
Gondoskodnak
a rászorulókról
Az utóbbi napokban tapasztalt hideg-
ben mind a hatóságok, mind a civil
szervezetek igyekeznek fokozottab-
ban figyelni az utcán élő hajléktala-
nokra, valamint, főként vidéken, az
egyedül élő, nehezen mozgó idő-
sekre, hogy ne maradjanak fűtés és a
legszükségesebb élelmiszerek nélkül.

____________4. 
41 éve került haza
a Szent Korona
41 éve, 1978. január 6-án adta vissza
„az amerikai nép képviseletében”
Cyrus Vance külügyminiszter az Or-
szágházban a Szent Koronát és a ko-
ronázási jelvényeket a magyar
népnek. Az évforduló alkalmából ja-
nuár 6-án nyílt nap volt az Országház-
ban, ahol a nemzeti ereklyéket a
koronázási palást kivételével őrzik. 

____________5.

Az OLAF áldozatai
Az Európai Unió Törvényszékén perelte be az Európai Bizott-

ságot a képviselőház és a kormányzó szociáldemokrata párt el-
nöke, az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) az őt érintő
jelentése miatt. Nem egyedüli európai politikusként került össze-
tűzésbe ezzel a hivatallal, az OLAF miatt már bukott meg bizalmi
szavazáson egy cseh kormány is, de az európai szinten jóval is-
mertebb francia Nemzeti Front elnök asszonyával, Marine Le
Pennel is elbánt ez a hivatal.

Nálunk 2017-ben kavart először hullámokat az OLAF, amikor
a korrupcióellenes ügyészség eljárást indított a teleormani báró
ellen. Nem keveset tartott, amíg ebbe a stádiumba került az ügy,
mert az OLAF 2001-ben útjavításokra elköltött európai uniós
pénzek útját felderítve fogalmazta meg a vádjait, amikor embe-
rünk még az érintett megyei önkormányzatot vezette. A jelentést
állítólag 2016 szeptemberében küldték el a román hatóságoknak,
szóval megadták az idejét és a módját a dolgoknak. Érdekes
módon az akkor épp zajló parlamenti választási kampányban ezt
senki nem szivárogtatta ki, pedig hatásos fegyver lehetett volna
a politikai csatatéren, sőt, a szocdemeink szerint állítólag rájuk
vadászó korrupcióellenes ügyészségnek is még egy évbe tellett,
amíg a jelentés alapján elindította az eljárását. A párt- és képvi-
selőházi elnök most azért indított pert, mert a vizsgálata során az
OLAF őt nem hallgatta ki. Jogi szakértők szerint a pere csak az
időhúzást szolgálja, mivel a szóban forgó ügyre vonatkozóan

Fotó: Vajda György
Tegnap délben a Kultúrpalota Tükörtermében ismertették
azt az előadást, amelyet Magyarország csíkszeredai főkon-
zulátusának közvetítésével a Marosvásárhelyi Filharmónia
közreműködésével, neves magyarországi előadók közvetíté-
sével január 22-e, a magyar kultúra napja alkalmából január
19-én, szombaton 19 órától műsorra tűztek. A sajtótájékoz-
tatón jelen volt Tóth László főkonzul, Péter Ferenc, a megyei
tanács elnöke és Bocskor Lóránt, az Artstart4U Egyesület ope-
ratív igazgatója, a produkció szervezője. 

Tóth László főkonzul elmondta, a konzulátus tavaly döntött úgy, hogy
először Erdélyben a marosvásárhelyi Kultúrpalotában szervezik meg ha-
gyományteremtő szándékkal a magyar kultúra napjának tiszteletére

szánt rendezvényt. Ennek köszönhetően jött el és nagyszerű koncertet
tartott Rost Andrea világhírű operaénekes a Csíki Kamarazenekar és az
Állami Filharmónia művészeinek kíséretében. Az idén is magas színvo-
nalú rendezvényre számíthat a közönség: Kodály Zoltánnak az 1934.
április 24-én bemutatott második színpadi művét, a Székelyfonót tekint-
heti meg. 

A magyar kultúra napját 1989 óta minden évben január 22-én ünne-
peljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
tisztázta le a Himnusz kéziratát. Az esemény alkalom arra, hogy a kul-
túránkat megismertessük másokkal, hiszen ez az, ami határon átnyúlóan
is megtart, összetart minket egy közösségként – mondta többek között
a főkonzul. Tavaly az előadás bevételét jótékonysági célra ajánlották fel,
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a marosvásárhelyi Művészeti Líceum zenetagozatát támo-
gatták. Az idén is szimbolikus értékű, mindössze 10 lejes
jegyeket értékesítenek, a befolyó összeget pedig egy szé-
kelyföldi komolyzenei tehetség segítésére fordítják. Akár-
csak tavaly Jakab Roland és Nagy Krisztina, a Művészeti
Líceum tanulói, a Virtuózok tehetségkutató verseny részt-
vevői, az idén  is fellépnek a világhírű előadók mellett er-
délyi tehetségek: 19-én Pataki Adorján dicsőszentmártoni
és Mészáros Levente nagyváradi énekeseknek tapsolha-
tunk. A főkonzul továbbá megköszönte a megyei tanácsnak
és a szervező egyesületnek a partnerséget, az előadás létre-
hozásában nyújtott segítséget. 

Péter Ferenc elmondta, hogy a kisebbségi létben élő kö-
zösségnek nagyon fontos a kultúra ápolása, ez megerősít
bennünket magyarságunkban, ezért fontos számunkra, hogy
ilyen magas színvonalú előadásokkal tiszteleghetünk Ma-
rosvásárhelyen a Kultúrpalotában, a szecessziós építészet
gyöngyszemében a magyar kultúra napja előtt. Fontos üze-
net az is, hogy ez a rendezvény nemcsak a magyarokhoz,
hanem a román közösséghez is szól, hiszen nekünk, erdélyi
magyaroknak fontos az, hogy megismerjék kultúránkat. A
megyei tanács elnöke a továbbiakban azt is elmondta, hogy
büszke a hatáskörükbe tartozó kulturális intézményekre,
amelyekkel a megyei önkormányzat további partnerkapcso-
latokat kötne hasonló rendezvények szervezésére, megtar-
tására. 

Bocskor Lóránt színművész, az Artstart4u Egyesület
operatív igazgatója elmondta, örömmel vállalta el a rendez-
vény szervezését, hiszen személyesen is kötődik Marosvá-
sárhelyhez, itt végezte a színművészeti egyetemet, és
színészként is dolgozott. Egyesülete menedzselte a Virtuó-
zok tehetségkutató műsort is, és közreműködésével sikerült
a Csíksomlyói Passiót elhozni a somlyói nyeregbe. A január
19-re műsorra tűzött Kodály Zoltán-mű, a Székelyfonó egy-
felvonásos zenedráma, népzenéből ihletődött daljáték,
amely a fonó életét mutatja be. A főszereplői világhírű elő-

adóművészek: Molnár Levente Liszt Ferenc-díjas opera-
énekes, bariton, aki több világhírű operaházban (Metropo-
litan, Covent Garden, München, Tel-Aviv stb.) énekelt, és
jelenleg az egyik legelismertebb magyar művész ezen a te-
rületen. Ő a Kérő szerepét játssza majd el. A Háziasszony
szerepében Mester Viktória lép fel, aki Magyar Ezüst Ér-
demkereszttel kitüntetett operaénekesnő, a Magyar Állami
Operaház vezető mezzoszopránja, a Fiatal legény szerepé-
ben a dicsőszentmártoni Pataki Adorján, a Kolozsvári Ma-
gyar Opera magánénekese, a Magyar Állami Operaház
állandó vendégművésze látható, hallható, a Fiatal lányt Boj-
tos Luca, a nagyorrú bolhát pedig a nagyváradi Mészáros
Levente – Molnár Levente mentoráltja – alakítja. 

A Marosvásárhelyi Filharmóniát az alig 25 éves Szüts
Apor zeneszerző, karmester, zongoraművész vezényli. A
karvezető interneten élőben is bekapcsolódhatott a sajtótá-
jékoztatóba. Elmondta: Kodály Zoltán méltatlanul elfelej-
tett művéről van szó, amelyet autentikus környezetben
adnak majd elő, hiszen erdélyi népdalokat dolgoz fel. Ez a
mű nem a magyarokról, hanem a magyaroknak szól, érde-
mes majd az elhangzott dalok szövegét is követni, értel-
mezni. Ez a kontextus erősíti a daljáték üzenetét. 

A Népújság kérdésére, hogy miért erre a műre esett a vá-
lasztás, Bocskor Lóránt elmondta, hogy ez hordozza magá-
ban a magyar kultúra alapüzenetét, nevezetesen azt, hogy
a múlthoz, a gyökerekhez nyúlva szeretnének ezen a napon
a jövőnek üzenni. Tóth László hozzátette, hogy Kodály Zol-
tánt a legnevesebb magyar előadók tolmácsolják majd,
akikhez fiatal, ígéretes tehetségek társulnak, akik talán a
jövő nagy művészei lesznek. Ezért szólal majd meg Kodály
Zoltán Székelyfonója a marosvásárhelyi Kultúrpalotában,
Székelyföld kulturális fővárosában – hangsúlyozta a főkon-
zul, majd azt is hozzátette: ahogy tavaly, úgy az idén is, már
az előadás után közvetlenül eldöntik, hogy jövőre milyen
jeles produkciót tűznek műsorra a magyar kultúra napján,
hiszen ezzel is hagyományt teremtettek. 

Ünnepi istentisztelet a Kövesdombon
A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban ja-
nuár 13-án, vasárnap a vallásszabadság erdélyi kihirdeté-
sének 451. évfordulóján ünnepi istentiszteletre kerül sor.
Ez az esemény zárja a jubileumi esztendőt, amely során a
Magyar Unitárius Egyház fennállásának, valamint a hit és
lelkiismereti szabadság kihirdetésének 450. évfordulóját
ünnepelte. Az ünnepi istentisztelet keretében a marosvá-
sárhelyi unitárius egyházközségek ifjúsági egyletének tag-
jai előadják a szabadságról szóló verses, zenés

műsorukat, amellyel az elmúlt esztendő elején nagy siker-
rel szerepeltek. A szertartás után a résztvevők megkoszo-
rúzzák a templom belső udvarán Dávid Ferenc
egyházalapító unitárius püspök mellszobrát.

Helyi termékek vására 
A marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum ud-
varán január 18-án, pénteken 8–19 óra között újra meg-
tartják a Local Farmers’ Market vásárt, ahol helyi termelők
kínálják eladásra árujukat. A kínálatban egyebek mellett
kézműves sajtok, szörpök, lekvárok, hentesáru, ékszerek,
kozmetikumok, fűszerek, teák szerepelnek. 

Támogatás 
sérült gyermekek nevelésére

A marosvásárhelyi illetőségű, iskoláskorú, iskolába járó
sérült gyermekek szülei a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal Szociális Igazgatóságán – Dózsa György utca 9.
szám, 8-as terem – 250 lejes gyermeknevelési pótlékot
igényelhetnek. A helyi tanácsi határozat értelmében a tá-
mogatás a tanév folyamán folyósítható, jelenleg 122 gye-
rek részesül belőle – tájékoztatott Szőcs Zsuzsanna-Anna,
a Szociális Igazgatóság vezetője. 

Újraindul a bukaresti Tarom-járat
A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér közönségszol-
gálati osztálya közölte, hogy az ideiglenesen felfüggesztett
Marosvásárhely–Bukarest Tarom-járaton február 7-étől
újra menetrend szerint közlekedik. A Bukarest–Marosvá-
sárhely útvonalon csütörtökön és vasárnap 21.20-kor száll
fel és 22.30-kor érkezik a repülőgép. A Marosvásárhely–
Bukarest útvonalon pénteken és hétfőn 5.40 órakor száll
fel és 6.50-kor érkezik a Tarom járata. A Tarom eredetileg
három hónapig szüneteltette volna a járatait, azonban a
marosvásárhelyi repülőtér intézkedései nyomán egyhar-
madára csökkent ez az idő. 

Méhészeti tanácskozás 
Az RMGE Maros január 12-én 10 órától marosvásárhelyi
Laposnya utca 23. szám alatti székhelyén méhészkonfe-
renciát szervez. Dr. Tófalvi Melinda Mária Nemesítés és
digitalizáció a méhészetben címmel tart előadást, dr.
Markó Bálint Harmónia és konfliktus a méhtársadalomban
címmel értekezik, Demeter Imre az atkaölőként használ-
ható lítium-klorid hatásáról beszél, Mezei Attila az apiterá-
pia titkaiba vezet be, míg Márton Tihamér a
gyergyói-havasokbeli méhészkedést ismerteti. 

Nőtt az ingyenebédet igénylők
száma

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal folyamatosan
biztosítja az ingyenebédet az 1500 lej alatti járandósággal
rendelkező nyugdíjasok számára. Számuk folyamatosan
nő, jelenleg 3200 nyugdíjas igényelte az ingyenebédet,
amit heti két alkalommal vihetnek haza. A háromfogásos
ebéd ára továbbra is 17 lej. 

Új csoportot indít a Napsugár
A Napsugár néptáncegyüttes új csoportot indít január 30-
án, szerdán 18 órától gyerekeknek, kezdőknek és hala-
dóknak. Helyszín: Marosvásárhely, Forradalom utca 45.
szám. További információk a Napsugár néptáncegyüttes
hivatalos Facebook-oldalán vagy a 0744-836-936-os tele-
fonszámon. 

Az igénylések benyújthatók, de még
semmi hír a kezelési jegyekről

A nagy érdeklődésre való tekintettel Eugenia Neagoe, a
Maros Megyei Nyugdíjpénztár igazgatója közölte, hogy
mindaddig, míg el nem fogadják az országos költségve-
tést, amelyben a szociális juttatásokra vonatkozó tétel is
szerepel, semmi konkrétumról nem számolhat be a nyug-
díjasok és biztosítottak gyógykezelési jegyeiről.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma ÁGOTA, holnap ERNŐ
napja.
ERNŐ: az Ernesztből a nyelv-
újítás során alakított utónév.
Jelentése: komoly, határozott.
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A Nap kel 

8 óra 4 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 56 perckor. 
Az év 11. napja, 

hátravan 354 nap.
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Hétvégi 
sportműsor

KOSÁRLABDA. A férfi Nem-
zeti Liga C értékcsoportjának 18.
fordulójában, szombaton 18 órától
a ligeti sportcsarnokban: Marosvá-
sárhelyi CSM – Kolozsvári U.

KÉZILABDA. A női A osztály
D csoportjának 11. fordulójában,
vasárnap 17 órától a ligeti sport-
csarnokban: Marosvásárhelyi
CSM – Temesvári CSU Universi-
tatea de Vest.

Eltűnt egy 32 éves
férfi

Január 10-én egy édesanya értesítette a
rendőrséget, hogy fia, a 32 éves Popa Daniel
önként távozott otthonról, azóta semmit sem
tudnak róla. A férfi 170 cm magas, 80 kg-os
testsúlyú, barna hajú és kék szemű. Eltűné-
sekor szürke dzsekit, kék gyapjúpulóvert és
barna bakancsot viselt. A férfi süketnéma.
Azok, akik tudnak róla, látták valahol, jelez-
zék a 0265-202-467-es rendőrségi telefon-
számon, a legközelebbi rendőrőrsön vagy a
112-es sürgősségi hívószámon. 
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RENDEZVÉNYEK

Javában tart a hóeltakarítás 
Marosvásárhelyen

A Salubriserv Rt.-vel 2008-ban megkö-
tött köztisztasági szerződés értelmében 12

teherautó hókotró lapáttal és csúszásgátló anyaggal, a
járdák takarítására szolgáló két jármű, két rakodógép és
két tartalék dömper a hozzá tartozó személyzettel taka-
rítja jelenleg a havat Marosvásárhely területén.

A feladatfüzet értelmében és a munkamódszer alap-
ján a sürgősségi eseteket a prioritás alapján rangsorol-
ják: elsőrendűen, másodrendűen, harmadrendűen
sürgős és másodlagos (más munkálatok). „A hóeltaka-
rítás a szakemberek által összeállított munkarend sze-
rint történik. Készen állunk arra, hogy bármilyen esettel
szembenézzünk, amely a télen felmerülhet” – mondta
Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.

A bel- és külkapcsolati osztály

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
18, 38, 43, 45, 11 + 2 NOROC PLUS:  3 9 4 4 8 4

37, 14, 12, 21, 1, 36 SUPER NOROC: 6 5 8 5 5 7

8, 15, 31, 45, 26, 32 NOROC: 3 6 9 5 8 6 2



A kormány megvásárolta Munkácsy Mihály Golgota
című festményét – jelentette be Gulyás Gergely Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter szerdán Buda-
pesten, sajtótájékoztatón, Kósa Lajos, Debrecen
fideszes országgyűlési képviselője és Papp László
debreceni polgármester társaságában.

Gulyás Gergely közölte, a festményt 3 milliárd forintért
vette meg a kormány Pákh Imrétől. Hozzátette, több szakértői
vélemény is készült, a becslések pedig igazolják a vételárat.

Így most már a Munkácsy-trilógia mindhárom festményé-
nek – a Krisztus Pilátus előtt, az Ecce Homo és a Golgota –
rendezett a tulajdoni viszonya, mindhárom kép magyar állami
tulajdonban van, a műalkotásokat pedig hosszú távon is a deb-
receni Déri Múzeumban helyezik el – fejtette ki a Miniszter-
elnökség vezetője az Országház Munkácsy-termében tartott
bejelentésen.

„Ez egy fontos hír a magyar kultúra kedvelőinek, fontos hír

a Munkácsy-rajongóknak”, Debrecen és az ország egésze is
gazdagodott – mondta a politikus.

Kósa Lajos felidézte, hogy a képek először 1995-ben a Déri
Múzeumban voltak láthatók együtt, majd azt is felelevenítette,
hogy a Krisztus Pilátus előtt című alkotást 2015-ben vette meg
a magyar állam – a Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja
keretében – a kanadai Hamilton Galériától.

A képviselő úgy fogalmazott, a festmények „élete” legalább
olyan kalandos, mint maguk a képek.

Papp László debreceni polgármester arról beszélt, hogy
most teljesült az a több mint 100 éves igény, hogy a trilógia –
amely debreceni szimbólum – állami tulajdonban legyen.

Azt ígérte, jó gazdái lesznek a képnek.
A Jézus életét megörökítő sorozat darabjait első alkalom-

mal 1995. augusztus 25-én láthatta együtt a közönség. A
művek közös bemutatásának különlegessége, hogy maga
Munkácsy sem látta együtt a három, bibliai témát feldolgozó
festményét. (MTI)

nincs mentelmi joga. Azért tartják esélytelennek, mert ez
az európai hivatal nem egy klasszikus értelemben mű-
ködő vádhatóság, hanem olyan vizsgálati szerv, amelyik
a tagállamok ügyészségeinek csak jelentéseket és aján-
lásokat ad, majd utólag azokon múlik, hogy emelnek-e
konkrét vádat e jelentések alapján. Precedensnek is ott
van a Le Pen-ügy. A francia politikus asszonyt egy jelen-
tős, uniós támogatásból származó összeg visszatérítésére
kötelezték egy OLAF-jelentésen alapuló eljárásban, ő is
azért perelte be az európai csalásellenes szervet, mert
az nem hallgatta ki, és elvesztette a perét.

A korrupciós vádakkal szembeni politikusi viszonyu-
lásra is többféle példa van. Majdnem pontosan egy éve
az akkor frissen kinevezett cseh kormányfő kabinetje
megbukott a parlamenti bizalmi szavazáson, szintén egy
OLAF-jelentésből elindult eljárás miatt. De Andrej Ba-
bisnak nemcsak a kormánya bukott meg, hanem megvon-
ták a mentelmi jogát is, hogy nyomozás folyhasson
ellene. Ráadásul, igaz, hogy több hónapos huzavona
után, de végül maga az érintett kérte a törvényhozást,
hogy szavazzák meg a mentelmi jogának a megvonását,
hogy az ügy tisztázódhasson. A prágai igazságszolgál-
tató gépezet gyökeres reformja valahogy nem került na-
pirendre e csata közben. Tartásra példáért nem biztos,
hogy mindig a nagy Nyugatig kell eltekinteni.
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Országszerte rossz idő várható
Frissítette rossz időre vonatkozó, korábban kiadott
figyelmeztetését az Országos Meteorológiai Szolgá-
lat (ANM). Hét moldvai megyére sárga riadót adtak
ki a havazás miatt. A meteorológusok szerint a csa-
padékhullám Románia délnyugati részéről fokozato-
san kiterjed a központi, a keleti és a déli
országrészre is. Olténiában, valamint Munténia és
Moldva nagy részén helyenként jelentős havazásra
kell számítani, friss hóréteg alakul ki. Dobrudzsában
és Munténia keleti részén havas eső, jegesedés vár-
ható. A keleti országrészben és a hegyvidéki térsé-
gekben megélénkül a szél, 50-60 km/órás
széllökésekre is számítani lehet. Buzău, Vrancea,
Galac, Vaslui, Bákó, Neamţ és Iaşi megyére sárga
riadót adtak ki a havazás miatt. Ez péntek délig ér-
vényes. (Agerpres)

Mélyponton a lej
Újabb történelmi mélypontra került a lej az euróhoz
képest, a Román Nemzeti Bank által csütörtökön
közzétett árfolyam szerint egy euró ára 4,6764 lej. A
jegybank szerdai árfolyama értelmében egy euró
4,6722 lejt ért. Az amerikai dollár értéke viszont
csökkent, a szerdai 4,0803 lejről csütörtökön 4,0573
lejre mérséklődött. Ez 2,30 banis, azaz 0,56%-os
csökkenést jelent. A svájci frankhoz képest is erősö-
dött a lej, csütörtökön egy svájci frank 4,1537 lejt ér,
míg az egy nappal korábbi árfolyam 4,1614 lej volt.
(Agerpres)

A Demokráciaindexben 
is sereghajtók vagyunk

Európában többet romlott a demokrácia, mint a világ
bármely más régiójában – derül ki az Economist In-
telligence Unit (EIU) 2018-as Demokráciaindex ta-
nulmányából, amely szerint ebből a szempontból
Románia sereghajtó az EU tagállamai közül. Az Eu-
ronews szerdán írt honlapján a The Economist cso-
port kutatórészlegének tanulmányáról, amely szerint
Európában már harmadik éve gyengül a demokrá-
cia, és az úgynevezett „demokratikus kedvetlenség”
főleg Nyugat-Európában volt érezhető. Az EU-tag-
országok közül Svédországnak a legmagasabb a
demokráciaindexe, Romániának pedig a legalacso-
nyabb. (Agerpres)

Gyorsítaná a sztrádaépítést 
az ügyvivő miniszter

Ügyvivő szállításügyi miniszteri mandátumának leg-
főbb prioritása sokkal gyorsabb ütemben folytatni a
sztrádaépítési szerződésekbe foglaltak gyakorlatba
ültetését – jelentette ki szerdán Rovana Plumb. A
szállításügyi tárca vezetésével ideiglenesen megbí-
zott, európai alapokért felelős miniszter azt mondta,
egyrészt folytatni kell azokat a munkálatokat, ame-
lyeket 2017-2018-ban elindítottak, másrészt újabb
projekteket kell elkezdeni, „hiszen van egy közleke-
dési mestertervünk, amelyet az Európai Bizottság is
elfogadott, és amelyhez tartanunk kell magunkat,
hogy legyenek autópályák Romániában”. Hozzá-
tette: a sztrádák mellett vasútra, vonatokra, az uta-
sok igényeinek megfelelő, modern vasúti kocsikra is
szükség van, az ilyen fejlesztésekről szóló szerző-
dések is kivitelezésre várnak. (Agerpres) 

Ország – világ

A magyar kormány megvásárolta 
Munkácsy Golgota című festményét

Egy távoli galaxisból érkező titokzatos rádiókitöré-
seket észleltek csillagászok egy kanadai teleszkóp
segítségével, ám a rádióhullámok pontos természe-
tét és eredetét egyelőre nem sikerült meghatározni
– írja a BBC hírportálja.

Az észlelt 13, úgynevezett gyors rádiókitörés (Fast Radio
Burst, FRB) között egy nagyon szokatlan, ismétlődő jelet is
azonosítottak a kutatók, akik szerint utóbbi ugyanabból, a
Földtől nagyjából 1,5 milliárd fényévnyire lévő forrásból szár-
mazik.

A Nature című tudományos folyóiratban publikált tanul-
mány szerint ilyen jelenséget mostanáig mindössze egyetlen-
egyszer, egy másik teleszkóppal észleltek.

„Tudva, hogy létezik még egy ilyen, arra enged következ-
tetni, hogy több is lehet odakint” – mondta Ingrid Stairs, a
vancouveri Brit Columbiai Egyetem asztrofizikusa. Hozzá-
tette: „ha, még több ilyen ismétlődő jel és forrás áll rendelke-
zésünkre a tanulmányozásukhoz, akkor képesek lehetünk
megoldani a kozmikus kirakóst azzal kapcsolatban, hogy hon-

nan származnak ezek a jelek, és mi okozza őket”. A nyugat-
kanadai Brit Columbia tartománybeli Okanagan-völgyben ta-
lálható CHIME obszervatórium négy darab, 100 méter hosszú
antennája az egész északi égboltot átfésüli naponta.

A mindössze tavaly beüzemelt teleszkóp azonnal észlelte a
13 gyors rádiókitörést, köztük az ismétlődőt is.

A csillagászok kicsivel több mint tíz éve ismerik a rövid
vagy gyors rádiókitöréseket. Ezek nagy energiájú asztrofizikai
jelenségek, amelyek felvillanó rádiópulzálások formájában
láthatóak. Egy szempillantásnál is jóval rövidebben és látszó-
lag rendszertelenül villannak fel az égbolton.

Forrásukról számos elmélet született: a villanások egy na-
gyon erős mágneses mezővel rendelkező, gyorsan forgó ne-
utroncsillagból, két neutroncsillag összeolvadásából vagy
nagy tömegű fekete lyukaktól származhatnak. Rövidségük
miatt nagyon nehéz meghatározni pontos eredetüket.

Mostanáig a kutatók nagyjából 60 gyors rádiókitörést, köz-
tük két ismétlődőt észleltek, de úgy vélik, hogy napjában akár
több ezer is lehet az égen. (MTI)

Titokzatos rádiókitöréseket észleltek 
a mélyűrből

Németországban a munkahelyteremtés egyik mo-
torja a gazdaság digitalizálása a Bitkom csütörtö-
kön publikált prognózisa szerint.

Az informatikai, távközlési és médiacégek szakmai képvi-
seleti szervezete, a Bitkom (Bundesverband Informations-
wirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.)
elemzése úgy véli, hogy az informatikai, távközlési és egyéb
digitális technológiai ágazatok az idén 40 ezer új munkahelyet
teremtenek Németországban. Az év végére már mintegy 1,2
millióan dolgoznak majd a szakmában, 3,5 százalékkal töb-
ben, mint tavaly. A termelési érték pedig 1,5 százalékkal,
168,5 milliárd euróra emelkedik.

A legerősebb növekedési motor az IT ágazat, ami az idén
2,5 százalékkal, 92,5 milliárd euróra növeli forgalmát, ezen
belül is a szoftverfejlesztés 6,3 százalékkal, 26,0 milliárd eu-
róra. Az informatikai szolgáltatások, a projektvezetés és ta-

nácsadás 2,3 százalékkal, 40,8 milliárd euróra növeli forgal-
mát.

Viszonylag szerény, 0,7 százalékos ütemben növekszik a
hardver üzletág forgalma, 25,4 milliárd euróra. Ezen belül az
asztali számítógépek forgalma 8,4 százalékkal, a szervereké
7,0 százalékkal, a nyomtatóké 3,8 százalékkal csökken.

A távközlési piac forgalma az idén 1,1 százalékkal, 67,3
milliárd euróra emelkedik.

A szórakoztató elektronikai ágazat forgalma az idén öt szá-
zalékkal, 9,0 milliárd euróra esik vissza.

A Bitkom számításai szerint a digitalizáció tavaly 36 ezer
új munkahelyet teremtett Németországban, öt év alatt pedig
150 ezret. Nyilvántartásuk szerint tavaly év végén 82 ezer be-
töltetlen informatikai állás volt Németországban. A szakem-
berhiány egyre erősödik, hiszen 2017 végén még „csak” 55
ezer volt a betöltetlen munkahelyek száma. (MTI)

A digitalizáció a munkahelyteremtés egyik motorja
Németországban

Törvényességi kifogásokra hivatkozva utasította el
Iohannis a miniszterjelöltek kinevezését

Az OLAF áldozatai

Klaus Iohannis államfő szerint nem tesznek eleget
a hatályos törvényekben megszabott összeférhetet-
lenségi feltételeknek, illetve alkalmatlanok a tiszt-
ségre azok a miniszterjelöltek, akiket novemberben
javasolt Viorica Dăncilă kormányfő a regionális fej-
lesztési, illetve közlekedési tárca élére.

Az elnök csütörtökön adott írásos indoklást a miniszterel-
nöknek: miért utasította el két ízben is az általa javasolt mi-
niszterjelöltek kinevezését.

A kormány átalakítása körüli politikai csata még novem-
berben kezdődött. Akkor a kormány vezető erejét képező PSD
nyolc minisztere lecseréléséről döntött, de két miniszterjelölt-
jét Iohannis elutasította, majd amikor a kormányfő helyettük
két újabb jelölttel állt elő, az elnök azt mondta: nem hajlandó
egy héten belül két kormányátalakításhoz hozzájárulni, a PSD
túl sűrűn váltogatja minisztereit.

Ezek után Dăncilă az alkotmánybírósághoz fordult. A kor-
mányfő panaszának helyt adva az alkotmánybíróság december
19-én megállapította, hogy Iohannis alkotmányos jogi konf-
liktust idézett elő a kormányátalakítás hátráltatásával, és elő-
írta, hogy az elnök „haladéktalanul” válaszoljon a
miniszterelnöknek. Ennek tett most eleget Iohannis, egy hó-
napos késéssel.

Az elnöki hivatal honlapján két, Dăncilának címzett levelet
tettek közzé: az elsőben Iohannis azt indokolta meg, hogy

miért tagadta meg Ilan Laufer és Lia Olguţa Vasilescu kine-
vezését a fejlesztési, illetve a közlekedési tárca élére, a máso-
dikban pedig arról ír, miért nem nevezi ki Vasilescut ezúttal a
fejlesztési tárca élére, illetve Mircea Drăgici-et a közlekedési
tárca élére.

A PSD egyik kulcsemberének számító, a novemberi fe-
lemásra sikerült kormányátalakításig a munkaügyi miniszté-
riumot irányító Vasilescut az elnök alkalmatlannak nevezte a
közlekedési tárca vezetésére, a másik három elutasításnál
pedig arra hivatkozott, hogy a hozzá eljuttatott dokumentu-
mokból „nem derül ki”, hogy a jelöltek teljesítenék az alkot-
mányban és az összeférhetetlenségi törvényben megszabott
feltételeket. A média így az elnöki indoklás közzététele után
is csak találgatja, hogy vajon milyen összeférhetetlenségi
gyanú merült fel az elutasított miniszterjelöltekkel szemben.

A szűkszavú – több kérdést felvető, mint megválaszoló –
indoklás az elnök és a kormány közti politikai csatározások
folytatását vetíti előre. Múlt héten – szintén az alkotmánybí-
róság határozatának helyt adva – Iohannis felmentette a két
vitatott tárcát eddig betöltő tisztségviselőket, Dăncilă kényte-
len volt ideiglenes tárcavezetőket jelölni a fejlesztési és köz-
lekedési minisztérium élére. Mivel egy megüresedett
miniszteri tisztséget legfeljebb másfél hónapig tölthet be ide-
iglenesen egy másik kormánytag, a kormányátalakítás körüli
csatározás akár februárig is elhúzódhat. (MTI)

(Folytatás az 1. oldalról)



Tavaly decemberben tartotta
tizenegyedik évzáró gáláját a
Bekecs egyesület Nyárádsze-
redában: rengeteg munka,
számtalan fellépés és hálás
közönség – ez az esztendő
mérlege.

Ezúttal is telt ház előtt lépett
színpadra a Bekecs néptáncszínház
néven ismert Nagy-Bekecs utánpót-
lás-csoportjai: a teljes estét is ki-
töltő, már önálló műsort is előadó
Kis-Bekecs mezőségi, az Apró-Be-
kecs ördöngösfüzesi, a Morzsa-Be-
kecs nyárádmenti koreográfiát
mutatott be, míg a legkisebbeket a
Bekecs-Játszóház csoport révén ve-
zetik be a népi kultúra világába. A
Nagy-Bekecs azt a kalotaszegi tán-
cot mutatta be, amellyel november-
ben részt vett a Fölszállott a páva
című televíziós vetélkedő elődöntő-
jében, majd legújabb koregráfiája,
a nagyecsedi táncok révén is elkáp-
ráztatta a közönséget, amely a helyi
Prücsök zenekar bizonyítását, vala-
mint a bedolgozó Samu Etel Imola
énekművész és húga, Samu Janka
Tímea citerazenéjét is megtapsol-
hatta.

A Bekecs már a tavalyi, tizedik
évfordulón is hivatásos együttesnek
számított, bár még sok mindenben
távol áll az igazi profi csoportoktól:
a művészeti személyzet 14 fő, ami
kiegészül egy ugyanekkora bedol-
gozó művészgárdával, a műszaki
személyzet csupán kétfős, admi-
nisztratív részleg szinte nincs is, az
internetes megjelenítéstől a táncos-
lányok hajának befonásáig mindent
az együttes egy-egy tagja végez.

Ugyanígy a kistérség egészére ki-
terjesztett néptáncoktatás is az
együttes tagjaira hárul Nyárádsze-
redától Nyárádmagyarósig, Nyá-
rádremetétől Lukafalváig, és
vannak olyan csoportjaik is, ahol
csak ovisok vagy csak középiskolá-
sok, vagy épp már az érettségin is
túl lévő fiatalok táncolnak, ami bi-
zonyítja, hogy a csapat munkája
nem hiábavaló. Idén sok sikernek
örvendve bebarangolták Erdélyt és

Magyarországot az Esszencia című
folklórműsorukkal, a Legendák
kertjében című mesejátékukkal és
az Ember az embertelenségben
című táncszínházi előadásukkal. A
2019-es év a szórványok esztendeje
lesz, olyan vidékekre és települé-
sekre utazik el az együttes, ahol
eddig nem járt, de ahol a szórvány-
nak igénye van a kultúrának erre a
válfajára.

A csapat állandó támogatója

Nyárádszereda önkormányzata és
Tóth Sándor polgármester, főtámo-
gatója a magyar kormány Nemzet-
politikáért Felelős Államtitkársága
és Potápi Árpád János államtitkár,
továbbá támogatta őket a Maros
Megyei Tanács és Péter Ferenc ta-
nácselnök, Brendus Réka, a Csoóri
Sándor Alap, a Hagyományok Háza
és Kelemen László főigazgató, a
Bethlen Gábor Alap, a Communitas
Alapítvány, az RMDSZ és Kelemen
Hunor elnök, Tordai Levente,
Novák Levente, Balde Ernő és a
Primer Electro Kft. Az együttes

nagycsoportja idén kilencszáz elő-
adást tartott, az összes csoport elő-
adásainak száma eléri az ezret.

Ha bejutott volna a Páva idei
döntőjébe, az ott szerzett összeget a
Bekecs a Böjte Csaba atya által irá-
nyított Dévai Szent Ferenc Alapít-
ványnak ajánlotta volna fel. Mivel
ez nem valósulhatott meg, az idei
évzáró gála alkalmával a közönség
és az egyik támogató által tett ado-
mányok felhasználásával az együt-
tes tavasszal egy előadást visz az
alapítvány gondozásában élő gyer-
mekeknek.

Sikeres évet zárt a Bekecs

Az utóbbi napokban tapasz-
talt hidegben mind a hatósá-
gok, mind a civil szervezetek
igyekeznek fokozottabban fi-
gyelni az utcán élő hajléktala-
nokra, valamint, főként
vidéken, az egyedül élő, ne-
hezen mozgó idősekre, hogy
ne maradjanak fűtés és a leg-
szükségesebb élelmiszerek
nélkül. 

Vidéki településeken gyakran
látni a Gyulafehérvári Caritas emb-
lémájával ellátott autókat, amelyek-
nek a feltűnése sokaknak, főként az

egyedül élő, beteg, idős emberek-
nek nagy örömet jelent, biztonságot
ad számukra, hogy valaki számon-
tartja őket, rendszeresen bekopogtat
hozzájuk, segít a ház körüli teen-
dőkben. Nagy hidegben, hóban,
amikor csúszósak az utak, még na-
gyobb szükségük van a segítségre,
ezért ilyenkor a Caritas otthoni gon-
dozói szolgálatának munkatársai
még inkább figyelnek rájuk. 

Koszta Piroska, a beteggondozó
szolgálat Maros megyei csapatának
a vezetője lapunk érdeklődésére el-
mondta, ilyenkor a legfontosabb,
hogy minden idős, beteg embernek
legyen az otthonában meleg, vala-

mint ivóvíz. A szolgáltatási csoma-
guk része a fa és a víz házba való
behordása is. – Természetesen ezt
eddig is megtettük, de most, hogy
nagy a hideg, és igen gyakori a
megcsúszás, végtagtörés, igyek-
szünk, hogy amikor megyünk, több
fát, vizet hordjunk be a házba, hogy
ne kelljen kimenjenek az idős em-
berek – jegyezte meg. 

Az utóbbi években tapasztalt fi-
nanszírozási gondok miatt csökkent
az otthoni beteggondozást végző al-
kalmazottak száma, minden köz-
ségben egy munkatársra hárul a
rászorulókról való gondoskodás.
Van község, amelyhez két falu tar-

tozik, de olyan is, amelyhez öt-hat,
tehát nem könnyű egyetlen sze-
mélynek rendszeresen eljutni min-
denkihez. Vannak községek, ahol
harminc beteg van, de olyan is, ahol
hatvan személyről kell gondoskod-
nia a munkatársnak. 

– Van, ahová naponta elme-
gyünk, máshol próbáltunk önkénte-
seket bevonni, megkérjük a
szomszédokat, vagy ha vannak, csa-
ládtagokat, hogy a nagy hidegben
rendszeresen nézzenek be az egye-
dül élő időshöz, beteghez, és figyel-
jenek arra, hogy ne aludjon ki a tűz,
legyen meleg a lakásban, és legyen
elegendő víz. Többször jeleztük a
helyi polgármesteri hivatalnál is,
hogy próbáljanak segíteni, helyen-
ként a közbirtokosság is odafigyel
az idős, egyedül élő személyekre.
Városon valamilyen szinten jobban
meg van oldva ez a probléma,
ugyanis a szomszéd be-benyitja az
ajtót, segít a fűtés beállításában, vi-
déken viszont, ha egyedül van va-
laki, sokkal nehezebb a helyzet.
Gyakran ahhoz, hogy a kapuig el-
jussunk, és be tudjunk jutni a házba,
el kell lapátoljuk a havat. A hóelta-
karítás ugyan nincs, benne a szol-
gáltatási csomagban, de naponta
megtesszük ezt is, mivel sok eset-
ben nincs aki megtegye. Ezenkívül
felvágjuk a tűzifát, bevisszük. Meg-
történt, hogy telefonált a kolléga,
autóval nem tud eljutni a helyszínre,
be kellett szervezzen valakit, hogy
szekérrel kivigye – számolt be az
emberségből jelesre vizsgázó kollé-
gáinak a mindennapi munkájáról
Koszta Piroska. 
Sokan elutasítják 
a hajléktalanszállót

A téli hideg másik veszélyeztetett
célcsoportját a hajléktalanok képe-
zik, Marosvásárhelyen is gyakran
látni piszkosan, rongyosan, több

réteg ruhában kószáló embereket. A
helyi rendőrök ilyenkor különösen
figyelnek rájuk, járőrözés közben
útba ejtik, átfésülik azokat a helye-
ket, amelyekről tudják, hogy ott
szoktak tanyázni, hogy megment-
sék őket a fagyhaláltól. 

Szőcs Zsuzsanna, a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal szociá-
lis osztályának vezetője szerint az
utóbbi időben nőtt a létszám a Roz-
maring utcai hajléktalanszállón, je-
lenleg 155 körül tartózkodnak ott.
Az igazgatónő rámutatott, ők ugyan
felkínálják a lehetőséget a rászoru-
lóknak, hogy meleg helyen töltsék
az éjszakákat, lehetőséget biztosíta-
nak a tisztálkodásra, ám vannak
olyanok, akik nem kívánnak élni
ezzel, mivel nem hajlandók alkal-
mazkodni a szociális központbeli
szabályokhoz, sokakat főként az
zavar, hogy ott tilos az alkoholfo-
gyasztás. Hiába viszik be a rend-
őrök őket, rövid időn belül
távoznak, és különböző helyeken
húzzák meg magukat. 

Erre világított rá Ioan 
Damaschin, a Marosvásárhelyi
Helyi Rendőrség vezetője is, aki la-
punknak elmondta, az utóbbi na-
pokban négy hajléktalant találtak az
utcán, akiket elvittek a hajléktalan-
szállóra. Azonban több ízben elő-
fordult, hogy miután bevitték őket
a melegbe, pár óra múlva ismét az
utcán látták őket. Néhány évvel ez-
előtt kedvelt helyük volt a vonatál-
lomás váróterme, ott húzták meg
magukat éjszakánként a hajléktala-
nok, viszont az állomás felújítása
óta nem tűrik meg ott őket. A tömb-
házak nagy részénél kapucsengő
van, így főként romos, elhagyott
épületekben, szeméttárolókban, fél-
behagyott építkezéseknél vernek ta-
nyát, de arra is van példa, hogy
lépcső alá húzódnak be. 

Fagyos időben nagyobb szükség van a segítségre
Gondoskodnak a rászorulókról

Felvételünk illusztráció Fotó: Nagy Tibor

Menyhárt Borbála

Gligor Róbert László
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Az együttes idei fellépéseinek száma eléri az ezret Fotó: Gligor Róbert László
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Frissen nyilvánosságra hozott brit le-
véltári dokumentumok tanúsága sze-
rint a londoni miniszterelnöki hivatal
negyedszázaddal ezelőtt kezdett ko-
molyabban foglalkozni az internet-
szolgáltatás előfizetésének gon-
dolatával, de a Downing Street illeté-
kesei akkoriban meg voltak győződve
arról, hogy az e-mail az újdonság va-
rázsának múltával nem lesz tartósan
fennmaradó eszköze az üzenetek to-
vábbításának.

A brit nemzeti levéltár minden év végén
hagyományszerűen betekintést enged 25-30
évvel korábbi archív kormányzati iratokba.
Pénteken nyilvánosságra hozott dokumentu-
maiból kitűnik, hogy John Major akkori mi-
niszterelnök szakpolitikai döntéselőkészítő
stábjának egyik tagja, Damian Green 1994-
ben feljegyzést intézett Alex Allenhez, Major
személyi titkárához, kifejtve azt a vélemé-
nyét, hogy az internethasználók várhatóan

egyre szélesebb körű véleményformálói kö-
zösséggé alakulnak a jövőben.

Green átirata szerint „a számítógépekhez
értő” parlamenti képviselők közül többen fel-
hívták a figyelmet arra is, hogy ha a Downing
Street előfizet az internetszolgáltatásra, akkor
lépést tarthatna például a Fehér Házzal,
amely Bill Clinton elnökségének kezdete óta
„nagy hangon hirdeti, hogy milyen korszerű
eszközöket alkalmaz kommunikációjában”.

Az újonnan nyilvánosságra hozott iratok
szerint a Downing Street attól is tartott, hogy
a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt
frissen megválasztott új vezetője, a fiatal
Tony Blair előbb fizet elő az internetre, mint
a miniszterelnöki hivatal, demonstrálva, hogy
„ő képviseli az új nemzedéket”.

Az aggodalom nem volt alaptalan: Blair a
Munkáspárt élén alig három évvel később, az
1997-es választásokon szinte megsemmisítő
vereséget mért a konzervatívokra, és a La-
bour történetében addig és azóta is egyedül-

álló módon összesen három választási győ-
zelmet aratott egymás után.

Major személyi titkára Green feljegyzésére
válaszolva nem zárkózott el attól, hogy a
Downing Street előfizessen az internetre, de
az e-mailt olyan divatjelenségnek tartotta,
amelynek használatát „az emberek világ-
szerte legfeljebb szórakozásból próbálgat-
ják”. Alex Allan hozzátette: óvakodna attól,
hogy a Downing Street „lóhalálában” meg-
honosítsa az e-mailt az üzenettovábbítás esz-
közeként.

A brit levéltár archív dokumentumainak év
végi ismertetéseiből mindig kiderülnek érde-
kes, néha meghökkentő háttérinformációk.

A tavalyi év végén nyilvánosságra hozott
régi iratok tanúsága szerint például a közép-
és kelet-európai gazdaságok átalakulásának
finanszírozására abban az évben létrehozott
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
(EBRD) 1991-ben azt javasolta a brit kor-
mánynak, hogy a Nyugat egy adósságfelvá-

sárlási tranzakcióval szabadítsa meg 60 mil-
liárd dollárnyi devizakötelezettségétől az
utolsó napjait élő Szovjetuniót a teljes szovjet
nukleáris fegyverzet leszereléséért cserébe.

Az EBRD akkori elnöke, Jacques Attali
szerint ezzel az ügylettel a hét legfejlettebb
ipari gazdaság (G7) akkori védelmi kiadása-
inak töredékéből meg lehetett volna teremteni
a világbékét.

A dokumentumokból nem derült ki, hogy
John Major foglalkozott-e az EBRD akkori
elnökének kezdeményezésével. A titkosítás
alól tavaly feloldott aktákból az viszont ki-
tűnt, hogy Borisz Jelcin, az Oroszországi Fö-
deráció első elnöke szintén 1991-ben, egy
telefonbeszélgetésben arra figyelmeztette
Majort, hogy ha a Nyugat nem nyújt gazda-
sági segítséget Moszkvának, az orosz reform-
politika könnyen elbukhat, „és nem lesz
újabb esély Oroszország átalakítására”.
(MTI)

Brit archív dokumentumok: a Downing Street negyedszázaddal ezelőtt még
nemigen hitt az e-mail fennmaradásában

41 éve, 1978. január 6-án adta vissza
„az amerikai nép képviseletében”
Cyrus Vance külügyminiszter az Or-
szágházban a Szent Koronát és a ko-
ronázási jelvényeket a magyar
népnek. Az évforduló alkalmából ja-
nuár 6-án nyílt nap volt az Országház-
ban, ahol a nemzeti ereklyéket a
koronázási palást kivételével őrzik. 

A magyar államiságot jelképező Szent Ko-
rona a vizsgálatok szerint az 1070-es évek
után, valószínűleg 1300 előtt keletkezett. (Az
eredeti korona, amelyet a hagyomány szerint
II. Szilveszter pápa küldött az 1000. évben
Szent Istvánnak, az 1044-es ménfői csata
után német kézre került, majd visszakerült
Rómába, ahol az évszázadok során elkalló-
dott.)

A korona két részből áll, az alsó, úgyneve-
zett görög és a felső, úgynevezett latin koro-
nából. Az ékszer már az Árpádok alatt
azonosult a királyi hatalommal, majd az or-
szággal, és kezdett elválni az uralkodó sze-
mélyétől. Intézménnyé, jogi személlyé
válását Werbőczy Hármaskönyve (1514) te-
tőzte be, amely megfogalmazta a Szent Ko-
rona-tant. Ennek értelmében a Szent Korona
jogi személy, a magyar állameszme megtes-
tesítője, teste az ország földje, tagjai az or-
szág polgárai, a Szent Korona a hatalom és
jog forrása. A korona az évszázadok során
számos viszontagságon ment keresztül: elra-
bolták, elásták, elzálogosították, külföldön
őrizték, a rajta lévő kereszt elferdülését vél-
hetőleg egy 17. századi sérülés okozta.

A második világháború végén a nyilas
nemzetvezető Szálasi Ferenc is a Szent Ko-
ronára tette le az esküt. A koronázási ereklyé-
ket az előrenyomuló szovjet csapatok elől
1944. november elején Veszprémbe, egy mú-
zeumi óvóhelyre vitték, december elejétől
Kőszegen őrizték, majd Velemben egy bun-
kerban helyezték el. A koronaőrök 1945.
március 27-én az ausztriai Mariazellbe, majd
a Salzburg melletti Mattsee községbe mene-
kítették, ahol április 26-án éjjel egy hordóban

elásták. Amikor a koronaőrök amerikai fog-
ságba kerültek, elárulták a rejtekhelyet, így
jutottak a kincsek épségben az amerikai had-
sereg kezére. Augsburgból előbb a frankfurti
bank trezorjába, aztán Amerikába szállították
a magyar nemzet számára oly becses tárgya-
kat, ott 1945 és 1953 között nyolc helyen is
őrizték, végül Fort Knoxban egy páncélte-
remben raktározták el őket.

A második világháború után több amerikai
és magyar kezdeményezés született a korona
hazaszállítására, de a tervek megvalósítását a
hidegháború meghiúsította. Az amerikai ve-
zetők az 1970-es évek elején kezdték fontol-
gatni visszaszolgáltatását, akkor, amikor
igyekeztek országuk kapcsolatait normali-
zálni a közép- és kelet-európai szocialista or-
szágokkal. 1977-re a magyar–amerikai
viszonyban jelentős javulás következett be,
és a washingtoni kormány úgy ítélte meg,

hogy Magyarország végrehajtja a helsinki
egyezmény emberi jogokra vonatkozó előírá-
sait is.

A korona és a koronázási ékszerek vissza-
adására vonatkozó döntést Jimmy Carter
elnök hozta meg, aki számára az ereklyék
visszajuttatása nem politikai, inkább lelkiis-
mereti és erkölcsi kérdés volt, lévén azok egy
nemzet múltjának, államiságának szimbólu-
mai, amelyek távollétét jogos tulajdonosuk-
tól, a magyar néptől nem támasztotta alá
nemzetközi szerződés. 1977. október végén
titkos tárgyalások kezdődtek az átadás kivi-
telezéséről, de miután ezek híre kiszivárgott,
heves vita bontakozott ki: többen ellenezték
azt a Kongresszusban, tiltakozott a magyar
emigráció egy része is.

Az amerikai és a magyar kormány közös
nyilatkozata a visszaszolgáltatásról 1977.
december 16-án született meg. Ennek értel-

mében a Szent Koronát és a koronázási jel-
vényeket nem a fennálló rendszernek, hanem
a magyar népnek adta vissza „az amerikai
népet” képviselő delegációt vezető Cyrus
Vance külügyminiszter. Az amerikaiak azt is
kikötötték, hogy a koronaékszereket nyilvá-
nosan állítsák ki.

A Szent Korona 1978. január 5-én került
ismét magyar földre a koronázási jelvények-
kel együtt. Másnap a Parlamentben Cyrus
Vance kis ünnepség keretében adta át az erek-
lyéket a magyar nép meghívott képviselői-
nek. Az eseményen jelen voltak az állam
vezető testületeinek tagjai, többek közt Lázár
György miniszterelnök és helyettese, Aczél
György, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács
helyettes elnöke, valamint Apró Antal, az Or-
szággyűlés elnöke, aki a korona átvételéről
szóló hivatalos elismervényt aláírta, a társa-
dalmi és tömegszervezetek, valamint a ma-
gyarországi egyházak vezetői, illetve a
kulturális és tudományos élet kiemelkedő
személyiségei, mások mellett Illyés Gyula
író, Varga Imre szobrász, Kocsis Zoltán zon-
goraművész, továbbá Szent-Györgyi Albert
Nobel-díjas tudós. A Magyar Szocialista
Munkáspárt főtitkára, Kádár János amerikai
kérésre távol maradt az eseménytől. A Szent
Korona átadásának napján Liszt Ferenc Ko-
ronázási miséje hangzott fel a Mátyás-temp-
lomban.

A koronát és a jelvényeket restaurálás után
a Magyar Nemzeti Múzeumba vitték, ott ál-
lították ki két évtizeden keresztül. Az Ország-
gyűlés által 1999. december 21-én elfogadott
törvény értelmében 2000. január 1-jén a
Szent Koronát az országalmával, a jogarral
és a karddal együtt ünnepélyes keretek között
átszállították az Országház épületébe, a palást
a múzeumban maradt speciális tárolási igé-
nye miatt. A koronázási ékszerek azóta a Par-
lament kupolacsarnokában láthatók, 2011
közepe óta a Honvéd Koronaőrség őrzi őket.
A Szent Korona hiteles másolata Székesfe-
hérvár tulajdonában van. (forrás: mult-
kor.hu)

A hidegháborús feszültség enyhülése tette lehetővé
41 éve került haza a Szent Korona

Az Országház kupolacsarnokában őrzött koronázási ékszerek (forrás: lmrkat.hu)
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Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyja-
ira emlékezünk, akikről talán nem tu-
dunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tete-
mes részt vállaltak az egyetemes ma-
gyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar élet-
rajzi lexikon, 1000-1990. Főszer-
kesztő: Kenyeres Ágnes) 

Károlyi Gáspár; Károli (Nagykároly,
1529 körül – Gönc, január 3.): író, műfordító.
Családi neve Radics vagy Radicsics Gáspár.
Később a szülővárosáról Coriolusnak nevezte
magát. Wittenbergi és svájci tanulmányai
után 1556-ban tért haza. 1559-től haláláig lel-
kipásztor volt Göncön. 1584-ben rövid időre
Tállyára költözött. 1564-től esperesként ve-
zette a később püspökséggé szervezett észak-
keleti vidéket. 1566-tól teológiai harcot vívott

a szentháromságtant bíráló Egri Lukáccsal.
Meliushoz hasonlóan az ortodox teológia
híve volt, közösen léptek fel a radikális val-
lásos megmozdulások ellen. Két könyv c.
művében (Debrecen, 1563) Mo. romlásának
okairól és az utolsó ítélet közeli eljöveteléről
értekezett. Fő művét, az első teljes magyar
bibliafordítást munkatársak segítségével ké-
szítette. 1586-ban foghattak hozzá a munká-
hoz Rákóczi Zsigmond akkori egri
főkapitány és Báthori István országbíró támo-
gatásával. A nyomtatást Mantskovits Bálint
végezte, akit ezért telepítettek nyomdájával
együtt Vizsolyba. A teljes mű – az apokrif
bibliai könyvekkel együtt – 1590. júl.-ban ke-
rült ki a sajtó alól. A vizsolyi Biblia első kia-
dása mindössze 7-800 példányban jelent
meg. Második és harmadik kiadását Szenczi
Molnár Albert gondozta (Hanau, 1608; Op-
penheim, 1612). Az 1661-es nagyváradi kia-
dást Kolozsvárott fejezték be, ez már az
apokrif könyvek nélkül jelent meg. Szenczi

Molnár után Tótfalusi Kis Miklós végzett
nyelvi és stiláris javításokat Károlyi Bibliá-
jának szövegén. A teljes Biblia több mint 100
kiadást ért meg, s nemcsak az egyházi iroda-
lomra, hanem a világi költészetre és széppró-
zára is nagy hatást tett évszázadokon át (pl.
Arany, Ady költészete). Irodalmi nyelvünk
fejlődésében a ~-Biblia segítette elő az e-ző
nyelvjárás elterjedését a korábbi i-zéssel
szemben. Új kiadások: Két könyv. (Magyar
irodalmi ritkaságok V. Bp., 1931); A vizsolyi
biblia elöljáró beszéde (Az Ajánlás teljes szö-
vege Ineze Gábor előszavával). Bp., 1940);
K. válogatott művei (Vargha Balázs gondo-
zásában Magyar könyvtár, Bp., 1958). Káro-
lyi-irod.: Károlyi-Emlékkönyv (Szerk.
Kenessey Béla, Bp., 1890); Harsányi István
Új adatok Károlyiról (Sárospatak, 1927); Né-
meth László: A vizsolyi biblia (Protestáns
Szemle, 1929); Révész Imre: Magyar refor-
mátus egyháztörténet (I., Bp., 1938); Horváth
János: A reformáció jegyében (Bp., 1953). –
Szi. Nagy András: Károli Gáspár (vers); Re-
ményik Sándor: A fordító K. G. emlékezeté-
nek (vers).

Szilágyi István (Nagykálló, 1819. jan. 6.
– Máramarossziget, 1897. ápr. 12.): tanár, író,
az MTA l. tagja (1846). A bölcsészeti, jogi és
teológiai tanfolyamokat Debrecenben vé-
gezte, ahol Arany János tanulótársa volt.
1842-ben a nagyszalontai gimn. igazgatója,
ott Arany János pályakezdésére volt ösztönző
hatással. 1845-től 1896-ig a Máramarosszige-
ten működött, 1840-ben és 1841-ben a Kis-
faludy Társaság pályadíját nyerte el Árpád c.
költeményével és a Csák és a királyleány c.
elbeszélésével, 1843-ban az MTA a Szókötés-
tan szabályai c. nyelvészeti munkáját jutal-
mazta. Egyháztörténeti és helytörténeti,
azonkívül pedagógiai munkákat írt. F. m.: Ke-
resztyén egyháztörténet (Máramarossziget,
1860); A gimnáziumi oktatásügy története a
magyarországi helvét hitvallásuaknál (Sáros-
patak, 1861); Adalékok a Magy. Tud. Akadé-
mia megalapítása történetéhez (Vaszary
Kolossal és Révész Imrével, Bp., 1877); A
római irodalomtörténet rövid vázlata (Mára-
marossziget, 1891). – Irod. Dereano István:
Arany János „Izaparti hű barát”-ja. Sz. I. élete
és kora (Nagykőrös, 1941).

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Milyen fehér az út. Menjünk a hóba,
hagyd itt ma ezt a sápadt koronát,
amit a villanylámpa-gloriola
munkára hajló homloknak ád.

Levetném én is most egy alkonyatra
a fáradtságom: szürke rabruhám,
s hagynám, simuljon drága égi vatta
éber sebemre altató-puhán. (…)

Január közepe.
313 éve, 1706. január 15-én született

Franklin Benjamin amerikai elnök és ter-
mészettudós, a villámhárító feltalálója. A te-
hetséges fizikus a bifokális szemüveglencse
és a rugalmas katéter feltalálója is. Ő vezette
be a pozitív és negatív töltés elnevezést, és ő
fedezte fel a töltésmegmaradás törvényét.
1750-ben publikálta javaslatát egy kísérletre,
mely igazolná, hogy a villám elektromosság.
Egy papírsárkány feleresztését javasolta
olyan viharban, amelyben várhatóan villám-
lani fog. 1752. június 15-én hajtotta végre
híres sárkányos kísérletét Philadelphiában, s
jutott el a villámhárító feltalálásához. Észre-
vette, hogy a hegyes végű vezetők képesek
csendesen levezetni a kisülést. Úgy vélte,
hogy egy ilyen alkalmatosság megvédi a há-
zakat a villámoktól. Magyarországon már
1777-ben felszerelték az első villámhárítót a
budai tudományegyetem épületére. Franklin
fedezte fel a hűtés egyik alapelvét is egy na-
gyon meleg napon tett megfigyelésével: szel-
lőben, nedves ruhában hűvösebb maradt a
bőre, mint szárazban. Hűtés párologtatással
című levelében megállapította, látható a le-
hetőség, hogy egy embert halálra fagyasz-
szunk egy meleg nyári napon. Minden évben
a fagyasztóipar Franklin-érmet ad ki ennek a
megfigyelésnek a tiszteletére. A nyári időszá-
mítás bevezetését is ő javasolta először, még
1784-ben. Hazájában nevéhez fűződik az első
kölcsönkönyvtár megalapítása.

Január közepe. Van, kinek már sok e bús-
borongós idő. Napfényesebb tájakra vágyó-
dunk. Jómagam Abbáziára gondolok. De jó
tenne egy azúr-parti séta is. Netán valamely
sziget a görög szigettengerben, mondjuk
Korfu. Netán Új-Kaledónia, Zöld-foki szige-
tek. Vagy éppen Hawaii.

Tiszta Hawaii – mondjuk, a meggyökere-
zett szólás valóságtartalmát már nem is fir-
tatva. Valami olyan helyet jelöl – felszínes,
általánosító vélemény –, amely olyan, mint
maga a paradicsom. Álmok, szabadság, egy-
szerűség, béke és nyugalom. Az állandó bol-
dogság szigete.

Ott sosincs tél. A szikár meteorológiai ada-
tokhoz ragaszkodva, 2019. január 11-én eny-

hén párafelhős idő mellett 28 C-fokos át-
laghő várható Honoluluban. 

Eredetileg Sandwich-szigetek volt a neve.
James Cook keresztelte így el az angol Ad-
miralitás első lordjáról, amikor 241 éve,
1778. január 18-án először megpillantotta a
szigetek központi csoportját.

De létezik egy másik Sandwich-szigetek
is. A szigeteket eleinte azért nevezték „déli”
Sandwich-szigeteknek, nehogy összetévesz-
szék az „északiakkal”. A Déli-Sandwich-szi-
getek nyolc déli szigetét szintén Cook
fedezte fel 1775-ben, az északi hármat pedig
Fabian Gottlieb von Bellingshausen 1819-
ben. Az Egyesült Királyság tengerentúli te-
rülete a Tűzföld és az Antarktiszi-félsziget
között; néhány Antarktisz körüli szigettel
együtt ma is a Falkland-szigeteki brit gyar-
matterület. Ott most nyár van. A januári át-
laghő +5 C-fok.

A világ legnagyobb tengerészeti felfede-
zője időben még két évvel távolabb, 246 éve,
1773. január 17-én lépte át elsőként a Déli-
sarkkör képzeletbeli vonalát. Ott ezen a
héten, a sarkvidéki nyárban, az Amundsen–
Scott déli-sarki megfigyelőállomáson, -25 C-
fokos hőmérsékleti maximumot mértek.

Másfél éve tökéletes állapotban fennma-
radt akvarellt fedeztek fel a kutatók Robert
Falcon Scott brit felfedező tragikusan végző-
dött déli-sarki expedíciójának egyik helyszí-
nén. A képet, amelyen egy apró, a
fakúszfélék családjába tartozó énekesmadár
teteme látható, egy penészfoltokkal és ping-
vinürülékkel borított papírhalom alatt találták
meg annak a két kunyhónak az egyikében,
amelyeket norvég felfedezők építettek 1899-
ben az Adare-foknál, később pedig Scotték
használtak az útjuk során. Az Antarktisz leg-
öregebb épületében tavaly felfedezett fest-
ményről úgy vélik, hogy Edward Wilson
brit tudós munkája, aki a tragikusan végző-
dött 1912-es déli-sarki expedíción vesztette
életét. Az alkotás szinte tökéletes állapotban
maradt fenn, egy csomó papírlap közé szo-
rulva. Teljes sötétségben és hidegben töltötte
az elmúlt több mint 100 évet, ami ideális kör-
nyezet a fényre kifejezetten érzékeny vízfest-
mények számára. A fakúszfélék az északi
féltekén élnek. A képet Wilson akkor fest-
hette, amikor a tuberkulózist legyőzve lába-
dozott Európában. A képet és az Adare-foknál
talált csaknem 1500 egyéb tárgyat a helyre-
állításukat követően visszaszállítják a kuny-
hókba, amelyek az Antarktisz különlegesen
védett területének részét képezik.

Robert Falcon Scott 1912 januárjában
érte el a Déli-sarkot, egy hónappal elmaradva
Roald Amundsentől, aki elsőként hódította
meg azt. Scott négy társával együtt a jégme-
zőn vesztette életét.

„A becsvágy nem csupán messzebb hajt
annál, ameddig mások eljutottak, hanem egé-
szen addig, ameddig az ember csak eljuthat”
– írta naplójában Cook. Megszívlelendő gon-
dolat egy olyan embertől, aki őmaga is efféle
becsvágy áldozata lett. Egy évvel a Hawaii-
szigetek felfedezése után, 1779. február 14-
én, a szigeteken élő bennszülöttekkel vívott
összecsapásban vesztette életét.

1778-ban, elhagyva a szigeteket, kelet felé
utazott, feltérképezte Kanada és Alaszka
csendes-óceáni partvidékét, eljutott a Bering-
szoroshoz, ám az Északnyugati-átjáró helyett
csak jéggel borított tengert talált. Hónapok
múltán visszafordult, és 1779. január 17-én
ismét partra szállt Hawaii szigetén. Nem várt
rokonszenvvel fogadták. Valószínű, hogy
Lono istenük reinkarnációját látták benne a
bennszülöttek. A hajósok teljes mértékig ki-
használták a helyzetükből fakadó előnyöket.

Az expedíció továbbindult ugyan, de egy
viharban a Resolution hajónak vitorlája tö-
rött, s kénytelen volt visszatérni Hawaii szi-
getére. Lono ünnepe azonban már véget ért,
s a bennszülöttek nem jó szívvel szembesül-
tek a valósággal, hogy csodás körülmények
között érkezett és távozott istenük újra visz-
szatért, mi több, önkényesen túszul akarja ej-
teni királyukat, mert a bennszülöttek
elkötötték a hajó egyik csónakját. A túszejtés
tragikusra sikeredett. A bennszülöttekkel ví-
vott kisebb összecsapás során azonban Coo-
kot, négy matrózával együtt, lemészárolták.
Az őslakosok Cookot később istennek kijáró
végső tiszteletadásban részesítették, ma is
különleges tisztelet övezi a szigeteken, ahol
földi maradványai egy részét mindmáig nagy
gonddal őrzik.

Sandwich-szigetek, Hawaii. Jómagam egy
szendvics s némi meleg ital társaságában in-
dulok a havas erdő felé. Könnyen szállítható,
ezért tipikus étel munkahelyen, piknikeken
és kirándulásokon. Akaratlan névadója John

Montagu, Sandwich grófja. Kártya iránti
szenvedélye miatt vonult be a gasztronómia
történetébe. Az 1768-ban keletkezett legenda:
nem akart felállni az asztaltól, amely mellett
kártyázott. Azért, hogy egyen valamit, arra
utasította szolgáit, hogy tegyenek neki egy
szelet húst két szelet kenyér közé. Őlordsága
életrajzában bizonygatni próbálta, hogy bok-
ros állami teendői miatt találta fel a „bélelt
kenyeret”. Reménytelenül. Élete alkonyán
tett még egy kísérletet, hogy hírnevét átérté-
keltesse az utókorral. Ezért is támogatta
James Cook felfedezőútjait. A kapitány név-
adással hálálta meg a mecénás nagylelkűsé-
gét. De lám, a földi paradicsom, Hawaii
helyett néhány lakatlan sziget őrzi csupán
nevét. No meg a szendvics.

Jómagam, elfogadva egy sóhajtásnyi időre
Áprily Lajos noszogatását, indulok a havas
erdő ezer csodáját újra felfedezni.

Így január közepén, vízkereszt után, far-
sang kezdetén.

S emlékezünk véres farsangokról – 1794-
ből vagy 1849-ből...

De! Menjünk a hóba!

Hó volt a fákon vagy tündér-kelengye?
Szél járt felettünk vagy varázs-fogat?
S havasra vittek vagy a végtelenbe
a párás, zúzmarás mokány-lovak?

Fenn házikó várt – mint a Grimm-mesében –
és pattogó tűz és arany tea,
s hórengetegben nagyra nyílt sötéten
bennünk egy vérvörös azálea...

Azért – fehér az út – menjünk a hóba,
fogadd el azt a fényes koronát,
amit a pelyhek csillagzuhogója
a múltba fordult homlokodnak ád.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, január közepén

Kiss Székely Zoltán

Hó volt a fákon vagy tündér-kelengye

Edward Wilson akvarellje egy fakúszról

Összeállította: Kuti Márta
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106 éve, 1913. január 9-én született
Richard Milhous Nixon, az Amerikai
Egyesült Államok 37. elnöke. Máig ő
az egyetlen az amerikai elnökök kö-
zött, aki lemondásra kényszerült,
mert különben alkotmányos vádeme-
léssel távolították volna el hivatalá-
ból. 
A siker nem jött elsőre

A kaliforniai Yorba Lindában született egy
szegénységgel küszködő kvéker család öt fiú-
gyermekének egyikeként. Tízéves korától
dolgozott, de kiváló eredménnyel végezte is-
koláit, és megszerezte a Duke Egyetem jogi
diplomáját. 1937 és 1942 között ügyvédként
dolgozott, a második világháborúban 1942 és
1946 között a haditengerészetnél szolgált.
1940-ben kötött házasságából két lánya szü-
letett.

Leszerelése után politikai pályára tért.
1947-50-ben kongresszusi képviselő, 1950-
53-ban szenátor volt republikánus színekben,
a kongresszus tagjaként aktív szerepet ját-
szott a kommunistaellenes hajszát folytató
McCarthy-bizottságban. A republikánus ve-
zetők 1952-ben a szovjetellenes nézeteiről is-
mert szenátort szemelték ki Dwight
Eisenhower elnökválasztási programjának ki-
alakítására. A kampány során élte át első na-
gyobb politikai válságát: azzal vádolták,
hogy gazdag támogatók pénzzel pumpálták
tele az általa kezelt titkos „pártkasszát”, ő
azonban egy érzelgős televíziós beszédben
tisztára mosta magát. Eisenhower oldalán al-
elnökké választották, a tisztséget 1961 janu-
árjáig töltötte be.

1960-ban pártja elnökjelöltjeként indult a
demokrata John F. Kennedyvel szemben, de
alulmaradt. Bízott a gyors visszatérésben, ám
az 1962-es kaliforniai kormányzóválasztáson
is elbukott. Megkeseredve vonult vissza,
nyolc évig ügyvédi és előadói tevékenység-
ből tartotta fenn magát. 1968-ban viszont
ismét a republikánusok elnökjelöltje lett, és
megszerezte a hőn áhított elnökséget is. A
kampányban azzal az ígérettel állt elő, hogy
véget vet a vietnami „mocsárnak”, és való-
ban: ő volt az, aki a pusztító szőnyegbombá-
zások után elrendelte az amerikai csapatok
kivonását, és elérte a tűzszüneti szerződés
aláírását Hanoi képviselőivel Párizsban 1973
januárjában. Addigra elnökként is újraválasz-
tották, miután 1972-ben földcsuszamlásszerű
győzelmet aratott a demokrata George
McGovernnel szemben.

Ehhez nagyban hozzájárult az is, hogy ad-
digi elnöki éveiben lezárta a húsz éve tartó
amerikai–kínai szembenállást, amikor 1972
februárjában első hivatalban lévő amerikai el-
nökként ellátogatott a kommunista Kínába,
és Pekingben kezet fogott Csou En-laj mi-
niszterelnökkel. Ugyanazon év májusában
Moszkvában járt, és megállapodást kötött Le-
onyid Brezsnyev szovjet pártfőtitkárral a stra-
tégiai támadófegyverek korlátozásáról,
amivel a hidegháború évei után kezdetét vette
az „enyhülés” korszaka.

A csúcsról aztán hatalmasat bukott: 1973-
ban kipattant az ún. Watergate-ügy, az Egye-
sült Államok történetének legelképesztőbb
politikai botránya. Nixon az amerikai törté-
nelemben addig példátlan lépésre kénysze-
rült: 1974. augusztus 8-án lemondott
tisztségéről, hogy elejét vegye a küszöbön
álló impeachmentnek, alkotmányos vádeme-
lésnek. Botrányos körülmények között kellett
távoznia, és csak azért nem emeltek vádat el-
lene, mert lemondása fejében utódja, Gerald
Ford kegyelmet adott neki.
A bukás után

Sosem ismerte el, hogy rosszat cselekedett
volna, a történteket hibás politikai döntésként
fogta fel. Az első éveket Kaliforniában reme-
teszerű visszavonultságban töltötte, később
New York környékére költözött. Számos
könyvet írt, beutazta a világot, találkozott a
világ vezető politikusaival, elnöki könyvtára
Yorba Lindában hű emberei állandó műhe-
lyévé vált. Szép lassan előkerült a feledésből,
és külpolitikai szakértőként tiszteletet vívott
ki magának. Magánbeszélgetéseken elnökök-
nek adott tanácsokat külpolitikai kérdések-
ben.

1994. április 22-én, 81 éves korában hunyt
el egy New York-i kórházban, négy nappal
azután, hogy otthonában súlyos agyvérzést

szenvedett. Méltatói elsősorban a külpolitikai
érdemeit hangoztatták, de kiemelték, hogy
megszállott konzervatív létére ő volt az
egyetlen, aki békeidőben befagyasztotta az
árakat és a béreket, aki az addigi legnagyobb
szabású jóléti programot kidolgoztatta (bár
nem tudta elfogadtatni a törvényhozással),
aki a „fehér választói hullám hátán” bejutva
a Fehér Házba minden elődjénél többet tett a
faji elkülönítés megszüntetéséért a déli álla-
mok iskoláiban. Alakját, elnöki tevékenysé-
gét halála előtt és után több film is
megörökítette Alan J. Pakula, Jorn Winther,
Oliver Stone, Daniel Petrie és Ron Howard
rendezésében.

Yorba Lindában helyezték nyugalomra
1994. április 27-én a róla elnevezett könyvtár
kertjében, aznapra országos gyászt rendeltek
el. Temetésén egykori külügyminisztere,
Henry Kissinger, a szenátus republikánus
párti csoportjának a vezetője, Bob Dole, va-
lamint Pete Wilson kaliforniai kormányzó bú-
csúztatta. A búcsúbeszédet Bill Clinton elnök
tartotta, a gyászbeszédet pedig Billy Graham
tiszteletes mondta el az elhunyt fölött.
A Watergate-ügy

1974. augusztus 8-án jelentette be az ame-
rikai népet sokkoló tévébeszédben Richard
Nixon amerikai elnök, hogy másnapi hatály-
lyal lemond tisztségéről. Az elnök az Egye-
sült Államok történetének legnagyobb
politikai botránya, a Watergate-ügy miatt
kényszerült az addig és azóta is példátlan lé-
pésre.

Amikor 1972. június 17-ére virradó éj-
szaka a washingtoni Watergate irodaépület-
ben tetten értek öt betörőt, akik a Demokrata
Párt főhadiszállásán akartak lehallgató-ké-
szülékeket elhelyezni, még senki sem sejtette,
mekkora lavina indult el. A hívatlan látoga-
tókat – akikről kiderült, hogy közvetlenül
vagy közvetve kapcsolatban állnak a Nixon
elnök újraválasztásán dolgozó csoporttal –
1973 januárjában ítélték el. Addigra az
egyébként is sokkal esélyesebb Nixon már el-
söprő győzelmet aratott a demokrata párti el-
nökjelölttel, George S. McGovern szenátorral
szemben.

Két hónappal később az egyik elítélt, bőrét
mentve, az ügyet tárgyaló bíróhoz írt levelé-
ben kitálalt a betörés hátteréről, és a betörés
elrendelőjeként az elnök egyik barátját, egy-

ben az újraválasztásán dolgozó bizottság el-
nökét nevezte meg. A köztörvényes ügy ezzel
példátlan politikai skandalummá változott,
amiben különleges szerepe volt a médiának.
Javarészt a The Washington Post két újságí-
rója, Bob Woodward és Carl Bernstein cik-
keinek köszönhető, hogy az ügy nem ért
véget a bírósági tárgyalással és a betörés el-
követőinek elítélésével. (Csak évizedekkel
később, 2005-ben derült ki, hogy a lap két új-
ságíróját titokban értékes értesülésekkel se-
gítő belső informátor, a rejtélyes „Mély
torok” az FBI második számú vezetője, W.
Mark Felt volt.)

Nixon 1973 áprilisának végén arra kény-
szerült, hogy menessze két legfőbb bizalma-
sát, H. R. Haldemant és John Ehrlichmant, ők
végül mindketten börtönbe kerültek. A sze-
nátus bizottságot állított fel a Watergate-ügy
vizsgálatára, a meghallgatásokat 1973 máju-
sától a televízió is közvetítette – ezeket az
amerikaiak 85 százaléka nézte, és felmérhe-
tetlen politikai károkat okoztak az elnöknek.

A koronatanú a Fehér Házból kirúgott John
Dean volt, de a Nixon-adminisztráció több
volt tagja is drámai vallomást tett. Ezekből
kiderült, hogy a Fehér Házban a legmagasabb
szinten működött egy „piszkos ügyekre” sza-
kosodott csoport.

Nixon vesztét nem is maga a betörés,
hanem az annak elpalástolására irányuló mes-
terkedése okozta. Az elnök emberei eleinte
„harmadrangú betörésként” próbálták az
ügyet eltussolni, amely azonban az újabb és
újabb terhelő bizonyítékok napvilágra kerü-
lésével hihetetlen méretű, mindenkit magával
sodró lavinává szélesedett. Nemsokára elér-
kezett a pillanat, amikor a figyelem már arra
irányult: tudott-e Nixon a betörésről. Az
ügyben eljáró ügyész megtudta, hogy Nixon
utasítására az Ovális Irodában elhangzott
minden beszélgetést rögzítettek, és a meg-
hallgatások során elhangzott vallomások hi-
telességének megállapítása érdekében ezek
kiadását kérte. Az elnök a végrehajtó hatalom
gyakorlóját megillető privilégiumokra és
nemzetbiztonsági okokra hivatkozva ezt
megtagadta, sőt 1973 októberében leváltatta
az ügyészt is.

A közfelháborodás hatására Nixonnak
visszakoznia kellett, s az év végén kiadott né-
hány szalagot, de ezekről 18 percet letöröltek.
A vizsgálóbizottságot ez nem elégítette ki,
így az elnök 1974 áprilisának végén vala-
mennyi szalag írásos, szerkesztett változatát
rendelkezésükre bocsátotta (a szerkesztés lé-
nyegében a nem szalonképes kifejezések el-
távolítását jelentette). Júliusban a Legfelsőbb
Bíróság valamennyi szalag átadására szólí-
totta fel Nixont, három nappal később, 1974.
július 27-én a képviselőház három olyan vét-
ségben – hatalommal való visszaélés, az igaz-
ságszolgáltatás akadályozása és idézések
átvételének megtagadása – találta az elnököt
vétkesnek, amelyért leváltható lett volna. Bi-
zonyos volt, hogy a szenátus vád alá fogja he-
lyezni, és megindítja a felmentéséhez vezető
eljárást (impeachment).

Nixon ezt nem várta be: 1974. augusztus
8-án este televíziós beszédben bejelentette,
hogy a kormányzáshoz szükséges „kellően
szilárd politikai alap” hiányában másnapi ha-
tállyal lemond tisztségéről. Utódja Gerald
Ford lett, aki szeptemberben elnöki kegye-
lemben részesítette Nixont (távozásával az
impeachment okafogyottá vált, de még fe-
nyegette őt a bűnvádi eljárás).

A betöréssel összefüggésben álló cselek-
ményekért 63 személy ellen emeltek vádat,
és 54-et el is ítéltek. Közülük 21-ről bizonyo-
sodott be, hogy a Fehér Ház munkatársa vagy
a Nixon újraválasztásán dolgozó bizottság
tagja volt, s vagy maga is részt vett a betörés-
ben, vagy legalábbis tudott arról. A Water-
gate-ügy azóta a politikai hatalommal való
visszaélés, de egyben a demokratikus intéz-
mények és az oknyomozó újságírás diadalá-
nak jelképévé vált, forgattak róla filmet,
ihletett regényt és popdalokat, és számos ké-
sőbbi botrányt is erről kereszteltek el.

(Forrás: mult-kor.hu)

106 éve született az eddigi egyetlen, lemondásra kényszerülő amerikai elnök
A csúcsot és a mélységet is megjárta Richard Nixon 

Richard Nixon (forrás: Wikipédia)

A The New York Times címlapja az elnök lemondásáról (forrás: jegyzettar.blog.hu)
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Németiné Kodrán Erzsébet

Újévi ima
Ebben az újévben
én csak azt kívánom,
minden kívánságunk
valósággá váljon.
Adja meg az Isten,
amit tőle kérünk,
hogy beteljesedjen
minden reménységünk.
Nem kérünk mi sokat,
csak egy kicsi áldást,
gyűlölködés helyett
egy kis megbocsátást.

(a vers befejező része a rejtvényben
olvasható)
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket január 24-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Franz Marc német festő
egyik művének a címét kapjuk . Könnyítésűl egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Bántódás – Pápai állam. 7. Kutya – …-móg, dohog. 8. Folyékony
vulkáni kőzet – Olvasztókemence. 9. Ritmikus dalszövegmondás – A hélium és foszfor
vegyjele. 11. Végtelen rigli! – Bátorkodik. 12. Karám – Elemi parány. 14. Kettőzve, egyik
nagyszülő – Zokogni kezd! 15. Karolás – Szándék. 18. Közszállítási vállalat ügyfele –
Tanít. 19. Csodás történetet mond – Ország. 22. Belehull! – Vatikáni és osztrák gépko-
csijelzés. 23. Színültig – Házbérlő. 25. Regényét Gárdonyi írta meg – Álarc része! 27.
Talál – Gléda. 28. Sémi nép – Énekesmadár. 30. Kissé rút! – Inal egynemű hangzói. 31.
Csőrös agyagfuvola – Nett, csinos.     

FÜGGŐLEGES: 1. Női név – Egyszer sem. 2. … Eszter (Német L.) – Manilakender.
3. Tova – A jód és kálium vegyjele. 4. Íme – Éra. 5. Vízi sport – Vallásos elmélyülés. 6.
Unszol, ösztökél – Az Olt testvére. 10. Sark – Gyehenna. 13. Vagdal, metsz – Függőzár.
16. Amerikai focista (Alexi) – Összecseng a verssor. 17. Csodálat – Morse találmánya.
20. A Jupiter egyik holdja – Csónak. 21. Zárka – Énekkar. 24. Alól – Száraz kukoricaszár.
26. Török tiszti rang volt – Helyez, tesz. 29. Francia arany – Helyhatározó rag.  

Koncz Erzsébet

A DECEMBERI ÉVFORDULóK (1.)
című pályázat nyertesei:

SÁNDOR ROZÁLIA, Marosvásárhely, 
Nárcisz u. 8B/19. sz.

LEFKOVITS SZIDóNIA, Marosvásárhely, 
Kinizsi Pál u. 11. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
ROSTAND; KAFFKA; BODOKI; CHOLNOKY; BUBICS;

VÁMOSSY; SCHEDIUS.
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a december 14-i számból:

Klasszikus (ikrek): Mátrix.

Skandi: Stille Nacht; Franz
Xaver Gruber; Csendes éj

1.
2.
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3B

3A

Szerkeszti: Kiss Éva 831.

VÍZSZINTES: ...Ferencné Walter Teréz írónő, 200 éve született. 7. Református
lelkész, fővárosi közszereplő, 150 éve született (Benő). 9. Női név (nov. 14.). 10. Indián
trófea. 11. Erdélyi r.k. püspök, adakozó, 250 éve született (Miklós). 16. Kelta nép,
spanyol és francia területen. 18. Rövid köszönés. 19. Mario Vargas... (perui író). 20.
Hamis. 21. Lapos, széles edény. 22. Északjapán őslakó. 23. Errefele! 24. Bárányhang. 25.
Német író (...May). 27. Fuvola része! 28. Arra a másik helyre. 30. Vaspálya. 31. Téi sport.
32. Ritka női név. 33. Békés megyei helység. 35. Dél-afrikai tartomány. 37. Peter O’...
(angol színész). 39. Kávé! 41. ... és est (Arany). 42. Rege. 43. ... et moi (Géraldy). 44.
Kiábránduló. 47. Tik-tak. 49. Író, 48-as hadbíró, publicista, 200 éve született (Gusztáv).
50. Jezsuita, fizikus, 200 éve halt meg (József). 51. Költői sóhaj.

FÜGGŐLEGES: 1. Tánclépés (francia). 2. Gúla belseje! 3. Lúd. 4. Búzaszár. 5. Görög
betű. 6. Páros gyökök! 7. Feltéve. 8. Férfinév (márc. 27.). 11. Jezsuita, fizikatanár, 300
éve született (Mihály). 12. Kőzetalkotó ásvány. 13. Hegedű tartozéka. 14. Kerti szerszám.
15. A kalcium vegyjele. 17. Pozsonyi lap. 20. Királyi ülőhely. 21. Harckocsi. 23. Férfinév
(máj. 28.). 25. Mely személyre? 26. Vasútépítő mérnök, MÁV-elnök, 100 éve halt meg
(Gyula). 28. Porcióz. 29. A ..., keltezés szerint (latin). 30. Dar es-..., tanzániai város. 32.
Attila (névváltozat). 33. Pödrő. 34. Ászokhordó nyílása. 36. ... Hacsaturján. 38.
Országgyűlés helye (1707). 40. A kén és króm vegyjele. 42. Kihalt futómadár. 43. Isme.
45. Szintén ne. 46. Deciliter (röv.). 48. Magyar és olasz gépkocsijel. 
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Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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Benyújthatók a kérelmek
fűtéstámogatásra

2019. január elsejétől a fűtéspótlékra jogosultak számára előírt jö-
vedelemküszöb 615 lejről 750 lejre emelkedett.

Eszerint azok a marosvásárhelyiek, akiknek családtagonkénti, azaz
egy főre eső nettó jövedelme nem éri el a 750 lejt, 2019. január 20-
áig kérvényezhetik a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnál a tá-
mogatást a lakás földgázzal, villamos energiával és szilárd
tüzelőanyaggal vagy kőolajszármazékkal történő fűtésére.

A lakás 2019 januárjától földgázzal, villamos energiával és szilárd
tüzelőanyaggal vagy kőolajszármazékkal történő fűtésére vonatkozó
támogatás elnyerése érdekében ki kell tölteni és be kell nyújtani a kér-
vényt és a saját felelősségre tett nyilatkozatot, az igazoló dokumentu-
mokkal együtt, a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság székhelyén
(Dózsa György utca 9. szám, 8-as iroda) 2019. január 20-ig, hétfőtől
péntekig 8 és 12, kedden és csütörtökön 14 és 16 óra között.

2018-ban a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalhoz 388 dossziét
nyújtottak be.

A bel- és külkapcsolati osztály 
comunicate@tirgumures.ro

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
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. PÉKEKET is keresünk. (63065-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz SZÁMLÁZÓT és BESZER-
ZŐT. Tel. 0734-123-877. (20826-I)
ZUHANYKABINOK GYÁRTÁSA egyedi és normál méretben 25 éve. Ingyenes felmérés. Tel. 0744-
238-765. (sz.)
PANZIÓBA, Marosvásárhelyre RECEPCIÓST, PINCÉRT, SZAKÁCSOT és SEGÉDSZAKÁCSOT al-
kalmazunk. Tel. 0744-624-976. (20817-I)
VARRODA DOLGOZÓKAT alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (20815)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-
SEGÉDET és BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKHEZ TECHNIKUST. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem,
étkezési jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. A
román nyelvű önéletrajzot az alábbi e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro (63170-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I) 
MAROSBÁRDOSI GONDOZÓINTÉZET alkalmaz FELNŐTTGONDOZÓKAT. Tel. 0749-480-635.
(6/619)
KISBÚTORT és FAJÁTÉKOT GYÁRTÓ KISÜZEM Ákosfalván GÉPHÁZI ASZTALOSOKAT és
KÉZI CSISZOLÁSRA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Korrekt bérezést biztosítunk, a szállítási költségeket
fedezzük. Tel. 0726-703-123. (20828-I)
NÉMETORSZÁGBA keresünk 2 hónapra (akár hosszú távra is) egy megbízható nőt, aki segít a gyerek-
gondozásban és a háztartásban. Jogosítvány szükséges. Teljes ellátást biztosítunk. Németnyelv-tudás nem
szükséges. Tel. 00-49-907-495-6911, e-mail-cím: zsuzsa99@freenet.de (14/667-I)
A PRINCESS SZALON FODRÁSZSZÉKET, MŰSZAKOT ad bérbe. Tel. 0743-311-505. (20832-I)
ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz BIZTONSÁGI ŐRÖKET. Tel. 0731-340-144. (20833)
ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Mun-
kaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszá-
mon. (sz.-I)
BÚTORT RESTAURÁLÓ MAGÁNCÉG ASZTALOST és POLITÚROZÓT alkalmaz. Érdeklődni a
0722-786-111-es telefonszámon. (20836-I)
Az AMICUS EGYESÜLET ORVOSI ASSZISZTENSEKET alkalmaz a mezőfelei öregotthonba. Érdek-
lődni a 0752-214-323-as, 0744-615-258-as telefonszámokon. (20838-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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 a hozzá fordulók
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 vállalkozása; 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.)

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 január 18-án 13 órakor lesz a felszámoló székhelyén – Ma-
rosvásárhely, Gen. Avramescu utca 4. szám –,  és hetente pénteken-
ként 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 0265/261-019-es és a
0745-146-096-os telefonszámon. 

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca
4. szám –, a Petris Turism Kft. cégfelszámolója, 

nyilvános árverést szervez 
az adós cég tulajdonában levő Holmer DOS T3 típusú  cukorrépa-be-
gyűjtő kombájn eladására. Kikiáltási ár 200.194,50 lej, az ár nem tar-
talmazza a héát. 
Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor január 18-án 13

órakor, és megismétlik péntekenként, ugyanabban az időpontban, a
gép értékesítéséig. 
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát,
a feladatfüzetet és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt.  
Bővebb  tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096-

os telefonszámokon. 

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok
Önsegélyző Egyesülete

– Bolyai utca 36. szám –  
ünnepi ebédre hívja tagjait január 21-én 14 órára a Tudor negyedi
Dacia komplexumban levő Darina vendéglőbe.  

Feliratkozni az egyesület Marosvásárhely, Bolyai utca 36. szám
alatti székhelyén lehet január 13-ától, a helyek függvényében, na-
ponta 7–13 óra között, a tagsági könyv felmutatásával.  Részvételi
díj, amit iratkozáskor kell kifizetni, 25 lej/tag.

Bővebb felvilágosítás a 0365-430-813, 0265-262-651-es telefon-
számokon. 

Az igazgatótanács

A Mureş Insolvency SPRL –
Marosvásárhely, Ghe. Avra-
mescu u. 4. szám –, a csődeljá-
rás alatt álló adós Electro Dia
Junior Kft. – Sárpatak, Fő út
85C1, Maros megye – felszámo-
lója, 

nyilvános árverést  szervez  
a következő javak értékesíté-
sére:
– Ford Mondeo Break személy-
gépkocsi, 2002-es gyártmány,
281.767 km-ben, kikiáltási ár:
3.180 lej + héa
– Iveco Daily haszonjármű,
1994-es gyártmány, 288.760 km-
ben, kikiáltási ár: 5.520 lej + héa.
A nyilvános árverésre január 18-
án 13 órától kerül sor a cégfel-
számoló székhelyén, és hetente
péntekenként megismétlik
ugyanabban az időpontban, az
értékesítésig. Az árverésen részt
vehetnek azok a magán- és jogi
személyek, akik/amelyek megvá-
sárolják a feladatfüzetet, kifizetik
a kikiáltási ár 10%-át képező ga-
ranciát és a részvételi díjat az ár-
verés előtti napon 13 óráig. 
Bővebb felvilágosítás a
0265/269-700, 0745-146-096  te-
lefonszámon.

A Mureş Insolvency SPRL –  Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca
4. szám –,  a Dan Group Trans  Kft. cégfelszámolója,  újabb 

nyilvános árverésen eladja
a Segesvár, Új  utca 13/C/9.  szám alatti székhelyű, csődbe jutott cég
következő javait: 
– Krone SPD 27 félpótkocsi, kikiáltási ár 16.537,50 lej
– Dell Intel Pentium 3 számítógép, kikiáltási ár 18 lej
– Dell Intel Pentium 4 számítógép, kikiáltási ár 39 lej
– Philips képernyő, kikiáltási ár 15,6 lej
– Bizo képernyő, kikiáltási ár 15,6 lej
– HP Photosmart nyomtató, kikiáltási ár 18,9 lej
– Lexmark nyomtató, kikiáltási ár 13,8 lej. 
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverés január 18-án 12 órától lesz a felszámoló székhelyén – Ma-
rosvásárhely, G-ral  Avramescu utca 4. szám –,  és hetente pénteken-
ként megismétlik ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. 
Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek,
akik/amelyek  24 órával az árverés előtt garanciaként kifizetik a meg-
vásárolandó javak kikiáltási árának 10%-át, a részvételi díjat és meg-
vásárolják a feladatfüzetet.  A garanciát a Dan Group Trans Kft.-nek
(RO15730844) a marosvásárhelyi CEC-nél nyitott
RO82CECEMS0301RON0425387-es bankszámlaszámára kell átutalni. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a
0745-146-096-os telefonszámon. 

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mureş Insolvency SPRL, a Talimur Exim Kft. cégfelszámolója, újra  

nyilvános árverést szervez
az adós Talimur Exim Kft. alábbi javainak értékesítésére:
• A jobbágyfalvi, Fő út 108/A szám alatti ingatlan egyben: húsfeldolgozó
részleg a hozzá tartozó 945 négyzetméteres területtel és ingó javakkal:
húsfeldolgozásban és -konzerválásban használatos műszaki felszere-
lések (gépek, berendezések); irodabútorok, irodai eszközök,  munka-
védelmi felszerelések, négy szállítóeszköz – kikiáltási ár 165.000 euró.
• 5.750 négyzetméteres kaszáló (kültelek) Jobbágyfalván, szám nélkül
– kikiáltási ár: 18.500 euró. 
• 11.480 négyzetméteres kaszáló (kültelek) Jobbágyfalván, szám nélkül
– kikiáltási ár: 37.000 euró. 
• 2.111 négyzetméteres beltelek Jobbágyfalván, szám nélkül – 6.500
euró.  A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát. 
Az árverésre január 18-án 10 órától kerül sor a cégfelszámoló szék-
helyén, és hetente, péntekenként, ugyanabban az időpontban megis-
métlik, a javak értékesítéséig. 
Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garanciát,
a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet az árverést meg-
előző napon 14 óráig. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/261-019, 0265/269-700, 
0745-146-096-os telefonszámokon.



ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (22/484)

ELADÓ gázkonvektor és gázzal, fával
használható csempézett főzőkályha. Tel.
0365/410-620. (4/577)

ARAGÁZKÁLYHA eladó. Tel.
0365/738-788. (13/586-I)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett sürgősen
eladó 5 és 28 áras telek, a telekkönyvi
papírok rendben vannak. Ár: 5-8 euró/m2

között. Tel. 00-36-20-334-8629. (11285)

ELADÓK: házi bor, bicikli, négyégős
aragázkályha, Dacia-gumi és alkatrészek.
Tel. 0365/448-371. (9/622)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0747-
480-255, 0746-090-353. (5/612)

ELADÓK női és férfiszőrmesapkák.
Vállalom szőrmecikkek javítását. Tel.
0365/409-634, 0743-870-554. 
(4/704-I)

LAKÁS

I. OSZTÁLYÚ garzon eladó Marosvá-
sárhelyen, a Kárpátok sétányon. Ára
34.000 euró. Tel. 0755-911-482,
0745-330-565. (8/315-I)

ELADÓ 3 szobás, magasföldszinti,
felújított lakás a Gyémánt piacnál elő-
nyös áron. Tel. 0755-505-301.
(13/505-I)

ELADÓ I. emeleti, 2 szobás tömb-
házlakás a Tudor negyedben, Rodni-
ciei u. 45/3. szám. Tel. 0755-657-035.
(3/642-I)

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti tömb-
házlakás a Tudorban, a Şelimbăr ut-
cában. Tel. 0744-638-037. (3/675-I)

KERESEK eladó lakást haszonélve-
zettel Marosvásárhely központjában.
Tel. 0747-597-160. (2/693-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kárpátok sétányon. Tel. 0751-133-100,
0741-730-682. (6/708)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mureş Insolvency SPRL, a csődbe ment  Novocom  Consult  Kft.
cégfelszámolójaként, újra 

nyilvános árverést szervez 
az adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére:
– hét db szállítóeszköz – kikiáltási ár 21.600 lej + héa
– az  árukészletet termékcsaládonként egy-egy tömbben értékesítik,
legalább 15.000 lej (héa nélkül) értékben: fémvasalások, vasáru, PVC-
és fémtartozékok, fogantyúk és csuklóspántok, különféle zárak, rete-
szek, tolózárak, csavarok stb.  – kikiáltási ár 54.664,73 lej + héa.
A teljes lista és az árak a felszámoló székhelyén tanulmányozhatók.  
Az árverést január 18-án 13 órától tartják a felszámoló székhelyén, és
azonos időpontban megismétlik péntekenként, a javak értékesítéséig.  
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi ga-
ranciát,  a részvételi díjat, és megvásárolják  a feladatfüzetet  24 órával
az árverés kezdete előtt.
Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019, a 0265/269-700 vagy a 0745-

146-096-os telefonszámon.

A B&B Insolvency Solutions IPURL –  székhelye: Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 18. szám – Hargita megye –, a csődbe jutott Dedrád-Bá-
tosi Almatermesztők Mezőgazdasági Társasága
cégfelszámolójaként 

nyilvános árverést szervez 
a következõ ingatlan eladására:
– 2291 négyzetméteres terület, telekkönyvszáma 50221/Bátos, katasz-
terszáma 116/1/2, helyrajzi száma 132/1/2, a dedrádi 14-es farmon,
Maros megyében, gyümölcsválogató fészerrel és betonozott platform-
mal, amelyek nincsenek feltüntetve a telekkönyvben. Az ingatlan kiki-
áltási ára: 59.974 lej, az ár nem tartalmazza a héát.
Az árverésen részt vehetnek fizikai és/vagy jogi személyek, akik iga-
zolják, 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 2019. január 18-án 10
órakor. Ha az ingatlan nem kel el, az árverést minden pénteken meg-
ismétlik, ugyanabban az időpontban, az eladásáig.  
A javakat egyben értékesítik nyilvános, kikiáltásos árverésen, a Pomi-
cola 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 tör-
vény 156. cikkelyének 2. bekezdése előírásai szerint.
Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551 és a 0748-836-713-as telefon-
számon.

A Gergely Ádám András Egyéni Felszámolóiroda – Marosvásárhely,
G-ral Ghe. Avramescu u. 4. szám –, a csődbe jutott Rebomix Kft. cég-
felszámolója, újabb 

nyilvános árverést  szervez 
a Csíkfalva községi Jobbágyfalva, Fő út 180A szám (Maros megye)
alatti ingatlan egy tömbben való értékesítésére, ami a következőkből
áll: 2089 m2 terület, telekkönyvszám 1422/N/Csíkfalva (a 955/II/Job-
bágyfalva telekkönyvből);  kataszterszám: 1022/2/2/3/1/1/ (244/1), rajta
gabonaőrlő malommal, pékséggel, valamint az ehhez tartozó berende-
zésekkel,  kapusszobával. A kikiáltási ár összesen 95.000 euró. 
Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek
igazolják a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garancia, valamint a rész-
vételi díj kifizetését az árverést megelőző napon 12 óráig. Az árverés a
jogi felszámoló székhelyén január 18-án 12 órakor lesz, és megismét-
lik péntekenként, ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. A
részvételi feltételekről, a technikai részletekről bővebb tájékoztatást a
0265/261-019, 0265/269-700, 0745-146-096-os telefonszámokon nyúj-
tanak. 

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mureş Insolvency SPRL, a csődbe ment Magnific Com  Kft. (Maros-
vásárhely, Bánát utca 13/9.) cégfelszámolójaként 

nyilvános árverést szervez 
az adós cég következő vagyontárgyainak egyenkénti értékesítésére,  a
polgári perrendtartás (1865)  431–449. cikkelyének előírásai és a 2006.
évi 85-ös törvény 116–117. cikkelyei alapján:
– műszaki felszerelés,  kikiáltási ár 853,13 lej
– szállítóeszközök, kikiáltási ár 2.325 lej
– mérőműszerek, valamint ellenőrző és beállító berendezések, kikiáltási
ár 1.550,01  lej
– bútorzat, irodai berendezés, védőfelszerelés,  egyéb aktívák, kikiáltási
ár 1.330,13 lej
A teljes lista az árakkal a felszámoló székhelyén tanulmányozható.  Az
árak nem tartalmazzák a héát. 
Ezenkívül termékcsaládonként egy-egy tömbben értékesítik a cég áru-
mintákból álló árukészletét  – gépkocsi-alkatrészek és -tartozékok, csa-
varok stb. – minimum 5.000 lej (héa nélkül) értékben. Kikiáltási ár:
14.478,14 lej + héa. Az árukészlet részletes jegyzéke és az ár a felszá-
moló székhelyén tanulmányozható. 
Az árverést január 18-án 13 órától tartják a felszámoló székhelyén, és
azonos időpontban megismétlik péntekenként, a javak értékesítéséig.  
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi ga-
ranciát, a  részvételi díjat, megvásárolják a feladatfüzetet 24 órával az
árverés kezdete előtt. Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019, 0265/269-
700 vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

MONTSERRAT (Spanyolország) – LOURDES (Franciaország) –
zarándoklat 2019. február 4-8. között.
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.

*
MEDJUGORJE – zarándoklat 2019. március 18-23. között. 145 euró. 
Lelki vezető: ft. Karácson Tibor, a Mária Rádió lelkiigazgatója.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.
Zarándokoljunk együtt! (sz.-I)

A KIBÉDI ERDŐTULAJDONOSOK TÁRSULÁSA, a vezetőtanács 2018.
december 6-i határozata révén,

ÖSSZEHÍVJA
a Kibédi Erdőtulajdonosok Társulásának KÖZGYŰLÉSÉT 2019. január
20-án 16 órai kezdettel a Kibédi Tanács gyűléstermébe, az alábbi
napirenddel:
1. Beszámoló a 2018-as év tevékenységéről
2. Vezetőtanács-választás újabb 4 esztendőre
3. Különfélék
Abban az esetben, ha a gyűlés nem határozatképes, azt január 27-én
ugyanarra a helyszínre és ugyanabba az időpontba újból összehívja.
Jelen összehívót kifüggesztjük és egy Maros megyei napilapban
közzétesszük.
Az érdekeltek kérhetik a napirendi pontok kibővítését, ennek érdekében
írásban tehetik le javaslataikat László Mártonnál január 18-ig. 

A Kibédi Erdőtulajdonosok Társulásának elnöke
2019. január 9.

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mureş Insolvency SPRL, a csődbe ment Euro Leasing Cons  Kft.
cégfelszámolója,  újra 

nyilvános árverést szervez 
az adós cég tulajdonában levő ingóság, egy  Iveco ML N 80 E kamion
értékesítésére. Kikiáltási ár 10.800 lej.  Az ár nem tartalmazza a héát. 
Az árverésre január 18-án 12 órától kerül sor a felszámoló székhelyén,
és hetente, pénteki napokon megismétlik, az ingóság értékesítéséig. 
Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garanciát,
a részvételi díjat, és megvásárolják a feladatfüzetet az árverés előtti
napon 13 óráig.  
Bővebb felvilágosítás a 0265/261-019,  0745-146-096-os telefonszá-
mokon.

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mureş Insolvency SPRL, az újraszerveződés alatt álló Mobilis Kft.
csődbiztosaként, 

nyilvános árverést  szervez
az adós cég következő javainak értékesítésére:
– egy 5.200 m2-es és egy 3.400 m2-es kültelek (szántóterület) Nyárád-
tőn (Maros megye), telekkönyvszámuk 2219/N/Nyárádtő és
3968/N/Nyárádtő. Kikiáltási ár: 182.320 euró + héa.
– 211 m2-es beltelek, rajta C37/1 anyagraktár, A+1=építőanyagszín,
A+2=nyitott raktár, A+3=út, összfelület 2692 m2, Marosvásárhelyen, a
Raktár utca 30A+2. szám alatt (Maros megye). Kikiáltási ár 667.149 euró.
Az árverést január 18-án 13 órától tartják a felszámoló székhelyén,
és ugyanabban az időpontban megismétlik minden pénteken, a javak
értékesítéséig. Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehet-
nek részt, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik  a ki-
kiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi garanciát és a részvételi díjat
24 órával az árverés kezdete előtt. Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-
019, 0265/269-700 vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

A Mureş Insolvency SPRL, a Mezőméhes községi Kendeffytanya, Ady
Endre utca 29. szám alatti székhelyű, csődeljárás alatt álló Internaţio-
nal Bujor Kft. cégfelszámolójaként, újabb 

nyilvános árverést szervez 
az adós cég vagyonát képező alábbi javak értékesítésére:
– ingatlan Mezőméhesen  1.000 négyzetméter beltelekkel, telekkönyv-
száma 50032/Mezőméhes, kataszterszáma 92/1, rajta téglából épült,
szuterénes, földszintes épület, melynek az alagsorában egy hőközpont,
a földszinten üzlet, két raktár, egy elosztókabin, két folyosó, három il-
lemhely, egy helyiség a kapcsolótáblának, egy fémoszlopokra helyezett,
fémlemezekkel burkolt födém és három üzemanyagtöltő szivattyú ta-
lálható. Kikiáltási ár 79.500 lej.
A nyilvános árverést január 18-án 13 órától a  felszámoló Marosvá-
sárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén tartják, és  pén-
tekenként azonos időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig.
A nyilvános árverésen részt vehetnek magán- és/vagy jogi személyek,
akik/amelyek beszerzik a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át
kitevő részvételi garanciát és az árverésen való részvételi díjat legké-
sőbb 24 órával az árverés meghirdetett időpontja előtt. A részvételi ga-
rancia átutalható az Internaţional Bujor Kft.-nek (RO 21906091) a BRD
GSG RT. Maros kirendeltségénél nyitott bankszámlájára:
RO68BRDE0270SV31758772700. 
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096-os
telefonszámokon.

A Mureş Insolvency SPRL, a dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144.
szám alatti székhelyű Bicapa Rt. cégfelszámolója, 

nyilvános árverésen értékesíti 
a csődbe ment cég következő ingatlanjait: 
1. A dicsőszentmártoni Felszabadulás (Dezrobirii) utca 4. szám alatti garzon-
tömbházhoz tartozó 398 négyzetméter terület. Kikiáltási ár: 3.283,50 euró.
2. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti 6276 négyzet-
méter beltelek (az étkezde körül). Kikiáltási ár: 51.777 euró. 
3. A dicsőszentmártoni Felszabadulás utca 3. szám alatti élelmiszerraktár
és a hozzá tartozó 349 négyzetméter terület. Kikiáltási ár: 8.387,50 euró. 
4. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti 9178 négyzet-
méter beltelek (volt 1-es számú építőtelep). Kikiáltási ár: 40.379,16 euró. 
5. A dicsőszentmártoni Tavasz utca 7. szám alatti 4058 négyzetméter bel-
telek (volt üvegházak). Kikiáltási ár 10.046,66 euró. 
6. Gazdasági épületek: három istálló, két raktár, kas; 115,9 négyzetméte-
res lakás – munkásszállás  és a hozzá tartozó 5554 négyzetméter terület
Dicsőszentmárton, Kis utca  5. szám alatt. Kikiáltási ár 35.893,92 euró.
7. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. szám alatti vendégház
négy hálószobával, nappalival, protokollteremmel, konyhával, fürdőszo-
bával, illemhellyel, előtérrel, a hozzá tartozó 292 négyzetméter területtel.
Kikiáltási ár: 9.887 euró. 
8. A dicsőszentmártoni Június 1. utca 17. szám alatti 4835 négyzetméte-
res beltelek (volt tervezőműhely). Kikiáltási ár: 23.046,83 euró. 
9. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti légvédelmi óvóhely
a hozzá tartozó 561 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár 18.928,25 euró. 
Az árverés 2019. január 18-án 13 órakor lesz a cégfelszámoló Maros-
vásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén, és pénteken-
ként ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, az ingatlanok
értékesítéséig. 
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek,
akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet és garanciaként kifizetik a
kikiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat az árverést megelőző
napon 14 óráig. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a 0745-
146-096-os telefonszámon. 

A Gergely Ádám András
Egyéni Felszámolóiroda –  Ma-
rosvásárhely, G-ral Avramescu
utca 4. szám, Maros megye –, a
Mastercarn Kft. cégfelszámo-
lója, 

nyilvános árverést szervez 
a következő javak értékesíté-
sére:
– állatszállító Nissan Cabstar ha-
szonjármű, 13.104 lej
– NL Rema Van Der Sluis állat-
szállító utánfutó, 4.960 lej 
– leltári tárgyak, 890 lej; irodai fel-
szerelés és bútorzat, 13.942 lej
Az árak nem tartalmazzák a
héát.
A javak teljes listája és az árak a
felszámoló székhelyén tanulmá-
nyozhatók.
Az árverésen  azok a magán-
/jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási
ár 10%-át kitevő részvételi ga-
ranciát és a részvételi díjat, vala-
mint megvásárolják a
feladatfüzetet  legkésőbb az ár-
verés előtti napon 13 óráig. Az
árverés január 18-án 13 órakor
lesz a felszámoló székhelyén, és
megismétlik péntekenként,
ugyanabban az órában, amíg a
javak el nem adódnak.
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-
700, 0265/261-019, 0745-146-
096-os telefonszámokon. 



3 SZOBÁS LAKÁS eladó a Rodniciei
utcában, földszinten, a Diamant piac
mellett – 63.000 euró. Tel. 0755-469-
694. (10/683-I)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházla-
kást vagy magánházat Marosvásár-
helyen. Azonnali fizetési lehetőség.
Tel. 0755-309-832. (13/714-I)

KIADÓ 2 szobás, első emeleti, búto-
rozott tömbházlakás a Kornisa ne-
gyedben. Tel. 0741-051-058. (1/721-I)

ELADÓ ház + kereskedelmi helyiség
központi zónában, ára: 100.000 euró,
alkudható. Tel. 0746-364-027. (2/722)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20672)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók, főzőlapok, sütők javítását
vállaljuk az ügyfél lakásán, bárhol
Maros megyében. Kelemen szerviz.
Tel. 0265/243-294, 0745-560-092.
(16/427)

VÁLLALUNK: csatornatakarítást, tető-
javítást. Tel. 0751-471-965, Székely
János. (14/587)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (5/647)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (4/617)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-
104. (7/636-I)

MAGÁNÓRÁT TARTOK angol nyelv-
ből 4–8. osztályos tanulók számára.
Tel. 0726-550-212. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
január 11-ére, amikor a
hirtelen halál  egy éve
elragadta tőlünk a szerető
férjet, édesapát, apóst,
nagyapát, dédapát, id. DUKÁT
JÁNOS volt mozdonyvezetőt.
Kérjük, akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. A gyászoló
család. (16/669-I)

„Az én időm előbb lejárt, mint
szerettem volna, bocsássatok
meg, szeretteim, én nem
tehetek róla. Ne sírjatok, én
köztetek vagyok, bár lelkemet
Istenhez vitték az angyalok.”
Fájó szívvel emlékezünk az
udvarfalvi TÓTH MAGDOLNÁ-
RA halálának 18. évfordulóján.
Emlékét örökké megőrzi két
fia: Tamás és Péter
családjukkal. (3/616)

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örökké
őrizzük emlékedet.
Fájó szívvel emlékezünk
január 11-én a maros-
szentkirályi DÓCZÉ SÁNDOR-
RA halálának 3. évfordulóján.
Szerettei: felesége, Jusztina,
három leánya, veje, nyolc
unokája családjukkal, az öt
dédunoka és a rokonok.
Nyugodjál békében! (12/664-I)

Küzdöttél, de már nem
lehetett, búcsúztál volna, de
erőd nem engedett, csak
szíved súgta: isten veletek.
Örök álom zárta le szemed,
megpihenni tért szerető
szíved.
Soha el nem múló
fájdalommal és szeretettel
emlékezünk január 11-én
DOBOS LEVENTÉRE (Öcsi)
halálának 15. évfordulóján.
Emlékét szívében őrzi
felesége, két gyermeke és
három unokája. (10/662-I)

Ismét eltelt egy év nélküled,
mely sokkal nehezebb, mint
képzelted. Már öt éve, hogy
elmentél, a szívünkből egy
darabot elvittél. Múlnak az
évek, te nem vagy már velünk,
de szívünkben élsz, soha nem
feledünk.
Fájó szívvel emlékezünk
január 13-án id. MIHÁLYDEÁK
ANTALRA halálának 5.
évfordulóján. Nyugodjon
békében! Szerettei. (2/674-I)

Kegyelettel emlékezünk janu-
ár 12-én az ákosfalvi DUDÁS
ANNÁRA szül. Bajnóczki
halálának 6. évfordulóján.
Szép emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(mp.)

Január 11-én tíz éve, hogy dr.
SELYEM CSABA örökre
távozott.
Kérjük, akik ismerték,
gondoljanak rá kegyelettel.
Szerettei: Zoltán, Kati, Tamás,
Balázs és Ildikó. (5/677-I)

Kegyelettel emlékezünk édes-
apánkra, id. BEREKMÉRI
ANDRÁSRA január 11-én,
halálának 30. évfordulóján.
Emlékét őrizzük. Nyugodj
békében! Szerettei. (1/692)

Kegyelettel és fájdalomtól
megtört szívvel emlékezem
életem egyik legszomorúbb
napján, január 12-én FÜLÖP
MAGDOLNA gyógyszerész-
nőre szül. Konnáth halálának
6. évfordulóján. Nyugodj
békében, drága édesanyám! A
halál minket el nem
választhat. Áldott emléked
mindörökké szívemben
őrzöm. Vigasz-talhatatlanul
bánatos lányod, Évike. (7/680)

„Nem integet többé elfáradt
kezed,
Nem dobog már értünk
jóságos szíved.
Számunkra te sohasem leszel
halott,
Örökké élni fogsz, mint a
csillagok.”
Szomorú szívvel emlékezünk
január 11-én a mezőcsávási
születésű BARABÁS ANNÁRA
szül. Fodor, a Textila Mureş
volt dolgozójára, halálának
hatodik évfordulóján. Áldott,
szép emléke, gondviselő
szeretete örökké élni fog
szívünkben. Bánatos férje,
Sándor, testvérei és sógornői
családjukkal együtt. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! (11/711)

Minden évben eljön a nap,
amely szívünkben fájó emlék
marad. Üres, rideg nélküled
otthonunk, nincs kivel
megosszuk örömünk, bána-
tunk. Veled együtt volt teljes
az életünk, hogy elmentél,
magaddal vitted örömünk.
Szomorú szívvel emlékezünk
január 11-én a nagyernyei
születésű SZŐCS MIKLÓSRA
halálának 3. évfordulóján.
Nyugodjon békében! Emlékét
őrzik szerettei. (16/718)

Kegyelettel, szeretettel, tisz-
telettel emlékezünk halálának
első évfordulóján, január 11-
én BORBÉLY SIMON
fogorvosra. Volt osztálytársai
és osztályfőnöke a 4-es
számú középiskola 1965-ben
végzett XI. C osztályából.
(15/716-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédnagymama, test-
vér, sógornő, rokon, jó szom-
széd, 

BALÁZS-KERCSÓ MARGIT 
született Ölvedi 

2019. január 8-án, életének 79.
évében, méltósággal viselt be-
tegség után csendesen megpi-
hent. Temetése 2019. január
11-én, pénteken 13 órakor lesz a
meggyesfalvi temetőben. 

A gyászoló család. (14/687-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, testvér,
nagymama, dédnagymama és
rokon, 

ÉLTETŐ ANNA 
tanítónő 

életének 84. évében Budapesten
meghalt. Drága halottunk teme-
tése 2019. január 11-én 14 órakor
lesz a nagyernyei temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, 

özv. MIHÁLYI ÁGNES 
2019. január 9-én hosszú beteg-
ség után csendesen megpihent.
Temetése 2019. január 12-én,
szombaton 13 órakor lesz a ma-
rosszentgyörgyi temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (14/715-I)

„Akár éljünk, akár haljunk, az
Úréi vagyunk.”
(Róm. 14,8)
Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága jó feleség, édes-
anya, nagyanya, anyós, testvér,
rokon, jó ismerős, 

GÁLFI IMRÉNÉ 
született SÁROSI KLÁRA 
a bőrgyár volt dolgozója 

életének 60. évében január 9-én
visszaadta nemes lelkét Teremtő
Urának. Drága halottunkat folyó
év január 12-én, szombaton 13
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a mezőbergenyei temető-
ben, református szertartás
szerint. Pihenése legyen csen-
des, emléke áldott! 

Búcsúznak tőle szerettei. 
(5/705-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzéssel oszto-
zunk kolléganőnk,  Albert
Olga fájdalmában, aki szere-
tett ÉDESANYJÁT gyászolja.
Kollégái az AAP Mureştől.
(10/710)

Mély  megrendüléssel fogad-
tuk a szomorú hírt, hogy ked-
ves kolléganőnk, OSVÁTH
MARGIT ny. tanárnő eltávo-
zott az élők sorából.
Megint szegényebbek lettünk
egy igaz emberrel, egy igé-
nyes, lelkiismeretes tanárral
és jó kollégával. Nyugodj bé-
kében, drága Margit!
Hozzátartozóival fájdalmuk-
ban együttérzünk. 
A volt kisegítő iskola tanári
közössége nevében, Soos
János igazgató és Paizs Csilla
ny. tanárnő. (17/719-I)
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Nem halnak meg, akik
szívünkben élnek, hiába
szállnak, repülnek az évek.
Fájó szívvel emlékezünk a
vajdaszentiványi születésű
OLTEAN MÁRIÁRA halálának 5.
évfordulóján. 
Szép emlékét őrzi leánya, Tünde
és Doru, fia, Attila és Ani,
unokája, Noémi, testvére, Nuci
családjával együtt. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (3/695)

Csillag volt, mert szívből
szeretett, s mi úgy szerettük,
ahogy csak lehetett. Mégis
elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap, de a szívünkben él, s
örökké ott marad.
Múlhatatlan fájdalommal
emlékezünk január 11-én a
mikefalvi születésű KÁNTOR
JÁNOSRA halálának 13.
évfordulóján. 
Emlékét őrzi felesége, Éva, fiai:
Janika, Jenőke, menye,
Melinda, unokái: Évike,
Boglárka. 
Nyugodj békében! (4/676-I)

Fájó szívvel emlékezünk január
12-ére, amikor 17 éve a
kegyetlen halál elragadta az élni
akaró MIHÁCZ ERZSÉBETET
szerettei közül. 
Emlékét őrzi férje, gyermekei,
menye, unokái és a rokonok.
(2/653)

Kegyetlen volt a sors, hamar
elvett tőlünk, de a te szíved
örökké itt marad közöttünk. Ha
egy könnycsepp gördül végig az
arcunkon, az azért van, mert
szeretünk, és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc és egy
végtelen szeretet, amit tőlünk
senki el nem vehet.
Megtört szívvel emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára,
január 12-ére, a legdrágább
édesapa és férj, JÁNOSI
ANDRÁS halálának 6.
évfordulóján. 
Emlékét szeretettel és fájó
szívvel őrzi fia, Attila és
felesége, Jutka.
Csendes pihenésed fölött őrködik szeretetünk. (11/640)
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A diákok, egyetemisták és 55 év 
fölötti nyugdíjasok figyelmébe!

Felhívjuk a diákok, egyetemisták és 55 év fölötti
nyugdíjasok figyelmét, hogy a 2018. december 31-ig ér-
vényes bérletek felhasználási idejét meghosszabbítottuk
2019. január 31-ig. Eddig a dátumig lehet velük utazni!

A Siletina – Helyi Közszállítási Vállalat 
igazgatótanácsa

A Mureş Insolvency SPRL (székhely: Marosvásárhely, Gh. Avramescu
utca 4. szám) az Energomur Rt. cégfelszámolójaként 

nyilvános árverést szervez
az adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére: 
1. Ingatlan (manzárd) Marosvásárhelyen, a Kós Károly utca 1/B szám
alatt. Kikiáltási ár: 278.198,64 euró. 
2. Dacia SPM, kikiáltási  ár 3.392 lej + héa.
Az árverést január 18-án 12 órától tartják a felszámoló székhelyén, és
azonos időpontban megismétlik  minden pénteken, a javak értékesíté-
séig.  Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi ga-
ranciát, a feladatfüzetet és a részvételi díjat, valamint jelzik a részvételi
szándékot az árverés előtti napon 12 óráig. 
A részvételi garanciát a RO28RNCB0193015967210036-os, a maros-
vásárhelyi BCR Central bankfióknál nyitott számlaszámra kell átutalni,
vagy készpénzzel is lehet fizetni a felszámoló székhelyén. 
Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019  vagy a 0745-146-096-os tele-
fonszámon.

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mureş Insolvency SPRL, a Thesa Group Distribution Kft. cégfelszá-
molója, újra 

nyilvános árverést szervez 
az adós cég következő vagyontárgyának értékesítésére:
– Citroen furgon, 1.200 lej + héa. 
Az árverést  január 18-án 13 órától tartják a felszámoló székhelyén,
és azonos időpontban megismétlik minden pénteken, a jármű értéke-
sítéséig. 
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi ga-
ranciát és a részvételi díjat az árverés előtti napon 13 óráig, valamint
megvásárolják a feladatfüzetet. Bővebb tájékoztatás  a 0265/269-700
vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.


