantartás-felügyelőt

Elvárások:

• Középfokú szakvégzettség/mesteriskolai szakvégzettség/posztliceális
szakvégzettség a mechanika/elektromechanika/automatizálás terén;
• Középfokú számítógép-kezelési ismeret;
• Csapatszellem;
• Kommunikációs képesség

Munkaköri leírás

• Biztosítja és figyelemmel kíséri a karbantartási munkálatok menetét;
• Felettesével együtt felméri a berendezések műszaki állapotát;
• A karbantartási munkákra vonatkozó megelőző jellegű
és javító szándékú tevékenységeket javasol;
• Előkészíti és biztosítja a karbantartási munkálatokhoz szükséges
nyersanyag- és cserealkatrész-ellátást;
• Együttműködik a platformon lévő cégekkel a karbantartói munkálatok
elvégzése érdekében.

Amit ajánlunk:

• Vonzó bércsomag;
• Étkezési utalványok;
• Szabadságpénz;
• Egészségügyi csomag;
• Sportolási lehetőség (saját sportteremhez való hozzáférés)
• Belső fejlesztési programok.

Az önéletrajzokat a recrutare@azomures.com e-mail-címre lehet elküldeni,
valamint be lehet nyújtani az Azomureş Dózsa György utca 300. szám alatti
székhelyén.
Bővebb tájékoztatás a 0372-482-921-es telefonszámon,
az Azomureş munkaerő-toborzó szolgálatánál.

A B&B Insolvency Solutions IPURL – Csíkszereda, Márton Áron utca 18., Hargita megye –, a csődbe jutott Fero Invest Kft. cégfelszámolója,
nyilvános árverést szervez
a következő javak egyben történő eladására a hozzá tartozó állóeszközökkel együtt:
1. Két egymás melletti beltelek Marosszentkirály községben, Náznánfalván, Mező utca (szám nélkül), összfelület 3.119 négyzetméter, nincs rajtuk építmény. Kikiáltási ár 140.885 lej + héa.
2. Kereskedelmi helyiség, 133,32 négyzetméter hasznos felülettel, négy egymás melletti összevont lakásból
áll, együttesen alkotnak egy irodát és raktárt, Marosvásárhelyen, a Raktár utca 30/B szám alatt (Maros
megye), szemben a volt Ambient üzlettel, egy tömbház földszintjén, a benne levő ingóságokkal együtt. Kikiáltási ár 301.150 lej héa nélkül.
Ugyancsak eladásra kerülnek – külön-külön – a következő javak:
1) bútorzat (3 íróasztal, 3 kisszekrény, egy asztal, 2 könyvespolc), kikiáltási ár 1.411 lej + héa
2) polcrendszer (170 polc, 350 tartórúd, 55 láb), kikiáltási ár 7.803 lej + héa
3) Jungheinrich raklapkocsi (transpalet), kikiáltási ár 765 lej + héa
4) Baka raklapkocsi (transpalet), kikiáltási ár 382,50 lej + héa
Eladásra kínálják a következő javakat is, termékcsoportonként legalább 5.000 lej értékben (héa nélkül):
vasalatok, fogantyúk, kilincsek, zárak, csavarok, különféle szerszámok. Kikiáltási ár 100.068 lej + héa.
A javak teljes listája a felszámoló székhelyén tanulmányozható.
Az árverésre a felszámoló székhelyén kerül sor november 16-án 12 órakor, és megismétlődik hetente
péntekenként, ugyanabban az időpontban, a javak eladásáig.
Az árverésen azok a jogi és magánszemélyek vehetnek részt, akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő
részvételi garanciát 24 órával az árverés kezdete előtt. Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551, 0748-836-713as telefonszámokon.
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SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

technológus mérnököket
keres

Amit kérünk:
– Felsőfokú szakirányú végzettség, TCM szak,
– Rajzolvasási és méréstechnológiai ismeretek,
– Német- és angolnyelv-tudás,
– Jó problémamegoldó készség.

Amit ajánlunk:
– Biztos, hosszú távú munka,
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek,
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265-208-307-es telefonon.
SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

mechanikai karbantartót
keres

Követelmények:
– Mechanikai szakirányú végzettség,
– A hagyományos és CNC-gép-karbantartás ismerete,
– Tapasztalat (minim 1 év) előnyt jelent.
Amit ajánlunk:
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Ingyenes szállítás,
– Étkezési jegyek,
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro, moldovanm@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265/208-307-es telefonon.
SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

villamossági karbantartót
keres

Követelmények:
– Elektronikai végzettség,
– Elektromos áramkör olvasása és kivitelezése,
– 3 év elektronika terén szerzett tapasztalat,
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat.

Amit ajánlunk:
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Személyes betanítás,
– Ingyenes szállítás,
– Étkezési jegyek,
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro, moldovanm@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265/208-307-es telefonon.
A B&B Insolvency Solutions IPURL – székhelye: Csíkszereda,
Márton Áron utca 18. szám, Hargita megye –, a csődbe jutott DedrádBátosi Almatermesztők Mezőgazdasági Társasága cégfelszámolójaként
nyilvános árverést szervez
a következő ingatlan eladására:
– 2291 négyzetméteres terület, telekkönyvszáma 50221/Bátos, kataszterszáma 116/1/2, helyrajzi száma 132/1/2, a dedrádi 14-es farmon,
Maros megyében, rajta gyümölcsválogató fészer és betonozott platform, amelyek nincsenek feltüntetve a telekkönyvben. Az ingatlan kikiáltási ára: 83.963,60 lej, az ár nem tartalmazza a héát.
Az árverésen részt vehetnek fizikai és/vagy jogi személyek, akik igazolják, hogy letétbe helyezték a kikiáltási ár 10 százalékát és kifizették
a feladatfüzet árát, továbbá a részvételi díjat az árverés előtt 24 órával.
Az árverésre a felszámoló székhelyén kerül sor 2018. november 16án 10 órakor. Ha az ingatlan nem kel el, az árverést minden pénteken
megismétlik, ugyanabban az időpontban, az eladásáig. A javakat egyben értékesítik nyilvános, kikiáltásos árverésen, a Pomicola Batoş Kft.
javaival együtt, amelyek a telekkönyvben az 50128 és 50129 számmal
szerepelnek – cégfelszámoló a General Mir Consult SPRL –, a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 2014. évi 85-ös törvény 156. cikkelyének 2. bekezdése értelmében.
Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551 és a 0748-836-713-as telefonszámon.
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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, 0745-379-638. (sz.-I)

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

BÚTORT RESTAURÁLÓ MAGÁNCÉG ASZTALOST és POLITÚROZÓT alkalmaz. Érdeklődni a
0722-786-111-es telefonszámon. (20653-I)

Az AN FEED CÉG ELADÓT és RAKODÓMUNKÁST keres a segesvári szaküzletébe. Érdeklődni a
0725-578-030-as telefonszámon. (62883-I)

VARRODA alkalmaz VARRÓMUNKÁST, MESTERSEGÉDET és GÉPÉSZT. Tel. 0742-298-872. (20674I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelő csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá
benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62855-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62855-I)

AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPOLÁSÁRA, FELÜGYELETÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás, egészségügyi biztosítás, munkaszerződés, dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a
munkaviszony idejére. A havi bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi telefonszámon várunk: 0757-183-185. (62778-I)

ÚJ KOLLÉGÁKAT KERESÜNK a 25 éve működő marosvásárhelyi MULTIDECOR KFT. összeszokott
csapatába, REKLÁMKÉSZÍTŐ-DEKORATŐR munkakörbe. Nem hátrány, ha nincs szakmai tapasztalatod
reklámtáblák készítése, fóliázás, autódekorálás terén. Alkalmazunk, betanítunk és folyamatos képzést biztosítunk ebben a modern szakmában. Nálunk egy csapatban lehetsz olyan kollégákkal, akik szeretik a szakmájukat, és élvezik a változatos, kreatív feladatokat. Jelentkezni lehet (korhatár nélkül) a
sandor@multidecor.ro címen, vagy a 0745-356-536-os számon érdeklődhetsz. (62908-I)

A DR. CRAINICU CSILLA-MÁRIA FOGORVOSI RENDELŐ (Nyárádszereda, Nyárád út 4. sz.) új rendelési ideje: dr. Crainicu Csilla-Mária fog- és fogágysebész szakorvos (tel. 0740-089-506): kedden 15-20,
szerdán 9-14, csütörtökön 15-20 óra között; dr. Marczi Nagy Annamária fogorvos (tel. 0740-834-186): hétfőn 15-19, csütörtökön 9-14 óra között. (20649-I)
FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET CUKORDÍSZEK GYÁRTÁSÁRA a jeddi termelőbe. Tel. 0745520-408. (11255-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz a következő programmal: hétfőtől szombatig, hétfőtől
péntekig és csak szombatra. Bővebb információ az üzletvezetőktől: központi és Unirii övezet: Annamari,
tel.: 0756-128-308; Tudor övezet: Andi, tel.: 0756-128-312; November 7. és meggyesfalvi övezet: Lilla,
tel.: 0756-128-311. (62841-I)

ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT irodák takarítására részmunkaidőre, nagyon jó fizetéssel. Tel. 0741119-016, 0747-111-183, vezetékes: 0257948. (62925-I)

A BELTRAND AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Telefon: 0265/223-902, 0740-393-060.
(sz-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőproblémák); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím:
Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez egy BÉRELSZÁMOLÁSI SZAKFELÜGYELŐI állás betöltésére – COR-kód 242314 – meghatározatlan időre. A vizsga
időpontja: 2018. november 21., 10 óra. Bővebb tájékoztatás a repülőtér weboldalán –
swww.transylvaniaairport.ro – és a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA versenyvizsgát hirdet TITKÁRI állás betöltésére
(Dékáni Hivatal). Bővebb információ a www.ms.sapientia.ro honlapon található. (sz.-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

GYÜMÖLCSFATERMESZTŐ
elad:
gyümölcsfa-, rózsa-, málna-, ribizli-,
szőlő-,
egres-,
orgonatöveket,
díszcserjéket,
tujákat,
krizantémot
Marosszentgyörgyön (a Gemini mellett).
Ár: 6-12 lej között. Tel. 0741-763-416.
(10901)

ELADÓ új gázkonvektor és csempézett,
gázzal, fával használható főzőkályha. Tel.
0365/410-620. (11189)

ELADÓK 9 hetes malacok. Tel. 0740463-935. (11014)

ELADÓ 1,16 ha szántóföld és egy ha

erdő Székesen. Tel. 0265/311-271, 0754206-048. (11137)

ELADÓ egyszemélyes kanapé, kétszemélyes kanapé. Tel. 0766-316-825.

(11130)

ELADÓ

(10942)

tűzifa.

Tel.

0752-576-831.

VESZEK régi festményeket, képkere-

teket, antik bútorokat és bármilyen ré-

giséget. Tel. 0731-309-733. (10365)

ELADÓ házi gyümölcspálinka. Tel.
0729-185-075. (-I)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel.

0743-595-124,

(10925)

0749-761-147.

ELADÓ héjatlan tökmag, valamint kukoricafejtő gép. Tel. 0747-480-255.
(10971-I)
ELADÓ
(11165)

tűzifa.

Tel.

0758-548-501.

ELADÓK: ágyneműtartó, dohányzóasztal, négyfiókos komód, tévéasztal,
háromfiókos fagyasztóláda, szobabicikli, mosógép. Tel. 0747-412-119.
(11237-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (11224)
KEMÉNY tűzifa eladó, 150 lej métere. Tel. 0755-315-234. (11240)
ELADÓK: tégla, bútorok, kályha, könyvek
és más egyéb. Tel. 0265/269-755.
(11261)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
versenyvizsgát hirdet a következő megüresedett állások betöltésére: NEVELŐ –
két állás az erdőszentgyörgyi családi típusú háznál és egy állás a mezősámsondi
családi típusú háznál.
Sajátos követelmények: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség.
Az írásbeli vizsga 2018. december 4-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az írásbeli
vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat november 23-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)
ELADÓ Renault Megane Coupe, 1,4es, benzines, 2100 euró. Tel.
00-49-15-16-328-3298. (11280-I)
ELADÓ Fiat Polio Weekend, 1,2-es,
benzines, 1800 euró. Tel. 00-49-1516-328-3298. (11280-I)
RÉGI TÍPUSÚ BÚTOROK ingyen elvihetők. Szállítást és cipelést nem tudunk biztosítani. Érdeklődni a
0741-493-747-es
telefonszámon.
(11286-I)
VÁRMEZŐBEN, a főút mellett eladó
5 és 28 áras telek, a telekkönyvi papírok rendben vannak. Ár: 5-8
euró/m2 között. Tel. 00-36-20-3348629. (11285)
TŰZIFA eladó, 160 lej/m. Tel. 0747594-011. (2119)

JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka eladó.
Ára: 30 lej/liter. Tel. 0740-334-468. (2103)
ELADÓ tűzifa, 150 lej/m. Tel. 0751-531735. (sz.)
ELADÓ egy tizenkét személyes,
összecsukható, diófurnéros ebédlőasztal
hat töltött székkel. Tel. 0744-781-522.
(11287)
ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (11294-I)

ELADÓ 3-as váltóeke. Tel. 0745-404666. (11314)

LAKÁS

ELADÓ ház 25 ár kerttel. Tel. 0265/261023. (10385)

ELADÓ felújított tömbházlakás a
Rozmarinului utcában: 3 szoba, két
fürdőszoba, terasz, a pincébe bejárat a
teraszról, padlófűtés. Ára: 59.999 euró,
alkudható. Tel. 0743-148-922, 0744-522196. (10856)
BACKAMADARASON, az Állomás
utca 70. sz. alatt ingatlan eladó. Érdeklődni: 0731-197-292, 00-36-706060-180. (10556-I)
ELADÓ 3 szobás tömbházlakás és
garázs a Rozmarinului utcában. Tel.
0742-802-545. (11140-I)
ELADÓ kertes ház 518 m területtel
a nagyállomás környékén. Irányár:
72.000 euró. Tel. 0754-034-906.
(11191-I)
2

ELADÓ ház Nyárádszeredában. Tel.
0756-630-249. (11202-I)
KIADÓ 2 szobás lakás a Dombon.
Tel. 0752-020-159. (11230-I)
ELADÓ 4 szobás magánlakás a Vulcan
utcában. Tel. 0265/311-271, 0745-206048. (11245)
ELCSERÉLEM Kiskenden a Fő út (E60)
48. szám alatti, 3 szobás, pincés
lakásomat egy I. osztályú garzonnal
Marosvásárhelyen. Tel. 0723-925-137,
0723-318-785. (11269)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kornisán, 105.000 euró. Tel. 00-4915-16-328-3298. (11280-I)

ELADÓ családi ház Magyarón,
25.000 euró. Tel. 00-49-15-16-3283298. (11280-I)

ELADÓ nyárádremetei családi ház: 3
szoba, konyha, előszoba, kamra,
fürdőszoba, mellékhelyiségek, istálló,
garázs, 27 ár telekkel. Ára: 23.000 euró.
Tel. 0752-030-701. (2102)
AZONNAL eladó kétszobás, III. emeleti
tömbházlakás. Tel. 0751-368-172. (2120)
ELADÓ rendezett, I. emeleti tömbházlakás a Kornisán. Tel. 0787-735902. (2109-I)

KIADÓ Marosvásárhelyen egy szoba
beteglátogatóknak, akik a Székelyföldről jönnek. Tel. 0365/420-898.
(2104-I)

ELADÓK: ház, kertek, földek, erdő
Küsmödön szép helyen. Sokféle lehetőség. Tel. 0729-788-977. (sz.-I)

LAKÁST és garzont vásárolok. Tel. 0745423-310. (11299)

ELVESZTETTEM

ELVESZTETTEM Margit Iuliu névre szóló
autóbuszbérletem.
Semmisnek
nyilvánítom. (11290)

ELVESZTETTEM Török Francisc névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (11290)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel.
Tel.
0749-543-104.
(1778-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (10678)

OLCSÓN
ÜDÜLÉST
kínálunk
Hajdúszoboszlón, félpanziós ellátással,
házias ízekkel, 3 éjszaka (4 nap) 250
lej/fő. Szabó Antalné, Hajdúszoboszló,
Damjanich utca 100. szám. Tel. 00-36-30455-7227, 00-36-52-271-848. (11062)
KÁRPITOZÁST vállalok. Tel. 0766-316825. (11131)
BELGYÓGYÁSZATI RENDELŐ. Dr.
prof. INCZE Marosvásárhelyen, a
Tudor Vladimirescu u. 21/A sz. alatti
rendelőben naponta rendel. Előjegyzés a 0265/265-112-es telefonszámon. (2096-I)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (10501-I)
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AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (11193)
CÉG VÁLLAL bármilyen munkát,
régi tetők javítását, padló- és falicsempe-lerakást. Tel. 0726-638-909.
(11200)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (10678)
ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab
cserépből,
tetőszigetelést,
cserépforgatást,
külső
és
belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és
kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634747. (11235)
VÁLLALOM 5-8. osztályos tanulók
korrepetálását angol nyelvből. Tel.
0726-550-212. (11279-I)
BETEGGONDOZÁST vállalok 24 órás
szolgálattal. Tel. 0744-255-664. (11268)
PÓTÓRÁT vállalok 5-8. osztályosoknak kémiából, fizikából és biológiából.
Tel. 0770-613-471. (2110-I)

Minden

mulandó

ezen

virágon. Csak egy van, ami a
sírig vezet, szívemben az örök

emlékezet.
kintek

Szomorúan

az

égre,

Jóistent,

kérem

pihentessen

álmodat.
Soha

el

nem

múló

fájdalommal emlékezem éle-

tem legszomorúbb napjára,

akik ismerték és szerették
ZOLTÁN

volt

repülőparancsnokot,
2018.

november

halálának

9-én

25.

Emléke

hogy

van

évfordulója.

legyen

áldott,

nyugalma csendes! Felesége,
Anikó. (11167)

Soha

el

nem

dalommal

múló

emlékezünk

fáj-

no-

vember 9-én idősebb PETHŐ
BÉLA volt mozdonyvezetőre
halálának
Emléked

15.

nyugalmad
vünkben

évfordulóján.

legyen

csendes!

drága

áldott,
Szí-

emléked

örökké megmarad! Szerető

családod, szeretteid. (v.-I)

Szívünk

mély

halálának

gyermekem,

BARICZ

14.

emlékezünk
PAPP

halálának
Áldott,

a

körtvélyfájai

EMMA
9.

szép

tanárnőre

évfordulóján.

emlékét

szí-

vünkben őrizzük. Szerettei.
(11228)

ANTAL

évfordulóján.

Szomorú szívvel emlékezünk
SZÁSZ ÉVA ny. tanítónőre

Áldott

8.

emlékét

évfordulóján.

szívünkben

őrizzük. Szerettei. (11228)

jó

ZOLTÁN TUTTYKÁRA
lának

18.

halá-

évfordulóján.

Emlékét szívemben őrzöm. A
bánatos Ica mama. (2118-I)

Hirtelen, de elmentél egy perc
alatt,

számunkra csak a döbbenet

és a fájdalom maradt.

könnyünk

sírodnál,

fájdalom,

távoztál.

a
hogy

Nyugodj békében, drága jó

A búcsúszó, mit nem mondtál

édesanyád. (11259)

de szívünkben örökké velünk

gyermekem! Bánatos szívű

Mint

fénylő

napsugár,

s mint a villám, úgy mentél el
Álom vagy már…

dalommal
vember

nem

múló

fáj-

emlékezem

9-ére

halálod

no-

évfordulóján.

Drága

ZOLTÁN

TUTTYKA

mekem,

SILLÓ
–

18.

gyer-

KÁLMÁN

–,

nyugodjál békében! Bánatos

Szomorú szívvel emlékezem
november 9-ére, amikor 18
éve

távozott

köréből

el

SILLÓ

szerettei

KÁLMÁN

ZOLTÁN – TUTTYKA.

Hiába omlott rád a sír nehéz

göröngye, emléked itt marad

örökre. Bánatos Edit nénje.
(2116-I)

érted,

soha

nem

halványul emléked.

Örök fájdalommal emlékezünk
november

9-én

KÁLMÁN

TUTTYKÁRA

évfordulóján.

ZOLTÁN

SILLÓ
–

halálának 18.

Megtört szívű nénéd, Cica,
férje, István, unokatestvéred,

gyermekem, SILLÓ KÁLMÁN
fiatal

szíve.

E

szomorú napon fájó szívvel

emlékezünk

szeretett

gyermekemre, kit a kegyetlen
elragadott

mellőlünk.

Akik ismerték és szerették,

gondoljanak rá kegyelettel.
Szép

emlékét

örökké

szívünkben hordjuk. Bánatos

édesapja
(11292-I)

(SZALMA)

RÁDULY

ILDIKÓRA

no-

vember 11-én, haláluk 10.
évfordulóján.

Studium Alapítvány (Trébely
u.

87.)

udvarán

levő

kopjafáknál, ahova elvárjuk az
ismerősöket,

barátokat.

megemlékező

A

szentmise

november 12-én 18 órakor

lesz a belvárosi plébánián.
Szeretteik. (2105-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva,
kedve,

melyet

türelemmel

remény-

viseltél

és

Mimi

mama.

November 10-én van 9 éve annak,
hogy eltávozott szerettei köréből
édesanyám,
GYORGYISOR
MAGDOLNA. Emléked örökké itt él
szívünkben, soha nem felejtünk el,
drága jó Édesanyám, pótolhatatlan
vagy, nagyon hiányzol.
Lánya, Tuci, két unokája, Istvánka,
Sziszike,
négy
dédunokája:
Józsefke, Vivike, Ádámka és ifj.
Istvánka.
Nyugodj
békében,
édesanyám, és imádkozz értünk az
Úrnál. (11288)

Mikor elmentél, kialudt egy csillag,
Az angyalok a mennyországba
hívtak.
De sajnos itt lent elvesztettünk
téged,
a legtisztább angyalát a földnek és
az égnek.
Fájó szívvel emlékezünk egyetlen
gyermekünkre, PĂCURAR RUDOLFRA
(Rudi)
halálának
22.
évfordulóján.
Szerettei. (11218)
A múltba nézve valami fáj, valakit
keresünk, aki nincs már. Arany volt
a kezed, munka az életed, Isten
hívott, mert szeretett. Megállt a
szíved, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott.
Szemünkben könnyel, szívünkben
örök fájdalommal emlékezünk
november 3-án id. JÁNI ZOLTÁNRA
halálának
13.
évfordulóján.
Bánatos felesége, négy gyermeke
családjukkal és a négy unoka.
(10850)

magadban. Kegyetlen volt a

Szomorú

te szíved örökre itt marad

KIRIZSÁN JENŐRE halálának 5.

sors, hamar elvett tőlünk, de a
közöttünk.

Fájó

szívvel

emlékezünk

november 9-én MÉSZÁROS

ERZSÉBETRE halálának első
évfordulóján.

Emlékét

őrzi

azok családja. Emléke legyen
áldott és nyugalma csendes!
(11291-I)

Fájdalom költözött egy éve a

szívünkbe, nem múlik el soha,
itt marad örökre. Nem halljuk a

hangod, nem fogjuk a kezed,
nem

érezhetjük

szereteted,

nem lehetünk már veled. Itt
hagytál

18 éve dobbant utolsót drága
ZOLTÁN

és

férje, két leánya, testvére és

Soha nem szűnik meg lelkünk
gyásza

ga gyermekeinkre, RÁDULY

LEVENTÉRE

felidézni 11-én du. 3 órától a

most becsukom a szemem,
el

Fájó szívvel emlékezünk drá-

Szép emléküket szeretnénk

Ébren többé már nem látlak,
Soha

ki, elmaradt,
maradsz.

beragyogtad életem egét,

sors

halálának

a

drága

unokámra, SILLÓ KÁLMÁN

koronkai

jó

emlékezem

9-én

mélységes

drága

Noémi. (2117-I)

fájdalmával

szívvel

november

Kicsordul

mámád. (2115-I)

mindazokat,

Fájó

november 11-ére, az egyetlen,

hogy lássalak…

DEMETER

bé-

a föld alatt, minden érted

TETŐFEDÉS, javítás Lindab-lemezből, cserépforgatás, bármilyen javítás. Tel. 0758-862-236. (2100-I)

Emlékeztetem

a

hullott könnycsepp nyugtassa

egy szomorú, ködös estén.

MEGEMLÉKEZÉS

te-

kében. Jóságos szíved pihen

VILLANYSZERELÉST és javítást
vállalok.
Tel.
0735-501-417,
0365/401-349. (2114)

GYERMEKES CSALÁD főzést és takarítást vállaló személyt keres tömbházlakásba (Marosvásárhely, Tudor).
Tel. 0746-017-878. (11303-I)

a

világon, mint a harmat a letört

mindent,

amiért

küzdöttél és akiket oly nagyon
szerettél.

Számunkra

te

sosem leszel halott, örökké

élni fogsz, mint a csillagok.
Fájó

szívvel

emlékezünk

november 11-én az egy éve

eltávozott

pókai

ESZTER

ilencfalvi

édesanyámra,

születésű
született

lakosra.

a

MEZEI

Kelemen
Bánatos

lánya, Irma, unokái: Gyurika,
Erika

és

családjuk,

Drága

lelked

nyugodjék

dédunokái: Szonja és Norbert.
békében! (11295)

19

szívvel

emlékezünk

november 9-én a backamadarasi
évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!

Szerető, gyászoló családja. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága édesanya, testvér, nagymama, dédnagymama, rokon,
szomszéd,
HOSSZÚ ERZSÉBET
szül. Rácz
életének 84. évében október 28án Budapesten csendesen megpihent. Drága halottunk temetése
november 12-én, hétfőn 13 órakor lesz a református temetőben
Marosvásárhelyen. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(2113-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, rokon,
KILIN IDA
életének 90. évében csendesen
megpihent. Temetése november
10-én, szombaton 11 órakor lesz
a kolozsvári Házsongárdi temetőben.
Lánya, dr. Tatai Ildikó, unokái:
Tatai Csilla és Tatai Orsolya.
(11309-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett édesanya, anyós, nagy-

mama és dédi,

özv. VACKÁN FERENCZNÉ
szül. LUKÁCS JULIANNA

szenvedő szíve életének 86. évé-

ben 2018. november 7-én meg-

szűnt dobogni. Temetése 2018.

november 10-én 13 órakor lesz a

nagykórház mögötti új temető-

ben, katolikus szertartás szerint.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

drága dédi!

Nyugodj

békében,

A gyászoló család. (11308-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-

nak,

akik

drága

halottunk,

a gyergyócsomafalvi születésű
MADARÁSZ MÁRIA szül. Korpos
temetésén részt vettek, sírjára vi-

rágot helyeztek és gyászunkban

osztoztak. A gyászoló család.

(11307-I)
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