
A nagy hideg miatt az Aqua-
serv Rt. által kiszolgált öve-
zetben megnőtt a meg-
hibásodások, csőrepedések,
következésképpen a hibael-
hárítások száma.

Amint a vállalat szóvivője, Nicu
Tomuleţiu kérdésünkre kifejtette, a
vízszolgáltató vezetősége ebben az

időszakban megnövelte a hibaelhá-
rító csoportok létszámát annak ér-
dekében, hogy minél operatívabban
tudják elvégezni az ivóvíz- és csator-
nahálózaton a szükséges javításokat. 

Január eleje óta az Aquaserv
szakemberei több mint 250 alka-
lommal vettek részt hibaelhárításo-
kon, melyek nagy részét a
megfagyott és elrepedt vízmérőó-
rák, illetve a megrepedt vezetékek
cseréje jelentette. Az Aquaserv ve-

zetősége felhívja a fogyasztók fi-
gyelmét, hogy a magánházaknál,
magánterületen elfagyott vízmérő-
órák cseréjének költségei a tulajdo-
nosra hárulnak. 

A szóvivő kifejtette: naponta 50-
60 alkalommal riasztják a készen-
léti csapatokat, amelyek teljes
létszámmal és készültségben telje-
sítenek szolgálatot.

Kérdésünkre példákkal illuszt-
rálva jelezte a vízszolgáltató szak-

embereinek az elfagyott vezeték-
rendszer vagy vízóra-csatlakozások
miatt bekövetkezett hibaelhárítási
munkálatait. A Tudor negyedben
kedden majdnem egész nap dol-
goztak, de éjszaka újra csőtöréssel
szembesültek, így szerdán újra-
kezdték. Szerdára virradóra a Sza-
badi úton is hibaelhárítás zajlott,
ezért a fővezeték mellékleágazása-
iból ellátott utcákban is zavaros,

A sors iróniája 
Több téma tartja izgalomban az országot ezekben a na-

pokban: a téli havazás, az államfő és a kormánypárt el-
nöke közötti „hidegháború”, a költségvetésből „eltűnt”
tízmilliárd lej, és az immár nemzetközi körözésben leledző
volt képviselő, Sebastian Ghiţă egyre-másra nyilvános-
ságra hozott „leleplezései”, amelyektől az érintetteket a
hideg rázza, beleértve az ország első emberét is. 

A sors iróniájának nevezhető mindenekelőtt az, hogy a
téli havazás minden évben meglepi a hatóságokat. Minél
nagyobb a hó, annál jobban csodálkoznak, és annál tehe-
tetlenebbek. Ez azonban már senkit sem lep meg. A hó alá
temetett települések lakói valahogy mindig átvészelik a hó-
viharokat, majd az olvadást követő árvizeket is, amelyeket
a téli katasztrófához hasonló „hatékonysággal” kezelnek
a hatóságok. És az emberek tengetik tovább nyomorúsá-
gos életüket.

A tízmilliárd lejes költségvetési hiány ügyében a na-
gyobbik kormányzópárt elnöke parlamenti vizsgálóbizott-
ság összehívását fontolgatja. Szerinte a volt
kormányfőnek, a pénzügyminiszternek, az európai alapok
minisztériuma vezetőjének, az adóhatóságnak és a pénz-
ügyi tanács vezetőjének kell mindezekről magyarázattal
szolgálnia. Az államelnök viszont azt állítja, nem 
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Olvass fel 
Marosvásárhelyért!
Az ötödik felolvasómaraton is két nyel-
ven zajlik, az érdeklődőknek pedig két
alkalommal lesz lehetőségük felol-
vasni.
____________2.
Kihirdette Johannis 
a 2000 lejesnél 
kisebb nyugdíjak
adómentességét
Klaus Johannis államfő kihirdette csü-
törtökön azt a törvényt, amelynek ha-
tályba lépését követően a nyugdíjak
után nem kell egészségbiztosítási
hozzájárulást fizetni, a 2000 lejesnél
kisebb nyugdíjak pedig adómentessé
válnak – jelentette be az államelnöki
hivatal.
____________3.
Autósok, 
motorosok 
a Maroson
A téli szünidőt kihasználva sokan
mentek a hegyekbe sízni, mások a be-
fagyott Bözödi-tavon vagy éppen a
Maroson korcsolyáztak. Mi több, a
jeges Maroson a hét végén autóver-
senyt is szerveztek. 
____________4.
Azonosították 
a Föld belső 
magjának „hiányzó
összetevőjét”?
A földmag két részből, egy folyékony
külső és egy szilárd belső övből áll.
Bolygónk legbelső, nagyjából 1200 ki-
lométer sugarú részének lehetséges
összetevőit évtizedek óta kutatják a
szakemberek.
____________15.

Csőrepedések, meghibásodások

Naponta félszáz beavatkozás

Kiszállítás hétfőtől péntekig 8-15 óra között. 50 lej felett a kiszállítás ingyenes!
Minden kedden és pénteken friss baromfihúst kapunk Magyarországról! 

Legjobb árak a városban!
Friss egész csirkecomb 7,49 lej/kg, friss felső és alsó csirkecomb 7,95 lej/kg,
friss farhátas csirkecomb 5,49 lej/kg, friss csontos csirkemell 11,95 lej/kg, 

friss csirkeszárny csak 6,95 lej/kg, friss csirkemáj 7,95 lej/kg,
friss csirkefarhát 1,89 lej kg.

Kiváló minőségű olasz harisnyát keres? Nálunk megtalálja!
MONA MICRO PLUSH 200 DEN harisnya 26,95 lej/db. Méret: 2-5. MONA 100 den fekete/ kávészínű haris-
nya különböző méretekben: 19,95 lej/db. Méret: 2-4.  MONA 100 den push up harisnya 22,95 lej/db. Méret: 2-4.

MONA GIULIETTA 80 den 18,95 lej/db. Méret: 2-4. MONA SPIGA 60 DEN micro 13,49 lej/db. Méret: 2-5. 
MONA RELAX harisnya 40 den 12,95 lej/db. Méret: 2-4. 5-ös méret: 13,49 lej. MONA TINA 40 den színes mik-

roszálas harisnya 10,49 lej/db. Méret: 2-4. 5-ös méret 11,49 lej, 6-os: 11,95 lej. MONA PUSH UP 40 den harisnya
2-4 méret: 22,49 lej. 5-ös méret: 23,95 lej.  MONA VITA BASSA harisnya erősített bugyirésszel 20 den 11,95

lej/db. Méret: 2-4. MONA RELAX 20 den harisnya 10,95 lej/db. Méret: 2-4. 5-ös 12,49 lej. MONA PUSH UP haris-
nya 20 den. Méret 2-4: 22,95 lej. 5-ös méret: 23,95 lej.  MONA CONTROL TOP 20 den harisnya 11,95 lej/db. Méret:
2-4. MONA DALIA 15 DEN harisnya 8,49 lej/db. Méret: 2-4. 5-ös méret: 9,49 lej.  MONA FELICE 15 DEN combig

erő harisnya 20,95 lej/db. Méret: 1/2- 3/4.  Mona VIOLA 20 DEN 8,49 lej/db. 15 DEN 7,59 lej/db. Méret: 2-4. 5-ös
méret: 8,95 lej. MONA RELAX 20 DEN térdharisnya 7,19 lej/pár. Méret: 2-4. MONA SOPHIA 15 DEN térdharis-
nya 5,49 lej/ 2 pár. MONA SOPHIA harisnyazokni 15 den 3,69 lej/ pár.  MERIDIAN vastag női zokni 6,29 lej/pár.
MERIDIAN vastag férfizokni 4,69 lej/pár.  LONDON vastag férfizokni 2 pár 8,00 lej. JOAL női térdzokni 11,69

lej/db.  JOTI gyerektérdzokni 6,89 lej/db.  JOTI gyerekzokni 5,69 lej/db. 
Intershop, megéri nálunk vásárolni!



Többször megírtuk már, hogy Marosvásárhely – legyen
olykor bármilyen provinciális is – a művészetek, a kultúra
és (mindezeken belül legalábbis) a jó kezdeményezések vá-
rosa. Számos kulturális intézmény és civil egyesület ápolja
a sajátos erdélyi kultúrát, akár fő tevékenységeként, akár
„oldalágon”. Ezek egyike a Studium – Prospero Alapít-
vány, amelynek a város egyik nem túl régi, de szép hagyo-
mányát köszönhetjük: a januári, 24 órás felolvasómaratont.
A rendezvénysorozat a tavaly, a választási év miatt elma-
radt, a szervezők az idén pótolják az igazolt hiányzást. A
hamarosan sorra kerülő eseménysorozattal kapcsolatosan
a maratonnak is helyt adó, Rózsák tere 53. szám alatt lévő
Zanza Café&Lounge-ban tartottak csütörtök délelőtt sajtó-
tájékoztatót. 

Az Olvass fel Marosvásárhelyért!/Citeşte-le târgumure-
şenilor című rendezvény két nyelven megfogalmazott címe
nem véletlen. Ahogyan eddig is, a 2017-es esemény célja
az olvasás mellett a nyomtatott könyv és egymás kultúrájá-
nak népszerűsítése. Az ötödik felolvasómaraton is két nyel-
ven zajlik, az érdeklődőknek pedig két alkalommal lesz
lehetőségük felolvasni. A csütörtöki sajtótájékoztatón a
szervezők részéről többek között dr. Vass Levente és Kali
István beszélt a részletekről. Amint mondták, az előző évek
rendezvényeihez képest változást jelent, hogy az idei ma-
raton két részből áll majd: január 15-én, a román kultúra
napján – Mihai Eminescu születésének évfordulóján – ma-
rosvásárhelyi, illetve évfordulós román szerzők és Emi-
nescu műveiből, valamint a teljes magyar irodalom
románra fordított alkotásaiból válogathatnak a felolvasni
vágyók, míg január 22-én, a magyar kultúra napján – Köl-
csey e napon tisztázta le a Himnusz kéziratát – marosvá-
sárhelyi, illetve évfordulós magyar szerzők lesznek a
terítéken (ez évben ünnepeljük továbbá Arany János szü-
letésének 200., Szabó Magda születésének 100., Tamási
Áron születésének 120., Kassák Lajos születésének 130.

évfordulóját, és idén 60 éve hunyt el Szabó Lőrinc). A fel-
olvasók továbbá a teljes román irodalom magyarra fordított
művei közül is válogathatnak. Azon résztvevőknek, akik
nem saját könyvvel érkeznek az eseményre, mindkét napon
lehetőségük lesz a szervezők által biztosított kötetek egyi-
kéből felolvasni, valamint idén is lehet felolvasott részletet,
verset valakinek küldeni, dedikálni. A két, különböző napra
osztott maraton mindkét napon 12 órán keresztül zajlik –
déli 12 órakor kezdődik és éjfélkor ér véget. Az esemény-
sorozatot élőben közvetítik a szervezők, aki otthonról vagy
okostelefonjáról szeretné követni a felolvasást, a maraton
Facebook-oldalain (magyar nap: olvassfelmarosvasarhely-
ert, román nap: citestele) találhatja meg a közvetítés linkjét. 

A rendezvényt idén is kerekasztal-beszélgetés gazda-
gítja. Az Ötórai kávé című, kötetlen és közvetlen beszélge-
tés mindkét napon délután 5 órakor veszi kezdetét, ekkor a
szervezők meghívottai által felvetett témákra lehet reflek-
tálni.

Ami a jelentkezést illeti, mindazok, akik a magyar kul-
túra napján szeretnének felolvasni, részvételi szándékukat
jelezhetik az olvassfel@gmail.com címre küldött levélben,
valamint hétköznap 9 és 16 óra között a 0730-627-439-es
telefonszámon. Azok, akik a román kultúra napján kíván-
nak felolvasni, a citeste.mures@gmail.com címen regiszt-
rálhatnak. Helyszíni regisztrációra is lehetőség lesz, de ez
esetben a felolvasónak lehet, hogy várakoznia kell, amed-
dig sorra kerül. A szervezők kérik, hogy a regisztrációnál
a felolvasó adja meg a nevét, e-mail-címét, telefonszámát,
az időpontot, amikor felolvasni szeretne, a választott könyv
címét és a szerző, fordító nevét.

A 2017-es maraton főszervezője a Studium – Prospero
Alapítvány, társszervezői a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, a Rotaract
Club Téka, a román Rotaract klubok, a Látó és a Vatra
szépirodalmi folyóiratok, a Maros Megyei Könyvtár, a Te-
leki-Bolyai Könyvtár, valamint a Romániai Írók Szövetsé-
gének Maros megyei szervezete.

A részvétel természetesen ingyenes.

Égjen a láng!
A Reformáció 500. jubileumi évét az Erdélyi Református
Egyházkerület az Égjen a láng! keresztyén zenefesztivál-
lal indítja január 14-15-én a marosvásárhelyi Kultúrpalo-
tában. A rendezvényt január 14-én 17 órakor ft. Kató
Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke
nyitja meg, majd a szászcsávási kórus énekel. Áhítatot

mond Bartos Károly. Fellépnek: a KRK Band, a Gor-
donka, az After 5. Vasárnap 17 órakor a Trinitatis kezdi a
műsort, majd Les Júlia tart áhítatot. Fellép a Kiskorál, a
piciSófár, a FIKE Band. A rendezvény szeretetvendég-
séggel zárul. A Kultúrpalota kistermében, a Parázsfé-
szekben párhuzamosan zajlanak a rendezvények.
Szombaton Müller Loránd mond áhítatot, fellép a Wor-
ship Team, aztán slam poetry következik. Vasárnap
Benke János tart áhítatot, Póra Zoli Praise projectjére és
jam sessionre kerül sor. 

A doni áldozatokra emlékeznek
A történelmünk egyik legtragikusabb eseményének szá-
mító Don-kanyari offenzíva 74. évfordulójára emlékezve a
Marosvásárhelyi 23. Határvadász Hagyományőrző Cso-
port és az EMKE Maros megyei szervezete megemléke-
zést szervez, együttműködve a Slam Poetry
Marosvásárhely csoporttal. Január 17-én, kedden 18 óra-
kor a marosvásárhelyi várban, a Régészeti és Történelmi
Múzeum konferenciatermében vetítéssel és hagyomány-
őrző jelenetekkel egybekötött történelmi megemlékezésre
és verses felolvasóestre kerül sor. A műsort követően,
19.30 órakor a római katolikus temetőben gyertyagyújtás
lesz a Don-kanyari áldozatok emlékművénél.

Versmondó versenyek
A Maros Megyei Tanfelügyelőség által a harmadik osztá-
lyos tanulóknak szervezett versmondó verseny körzeti
szakaszára kerül sor január 14-én, szombaton. A verse-
nyeket a marosvásárhelyi Serafim Duicu, a Dr. Bernády
György, a F. Schiller, a George Coşbuc iskolákban, a Re-
formátus Kollégiumban, a kibédi Mátyus István, a tancsi,
a héjjasfalvi, a héderfáji, valamint a mezőbodoni iskolák-
ban tartják. 

Újra helyi termékek vására
Január 20-án, pénteken 8 és 19 óra között a Magyar Ter-
mék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán
ismét megszervezik a Local Farmers’ Market nevű helyi
termelői vásárt, ahol hús-, tejtermékek, sajt, méz, lekvár,
szörp, gyümölcslé, bor, pálinka, zöldség, gyümölcs, tea,
fűszerpaprika, olaj, valamint kézművestermékek (házi ké-
szítésű krémek, szappanok, táskák, pénztárcák, ékszerek
stb.) kerülnek az asztalokra. 

Gézengúz gyerektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A já-
tékos néptánc- és népdaltanulásra kedden kerül sor 18
órától óvodások (3-6 év) számára. Muzsikál Sinkó András
és az Öves együttes. Helyszín: a Dr. Bernády György Ál-
talános Iskola (volt 2-es számú; Dózsa György u. 11. sz.)
tornaterme. Cserecipő szükséges.

Karuna-koncert Marosvásárhelyen
Január 20-án 19 órakor a kövesdombi unitárius templom-
ban Karuna-koncertre kerül sor. Zenéjüket a Kelet és Nyu-
gat találkozása, az improvizáció, az együtt éneklés és az
ősi gyógyító hangsorok harmóniája jellemzi. Zenél: Simon
Gyuri – ének, gitár, Iszlai Renáta – ének, klarinét, Bank
Balázs – ütőhangszerek. 

Kis kazán robbant fel 
Marosszentgyörgyön

Tegnap délelőtt 9.10 órakor Marosszentgyörgyön, a posta
mellett egy bárban felrobbant a kis kazán. Áldozatok nin-
csenek, az épületben károk keletkeztek. A robbanás okát
tegnap a kora déli órákban bizottság vizsgálta. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma VERONIKA, holnap
BÓDOG napja. 
BÓDOG: régi magyar sze-
mélynév, amely a boldog szó-
ból származik, akkori jelentése:
gazdag.

13., péntek
A Nap kel 

8 óra 3 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 58 perckor. 
Az év 13. napja, 

hátravan 352 nap.
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IDŐJÁRÁS
Borús idő

Hőmérséklet:
max. 30C
min. 10C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
NOROC PLUS: 

SUPER NOROC:

NOROC: 

Marosvásárhelyen az idén is megszervezik a
magyar keresztény egyházak ökumenikus
imanyolcadát, amelyet január 15–22. között
tartanak. Minden este 6 órától más-más
templomban gyűlnek össze a hívek, és más-
más felekezet lelkipásztora hirdet igét. A vá-
rost átölelő egyházi rendezvény során a
gyülekezeteknek alkalmuk nyílik megismerni
egymás értékeit, a keresztények egységét, a
közösségek egymásra utaltságát. Az idei
ökumenikus imahétre választott alapige:
Megbékélés – Krisztus szorongató szeretete
(2. Kor 5, 14-20.). 

Az imahét vasárnap a református Vártemplomban
kezdődik, ahol Sebestyén Péter római katolikus lel-
kész hirdet igét. Január 16-án, az alsóvárosi reformá-
tus templomban Papp Noémi evangélikus lelkész
január 17-én, kedden a Szabadság úti Szent Imre-plé-
bániatemplomban Lőrincz István református lelkész
szolgál. Szerdán a kövesdombi unitárius templomban
Nagy József Levente, csütörtökön a Szent Kozma és Dam-
ján római katolikus templomban Nagy László unitárius lel-
kész, pénteken a Vártemplomban Papp László római
katolikus lelkész, szombaton a Gecse utcai református Kis-
templomban Balázs Ferenc katolikus lelkész hirdet igét. 

A záró istentiszteleten a Keresztelő Szent János-plébá-
niatemplomban Csenteri Levente református lelkész hirdeti
Isten igéjét. 

Az idei perselyes adományokat a marosvásárhelyi evan-
gélikus gyülekezet támogatására ajánlják fel. (mezey) 

Vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét

Hamarosan sor kerül az idei, 24 órás felolvasómaratonra
Olvass fel Marosvásárhelyért!

Kaáli Nagy Botond



Manapság már nem a munkanélküliség vagy a gaz-
dasági recesszió, hanem a migrációs hullám a leg-
jelentősebb problémája az Európai Uniónak (EU),
ahol várhatóan a jövőben is folytatódni fognak a
terrortámadások, amelyek célpontjai közép- és
kelet-európai helyszínek is lehetnek – jelentette ki
Milos Zeman cseh államfő a TASR szlovák közszol-
gálati hírügynökségnél csütörtökön megjelent inter-
jújában.

Arra a kérdésre, hogy milyenre sikerült szerinte a decem-
berben véget ért szlovák uniós elnökség, Zeman azt mondta:
nagyon jóra, részben mivel nemcsak Szlovákia, hanem a vi-
segrádi országok (Szlovákia, Magyarország, Csehország és
Lengyelország) együtt is hallathatták a hangjukat, részben
pedig azért, mert elkezdett megváltozni a migrációs válság
megítélése.

„Éppen a szlovák elnökség idején kezdett változni (a mig-
rációs válság) megítélése ahhoz képest, amilyen a múltban
volt, amikor mindenki azért szidott minket, hogy szétverjük
az európai szolidaritást. Nos, most kiderült, hogy igazunk
volt” – fogalmazott a cseh államfő.

Milos Zeman a szlovák elnökség idején bemutatott, a mig-
ráció kezelésére irányuló, „hatékony szolidaritás” néven is-
mertté vált javaslattal kapcsolatban leszögezte: a hatékony

szolidaritás nem lehet kikényszerített szolidaritás. Ahhoz,
hogy a szolidaritás valóban hatékony legyen, az kell, hogy a
migránsokat saját országukban vagy egy, az övékével szom-
szédos országban segítsék. Nem arra kell épülnie, hogy nehe-
zen integrálható közösségek jöjjenek létre más országokban,
mivel tudjuk, hogy a migráció milyen problémákkal és terror-
támadásokkal is jár – fejtette ki.

Nem hatékony az a küzdelem, amely jelenleg az EU-ban az
iszlamisták elleni háborúban zajlik – mutatott rá a cseh ál-
lamfő. „Nagyon határozatlan fellépést látok a részünkről, ami-
kor gyakran tüntetésekkel vagy részvéttáviratokkal harcolunk
az iszlamisták ellen. Különösen szomorú, hogy az EU mind-
máig nem volt képes hatékony védelmet biztosítani saját külső
határainak” – hangsúlyozta Milos Zeman.

A karácsonyi ünnepek előtt Berlinben elkövetett terrortá-
madással összefüggésben úgy vélekedett: nem ez az utolsó
ilyen eset, a támadások valószínűleg folytatódni fognak, és fe-
nyegetik Közép- és Kelet-Európát is.

„A terroristáknak az a módszerük, hogy minél több civilt
öljenek meg. Ezért olyan rendezvényeket fognak megcé-
lozni, amelyeken civilek vesznek részt, legyen szó karácso-
nyi vásárról vagy hasonlóról. Ilyen rendezvények pedig
Kelet- és Nyugat-Európában egyaránt vannak” – jegyezte
meg. (MTI)
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Adhat ki rendeletet a kormány 
parlamenti vakáció idején

Az alkotmánybíróság csütörtökön elutasította a
Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Népi Mozgalom Párt
(PMP) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség
(USR) által benyújtott alkotmányossági kifogást a
kormánynak a parlamenti vakáció idején rendeletek
kibocsátására lehetőséget adó törvény ügyében.
Valer Dorneanu, a taláros testület elnöke a döntést
követően elmondta: a kifogások nem voltak megala-
pozottak. Mint részletezte, a két ház működési sza-
bályzatával kapcsolatos kifogások, vagyis a néhány
napos vagy órás határidő nem alkotmányossági kér-
dés, amit az alkotmánybíróságnak kellene megvizs-
gálnia. „Számunkra az lenne alkotmányellenes
előírás, amelyik nem biztosítaná a vitát vagy a tör-
vények és az alkotmány betartását” – fejtette ki Dor-
neanu. Azon kifogások kapcsán, amelyek szerint
sarkalatos törvényt fogadhat el a kormány rendelet-
tel, a taláros testület vezetője úgy vélekedett, hogy
ezek sem megalapozottak, mivel a rendelethozást
lehetővé tevő törvénytervezet tartalomjegyzéke nem
utal arra, hogy a Grindeanu-kabinet ilyesmire ké-
szülne. Dorneanu közölte, a döntést egyhangúlag
hozta meg az alkotmánybíróság. (Mediafax)

Nem lehet online fizetni 
az ANAF-nak 

Nem lehet online fizetni az országos adóhatóságnak
(ANAF) az adókat és az illetékeket, nem működik
ugyanis a Ghişeul.ro platform. Az ANAF tavaly dec-
ember végén jelentette be, hogy a magánszemélyek
online adózhatnak a platform közvetítésével, miután
lezárult az online adófizetési szolgáltatásokra kiírt
versenytárgyalás. Ugyanakkor Viorel Ştefan pénz-
ügyminiszter a parlamenti meghallgatáson arról be-
szélt, hogy amelyik adót nem lehet online kifizetni,
azt eltörölik. Az adóhatóságtól származó források
szerint a távközlési minisztérium kezeli az elektroni-
kus rendszert, és dolgoznak a felmerült gondok or-
voslásán. (Mediafax)

Andrei Pleşu a legfőbb ügyész-
ségen a bányászjárás ügyében

Andrei Pleşu írót csütörtökön tanúként hallgatták ki
a legfőbb ügyészségen a bányászjárások ügyében.
A mintegy két órát tartó kihallgatás után a volt mű-
velődési miniszter arról beszélt, hogy ő több esetben
is megpróbált párbeszédet létesíteni a „tér” és Ion Ili-
escu akkori államfő között, azonban nem járt sikerrel.
„A kormányüléseken részt vettem, de szervezési dol-
gokról ott nem volt szó. Nem emlékszem, hogy részt
vettem volna olyan kormányülésen,, amelyen szóba
kerültek volna a bányászok vagy a tér. Azt képzeltem,
hogy egy szűk csoport foglalkozik az üggyel. Voltak
döntések, amelyeket szűk körben hoztak meg. Én
nem avatkozom jogi kérdésekbe, de örvendek, hogy
komoly erőfeszítéseket tesznek a dolgok felderítése
érdekében. Ez a bizonytalanság, ami immár 25 éve
tart, nem tesz jót senkinek, még azoknak sem, akiket
felelősség terhelhet. Végre tudnunk kell, hogy mi tör-
tént akkor” – szögezte le Andrei Pleşu. (Mediafax) 

költségvetési hiányról van szó, hanem „egy olyan ösz-
szegről, ami nem valósult meg”, és az ügyet „azokra
kellene bízni, akik értenek hozzá”. Ami azt jelent(het)i,
hogy szerinte a saját volt miniszterelnöke nem ért
hozzá? Erről is rengeteg „szakértői” vita hangzik el
majd a kereskedelmi tévékben.

A sors iróniájának nevezhető az is, hogy talán az em-
lített hiányt pótlandó, a „szakértői” kormány utolsó
napjaiban a volt munkaügyi miniszter illetéket akart ki-
vetni a hátrányos helyzetű személyek rokonaira. A mi-
niszteri rendelet értelmében a fogyatékosok vagy azok
gondozóinak fizetniük kell a gondozói központoknak,
ami akár a 900 lejt is elérheti. Ha meg nem fizetnek,
akár bírósági úton is behajtják az „adósságot”. 

Az ország vezetésében fellelhető paradoxonok egyike,
ami ugyancsak a sors fintora lehetne, hogy a szökésben
levő, országos és nemzetközi körözés alatt álló volt po-
litikusnak – aki, mint már említettük, újabb és újabb vi-
deoüzenetekkel „kelt feszültséget” – az egyik cége
szerződéses viszonyban áll az ANP-vel, a Börtönök Or-
szágos Felügyeletével. 2016 decemberében, egy héttel
az eltűnése előtt három, beszerzésről, kezelésről és ja-
vításról szóló szerződést is aláírtak. Hírforrások szerint
a politikus cége az utóbbi években közel 6 millió eurós
szerződéseket kapott állami intézményektől. Szám sze-
rint 400 szerződése volt a különböző minisztériumokkal.
Ezek szerint az utolsó háromra talán azért volt szükség,
mert felújításokat akar végezni, mire megtalálják…

Ennyi szenzáció talán elég is lenne, hogy az időjárás
viszontagságait nyögő emberekkel feledtessék a bajukat.
De őket senki sem kérdezi meg. A sors iróniája, hogy a
tévék a meleg stúdiókból agresszíven ontják a szenzá-
ciókat, mintha mi sem történne.

A sors iróniája
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A migráció az EU legjelentősebb problémája

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütör-
tökön csalásnak minősítette az izraeli–palesztin vi-
szály rendezése érdekében vasárnapra Párizsba
összehívott nemzetközi békekonferenciát – jelen-
tette a jeruzsálemi közszolgálati rádió.

„Francia védnökség alatti palesztin csalás, amelynek célja
további Izrael-ellenes állásfoglalások elfogadása” – jelentette
ki a kormányfő a norvég külügyminiszterrel tartott találkozója
előtt.

„Hátráltatja a békét, és nem kötelez minket semmire” – tette
hozzá Netanjahu jeruzsálemi hivatalában. Szerinte az egyik
utolsó, a múlthoz ragaszkodó kísérletről van szó a jövő bekö-
szönte előtt – utalt az Izraellel szemben várhatóan Barack

Obama leköszönő amerikai elnöknél megengedőbb politikát
képviselő Donald Trump megválasztott amerikai elnök január
20-i beiktatására.

Börge Brende norvég külügyminiszter ugyanakkor hangsú-
lyozta, hogy országa részt vesz a párizsi találkozón, és meg-
ígérte, hogy annak eredménye kiegyensúlyozott lesz. A francia
hatóságok hetvenkét ország képviselőit várják a tárgyalásra,
amelyen Izrael és a palesztinok nem lesznek jelen.

Izrael csakis a palesztinokkal folytatott közvetlen, kétoldalú
megbeszéléseken hajlandó egyezkedni a békefolyamatról, a
palesztinok viszont évek óta sürgetik a nagyobb nemzetközi
beavatkozást a palesztin állam létrehozásának elérésére, és üd-
vözölték a párizsi konferencia összehívását. (MTI)

Netanjahu: Csalás a Párizsba meghirdetett 
izraeli–palesztin békekonferencia

Felhagyott csütörtök délelőtt a december 16-a óta
folytatott parlamenti ülősztrájkjával a legnagyobb
lengyel ellenzéki párt, a Polgári Platform (PO), Grze-
gorz Schetyna pártelnök egyúttal Marek Kuchcinski
házelnök lemondásának indítványozását helyezte
kilátásba.

Kuchcinski ezt követően megnyitotta a szejm csütörtöki
ülését, majd „az alaposabb helyzetelemzés szükségességére”
hivatkozva január 25-ig szünetet rendelt el.

Sajtóértekezletén Schetyna törvénytelennek minősítette a
szenátusban szerdán megszavazott, az ülősztrájkolók által
eddig is kifogásolt idei költségvetést, és arra szólította Andrzej
Duda államfőt, hogy ne hagyja jóvá.

A többnapos eredménytelen kompromisszumkeresés után
az ülősztrájk beszüntetését Schetyna azzal indokolta, hogy a
PO-nak „sikerült elérnie a sajtó jelenlétét a parlamentben”. A
pártelnök ezzel az ellenzéki tiltakozást eredetileg kiváltó,
azóta visszavont, a parlamenti tudósításokat korlátozó szabá-
lyokra utalt.

Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság
(PiS) elnöke jónak nevezte, hogy véget ért a szejm pódiumá-
nak blokádja. Azt mondta, hogy a történtekből következteté-
seket kell levonni: vagy a parlamenti házszabályon kellene

módosítani, vagy a pártok „becsületbeli megállapodást” köt-
nek, hogy visszatérnek a parlamentben a civilizált szabályok-
hoz.

A PiS elnöke ésszerűtlennek minősítette a házelnök levál-
tását célzó kezdeményezést. Ezzel arra utalt, hogy az abszolút
parlamenti többséggel rendelkező PiS hozzájárulása nélkül le-
hetetlen a bizalmatlansági indítvány megszavazása.

A hétfőig a PO-val együtt ülősztrájkot folytató ellenzéki
Modern (Nowoczesna), valamint a tiltakozástól távolmaradt
Lengyel Parasztpárt kilátásba helyezte: a költségvetési tör-
vényre vonatkozóan panaszt nyújt be a lengyel alkotmánybí-
rósághoz.

A költségvetési törvényről szóló végszavazást a házelnöki
szék és a szejm pódiumának blokádja miatt december 16-án
nem az ülésteremben, hanem az alsóház oszlopos termében
bonyolították le. A PiS kizártnak tartotta a több szakértő, va-
lamint a harmadik legnagyobb parlamenti tömörülés, az ellen-
zéki Kukiz´15 által is szabályosnak minősített szavazás
megismétlését. Nyitott volt viszont más, kompromisszumos
megoldásokra. Az eredménytelen kompromisszumkeresés
után a költségvetést szerda délután a PiS-többségű szenátus is
jóváhagyta. A törvényt csütörtökön továbbították az államfői
hivatalba. (MTI)

Felhagyott ülősztrájkjával 
az ellenzéki Polgári Platform

Kihirdette Johannis 
a 2000 lejesnél kisebb nyugdíjak adómentességét

Klaus Johannis államfő kihirdette csütörtökön azt a
törvényt, amelynek hatályba lépését követően a
nyugdíjak után nem kell egészségbiztosítási hozzá-
járulást fizetni, a 2000 lejesnél kisebb nyugdíjak
pedig adómentessé válnak – jelentette be az állam-
elnöki hivatal. 

A képviselőház döntéshozó testületként a rendkívüli ülés-
szak alatt fogadta el a törvényt. 207 képviselő szavazta meg,
29-en voksoltak ellene. Az ellenszavazatokat a Mentsétek meg
Romániát Szövetség (USR) képviselői adták le. „Csak az USR
szavazott ellene. A többi párt belépett a költségvetési felelőt-
lenség táncába. Nem volt könnyű döntés, órákon át tárgyal-
tunk róla a frakcióban. Megszavaztuk volna ezt a tervezetet,

ha a költségvetésre gyakorolt hatását ellensúlyoztuk volna a
különleges nyugdíjak pluszadójával vagy a különleges nyug-
díjak eltörlésével. De ez a módosító javaslat már nem is került
a plénum elé. Ez van, mi vagyunk az egyetlen felelős és mér-
tékletes párt ebben a parlamentben” – magyarázta döntésüket
egy Facebook-bejegyzésben Cristian Ghinea képviselő. Ra-
luca Turcan, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) ügyvivő elnöke
bejelentette, meg fogja szavazni a szociáldemokraták (PSD)
által benyújtott, az adótörvénykönyvet módosító javaslatot,
ami eltörli a 2000 lej alatti nyugdíjak adóját, és egyúttal beje-
lentette, hogy a liberálisok egy olyan törvénytervezetet ter-
jesztenek be, ami adómentessé tesz minden nyugdíjat.
(Mediafax)



sáros víz kerülhetett a vezetékrend-
szerbe. 

Hangsúlyozta: a vízszolgáltató
felkészült a hideg időszakra, ennek
érdekében megtisztította a lefolyó-
rendszereket, hogy a pangó, meg-
fagyó vízréteg ne okozhasson kárt.
Azonban a hóolvadásból keletkező
víz megfelelő elvezetéséhez a la-
kosság aktív hozzájárulására van
szükség. Ezért felhívják a gazda-
sági egységek, a polgárok, a hóel-
takakarítást végző cégek
figyelmét, hogy ne gyűjtsék a hó-

torlaszokat a lefolyócsatornák fölé
vagy mellé, tegyék szabaddá a le-
folyók fedőrácsait. Az összegyűj-
tött havat az úttesten a járda
szélétől 30 cm-re halmozzák fel
úgy, hogy a forgalmat ne akadá-
lyozza, de a lefolyókat se tömítsék
el vele. -5 Celsius-fok alatt nem
ajánlott felnyitni a vízóraakna fe-
delét, zárva kell tartani és megfe-
lelően szigetelni annak érdekében,
hogy a fagy ne okozzon kárt a
rendszerben. 

A fogyasztók Marosvásárhelyen
a 0265/208-888, Szászrégenben a

0265/512-800, Segesváron a
0265/772-350, Dicsőszentmárton-
ban a 0265/441-035, Marosluda-
son a 0265/411-425, Radnóton a
0265/471-394, Székelykeresztúron
a 0266/242-703-as telefonszámo-
kon jelezhetik az esetleges rendel-
lenességeket.

A Maroson kialakult jégtömeg
és az esetleges jégzajlás miatt
előre látható vízellátási gondok
kapcsán a szóvivő kifejtette, egye-
lőre nem áll fenn ilyen jellegű
probléma az ivóvíz-szolgáltatás-
ban.
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Az utóbbi hetek időjárása
igencsak kedvezett a téli
sportoknak. A téli szünidőt
kihasználva sokan mentek a
hegyekbe sízni, mások a be-
fagyott Bözödi-tavon vagy
éppen a Maroson korcsolyáz-
tak. Mi több, a jeges Maroson
a hét végén autóversenyt is
szerveztek. 

A téli vakáció idején, december
23. és január 8. között, a téli
sportok kedvelői előszeretettel lá-
togattak el a Kelemen- és Görgényi
havasokba, a szovátai sípályán is
sokan voltak. A turisták számának
növekedésével viszont nőtt a bal-
esetek száma is. Az említett idő-
szakban 23 balesethez riasztották a
Maros Megyei Hegyimentő Szol-
gálatot a szovátai sípályán. Căluşer
Ioan hegyimentő lapunknak el-
mondta, a sípályák nem működhet-
nek elsősegélypont nélkül, így a
szovátai pálya üzemeltetőjének is
szerződése van a hegyimentő szol-
gálattal, és ennek értelmében leg-
kevesebb két hegyimentő állandó
jelleggel szolgálatot teljesít a hely-
színen. A balesetek nagy részében
a sízők térd-, bokasérüléseket szen-
vedtek, de előfordult az is, hogy
valaki úgy megütötte magát, hogy
elájult. A hegyimentők elsősegélyt
nyújtanak, és riasztják a mentő-
szolgálatot. 

A csökkent látótávolság és a
hideg fokozott figyelmet igényelt a
túrázók és a hegyimentők részéről
is. A hegyimentők azt ajánlják a sí-
zőknek, hogy a sífelszerelést a test-
tömeg és a magasság
függvényében állítsák be, a pályát
a tapasztalatnak és a sízési tudás-
szintnek megfelelően válasszák ki,
a túrasízés csak tapasztalt sízőknek
ajánlott. Köd esetén semmiképp ne

térjenek le a kijelzett ösvényről, a
hegygerincen csak akkor sízzenek,
ha megvan a kellő tapasztalatuk és
helyismeretük, és akkor is csak ki-
fogástalan látási viszonyok kö-
zött és megfelelő felszereléssel.
Továbbá mindig öltözzenek az
időjárásnak megfelelően, és indu-
lás előtt tájékozódjanak az 
aktuális időjárási és terepviszo-
nyokról.

Nagyon sokan merészkedtek
korcsolyával a befagyott Marosra,
ahol a Ligetben lévő műjégpályá-
val ellentétben ingyen lehet siklani.
Bár nem veszélytelen vállalkozás,
más a hangulat, nincs zsúfoltság,
csöndes a környezet, szép a táj. 

A korcsolyázók mellett a hét
végén több autó is megjelent a be-
fagyott folyón, autóversenyt szer-
veztek a komp környékén. A
vízügyi igazgatóságnak nem áll
módjában fellépni az érintettek
ellen, viszont a rendőrség lépett az
ügyben. Bratanovici Cristian, a
Vízügyi Igazgatóság vezetője sze-
rint hivatalosan járművel nem sza-
bad a jégre menni, viszont erre
vonatkozó törvényes előírás nincs.

Mint mondta, tudomásuk szerint
szervezett versenyről volt szó, vi-
szont előzőleg értesíthették volna
az illetékeseket, azaz a vízügyet,
hogy legalább tájékoztassák az
érintetteket, hogy milyen veszély-
nek teszik ki magukat. 

A kemény fagy miatt a jégréteg
vastagsága elérte a 22-26 cm-t,
ilyen körülmények között nem fel-
tétlenül áll fenn reális balesetve-
szély, viszont ha kissé melegszik
az idő, és a jégréteg 10-15 cm-re
vékonyodik, már bármikor repe-
dések keletkezhetnek. Ugyanak-
kor az sem elhanyagolható, hogy
a járművek jóval súlyosabbak,
mint a korcsolyások. Mindemel-
lett a szennyezés veszélye is fenn-
áll, azaz a járművekből esetlegesen 
kiszivárgó üzemanyag-maradvá-
nyok olvadáskor a vízbe kerülhet-
nek. 

Bár a közlekedési szabályzat
nem tiltja a jégen való autózást, a
hétvégi akciónak végül a rendőrség
vetett véget, gondatlanságból oko-
zott veszélyhelyzet miatt léptek fel
az érintettek ellen. Több járműve-
zetőt megbírságoltak. 

Csöppet sem veszélytelen téli sportok
Autósok, motorosok a Maroson

Naponta félszáz beavatkozás

Szessziók hava
Az év első hónapja aligha tarto-

zik az egyetemisták kedvenc idő-
szakai közé. A vizsgaidőszak egyes
egyetemeken már rögtön az ünne-
pek után, január első hetében elkez-
dődött, máshol még mindig maradt
némi idő a felkészülésre.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem marosvásárhelyi
karán január 3-án kezdődött és 29-
éig tart a szesszió. Január 30-án
egyhetes vakációra mennek a diá-
kok, majd február 6-án megkezdő-
dik az egyhetes pótvizsgaidőszak.
A második félév február 13-án kez-
dődik.

A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemen január 23-án rajtol és
február 12-én zárul a szesszió. 13-
ától egy hetet pihenhetnek a diákok,
majd február 20-án megkezdődik a
második félév.

Az orvos-, gyógyszerész- és fog-
orvostan-hallgatók számára január
16-án, jövő hétfőn indul a szessziós
hajrá. A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen feb-
ruár 12-éig tart a vizsgaidőszak, és
egyhetes szünidő követi. A második
félév a MOGYE-n is február 20-án
kezdődik.

A Petru Maior Egyetemen jövő
héten még folytatódik a tanítás, a
vizsgasorozat január 23-ától február
12-éig tart. Ezután egyhetes vaká-
ció következik, majd február 20-
ától 26-áig a pótvizsgaidőszak
zajlik. A második félév február 27-
én kezdődik.

A Dimitrie Cantemir Egyete-
men szintén január 23-án kezdő-
dik és február 12-én zárul a
vizsgaidőszak. 13-ától egyhetes
szünidire mennek a diákok, majd
február 20-ától folytatódik a taní-
tás. 

A megyei tanfelügyelőség 2016.
december 21-én nyilvánosságra ho-
zott 11.344-es számú körlevele sze-
rint megyénk tanintézményeinek
január 11-ével bezárólag kellett két
nyomtatott példányban is benyújta-
niuk a jövő tanévre tervezett osztá-
lyok jegyzékét, miután az adatokat
a tanfelügyelőség honlapjára már
feltöltötték. Köztudott, hogy Maros-
vásárhelyen a Római Katolikus Te-
ológiai Líceummal van gond e
tekintetben, mivel dr. Tamási Zsolt
igazgató hatósági felügyeletét ja-
nuár elsejétől meghosszabbították.
Hiányában a tantestület vezetőtaná-
csi ülést hívott össze, amelyen meg-
szavazták a beiskolázási tervezetet,
amit még december végén feltöltöt-
tek a tanfelügyelőség honlapjára. 

A beiskolázási tervezet nyomta-
tott példányát és a kért dokumentu-
mokat tartalmazó dosszié
benyújtása érdekében Székely Szi-
lárd tanárt a szülőket tömörítő Civi-
lek a Katolikus Iskoláért csoport
képviselői kísérték el január 11-én
a megyei tanfelügyelőségre. Rodica
Ranja, a beiskolázásért felelős tan-
felügyelő, mint ahogy az előre lát-
ható volt, nem akarta elfogadni az
iratcsomót, arra hivatkozva, hogy az
nincsen lepecsételve. A szülői cso-
port egyik tagja panaszlevelet fogal-
mazott meg, amelyben sérelmezte
az átvétel megtagadását. Végül –

többórás huzavona után és szülői
nyomásra – a tanfelügyelő mégis át-
vette az iratcsomót. Bár arra fenn-
tartásait is ráírta, átvétele a szülők
határozott állásfoglalása nélkül nem
következett volna be – olvasható a
Civilek az Iskoláért csoport szer-
kesztőségünkbe eljuttatott közlemé-
nyében. 

Tegnap a polgármesteri hivatal-
nak át kellett küldenie a tanfelügye-
lőségre az általuk javasolt
beiskolázási tervezetet, hogy az in-
tézmény előzetes szakmai engedé-
lyezése nyomán Marosvásárhely
képviselőtestülete tanácsülésen
dönthessen az iskolahálózat szerke-
zetéről a 2017–18-as tanévre, amit
végleges formában az oktatásügyi
minisztériumnak kell jóváhagynia.
Sajnos tegnap délután, ameddig kö-
vetni tudtuk az eseményeket, nem
történt semmi. És ha történt volna
is, a főtanfelügyelő asszony, aki no-
vember végén kapott ideiglenes ki-
nevezést, ebben a rendkívül zsúfolt
időszakban szabadságot vett ki, és
állítólag a jövő héttől tér vissza. A
telefonhívásokra pedig a szóvivője
sem válaszolt. Ha a polgármesteri
hivatal ma reggelig sem továbbí-
totta a tanfelügyelőségnek a terve-
zetet, a városi tanács
RMDSZ-frakcióján a sor, hogy a
következő lépésekről döntsön.
(bodolai) 

A városi képviselők 
térfelén a labda

Szerdán délután a Maros Megyei
Tanács székhelyének kis gyűléster-
mében tárgyalást folytatott a me-
gyei önkormányzat, 20 köz-
tisztasági vállalat, több önkormány-
zat a kerelőszentpáli hulladéklerakó
működtetésével megbízott társulás,
az Iridex Group Import Kft. és a
Servicii Salubritate Bucureşti Rt.
képviselőivel. A megbeszélésen el-
döntötték, hogy február 6-tól lehet
használatba venni a kerelőszentpáli
telepet. 

A tárgyaló felek a hulladéklerakó
működtetése körül felmerülő gon-
dokról, többek között a hulladékle-
rakási díjról, a szállítás beüte-
mezéséről beszéltek. A hulladékle-

rakó kezelői felkérték az önkor-
mányzatok képviselőit, hogy mér-
jék fel a tárolandó hulladék-
mennyiséget. A jelenlévők azt is
megvitatták, hogy milyen költség-
vetési terhet jelent a 2017. január el-
sejétől életbe lépett, utólag
kiegészített 2013/31-es sürgősségi
kormányrendelet, amely meg-
szabja, hogy a hulladéktárolás díja
80 lej tonnánként. A Maros Megyei
Tanács képviselői tájékoztatták a
résztvevőket, hogy az önkormányzat
átiratot küldött a Környezetvédelmi
Minisztériumnak, a Környezetvé-
delmi Alapnak, a Fejlesztési Minisz-
tériumnak, az Európai Alapokért
Felelős Minisztériumnak, illetve a

Romániai Megyei Tanácsok Orszá-
gos Szövetségének, amelyben kérte,
hogy függesszék fel ezt az új adót
mindaddig, amíg pontosítják a tör-
vény előírásait, vagy teljes egészé-
ben töröljék el az adót. Azonban
ameddig a jogszabály érvényben
van, az adót be kell gyűjteni a lako-
soktól és be kell fizetni a Környezet-
védelmi Alaphoz. Ezért az
önkormányzatok kénytelenek lesz-
nek drágítani a köztisztasági szol-
gáltatást. Decemberben megjelent
az új közbeszerzési törvény alkal-
mazási szabályzata, így a Maros
Megyei Tanács szakértői jelenleg a
hulladékszállítási szolgáltatásra ki-
írandó versenytárgyalás iratcsomó-

jának összeállításán dolgoznak. 
Várhatóan két hónapon belül hir-

detik meg a versenytárgyalást a hul-
ladékszállítási szolgáltatásra a
megye hét övezetében. Ahhoz,

hogy erre sor kerüljön, az elkészült
dokumentációt a megye mind a 102
közigazgatási egysége jóvá kell
hagyja – tájékoztatott a Maros Me-
gyei Tanács sajtóirodája. (vajda) 

Február 6-ától működik a regionális hulladéklerakó
Drágulhat  a köztisztasági szolgáltatás

Menyhárt Borbála

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Vajda György



(Folytatás január 6-i lapszámunkból)
A mesteremberek és kereskedők tevékeny-

ségének támogatása, elősegítése a feudális
társadalom módszerei szerint törvényalkotás-
sal vagy kiváltságok adományozása révén tör-
ténik, de merkantilista, jóval modernebb
módszerek (ösztönös vagy nem tudatos) al-
kalmazása révén is. A gazdaságélénkítő intéz-
kedések Bethlen Gábor politikájának is
szerves részét képezték. Ezek közé tartozott a
marosvásárhelyi céhek beléletének rendezése
is, vagyis olyan céhszabályok elfogadása, en-
gedélyeztetése, amelyek előnyöket biztosítot-
tak a tagok, nem utolsósorban az ország, a
hadak számára. Az intézkedésekkel Bethlen
azt a termelő réteget kívánta megerősíteni,
amely hadi vállalkozásai számára fontos se-
gédanyagokat szállíthat (ruházat, lábbeli, ló-
szerszám, könnyűfegyverzet, szállító-
eszközök, sürgős javítási munkák), de ugyan-
akkor a mindennapi élet kényelmesebbé téte-
lét is elősegíti.

Mint már jeleztük, 1615-ben a csiszárok,
lakatosok és nyergesek, valamint a szíjgyár-
tók és a pajzskészítők mutatják be céhsza-
bályzatukat, és ennek Bethlen Gábor
jóváhagyása szerez jogi érvényességet. 1616-
ban a kádárok szeretnék ugyanezt elérni.
Igénybe veszik Borsos Tamás segítségét is,
aki a nagyszebeni kádárok atyamesterét kéri
meg, hogy járjon közben a fejedelemnél. Az
ügylet minden bizonnyal sikerrel járt, mert a
kádárok és kerékgyártók testülete egy későbbi
céhszabályzat-módosításnál Bethlen kiváltsá-
gára hivatkozik. 1618-ban elővételi jogot biz-
tosít a szűcsöknek az örmény kereskedőkkel
szemben. Az intézkedés azért is jelentős, mert
a nyersbőrtermelőket az örmény kalmárok
jobban megfizették, és így a vásárhelyi mes-
terek gyakran hoppon maradtak. Panasszal él-
hettek, amit Bethlen jónak látott a
vásárhelyiek javára eldönteni, hogy a város
szűcsmesterei ne jelentsenek csődöt. 

Ugyanakkor viszont engedélyezi, hogy a
városban – akár tetszett a városbírónak, akár
nem a tanácsnak, kénytelenek voltak megha-
jolni a fejedelmi akarat előtt – görög keres-
kedő telepedjen meg 1624-ben. 1628-ban egy
második havasalföldi görög kereskedő is
megtelepedhet Marosvásárhelyen. (Gyulafe-
hérvárra konstantinápolyi spanyol eredetű
zsidó kereskedőket telepített.) 1627-ben a
görög kereskedők kiváltságot nyernek,
amennyiben Marosvásárhely piacán marhát
vásárolnának, a vásárhelyieknek először a gö-
rögöknek kell felkínálniuk. Tény, hogy job-
ban fizetnek és jobb pénzzel, mint a hazai
tőzsérek, ezzel a helyiek jövedelme is növek-
szik. A városi piac megerősítését szolgálta az
az intézkedés is, amely megtiltja a Gyergyó-
ból fát szállító tutajozóknak, hogy árujukat öt
forintnál drágábban adják el.

1620-ban megerősíti a csizmadiák céhsza-
bályzatát, 1627-ben pedig a megújított válto-
zatot is. Ezúttal a jó csizmadiák komoly
konkurenciától kívántak megszabadulni, azt
szerették volna elérni, hogy a fejedelmi meg-
erősítés tartsa távol a céhtől a románokat és
cigányokat, akiknek belépése a céhbe nemkí-
vánatos a jámbor vargák számára. Még ebben
az évben a szabók is újjászervezik céhüket, és
Bethlen 1621-ben megerősíti a csiszároktól és
lakatosoktól elvált nyergesek és szíjgyártók
céhlevelét. (Mindenképpen meg kell jegyez-

nünk: a céhek nem csupán gazdasági testüle-
tek, hanem vallási társulások is, tehát a tor-
zsalkodásnak elsősorban nem etnikai, hanem
felekezeti jellege van.)

1628-ban a borbélyokon a sor, Bethlen
Gábor megerősíti és átírja a céhszabályzatu-
kat. 1629-ben a nyughatatlan csizmadiák új-
fent a fejedelemhez fordulnak szabályzatuk
jobb, konkurenciamentes működése érdeké-
ben. Az 1629. április 29-én a csizmadiák szá-
mára kiállított céhlevél a legrégebbi
fennmaradt ilyen típusú okmány a város le-
véltárában.

*
A XVI. század végét és a következő első

felét hosszú háborúk jellemzik. Igaz, Bethlen
korában Erdély belterületét már kevésbé érin-
tik a jelentős harci események, ami nem azt
jelenti, hogy Bethlen installációja (fejedelemi
méltóságába való beiktatása) teljesen csöndes
és békés lett volna, avagy kisebb csetepaték
ne estek volna. Mindezzel együtt Bethlen
Gábor koráról a kortárs történetíró különö-
sebb lelkiismereti válság nélkül kijelenthette,
hogy idegen lovak patája Erdély földjét e ti-
zenhat év alatt nem taposta.

A háborúk Vásárhelytől is áldozatokat kö-
veteltek. Még 1595-ben Báthory Zsigmond
törökellenes hadjáratához a várostól 300 gya-
logost és lovast kér. Vagyis jelentős hadra fog-
ható férfival rendelkezik ekkoriban a város,
lakossága ugyanis 400 adófizető családból ál-
lott. A századforduló véres eseményei és a
pestis azonban jelentősen megcsapolta a né-
pességet, így 1602-ben, ill. 1603-ban végzett
összeírások során derült ki, hogy még 200
család sem él a városban, következésképpen
a kiállítható, hadra fogható székely katonák
száma is jelentősen csökkent. (Bethlen is
gyakran, állandóan zsoldosokat fogad – mi-
ként ez Európa-szerte e korban megszokott
haderő-gyarapítási, létszámfenntartási mód-
szer.) 

1614 februárjában összeírják Marosszék
hadviselő népességét Bethlen parancsára. Bi-
zonyára Marosvásárhelyét is, de ez az össze-
írás nem került elő mindmáig.

Még 1613 nyarán Báthori Gábor, a török
várható támadásától tartva – tudomására jutott
ui., hogy az ellenség magával hozza az új
uralkodót, akit ellenében emeltek fejede-
lemmé –, Vásárhely hadi népét is magához
rendeli, felkészül a Szkender pasa, boszniai
beglerbég vezette támadásra. Mint tudjuk, el-
bukik a török–tatár–román hadakkal szem-
ben, akik Bethlent trónra segítik. Ám a hadak
kitakarodása a trónra lépést követően késik,
szerteszét kóborolnak az országban, rabolnak,
gyújtogatnak – amint az a kor hadierkölcse
szerint megengedett. 1613 novemberében
azonban a vásárhelyieknek sikerül megver-
niük a török–tatár martalócokat a város híd-
jánál (valószínűleg a legkülsőnél, ui. a több
ágra szakadt Maroson három híd is átívelt ez
idő tájt).

A következő évben a város bor- és gabona-
dézsmáját Szamosújvárra kell vinni, amit a
bethleni haderő táplálására fordítottak. Ekkor
a Habsburg-párti magyar urak betöréseinek
elhárítására kell hadakat tartani Szamosújvár
alatt. A következő évben Vásárhely ismét sze-
repet kap a hadviselésben, bár csupán szen-
vedőt, ugyanis a fejedelem itt szállásolja el az
udvarhelyszéki hadakat, amelyeket a Kendi
Ferenc vezette szakadár mozgalom leverésére
küld. Balassi Ferenc főkapitány parancsot ad,

hogy a város lássa el az udvarhelyieket, amíg
azok Vásárhelyen időznek. Novemberben
újabb megterhelés következik: 1000 forintot
kell az udvari hadak javára befizetnie a város-
nak. Igaz, a fejedelem (pénzügyi testülete)
megígéri, hogy ezt az összeget a város követ-
kező esztendei adójába be fogja tudni. Ugyan-
akkor 100 katonát követel, akiknek a
kolozsvári táborban kell megjelenniük. Ezek
a katonák a lippai hadműveletben vesznek
részt, amikor Bethlen kénytelen engedni a
török követelésének és átadnia – nem kevés
keserűség és erőszak árán – a lippai erődít-
ményt. (A védőket utóbb Gyulafehérvár kö-
zelében telepíti le.) A vásárhelyi résztvevők
1616 júniusában térnek haza, az ostrom lezá-
rását követően. Ugyancsak a lippai táborból
kelt az a levél, amelyet a két ott tartózkodó
vásárhelyi nemesember küld a fejedelemhez.
Ebben elpanaszolják, hogy a szabad királyi
városi rang megadását a vásárhelyi polgárok
arra használták föl, hogy kiterjesszék a város
joghatóságát a városban lakó nemesekre is.
Arra is kötelezni akarják őket, hogy a közter-
heket egyenlőképpen viseljék a városiakkal.
Ezt a sérelmesnek mondott intézkedést a fe-
jedelem leállítja, és a panaszosoknak ad iga-
zat, ennek nyomán a város is kénytelen
kiegyezni a nemességgel.

1621-ben Nagy Szabó Ferencet azzal bíz-
zák meg – a fejedelem parancsára –, hogy
három szekér élelmiszert szállítson a török-
nek, amely akkoriban éppen a lengyelekkel
áll harcban. Nagy Szabó beszállítja az élelmi-
szert Brassóba, ahol azzal bízzák meg, hogy
vigye ki a teljes erdélyi hadsegélyt Hotinba,
ő lesz a vállalkozás alparancsnoka, míg a fő-
megbízotti szerepet maga Bethlen István, a fe-
jedelem fivére tölti be.

Bethlen harmadik hadjáratára készülődve
személyesen tart hadszemlét Lőrincfalván –
írja Nagy Szabó Ferenc krónikájában, ahol a
vásárhelyi hadviselő férfiakat és jobbágyaikat
is számba veszik. Írásos nyoma sajnos nem
maradt. 

Különben a szabad királyi városi státus
azzal is együtt járt, mutat rá Pál-Antal Sándor
várostörténetében, hogy Marosvásárhelyt ki-
veszik a székely hadrendből, szükség esetén
31 kapuról (egy kapu 10 családot jelent – ez
a székelyföldi tízes szervezet alapja) kell ki-
állítania katonát közös anyagi összefogással.
Rendszerint zsoldosokat fogadnak, ugyanis a
katonarendűek száma erősen megfogyatko-
zott a 17. század elejétől kezdve – az ismert
okoknál fogva (járványok, pl. pestis, háborúk,
népességcsökkenés; átalakult a város társa-
dalmi szerkezete). A fejedelmi intézkedés
rejtett célja a mesterségeket művelők fizikai
védelme, megkímélése, felmentése a had-
kötelezettség alól, hogy a hadakozás he-
lyett, amelyhez a zsoldos („profi”) katonák
sokkal jobban értettek, harcértékük jóval
nagyobb volt, mint a nyárspolgároké, in-
kább termeljenek a hadsereg számára élelmi-
szert, ruházatot, fegyverzetet, szállítóeszkö-
zöket, neveljenek lovat, igavonó barmot.

*
Bethlen Gábor korából nem jegyeztek fel

éles vallási szembenállást a különböző etni-
kumok és egyházak között. Igaz, Bethlen, „a
református fejedelem”, ahogyan nem egy tör-
ténetíró jellemezte, a kálvinista irányzat meg-
győződéses híve volt, de ez nem gátolta meg
abban, hogy támogassa a tehetséges ifjakat,
tanulni küldje elsősorban Heidelbergbe, ahol

ösztöndíjakat is szerzett számukra, így a Ma-
rosvásárhelyről vagy Marosszékből származó
ifjak javára is. Élete végén megnemesítette a
református lelkészeket és leszármazottaikat,
így próbálta biztosítani az értelmiségi-után-
pótlást tágabb formában, szélesebb társadalmi
megalapozottsággal.

Korában a vásárhelyi Schola Particula (a
gyulafehérvári fejedelmi kollégium kihelye-
zett részlege) figyelemre méltó eredményeket
ért el, kiváló tollforgatók kerültek ki az iskola
padjaiból, olyanok, mint Borsos Tamás, a vá-
rosbíró, Bethlen és I. Rákóczi György diplo-
matája, aki terjedelmes naplót hagyott az
utókorra követjárásairól és élete folyásáról,
vagy Nagy Szabó Ferenc, aki a város és a kor-
társ Erdély fontosabb eseményeit hűségesen
feljegyezte. Sok esetben az egyetlen forrá-
sunk, amire bizton támaszkodhatunk, ha múl-
tunk egy homályos apró szeletét kívánjuk
megismerni.

Az eredmények elérésében szerepe van a
tanítómestereknek, akik a vásárhelyi iskola
rectoraként sokat tettek az oktatás színvona-
lának emeléséért. Bethlen Gábor csak foly-
tatta azt, ami a Báthoriak korában
elkezdődött, és amit a hadi események és a
pusztítások, járványok sem tudtak megsem-
misíteni. 1620-ban Bojthi Veres Gáspár, ifj.
iktári Bethlen István tanítója érkezik Vásár-
helyre a fejedelem javaslatára, és egy évig
áll az iskola élén. Bojthi maga is humanista
műveltségű, akit a fejedelem történetírójá-
nak választ. Helyébe Károlyi Pétert küldik –
aki ugyancsak tanult, képzett, peregrinált ta-
nító. 

Az iskola anyagi támogatásban is része-
sült: 1615. október 31-én a rendek Bethlen
biztatására a református egyház és iskola
fenntartására az erdélyi fejedelmi tized
(dézsma) árendájából 150 forintot szavaznak
meg. 1618. október 10-ről Bethlen úgy ren-
delkezik, hogy ezentúl az iskola kapjon na-
gyobb évi összeget, azaz a 150 forintot 200-ra
egészíti ki. (1633-ban ezt a jótékonykodást
Rákóczi is folytatja, oklevéllel erősíti meg az
összeg folyósításáról szóló fejedelmi rende-
letet.) Az iskoláról végrendeletében is meg-
emlékezik, akárcsak a szatmárnémeti
scholára, a miénkre is 200 forintot testál.
Emellett a vásárhelyi iskolamester (vagy lel-
kész) szükségleteire 100 forintot legál.

A város fontosságát emelik azok a reformá-
tus zsinatok, melyeket Bethlen korában tar-
tottak a vártemplomban (1619-ben, 1620-ban,
1622-ben és 1623-ban), ahol fontos döntések
születnek az egyházi rendtartás terén, ame-
lyek az egész református egyház életére kihat-
nak.

Végezetül meg kell emlékeznünk még egy-
szer Borsos Tamásról, akit Bethlen nagyra tar-
tott, és akit két ízben is bőségesen
megjutalmazott szolgálataiért. 1614. novem-
ber 15-én birtokot kapott Mezőmadarason,
Kölpényben és Kisfaludon. 1624-ben pedig
Bergenyében neki adományozta egy mag-
vaszakadt nemes család javait. Amikor 1629-
ben Borsos elkészíti végrendeletét, kiderül,
hogy az egykori városi polgárnak, céhmester-
nek tíz marosszéki faluban van fekvősége,
ugyancsak három vármegyei faluban rendel-
kezik részbirtokkal, amit adományok révén
nyert. Udvarházat tart fenn Mezőmadarason
és Náznánfalván.

E rövid és gazdag uralkodás hősének, az
erdélyi aranykor megalapozójának, iktári
Bethlen Gábornak mindössze negyvenkilenc
évre szabatott dicsőséges földi pályafutása.
Fénye városunkat is bevilágította. 

Bethlen Gábor és Marosvásárhely
XIII. évf. 2. (548.) szám, 2017. január 13., péntek

Sebestyén Mihály

Szerkesztette: Antalfi Imola



Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok…
A csillagos januári ég csodája. Köszönt

minket a református énekeskönyv CXLVII.
Zsoltárából is:

(…) Az csillagokat megszámlálja,
És azoknak számát jól tudja,
És mindeniket úgy esmeri,
Hogy tulajdon néven nevezi.
Szenczi Molnár Albert 373 éve, január

17-e óta pihen a Házsongárdi temetőkertben.
A református lelkész, filozófus, zsoltárköltő
életének javát külföldön élte le. Olyan euró-
pai hírű tudósokat tudhatott barátainak, mint
a csillagász Johannes Kepler vagy az Áprily
idézte Opitz Márton. Egyik levelében írta
volt:

Azt mondják ugyanis mind és erősítik,
hogy egyetlen szótár kibocsátásával, amit a
deákság egész Magyarországon szomjúhozik,
többet csinálhatok mind az egész hazának,
mintha egyik helységében több évig tanítom
az ifjúságot a vagy az egyházközséget.

Úttörő jelentőségű latin szótárának cson-
kult példányát iskolai papírgyűjtésből men-
tettem ki alig pár éve. A XIX. század
közepéig használatban volt e szótár. Sok iro-
dalmi, tudományos műszónak nála olvasható
első magyar nyelvű meghatározása. Kiemel-
kedő hatása volt a magyar irodalmi nyelv és
a magyar verselés fejlődésére.

Körültem csillagmiriád
Versenyt kacérkodik, ragyog,
Fejemre szórja sugarát;
Azért még föl nem olvadok.

De néha csöndes éjszakán
Elálmodozva, egyedül –
Mult ifjuság tündér taván
Hattyúi képed fölmerül.

És ekkor még szivem kigyúl,
Mint hosszu téli éjjelen
Montblanc örök hava, ha túl
A fölkelő nap megjelen...

Húsz év múlva című versét Kratochwill
Georginának, reménytelen szerelmének cí-
mezte a vaáli erdő remetéje, Vajda János.
Ady Endre „szent elődje” 120 éve, 1897. ja-
nuár 17-én halt meg. Egyik legszebb versét
az akkor ismert legmagasabb hegycsúcs
szimbólumával indítja:

Mint a Montblanc csucsán a jég,
Minek nem árt se nap, se szél,
Csöndes szívem, többé nem ég;
Nem bántja újabb szenvedély.
Nincs tudomásunk róla, hogy Benedek

Elek volt-e a Mont Blanc közelében, de uno-
kájának, Benedek István orvos-író turiszti-
kai felszerelésének becses darabjai között
találjuk a Budapesti Turista Egyesület 1909-
es pecsétjével ellátott turistakalauz könyvecs-
két a Mont Blancról. Mindeme kincsek ma a
Magyar Turista Egyesület dobogókői Eötvös
Loránd Emlékházának állandó kiállításán
láthatók. Maga Benedek István turistaként
kutatta a hegymászás történetét, az e téma-
körben megjelent legismertebb munkája a
Csavargás az Alpokban. 102 éve, 1915. ja-
nuár 17-én született Budapesten. Kitűnő írói
vénája már gyermekkorában megmutatko-
zott. Levelei jelentek meg nagyapja gyer-
mekújságjában, a Cimborában, s ezek köré
álmodta Benedek Elek határon túlra került
legkisebb unokájának történeteit, az Öcsike
nadselű gondolatait. 1940-ben szerzett or-
vosdoktori oklevelet Budapesten, 1945–47-
ben Kolozsvárott pszichológiát tanított a
Bolyai Tudományegyetemen. 1948-ban visz-
szatért Budapestre. 1947 végéig a magyar is-
kolahálózatban – a szászvárosi Kun
Református Gimnáziumban – nevelkedett er-
délyi, de román nemzetiségű Groza Péter mi-
niszterelnök hallgatólagosan támogatta a
magyar egyetemet. A kommunista hatalom
előretörésével a hatóság nem kötött szerző-
dést a magyar állampolgárságú professzorok-
kal. Így kerül vissza 1950-ig Budapestre
László Gyula régész-történész, Entz Géza
művészettörténész, Imre Lajos radiokémi-
kus, Borbély Samu matematikus társaságá-
ban édesapjával, Benedek Marcell
irodalomtörténésszel együtt az unoka, Bene-
dek István is. Nagy hatású műveket írt a fran-
cia felvilágosodásról, a lamarckizmusról, a
darwinizmusról és az orvostudomány törté-
netének számos fejezetéről, Semmelweisről.
74 éves volt már, amikor saját magyarázatai-
val kísért irodalomtörténeti művét, a Rendü-
letlenül (A hazaszeretet versei)t megjelentette.
1996-ban Velencében bekövetkezett halálá-
val talán az utolsó polihisztor távozott közü-
lünk. Gyermektelenül hunyt el, vele
megszakadt a három kiemelkedő magyar sze-
mélyiséget adó Benedek família eme ága.

Harmincöt éve, hogy kiránduláson
vagyok Földünkön s nézek éberen:
csodák csodái nyílnak végtelen
és napról-napra nő csodálkozásom.

Írta volt 1930-ban, az épp 122 éve, 1895.
január 17-én született Mécs László premont-
rei szerzetes, költő a Meseillusztrációban –

Jó néhány ezredéve mást se tesznek,
mint lesben állnak legnagyobbjaink:
ha itt-ott a Teremtő jobbja int,
mit mondjon róla szája Szókratesnek?

Igen régóta költ a Mesemondó:
a Mese megy mint kozmikus nagy ár
és benne csillag, méh-raj, Nap, madár,
sodródik Föld, lég, ember, ciklon, dongó.

Legény legyen talpán ki belelásson
e szövevénybe s tudja titkait!
Talány- s álom-fejtő nem ritka itt:
sok hősünk kotlik Kolumbus-tojáson.

Fizikusok, szám-értők és vegyészek
kikémlelik a rejtett terveket,
sokat meglátnak, aztán megreked
agyuk, mert nem láthatja az Egészet.

Meglesték, hogy van éter, villamosság,
vannak gyógyító Röntgen-sugarak.
Sok minden vár még titok-zár alatt
hogy ember-vágyak egyszer kinyomozzák.

Nyomoznak híres természet-búvárok:
hányféle lény van földön, föld alatt,
hány millió fajú puhányt, halat,
kagylót dajkál tenger, tó, tócsa, árok.

A Mese megy nagy Gondolat-mederben:
bölcsek kutatnak titkai után,
de sokszor gőgösen, zagyván, sután

s magukat mérik a kis agy-vederben!

Sok hősünk kotlik Kolumbus-tojáson:

mit alkotnak, csak illusztráció
a nagy Meséhez! Mesét látni jó
és napról-napra nő csodálkozásom.

A csoda eme semmi cseppjeiből gyöngyöt
izzad a lassú megismerés, mint Szőkefalvi
Sükei Károly versében:

Harmat hullott a’ tengerbe,
A’ végetlen oceánba,
Egy parányi harmatcsöpp;
És szerényen fölsohajtott:
Ó! mi végetlen a’ tenger
S milly parányi vagyok én!
Mint fogok majd elenyészni,
Elenyészni a’ nagy árban,
Én parányi semmiség!
És alighogy fölsohajtott,
Jött a’ tengerek csigája,
Hozta hátán a’ gyöngyházat,
Melyben a’ gyöngyök teremnek;
Fölvevé a’ harmatocskát,
És elrejté a’ gyöngyházba,
S lett belőle ott a’ tenger
Drága kincse: fényes gyöngy.

163 éve, 1854. január 18-án halt meg a
márciusi ifjak egyike. Bukarestben született.
Apja Szőkefalvi Sükei Imre református lel-
kész, a bukaresti magyar református gyüleke-
zet alapítója. A fiú Nagyenyeden és
Kolozsváron tanult, 1847-ben Pestre költözött,
ahol Petőfi Sándor és Vasvári Pál baráti köré-
hez tartozott. A dadogó, gunyoros modorú, kü-
lönc fiatalember egyike volt a legképzettebb
magyar forradalmároknak. A szabadságharc
bukása után, 1853 végétől haláláig a losonci
református gimnáziumban tanított, s ismer-
tette diákjaival Burns, Gogol, Victor Hugo,
Thomas Moore, Percy, Shelley gondolatait.

Jómagam hatvanhat éve vagyok kiránduláson
szülőföldünkön, a Kárpát-medencében, melynek
égi s földi csillagait néven nevezni merészkedve
maradok továbbra is kiváló tisztelettel!

Kelt 2017-ben, január idusához közeled-
vén

Az afrikai sztyeppék és szavannák nagy-
vadcsordái közelében a struccok jól érzik ma-
gukat. A patások legelés közben rovarokat,
kis rágcsálókat és hüllőket zavarnak fel. A
struccok szeretik ugyan a gyümölcsöt és a
zöldséget, de nem vetik meg a rágcsálókat és
a rovarokat sem. A társulással mind a két fél
jól jár. Ezek a futómadarak éberségükkel
szolgálják a zebra-, antilopcsapatokat és a
gnúcsordákat. Magas testalkatuknak, éles lá-
tásuknak köszönhetően korábban észreveszik
a veszélyt. A két és fél méter magas, 2-3
mázsa súlyú kakas a Föld legerőteljesebb ma-
dara. 

Évezredekkel ezelőtt a struccalkatúaknak
hét faja élt Pannóniától Kínáig és Indiáig.
Az afrikai strucc (Struthio camelus) ma is
élő faj. Állománya az eltelt évezredek alatt
nagymértékben megfogyatkozott. Legin-
kább vízszegény, nyílt síkságokon, sivata-
gokban él. Napokig bírja a szomjazást.
Élvezettel fürdik a homokban. Futómadár
lett. Négyméteres futólépteivel óránként 50
km-t is meg tud tenni. Kékesszürke vagy
vörös bőre hatalmas izmokat rejt. Éles kar-

mait fegyverként használja, ha sarokba szo-
rítják. 

Az egyetlen madár, amelynek csak két ujja
maradt. A külső ujj jóval gyengébb. Fejlődé-
sének vonala emlékeztet a patás állatok lábá-
nak alakulására. A szárnya rövid, és már csak
a dürgésben van szerepe. A kakas szárnyán
fehér tollak ülnek. A középkori lovagok ilyen
tollakkal díszítették sisakjaikat. A 19. század-
ban a városi hölgyek is strucctollat tűztek a
kalapjukra. Olyan nagy lett a kereslet iránta,
hogy a tollukért farmokon tenyésztették őket.
A strucc a farkán 50 fehér dísztollat hord.
Dürgés közben a fekete test köré fehér gyűrűt
von. Ugyanakkor a kakas a csaknem csupasz
nyakát felfújja, és morgást hallat. 

A strucctyúk gödröt kapar, és abba 15 to-
jást rak, ezek egyenként 1,5 kg-ot nyomnak.
A tojás héja oly vastag, hogy a fióka kikelés-
kor csak erős nyakizmai segítségével tudja
feltörni. 

Van eset rá, hogy a tyúk a tojásokat ho-
mokréteggel fedi be, hogy az ellenségtől
óvja. A költést a nap melegére bízza. 
Érdekesség, hogy a kakas éjjel kotol, a ho-
mokszínű tyúk pedig nappal, így egyköny-
nyen nem veszik észre.  A fiókák hat hét
múlva kelnek ki, s ilyenkor már 30 centi

magasak, néhány nap elteltével gyorsan fut-
nak; igyekeznek követni a szüleiket. 
Teljesen csak három-négy év alatt fejlőd-
nek ki. 

Állatkertben 50 évig is élnek. Ha apró
fémtárgyakat, üvegdarabkákat látnak, lenye-

lik, ez az emésztésüket szolgálja. A szabad-
ban élő struccok gyomrában sok homokot és
kavicsot találtak. 

A nagy tojásokat a közelükben élő em-
berek ivóedénynek használták. Tojásaikból
iparművészeti dísztárgyakat készítenek. 
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Benedek Elek ex libris a Mont Blanc turistakalauzban

Kiss Székely Zoltán

Trópusi madarak 
Struccfélék családja

Összeállította: Márton Béla

A természet kalendáriuma (CCXXXVIII.)

A Magyar Turista Egyesület turistapohara

Afrikai strucc   Forrás: Elegant Gates



Egymilliárd dolláros múzeum
épül Los Angelesben

Az Oscar-díjas Nemes Jeles
László új filmjét 1,5 milliárd forint-
tal támogatja a Magyar Nemzeti
Filmalap.

A filmes szervezet keddi közlése
szerint a Saul fia rendezője új, Sun-
set címmel készülő második mozi-
filmjének forgatása a tervek szerint
nyáron kezdődik el.

2016-ban a rendező és csapata al-
kotása révén 35 év után először
nyerte magyar film a filmvilág leg-
nagyobb presztízsű elismerését, a
legjobb idegen nyelvű film Oscar-
díját. A Saul fiát kedden a Brit Film-
és Televíziós Művészeti Akadémia
(BAFTA) szintén jelölte a legjobb
nem angol nyelvű film kategóriá-
ban.

A nyáron készülő új film, a Sun-
set egy fiatal nő története az 1910-
es évek Budapestjén, egy felnőtté
válás története Európa alkonyán,
mielőtt a 20. századi civilizáció sö-

tétségbe borult. „Alkotótársaimmal
együtt több éve dolgozunk ezen a
filmterven, hónapok óta örömmel
és izgalommal készítjük elő a for-
gatást, amely felidézi, hogy milyen
volt az élet Budapest fénykorában.
Számomra külön megtiszteltetés
újra azokkal az alkotókkal és szak-
emberekkel együttműködni, akikkel
a Saul fiában is dolgozhattam. A
Sunset teljesen más típusú film lesz,
de hasonlóan újszerű és forma-
bontó. Nagy kihívások előtt állunk”
– idézi Nemes Jeles Lászlót a Film-
alap közleménye.

A Sunset forgatókönyvét Nemes
Jeles László, Clara Royer, Matthieu
Taponier közösen jegyzik. A ké-
szülő film operatőre Erdély Mátyás,
a látványtervező Rajk László, a jel-
meztervező Szakács Györgyi, a ze-
neszerző Melis László és a sound
designer Zányi Tamás lesz.

A Sunset a Laokoon Filmgroup

gyártásában készül Sipos Gábor és
Rajna Gábor producerek vezetésé-
vel. Az alkotók a mozibemutatót
2018-ra tervezik. (MTI)

Nemes Jeles László új filmjét 
támogatja a Filmalap

Los Angelesben épül fel és 2020
májusában nyílik meg George
Lucas múzeuma, amelyben a film-
guru Star Wars-relikviái mellett ha-
talmas művészeti gyűjteménye is
helyet kap.

A Lucas Museum of Narrative
Arts elnevezésű múzeum egymilli-
árd dolláros beruházással jön létre.
George Lucas évek óta keresi a
megfelelő helyet a kiállítótér szá-
mára, sokáig Chicago volt a kisze-
melt helyszín, ám ott egy helyi
természetvédő csoport megakadá-
lyozta az építkezést. Ezt követően
San Francisco és Los Angeles ver-
sengett a nagyszabású terv megva-
lósításáért és végül az utóbbi került
ki győztesként.

Eric Garcetti, a város polgármes-
terének bejelentése szerint az intéz-
mény 2020. május 4-én nyitja meg
kapuit, mely a csillageposz rajongó-
inak kultikus dátuma.

A múzeum igazgatói testülete
kedden közölte, hogy a hosszadal-
mas kiválasztási folyamat után
végre eldőlt: a Los Angeles-i Expo-
sition Parkban épül fel a kulturális
létesítmény. Egyúttal köszönetet
mondtak mind a terv San Fran-
ciscó-i, mind Los Angeles-i lelkes
fogadtatásáért és hangsúlyozták,
hogy rendkívül nehéz feladat elé ál-
lította őket a végső helyszín kivá-
lasztása, hiszen mindkét város
meggyőző érveket sorakoztatott fel.

Garcetti kedden, a városházán
tartott sajtótájékoztatón Lucasnak
és feleségének, Mellody Hobson
üzletasszonynak is köszönetet mon-
dott azért, hogy végül Los Angeles

mellett tették le a voksukat. Kie-
melte, hogy nem Star Wars-mú-
zeum készül, hanem a narratív
művészetek múzeuma, amelyben
mások mellett egy kitűnő Norman
Rockwell-gyűjtemény is látható
majd – ismertette a The Hollywood
Reporter.

A választásban feltehetően az ját-
szott fontos szerepet, hogy a Los
Angeles-i helyszín, az Exposition
Park számos tömegközlekedési út-
vonalon megközelíthető, a San
Franciscóban kiszemelt Treasure Is-
land nevű mesterséges sziget azon-
ban csak az oda vezető hídon át
vagy komppal érhető el.

A múzeum futurisztikus tervét a
kínai építész, Ma Jan-szung készí-
tette el. A létesítmény támogatói
szerint az építkezés 1500 munkahe-
lyet teremt, elkészülte után pedig
350 álláslehetőséget kínál. (MTI)

Erzsébet osztrák császárnéról és
magyar királynéról, Sissiről szóló
részleggel bővül februárban a bécsi
Madame Tussaud panoptikum.

A február 5-én nyíló tárlat Sissi
egy napját mutatja be, egyebek
mellett illatokkal, ízekkel és tapint-
ható élményekkel.

A különleges tárlatot Sissi szüle-
tésének 180. évfordulója alkalmá-

ból rendezi a bécsi Prater területén
található múzeum. A külön részle-
gen 3D-animációk segítségével lát-
tatják Sissi mindennapjainak eddig
nem ismert momentumait.

„A kor technikai vívmányaival
szerettük volna bemutatni Sissi
igazi arcát” – mondta Arabella
Kruschinski, a Madame Tussaud
múzeum üzletvezetője. (MTI)

Sissi a bécsi Madame Tussaud
panoptikumban

Japán kutatók úgy vélik, sikerült azonosítaniuk a
Föld belső magjának „hiányzó összetevőjét”, amely
szerintük nagy valószínűséggel szilícium.

A földmag két részből, egy folyékony külső és egy
szilárd belső övből áll. Bolygónk legbelső, nagyjából
1200 kilométer sugarú részének lehetséges összetevőit
évtizedek óta kutatják a szakemberek – írta a BBC
News.

A belső mag túlságosan mélyen van ahhoz, hogy a

kutatók közvetlenül tanulmányozhassák, ezért azt vizs-
gálják, hogy a földrengéshullámok miként hatolnak át
a területen és ebből következtetnek a régió anyagának
összetételére. A kutatók jelenleg úgy vélik, hogy a szi-
lárd halmazállapotú belső magot nagyjából 85 száza-
lékban vas, körülbelül 10 százalékban nikkel alkotja.

A hiányzó 5 százalék beazonosítására a Tohoku
Egyetemen dolgozó Ohtani Eidzsi és kollégái a vas és
a nikkel egy ötvözetét hozták létre, amelyet aztán szi-

líciummal vegyítettek.
A keveréket alávetették a belső mag-

ban uralkodó környezeti viszonyoknak
– magas hőmérséklet és extrém nyo-
másviszonyok –, és mivel azt tapasztal-
ták, hogy a keverék viselkedése
megfelel annak, amit a szeizmikus vizs-
gálatok során tapasztaltak, arra jutottak,
hogy a hiányzó, nagyjából 5 százalék-
nyi összetevő nagy valószínűséggel szi-
lícium.

Ohtani ugyanakkor elismerte, hogy
további vizsgálatokra van szükség a szi-
lícium jelenlétének megerősítéséhez,
ami ugyanakkor nem zárja ki, hogy más
anyagok is találhatóak a belső magban.

Simon Redfern, a Cambridge-i Egye-
tem professzora a vizsgálathoz fűzött
kommentárjában nagyon izgalmasnak
nevezte az elvégzett kísérleteket, ame-
lyek szerinte betekintést engednek
abba, hogy milyen volt a Föld legbel-
sőbb része nem sokkal a 4,5 milliárd
évvel ezelőtti kialakulását követően.

A japán kutatók az Amerikai Geofi-
zikai Unió (AGU) San Franciscóban
megrendezett őszi találkozóján ismer-

tették az eredményeiket. (MTI)

Azonosították a Föld belső magjának 
„hiányzó összetevőjét”?

Fülöp belga király 769 belga
állampolgárnak nyújtott egyedi
kérelem alapján egyszeri, 200
eurós  anyagi támogatást 2016-
ban – közölte a La Libre Belgi-
que francia nyelvű belga napilap
kedden.

A napilap beszámolója szerint
Belgium polgárai hagyományosan
levélben fordulhatnak kéréssel,
köztük anyagi támogatásért is ural-
kodójukhoz.

2016-ban mintegy 50 ezer levél
érkezett a királyi palotába, közülük
11 ezer volt szociális jellegű kérés,
ennek nagy részét a belga szociális
ellátórendszernek küldték tovább
azzal a meghagyással, hogy kie-
melt gonddal foglalkozzanak a ké-
relmekkel. A levélírók egy része
konkrét anyagi segítségért folya-

modott a belga uralkodóhoz, aki ta-
valy mintegy 154 ezer eurót osztott
szét szociális támogatás gyanánt.
2015-ben hasonló kérelmek elbírá-

lását követően közel 104 ezer eurós
segítséget nyújtott Fülöp király
mintegy 520 kérelmezőnek.
(MTI)

Közel 154 ezer eurót osztott szét alattvalóinak
a belga király
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Foto: lucas www.mysterieuxetonnants.com
Fotó: MTI/Kovács Tamás
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10 éve az EU-ban (1.)
2007. január 1-jén lépett be Romá-

nia az Európai Unióba.
A rejtvénysorozat fősoraiban egy

akkoriban erre az eseményre íródott
humoros vers sorai találhatók.

A vers címe, szerzője és annak lak-
helye is a rejtvényekben van elrejtve.
Ezúttal a vers első két sora alakul ki.
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Biobazár 
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám

Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

34. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

VÍZSZINTES: 1. A kérdés első része. 9. … Bates, angol színész. 10. Brazil szövetségi
állam. 11. A kérdésre adandó válasz. 16. Vérzéscsillapító vegyület. 18. Félszeg! 19.
Román költő (Nicolae). 20. Ókori birodalom. 21. Görög betű. 22. Ókori görög díjverseny.
23. Francia író (Ernest). 24. Dél-afrikai liliomfa. 25. Spanyol arab. 26. Kikötő, menedék.
27. Írásban ecsetel. 29. Lényegében ingó! 30. Eblak. 31. Bűn. 33. Londoni villamos. 35.
Győz. 37. Kázus. 39. Itt lent (nép.). 41. Los …, ecuadori tartomány. 43. Református (röv.).
45. Nehézfém. 47. Az egyik arkangyal. 49. Psziché. 51. Részben elmarad!

FÜGGŐLEGES: 1. Iráni város. 2. Hamis. 3. … Rouge, város a Mississippi partján.
4. … Planet, népszerű tv-adó. 5. Fiatalabb testvér becézése. 6. Oroszlánnév. 7. Szláv igen.
8. Bretagne lakója. 11. J. Wayne filmje. 12. Bölcs éjszakai madár. 13. Nemes nedű. 14.
Gyötrelem. 15. Latin csont. 17. Francia festő (Edouard). 20. Korhadt. 21. Létezik. 23. A
tiroli híres. 24. Növekvő vízszintű a folyó. 26. Sziget La Rochelle közelében. 28. Középen
virít! 31. Németalföldi szobrász (Adriaen de). 32. Guruló alkatrész. 34. A közelébe. 35. A
kérdés befejezése. 36. … Knight (angol író). 38. Múló. 40. Fa dísze. 42. A polka lényege!
44. Marokkói fejfedő. 46. … West, amerikai színésznő. 48. Arrafele! 49. Skálahang. 50.
Kicsinyítő képző. 

L. N. J. 

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket január 26-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Fényes Szabolcs zeneszerző
egyik operettjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Szerencsehozó tárgy – Gyógyír. 7. Szibériai folyó – Kipling kígyója.
8. Erjesztett takarmány – Halpete. 9. Norvég, zambiai és belga gépkocsijelzés – Kissé
kattog! 11. Szótoldalék – DNS információt hordozó szakasza. 12. Karám – Állati fekhely.
14. Mutatószó – Gurulni kezd! 15. Adott szó – Formálódik. 18. Heveny – Másol, kopíroz.
19. Mély gödör – Megakadályoz. 22. Technikai atmoszféra – YG. 23. Folyékony vulkáni
kőzet – San …, olasz fesztiválváros. 25. Bibliai férfinév – Kamionjelzés. 27. Kályha sütője
– Éra. 28. Angol diákváros – Vádol. 30. Sürgetőszócska – Láda része! 31. Elegáns, csinos
– Bölcs király volt. 

FÜGGŐLEGES: 1. Lábízület – Üreg, vágat. 2. Manilakender – Szerencse. 3. Kínai
hosszmérték – Kettős betű. 4. Kesereg – Elektrokardiográfia. 5. Föld alatti járat – Edző.
6. Okít – Indiai mohamedán uralkodói cím. 10. Dolgozik a mozdony – Rovar. 13. Hossz-
mérték – Bűnhődik. 16. Zsírosparaszt – Összecseng a verssor. 17. Gyülekezet, társas kör
– Elővigyázatos. 20. Női név – Erkölcstan. 21. Régi fémpénz – Iszlám szentírás. 24.
Munka, argóban – Hegedű tartozéka. 26. Helyhatározó rag – Tartó. 29. Skálahang – A
nátrium vegyjele.  

Koncz Erzsébet

A DECEMBERI 
ÉVFORDULÓK (2.) 

című pályázat nyertesei:
SIMÓ ATTILA, Marosvásárhely, 

Armoniei u. 5/4. sz.
SZABÓ ANNA-MÁRIA, Marosvásárhely, 

Caragiale u. 20. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

RADVÁNSZKY; PÁLFFY; LICHNER; 
KOVÁCS; VERES; GALEOTTI; ÁDÁNY.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot 

Borbély Ernővel a 0742-828-647-es 
telefonszámon.

Megfejtések 
a január 6-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Bob herceg 
Skandi: ... hogy az adóhivatalnak írod azt a
levelet halványrózsaszín merített papíron?

Szerkeszti: Kiss Éva 732.
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
Az  ORTOPROFIL KFT. versenyvizsgát hirdet KÖZGAZDÁSZI állás betöltésére. Elvárások: friss dip-
lomás, felsőfokú végzettségű közgazdász, jó kommunikációs készség, nagyfokú precizitás, önállóság,
felelősségteljes munkavégzés, magas szintű MS Office-ismeretek, a román és magyar nyelv tökéletes is-
merete, együttműködési és feladatmegoldó készség. Az érdeklődők  elküldhetik  szándéknyilatkozatukat,
ajánlólevelüket  és  fényképes önéletrajzukat a 0265/210-576-os faxszámra vagy a következő e-mail-
címre: resurseumane@ortoprofil.ro 2017.  január 18-ig. (sz.-I)
IDŐSGONDOZÁSRA Németországba keresünk 28-60 év közötti nőket alapszintű németnyelv-isme-
rettel. Havonta indítunk németnyelv-tanfolyamot. Jövedelem: 900–1200 euró között. A szállás, teljes el-
látás, szállítás Marosvásárhely és a német család lakcíme között oda-vissza biztosítva van. Információk
hétfő–péntek 9–18 óra között a 0748-122-242-es telefonszámon.  (18407-I)
A LORNION NAPSZEMÜVEG-KERESKEDELMI KFT. érettségivel és B kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező MUNKATÁRSAKAT keres ügynöki, valamint a raktárban áru-előkészítési és árukihordási
munkára. A fényképes önéletrajzokat az office@lornion.ro e-mail-címre vagy személyesen a Bodoni (Bu-
diului) utca 66B szám alá várjuk. Érdeklődni telefonon a 0265/267-726-os telefonszámon 9-16 óra között.
(18340)
A KOVÁCS PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (1378-I)
AJTÓ-ABLAK ÉS BÚTOR GYÁRTÁSÁRA SZAKOSODOTT CÉG alkalmaz: FAIPARI TERVE-
ZŐMÉRNÖKÖT, MŰSZAKI RAJZOLÓT, ASZTALOST. Jelentkezési határidő 2017. január 13. Az öné-
letrajzokat a faipariroda@gmail.com e-mail-címre kérjük küldeni. Tel. 0736-999-099. (sz.-I)
A ROSEN-GARDEN VENDÉGLŐBE SZAKÁCSOT és SEGÉDSZAKÁCSOT alkalmazunk. Tel.
0722-396-115. (58334-I)
TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI – CALL CENTERES – MUNKATÁRS. A marosvásárhelyi
Westjobs cég munkatársat alkalmaz. Feladatkör: telefonos ügyfélszolgálati tevékenység ellátása: beér-
kező/kimenő hívások kezelése, ügyfelek pontos, szakszerű tájékoztatása, információnyújtás; a tevékeny-
séghez tartozó adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások:  kiváló kommunikációs készség magyar és
román nyelven;  számítógép- kezelési ismeretek; MS Office csomag haladó szinten való ismerete;  hasonló
munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent. Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@westjobs.eu e-mail-
címen. (59214-I)
KEZDJE JÓL az új évet! Pótszilveszterezzen a GEMINI vendéglőben január 21-én 21 órai kezdettel!
A legjobb élőzene, menü kifogástalan áron! Iratkozni a helyszínen. Érdeklődni a 0265/319-306-os tele-
fonszámon. (sz-I)
CSAPATUNK KIEGÉSZÍTÉSE céljából keresünk jó kommunikációs képességgel rendelkező dinami-
kus MUNKATÁRSAT telefonos értékesítői munkakör betöltésére. Az önéletrajzokat az info@vital-lo-
gistic.ro e-mail-címre várjuk január 20-ig. (18346)
KFT. LÉPCSŐHÁZTAKARÍTÁST vállal a legolcsóbb áron: 7,8 lej/hó/ap. Lakótársulás-személyzetet
alkalmazunk. Tel. 0753-081-687. (18348)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bó-
nuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon. (59234-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható HÖLGYEKET és URAKAT hosszú
távra, könnyebb és nehezebb betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és
írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyar-
országra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül kere-
sünk BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59235-I)
A ROSECO KFT. en-gros lerakatába személyzetet alkalmaz ELADÓ-ÁRUMOZGATÓ munkakörbe.
Követelmények: érettségi, csapatmunkára való alkalmasság, komolyság, jó kommunikációs készség. Az
önéletrajzokat a cég titkárságán lehet benyújtani, Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 68. szám alatt. Ér-
deklődni a 0265/307-071-es telefonszámon lehet. (18338-I) 
A TECTONA KFT. BÚTORASZTALOST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.)
A REFLEXO RELAX THERAPY – akkreditált felnőttképző – MASSZŐRTECHNIKUSI tanfolyamot
indít. Iratkozni a 0745-892-225-ös telefonszámon. (18410)
A MAROS MEGYEI IPARI PARK RT. a vidrátszegi székhelyére alkalmaz egy KÖNYVELŐT és egy
JOGTANÁCSOST. A szakmai önéletrajzokat és szándékleveleket az office@industrial-park.ro elektro-
nikus postacímre vagy a 0265/433-632-es faxszámra lehet elküldeni 2017. január 20-ig. Érdeklődni a
0728-001-510-es telefonszámon lehet. (18349-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ SÍRÁSÓT alkalmaz. Érdeklődni a Temető (Cri-
zantemelor) utca 4. szám alatt és a következő telefonszámokon: 0265/215-875, 0365/448-734, hétköznap
8-15 óra között. (18422-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (ko-
porsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
FŐTÉRI BISZTRÓBA alkalmazunk KONYHAI SZEMÉLYZETET, KISZOLGÁLÓT, SOFŐRT. Öné-
letrajzokat az office@bkbistro.ro e-mail-címre vagy a Rózsák tere 13. szám alá várunk. Érdeklődni a
0733-775-880-as telefonszámon. (18453)
Az INTERSOFT MAROSVÁSÁRHELYI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI CÉG munkatársakat keres teljes
idejű PROGRAMOZÓI munkakörbe. Érdeklődni a 0365/882-913-as telefonszámon vagy az office@in-
tersoftstudio.ro e-mail-címen. (8454-I)
Az IRUM RT. (székhely: Szászrégen, Axente Sever utca) alkalmaz NŐT az épületeket, székhelyeket,
iroda- és adminisztratív helyiségeket takarító biztos munkakörbe, aki a karbantartói és takarítói munka
megszervezésével járó feladatokat látja el. Elvárások: aktív, barátságos, komoly személy. Juttatások: ked-
vező bérezési csomag, stabil munkahely korszerű és tiszta környezetben, meghatározott munkaprogram-
mal. Az érdekeltek önéletrajzukat az IRUM RT. Szászrégen, Axente Sever utca 6. szám alatti székhelyén
nyújthatják be, valamint elküldhetik az office@irum.ro e-mail-címre vagy a www.irum.ro honlapon. Rész-
letek a 0265/512-639-es telefonszámon. (59242)
A MAVIPROD KFT. (székhely: Szászrégen, Pandúrok utca) alkalmaz NŐT az épületeket, székhelyeket,
iroda- és adminisztratív helyiségeket takarító biztos munkakörbe, aki a karbantartói és takarítói munka
megszervezésével járó feladatokat látja el. Elvárások: aktív, barátságos, komoly személy. Juttatások: ked-
vező bérezési csomag, stabil munkahely korszerű és tiszta környezetben, meghatározott munkaprogram-
mal. Az érdekeltek önéletrajzukat a IRUM RT. Szászrégen, Axente Sever utca 6. szám alatti székhelyén
nyújthatják be, valamint elküldhetik az office@irum.ro e-mail-címre vagy a www.irum.ro honlapon. Rész-
letek a 0265/512-639-es telefonszámon. (59243)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti szék-
helyű SMDA MURES INSOLVENCY SPRL, az átszervezés
alatt álló FoRAj SondE RT. csődbiztosa 

nyilvános árverést szervez 
az adós tulajdonában levő következő ingatlanok 

értékesítésére:
– Sáromberke községben (Maros megye) levő 12.902 négyzet-

méteres, betonkerítéssel körbevett belterület. Kikiáltási ára
280.269 lej.

– Nagyernye községben (Maros megye) levő 139.400 négyzet-
méteres belterület. Kikiáltási ára 6.300.468 lej.

– Nagyernye községben (Maros megye) levő 28.650 négyzet-
méteres belterület. Kikiáltási ára 1.439.871 lej.

– ingatlan: Nagyernye községben (Maros megye), a 630. szám
alatti termelőegységnél levő, 6.261 négyzetméter felületű épít-
mények, valamint 33.798 négyzetméteres terület. Kikiáltási ára
6.173.156 lej. 

– ingatlan: irodaépület Marosvásárhelyen, a Romulus Guga
u. 1. sz. alatt – 1362 m2 felületű építmény és 1643 m2 terület. Ki-
kiáltási ára 2.463.983 lej.

– Kissármás településen (Maros megye) levő 9.723 négyzet-
méteres belterület. Kikiáltási ára 174.555 lej.

– Szovátán (Maros megye) levő 66.204 négyzetméteres külte-
rület. Kikiáltási ára 142.626 lej.

– Szovátán (Maros megye) levő 73.190 négyzetméteres külte-
rület. Kikiáltási ára 184.575 lej.

Az árak nem tartalmazzák a héát.

Az eladásra kerülő javak jegyzéke megtekinthető a
www.unpir.ro, a www.smdamures.ro valamint a www.olx.ro ol-
dalakon vagy tanulmányozható a csődbiztos székhelyén. 

Az árverésre január 20-án 13 órától kerül sor a csődbiztos
marosvásárhelyi székhelyén, és hetente péntekenként megismét-
lik ugyanebben az órában a javak értékesítéséig. Azok a magán-
és/vagy jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek megvásá-
rolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10 százalékát ké-
pező részvételi garanciát, illetve a részvételi díjat 24 órával az
árverést megelőzően. 

Bővebb tájékoztatással a csődbiztos szolgál a 0265/269-700-
as, 0745-146-096-os telefonszámon, illetve az adós cég a 0736-
444-657-es telefonszámon.

Marosvásárhelyen is kikapott a
Maros KK az Elan Chalontól a fér-
fikosárlabda FIBA Európa-kupa K
csoportjában. A találkozót a 4. for-
dulóban rendezték, szerda este, a li-
geti sportcsarnokban, az eredmény
66:88 (34:50).

A házigazdák legeredményesebb
játékosai Gajovic és Djapa voltak,
egyaránt 14 ponttal. Mohammed 9,
Lázár 8, Barham 7, Martinic 5, Dra-
goş Andrei 3 ponttal járult hozzá a
„közöshöz”. A másik oldalon Clark
22 pontig jutott.

A házigazdáknak ez volt zsinór-
ban a negyedik vereségük. Az Elan
Chalonnal szembeni kudarcot
(65:101) követően hazai pályán a
Gazianteppel (76:89), majd Svédor-
szágban a Södertalje Kingsszel

(68:88) sem bírtak a Tigrisek. A
mérkőzés előtt kérdéses volt, hogy
a házigazda csapat egyáltalán meg-
jelenik-e, miután a játékosok tavaly
október óta nem kaptak fizetést. A
kedd délutáni egyeztetésen a klub-
vezetés megállapodásra jutott a
sportolókkal, viszont a jövő heti te-
mesvári találkozón minden bizony-
nyal már csak abban az esetben
lesznek ott valamennyien, ha leg-
alább részben sikerül intézni az el-
maradásokat.

A Maros KK legközelebb január
18-án lép pályára a FIBA Európa-
kupában: a Gaziantep vendége lesz,
majd január 25-én a Södertalje
Kings elleni mérkőzéssel, hazai pá-
lyán fejezi be a sorozatot, immár to-
vábbjutási esély nélkül.

Maros KK: Volt meccs 
és papírforma-vereség

Közúti balesetek
Nem tartják be az útviszonyoknak megfelelő sebességet

Szerdán reggel negyed 10 órakor a 15-ös országút monosfalui szaka-
szán gépkocsibaleset történt. Egy kövecsesi illetőségű 38 éves gépkocsi-
vezető a jármű sebességét nem csökkentette az útviszonyoknak
megfelelően, s egy kanyarban átsodródott az ellentétes sávra, ahol egy
haszonjárművel ütközött, amely szabályosan közlekedett. A balesetben
egy személy súlyos, kettő könnyebb sérülést szenvedett. 
Két gyermeket ütöttek el az átjárón

Ugyancsak szerdán a marosvásárhelyi Segesvári úton egy 47 éves ma-
rosludasi gépkocsivezető nem adott elsőbbséget a megfelelően jelzett gya-
logátjárón, és elütött két kiskorút – egy 11 és egy 12 évest – , akik
könnyebben megsérültek. 
Két kocsi ütközött, egy a sáncban kötött ki

Szentpál mellett az E60-as úton egy bukaresti illetőségű 31 éves férfi
autójával megcsúszott a havas úton és áthajtott az ellentétes sávra, ahol
egy Iveco haszonjárművel ütközött. Az Iveco mögött érkező Peugeot ve-
zetője, hogy elkerülje az ütközést, kénytelen volt balra kapni a kormányt,
s befordult a sáncba. A balesetnek három könnyebb sérültje van. (m. s.)



ADÁSVÉTEL

VÁSÁROLUNK festményt, ezüstöt,
bútort, régiséget. Tel. 0740-242-861.
(57357)

HÚSDISZNÓK, süldők eladók. Tel.
0732-586-648, 0724-957-478. (1329)

ELADÓ: váltóeke, 3 m-es vetőgép,
tárcsás kasza, műtrágyaszóró, gabo-
naőrlő, borona, kultivátor. Tel. 0743-
860-354, 0745-404-666. (1358-I)

ELADÓ: fiókos főzőkályha 300 lejért,
jól működő Bronx tévé 200 lejért. EL-
CSERÉLEK egy rendezett, szigetelt,
csendes, szép, jó helyen levő – busz,
üzletek, piac a közelben – kétszobás
(50 m2) tégla tömbházlakást (három-
emeletes, padlásos tömbházban) ma-
gánházzal, külön udvaron.
Lakásközvetítők kizárva. Érdeklődni a
0730-445-527-es telefonszámon 15–
18 óra között. (1365-I)

ELADÓ akácfa házhoz szállítva. Tel.
0757-883-361. (1369-I)

ELADÓK: gázégők, kutyaólak, szalag-
fűrész, rámás fűrész, konyhaasztal, két
kis fotel kávézóasztallal, fém
számítógépasztal, újságtartó, falétrák.
Tel. 0742-424-045. (58328)

ELADÓ a Tudás Fája tudományos
enciklopédia (kb. 750 darab) bekötve,
súlyok izomfejlesztéshez. Tel. 0742-
291-609. (58326-I)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmag-
olaj. Tel. 0743-595-124, 0749-761-
147, 0365/432-506. (58350-I)

LAKÁS

KIADÓ magánház: két háló, konyha,
előszoba, fürdő. Tel. 0742-056-859.
(1371-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás
(Ceahlău utca). Tel. 0737-797-975.
(58266)

SÜRGŐSEN tömbházlakást vásárolok.
Tel. 0745-423-310. (58267)

KIADÓ bútorozott garzon a központ-
ban (Victoriei–Győzelem tér), 140
euró/hó + kaució. Tel. 0752-379-608.
(58332-I)

ELADÓ jó állapotban levő ház: 3
szoba, konyha, fürdő, garázs és mel-
léképületek, 19 ár, Holtmaroson, a
központban. Érdeklődni a 0365/800-
454-es telefonszámon. (58261-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (56798)

TERMOPÁN, szalagfüggönyök és re-
dőnyök szerelése és javítása. Tel.
0744-504-536. www.bizoo.ro/
firma/scprofoservsrl (58859)

EGYEDÜLÁLLÓ, idős személy lelkes
gondozását, támogatását vállalom
előnyösen, örökség ellenében. Tel. 0752-
437-054.  (1355)

FIGYELEM! Ha bármilyen panasza van
az ajtózárakra, telefonáljon! Vagy
megjavítom, vagy kicserélem újjal. Tel.
0743-211-281. (58273)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Jogi személyek kényszervégrehajtó osztálya

Marosvásárhely, Dózsa György u. 1–3. szám
Tel: 0265/250-982 Fax: 0265/261-093  E-mail: dan.tatar.ms@anaf.ro 

Eladási közlemény
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa
György utca 1–3. szám) 2017. január 27-én 11 órai kezdettel nyilvános
árverésen értékesíti az alábbi javakat, az állami adósságok bevételezése
érdekében. Az eladásra szánt javak az alábbi cégek tulajdonában vannak: 
LANGUAGE 03 SCHOOL KFT., adószám: 30280751 – Marosbárdos 11A,
Maros megye, végrehajtási dosszié száma: E1583 
– két db ASUS márkájú laptop. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 190
lej/db. Héa: 19%; 
– két db Toshiba Satellite márkájú laptop, Felértékelési vagy kikiáltási ár héa
nélkül  200 lej. Héa: 19%; 
– MSI MS-N811 márkájú laptop. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 175
lej. Héa: 19%; 
– GRUNDIG márkájú, LED-es HD tévékészülék, 2000-es gyártású.
Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 175 lej. Héa: 19%; 
– 2010-es gyártású porszívó, 1800 W-os. Felértékelési vagy kikiáltási ár, héa
nélkül 65 lej. Héa: 19%; 
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti, amelyet 50 százalékkal
csökkentettek a 2015. évi 207-es törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre
vonatkozó 250. cikkelyének 11. bekezdése értelmében. 
ECON TRANING RO KFT., CUI 25540685, Marosvásárhely, Păltiniş utca 13.
szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma: E1215
– Seat Ibiza személygépkocsi, 2002-es gyártású, 1198 köbcentis,  piros,
benzines, rendszáma MS-15-FAR, kikiáltási ár 3.564 lej + héa 19%; 
Az árverésen a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti, amelyet 50 százalékkal
csökkentettek, a 2015. évi 207-es törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre
vonatkozó 250. cikkelyének 11. bekezdése értelmében.  A gépkocsira
környezetvédelmi  illetéket kell fizetni. 
PARMES KFT., CUI 14245973, Szénafű, Fő út 20. szám, Maros megye,
dosssziészáma: L901
– Sony Vaio laptop, kikiáltási ár 270 lej + 20% héa. Az árverésen a kikiáltási árat
a felértékelési ár jelenti, amelyet 50 százalékkal csökkentettek, a 2015. évi 207-
es törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 250. cikkelyének 11.
bekezdése értelmében. 
CLEOPATRA ADVERTISING KFT., CUI 28327647, Marosvásárhely,
Cernavoda utca 1/15., Maros megye, dossziészáma:  C2496
– 3000x3000x3000-es reklámkocka 20x20x2-es szögvasból, két darab,
kikiáltási ár 4.250 lej/db + héa 19%; 
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti, amelyet 50 százalékkal
csökkentettek, a 2015. évi 207-es törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre
vonatkozó 250. cikkelyének 11. bekezdése értelmében. 
SMART CAR WASH KFT., CUI 32934330, Marosvásárhely, Segesvári út 40.
szám, Maros megye, dossziészáma: S250
– Nicolini&C márkájú vízpumpa, 1450 RPM, 3 db, kikiáltási ár 450 lej/db + 19%
héa
– szőnyegszárító állvány, 360 lej +  19% héa
– két db szárítókeret, 200 lej/db + 19% héa. 
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti, amelyet 50 százalékkal
csökkentettek, a 2015. évi 207-es törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre
vonatkozó 250. cikkelyének 11. bekezdése értelmében. 
RG STAHL UND MASCHINENBAU KFT., CUI 33462626, Marosvásárhely,
Pandúrok útja  43/6., Maros megye, dossziészáma:  R1449
– 5900 négyzetméter kültelek Koronkában, szám nélkül, szántóterület,
telekkönyvszáma 51828, kataszterszáma 1008. Kikiáltási ára 145.050 lej,
héamentes*. 
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti, amelyet 50 százalékkal
csökkentettek, a 2015. évi 207-es törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre
vonatkozó 250. cikkelyének 11. bekezdése értelmében. 
*A héánál alkalmazott szabályokat és arányokat az ingatlanok/ingóságok
esetében  a 2015. évi 227-es, pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó
törvény tartalmazza.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra,
hogy értesítse erről a végrehajtót a licit időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami
Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298,
adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, a
román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat
másolatát, a külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű
fordítását, a román magánszemélyek esetében a személyazonossági
igazolvány másolatát, az adóhivatal igazolását, hogy nincsenek tartozásaik, és
jelenjenek meg az árverés megszabott időpontjában és helyszínén. 
Jelen okirat a közléstől vagy tudomásulvételtől számított 15 napon belül
megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi 207-es újraközölt,
módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó
260. és 261. cikkelye értelmében. 
A 2015. évi 207-es újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi
eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja
értelmében a kényszervégrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem
kötelező. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265/250-982-es
telefonszámon, 166, 179-es mellék. 
Jelen közlemény kifüggesztésének dátuma: 2017. január 13. 
Dénes Irén, Cîmpeanu Carolina 
a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője                 osztályvezető

Andersen varázslatos vilá-
gába, egy víz alatti király-
ságba hívja közönségét
január 15-én az Ariel Ifjúsági
és Gyermekszínház magyar
társulata. A kis hableány című
mesejáték előbemutatójára
vasárnap délelőtt 11 órakor
kerül sor, ezt követően a hét
első három napján délelőttön-
ként bérletes előadásként lát-
ható a produkció. Az előbe-
mutatóról, illetve a társulat
év eleji kínálatáról és további
terveiről Gabriel Cadariu igaz-
gatóval beszélgettünk.

– Miért előbemutató?
– Szeretnénk egy kicsit „bejá-

ratni” az előadást, a fogadtatás
függvényében még finomíthatunk
rajta. Nem első alkalommal szerve-
zünk előbemutatót a hivatalos be-
mutató előtt. A kis hableány
premierjére február 12-én, vasárnap
délelőtt 11 órakor kerítünk sort.

– Mit tudhatunk az előadásról?
– Ariel, a kis hableány történetét

az ismert Andersen-mese alapján
Oana Leahu írta és állította szín-
padra, a szöveget Székely Katalin
fordította magyar nyelvre. Az elő-
adás zenéjét Zeno Apostolache sze-
rezte, a koreográfia Ruszuly Ervin
munkája, a díszleteket Lukácsy Il-
dikó tervezte. A produkció során
egy gyönyörűséges vízi világ tárul
a nézők elé. A cselekmény végig az
eredeti mese fonalát követi, ugyan-
akkor a hagyományos elemek egy
modernebb koreográfiával és tár-
gyanimációval ötvöződnek.
Vendégjáték kamaszoknak

– Mit láthat még januárban az
Ariel Színház közönsége?

– Mint már többször szó esett
róla, partnerkapcsolatban állunk a
pécsi Bóbita Bábszínházzal. Tavaly
augusztusban mi vittük el hozzájuk
A brémai muzsikusok című elő-

adást, január 29-én, vasárnap pedig
ők jönnek el hozzánk, méghozzá
két előadással. A gyermekeknek
szóló Szélkötő Kalamonát délelőtt
11 órakor játsszák, 17 órakor pedig
egy nagyon izgalmas, a középisko-
lás korosztályt megszólító produk-
ciót, Az ablak címűt mutatják be. Ez
utóbbi a kamaszok mindennapjai-
ról szól, az ő gondjaikat, döntésle-
hetőségeiket járja körül. A
produkció után a három szereplő
csoportokra osztja és egy drámape-
dagógiai gyakorlatba vonja be a
közönséget. A téma a fiatalkori út-
keresés. A jelenlevők arról fogal-
mazhatnak meg válaszokat, hogy
az öngyilkosság helyett milyen le-
hetőségek kínálkozhattak volna a
főhős problémáinak megoldására.
A tinédzserek megszólítása, az,
hogy otthonosabban érezzék ma-
gukat a színházunkban, és az elő-
adásaink során fontos kérdéseikre
választ kapjanak, számunkra is
fontos kihívás. Az elkövetkezők-
ben a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem hallgatóinak bevonásával
szeretnénk erre nagyobb hangsúlyt
fektetni.

– Mit tartogat még az idei év?
– A továbbiakban A tejkút című

mesejátékkal szeretnénk megörven-
deztetni a gyermekeket. Ez egy igen
dinamikus, élvezetes előadás lesz.
Király István neve nem ismeretlen
a közönségünk előtt, A tejkútnak ő
a szövegírója, zeneszerzője és ren-
dezője is egyben. Még az idén, de
már az új évadban kerül színre egy
másik gyermekelőadás Barabás
Olga rendezésében, illetve egy ma-
gyarországi vendégrendező is szín-
padra állít nálunk egy művet. Az
idei kínálatunkkal elsősorban a
gyermekekre összpontosítunk, de
természetesen műsoron tartjuk az
olyan sikeres felnőttelőadásokat is,
mint a Madame de Sade, illetve a ti-
zenkét éven felülieknek szóló
Momo.

Ariel az Arielben
A kis hableány – előbemutató

Fotó: Koppány István

Nagy Székely Ildikó 



VÁLLALUNK kőművesmunkát, fes-
tést, csempézést, gipszkartonozást,
hőszigetelést. Tel. 0740-212-144.
(58308-I)

NÉMETNYELV-ÓRA felnőtteknek és
gyerekeknek. Tel.  0751-309-402.
(18413-I)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (-I)

JANUÁR 17-től NEMEZELŐTAN-
FOLYAM indul kezdőknek (alsó kor-
határ 10 év) a Dr. Bernády György
Általános Iskolában. Érdeklődni, je-
lentkezni: Balás Éva – 0745-373-615,
Deák Attila – 0741-028-396. (58277-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (1341)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (58016-I)

INDUL a kakasdi pálinkafőzde január 13-
án. A szállítás ingyenes a város területén.
Szeretettel várunk mindenkit. Tel. 0753-
067-099. (58269)

SÍRKERETEK, kripták készítése,
javítása. Tel. 0753-924-431. (58270)

KIADÓ 70 m2-es kereskedelmi helyiség
központi helyen. Tel. 0745-824-161.
(58330)

KÖZÉPKORÚ keresztény hölgy,
gyermeknevelést vállalok. Tel. 0762-444-
288. (58324)

HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán garanciával. Eladók
használt hűtők, fagyasztók, kombinál-
tak. Tel. 0722-846-011. (1325) 

ANGOLNYELV-TANÍTÁS személyre
szabottan. Tel. 0723-089-808.
(58344-I)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (58345-I)

SZŰCSMUNKÁT vállalok. Ugyanott
eladók szőrmesapkák. Tel. 0365/409-
634, 0743-807-554, 0740-892-267.
(58347-I)

ENGEDÉLYEZETT, CECCAR-tag
könyvelőnő, kft.-k, egyéni és családi
vállalkozások teljes körű könyvelését
vállalom reális áron. Tel. 0745-397-
763, 8-22 óra között. (58353-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már.
Hiába hullott rád a föld nehéz gö-
röngye, 
emléked szívünkben megmarad
örökre.
Fájó szívvel emlékezünk a szö-
vérdi születésű TAMÁS 
ISTVÁNRA halálának első évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Bánatos fele-
sége, Ida, fia és családja. (1316)

Szomorú szívvel emlékezünk ja-
nuár 13-án az iszlói születésű
RÉTHI MÁRTON volt vásárhelyi
lakosra halálának 30. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Felesége, Irénke,
gyerekei, Emese, Marcika és azok
családja. (58302-I)

Szomorú szívvel emlékezünk ja-
nuár 13-án id. MIHÁLYDEÁK 
ANTALRA halálának 3. évforduló-
ján. Nyugodjál békében! Szeret-
tei. (58323-I)

Csillag volt, mert szívből szere-
tett, mi is úgy szerettük, ahogy
csak lehetett. Elment tőlünk, mint
a lenyugvó nap, de szívünkben él
és örökké ott marad.
Fájó szívvel és soha el nem 
múló szeretettel emlékezünk 
BUZOGÁNY DÉNESNÉRE szül.
SZÉKELY-BÉRES ÁGNES volt
gyulakutai, majd magyarzsákodi
lakosra halálának első évforduló-
ján. Áldott, szép emlékét őrizzük
egy életen át: szerettei. (58333-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy
édesanyánk, a marosugrai szüle-
tésű 

BONCZ KATALIN 
szül. Trombitás 

szerető anyai szíve 2016. decem-
ber 31-én, 89 éves korában utol-
sót dobbant. 2017. január 14-én
11 órakor veszünk búcsút tőle és
kísérjük utolsó útjára a marosvá-
sárhelyi Jeddi úti temetőben. 

A gyászoló család. (58331-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
dédtata,

id. LÁSZLÓ BÉLA 
a színház volt dolgozója 

2017. január 12-én elhunyt. Te-
metése január 14-én  12 órakor
lesz a református temetőben, re-
formátus szertartás szerint. Nyu-
godjon békében!  

A gyászoló család. (58343-I)

Imádtad családod, mindenkit
szerettél, az volt a boldogságod,
ha örömöt szereztél. Szerettél
volna még közöttünk élni, de a
halál legyőzött, el kellett menni.
Arany volt a szíved, munka az
életed, Isten hívott, mert szere-
tett.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesapa, nagytata, dédtata,
rokon, szomszéd, 

id. MAGYARI ISTVÁN 
86 éves korában örökre megpi-
hent. Örök nyugalomra 2017. ja-
nuár 14-én 13 órakor helyezzük a
marosszentgyörgyi római katoli-
kus temetőben. Emléke legyen
áldott, pihenése csendes! 

A gyászoló család. (58341-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
testvér, rokon, szomszéd és
barát, a székelyhodosi születésű 

NAGY MIHÁLY 
életének 78. évében 2017. január
11-én csendesen megpihent. Te-
metése hétfőn, január 16-án déli
12 órakor lesz a marosvásárhelyi
római katolikus temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (1342-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
prof. dr. BEDŐ KÁROLY 

akadémikus, a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti

Egyetem professzora 
méltósággal viselt szenvedés
után január 10-én, 93. életévében
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Január 14-én, szombaton 14 óra-
kor a római katolikus temetőben
helyezzük örök nyugalomra.
Hisszük, hogy szellemi hagya-
téka, istenfélő-emberszerető élet-
példája szerető családjában és
tanítványaiban tovább él. Nyu-
godjon békében! 

A gyászoló család. (58348-I)

Mély fájdalommal  tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, 

BENEDEKFI ILONA 
szül. Kovács 

súlyos szenvedés után életének
64. évében elhunyt. Temetése ja-
nuár 14-én, szombaton 12 órakor
lesz a meggyesfalvi temetőben.
Nyugodjon békében! 
Emlékét őrzi férje, fiai és család-
juk. (58358-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a forrón szeretett édesanya, test-
vér és rokon, 

özv. BÁLINT SÁRA
szovátai lakos 

életének 90. évében hosszú
szenvedés után megpihent. Te-
metése január 13-án 13 órakor
lesz a szovátai református teme-
tőben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (58357-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, nagytata, dé-
ditata, a székelyberei születésű 

ALBERT SÁNDOR 
nyugalmazott gépkocsivezető
életének 84. évében csendesen
megpihent. 2017. január 14-én 13
órakor veszünk tőle örök búcsút
a marosvásárhelyi református te-
metőben. Emlékét szívünkben
örökké őrizzük. 

A gyászoló család. (58363-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudo-
mást Szász Éva, egykori
osztálytársunk szeretett
ÉDESAPJÁNAK haláláról.
Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Jakab Tibor
osztályfőnök és a XII. C
osztály. (-I)

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki Szász
Évinek szeretett ÉDESAPJA
elvesztése miatt érzett
fájdalmában. A Csiszér
család. (-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki kollégánknak, Bálint
Jánosnak ÉDESANYJA el-
hunyta alkalmából. Nyugod-
jon békében! A marosvásár-
helyi Electromecanica SCM
munkaközössége. (18456-I)

Együttérzésünket fejezzük ki
Bartha Katalinnak férje,
BARTHA FERENC elvesztése
miatt érzett fájdalmában. A
gyászoló családnak vigasz-
talódást kívánunk. 1965-ben a
Bolyai Farkas Líceumban a XI.
D-ben végzett volt osztály-
társak. (58346-I)

Mély együttérzésünket fejez-
zük ki kollégánknak, Benedekfi
Csongornak szeretett édesanyja,
BENEDEKFI ILONKA elhunyta
miatt érzett fájdalmában. Őszinte
részvétünk a gyászoló család-
nak. Kollégái a Fiord Kft-től.
(18451-I)

Osztozunk barátunk, Benedekfi
Csongor fájdalmában, melyet
szeretett ÉDESANYJA elhunyta
okozott. Isten nyugtassa
békében! Az INSTCO 2MB Kft.
munkaközössége. (18350-I)

Őszinte részvétem a gyászoló
családnak prof. BEDŐ
KÁROLY elhunyta alkalmából.
Nyugodj békében, Professzor
Úr! Dr. Domahidi János.
(18452-I)

Megrendülten vettünk tudo-
mást Kovács Péter kollégánk
szeretett APÓSA haláláról.
Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Az Aquaserv
vezetősége. (sz.-I)  

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki
Kovács Péter kollégánknak
szeretett APÓSA elvesztése
miatt érzett fájdalmában. Az
Aquaserv munkaközössége.
(sz.-I)

Dr. BEDŐ KÁROLY  halála
alkalmából őszinte részvé-
tünk. Az 1963-as évfolyam
nevében dr. Mózes Eduárd.
(sz.-I)
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Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, Isten őr-
ködjön pihenésed felett.
Soha el nem múló szeretettel gondolunk ja-
nuár 15-én SZABÓ SÁNDORRA halálának 20.
évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Felesége, Marika, lányai: Babuci és Hajni,
unokái: Árpi és Boti, veje, Karcsi. (58294)

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél.
Nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szí-
vünkben itt él emléked örökre, ha látni aka-
runk, felnézünk az égre. A csillagok között
utazol tovább. Ott várj ránk, ha időnk lejár.
Lelked, reméljük, békére talált, s te már a
mennyből vigyázol ránk. S hogy tudd, mi
soha nem feledünk, szívünkben szeretünk,
rád örökkön-örökké emlékezünk.
Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk
január 14-én a legdrágább édesapára és férjre, JÁNOSI 
ANDRÁSRA halálának 4. évfordulóján. 
Emlékét szeretettel és fájó szívvel őrzi felesége, Jutka és fia,
Attila. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (1327)

Elmentél tőlünk, el sem búcsúztál, 
távozásod, míg élünk, örökké fáj. 
Hiányod elviselni nehéz, 
örökké megtart szívünkben az emlékezés.
Mert elfeledni csak azt nem lehet, 
aki szeretve volt és ő is szeretett. 
Számunkra te sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk január 13-án TÓTH
JÓZSEFRE halálának 7. évfordulóján. 
Emlékét őrzi felesége, Margit, leányai: Manyi, Rózsi és Vera,
családjukkal együtt. Nyugodj békében! (58259)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett barátunk, a Református
Kollégium – Bolyai Farkas Líceum Öregdiákok Baráti Körének
volt vezetőségi tagja,

BARTHA FERENC
hirtelen elhunyt Budapesten.
Bár az utóbbi időben ritkábban találkoztunk, ezek a
találkozások vidámak és kedvesek voltak. A idei nyári
Öregdiákok Világtalálkozóján kellett volna újra együtt lennünk.
Már csak a fenti honból nézhetsz le ránk. Hiányozni fogsz
nekünk, emléked életünk végéig megmarad. Részvétünk és
bátorításunk a családnak.

Az Öregdiákok Baráti Köre. (-I)
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A Népújság
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.

Marosvásárhely 
municípium  

versenyvizsgát szervez 
egy I. besorolású, felső szakmai fokozatú jogTAnáCSoSI
áLLáS betöltésére a kommunikáció, nemzetközi finanszírozású
projektek és humánerőforrás-igazgatóság bérezés és humánerőfor-
rás-osztályára

Az írásbeli vizsgát az intézmény Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyén tartják  2017. február 14-én 10 órakor.  

A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny
III. részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet
benyújtani  a hivatalban, a 87-es irodában, és tartalmazniuk kell
azokat az iratokat, melyeket a   2008. évi 611-es kormányhatáro-
zat 49. cikkelyének 1. bekezdése és a 2013. évi 192-es rendelet 2.
cikkelye ír elő. 

A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a
könyvészet listája a polgármesteri hivatalban, illetve a   webolda-
lon is tanulmányozható.

Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mel-
lékállomásán, naponta 8–14 óra között.

Dr. Dorin Florea polgármester 

A marosvásárhelyi G-ral Av-
ramescu utca 4. szám alatti
székhelyű MUREş INSOL-
VENCY SPRL, az adós no-
VAPRInT MAnAgEMEnT
KFT. cégfelszámolójaként nyil-
vános árverést szervez az adós
cég következő vagyontárgyai-
nak értékesítésére:

– paraffinozottpapír-guillo-
tine, 480 lej, Bourg 361 típusú
könyvfűző, 320 lej, FL 76 guil-
lotine, 560 lej, homlokrakodó,
10.080 lej, kazán, 960 lej, bútor-
zat, 640 lej, Volkswagen Golf
személygépkocsi, 14.720 lej. Az
árak nem tartalmazzák a héát.

Az árverést január 20-án 13
órától tartják a felszámoló
székhelyén, és azonos időpont-
ban megismétlik péntekenként,
a javak értékesítéséig. 

Az árverésen azok a magán-
és jogi személyek vehetnek
részt, akik kifizetik a kikiáltási
ár 10%-ának megfelelő részvé-
teli garanciát, a részvételi díjat,
és megvásárolják a feladatfüze-
tet az árverés előtti napon 13
óráig.

Bővebb tájékoztatás a
0265/261-019, 0265/269-700
vagy a 0745-146-096, 0745-653-
430-as telefonszámon.

Fürdőgyógyászati 
szuper ajánlat!

5 éjszaka 575 lej/csomag/személy 
* Szállás az ALUNIş SZÁLLODÁBAN SZOVÁTÁN
* Teljes ellátás (előre meghatározott menüvel) vagy

félpanziós ellátás (értékjeggyel)
* Kezelés: – nőgyógyászati, reumás, légúti megbetegedésekre

– napi három kezelés, az orvos által előírt 
gyógykezelés az Aluniş gyógyászati részlegen.

A héamentes csomag csak úgy érvényes, ha rendel-
keznek orvosi küldőpapírral.

Az ajánlat 2017. 01. 09–2017. 03. 31. között érvényes,
a szabad helyek függvényében és előzetes foglalás alap-
ján lehet igénybe venni.

A bejelentkezés kötelezően vasárnap történik!

Szeretettel várjuk!
Tel: 0265/570-551; 0741-147-667
e-mail: office@sovata-alunis.ro

web: www.sovata-alunis.ro

JANUÁRRA

Az INPIRO ROMÁNIA fűtéstechnikai
kereskedelmi vállalat 

TERÜLETI  KÉPVISELŐI munkakör
betöltésére munkatársat keres.

Feladatok:
• A termékek alapos technikai ismerete (képzést biztosítunk);
• A vevőkkel való kapcsolattartás;
• A termékekkel kapcsolatos szaktanácsadás biztosítása, a kli-

entúra bővítése.
Elvárások:
• Felsőfokú szakirányú képzés (technikai végzettség);
• Jó műszaki érzék;
• Önállóság, problémamegoldó készség;
• B kat. jogosítvány, kiszállásokra való hajlandóság, vezetői

gyakorlat; 
• Értékesítésben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

Amit ajánlunk:
• Teljesítményarányos bérezés;
• Szolgálati autó, telefon, laptop.
Önéletrajzokat az inpiro@yahoo.ro e-mail-címre várunk, ér-

deklődni is itt lehet.

A FAER IFN RT. Vidékfejlesztési
Beruházási Társaság 

– Szászrégen, Víz (Apelor) utca 5. szám –

versenyvizsgát hirdet egy kockázatkezelői
(manager risc) állás betöltésére

Követelmények: 
– felsőfokú végzettség
– legalább három év tapasztalat bank vagy más pénzügyi intéz-

mények menedzsereként 
– számítógép-kezelési ismeretek (Word, Excel, Power Point stb.

programok) 
– kommunikációs készség
– angol nyelv ismerete 
– B kategóriájú hajtási jogosítvány 
Ajánlatunk: 
– szakemberekből álló közösségben való munka
– vonzó javadalmazási csomag
Az érdekeltek 2017. január 20-án 16 óráig küldjék el szándékle-
velüket és önéletrajzukat a FAER IFN RT. Szászrégen, Víz (Ape-
lor) utca 5. szám (Maros megye) alatti székhelyére, vagy a
0265/511-393-as és a 0265/513-728-as telefon/faxszámokra, illetve
a reghin@faer.ro e-mail-címre. 

Az önéletrajz alapján kiválasztott személyeket 
hívják állásinterjúra. 

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
nyilvános árverést szervez 2017. január 26-án 10 órai kezdettel az
intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő javak
értékesítésére:

– MAI típusú  tömörítő (compactor), kikiáltási ár 2.325 lej. A BT ALL
TEHNOLOGY KFT.   tulajdonát képező tárgyat az állami adósságok behajtása
céljából értékesítik.  

– 1000 W-os légkalapács, kikiáltási ár 230 lej. 

– 800 W-os   légkalapács, kikiáltási ár 165 lej.

– 777 W-os  légkalapács, 3 db, kikiáltási ár  összesen 495 lej. A MIFOR KFT.-D
tulajdonát képező javakat az állami adósságok behajtása céljából értékesítik.
(A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.)

A 2015. évi 207-es, a  pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti ingóságokra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 

A fent említett jogszabály 250. cikkelyének 4. bekezdése j) pontja, valamint  7.
cikkelye értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási
ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN
RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell átutalni, címzett a  Maros
Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 – vagy banki  garancialevelet a
kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott
bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román
nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány
másolatát, pénzügyi igazolást arról, hogy nincsenek adósságaik, ahhoz, hogy a
megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.  

A BT All Tehnology  Kft. és Mifor Kft.-D  javainak árveréséről szóló közlemény
kifüggesztésének időpontja: 2017. január  13. A közleményt kifüggesztik a
Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a Dicsőszentmártoni
Polgármesteri Hivatal székhelyén és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium
weboldalán.   

Bővebb felvilágosítás  a  végrehajtói irodában (Baltatu Gheorghe felügyelő) vagy
a 0265/443-312-es telefonszámon. 


