
A kormány tartalékalapjából Maros me-
gyének 1. 851.000 lej támogatást utal-
nak ki az idei természeti csapások,
főként árvíz sújtotta településeknek.  
A támogatásokról szóló kormányhatá-
rozat az idei 818-as számú román
nyelvű Hivatalos Közlönyben jelent
meg. 

Radnót részesül a legnagyobb összegben
A kormányhatározat értelmében Maros

megye 17 árvíz sújtotta közigazgatási egysége
részesül támogatásban. A legnagyobb összeget,
881 ezer lejt Radnót, 256 ezer lejt Marosugra és
230 ezer lejt Dicsőszentmárton önkormányzata
kapja. 

A Maros Megyei Tanácsnak a Görgényorosz-
falun áthaladó 154E-es jelzésű megyei út
javítására 10 ezer lejt utalnak át. A

dicsőszentmártoni önkormányzat a Botorka-
patakon egy híd újjáépítésére, további hidak,
utak javítására használhatja fel a már említett
összeget. Erdőszentgyörgy önkormányzata út-
javításra 5 ezer lejt, Szováta önkormányzata 
út- és hídjavításra, továbbá medererősítésre 56
ezer lejt kap. Nyárádmagyarósra a községi és
mezei utak javítására 66 ezer lejt, Mikefalvára
hídjavításra 5 ezer lejt, Dédára útjavításra 

A technokrata százada
Választási érdekeiktől függően foglaltak állást a nagy

pártok a független kormányfő hétfőn, Románia 100 cím
alatt közzétett programjával kapcsolatosan. Balról pofont,
jobbról bizalomteljes simogatást kapott az egykori
brüsszeli agrárbiztos, hiszen a szociáldemokraták egy
választási csalásért jogerősen elítélt politikussal cserélnék
le, az ellentábor meg azt reméli, hogy az ő segítségével
rántják ki a tehetetlenségük kátyújában elakadt liberális
szekeret.

Ezek a viszonyulások megerősítik az említett program
egyik legfontosabb megállapítását: a pártoknak az elmúlt
egy év alatt a kormányzástól való félrevonulás alkalmat
és időt adott volna arra, hogy átgondolják a választókhoz
való viszonyulásukat, és visszaszerezzék a szavazók
megrendült bizalmát, de ez elmaradt. A programban
szereplő kormányzási elvek és projektek felsorolásából 
szinte minden politikai szereplő azt szűrte le valamilyen
formában, hogy a kormányfő a választások után is
maradna a posztján. Pártatlan szemmel nézve ez ko-
rántsem biztos, mert ez a dokumentum az eddigiek alapján
egy, a politikai függetlenségéhez ragaszkodó ember víziója
a korrekt kormányzási elvekről és a meglátásában straté-
giai fontosságú tennivalókról. Tulajdonképpen azt mondja el,
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Pótolták 
az oltóanyag-
készletet
A családorvosok átvehetik a köz-
egészségügyi igazgatóságon az influ-
enza elleni oltóanyagot, amelyből
megyénk 10.200 adagot kapott. 
____________2.
Az ’56-os 
forradalom 
és Marosvásárhely
A Magyarországtól teljesen elzárt er-
délyi magyar közösség előbb rádión
és a sajtón keresztül, majd az év nya-
rától kezdve lehetővé vált magánuta-
zások révén némileg szorosabb
érintkezésbe kerülhetett a mélyebb
politikai változásokat átélő anyaor-
szággal.
____________5.
Harminc éve halt
meg Szent-Györgyi
Albert
Ő a „kakukktojás” a magyar vagy ma-
gyar származású Nobel-díjas tudósok
között, mivel az elismerés odaítélése-
kor Szegeden élt és dolgozott. 
____________15.

ŐSZI SZŐNYEGVÁSÁR
NAGY ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

Október 19–23.
között

nagy választékban, 
minden színben 

futó- 
és perzsaszőnyegek

– a gyulafehérvári gyár 
és a Basarabia Grup 
termékei – a Bartók
Béla utca 1–3. szám

alatti 

SAMIRA üzletben.
Minden órában tombola 

és ajándék minden vásárlónak!
Tel.: 0265/269-295, 0740-187-603.

Bemutatta válasz-
tási programját 

az RMDSZ
A magyar nyelv hivatalos székelyföldi stá-

tusának az elérése is szerepel abban a program-
ban, amellyel az RMDSZ a decemberi
parlamenti választások előtt kívánja megszólí-
tani a választókat. A választási programot Kele-
men Hunor, a szövetség elnöke ismertette egy
csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatón. Kele-
men Hunor arra is kitért, hogy aránytalanok az
ügyészségi eljárás alá vont magyar önkor-
mányzati vezetők ellen hozott kényszerin-
tézkedések.

Az RMDSZ elnöke elmondta, hogy a
választási program a magyar közösségi jogok
megerősítésére, a minőségi oktatás
megteremtésére, az erdélyi infrastruktúra fej-
lesztésére és a vállalkozói szféra segítésére, a
családok jólétének és biztonságának a
megteremtésére irányul.

A közösségi jogok sorában megemlítette,
hogy új alkotmány kell Romániának, és ebben
az Erdély és Románia egyesülését kimondó
gyulafehérvári nyilatkozatnak is helyet kell biz-
tosítani. Úgy vélte, ezt az a körülmény teszi
lehetővé, hogy Románia 2018-ban ünnepli az

(Folytatás a 4. oldalon)

A felmért károk értékének harmadát utalták ki

Támogatás a településeknek



Székelyföldi vadásznapok 
Erdőszentgyörgyön
Október 21–23. között az erdőszentgyörgyi Rhédey-kas-
télyban szervezik meg a Székelyföldi Vadásznapokat,
melynek keretében vadásztrófea-kiállítás, erdélyi kopó
szemle és régi fegyverkiállítás is lesz. Ma a „vadászati
akadémián” a vadászetika és etikett, illetve trófeabírálat
lesz a téma. Szombaton reggel fél tízkor kerül sor a meg-
nyitóra, majd az ünnepélyes Szent Hubertus-misére. A

kastélyban a nagyközönség rendkívül látványos kiállítást
tekinthet meg, kitömött állatok, vadásztrófeák, régi fegy-
verek lesznek közszemlén. Szintén szombat reggel
indul a főzőverseny, az alkalomhoz illően vad- és 
halételek rotyognak majd az üstökben. Délután 2 órá-
tól elsősorban a kutyabarátokat várják a kastély udva-
rára, ahol második alkalommal kerül sor az erdélyi
kopó szemlére. Szombaton 12 órától Varga Miklós, 17
órától pedig a Titán zenekar akusztikus koncertjét hall-
gathatják meg az érdeklődők. A rendezvény zárónapján,
vasárnap a bözödújfalusi tónál szerveznek horgászver-
senyt. 

Győzelemmel mutatko-
zott be a Maros Kosárlab-
daklub férficsapata a
nemzetközi sportági
szövetség Europe Cup
elnevezésű kupasoroza-
tában.

A Tigrisek az észt
TLÜ/Kalev ellen nyertek
70:58-ra, szerda este. A
mérkőzés csak az első két
negyedben volt kiegyensú-
lyozott, szünet után döntő
előnyre tettek szert a
házigazdák, és
megérdemelten nyertek.
Mohammed 18 pontot tett
hozzá a sikerhez, Kalve és
Martinic pedig 10-10
ponttal járult hozzá a di-
adalhoz.

„A győzelemnek
örülök, mégsem vagyok
maradéktalanul elégedett,
mert a csapat játékában a
jó időszakokat gyakran
nagyon gyenge periódusok
váltják. Ezen kell dolgoz-
nunk, hogy ezt kiküszöböljük” – értékelte csapata játékát
Szászgáspár Barnabás vezetőedző.

Szerdán pályára lépett Marosvásárhely női együttese is:

a Sirius KK a Nemzeti Liga 4. fordulójában a bajnoki
címvédő Sepsi SIC alakulatát fogadta, és vereséget
szenvedett. Az eredmény 64:101. (F. A.)

Mezőgazdasági kiállítás 
és vásár Ákosfalván 

Az ákosfalvi önkormányzat harmadszor szervez mezőgaz-
dasági kiállítást és vásárt, ahol állattenyésztők, zöldség-
és gyümölcstermesztők, takarmány- és mezőgazdasági-
gép-forgalmazók állíthatják ki termékeiket. A kiállítás októ-
ber 21-én és 22-én, ma és szombaton lesz az ákosfalvi
sport- és szabadidőközpontban. Bővebb tájékoztatás, je-
lentkezés a 0744-509-168-as telefonszámon. 

Hálaadó istentisztelet 
Madarasi-Feketén 

A madarasi-feketei egyházközségben nagy ünnepre ké-
szülnek, hiszen a gyülekezetnek sikerült felújítani a temp-
lomot és az ősi haranglábat. Október 23-án délután 2
órától hálaadó istentiszteletet tartanak, igét hirdet Jakab
István, a Maros-Mezőségi Egyházmegye esperese, jelen
lesz Farkas Balázs, Magyarország csíkszeredai konzulja
– tájékoztatott Károly Károly, a gyülekezet lelkésze. 

Évadnyitó a KZST-nél
A Kemény Zsigmond Társaság október 25-én, kedden dél-
után 6 órakor tartja évadnyitó összejövetelét a Bernády
Házban. Vendége Anthony Gall PhD építészmérnök, elő-
adásának címe Kós Károly és Toroczkai Wigand Ede
együttműködése Marosvásárhelyen (az előadás magyar
nyelven hangzik el). Közreműködik Kercsó Anna egyetemi
hallgató.

Őszi hangulatok
A marosvásárhelyi Őszi Szimfóniák rendezvénysorozat ke-
retében a Marx József Fotóklub Őszi hangulatok címmel
fotókiállítást rendez a várbeli Szűcsök bástyájában. A kiál-
lítás a rendezvény ideje alatt 11 órától 20 óráig tart nyitva.
A rendezvény lejárta után október 25-étől 12 és 16 óra kö-
zött lesz látogatható. 

A mell- és méhnyakrákról
November 4-én, pénteken 17 órától dr. Kerestély Péter
sepsiszentgyörgyi orvos tart vetítéssel egybekötött elő-
adást Marosvásárhelyen a mell- és méhnyak rosszindulatú
daganatairól, a kialakulásukért felelős tényezőkről és gyó-
gyítási lehetőségeikről. Az előadásban a gyógymódokról,
az alternatív terápiáról, életviteli problémákról, illetve meg-
előzési lehetőségekről lesz szó. A helyszín a Bernády Ház
(Horea utca 6. szám). A belépés minden érdeklődő szá-
mára díjtalan. 

Új néptánccsoport a Napsugárnál
Új néptánccsoportot indít a Marosszék Kulturális Egyesület
keretében működő Napsugár néptáncegyüttes. Minden 10
évet betöltött fiút és lányt szeretettel várnak ma, október
21-én délután 6 órakor a Forradalom utca 45. szám alatt.
További információ a következő telefonszámon: 0744 836-
936, Füzesi Albert együttesvezető.

Gézengúz gyerektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A já-
tékos néptánc- és népdaltanulásra kedden kerül sor 18 órától
óvodások (3-6 év), 19 órától kisiskolások (7-10 év) számára.
Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín: a Dr.
Bernády György Általános Iskola (volt 2-es számú; Dózsa
György u. 11. sz.) tornaterme. Cserecipő szükséges.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma ORSOLYA, 
holnap ELŐD napja. 
ELŐD: régi magyar személynév,
valószínűleg az elő szónak a -d
kicsinyítőképzős származéka.
Ennek a szónak a jelentése: első,
elöl lévő, illetve első rész, kezdet. 

21., péntek
A Nap kel 

7 óra 48 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 24 perckor. 
Az év 295. napja, 
hátravan 71 nap.

Kosárlabda: Siker 
a FIBA Europe Cup 1. fordulójában

A labdarúgó 1. liga
13. fordulójának 

televíziós közvetítési
rendje

Október 21., péntek:
* 18.00 óra: Concordia Chiajna

– Temesvári Poli ACS
* 20.30 óra: Konstancai Viitorul

FC – Kolozsvári CFR
Október 22., szombat:
* 18.00 óra: Medgyesi Gaz

Metan – USK Craiova
* 20.30 óra: Bukaresti Dinamo

– Zsilvásárhelyi Pandurii
Október 23., vasárnap:
* 18.00 óra: Jászvásári CSM Po-

litehnica – Voluntari FC
* 20.30 óra: Marosvásárhelyi

ASA – Bukaresti FCSB

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. Az 1. liga 13. fordulójában a Marosvásárhelyi ASA a

Bukaresti FCSB-t fogadja. A találkozó vasárnap 20.30 órakor kezdődik.
A 3. liga V. csoportjában (9. forduló): ma 15 órától: Marosvásárhelyi ASA II –

Nemeszsuk (Trans-Sil stadion, 2-es pálya); szombaton 15 órától: Radnót SK –
Nagyszeben, Szászrégeni Avântul – Medgyesi Gaz Metan II.

A 4. ligás bajnokságban a 10. forduló mérkőzéseit rendezik a hét végén. A
műsor: ma délután 4-től: Nyárádtő – Marosvásárhelyi MSE; szombaton 11-től:
Erdőszentgyörgy – Marosvásárhelyi Atletic, Marosludas – Marosoroszfalu,
Marosvásárhelyi Gaz Metan – Szováta (meggyesfalvi pálya), Kutyfalva –
Marosvásárhelyi Juvenes, Ákosfalva – Nagysármás, Náznánfalva – Nyárádszereda.

KOSÁRLABDA. Alexandrián vendégszerepel a Marosvásárhelyi Sirius KK női
csapata a Nemzeti Liga 5. fordulójában. A találkozó szombaton 18 órakor
kezdődik.

RÖPLABDA. A női A1 osztályú bajnokság 3. fordulójában a Marosvásárhelyi
CSU Medicina Bákóban játszik, a helybéli Ştiinţa ellenfeleként, szombaton 17
órától.

KÉZILABDA. A női A osztályú bajnokság B csoportjának 5. fordulójában,
vasárnap 17 órától a ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi Mureşul – Dacia
Mioveni.

A családorvosok átvehetik a közegészségügyi igaz-
gatóságon az influenza elleni oltóanyagot, amelyből
megyénk 10.200 adagot kapott. Ezt elsősorban a
leginkább veszélyeztetett személyek, idősek, krónikus
betegek, az egészségügyben dolgozók igényelhetik, s
ha maradt, akkor mások is. Amint dr. Uifălean
Gabriela, a közegészségügyi hatóság szóvivője
értesített, további 2.500 adagot várnak, a múlt évben

ugyanis 14.000 személynek adták be megyénkben a
védőoltást. 

Két és fél hónapig lesz elegendő a 2.700 adag hexa-
valens oltóanyag, amiből szeptemberben fogyott el a 
készlet. Így a skarlát, merevgörcs, szamárköhögés, hepati-
tisz B és gyermekbénulás elleni oltást a 2, 4 és 11 hónapos
csecsemőknek utólag fogják beadni. Akik most töltik a két
hónapot, azokat időben be tudják oltani. (bodolai)

Pótolták az oltóanyagkészletet
   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _______________________________________ 2016. október 21., péntek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2016. október 20.

1 EUR 4,5059
1 USD 4,0887

100 HUF 1,4705
1 g ARANY 165,4595

IDŐJÁRÁS
Napos idő

Hőmérséklet:
max. 160C
min. 80C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

22, 23, 39, 18, 34 + 4 NOROC PLUS: 1 1 5 9 6 9 

14, 30, 7, 2, 8, 33 SUPER NOROC:2 1 0 9 3 6

11, 36, 7, 31, 19, 12 NOROC: 0 6 4 8 7 7 7

Meghívó
A Traian Vuia Szakképző Líceum – Marosvásárhely Dózsa György utca 102. szám – szeretettel

meghívja volt tanárait és diákjait az iskola fennállásának 50. évfordulójára szervezett ünnepélyre,
mely október 27-én 10 órakor kezdődik a Mihai Eminescu Kulturális Központban.

Az iskola vezetősége

Fotó: Nagy Tibor
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Elhunyt Radu Câmpeanu
A PNL szerda este jelentette be, hogy az alakulat
rendszerváltás utáni első elnöke, Radu Câmpeanu
elhunyt, és részvétét fejezte ki a családnak. Radu
Câmpeanu 94 évet élt. A második világháború idején
az egyetemi ifjúság elnöke volt. A kommunizmus ide-
jén politikai elítéltként börtönbe zárták, később Fran-
ciaországba emigrált. A kommunizmus bukását
követően hazatért Romániába, újjáalakította a Nem-
zeti Liberális Pártot, 1990-ben pedig indult az állam-
elnök-választásokon. 2008. december 12-éig volt
szenátor. (Mediafax)

Meggyanúsítottak egy férfit 
a Teréz körúti robbantással 

Előre kitervelten, több emberen, hivatalos személy
sérelmére elkövetett emberölés kísérletével és rob-
banóanyaggal való visszaéléssel gyanúsított meg a
Központi Nyomozó Főügyészség egy magyar állam-
polgárságú, ez idáig büntetlen előéletű fiatalembert
a Teréz körúti robbantással összefüggésben – jelen-
tette be csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Ke-
resztes Imre főügyész. Keresztes Imre elmondta: a
fiatalember a gyanúsítás ellen és őrizetbe vétele
ellen is panasszal élt, ugyanakkor a főügyészség
kezdeményezi előzetes letartóztatását. Beszámolt
arról is, hogy a gyanúsított a felvételek alapján egye-
dül követte el a bűncselekményt, a nyomozás során
nem merült fel, hogy bérgyilkosként robbantott
volna. (MTI)

Brit hadihajók kísérnek 
egy orosz flottaegységet

A brit királyi haditengerészet két hajója kísér egy
orosz flottaegységet, amely az Északi-tengeren a La
Manche-csatorna felé tart. A brit védelmi miniszté-
rium csütörtöki bejelentése szerint két romboló, a
Duncan és a Dragon, valamint a Richmond nevű fre-
gatt figyeli az orosz flotta mozgását. A tíz egységből
álló orosz konvoj zászlóshajója a Kuznyecov Ten-
gernagy nevű repülőgép-hordozó, és a flottához tar-
tozik a Nagy Péter cárról elnevezett atom-
meghajtású cirkáló, több romboló és kiszolgáló hajó,
valamint egy tengeralattjáró. Az orosz flotta a brit saj-
tónak nyilatkozó védelmi szakértők szerint a Föld-
közi-tenger keleti térségébe tart, hogy
bekapcsolódjon a szíriai hadműveletekbe. (MTI)

Kurd területet bombázott 
a török légierő

A Népvédelmi Egységek (YPG) nevű szíriai kurd mi-
lícia által ellenőrzött területet bombázta szerda késő
este a török légierő Szíriában, Aleppó várostól
északra – jelentette csütörtökön az Anadolu török ál-
lami hírügynökség a török haderő közleményére hi-
vatkozva. A beszámoló szerint a légicsapásokban
160-200 kurd fegyveres meghalt, továbbá megsem-
misült 18 kurd célpont, köztük lánctalpas páncélko-
csik, óvóhelyek, fegyver- és lőszerraktárak, valamint
parancsnoki épületek is. (MTI)

amin és ahogyan az elvileg a választók érdekeinek
képviseletére négyévente bizalomért visszajáró pártok-
nak a rendszerváltás óta fáradságot nem kímélve dol-
gozniuk kellett volna. Amely esetben nem itt tartanánk,
ahol.

Ha továbbra is így ragaszkodik függetlenségéhez ez
a brüsszeli irodákban elismerést szerzett technokrata,
akkor aligha fogják pártmundérba öltöztetni, mert nem
pályázik politikai babérokra. De nem is az a fontos
igazából, hogy marad-e az egykori uniós agrárbiztos a
bukaresti kormánypalotában. Sokkal többet számítana,
ha a pártok belátnák, hogy a kormányzási elvek és
stratégiai célok tekintetében konszenzusra lenne szük-
ség. Nem azért, mert két év múlva lesz az ország jelen-
legi formájában való fennállásának a centenáriuma,
hanem azért, mert ha továbbra is így mennek a dolgok,
akkor maradunk az államközösség szegénytanyája,
ahonnan a tanult fiatalok menekülnek amerre látnak, az
itthon maradók pedig sosem törnek ki a nyugati multik
modern rabszolgaigájából.

Lehet, hogy a konszenzuskeresésre már a decemberi
választások is rákényszerítik a politikumot, mert ha
hinni lehet a felméréseknek, akkor senki nem szerez
egyedüli kormányalakítást biztosító többséget az új
törvényhozásban. Kérdés, hogy ezekből az elvekből
mennyit fogadnak meg a politikusok. Hogy ne teljen
még egy évszázadba, amíg utolérjük az európai életszín-
vonalat.

A technokrata százada
(Folytatás az 1. oldalról)

Az RMDSZ azt mérlegeli, hogy Sebastian Bodut, az
adóhatóság (ANAF) volt elnökét indítsa a decemberi
parlamenti választásokon Konstanca megyében –
írja csütörtöki számában a Krónika napilap.

A bukaresti napilapok által felröppentett információt az
érintett politikus nem kívánta kommentálni a lapnak. Kovács
Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke viszont megerősítette,
hogy tárgyalnak Boduval. Hozzátette, a politikus jelöltségéről
várhatóan a hét második felében hoz végleges döntést a
szövetség elnöksége.

„Sebastian Bodu egy olyan rutinos politikus, aki tiszteli az
RMDSZ értékrendjét, vállalja a választási programunkat, a
karrierje során soha nem volt olyan nyilatkozata, amelyben ki-
fogást találnánk. Az ANAF volt elnökeként komoly tapaszta-
latra tett szert, és úgy gondoljuk, hogy a kampányban
gazdasági vonatkozású témákat tud majd képviselni,
elsősorban a kis- és középvállalkozókat tudja megszólítani” –
idézte Kovács Pétert a Krónika.

Az ügyvezető elnök hozzátette: úgy gondolja, hogy szükség
van a magyar és a román társadalom közötti párbeszéd
erősítésére, ezért „szükség van ilyen lépésekre is”.

Konstanca megye lakosságának mindössze 0,1 százaléka,
407 személy vallotta magát magyarnak a 2011-es népszám-
láláson.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke csütörtöki kolozsvári
sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva kijelentette:

maga Sebastian Bodu kereste meg a szövetséget azzal az aján-
lattal, hogy RMDSZ-színekben indulna a választásokon, és
nem ő az egyetlen román politikus, aki hasonló kéréssel
fordult a szövetséghez. Az RMDSZ elnöke fontos
üzenetnek tartotta, hogy egyre több román ember te-
kinti a szövetséget megbízható komoly partnernek.
Hozzátette, az RMDSZ-tagság és a szövetség pro-
gramjának az elfogadása a feltétele annak, hogy valaki
a szövetség jelöltje lehessen. Elmondta, hogy az Erdé-
lyen kívüli jelöltek kiválasztása folyamatban van. A
szövetség még mindig 15-20 jelöltet keres.

A jogász végzettségű Sebastian Bodu 2005 és 2007 között
vezette az adóhivatalt, 2007 és 2014 között európai parlamenti
képviselő volt a PD színeiben. Pártjának a PNL-vel való
egyesülése után nézeteltérése támadt az alakulat
vezetőségével, mely nem támogatta jelöltségét. Decemberben
ismét megyei pártlistás szavazással választják meg az ország
parlamentjét. A választás arányos képviseletet biztosít a részt
vevő pártoknak. Amint a Krónika emlékeztet rá, ebben a
szavazási rendszerben sem példátlan, hogy a töredékszavaza-
tok Erdélyen kívüli mandátumokat is juttattak az RMDSZ-
nek. 2000-ben például bukaresti listán lett képviselő Pataki
Júlia, míg Vajda Borbála a dél-romániai Călăraşi megyében
szerzett szenátori mandátumot. Arra még nem volt példa, hogy
a szövetség valamely jelöltlistáját román nemzetiségű jelölt
vezesse. (MTI)

Az igazságszolgáltatás nem teljes, amíg nem sikerül
visszaszerezni a bűnös módon szerzett vagyonokat
– mutatott rá Dacian Cioloş miniszterelnök csütör-
tökön a témáról Bukarestben rendezett nemzetközi
konferencián.

A kormányfő szerint jövő évtől kezdődően válik
működőképessé a zár alá helyezett vagyontárgyakat kezelő
országos ügynökség (ANABI), amelynek létrehozásáról tavaly
év végén fogadott el törvényt a parlament. Mint mondta, az
általa vezetett szakértői kormány egyik prioritása volt az
ANABI szervezeti felépítése, a működéséhez szükséges jog-
szabályok kidolgozása.

Cioloş szerint Romániában mintegy félmilliárd euró értékű
elkobozott vagyont kell visszaszerezni a költségvetés számára.
A bűnözésből származó vagyonok visszaszerzésével
foglalkozó európai ügynökségek hatodik, bukaresti konferen-
ciáján Augustin Lazăr legfőbb ügyész beszámolt arról, hogy
az utóbbi négy évben 12-szeresére, 2,6 milliárd euróra nőtt az
elkobzás biztosítékaként elrendelt ügyészségi vagyonzár: ezt
a vagyont kell kezelnie a most szerveződő ANABI-nak.

Az ügynökség a zár alá vont ingatlanokat és a 15 ezer eu-
rónál értékesebb ingóságokat kezeli a bűnvádi eljárások
időtartama alatt, és már a jogerős ítélet előtt is eladhatja őket,

ha a bíróság előtt bebizonyítja, hogy azok értéke egy éven
belül több mint 40 százalékkal csökkenne.

A jogerősen elkobzott ingatlanokat az ügynökség a megyei
önkormányzatok kérésére ingyenesen a közigazgatási in-
tézményeknek adományozhatja társadalmi célú felhasználásra,
vagy térítésmentesen alapítványok, egyesületek használatába
adhatja. Az elkobzott pénzt vagy az értékesített vagyontár-
gyakból származó összegeket az ANABI – a törvényben pon-
tosan megszabott arányban – szétosztja az oktatási
minisztérium, az egészségügyi tárca, a belügyminisztérium,
az ügyészség, az igazságügyi minisztérium és a civil szféra
között.

Laura Codruţa Kövesi, a korrupcióellenes ügyészség
(DNA) vezetője korábban több ízben sérelmezte, hogy a vád-
hatóság által elért jogerős ítéletekben szereplő vagyonelkobzá-
sok töredékének sikerül csak érvényt szerezni, pedig az
igazságszolgáltatás csak akkor érhet el elrettentő hatást a kor-
rupció elleni harcban, ha a vétkeseket nemcsak néhány év 
szabadságvesztéssel büntetik, hanem megfosztják őket
törvénytelenül szerzett vagyonuktól is.

A bíróságok által elrendelt vagyonelkobzások mindössze 14
százalékát sikerült tavaly behajtani, de ez is jelentős előrelépés
a korábbi évek 5 százalékos arányához képest. (MTI)

Cioloş: nem teljes az igazságszolgáltatás 
a bűnözésből származó vagyonok elkobzása nélkül

Romániában 8,7 százalékkal csökkent a járműgyár-
tás az első három negyedévben a tavalyi hasonló
időszakhoz mérten – közölte csütörtökön az autó-
gyártók és -importőrök egyesülete (APIA).

Az első kilenc hónapban 272 396 járművet gyártottak, ami
8,7 százalékos visszaesés. A termelés nagy részét – 239 110
autót – a francia Renault tulajdonában levő Dacia biztosította,
az amerikai Ford 33 286 járművet gyártott.

A legnagyobb kereslet a Dacia Duster iránt van, amelyből
tavalyhoz képest 12,6 százalékkal többet, több mint 141 ezret
gyártottak. Második a Dacia Sandero, amelyből 11,9 száza-
lékkal kevesebb, 39 500 készült. Harmadik a Ford B-Max
modell, amelyből szintén 14,2 százalékkal kevesebbet, 33 286-

ot szereltek össze. Az APIA adatai szerint Románia 244 993
járművet exportált az első három negyedévben, ami 9,2 száza-
lékos visszaesés a tavalyi év hasonló időszakához képest.

A román autópiac ugyanakkor 18,6 százalékkal bővült a
vizsgált időszakban, miután 101 468-ra nőtt az eladott autók
száma. Személygépkocsikból több mint 82 ezret adtak el, ami
csaknem 18 százalékos növekedés. Az egyesület becslése 
szerint az év elején előrevetített 10-12 százalékos piac-
növekedést sikerül majd meghaladni az idén.

Továbbra is a Dacia a piacvezető 30 százalékos pi-
acrészesedéssel, második a Volkswagen 10 százalékkal, har-
madik a Skoda, amely 9 százalékot birtokol a piacból.
(MTI)

Jelentősen csökkent a járműgyártás

Újabb sikertelen rakétakísérletet hajtott végre csütörtökön
Észak-Korea – közölte egybehangzóan az amerikai és a dél-
koreai hadsereg. Szűkszavú tájékoztatásuk szerint Észak-
Korea feltehetően egy Muszudan típusú, közepes
hatótávolságú ballisztikus rakétát bocsátott fel az ország észak-
nyugati részén fekvő Kuszong város melletti támaszpontról,

de a rakétakísérlet sikertelen volt. A Muszudan észak-koreai
gyártmányú rakéta, először 2010 októberében egy katonai
díszszemlén volt látható nyilvánosan. Elvileg 2500-4000 kilo-
méter a hatótávolsága, képes elérni Dél-Koreát és Japánt, il-
letve a csendes-óceáni Guam-szigetét, ahol amerikai katonai
támaszpont van. (MTI)

Újabb sikertelen rakétakísérletet hajtott végre 
Észak-Korea

Ország – világAz adóhatóság volt elnökét indítaná az RMDSZ
Konstanca megyében



12 ezer lejt, Marosvécsre hídjavításra 3 ezer lejt,
Felsőrépára 35 ezer lejt, Görgényszentimrére hidak,
erdei utak javítására 7 ezer lejt, Marosugrára 
256 ezer lejt, Kutyfalvára utak és hidak javítására
74 ezer lejt, Ádámosra 26 ezer lejt, Bonyhára 80
ezer lejt, Segesvárra útjavításra 100 ezer lejt utaltak
ki. 
A becsült kár egyharmadát kapták a települések 

Kacsó Antal, Nyárádmagyarós polgármestere el-
mondta, hogy az áradás után 200 ezer lejes kárt állapí-
tottak meg a községben, ez az összeg szerepelt a

prefektúra által összesített listán is, azonban ennek
mindössze egyharmadát kapták meg. Az áradás a se-
lyei utat tette járhatatlanná, ezt akkor frissiben
önerőből kellett kijavítani. A kormány által kiutalt
összeggel azonban sikerül megjavítani a szóban forgó
útszakaszt. 

Miklós Tibor László, Ádámos polgármestere ha-
sonló helyzetről számolt be, hiszen ez a község is csak
az igényelt összeg egyharmadát kapja meg a becsült
kárnak. Itt 80 ezer lejes kárt állapítottak meg, s 26 ezer
lejt kapnak, amiből az Akácos úton egy kilométeres
szakaszt kell megjavítani. 
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A tanintézmények vezető állásaira kiírt
versenyvizsga egységes írásbeli tesztjét követően ok-
tóber 18–19-én tartották az első szóbeli vizsgákat.
Ezek során a jelöltek önéletrajzában feltüntetett eddigi
eredményeket és a megpályázott tanintézmény
vezetésére kidolgozott tervet vette figyelembe az öt-
tagú bizottság. Ezekben a tanfelügyelőségről két, az
iskola és a helyhatóság részéről ugyancsak két-két
személy vett részt, és megfigyelőként jelen voltak a
szülők, diákok és a szakszervezet képviselői. Az első
két napon, október 18-án és 19-én több tanintézmény
esetében is eldőlt, hogy ki fogja vezetni az elkövetkező
években. 

A marosvásárhelyi középiskolák közül már biztos,
hogy a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója
Mátéfi István matematika-, aligazgatója Hajdu Zoltán
történelemtanár lesz. 

A sáromberki szakközépiskolát továbbra is Incze
Jenő igazgatja, a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklubot
Gyarmati Ferenc fogja vezetni. 

A Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskola

élén marad Körtesi Sándor. A Dózsa György községi
iskolát Airizer László, a maroskeresztúrit Albert
Zoltán, a gernyeszegi Teleki Domokos iskolát Antal
Levente Mihály, a balavásári Török János Általános
Iskolát Vajda József Attila, az ákosfalvit Józsa
Gabriella, a backamadarasi Kiss Gergely Általános
Iskolát Marc Erzsébet, a nyárádgálfalvi Szentiváni Mi-
hály iskolát Gáspár Ildikó, a marossárpataki Adorjáni
Károly Általános Iskolát Mózes Sándor, a vajdaszent-
iványit Nagy Erika, a csíkfalvit Balogh Tünde, a
nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskolát pedig
Trufán József fogja vezetni.  

A marosvásárhelyi Mihai Eminescu középiskola
aligazgatója Szilágyi András, a George Coşbuc iskoláé
Gábor Judit, az Alexandru Ioan Cuza Általános
Iskoláé Tóth Imola-Erzsébet, a szászrégeni Florea
Bogdan iskoláé Ady Gyöngyvér, a marosszentannai
iskoláé Kedves Teréz, a Ludasi 1-es Számú Általános
Iskoláé Enyedi Mihály lesz. 

A szóbeli vizsga az elkövetkező napokban foly-
tatódik. (b.gy.) 

Zajlik a szóbeli vizsga az igazgatói állásokért 
Az első két nap eredményei 

Tegnap sajtótájékoztatón mutatkoztak be a
Szociáldemokrata Párt (PSD) parlamenti vá-
lasztásokon induló Maros megyei listavezetői.
Vasile Gliga képviselő, a szervezet megyei el-
nöke nem indul újabb mandátumért. 

Mint mondta, úgy gondolja, elég volt nyolc év a
törvényhozásban, az elkövetkezendőkben itthon akarja
erősíteni a pártot. A jelöltlistát a PSD
megyei végrehajtó bürója fogadta el,
kedden az országos bürónak is rá kell
bólintania.

A képviselőlista vezetője Buicu Florin,
a megyei PSD alelnöke, második mandá-
tumot szeretne szerezni a december 11-i
választásokon, és a továbbiakban is az
egészségügyi bizottságban akarja foly-
tatni a munkát. 

A második helyen Socotar Dinu
megyei tanácsos, a megyei PSD alelnöke
található. Vállalkozóként, illetve a
marosvásárhelyi, valamint a megyei
tanácsban szerzett többéves tapasztalatait
ezeken a területeken szeretné gyümöl-
csöztetni. A lista harmadik helyezettje Dan

Vasile libánfalvi polgármester, a PSD helyi elnöke. A
többi jelöltet is a vidéki polgármesterek, megyei és
helyi tanácsosok közül választotta ki a megyei vezetés.

A szenátori lista első helyén Soporan Horea
mérnök, a marosvásárhelyi PSD elnökének neve áll, a
lista további helyein szintén polgármesterek, helyi
vagy megyei tanácsosok neve olvasható. (mózes)

Bemutatkoztak a PSD jelöltjei

Támogatás a településeknek

Románia
Maros megye
Szászrégen municípium
Petru Maior tér 41. szám, irányítószám 545300
Adószám: 3675258
Tel. 0265-511112
Fax: 0265-512542
Web: www.primariareghin.ro
E-mail: office@primariareghin.ro
Szám: 26567/2016.10.19.

Közlemény
A 2003. évi 52-es számú, a közigazgatási átláthatóságra vonatkozó,

utólag módosított és kiegészített törvény értelmében Szászrégen pol-
gármestere értesíti a lakosságot, hogy kidolgozták a 2017-es évi helyi
adókra és illetékekre vonatkozó határozattervezetet.

A közvitára bocsátott tervezettel kapcsolatos javaslatokat,
észrevételeket vagy véleményeket a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal
közönségszolgálati irodájába lehet benyújtani vagy e-mailen továbbí-
tani az office@primariareghin.ro címre vagy a 0265/512-542-es
faxszámra 2016. november 3-ig. A továbbított anyagokra rá kell írni:
javaslatok a 2017-es évi helyi adókra és illetékekre vonatkozó
határozattervezethez. 

A tájékoztató anyagok tanulmányozhatók Szászrégen polgármesteri
hivatalának hirdetőtábláján vagy a www.primariareghin.ro honlapon.

A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal sajtóirodája

Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. komoly, megbízható FÉRFI
MUNKAERŐT alkalmaz. Követelmények: B kategóriás hajtási jo-
gosítvány, fizikai munkabírás, kellemes megjelenés. Jelentkezni
személyesen lehet a cég székhelyén, a délelőtti órákban, önéletrajz-
zal. Cím: Marosvásárhely, Dózsa György utca 71. szám. (sz.-I)
A KREATÍV KIADÓ alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel ren-
delkező MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@kreativki-
ado.ro e-mail-címre várjuk. (58805-I) 
TOPOGRÁFUSI (FÖLDMÉRŐ) állás betöltésére MUNKATÁR-
SAT keresünk. Szakmában való tapasztalat nem szükséges, a friss
alkalmazott ingyenes oktatásban részesül. Önéletrajzát várjuk az al-
lashirdetesms@yahoo.com e-mail-címre. Leadási határidő: 2016.
október 28. (18071)
A MAROSVÁSÁRHELYI HALLÁSGONDOZÓ és TINNITUS-
KEZELÉSI KÖZPONT megnyitotta Maros megye egyetlen halló-
készülék-javító és illesztékgyártó laboratóriumát, amely lehetővé
teszi a gyors és szakszerű kiszolgálást. Szolgáltatásaink: fülzúgás-
vizsgálat és lézeres kezelés, hallásvizsgálat, tanácsadás, hallókészü-
lék-javítás. Termékskálánk: az egészségügyi pénztár által
támogatott hallókészülékek, illesztékek, elemek, zajvédő füldugók.
Tel. 0265/435-494, 1989. December 22. út 48. szám, a Triumf ven-
déglő mellett. (18108)
MAROSVÁSÁRHELYI ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALAT alkalmaz
SZAKKÉPZETT MUNKÁSOKAT: KŐMŰVESEKET, VASBE-
TONSZERELŐKET, ÁCSOKAT Marosvásárhely körzetében
tömbházak építésére. Tel. 0723-102-044. (18082)
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. 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 ákosfalvi KINGWOOD KFT. alkalmaz ASZTALOSOKAT
gép- és szabászterembe. Érdeklődni a 0744-670-925-ös telefonszá-
mon. (18124-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET alkalmaz. Tel. 0744-403-114.
(56908)
A KOVÁCS PÉKSÉG SOFŐRÖKET alkalmaz kenyérkihordásra.
Tel. 0744-403-114. (56908)
ALKALMAZOK tapasztalattal rendelkező, komoly, 30 év fölötti
SZÁMLÁZÓT (nőt) a Depozitelor utcában levő nagybani raktárba.
Tel. 0722-209-104. (18122)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(58000)
AJTÓ-ABLAK és BÚTOR GYÁRTÁSÁRA SZAKOSODOTT
CÉG alkalmaz FAIPARI TERVEZŐMÉRNÖKÖT, MŰSZAKI
RAJZOLÓT. Jelentkezési határidő: oktober 28.  Az önéletrajzokat
a faipariroda@gmail.com e-mail-címre kérjük elküldeni. Tel. 0736-
999-099. (18036-I)
ÁLLÁSLEHETŐSÉG A TIMKO PÉKSÉGNÉL! ELÁRUSÍTÓ-
NŐKET alkalmazunk üzleteinkbe és MUNKÁSOKAT péksé-
günkbe. Önéletrajzát bármely TimKo üzletbe benyújthatja. (18057)
ALKALMAZUNK ELÁRUSÍTÓNŐKET ÉLELMISZERÜZ-
LETBE. Tel. 0745-891-451. (18097-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSNŐT és PINCÉRNŐT. Tel. 0745-
891-451. (18097-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

(Folytatás a 18. oldalon)

Fotó: Mózes Edith

egyesülés centenáriumát. „Ha a modern román állam
jogalapját a gyulafehérvári egyesülés és nagygyűlés
nyilatkozata képezi, akkor az ott elfogadott rezolúció
nemcsak egy ígéret, hanem törvény, amit be kell tar-
tani” – fogalmazott Kelemen Hunor.

Az RMDSZ elnöke azt is a választási programba
foglalt nemzetpolitikai célok közé sorolta, hogy húsz
százalékról tíz százalékra csökkentsék a kisebbségek
helyi arányának a küszöbét, amely fölött
nyelvhasználati jogokat biztosítanak a kisebbségeknek.
Hozzátette: a nyelvhasználat jogát azokon a
településeken is biztosítani szeretnék, ahol egy
közösség számaránya nem éri el a tíz százalékot, de a
közösség lélekszáma meghaladja az ötezer főt.

Kelemen Hunor kijelentette, az RMDSZ olyan ok-
tatási törvény elfogadását szorgalmazza, amely a
minőségi oktatásra fekteti a hangsúlyt, és felkészíti a
gyerekeket arra, hogy a 21. században sikeresek,
versenyképesek legyenek.

Az RMDSZ elnöke a kiemelt célok közé sorolta az
erdélyi autópályák befejezését és a mezőgazdaság fej-
lesztését. A szövetség azt szorgalmazza, hogy
Romániában is vezessék be a családi adófizetést, és az
adópolitikával ösztönözzék a gyermekvállalást. A
szegénység felszámolását az RMDSZ a minimálbér
jelentős megemelésével szeretné elérni. Amint Kele-

men Hunor elmondta, a jelenlegi 1250 lejről a négy-
éves ciklus végéig 2000 lejre kell emelni a minimál-
bért. A szövetségi elnök hozzátette, hogy az RMDSZ
a romániai rezsicsökkentést is kezdeményezi. Ezt azzal
segítené elő, hogy a villany-, a gáz- és a szennyvíz-
szolgáltatás héáját – a víz héájához hasonlóan – a je-
lenlegi húsz százalékról kilenc százalékra csökkentené.

Kijelentette, hogy a szövetség nem ígér olyasmit,
amit ne lehetne megvalósítani az elkövetkező négy
évben. Hozzátette: a program összeállításakor abból in-
dultak ki, hogy ami jó Erdélynek, az jó Romániának is,
ami jó a magyaroknak, az minden közösségnek jó lehet.

Kelemen Hunor az élet biztonságossá,
kiszámíthatóvá tételét tekintette a szövetség céljának
„az elbizonytalanítás időszakában”. Az elbizonyta-
lanítás jelének tekintette a romániai korrupcióellenes
ügyészségnek (DNA) a magyar önkormányzati
vezetőkkel kapcsolatos eljárásait. A Mezei János volt
gyergyószentmiklósi polgármester, Ráduly Róbert
csíkszeredai, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi pol-
gármester, valamint a Horváth Anna kolozsvári alpol-
gármester ellen indított ügyészségi eljárást az
aránytalanságok miatt tartotta aggályosnak. Megje-
gyezte, hogy az ügyészség mind a négy politikust eltil-
totta hivatala gyakorlásától, miközben más
polgármesterek – akiket jóval súlyosabb ügyekben vá-
dolnak – továbbra is dolgozhatnak. (MTI)

Bemutatta választási programját az RMDSZ
(Folytatás az 1. oldalról)



A forradalom marosvásárhelyi hatását
boncolgatva nem tekinthetünk el az
előzményeiről, legalábbis az októberi ese-
ményeket megelőző, szembeötlő és a vál-
tozásokat jelző megnyilvánulások
megemlítésétől. Hiszen 1956 folyamán, az
év első negyedétől kezdve egy általános eny-
hülési folyamat zajlott le az országban, ami
a magyar–román kapcsolatok javulásában is
megmutatkozott. Ez nyomon követhető
főként a kulturális, valamint a lakossági
kapcsolatok terén. A mintegy évtizede tartó
merev elzárkózási politika terén
bekövetkezett lazulást Erdély-szerte, így a
magyarlakta autonóm tartományban is a
többoldalú magyar–magyar kapcsolatok
felvétele követte. 

A Magyarországtól teljesen elzárt erdélyi
magyar közösség előbb rádión és a sajtón
keresztül, majd az év nyarától kezdve
lehetővé vált magánutazások révén némileg
szorosabb érintkezésbe kerülhetett a mé-
lyebb politikai változásokat átélő
anyaországgal. Felélénkültek a művelődési
kapcsolatok, amelyek lelkesítőn hatottak a
magyar kultúrára szomjazó lakosságra.
Elsőként Illyés Gyula1 erdélyi látogatásáról
számolhatunk be, aki az 1848-as forradalom-
ról szóló, Fáklyaláng c. színműve századik
bemutatójára érkezett Marosvásárhelyre
1956. január utolsó napjaiban. Megjelenése
Marosvásárhelyen nem csak azért volt
meglepő, mert a Romániába látogató ma-
gyarországi küldöttségek több éven át alig
jutottak el a Magyar Autonóm Tartományba,
hanem inkább azért, mert az 1954. október
óta óriási sikerrel bemutatott Fáklyaláng
egyáltalán nem felelt meg a román ideológiai
elképzeléseknek. A tartományi pártszervezet
nacionalista és soviniszta színdarabnak te-

kintette, és 1955-ben Kovács György író2 a
darab betiltását is fontolgatta.3 Ennek el-
lenére, az ide látogató neves magyar íróval
terjedelmes interjút közöl a helyi magyar
sajtó, ami egyben figyelemre méltó utalás is
az esemény rendkívüli jelentőségére. „Várat-
lanul érkezett hozzánk – írja az interjút
készítő. Eljött Marosvásárhelyre, hogy a
Székely Színházban megtekintse a
Fáklyaláng századik – s ezúttal kétszeresen
is ünnepi – előadását. Ismertük őt, a népi
életbe gyökerező, forradalmi hangú, az új
élet lüktetését kifejező gyönyörű verseiből,
ismertük Petőfi-jéből, és nem utolsósorban a
Fáklyaláng-ból, melyet eleddig közel fél-
százezer ember látott hazánkban. Mégis – s
éppen e sok-sok felejthetetlen élményt
nyújtó, maradandó értékű írás révén –
személyes jelenlétével szerzett igazi örömet,
élményt számunkra.”4

A nyár folyamán a leglátványosabb
közeledési akció a hivatalos körök által
kezdeményezett Petőfi-sírhely felkutatása
volt a Segesvár melletti Fehéregyházán. Au-
gusztusban a kutatásokról több cikk is meg-
jelent a romániai magyar sajtóban.5 Közéleti
téma lett a magyar jellegű műemlékek
védelme. A marosvásárhelyi Teleki Téka
vezetője, Farczády Elek6 például arról szá-
molt be az Utunk augusztus 17-i számában,
hogy nemrég az ötödik legrégebbi, XV.
század eleji magyar nyelvű kéziratra
bukkantak a Tékában, és írásában nyíltan
meghirdette a magyar intézmények valódi
küldetését: a nemzeti múlt ápolását.
Szeptember 27-én pedig Csetri Elek7 és Fe-
renczi István8 történész kemény hangvételű
bírálatot fogalmazott az Előre hasábján az
erdélyi magyar műemlékek állapotáról. A két
kolozsvári szakember szóvá tette azt, hogy
számos kastélyt és kúriát 1944 után kifosz-
tott és lerombolt a lakosság. Másfelől a
Vörös Zászló egyes újságírói is utazási en-

gedélyt kaptak. Így szeptember
26-i kezdettel, Marosvásárhelyről
Prágáig címmel egy négyrészes,
hosszú riport jelent meg a helyi
napilap munkatársa, Fábián Lajos
tollából, aki a Bukarest–Prága
nemzetközi gyorsvonattal jutott a
csehszlovák fővárosba Bu-
dapesten át, színesen ecsetelve
benyomásait.9

A helyi lapban megjelent
cikkekből értesülünk a Ma-
gyarországról egyre nagyobb
számban érkező „vendégről”.
Ezek közül kiemelkedik Pándi
Pál,10 aki az eddigieknél sokkal
nyíltabban hirdette a magyar–
magyar kulturális együvé tar-
tozást. Augusztusban a Vörös
Zászló közölte Pándi cikkét,
amelyben vázolta gondolatait:
„Közelebb kell kerülnünk
egymáshoz! Ma már összehason-
líthatatlanul könnyebb az utazás
a Magyar Népköztársaság és a
Román Népköztársaság között,
mint évekkel ezelőtt. Ma már
több könyv jut innen oda és
onnan ide, mint korábban [...] De
még nem elég rendszeresen. Jöj-
jenek Budapestre, Magyaror-
szágra a marosvásárhelyi
egyetemisták, munkások, parasz-
tok, értelmiségiek. S jöjjenek
Magyarországról diákok, dolgo-

zók Erdélybe.”11 Pándi
cikke az uralkodó lel-
kesedést és várakozást
tükrözte. Szeptember
elején Ruffy Péter,12 a
budapesti Béke és 
Szabadság munkatársa
kéthetes romániai útja
során ellátogatott Ma-
rosvásárhelyre is, ahol
eszmecserét folytatott
a Vörös Zászló és az
Igaz Szó munkatár-
saival.13 Egy hét múlva
egy 54 fős debreceni
és nyíregyházi tejipari
dolgozókból álló
küldöttség járt itt, és
meglátogatta a Transil-
vania vajgyárat.14 

Mindez immár a nyil-
vánosság előtt, sőt 
szervezetten történt.  

A párt nemzetiségpolitikai fordulatával és
hangulatjavító intézkedéseivel is foglalko-
zott a sajtó. Szeptember 28-án az Előre és a
Vörös Zászló is közölte a kormány határoza-
tát a Marosvásárhelyen felállítandó, 134 tagú
Állami Népi Együttesről, és aznap arról is
tájékoztatott a helyi lap, hogy elkezdődött a
Gyergyó rajon történelmét feldolgozó mono-
gráfia megírása (amely mindmáig befe-
jezetlen maradt). Az Utunk, szintén
szeptember 28-án, beszámolt a Napsugár
című gyermeklap létrehozásáról, valamint a
Korunk újraindításáról, az Előre pedig ok-
tóber 10-én egy hamarosan induló (valóban
csak 1958-ban megjelenő) művészeti lapról
tudósított. 

De a legjelentősebb változás a minden-
napi élet nyilvános ábrázolásában ment
végbe. Egy szeptember 30-án kelt,
Székelyudvarhelyről szóló riportja végén
Tomcsa Sándor15, kihasználva a kínálkozó
lehetőséget, kitért a „magyarországi láto-
gatókra” is. „Akárcsak, gondolom, mint
mindenütt, nálunk is sokan voltak a nyáron.
Szülők rég nem látott gyermekeiket ölelhet-
ték keblükbe […].”16 – írja, érzelmesen ábrá-
zolva a szétszakított családok összetar-
tozását, hiszen valóban egyre többen látogat-
ták meg Magyarországról erdélyi hozzátar-
tozóikat. Itt már olyan szóhasználattal és
szövegkörnyezettel találkozunk, ami teljesen
idegen a korabeli sajtótól: a mondat rejtett
értelmezése, hogy a szülő (vagyis Ma-
gyarország, mint anyaország), rég nem látott
gyermekét (az elveszett Erdély) öleli 
keblére. Természetesen szimbolikus és nem
politikai mezőben mozgott az így is
„értelmezhető” mondat, ami nem kerülhette
el a figyelmesebb (és a kódolt mondatok
értelmezésében már edzett) olvasók fi-
gyelmét.17 Úgy, ahogy nem kerülhette el fi-
gyelmüket az Előre október 19-i és 20-ai
közleménye sem. Az elsőben az 1925-ben
eltávolított aradi szabadságszobor helyreál-
lításának az elkezdéséről tájékoztatott, a má-
sodikban Rajk László rehabilitálásáról,
mintegy jelezve, hogy kezdetét vette a for-
radalomhoz vezető út.18

1 Illyés Gyula (1902–1983) háromszoros Kos-
suth-díjas magyar költő, író, drámaíró,
műfordító, lapszerkesztő, a Magyar Tu-
dományos Akadémia levelező tagja. A Di-
gitális Irodalmi Akadémia megalakulásától
annak posztumusz tagja.

2 Kovács György (1911–1990) író. 1945-1950
között a marosvásárhelyi Szabad Szó, majd a
Népújság szerkesztője. Később az Utunk, a
Korunk és az Igaz Szó szerkesztőbizottságá-
nak tagja, a Falvak Népe és az Előre
munkatársa. 1952–1975 között nagy
nemzetgyűlési képviselő, 1965–1975 között
annak alelnöke, 1955–1974 között a Román
Munkás (Kommunista) Párt központi bi-
zottsági tagja.

3 BOTTONI, STEFANO: Marosvásárhely ötven-
hatja. In: Marosvásárhely történetéből. 2. Új-
és legújabb kori tanulmányok. Szerk.: Pál-
Antal Sándor–Novák Csaba Zoltán. Mentor
Kiadó, Marosvásárhely, 2007, 207. 

4 Vörös Zászló, 1956. február 1.
5 Vörös Zászló, 1956. augusztus 10., 14, és 26;

Utunk, 1956. augusztus 17. 
6 Farczády Elek (1890–1974) középiskolai tanár,

történész, 1951–1961 között a marosvásárhe-
lyi Bolyai Dokumentációs Könyvtár (1961-től
Teleki-Bolyai nevet viseli) vezetője.

7 Csetri Elek (1924–2010) erdélyi történész, A
Bolyai, majd 1959-től a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem tanára, 1990-től a Magyar
Tudományos Akadémia külső tagja.

8 Ferenczi István kolozsvári régész.
9 Vörös Zászló, 1956. szeptember 26., 29, október

3. és 11.
10 Pándi Pál (Eredeti neve: Kardos Pál, 1926–

1987) irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő,
egyetemi tanár. 1973-tól a Magyar Tu-
dományos Akadémia levelező, 1985-től ren-
des tagja.

11 Vörös Zászló, 1956. augusztus 18. 
12 Ruffy Péter (1914–1993) Pulitzer-emlékdíjas

(1991) erdélyi, de 1940-től Magyarországon
élő újságíró, író.

13 Vörös Zászló, 1956. szeptember 6.
14 Vörös Zászló, 1956. szeptember 13.
15 Tomcsa Sándor (1897–1963) elbeszélő, drá-

maíró. Több ideig tisztviselő Székelyudvarhe-
lyen, 1929-től a Brassói Lapok, később pedig
a Romániai Magyar Szó és az Előre
munkatársa.

16 Vörös Zászló, 1956. szeptember 30.
17 A szöveg értelmezését lásd még: BOTTONI

2007, 209.
18 Rajk László (1909–1949) székelyudvarhelyi

születésű magyar kommunista politikus, 1946-
tól belügyminiszter, koncepciós per áldozata.
A Rajkra vonatkozó tudósítás Rajk László
temetése címen jelent meg, amelyben 
közzétették nálunk is öt társával együtt 
történt rehabilitálását, és újratemetésének
lebonyolítását. Lásd: Vörös Zászló, 1956. ok-
tóber 20. 

Az ’56-os forradalom és Marosvásárhely
A magyar–román viszony enyhülésének jelei a forradalom előtt
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Vörös Zászló, 1956. február 1.

Vörös Zászló, 1956. augusztus 18.



Seszínsárga kukoricatábla,
leszedetlen csövek hajbókolása.
A barna, sáros föld felett
kukoricatenyéren szél piheg.

Kolozsvár felé ősszel. Rádöbbenésemnek
négy évtizednyi távolából: leszedetlen ten-
geritengerek a vasút mentén Vásárhelytől
Kolozsvárig. Pazarlás természeti
erőforrásainkkal.

Ma? Erdőirtások, az élhető környezet jövő
nemzedékektől ellopott esélye.

S a múlt? A 183 éve, 1833. október 21-én
született Alfred Nobel 1867-ben
nitroglicerinből és kovaföldből nagy
hatékonyságú robbanóanyagot állított elő,
amelyet „dinamit”-ként szabadalmaztatott.
Ezzel forradalmasította a hadiipart. Az 1895-
ben általa létrehozott alap éves kamatait a
XX. század első decemberétől kezdve évente
egy-egy fizikai, kémiai, orvostudományi, iro-
dalmi és békedíjként ítélik oda. Elgondolkoz-
tunk-e már rajta? 115 éve egy elsődlegesen
hadiipari felfedezésből származó vagyon ka-
mataiból díjazzák azokat, akik „az em-
beriségnek a legnagyobb hasznára vannak”.

Október 21. a Földünkért világnap. A
balga ember tovább kísérletezget saját
sebezhető bolygójával. Vajon mit bír még el?
Mennyi CO2-ot a légkörben? A vizek milyen
mértékű szennyezését? A légkör hány fokkal
való felmelegedését? Játszadozunk saját
törékenységünkkel. S nem vesszük fi-
gyelembe korlátainkat.

Bizarr kísérlet: ha egy békát meleg vízbe
helyezünk, kétségbeesve igyekszik
menekülni. De tegyük ugyanazt a békát hideg
vízbe. Jól érzi magát, akkor is, ha a vizet las-
sacskán melegítjük. Mire észreveszi a
számára halálos meleget, már nem tud
kimenekülni „komfortos koporsójából”.

71 éve, 1945. október 24-én
ratifikálták az ENSZ 1945. január
26-án San Franciscóban aláírt
alapokmányát. Erre emlékezünk
az ENSZ napjával. Létrejöttének
és működésének céljai között 
szerepel a nemzetközi béke és bizton-
ság fenntartása. Ennek szellemében
1972 óta e nap a fejlődésről való
tájékoztatás világnapja is. A ’80-
as évektől kezdve a fenntartható
fejlődést szajkózzák úton-útfélen.
Fejlődés, amely „kielégíti a jelen
szükségleteit, anélkül, hogy veszé-
lyeztetné a jövő nemzedékek esélyét
arra, hogy ők is kielégíthessék szük-
ségleteiket”. 1983-ban kezdte el
munkáját az ENSZ Környezet és
Fejlődés Világbizottsága. Célja
annak tudatosítása volt, hogy a
népesség növekedését, a ter-
mészeti erőforrások hasznosítását
úgy kell megoldani, hogy a lehető
legkisebb legyen a természeti
környezet mennyiségi és
minőségi romlása. A fenntartható
fejlődés mint általános stratégiai
cél bevonult a nemzetközi kap-
csolatok és a nemzeti kormányok cselekvési
programjaiba.

Ma? Tapasztaljuk, a fejlődés nem tartható
fenn anélkül, hogy a jövő nemzedékek esé-
lyeit ne csorbítanánk. Földünk ökológiai
eltartóképességét meghaladó mértékben nő a
természeti erőforrások kizsákmányolása. A
visszafordíthatatlan változásokat nem tudjuk
elkerülni.

A gazdasági fejlődés jelenlegi üteméről le
kell mondjon az emberiség. Ennek felis-
merése a világ gazdasági vezetői számára …
még várat magára.

Addig? Kísérleti békák vagyunk ebben az
egyre szennyeződő s melegedő lében – amit
élő természetnek nevezünk.

Most? Ősz van. Akár Jékely Zoltán 1937-
es versében.

Levél, holt falevél földön, padon;
szép gesztenyét rúgunk vagy zsebre tesszük.
Jaj, mennyi szín! Mint a kaméleon,
ezernyi szín közt szinte megbetegszünk.

S már nincs szavunk; muzsika kellene,
hogy megmaradjon ez az ősz-valóság,
valami sirató, álmos zene,
mely búcsúztassa egy-egy nap hajóját…

Szavak fogytán muzsika kellene.
Leemelem a polcról a Les Préludes bake-
litjét. A 205 éve, 1811. október 22-én Dobor-
jánban született Liszt Ferenc legismertebb

szimfonikus költeményének ne-
gyedik attacájára teszem le a tűt:
menekülés a természethez – a
vihar lassú csendesedésével a
megfáradt ember beleolvad az
őszbe. Szerelem a természetben.

Van bizonyos… hervadhatatlan
szerelem az emberek szívében,
amely az egész életen át hipnózis-
ban tart… Némely emlék, férfi
vagy nő, tájkép vagy szoba, zene-
hang vagy csók… nem hal meg a
távollét alatt sem, csak subáján al-
szik…
– okít az 1878. október 21-én
született Krúdy Gyula az Őszi
utazások a vörös postakocsinban – 

De bezzeg felébred álmából,
midőn a hűvös kapuboltozat alatt
a lépéseknek ugyanazon régi 
visszhang-manók kiáltanak üdvöz-
letet a falakból, csatornából,
bolthajtásról! …elegendő, ha a
padot látja, amelyen akkor ült,

amikor itt boldog, boldogtalan volt. A
közbeeső évek megmozdulnak, mint füg-
gönyök… szétnyílnak…

Egy barátom szerint, késő öregségében,
mikor már csak nagyapai csókokat lehelt a
nőkre, vannak bizonyos házak, amelyből az
óraütés hangzik, és délután négykor, midőn
egy ház előtt elhaladt, mindig vérhullám,
vágy és női illatokkal fűszeres fantázia tá-
madt a szívében…

Október van. Ősz.

Én őszöm, mosolygó vagy borongó,
Világfeszültséget feloldó,
…Én békémet is megígérő
…Jegyese minden lehullott levélnek!
…fogadd el tőlem ezt a levelet,
Napsugárral írtam és őszi kékkel,
És reménnyel és kétségbeeséssel –
– írta volt 1938 októberében az Én őszömben
a 75 éve, 1941. október 24-én Kolozsvárott
meghalt Reményik Sándor.

És benne egész esett-magamat
Hozom, s minden nyomorúságomat,
S az életem hozom –
Fogadj el így, ahogy vagyok
Ó Őszöm, békességem, Jézusom!

Október 24-ről 25-ére virradtán lépünk a
Skorpió havába. Halált susog az őszi szél, vi-
gasztalanul esik, a szürke ég, a feketülő táj
gyászol. Összegyűlnek az orvos szentek jeles
napjai is e hónapban. Maga Rafael, a haldok-
lók vigasztalója áll a Skorpió ajtajában. Ám
a természet halála tetszhalál csupán, téli
álom. A mag földbe temetése új termést,
újjászületést ígér.

Lekászálódva Krúdy Vörös postakocsi-
járól, a mégis-mégis tavasz ígéretével,
maradok kiváló tisztelettel. 

Kelt 2016-ban, a Földünkért világnapon

Lantfarkú paradicsommadár  
(Diphyllodes respublica)

Számos paradicsommadarat európai
uralkodóházak tagjairól neveztek el.
Napóleon unokaöccse, Bonaparte Charles
Lucien herceg, neves madártani szakember
adta ezt a faji elnevezést 1850-ben e
gyönyörű madárnak. A forradalmi ese-
mények után úgy gondolta, ha már nincs
paradicsom állapotú köztársaság, akkor
legalább legyen egy republikánus paradi-
csommadár. 

Zömök termetű, 20 cm hosszúságú madár.
Nyakának gallérja aranysárga, háta sely-
mesen csillogó sötétvörös, mellpajzsa zöldes
fényű, a pajzs kiterjeszthető. Színei szerint
tarka madár. A feje teteje csupasz, kék, rajta
kereszt alakban rövid fekete tollak csíkjai
rendeződnek, amelyeket a hím dürgéskor
felmereszt. A hím farktollai egészen
keskenyek, közepük ibolyaszínű: ezek a tol-
lak egymást keresztezik, majd lant alakban

kifelé kunkorodnak. Dürgésre a legsűrűbb
őserdők tisztásait választja. Ezen a területen
minden növényt kigyomlál, az avart is
eltakarítja, így színpompája ragyoghat a
napfényben. Csak Waigeo és Batanta szigetén él. 
Selyemszalagos paradicsommadár
(Astrapia mayeri)

A tudomány szokatlan módon ismerkedett
meg ezzel a madárral: 1937-ben Shaw Mayer
angol madárgyűjtő az egyik pápua törzsfőnök
fejdíszéből két közel egy méter hosszú fehér
szalagos tollat kapott. Ezeket nem tudta
egyetlen általa ismert madár tollával sem
azonosítani. Elküldte őket Londonba, a
British Museumnak. Ott új fajként írták le
anélkül, hogy kezükben lett volna a madár.
Ez a ritka paradicsommadár fekete, kivéve a
kiterjeszthető érces fényű torokgallérját és
két középső, rendkívül hosszú faroktollát.
Csőre fölött félgömb alakú tollbokrétát visel,
mélyzöld, mint a feje teteje. A törzse akkora,
mint a szajkóé, de a farka hegyéig a teljes
hossza több mint egy méter, így ő a leg-
hosszabb énekesmadár. 

Lantfarkú és selyemszalagosparadicsommadár

   6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________________ SZÍNES VILÁG ____________________________________ 2016. október 21., péntek

Ezernyi szín közt már nincs szavunk, muzsika kellene

Liszt Ferenc szülőháza őszi lombkoronával

Lantfarkú   paradicsommadár  Forrás: www.csirip.hu Selyemszalagos   paradicsommadár     Forrás:  www.oiseaux.net

Összeállította: Márton Béla

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CCXXVI.)



Harminc esztendeje, 1986. október 22-én,
93 évesen hunyt el Szent-Györgyi Albert
magyar orvos, biokémikus. Akiről tömören
azt szokás mondani, hogy a C-vitamin
felfedezője, az aszkorbinsav izolálója a
szegedi paprikából. Azt már kevésbé tudja
róla a közvélemény, hogy az izomműködés
biokémiájának megértésében is nagyot alko-
tott. Ő a „kakukktojás” a magyar vagy ma-
gyar származású Nobel-díjas tudósok között,
mivel az elismerés odaítélésekor Szegeden élt
és dolgozott. A városba hozta a nyugatias
szellemet, itt végezte kísérleteit, az egyetem
rektori tisztségét is betöltötte. A többi – tucat-
nál több – Nobel-díjas társától eltérően még
odahaza megkapta a kitüntetést. Igaz, a sors
úgy hozta, hogy évekkel később, a második
világháború után körvonalazódó szovjet világ
beköszönte előtt ő is emigrált. Nem önszán-
tából hagyta el Magyarországot, hanem poli-
tikai okokból. 

Magyarországon a legutóbbi felső-
oktatási reform előtt, amikor az or-
vosképzés még nem a nagy általános
tudományegyetemek keretében valósult
meg, a valamikori négy orvosegyetem
közül kettő nevesített volt. A budapestit
az „anyák megmentőjéről”, Semmel-
weisról nevezték el, míg a szegedit
Szent-Györgyi Albertről, aki éveken át
itt tevékenykedett és kivételesen itteni
munkálkodása idején érdemelte ki az or-
vosi és élettani Nobel-díjat. Tragikus
sorsú névadó orvostársához képest ő
már szerencsésebbnek bizonyult.
Megélte a tisztes öregkort, és még
életében megkapta az elismerést
szülőhazájától. A megbecsülés 
csúcspontja volt, amikor Cyrus Vance
amerikai külügyminiszter tár-
saságában második hazájából haza-
hozta Budapestre a Szent Koronát.
Anno Domini 1978-ban. De vajon
hogyan alakult volna Szent-Györgyi

Albert életpályája, ha Klebelsberg Kunó
kultuszminiszter nem intézkedik Cam-
bridge-ből hazahívni a tehetségét éppen ki-
bontakoztató fiatal tudóst? És mi lett volna,
ha angolbarát ténykedése miatt nem 
rejtegetik a nyilasok elől a svéd nagykövet-
ségen, majd titkos lakhelyen? És ameny-
nyiben nem emigrál, a kommunisták mi-
lyen sorsot szántak volna neki? Megannyi
megválaszolatlan kérdés. Tény viszont,
hogy Szent-Györgyi Amerikában már nem
volt olyan sikeres. A szabadság és az agyel-
szívás országában ugyanis éreztették vele:
a C-vitamin felfedezését az őt plagizáló, de
mégiscsak amerikai állampolgár Kingnek tu-
lajdonítják. Magánélete is ellentmondásosan
alakult.

És vajon ki kapta volna meg helyette a leg-
magasabb tudományos elismerést, ha az első
világháborúban besorozott orvostanhallgató-
katonaorvos Szent-Györgyi Albert számos
társa sorsát követve nem éli túl a keleti front
lövészárkait?

2016. október 21, péntek ____________________________________________ SZÍNES VILÁG ________________________________________________ NÉPÚJSÁG 15

Dr. Ábrám Zoltán

Harminc éve halt meg Szent-Györgyi Albert

A hatodik alkalommal meg-
szervezett Örmény Kultúra
Napjai rendezvénysorozatai
keretében múlt hét végén Ör-
ményország határmódosulá-
sai a világ kódexeiben címmel
nyílt vándorkiállítás a Maros
Megyei Múzeum várbeli épü-
letében lévő galériában. A
mintegy félszáz térképet ma-
gába foglaló tárlat az ókortól
a 19–21. századig öleli fel  Ör-
ményország történelmének
alakulását. 

A közel nyolcvanéves Rouben
Galichian által szerkesztett kar-
tográfiai kiállítás megnyitóján részt
vett Hamlet Gasparian, Örmény-
ország bukaresti nagykövete, 
dr. Csige Sándor Zoltán, Magyar-
ország csíkszeredai főkonzulátu-
sának vezető konzulja, valamint a
rendezvény fővédnöke, dr. Turgyán
Tamás, az Országgyűlés örmény
nemzetiségű szószólója és Wertán
Kinga, a budapesti székhelyű Ma-
gyar-Erdélyi Magyar Örmény
Egyesület társelnöke is. Dr. Puskás
Attila, a Marosvásárhelyi Örmény-
Magyar Kulturális Egyesület el-

nökének üdvözlő szavai után a
nagykövet röviden ismertette 
a nagykövetség által 2015-ben, a
genocídium 100. évfordulója alkal-
mából útjára indított tárlat anyagát,
beszélt az örmény történelem sötétebb
korszakairól, ugyanakkor kiemelte a

kiállítás közérdekű jellegét, hiszen,
mint mondta, a tárlat nemcsak az
örményekről, hanem a környező
országok történelméről is szól. 

„Az Örmény Kultúra Napjai
keretében szervezett programok
hozzájárulnak az örmény öna-
zonosságtudat erősítéséhez, és ez a
legfőbb hozadéka a ren-
dezvénysorozatnak” – hangsú-
lyozta. 

A tárlat térképanyagán dr. Bartos
Elekes Zsombor, a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Földrajz Kará-
nak egyetemi docense kalauzolt
végig. Megtudtuk, hogy a kiállítást
a közel nyolcvanéves Rouben
Galichian szerkesztette, akinek élet-
rajzából is felsejlik az örmény
történelem: keresztény és muzul-
mán népek (örmények és azeriek)
oszmán, perzsa és orosz/szovjet
birodalmak között, a disszonan-
ciából következő emigráció. Nem
csoda, hogy még Erdélyben is ör-
mény diaszpóra alakult ki – állapí-
totta meg a térképész. 

„A kiállítás ennek a kultúrák
határán fekvő bonyolult szerkezetű
területnek a történetét mutatja be
örmény nézőpontból: a
Kaukázustól délre fekvő magas
hegységek kusza medencéiben az
európai keresztény (örmény, grúz,
bizánci, orosz) és a közel-keleti 
iszlám (arab, perzsa, török, azeri)
világ peremén – az időben folyton
változó – zárványok alakultak ki.
Nyugatról római, bizánci, majd
szeldzsuk és oszmán; keletről
perzsa, arab, mongol, ismét perzsa;
északról az orosz/szovjet birodal-
mak mezsgyéin, a változó frontvo-
nalú hatalmak között túléltek (vagy
épp emigráltak) az örmények:
kereskedtek, saját kultúrájukkal

önazonosságukat biztosították” –
méltatta a kiállítást dr. Bartos
Elekes Zsombor. Tizenegy – főként
történelmi – térkép az ókort és kora
középkort ölelte át, az örmény 
államalapítástól 387-ig, területének
Irán és Bizánc általi felosztásáig, és
láthattunk két ékírásos térképet is,
ezek egyike az újbabilóniai
„világtérkép”. A tárlat anyagában
fellelhetők Hérodotosz és Sztrabón
munkái alapján készült történelmi
térképek, az ókor legrészletesebb
kartográfiai munkájának, Ptole-
maiosz részletes, földrajzi ko-
ordinátákat tartalmazó világtérké-
pének egy lapja (amelyeken mind
szerepel az ókori Arménia), és Mac-
robius tükrözött klímazónás
világtérképe. A középkorba kalau-
zoló térképek idézik azt a kort,
amikor az örmények a muzulmán
arabok érdekszférájába kerültek,
majd a 10. században sikerült ismét

függetlenedniük a ma már
romváros Ani székhellyel – hang-
zott el dr. Bartos Elekes Zsombor
előadásában. Több OT-térkép (a
földi világot O alakban ábrázolták,
benne a vizek T alak által osztják
szét a három kontinenst) is található
a tárlat anyagában. Az iszlám kar-
tográfia munkái mellett láthattunk
európai hajós kereskedő által
készített irányrózsás, kikötőket
ábrázoló portolántérképet (közép-
kori hajózásitérkép-típus), a német-
alföldiek és franciák térképei 
közül a legismertebbeket: az Or-
teliusét és Mercatorét, török
térképeket, amelyeken egyre inkább
felismerhető az oszmán–perzsa
megosztottságban élő örmény nép
által lakott terület. A 19–21.
századi, már többnyire szabatos
topográfiai felmérés alapján ké-
szültek. „A korszak történetét 
magyarázzák még korabeli európai,
továbbá örmény korabeli és
történelmi térképek is, beszélnek
utólag az elmondhatatlanról is: a
népirtásról. Az első világháború
utáni események már mind örmény
térképeken láthatók, amelyek közül
az utolsó már a jelent mutatja be:
Örményországot és mellette a több-
ségében örmények lakta Hegyi-
Karabahot (Arcakot), amely de jure
Azerbajdzsán része, de facto el nem
ismert államként működik” – zárta
tárlatismertetőjét dr. Bartos Elekes
Zsombor. 

A kiállítást berendező Novák
József érdeme az eredetileg örmény
és angol nyelvű tárlat szövegének
magyar és román nyelvre fordítása
– hangsúlyozta dr. Puskás Attila. 

A rendezvény az I. erdélyi ma-
gyar örmény ifjúsági vetélkedő 
nyerteseinek díjazásával zárult. A
versenyt Dályai Szabolcs is-
mertette, a díjakat Wertán Kinga, a
budapesti székhelyű Magyar-Erdé-
lyi Magyar Örmény Egyesület
társelnöke adta át. 

Antalfi Imola

Kartográfiai kiállítás a várban
Díjazták az I. erdélyi magyar örmény ifjúsági vetélkedő nyerteseit

Babilóniai agyagtábla Fotó: Antalfi ImolaVilágtérkép 1595-ből Fotó: Antalfi Imola

Fotó: Antalfi Imola
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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. Esztergomi érsek, hercegprímás, MTA igazgatósági tag, 150 éve
hunyt el (János). 10. Ivóedény vagy trófea. 11. Korai gyümölcs terem itt. 12. Politikus,
közoktatás-szervező, 150 éve született (István). 17. Chateaubriand kisregénye. 19. Rag,
a -va párja. 20. Attila névváltozata. 21. ... mark (védjegy). 22. Ler (nép.). 23. Három (latin).
24. E nap. 25. ... fair lady (musical). 26. A vörös bolygó. 28. Folyó fölött ível. 29. Orosz
város lakója. 31. Kézzel tart. 32. A lutécium vegyjele. 33. Kettőspont. 34. Dzsúdószőnyeg.
36. Művelődési egyesület volt (röv.). 38. Temesvári író (Ádám). 40. Az Odera német neve.
41. Volt (latin). 43. Látszik rajta. 45. Orvosi szak (röv.). 46. Kis darabokra vág. 48. Hoki-
zók kergetik. 50. Szintén ne. 51. Francia költő, 200 éve született (Eugéne). 52.
Mezőgazdász szakíró, MTA-tag, 100 éve halt meg (Károly).

FÜGŐLEGES: 1. Égbolt (angol). 2. A réz vegyjele. 3. Gazdasági ág. 4. A cselgán-
csozók szőnyege. 5. A személyével. 6. Belgiumi város. 7. Lyukas zár! 8. Elegyít. 9. Fran-
cia- és belga folyó. 12. Erdélyi politikus, emlékiratszerző, 300 éve halt meg (Miklós,
gróf). 13. Szoba az órómai házban. 14. Nád (angol). 15. A klór és a kén vegyjele. 16.
Beszeg! 18. Költő (Endre). 21. Kártyaletét. 22. Erősen tapadó. 24. Vigad. 26. Erőgépre
utaló előtag. 27. Angol drámaíró, 350 éve hunyt el (James). 29. Állóvíz. 30. Hasonló,
megfelelő. 31. Magas növény. 33. Szerez. 34. Osztrák vidék. 35. Bátorság. 37.
Veteményes. 39. Angi.... (magyar film). 42. Becézett Attila. 44. Ruhadarab. 46. Félcsap!
47. Lombardiai folyó. 48. A kripton vegyjele. 49. Keleti táblás játék.

L.N.J.

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket november 3-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 né-
gyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Günter Grass német író egyik
művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Hízelgő, talpnyaló – Zsivány, rabló. 7. Kiejtett betű – Francia arany.
8. Úri nő – Színes drágakőféleség. 9. Görög oszloprendszer – Lóbiztató szó. 11. Angyal-
rang – Telek része! 12. Amerikai egyetem – Nehézfém. 14. Netán – Láncszemek! 15.
Dávid ellenfele – Zaklatott, feldúlt. 18. Előkelő – Fogantat. 19. Korallzátony – Megszé-
gyenülés, baklövés. 22. Római kettes – Fába vés. 23. Lét – Valós. 25. Hidrogén, kén és
bór vegyjele – Kissé kába! 27. Modem közepe! – Osztrák, thaiföldi és ománi gépkocsi-
jelzés. 28. Parányi rész – Rideg, sivár. 30. Pajta – Földet forgat. 31. Vészkürt, riasztó –
Indikátorpapír. 

FÜGGŐLEGES: 1. Édes mártás – Nyelőcsőtágulat a madaraknál. 2. Áramszedős busz
– Matéria. 3. Hátul véd! – Skálahang. 4. Táncos mulatság – Házastárs apja, népiesen. 5.
Épületszint – Raktár, lelőhely. 6. Halom – Testfelépítés. 10. Lovasbemutató – Kedvelt női
név. 13. … ösztön, amerikai film – Közelébe, szomszédságába. 16. Képmás – Osztrák
popénekesnő (Gisela Wuchinger). 17. Mágia, bűvölet – Békaporonty. 20. Lajstrom, fel-
sorolás – Fenyőtermés. 21. Hosszú női sál – Alkohol. 24. Angol diákváros – Műsorszórás.
26. Becézett Aranka – Széptevés. 29. Azonos betűk – Doktor, rövidítve. 

Koncz Erzsébet

A SZÉCHENYI-AFORIZMA
című pályázat nyertesei:

DERZSI FERENC, Szováta, 
Tölgyes u. 6. sz.

DÉZSI EMMA, Marosvásárhely,
1918. Dec. 1.. út 187/8. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
AZ EMBER ANNYIT ÉR, 

AMENNYIT HASZNÁL. KOSSUTH.
kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot 
Borbély ernővel a 0742-828-647-es 

telefonszámon.

Megfejtések 
az október 14-i számból:

Klasszikus (Ikrek):  Herzog
Skandi: Ugye mondtam, anyu, hogy ne az
apu tervrajzaiból csináljunk papírcsákót!

Szerkeszti: Kiss Éva 722.
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A MUREŞ INSOLVENCY SPRL (székhely: Marosvásárhely, Gh. Avramescu
utca 4. szám) az eNergOMur rt. cégfelszámolójaként nyilvános árverést szervez
az adós cég következő vagyontárgyainak egyenkénti értékesítésére: 

1. A Béke utcához tartozó hőközpont (Marosvásárhely, Építő utca 5. szám),
hasznos felület: 691,16 négyzetméter. Kikiáltási ár: 251.331,40 euró.

2. 1-es számú Szabadság utcai hőközpont (Marosvásárhely, Szabadság utca 105.
szám), hasznos felület: 273,65 négyzetméter. Kikiáltási ár: 59.409,40 euró.

3. Bodor Péter utcai hőközpont (Marosvásárhely, Bodor Péter utca 8. szám),
hasznos felület: 64,65 négyzetméter. Kikiáltási ár: 14.314,4 euró.

4. Ingatlan (manzárd) (Marosvásárhely, Kós Károly utca 1/B szám). Kikiáltási
ár: 347.748,3 euró. 

5. Dacia SPM, kikiáltási  ár 4.240 lej + héa.
Az árverést október  28-án 12 órától tartják a felszámoló székhelyén, és azonos

időpontban megismétlik  minden pénteken, a javak értékesítéséig.  Az árverésen
azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási
ár 10%-ának megfelelő részvételi garanciát, a feladatfüzetet és a részvételi díjat,
valamint jelzik a részvételi szándékot az árverés előtti napon 12 óráig. 

A részvételi garanciát a RO28RNCB0193015967210036-os, a marosvásárhelyi
BCR Central bankfióknál nyitott számlaszámra kell átutalni, vagy készpénzzel is
lehet fizetni a felszámoló székhelyén. 

Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019  vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

A Cris Consult SPRL és a  Mureş Insolvency SPRL felszámolókonzorcium, a
textiL itecO Kft. cégfelszámolója nyilvános árverést hirdet az adós cég
javainak egyben történő értékesítésére: 

– kötő- és varrógépek, mérő-, ellenőrző, beállítóműszerek és berendezések, szál-
lítóeszközök, bútorzat, irodai felszerelés, védőfelszerelés, valamint  más tárgyi ak-
tívák és leltári tárgyak.  Kikiáltási ár 1.692.668 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 

Az árverést 2016. november 4-én 13 órától a felszámoló székhelyén –
Marosvásárhely, Gen. Avramescu utca 4. szám – tartják és péntekenként azonos
időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig. 

Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek
kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garanciát, a részvételi díjat és a
feladatfüzet ellenértékét legkésőbb 24 órával az árverés meghirdetett időpontja
előtt. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096, 0744-708-080
telefonszámokon. 

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű MUREŞ IN-
SOLVENCY SPRL, a KHriSS PrODcOM  Kft. – Marosludas, Republicii utca
28–30. szám –  cégfelszámolója, újra nyilvános árverést szervez az adós cég
javainak értékesítésére:

a) szállítóeszköz: Dacia 1304T haszonjármű  – 1.071,44 lej;
b) felszerelések: Carat Colibri kasszagép – 175 lej; Fram kombinált hűtőszekrény

– 75 lej; kávéfőző – 20 lej; irodai számológép – 5 lej; PC III GZ számítógép – 45
lej; mérlegsúlyok – 90 lej; mérleg (50 kg) – 125 lej; HPSC 1410 multifunkcionális
nyomtató – 22,50 lej, Samsung nyomtató – 62,50 lej; fax – 67,50 lej; wite
síkképernyő –  50 lej; TET képernyő – 5 lej; hármas elosztó hosszabbítóval – 2,50
lej; gázkonvektor – 160 lej;

c) leltári tárgyak: asztal –  10 lej; PAL-lemezzel borított íróasztal – 10 lej;
cégtáblafémváz – 5 lej; kalapács – 5 lej; fémszekrény – 22,50 lej; fotel (2 db) – 10
lej, veder nyomóráccsal – 2,50 lej; lapát –  7,50 lej; asztal – 110 lej; asztal – 125 lej;
fémpolc –  45 lej; szék – 10 lej; szék (4 db)  15 lej;  szék (4 db) – 22,50 lej;
szemétkosár  – 5 lej; oltókészülékek (3 db) –  40 lej;  oltókészülékek (2 db) – 25 lej;
oltókészülék – 15 lej; feliratos tábla – 5 lej; pult – 10 lej; kerékkulcsok – 10 lej; 

d) építőanyagok (tégla, csőperemek, díszkő, fémprofilok, flexvágók stb.) egyben
– 556,50 lej. 

Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverésre október 28-án 12 órától kerül sor a cégfelszámoló székhelyén

(Marosvásárhely, G-ral Avramescu u. 4. sz.), és hetente pénteki napokon, ugyan-
abban az időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig. 

Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek
megvásárolják a feladatfüzetet vagy kifizetik  a részvételi díjat és  a kikiáltási ár
10%-át képező részvételi garanciát  24 órával az árverés kezdete előtt. A garanciát
a RO44BUCU1651212805089RON számlaszámra  kell átutalni, amelyet az Alpha
Banknál nyitott a Khriss Prodcom Kft. (RO 3800130). Bővebb felvilágosítás a
0265/269-700, 0265/261-019,  0745-146-096-os telefonszámokon.

A MUREŞ INSOLVENCY SPRL, a csődbe jutott SOcOr Kft. (székhely:
Marosvásárhely, Raktár utca 30. szám, C161-es iroda) cégfelszámolója, nyilvános
árverést  szervez az adós tulajdonában levő alábbi javak értékesítésére:

I. Ingóságok
– hegesztőkészülék – 1.920 lej, plazma-hegesztőkészülék – 7.200 lej, Hilti ütvefúró

– 414 lej,  2000 eV-os vibrátor – 201 lej, görgős körfűrész – 1.410 lej, áramfejlesztő
– 3.000 lej, görgős hegesztőkészülék – 2.400 lej, kétmotoros pantográf – 3.000 lej,
multifunkcionális WCM15 – 90 lej, vízadagoló – 26,40 lej, Opel Combo Tour 1,4
személygépkocsi – 690 lej. 

Az árak nem tartalmazzák a héát. 
A javak megvásárlásában érdekeltek vételi ajánlatot nyújthatnak be. 
Az árverés a cégfelszámoló székhelyén (Marosvásárhely, G-ral Ghe. Avramescu

utca 4. szám) október 28-án 12 órakor lesz, és hetente péntekenként megismétlik
ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. 

Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek
megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő
részvételi garanciát, valamint a részvételi díjat 24 órával az árverést megelőzően.
A részvételi garanciát a Socor Kft. (RO 2527948) MKB Romexterra Banknál nyitott
számlájára kell átutalni, számlaszám: RO62CRDZ002A000340476001. 

Bővebb tájékoztatást a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096-os telefon-
számokon nyújtanak. A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű MUREŞ IN-

SOLVENCY SPRL, a taLiMur exiM Kft. cégfelszámolója, újra   NYILVÁNOS
ÁRVERÉST  szervez az adós Talimur Exim Kft. javainak értékesítésére, a
következőképpen:

1. A jobbágyfalvi, Fő út 108/A szám alatti ingatlan egyben: húsfeldolgozó részleg
a hozzá tartozó 945 négyzetméteres területtel és ingó javakkal:  húsfeldolgozásban
és -konzerválásban használatos műszaki felszerelések (gépek, berendezések); iro-
dabútorok, irodai eszközök,  munkavédelmi felszerelések, négy szállítóeszköz – 
kikiáltási ár 165.000 euró.

2. 5.750 négyzetméteres kaszáló (kültelek) Jobbágyfalván, szám nélkül – kikiáltási
ár: 18.500 euró. 

3. 11.480 négyzetméteres kaszáló (kültelek) Jobbágyfalván, szám nélkül – 
kikiáltási ár: 37.000 euró. 

4. 2.111 négyzetméteres beltelek Jobbágyfalván, szám nélkül – 6.500 euró. 
A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát. 
Az árverésre október 28-án 10 órától kerül sor a cégfelszámoló székhelyén, és

hetente, péntekenként, ugyanabban az időpontban megismétlik, a javak
értékesítéséig. 

Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek
kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garanciát, a részvételi díjat és
megvásárolják a feladatfüzetet az árverést megelőző napon 14 óráig. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/261-019, 0265/269-700, 0745-146-096-os telefon-
számokon. A MUREŞ INSOLVENCY SPRL –  Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4.

szám, Maros megye –, a csődbe jutott PeDrOxiM iMPex Kft. (Marosvásárhely,
Jeddi út 4/C11. szám) cégfelszámolója újra nyilvános árverést szervez a következő
javak értékesítésére:

I. Ingatlan javak:
• 443 négyzetméteres terület, telekkönyvszáma 124592/Marosvásárhely (a

94909/N papíralapú  telekkönyvből).  Kataszterszám 1242/2, helyrajzi szám
3476/1/1/2, rajta építmény, ami a következőkből áll: termelési csarnok, irodák,
kereskedelmi helyiség  – földszint (téglából) + emelet (fából) bitumenes zsindellyel
fedve –; a földszinten két iroda, üzlet, raktár, két illemhely, lépcső, egy fafeldolgozó
műhely van; az emeleten két iroda, igazgatói iroda, protokollterem, titkárság, hi-
vatali helyiség, illemhely, lépcső található, kataszterszáma 1424/2-C11, helyrajzi
száma 3476/1/1/2, Marosvásárhelyen, a Jeddi út 4. szám alatt. Kikiáltási ár
757.393,20 lej (héa nélkül). 

II. Ingó javak: 
• műszaki felszerelések, kikiáltási ár 29.400 lej + héa
Árukészlet  – termékcsoportonként értékesítik, legalább 10.000 lej (héa nélkül)

értékben: vasáru, PVC- és fémtartozékok,  fogantyúk és csuklópántok, különféle
zárak, reteszek, csavarok stb. Kikiáltási ár 60.290,06 lej + héa.

A javak teljes listája és az árak a felszámoló  székhelyén tanulmányozhatók.
Az árverés október 28-án 13 órakor lesz a felszámoló székhelyén, és megismétlik

péntekenként, ugyanabban az órában, amíg a javak eladódnak. Az árverésen  azok
a magán-/jogi személyek vehetnek részt, akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő
részvételi garanciát és a részvételi díjat, valamint megvásárolják a feladatfüzetet
legkésőbb 24 órával az árverés kezdete előtt. 

Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096-os telefon-
számokon. 

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű MUREŞ IN-
SOLVENCY SPRL, az újraszerveződés alatt álló  MOBiLiS Kft. csődbiztosaként
nyilvános árverést  szervez az adós következő javainak értékesítésére:

– egy 5.200 m2-es és egy 3.400 m2-es kültelek, szántóterület, Nyárádtőn (Maros
megye), telekkönyvi számuk 2219/N/Nyárádtő és 3968/N/Nyárádtő. Kikiáltási ár
182.320 euró+héa.

– 211 m2-es beltelek, rajta C37/1 anyagraktár, A+1= építőanyagszín, A+2= nyitott
raktár, A+3= út, összfelület 2692 m2, Marosvásárhelyen, a Raktár utca 30A+2 szám
alatt (Maros megye). Kikiáltási ár 667.149 euró.

Az árverést október 28-án 13 órától tartják a felszámoló székhelyén, és ugyan-
abban az időpontban megismétlik  minden pénteken, a javak értékesítéséig. Az
árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt, akik kifizetik  a kikiáltási
ár 10%-ának megfelelő részvételi garanciát, a feladatfüzetet  és a részvételi díjat
24 órával az árverés kezdete előtt. Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019, 0265/269-
700 vagy 0745-146-096-os telefonszámon.

A Mureş Insolvency SPRL –
Marosvásárhely, Ghe. Avramescu utca
4. szám –, a csődbe jutott COM
ARDELEANA KFT. (Dicsőszent-
márton, 1918. December 1. utca 32.
szám) cégfelszámolója, újra 

NYILVÁNOS ÁRVERÉST  szervez
az alábbi ingó és ingatlan javak
értékesítésére:

– fafeldolgozó gépek  és szál-
lítóeszközök,  kikiáltási ár 155.444 lej;
bunker, kikiáltási ár 741,76 lej.  

A licitre október 28-án 12 órától
kerül sor, és hetente megismétlik, 
ugyanabban az időpontban, a javak
értékesítéséig. Az árverésen azok a
jogi/fizikai személyek vehetnek részt,
akik/amelyek a kikiáltási ár értékének
10%-át kitevő részvételi garanciát
valamint az árverésen való részvételi
díjat kifizetik, és megvásárolják a fela-
datfüzetet  legkésőbb az árverés előtti
napon 14 óráig. 

Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700,
0265/261-019, 0745-146-096 telefon-
számokon. 

A Gergely Ádám András egyéni fel-
számolóiroda – Marosvásárhely, G-ral
Ghe. Avramescu  4. szám –, a csődbe
jutott reBOMix Kft. cégfelszá-
molója újabb nyilvános árverést 
szervez a Jobbágyfalva, Fő  út 180A
szám (Maros megye)  alatti ingatlan
egy tömbben való  értékesítésére, ami
a következőkből áll: 2089 m2 terület,
telekkönyvszám 1422/N/Csíkfalva (a
955/II/Jobbágyfalva telekkönyvből);
kataszterszám: 1022/2/2/3/1/1/ (244/1),
a hozzá tartozó gabonaőrlő malommal,
pékséggel,  valamint a hozzá tartozó
berendezésekkel,  kapusszobával.  A
kikiáltási ár 95.000 euró. 

Az árverésen azon fizikai/jogi
személyek vehetnek részt, akik/ame-
lyek igazolják a kikiáltási ár 10 száza-
lékát kitevő garancia, valamint a
részvételi díj kifizetését az árverést
megelőző napon 12 óráig. Az árverés a
jogi felszámoló székhelyén  október 28-
án 12 órakor lesz, és megismétlik pén-
tekenként, ugyanabban  az
időpontban,  a javak értékesítéséig. A
részvételi feltételekről, a technikai
részletekről bővebb tájékoztatást a
0265/261-019, 0265/269-700, 0745-146-
096-os telefonszámokon nyújtanak. 

A marosvásárhelyi Gral Avramescu
utca 4. szám alatti székhelyű MURES
INSOLVENCY SPRL, a Tile Con-
struct  Kft.  cégfelszá- molója  nyil-
vános árverést szervez az adós egy
kamionjának értékesítésére. Kikiáltási
ár 5.900 lej. Az ár nem tartalmazza  a
héát.

Az árverést  október 28-án 13 órától
tartják a cégfelszámoló  székhelyén, és
azonos időpontban megismétlik min-
den pénteken, az ingóság
értékesítéséig. 

Az árverésen azok a magán- és jogi
személyek vehetnek részt, akik/ame-
lyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának
megfelelő részvételi garanciát és a
részvételi díjat az árverés előtt 24 órá-
val, valamint megvásárolják a feladat-
füzetet. Bővebb tájékoztatás  a
0265/269-700,  0265/261-019  vagy a
0745-146-096-os telefonszámon.

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu
utca 4. szám alatti székhelyű Mureş In-
solvency SPRL, a csődbe ment Euro
Leasing Cons  Kft.  cégfelszámolója,
újra NYILVÁNOS ÁRVERÉST  
szervez  az adós tulajdonában levő in-
góság, egy  Iveco ML N 80 E kamion
értékesítésére. Kikiáltási ár 14.400 lej.

Az ár nem tartalmazza a héát. 
Az árverésre október 28-án 12

órától kerül sor a jogi felszámoló
székhelyén, és hetente, pénteki
napokon  megismétlik, az ingóság
értékesítéséig. 

Az árverésen azok a magán- és/vagy
jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek  kifizetik a kikiáltási ár
10%-át képező részvételi garanciát, a
részvételi díjat, és megvásárolják a fe-
ladatfüzetet az árverés előtti napon 13
óráig.  

Bővebb felvilágosítás 
a 0265/261-019,  0745-146-096-os 

telefonszámokon.

A marosvásárhelyi Gral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű MURES IN-
SOLVENCY SPRL, a Thesa Group Distribution Kft.  cégfelszámolója folytatja a
nyilvános árverést az adós következő vagyontárgyainak értékesítésére:

– Citroen furgon, 2.400 lej + héa. 
– egy tömbben adnak el gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású termékeket,

teákat, kozmetikumokat, ruhaneműt magába foglaló árukészletet, minimum 700
lej + héa értékben. 

A termékek teljes listája és az árak tanulmányozhatók a felszámoló székhelyén.
Az árak nem tartalmazzák  a héát. 

Az árverést  október 28-án 13 órától tartják a felszámoló székhelyén, és azonos
időpontban megismétlik minden pénteken, a javak értékesítéséig. 

Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek ki-
fizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi garanciát és a részvételi díjat
az árverés előtti napon 13 óráig, valamint megvásárolják a feladatfüzetet. Bővebb
tájékoztatás  a 0265/269-700,  vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű SMDA Mureş
Insolvency SPRL – adószám RO13577109 –, az újraszerveződés alatt álló IZOREP
KFT.  csődbiztosa  nyilvános árverést szervez az adós következő vagyontárgyainak
értékesítésére:

– R 12215 DF 10  tonnás haszonjármű, kikiáltási ár 8.500 lej
– Cielo GLE gépkocsi, kikiáltási ár 1.050 lej
–  Cielo GLE gépkocsi, kikiáltási ár 910 lej
– Cielo gépkocsi, kikiáltási ár 920 lej
– Roman 19215 DFK speciális teherautó,  kikiáltási ár 8.400 lej
– Hydrom 18 tonnás daru,  kikiáltási ár 43.500 lej
– Daewoo Matiz gépkocsi,  kikiáltási ár  1.350 lej
– Iveco 50 C13 Daily mikrobusz,  kikiáltási ár  13.100 lej
– Komatsu WB93R5 buldoexkavátor,  kikiáltási ár 81.900 lej
– NAW BU 25 autóbusz,  kikiáltási ár  23.500 lej. Az árak nem tartalmazzák a

héát. 
Az árverést 2016. október 28-án 12 órától tartják a csődbiztos székhelyén – Gen.

Avramescu utca 4. szám– , és azonos időpontban megismétlik  minden pénteken,  a
javak értékesítéséig.  Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő
részvételi garanciát és a részvételi díjat. A javak megtekinthetők naponta 11–14 óra
között az adós cég székhelyén. Bővebb tájékoztatás  a 0265/269-700, 0265/261-019
vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű Mureş Insol-
vency SPRL, a csődbe ment MagNific cOM  Kft. (Marosvásárhely, Bánát utca
13/9.) cégfelszámolójaként nyilvános árverést szervez az adós cég következő vagy-
ontárgyainak egyenkénti értékesítésére:

– műszaki felszerelés,  kikiáltási ár 1.137,50 lej
– szállítóeszközök, kikiáltási ár 2.050 lej
– mérőműszerek, valamint ellenőrző és beállító berendezések, kikiáltási ár

2.073,34 lej
– bútorzat, irodai berendezés, védőfelszerelés,  egyéb aktívák, kikiáltási ár

1.773,50 lej
A teljes lista az árakkal a felszámoló székhelyén tanulmányozható.  Az árak nem

tartalmazzák a héát. 
Ezenkívül termékcsaládonként egy-egy tömbben értékesítik a cég árumintákból

álló árukészletét  – gépkocsi-alkatrészek és -tartozékok, csavarok stb – minimum
5.000 lej (héa nélkül) értékben. Kikiáltási ár: 19.304,19 lej + héa. Az árukészlet 
részletes jegyzéke és az ár a felszámoló székhelyén tanulmányozható. 

Az árverést október 28-án 13 órától tartják a felszámoló székhelyén, és azonos
időpontban megismétlik péntekenként, a javak értékesítéséig.  

Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek ki-
fizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi garanciát, a  részvételi díjat,
megvásárolják a feladatfüzetet 24 órával az árverés kezdete előtt. Bővebb tájékoz-
tatás  a 0265/261-019, 0265/269-700 vagy 0745-146-096-os telefonszámon.

A MUREŞ INSOLVENCY SPRL, a temesvári Gh. Lazăr utca 42. szám alatti
székhelyű, csődbe jutott  P. S.  iNtex rt. csődbiztosaként nyilvános árverésen
értékesíti a cég alábbi ingatlanjait és ingóságait: 

I. Vidrátszeg és Nyárádtő külterületén, a marosvásárhelyi repülőtér közelében
telekelt megművelhető földek: 

– kültelek: 8051 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám: 1037/N, 4750 
négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám: 1028/N, 2296 négyzetméter szántóföld
– telekkönyvszám 2427/N, 1641 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám 1043/N,
903 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám 1031/N, 903 m2 szántóföld –
telekkönyvszám 1040/N. Az említett területek összfelülete 18.544 négyzetméter. 
Kikiáltási ár: 63.246,50 euró. Az ár nem tartalmazza a héát. 

II. Ingóságok
– Daewoo mikrohullámú sütő – kikiáltási ár 50 lej
– S7500 számítógép (LG számítógépház + színes képernyő) – kikiáltási ár: 150 lej 
– Sony Vaio notebook: 337,5 lej
– Nokia telefon töltővel: 25 lej. 
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverés a csődbiztos G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén lesz ok-

tóber 28-án 13 órától, és megismétlik hetente, péntekenként, ugyanazon a helyszínen
és időpontban, a javak értékesítéséig. 

Részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek
megvásárolják a feladatfüzetet és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át,
valamint a részvételi díjat az árverést megelőző napon 13 óráig. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as  és a 0745-146-096-os telefonszámon.

A MUREŞ INSOLVENCY SPRL –
Marosvásárhely, G-ral Avramescu
utca 4. szám – a PetriS turiSM
Kft. cégfelszámolója nyilvános
árverést szervez egy Holmer DOS T3
típusú  répakombájn eladására. Ki-
kiáltási ár 467.120,50 lej, az ár nem
tartalmazza a héát. 

Az árverésre a cégfelszámoló
székhelyén kerül sor 2016. október 28-
án 13 órakor, és megismétlik pén-
tekenként, ugyanabban az időpontban,
a gép értékesítéséig.  Az árverésen
részt vehetnek azok a magán- és jogi
személyek, akik/amelyek kifizetik a
kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi
garanciát, a feladatfüzetet és a
részvételi díjat 24 órával az árverés
kezdete előtt.  

Bővebb  tájékoztatás a 0265/269-
700, 0265/261-019, 0745-146-096-os
telefonszámokon. 



ADÁSVÉTEL

VÁSÁROLUNK festményt, ezüstöt,
bútort, régiséget. Tel. 0740-242-861.
(56027)

VESZEK/BEVESZEK festményt
(Bordi, Páll Lajos, Olariu…), ezüstöt,
antik tárgyakat, régi bútort. Sáros u.
12. szám, tel. 0740-147-380. (55798-I)

VESZEK régi festményeket, képke-
reteket, antik bútorokat és bármilyen
régiséget. Tel. 0731-309-733. (-)

ELADÓ gyümölcsös belterületen –
500 lej/ár. Tel. 0740-086-654.
(56792-I)

ELADÓ ötrészes fenyőfa konyhabútor,
ruhásszekrények. Tel. 0751-291-808.
(56788)

ELADÓ érckályha. Tel. 0365/805-577.
(56856)

ELADÓK kicsi és nagy koporsók
szemfedővel, komplett ajtó és ablak,
asztalosgépek, falusi kanapé, asztal és
székek, mérleg, körtetörköly és dió.
Kiadó egy szoba, csak nyugdíjasnak.
Érdeklődni naponta 10-18 óra között. Tel.
0265/213-678. (56862)

VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (56818)

ELADÓK piros, Lohmann fajta tojó-
tyúkok, a földön nevelve, Vajda-
szentiványon, 12 lej. Tel. 0752-522-
081. (56719-I)

ELADÓ korpa a koronkai malomnál
– 19 lej/25 kg-os zsák. Tel. 0722-356-
303, 0722-396-107. (56684-I)

ELADÓ tűzifa: csere és gyertyán.
Tel. 0743-631-610. (56919)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(56919)

ELADÓ szemes kukorica és Singer
varrógép. Tel. 0745-751-628. (56900)

ELADÓK: bútorok, egy kanapé,
kombinált szekrény, íróasztal,
ágyneműtartó, zeneszekrény alkudható
áron. Tel. 0745-962-536. (56936)

OPEL ASTRA eladó, 1600 cm3-es,
benzines, kombi. Tel. 0743-009-175,
hétfőtől péntekig. (56942-I)

ELADÓ 15 véka dió, 2015-2016-os
termés. Tel. 0770-210-784. (56933)

ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák – 8,5
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (sz.-I)

ELADÓ egy 3x2 méteres perzsasző-
nyeg, 42-es új, hosszú férfikabát és
egy lefedett sír a régi katolikus teme-
tőben. Tel. 0745-996-819. (56965-I)

ELADÓ egy bejárati, belül kárpitozott
cserefa ajtó. Tel. 0752-297-630. (56967)

SÜRGŐSEN eladó díszasztal 3
alacsonyabb székkel kitűnő állapotban,
olcsón. Tel. 0727-980-566.( 56976)

SZABÓMESTER jól működő elektromos
Singer varrógépe eladó. Tel. 0265/250-
136. (56975)

ELADÓ Algoflex – izomnak és ízület-
nek gyógyszer. Tel. 0265/233-548.
(57012-I)

ELADÓK használt boroshordók jó ál-
lapotban (50-200 literes űrtartalom).
Tel. 0726-692-020, 0743-179-407.
(56994-I)

ELADÓ 5 darab vitrines ruhásszek-
rény, kanapé, két fotel. Összesen
650 lej. Tel. 0731-080-988. (56998-I)

ELADÓK 3 hónapos fajtatiszta ku-
vasz kiskutyák. Tel. 0740-157-835.
(56996-I)

VESZEK hibás színes tévét. ELADÓ
vadász-messzelátó. Tel. 0742-863-116.
(57017) 

ELADÓK 120-140 kg-os disznók és 7
hetes malacok. Tel. 0732-586-648,
0365/420-368, 0724-957-478. (sz.-I)

LAKÁS

ELADÓ kétszobás, kertes ház Nagy-
ernyében. Tel. 0744-453-895.
(56726-I)

KIADÓ garzon a Kövesdombon. Tel.
0751-676-432. (56547)

HOSSZÚ távra kiadó felújított, búto-
rozott 3 szobás lakás a Tudorban.
Tel. 0741-392-529. (56576-I)

ELADÓ kertes ház. Tel. 0744-192-192.
(56788)

ELADÓ családi ház Mezőmadarason
(14 ár). Tel. 0745-081-193, 0752-
493-427. (56899-I)

KIADÓ felújított egyszobás lakás –
közös udvaron – közel az orvosi
egyetemhez. Tel. 0744-922-711. (56778)

KIADÓ garzon a Kövesdombon. Tel.
0365/803-907. (56913)

KIADÓ a November 7. negyedben
egy 2 szobás lakás külön bejáratú
nagy szobája egy vagy két egyete-
mista részére. A lakás bútorozott, fel-
szerelt, termopán ablakokkal,
hőközponttal. Bére: 100 euró. Tel.
0757-709-638. (56845-I)

ELADÓ egy kétszoba-összkomfortos
tömbházlakás, vagy elcserélem egy
kétszobással. Tel. 0751-368-172.
(56907)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás. Tel.
0751-368-172. (56907)

KERESÜNK kiadó kétszobás
tömbházlakást.  Tel. 0751-368-172.
(56907)

ELADÓ magánlakás a Sitarilor u. 10.
szám alatt. Tel. 0740-371-796. (56900)

SZENTGERICE központjában eladó
magánház igényesnek: négy szoba,
konyha, előszoba, fürdőszoba, pince
és melléképületek, gazdálkodásra ki-
tűnő feltételekkel. Szükség esetén
termőföldet és erdőt is tudunk bizto-
sítani. Tel. 0740-808-298. (56925-I)

IDŐS HÖLGY albérlőt keres lány
személyében a Budai negyedbe,
külön bejáratú szobába. Bére: 70
euró. Tel. 0365/421-355. (56938-I)

ELADÓ téglaház Székelykálban, 17 km-
re Marosvásárhelytől. Ára alkudható. Tel.
0749-660-524. (56888)

KIADÓ 2 szobás, felszerelt, bútoro-
zott tömbházlakás. Tel. 0265/219-
063, 0740-227-108. (56966-I)

ELADÓ 4 szobás lakás a Kövesdombon.
Tel. 0754-937-438. (57006)

KIADÓ 2 szobás, bútorozott lakás a
Tudor negyedben (Cutezanţei u. 19. sz.,
IV. emelet). Tel. 0746-337-825. (57010)

KIADÓ a Tudor negyedben, a Favo-
rittal szemben termopánozott, saját
hőközpontos, 3 szobás lakás diákok-
nak. Tel. 0746-389-836. (57028-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Strömpel Emeric
névre szóló ingyenes autóbuszbérle-
tem. Semmisnek nyilvánítom.
(57001)

ELVESZTETTEM Farkas Matild
névre szóló utazási igazolvány. Sem-
misnek nyilvánítom. (57011)

ELVESZTETTEM Fabian Iudita
névre szóló autóbuszbérletem. Sem-
misnek nyilvánítom. (57021)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(56116)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (17645)

FELKÉSZÍTEK matematikából és in-
formatikából. Tel. 0741-460-304.
(56428)

BORT SZERETŐ egyént keresek,
akinek odaadnám gondozásra
nemes szőlőt termő kertemet. Tel.
0365/881-922. (56867-I)

A NYÁRÁDGÁLFALVI PÁLINKA-
FŐZDE minőségi kiszolgálást végez
előnyös áron. Kérésre szállítást is
biztosítok. Tel. 0265/586-096, 0748-
034-845. (56847-I)

VÁLLALJUK lakóházak javítását,
építését, módosítását garanciával.
Tel. 0742-557-214. (18123-I)

FIGYELEM! Ha ajtózárpanasza van,
telefonáljon. Megjavítom, vagy
kicserélem újjal, javítok székeket is. Tel.
0743-211-281. (56906)

INDUL a kakasdi pálinkafőzde október
21-én. A szállítás ingyenes a város
területén. Szeretettel várunk mindenkit!
Tel. 0753-067-099. (56911)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (56732-I)

VÁLLALOK csatornázást, tetőjavítást,
„lindabozást”, bármilyen bádogos-
munkát. Tel. 0751-847-346. (56629)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (56569-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (56579)

HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846-
011, 0365/801-517. (56782)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (56941-I)

BARÁTSÁGOS otthonomban idős,
beteg gondozását vállalom állandó
jelleggel. Tel. 0721-816-840. (56943-I)

HŰTŐK és FAGYASZTÓK javítása
garanciával lakásán is. Tel. 0740-967-
114. (56945)

TERMOPÁN, szalagfüggönyök és
redőnyök szerelése és javítása. Tel.
0744-504-536. www.bizoo.ro/firma/scpro-
foservsrl (58859)

GONDOZÓNŐT keresek ágyban fekvő
beteg nő mellé, részidőre. Tel. 0751-870-
500. (56974)
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MAROSVÁSÁRHELYI CÉG keres tapasztalt VARRÓNŐKET li-
neáris, speciális, szurfilálógépekre vagy tapasztalat nélküli SEGÉD-
MUNKÁSOKAT végtermék tisztítására, csomagolására. További
információk a 0786-556-911-es telefonszámon. (18083)
A KORONKA PANZIÓ ÉJSZAKAI PORTÁST – RECEPCIÓST
– alkalmaz, azonnali kezdéssel. Munkarend: 23-tól 7 óráig, éjszakai
pihenő engedélyezett. Elvárások: magyar és középszintű román
nyelvtudás. Feltételekről és javadalmazásról bővebb információkat
igényelhet a 0749-042-222-es számon, e-mailben az office@ko-
ronka.ro címen, vagy személyesen a Koronka panzióban. (18131)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország terü-
letére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás!
Tapasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező! Ér-
deklődni a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (58827–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 osz-
tály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit
kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban
és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk 
BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-
263-as telefonszámon. (58835)
ALKALMAZUNK SEGÉDSZAKÁCSOT, ZÖLDÖVEZET-GON-
DOZÓT, MOSOGATÓT. Tel. 0745-696-055. (18117-I)
BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT keresünk. Há-
zaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (18117-I)
ALKALMAZOK attesztáttal, B+C kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező SOFŐRT. Tel. 0744-511-664. (56761-I)
ALKALMAZUNK HEGESZTŐT. Tel. 0766-519-187. (17964-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), TEREMFŐ-
NÖKÖT, SZAKÁCSOT, PINCÉRT, BÁROST, SZOBALÁNYT.
Tel. 0722-268-866. (58817)
SZAKFELÜGYELŐT (inspektort) alkalmazunk műszaki ITP-re.
Tel. 0740-801-365. (-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe KASSZÁSNŐT és ELADÓ-
NŐT. Tel. 0744-681-130. (18133-I)
A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz FAIPARI
MUNKÁSOKAT. Minimális végzettség: X osztály. Az önéletrajzo-
kat a lucian.radu@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a
0720-333-573-as telefonszámon vagy a Parcul Industrial Vidrasău
– Ungheni, nr. 1/G címen. (18134)
MAGÁNCÉG Marosvásárhelyre, a Tudor negyedbe
BÁROST/PULTOST alkalmaz. Követelmények: román, magyar
nyelvtudás, kellemes megjelenés. Amit ajánlunk: kedvező bérezés
bónuszokkal. Betanítást biztosítunk. A fényképes önéletrajzokat a
szabo.pal@yahoo.com e-mail-címre várjuk, érdeklődni a 0744-144-
561-es telefonszámon lehet. (56986)
MAGYARORSZÁGI SZARVASMARHAFARMRA MUNKA-
ERŐT (férfit) keresünk. Tel. 00-36-20-946-7704. (56985)
VARRODA alkalmaz VARRÓNŐKET és MESTERSEGÉDET
(nőt). Tel. 0742-298-872. (18137-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETI SZÍNHÁZ versenyvizsgát
hirdet egy VILÁGOSÍTÓI állás betöltésére. A versenyvizsgára 2016. no-
vember 11-én 10.30, valamint 11.30 órától kerül sor. Jelentkezni 2016. no-
vember 9-ig lehet a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
humánerőforrás-osztályán. További információk a következő telefonszámo-
kon: 0365/806-862 (113-es mellék); 0265/219-261. (sz.-I)
RÉGI AJTÓK és ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- és HANGSZI-
GETELÉSÉT vállaljuk garanciával. Tiszta munka, új és egyszerű megoldás-
sal, nagytakarítást nem igényel. Tel. 0721–255-006. (HN.-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –

Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (17565)

Közalkalmazotti versenyvizsga-hirdetés
Nagyernye Község 

– székhelye Nagyernye helység, 439. sz., Maros megye – 
versenyvizsgát szervez a helyi rendőrségi iroda keretében
létrehozott hat közalkalmazotti állás meghatározatlan időre való
betöltése céljából:
két állás – helyi rendőr, III. besorolású köztisztség, a végrehajtó
köztisztségek közül fő szakmai fokozat
két állás – helyi rendőr, III. besorolású köztisztség, a végrehajtó
köztisztségek közül asszisztensi szakmai fokozat
két állás – helyi rendőr, III. besorolású köztisztség, a végrehajtó
köztisztségek közül kezdő szakmai fokozat.
Az írásbeli vizsga 2016. november 23-án 10 órától lesz az intézmény
székhelyén.
Az állásinterjúra november 25-én 10 órától kerül sor.
A beiratkozási dossziékat az intézmény székhelyén kell benyújtani a
hirdetés Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 20
napon belül.

A sajátos követelményekre és a könyvészetre vonatkozó részletek a
polgármesteri hivatal székhelyén vannak kifüggesztve és a

www.primariaernei.ro honlapon is közzétéve.
Elérhetőség: tel. 0265/335-208 (101-es mellék).

E-mail: ernei@cjmures.ro

VÁLLALOK
tetőkészítést Lindab

cserépből, teraszkészítést,
csatorna- és lefolyókészítést,

-javítást. 
Tel. 0752-579-376. (56813)

(Folytatás a 4. oldalról)

a hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!



VÁLLALOK takarítást, idős személy
gondozását. Tel. 0753-628-139. (56993)

MANIKŰRÖZÉST és pedikűrözést
vállalok. Tel. 0742-528-230. (56988-I)

FESTÉST, FAJANSZOZÁST, PAR-
KETTÁZÁST, SZIGETELÉST vállalok.
Tel. 0742-833-967. (57009)

HITELEK. Tel. 0762-561-052. (57014)

VÁLLALOK karbantartási és javítási
munkát magánlakásokban, tömbház-
lakásokban. Tel. 0756-090-050.
(57022-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A napok telnek, az évek múlnak,
felejteni mégsem tudlak! 
Fájó szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, október
17-ére, a göcsi születésű id. 
MÁTÉFI VIKTOR marosvásárhe-
lyi lakos halálának 4. évforduló-
ján. Felesége, Anna, három
gyermeke családja minden tagjá-
val: menye, két veje, öt unokája
és azok barátnői, unokaveje, két
dédunokája, akit sajnos már nem
láthatott, az a kicsi Erik. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! (56747)

Kegyelettel és fájó szívvel emlé-
kezünk október 21-én SIMON
ILONÁRA szül. Tőkés halálának
8. évfordulóján. Szeretettel gon-
dolunk rá. Férje, Árpád, lányai,
Melinda és Zsuzsa, két veje és
unokája, Orsi. (56935-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk október 20-án, ami-
kor már nyolc éve örökre eltávo-
zott a drága jó édesanya, anyós
és mama, a székelyvajai 
PÁSKULY JOLÁN. 
PÁSKULY LAJOSRA is fájdalom-
mal emlékezünk, a jó édesapára,
nevelőapára, aki december 11-én
lesz tizenhat éve, hogy itt hagyott
bennünket.  Nyugodjatok béké-
ben! Akik szerették, gondoljanak
rájuk kegyelettel! Emléküket őrzi
szerető négy gyermekük család-
jukkal együtt. (56930-I)

Megállt egy szív, mely élni vá-
gyott, pihen az áldott kéz, mely
dolgozni imádott. Nélküled üres
és szomorú a házunk, nem hisz-
szük el, hogy hiába várunk. An-
gyali mosolyod nem ragyog ránk
többet, mert hat éve itt hagytál
minket.
Szomorú szívvel emlékezünk 
TŐVISSI SÁNDORRA, aki nagy-
szerű édesapa, nagytata, após
volt. Szép volt veled, szomorú
nélküled. Szerető feleséged, két
fiad, két menyed és négy szép
unokád. Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes! (56952-I)

Már néhány éve, hogy itt hagytál
bennünket, de szívünkben őr-
zünk, mint drága kincset. A
múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Mi könnyes szemmel megállunk
sírodnál. Te nem szólsz, de mi
tudjuk, hogy te hívtál. Mi szólí-
tunk, a néma sír nem felel, de Te
a szívünkben örökké létezel.
Múlik az idő, de a fájdalom
marad, betölthetetlen az űr, mely
szívünkben maradt. Csillaggá
változtál, barangolsz az égen,
gyere mifelénk, s úgy mint réges-
régen. Tudjuk, hogy nem jössz,
de olyan jó várni, hazudni a szív-
nek, hogy ne tudjon fájni.
Szívünkben helyedet nem pótolja
semmi, míg e földön élünk, nem
fogunk feledni.
Fájó szívvel emlékezünk SŐVÉR
LAJOSRA halálának 8. évfordu-
lóján. Szerető feleséged, lányod,
vejed és a két unokád. (56887)

Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk október 21-én TREDUB
MÁRIÁRA halálának első évfor-
dulóján. Emléked szívünkben
őrizzük. Szerető férje, három
gyermeke, unokái, testvére, só-
gornői. Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes! (56961-I)

Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk október 21-én a gör-
gényszentimrei születésű BOÉR
MATILDRA szül. Fábián halálá-
nak 10. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi két fia, Józsi és
Laci, valamint azok családja.
(56969)

Múlik az idő, de a fájdalom nem
csitul, a könny a szemünkből na-
ponta kicsordul. Csak egy van,
ami a sírig vezet, szívünkben az
örök emlékezet. A pótolhatatlan
veszteség örök fájdalmával em-
lékezünk drága édesanyánkra,
KISS-MIKI ZSUZSÁNNÁRA szül.
Szőcs Marosfelfaluban és drága
édesapánkra, id. KISS-MIKI 
MIHÁLYRA, volt szászrégeni la-
kosokra haláluk 13. és 38. évfor-
dulóján. Szép emlékük nem
halványul el soha a szívünkben,
féltve őrizzük egy életen át. 
Emlékük legyen áldott, nyugal-
muk csendes! Szeretteik:
leányuk, fiaik és azok családja.
(56970)

A te szíved pihen, az enyém vér-
zik, a fájdalmat csak az édesanya
érzi. Nehéz az öregség, nehe-
zebb a bánat, amióta gyer-
mekem, téged nem látlak.
Fájó szívvel emlékezem október
25-én egyetlen fiamra, MURAR
ZOLIKÁRA halálának 4. évfordu-
lóján. Nyugodjál békében! Emlé-
két őrzi bánatos édesanyja, özv.
Murar Tilda, felesége, leánya és
családja. (56970)

Kegyelettel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk drága
édesapánkra, HÉJJAS GYÖRGY
cipészmesterre halálának első
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szerető
lányai, vejei. (56973-I)

Szomorú alkalom az emlékezés,
ha ti nem vagytok, minden szó
kevés. Telik életünk és menni kell
tovább, de mondunk értetek ezer
imát. Földi utatok lejárt, csillagok
útján utaztok tovább. Oda mente-
tek, ahonnan nincs visszatérés,
ahol testetek meglelte végső pi-
henését.
Kegyelettel, tisztelettel, soha el
nem múló fájdalommal emléke-
zünk szeretett szüleinkre, a nyá-
rádmagyarósi id. SZABADI
ISTVÁNRA halálának 16.  és 
SZABADI MARGITRA szül. Fülöp
halálának 10. évfordulóján. Emlé-
küket őrzi négy gyermekük és
családjuk. (56978)

A sors ellen küzdeni nem lehet,
ami örökké tart, az az emlékezet.
Kinek gyermekét nem fedi sírha-
lom, az nem tudja, mi az igazi fáj-
dalom.
Örökre összetört szívvel emléke-
zünk október 21-ére, amikor 4
éve baleset áldozata lett a szent-
lőrinci SIMON ROMULUS. Hiába
múlnak az évek, mi feledni nem
tudunk téged.
Hiányzol! Bánatos szeretteid.
(56997)

Fájó szívvel emlékezünk szeret-
teinkre: édesapánkra, SZILÁGYI
DEZSŐRE halálának 7. évfordu-
lóján, édesanyánkra, SZILÁGYI
EMMÁRA halálának első évfor-
dulóján. Isten nyugtassa őket bé-
kében! Szerettei. (56999)

Fájó szívvel emlékezünk 
BARABÁSI ROZÁLIÁRA szül. 
Albertfi október 23-án, halálának
5. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Sze-
rettei. (57002)

Fájdalom költözött tíz éve  szí-
vünkbe, nem múlik el soha, itt
marad örökre. Nem vársz már
minket csillogó szemekkel, nem
örülsz már nekünk szerető szí-
veddel. Egy váratlan perc alatt
életed véget ért, panaszszó nél-
kül közülünk elmentél. Úgy men-
tél el, ahogy éltél, csendesen,
szerényen, drága lelked, fáradt
tested nyugodjon békében!
Fájó szívvel emlékezünk szere-
tett édesanyánkra, BENKE 
ILONÁRA halálának 10. évfordu-
lóján. A gyászoló család. (57003)

ELHALÁLOZÁS

„Mert nékem az élet Krisztus és
a meghalás nyereség.”

(Filippi 1.21)
Bánatos szívvel, de az Úr akara-
tába belenyugodva közöljük
mindazokkal, akik ismerték, sze-
rették és tisztelték 

SZILÁGYI KLÁRA
fogtechnikust, 

hogy a drága nagymama, édes-
anya, dédmama, jó szomszéd és
őszinte hittestvér 2016. október
19-én rövid szenvedés után 90
éves korában csendesen elaludt
a feltámadásig. Temetése a ma-
rosszentgyörgyi új temetőben
lesz 2016. október 22-én 13 órai
kezdettel, adventista szertartás
szerint. 

A gyászoló család. (56995-I)

Fájdalomtól megtört szívvel bú-
csúzunk szeretett testvérünktől, 
özvegy VERESS PIROSKÁTÓL, 

aki életének 89. évében csende-
sen megpihent. Drága halottunk
temetése október 22-én 13 órától
lesz a református temetőben. 
Emlékét örökre megőrzik szívük-
ben testvérei: Rozi, Magdi, Nusi,
valamint sógora, Mihály. (57025-I)

Szívünk mély fájdalmával búcsú-
zunk szeretett nagynénénktől, 
özvegy VERESS PIROSKÁTÓL. 

Nyugodj békében, drága Piri
néni! 
Attila, Bélus, Laci, Arany, Babi,
Ferike, valamint családtagjaink.
(57026-I)

Mély fájdalommal veszünk végső
búcsút drága nagymamánktól, 
özvegy VERESS PIROSKÁTÓL. 

Hirtelen halála nagyon megrendí-
tett bennünket. Nyugodj béké-
ben, drága kicsi mama! Unokáid:
Tamás és Andrea. (57027-I)

„Küzdöttél, de már nem lehet.
Csend ölel át és szeretet
Csak az hal meg, kit elfelednek
Örökké él, kit igazán szeretnek.”

(Tóth Árpád)
Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk, hogy

PALKÓ ADALBERT
2016. október 16. napján, életé-
nek 79. évében hosszú, türelem-
mel viselt betegség után
visszatért Teremtőjéhez. Drága
halottunkat 2016. október 22-én
13 órakor kísérjük végső nyug-
helyére a szovátai református te-
mető ravatalozójából. Emlékét
szeretettel őrizzük! 

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága édesanyánk,

dr. BOGA EMESE 
született Daday

életének 83. évében október 20-
án elhunyt. Temetése szülőváro-
sában, Székelykeresztúron, a
timafalvi temetőben, október 24-
én, hétfőn 14 órakor lesz, unitá-
rius szertartás szerint. 
Gyászolják lányai: Zsuzsi, Anna,
Ági és azok családja, valamint
unokahúga, Kati. 
„Anyám meghalt, most nem
tudom, hogy viselkedjem vele
szemben…” (József Attila)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megdöbbenten vettük tudomá-
sul, kedves Szántó Éva,
FÉRJEDNEK halálhírét.
Vigasztalódást családoddal
együtt! Márti és férje, László
Tibor. (57007)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak és
mélyen együtt érzünk velük
özvegy VERESS PIROSKA
halála miatti gyászukban.
Isten nyugtassa békében!
Szomszédai a Bolyai utca 1/A-
ból. (57024)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága
édesanya, testvér, nagymama, anyós,
rokon, jó barát, ismerős, 

SZACSVAI IBOLYA
77 éves korában elhunyt. Utolsó útjára
október 22-én, szombaton 12 órakor
kísérjük a református temetőben. 

Gyászoló családja. (-I)

Szomorú szívvel és soha el nem múló fáj-
dalommal emlékezünk a marosvásárhelyi
DOMÓ ROZÁLIÁRA szül. Csiki halálának
2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei. (56980-I)
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A MUREŞ INSOLVENCY SPRL –
Marosvásárhely, G-ral Avramescu
utca 4. szám –,  a ParcON  Kft.
cégfelszámolója,  nyilvános árverésen
eladja a Marosvásárhely, Raktár utca
22. szám alatt székelő  eladósodott cég
következő javait: 

– kapusfülke, kikiáltási ár 3.500 lej;
– tűzvédelmi szekrény, 1.100 lej;
– Sony Vaio laptop, 650 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverés október  28-án 13 órakor

lesz a felszámoló székhelyén –
Marosvásárhely, Gen. Avramescu utca
4. szám –,  és hetente péntekenként
megismétlik ugyanabban az
időpontban, a javak értékesítéséig. 

Az árverésen részt vehetnek azon
jogi és/vagy magánszemélyek,
akik/amelyek az árverés előtti napon
13 óráig  garanciaként kifizetik a
megvásárolandó javak kikiáltási árá-
nak 10%-át, a részvételi díjat és
megvásárolják a feladatfüzetet. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-
700-as, a 0265/261-019-es és a 0745-
146-096-os telefonszámokon. 

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu
utca 4. szám alatti székhelyű MUREŞ
INSOLVENCY SPRL, az adós NO-
VaPriNt MaNageMeNt  Kft.
cégfelszámolójaként nyilvános
árverést szervez az adós cég következő
vagyontárgyainak értékesítésére:

– parafinozott papírguillotine, 540
lej,  Bourg 361 típusú  könyvfűző, 360
lej, FL guillotine, 630 lej, hom-
lokrakodó, 11.340 lej, kazán, 1.080 lej,
bútorzat, 720 lej,  Volkswagen Golf
személygépkocsi, 16.560 lej.  Az árak
nem tartalmazzák a héát.

Az árverést október 28-án 13 órától
tartják a felszámoló székhelyén, és
azonos időpontban megismétlik pén-
tekenként, a javak értékesítéséig.  

Az árverésen azok a magán- és jogi
személyek vehetnek részt, akik ki-
fizetik  a kikiáltási ár 10%-ának
megfelelő részvételi garanciát,  a
részvételi díjat, és megvásárolják  a fe-
ladatfüzetet az árverés előtti napon 13
óráig.

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

A  MUREŞ INSOLVENCY SPRL, a
marosvásárhelyi Termés utca 2. szám
alatti székhelyű  iLefOr rt. cégfel-
számolója újabb nyilvános árverésen
egy tömbben eladja

az eladósodott cég alábbi javait:
technológiai felszerelések, különféle
gépek, berendezések, mérőműszerek,
félkész termékek.  Kikiáltási ár:
751.479,63 lej + héa.  

A javak teljes listája tanulmá-
nyozható a felszámoló székhelyén és az
UNPIR honlapján: www.unpir.ro és
www.smdamures.ro.

Az árverés  október 28-án 12 órától
tartják a felszámoló székhelyén, és
azonos időpontban megismétlik  min-
den pénteken, a javak értékesítéséig.  

Az árverésen részt vehetnek azon
jogi és/vagy magánszemélyek,
akik/amelyek az árverés előtti napon
legkésőbb 12 óráig garanciaként ki-
fizetik a  kikiáltási ár 10%-át, a
részvételi díjat és megvásárolják a fe-
ladatfüzetet az árverés előtti napon 12
óráig. A garanciát az Ilefor Rt.
marosvásárhelyi BCR-nél nyitott
bankszámlájára –
RO53RNCB0188034983280053 – kell
befizetni.  

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-
700-as és a  0745-146-096-os telefon-
számon. 

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu
utca 4. szám alatti székhelyű MUREŞ
INSOLVENCY SPRL, a csődbe ment
NOVOcOM cONSuLt  Kft. cégfel-
számolójaként újra nyilvános árverést
szervez az adós cég következő vagyon-
tárgyainak értékesítésére:

– bútorzat, irodai felszerelés –  
kikiáltási ár 1.742,50 lej + héa

– leltári tárgyak – kikiáltási ár
12.481,40 lej + héa

– műszaki berendezés: hőközpont,
nyomtatók, számítógépek –  kikiáltási
ár  13.423,56 lej + héa

– 7 db szállítóeszköz – kikiáltási ár
26.750 lej + héa

– az  árukészletet termékcsalá-
donként egy-egy tömbben értékesítik,
legalább 15.000 lej (héa nélkül) érték-
ben: fémvasalások, vasáru, PVC- és
fémtartozékok, fogantyúk és csuk-
lóspántok, különféle  zárak, reteszek,
tolózárak, csavarok stb.  – kikiáltási ár
91.107,88 lej + héa.

A teljes lista,  az árak a felszámoló
székhelyén tanulmányozhatók.  

Az árverést október 28-án 13 órától
tartják a felszámoló székhelyén, és
azonos időpontban megismétlik pén-
tekenként, a javak értékesítéséig.  

Az árverésen azok a magán- és jogi
személyek vehetnek részt, akik ki-
fizetik  a kikiáltási ár 10%-ának
megfelelő részvételi garanciát,  a
részvételi díjat, és megvásárolják  a fe-
ladatfüzetet  24 órával az árverés
kezdete előtt.

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

A MUREŞ INSOLVENCY SPRL, a marosvásárhelyi Szabadi út 109. szám alatti
székhelyű, csődbe jutott riMOtiN Kft. cégfelszámolója, újabb  nyilvános árverést
szervez az adós cég következő javainak értékesítésére:

I. Ingatlan javak:
a) Marosvásárhelyi kültelek, egy 7300 négyzetméteres külterület 1/3-át képező

2.433 négyzetméteres telekrész, marosvásárhelyi telekkönyvszáma: 124812. 
Kikiáltási ára: 35.400 lej.

b) Marosvásárhelyi, Constantin Hagi Stoian utcai, szám nélküli ingatlan – egy
5645 négyzetméteres beltelek – a 123117-es marosvásárhelyi telekkönyv-, a 2799-
es kataszter- és az 5436/1/3; 5435/3/1/2 helyrajzi számmal (A1) van bejegyezve. 
Kikiáltási ára: 449.890 lej.

c) Marosvásárhelyi, Constantin Hagi Stoian utcai, szám nélküli, 2000 
négyzetméteres beltelek, ami a 121444-es marosvásárhelyi telekkönyvszámmal, az
5435/2/2 és az 5436/1/2/2 helyrajzi számmal (A1) van bejegyezve. Kikiáltási ára:
183.890 lej. 

d) A marosvásárhelyi, Szabadi út 111. szám alatti ingatlan – földszintes ház
(kereskedelmi felület) –, amely a 123098-as marosvásárhelyi telekkönyvszámmal,
a C1 kataszteri, a 488/1 (A1.1) helyrajzi számmal van bejegyezve és a 788 
négyzetméteres hozzá tartozó terület, amely a 123098-as marosvásárhelyi
telekkönyv-, az 5487/2/1 és az 5488/1-es helyrajzi (A1) számmal van bejegyezve.
Kikiáltási ára: 203.770 lej. 

II. Ingó javak: 
– Felszerelések: szétszerelhető szkennerkeret – 1.350 lej, 6 db vonalkódolvasó –

650 lej/db
– Árukészlet:
– 2 db Smith PDC 17/2 aknafúró, 6x16 mm-es vésőéllel – kikiáltási ár 8.000 lej/db,
– 1 db TIP 417, 12 1/4 aknafúró – kikiáltási ár 5.568 lej,
– 2 db TIP 417, 8 1/2 aknafúró – kikiáltási ár 6.299 lej/db, 
– 1 db Smith PDS 12 1/4 433 aknafúró – kikiáltási ár 5.376 lej, 
– 1 db Smith PDS 17 1/2 – kikiáltási ár 8.000 lej, 
– 1 db Smith TIP 417-es aknafúró – kikiáltási ár 8.000 lej, 
– 1 db Smith PDS 437 12/1.4 aknafúró – kikiáltási ár 5.376 lej, 
– 1 db Smith PDS 432 8 1/2 aknafúró – kikiáltási ár 3.712 lej,
– 1 db Smith PDS 8 3/4 aknafúró – kikiáltási ár 3.712  lej, 
– 3 db Cristexsen 215.9-es magfúró – kikiáltási ár 7.379 lej/db. 
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
A nyilvános árverésre október 28-án 12 órától kerül sor a cégfelszámoló

székházában, Marosvásárhelyen, a G-ral Avramescu utca 4. szám alatt, és hetente
péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. Az
árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek
megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és
a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt. A garanciadíj a Rimotin Kft. –
RO 13775106 – következő bankszámlájára utalható: RO58UGBI0000412001710
(lejben), amelyet a Garanti Banknál nyitottak. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096-os telefon-
számokon.

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű MUREŞ IN-
SOLVENCY SPRL, az aNcri Kft. cégfelszámolójaként újra nyilvános árverést
szervez az adós árukészletének termékcsoportonkénti  értékesítésére:

– irodai felszerelés –  kikiáltási ár 413,25 lej
– építőanyag – kikiáltási ár 361,40 lej
– dísztárgyak–  kikiáltási ár  706,80 lej
– elektromos cikkek – kikiáltási ár 884,90 lej
– ruhanemű – kikiáltási ár 3.833,85 lej
– szerelési anyagok – kikiáltási ár  3.391,40 lej
– higiéniai cikkek – kikiáltási ár  64,40 lej
– tisztítószerek – kikiáltási ár  86,95 lej
– Dacia furgon, 2+1 ajtós, kikiáltási ár  3.000 lej; két légkondicionáló berendezés,

kikiáltási ár  333 lej/db; 15 kg-ig mérő mérleg, kikiáltási ár  178 lej; fóliázógép, 
kikiáltási ár  34 lej. 

Az árverést 2016. október  28-án 12 órától tartják a felszámoló székhelyén, és
azonos időpontban megismétlik  minden pénteken, a javak értékesítéséig.  Az
árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt, akik kifizetik  a kikiáltási
ár 10%-ának megfelelő részvételi garanciát és a részvételi díjat. Bővebb tájékoztatás
a 0265/269-700, 0265/261-019  vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

A MUREŞ INSOLVENCY SPRL, a Mezőméhes községi Kendeffytanya, Ady
Endre utca 29. szám alatti székhelyű, csődeljárás alatt álló iNterNaţiONaL
BujOr Kft. cégfelszámolójaként  újabb nyilvános árverést szervez  az adós 
vagyonát képező alábbi javak értékesítésére:

– ingatlan Mezőméhesen  1.000 négyzetméter beltelekkel, telekkönyvszáma
50032/Mezőméhes, kataszterszáma 92/1, rajta téglából épült, szuterénes, földszintes
épülettel, melynek az alagsorában egy hőközpont, a földszinten üzlet, két raktár,
egy elosztókabin, két folyosó, három illemhely, egy helyiség a kapcsolótáblának, egy
fémoszlopokra helyezett, fémlemezekkel burkolt födém és három üzemanyagtöltő
szivattyú található. Kikiáltási ár 79.500 lej.

A nyilvános árverést október 28-án 13 órától a  felszámoló Marosvásárhely, G-
ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén tartják, és  péntekenként azonos
időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig.

A nyilvános árverésen részt vehetnek magán- és/vagy jogi személyek, akik besz-
erzik a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát és
az árverésen való részvételi díjat legkésőbb 24 órával az árverés meghirdetett
időpontja előtt. A részvételi garancia átutalható az Internaţional Bujor Kft.-nek
(RO 21906091) a BRD GSG RT. Maros kirendeltségénél nyitott bankszámlájára:
RO68BRDE0270SV31758772700. 

Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096-os telefon-
számokon.

A MUREŞ INSOLVENCY SPRL, a dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144.
szám alatti székhelyű BicaPa rt. cégfelszámolója, nyilvános árverésen 

értékesíti a csődbe ment cég következő ingatlanjait: 
1. A dicsőszentmártoni Felszabadulás (Dezrobirii) utca 4. szám alatti garzon-

tömbházhoz tartozó 398 négyzetméter terület. Kikiáltási ár: 3.880 euró.
2. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatt 6276 négyzetméter bel-

telek (az étkezde körül). Kikiáltási ár: 61.191 euró. 
3. A dicsőszentmártoni Felszabadulás utca 3. szám alatti élelmiszerraktár és a

hozzá tartozó 349 négyzetméter terület. Kikiáltási ár: 9.913 euró. 
4. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatt 9178 négyzetméter bel-

telek (volt 1-es számú építőtelep). Kikiáltási ár: 47.726 euró. 
5. A dicsőszentmártoni Tavasz utca 7. szám alatti 4058 négyzetméter beltelek (volt

üvegházak). Kikiáltási ár 11.873 euró. 
6. Gazdasági épületek: három istálló, két raktár, kas; 115,9 négyzetméteres lakás

– munkásszállás  és a hozzá tartozó 5554 négyzetméter terület Dicsőszentmárton,
Kis utca  5. szám alatt. Kikiáltási ár 42.420 euró.

7. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. szám alatti vendégház négy hálós-
zobával, nappalival, protokollteremmel, konyhával, fürdőszobával, illemhellyel,
előtérrel, a hozzá tartozó 292 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár: 10.986 euró. 

8. A dicsőszentmártoni Június 1. utca 17. szám alatti 4835 négyzetméteres beltelek
(volt tervezőműhely). Kikiáltási ár: 25.142 euró. 

9. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti légvédelmi óvóhely a
hozzá tartozó 561 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár 22.370 euró. 

Az árverés 2016. október 28-án 13 órakor lesz a cégfelszámoló Marosvásárhely,
G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén, és péntekenként, ugyanazon
helyszínen és időpontban megismétlik, az ingatlanok értékesítéséig. 

Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek
megvásárolják a feladatfüzetet és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át,
valamint a részvételi díjat az árverést megelőző napon 14 óráig. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a 0745-146-096-os
telefonszámon. 

MAROS MEGYEI TANÁCS

Álláshirdetés
A Maros Megyei Tanács 2016. november 21. és
24. között versenyvizsgát tart egy megüresedett
I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsosi
állás betöltésére a Műszaki Igazgatóság munkála-
tokat követő részlegén.
A versenyvizsgát a Maros Megyei Tanács székhe-
lyén, Marosvásárhelyen, a Győzelem tér 1. szám
alatt tartják.
Az írásbeli vizsga 2016. november 21-én 10 órá-
tól,
az állásinterjú november 24-én 14 órától lesz.
A jelentkezőknek meg kell felelniük a közalkal-
mazottakra vonatkozó, utólag kiegészített és mó-
dosított, újrakibocsátott 1999. évi 188-as
törvény 54. cikkelyében megfogalmazott minden
előírásnak.
A sajátos feltételek, a könyvészet és a pályázati
dosszié iratainak jegyzékét kifüggesztették az in-
tézmény székhelyén és tanulmányozható a
www.cjmures.ro honlapon.
A dossziékat jelen hirdetésnek Románia Hivatalos
Közlönye III. fejezetében való közzétételétől szá-
mítva 20 napon belül kell benyújtani a Maros Me-
gyei Tanács székhelyén.
Bővebb felvilágosítás a 0265/263-211-es telefon-
számon, az 1233-as mellékállomáson.

Az elnök helyett  
Alexandru Cîmpeanu alelnök Paul Cosma jegyző

MAROS MEGYEI TANÁCS

Álláshirdetés
A Maros Megyei Tanács versenyvizsgát tart egy
megüresedett I. besorolású, felső szakmai foko-
zatú tanácsosi állás betöltésére a Régiófejlesztési
és Pályázati Igazgatóságon.
A versenyvizsgát a Maros Megyei Tanács székhe-
lyén, Marosvásárhelyen, a Győzelem tér 1. szám
alatt tartják.
Az írásbeli vizsga 2016. november 22-én 10 órá-
tól,
az állásinterjú november 25-én 14 órától lesz.
A jelentkezőknek meg kell felelniük a közalkal-
mazottakra vonatkozó, utólag kiegészített és mó-
dosított, újrakibocsátott 1999. évi 188-as
törvény 54. cikkelyében megfogalmazott minden
előírásnak.
A sajátos feltételek, a könyvészet és a pályázati
dosszié iratainak jegyzékét kifüggesztették az in-
tézmény székhelyén és tanulmányozható a
www.cjmures.ro honlapon.
A dossziékat jelen hirdetésnek Románia Hivatalos
Közlönye III. fejezetében való közzétételétől szá-
mítva 20 napon belül kell benyújtani a Maros Me-
gyei Tanács székhelyén.
Bővebb felvilágosítás a 0265/263-211-es telefon-
számon, az 1233-as, 1234-es mellékállomáson.

Az elnök helyett
Alexandru Cîmpeanu alelnök  Paul Cosma jegyző


