
Heteken belül eltűnnek a jelzőlámpák,
és felgyorsulhat a közlekedés az E60-as
nemzetközi út Göcs és a balavásári tető
közötti szakaszán, ahol augusztusban
forgalomkorlátozást vezettek be az ott
zajló munkálatok miatt. 

Augusztusban kezdtek el dolgozni az E60-as
nemzetközi út Göcs kijárata és a balavásári tető
közötti szakaszán, és a munkálatok miatt
útszűkítést vezettek be, azóta csak az egyik

sávon lehet közlekedni, jelzőlámpák irányítják
a forgalmat. A környéken csúcsidőben hosszú
kocsisorok kígyóznak. 

Gheorghe Ispas, az Országos Útügyi Igaz-
gatóság Maros megyei részlegének igazgatója
lapunk érdeklődésére elmondta, a balavásári
tető közelében a talajmozgás következtében 
nemegyszer megcsúszott már az út alapja, ezért
nagyméretű beruházásra, alapos javításra volt
szükség. Betonoszlopokat helyeztek el több
méter mélységben, hogy a talajcsúszást meggá-
tolják. Az igazgató szerint a kivitelező augusz-

tusban kezdte a munkát, és jó ütemben halad, a
bonyolultabb részét, a betonoszlopok elhe-
lyezését befejezték, viszont a beruházás másik
része, az úttest rendbetétele még hátravan, és ha
az időjárás elromlik, félbe kell hagyniuk a
munkát. Gheorghe Ispas hangsúlyozta, az egyik
sáv lezárása miatt kialakult forgalmi dugókat
minél előbb meg szeretnék szüntetni, ezért, bár
a munka nincs teljesen befejezve, becsléseik 
szerint két-három hét múlva eltüntetik a forgal-
mat korlátozó jelzőlámpát a környékről, és
gördülékenyebb lesz majd a közlekedés. 

Füllenteni csak szépen
A néhai neves brit kormányfő, Winston Churchill úgy

tartotta, vannak hazugságok, még nagyobb hazugságok és
statisztikák. Ez juthat eszünkbe arról is, hogy a napokban
közzétettek egy kimutatást az ország megyéiből befizetett
adópénzekről és azok visszaosztásáról.

Ebben rangsorolták is a megyéket aszerint, hogy a be-
fizetett adóból mennyit osztanak nekik vissza. Nem újdon-
ság a hasonló, rendszeresen közölt kimutatásoknál, hogy
a főváros rendre az élen végez, papíron azt a látszatot
keltve, mintha maga után húzná az egész országot. Két
csúsztatás is közrejátszik ebben. Az egyik, hogy a nagyvál-
lalatok közvetlenül Bukarestben adóznak, így például a mi
vegyi üzemünk is itt füstöl, ott fizet. A másik pedig, hogy
az országos hálózattal rendelkező, tehát tevékenységet
minden megyében végző, de a fővárosban bejegyzett cégek
eredményeit a központban összesítik, azt a látszatot keltve,
hogy az illető vállalat minden forgalmát és nyereségét ott
valósította meg. Részletesebb, az adózást a végzett
tevékenység helyére lebontó adatokkal a mostaninál
sokkal világosabban látszana, hogy az erdélyi és bánsági
nagyvárosok megyéi gyakorlatilag eltartják mindazokat a
regáti megyéket, ahol nincs egy-egy nemzetközi nagyvál-
lalat, vagy olyan gazdasági erővel bíró létesítmény, mint
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Maros KK: 
A „legnehezebb két
hónaptól” beszélt
Cornel Lungu
Részben megoldódott a Maros Kosár-
labdaklub működését nehezítő finan-
szírozási gond: a marosvásárhelyi
önkormányzat átutalta a városi költ-
ségvetésből elkülönített támogatási
összeg egy részét, amelynek folyósí-
tásával április óta késlekednek.
____________2.
„Nincs veszélyben
a magyar iskola”
A Marosvásárhelyi Római Katolikus Lí-
ceum sorsának rendezését kérték teg-
nap az iskola diákjainak szülei név
szerint Peti András volt alpolgármes-
tertől, Horaţiu Lobonţtól, az iskolaigaz-
gatóság vezetőjétől, Mureşan Andrei
jegyzőtől és a tanácsosi testülettől.
____________4.
Bolyai Farkas poli-
hisztor, ezermes-
terre emlékezünk
160 évvel ezelőtt, 1856. november 20-
án halt meg az akkori Erdély egyik 
legeredetibb egyénisége, aki rendkívül
sok irányban tehetséges ember volt,
szellemileg polihisztor, manuálisan
ezermester volt egyszerre. 
____________15.

Felgyorsulhat a közlekedés Göcs és Balavásár között

Már az úttestet javítják

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

Legjobb árak a városban!
Friss egész csirkecomb 7,49 lej/kg, friss felső és alsó csirkecomb 7,95 lej/kg,

friss farhátas csirkecomb 5,49 lej/kg, friss csontos csirkemell 11,95 lej/kg, friss csirkemáj 7,95 lej/kg,
friss csirkeszárny csak 6,95 lej/kg, friss csirkefarhát 1,89 lej kg.

Tipp:
Pampers Giant Pack pelenka különböző méretben csak 64,90 lej!

Coccolino illatos öblítő (1 l) 8,49 lej
Tide dobozos mosópor színes/fehér ruhákhoz (300 g) 4,95 lej

Fine színvédő kendő (12 darabos) 4,49 lej. Cif folyékony súrlószer (500 ml) 7,95 lej
Jar folyékony mosogatószer (900 ml) 8,95 lej. Edeka vízkőoldó (750 ml) 12,79 lej

Ultra mosogatópor (500 g) 7,49 lej
Floren légfrissítő (300 ml) 4,49 lej. Bref vécéillatosító (50 ml) 4,95 lej

Clin ablaktisztító (500 ml) 6,95 lej. Domestos általános tisztítószer (750 ml) 6,49 lej
Bref folyékony vécéfertőtlenítő szer (750 ml) 5,75 lej 

Szerencsi kakaós tortadara (70 g) csak 0,95 lej. 

Intershop, megéri nálunk vásárolni!



Részben megoldódott a Maros Kosárlabdaklub
működését nehezítő finanszírozási gond: a marosvásárhe-
lyi önkormányzat átutalta a városi költségvetésből
elkülönített támogatási összeg egy részét, amelynek
folyósításával április óta késlekednek, jelentette be a klub
csütörtöki sajtótájékoztatóján a sportszervezet elnöke.

Cornel Lungu hosszabb ideje nem nyilatkozott a sajtó-
nak, most úgy fogalmazott: azért, mert nem beszél folyton
a nyilvánosság előtt, nem jelenti azt, hogy közben nem dol-
gozik a klubért, és nem költ rá a sajátjából. Felidézte, hogy
cége ingyen javította meg a sportcsarnok tetőzetét, amikor
a létesítmény beázott, illetve ahányszor szükség volt szál-
lítóeszközre, üzemanyagra, mindig rendelkezésre álltak
vállalata autói. Hozzátette: saját kapcsolatai révén több
szponzort hozott a klub mellé, de vezetőségi társaival
közösen is sikerült újabb támogatókat a csapat mellé állí-
taniuk az utóbbi időben, csak így tudták átvészelni az
elmúlt időszakot, és most is folyamatban vannak tárgyalá-
sok két meghatározó nagyvállalattal, amelyek, bízik benne,
sikeresen zárulnak.

Emlékeztetett, hogy milyen sanyarú körülmények között
indult újra a kosárlabdasporttal kapcsolatos tevékenység
Marosvásárhelyen, majd arról beszélt, hogy az alatt a négy
év alatt, amióta a vezetőtanács felkérte az elnöki tisztség
betöltésére, a Maros KK az ország egyik meghatározó
klubjává vált. A legjobb négy közé jutni sem könnyű, ott
megőrizni a helyet azonban még nehezebb, főként hogy az
utóbbi időben jelentősen emelkedett a romániai kosárlabda
színvonala, és ezzel egyidejűleg a bérek is növekedtek,
hangoztatta Cornel Lungu.

A klubelnök az elmúlt két hónapot vezetői ténykedése

legnehezebb időszakának nevezte. Elismerte a játékosok-
nak azt a jogát, hogy tiltakozásul a bérek folyósításában
történt elmaradásért megtagadják, hogy pályára lépjenek
(mint ismert, Bukarestben, a Steaua CSM elleni
mérkőzésen erősen tartalékosan játszott a Maros KK),
szerződésük ezt lehetővé teszi, mondta, ugyanakkor hoz-
zátette, léteznek más tiltakozási formák is, és másként is
jelét lehetett volna adni a panasznak.

A klubvezető sajnálkozásának adott hangot annak kap-
csán, hogy a FIBA Európa-kupa második csoportkörében
az utazás szempontjából a létező legrosszabb társaságba
csöppent a Maros KK, hiszen Törökországban a szíriai
határhoz közeli városba kell eljussanak, illetve Svéd-
országban és Franciaországban is lesz jelenésük (az ellen-
felek: Gaziantep, Södertalje, Elan Chalon). Óriási
távolságokat kell majd megtenniük, miközben a folytatódó
kupaszereplés lehetőségét nem is vették számításba a költ-
ségvetés összeállításakor. Mindazonáltal üdvözölte csapata
továbbjutását, és azt mondta, a marosvásárhelyi közönség
kiváló ellenfeleket láthat majd a ligeti sportcsarnokban.

Eszperantó sikerkönyv magyarul
Ma, november 25-én 17 órai kezdettel az Amerikai Egye-
sült Államokban és Kolozsváron egy időben megjelent
bestseller, Anna Löwenstein Kőváros (The Stone City)
című regényét mutatják be a „Fehér Hollók” a Bolyai téri
unitárius egyházközség tanácstermében. Jelen lesz a for-
dító, Szász Lenke Parajdról (aki eszperantóból ültette át
magyarra a regényt) és a Világhírnév Könyvkiadó főszer-
kesztője, Szabó Csaba. 

Középkori ihletésű divatbemutató
November 28-án 18 órától a Kultúrpalotában több maros-
vásárhelyi ruhatervező középkori ihletésű munkáiból állí-
tott össze kollekciót, amelyet felvonultatnak a vörös
szőnyegen. A belépés díjtalan.

Dokumentumfilm 
Bruno Gröningről
Bruno Gröningről, a nagy gyógyítóról készített dokumen-
tumfilmet két részben vetítik az Oázis Alapítványnál, az
Emil Dandea utca 10. szám alatt november 26-án 14-17
óra, illetve 27-én 11-13 óra között. A belépés díjtalan.

Országos EMT-konferencia
A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudomá-
nyos Társaság (EMT) november 24–27. között Marosvá-
sárhelyen, a M. Eminescu Ifjúsági Házban szervezi meg
az országos szakmai napokat, amelynek témája: a Bolya-
iak a tér úttörői. A Bolyai Farkas halálának 160. évfordu-
lója alkalmából szervezett rendezvény ma 9 órakor

kezdődik. Az előadásokon szó lesz a két Bolyai munkás-
ságáról, emlékéről, szerepükről, helyükről a magyar és az
egyetemes tudományos világban. 11 órakor a Bolyai Alko-
tótábor munkáiból nyílik kiállítás az ifjúsági ház előcsarno-
kában, ugyanott a Yorick Stúdió produkciójaként
Sebestyén Aba 18 órától Kocsis István A tér című, Bolyai
Jánosról szóló monodrámáját adja elő.

Marosvásárhelyiek a riói olimpián 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szerve-
zete és a Pro XXI Sport- és Kulturális Alapítvány november
30-án, szerdán szervezi meg a Bajnokok-Élsportolók-
Sportbarátok Klubjának következő eseményét. A Kultúrpa-
lota kistermében 18 órától kezdődő, Marosvásárhelyiek a
riói olimpián c. közönségtalálkozó meghívottjai Trandafir
Norbert úszó és ifj. Gyarmati Ferenc nemzetközi birkózó-
bíró. A belépés díjtalan. Az esemény támogatói: Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt., Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusa.

Hit és Fény-találkozó 
Marosszentgyörgyön
Szombaton délután 3 órától Hit és Fény-találkozót tarta-
nak a marosszentgyörgyi plébánián a marosvásárhelyi,
marosszentgyörgyi csoportok részvételével.

Gézengúz gyerektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A
játékos 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.

Adventi koszorút állít 
a Máltai Szeretetszolgálat

A Keresztelő Szent János-plébánia udvarán a marosvá-
sárhelyi Máltai Szeretetszolgálat a hagyományhoz híven
november 27-én, advent első vasárnapján 16 órakor fel-
állítja az adventi koszorút. Az előkészített fenyőcsokrokat
a máltai tagoktól a helyszínen lehet átvenni, és a koszo-
rúba kötni. Az eseményre szeretettel várnak mindenkit, aki
koszorúba szeretné kötni imáit, jókívánságait. A szentmise
kezdetekor meggyújtják a koszorú első gyertyáját, amely
a közeledő karácsonyra figyelmeztet.

Konferencia Marosvásárhely múltjáról 
November 26-án 9.30-tól a Kultúrpalota kistermében a
Borsos Tamás Egyesület és az Erdélyi Múzeum-Egyesület
A magyar tudomány napja Erdélyben rendezvénysorozat
alkalmából idén is megszervezi helytörténeti konferenciá-
ját, ahol tizennégy előadó a régi székely szimbólumokról,
kevésbé ismert jeles marosvásárhelyi személyiségekről
(Dósa Elek, Jeney József), kultúrtörténeti kuriózumokról
(a búzaházi nyomda), az 1916-os román betörésről, a ma-
rosvásárhelyi zsidók 1945–1948 közötti történetéről tart
előadást. Az esemény, amelyet az egyesület a Maros Me-
gyei Múzeummal és a Teleki Téka Alapítvánnyal közösen
szervez a Bethlen Gábor Alap, a Communitas Alapítvány,
a Bernády Alapítvány támogatásával, a nagyközönség
számára is nyitott.

Marosvásárhelyen 
a Rejtélyes viszonyok 

A csűrszínházi előadás után újra Marosvásárhelyen lát-
ható Eric-Emmanuel Schmitt Rejtélyes viszonyok című
kétszereplős színdarabja, amelyet a Csűrszínházi Egye-
sület produkciójaként Nagy István (Abel Znorko) és Szé-
lyes Ferenc (Erik Larsen) ad elő. Fordította: Nagy István,
rendező: Szélyes Ferenc, díszlet, jelmez: Szélyes Andrea-
Natália. Az előadás december 8-án 19 órától lesz az Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínházban. 

Adventi vásár 
és ünnepség Vámosgálfalván

November 27-én, vasárnap 15.30 órától kerül sor Vámos-
gálfalván a harmadik alkalommal megszervezett adventi
vásár megnyitójára a Szász Hordója vendéglő és panzió
udvarán, amelyet a vendéglátóegység tulajdonosai közö-
sen szerveznek a helyi önkormányzattal, tanáccsal és nő-
szervezetekkel. Az adventi várakozás jegyében december
11-e kivételével négy hétvégén – szombaton és vasárnap
– szórakoztatják helyi és környékbeli népi együttesek, kó-
rusok, fúvószenekarok stb. a jelenlévőket.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma KATALIN, holnap
VIRÁG napja. 
VIRÁG: a latin Flóra 
magyarításaként felújított régi
magyar női név. 

25., péntek
A Nap kel 

7 óra 38 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 39 perckor. 
Az év 330. napja, 
hátravan 36 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2016. november 24.

1 EUR 4,5093
1 USD 4,2659

100 HUF 1,4516
1 g ARANY 162,8827

IDŐJÁRÁS
Tiszta égbolt

Hőmérséklet:
max. 90C
min. -20C

Farczádi Attila

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

39, 5, 17, 2, 25 + 1 NOROC PLUS: 9 7 0 5 6 1

37, 19, 20, 36, 33, 16 SUPER NOROC:9 5 6 3 3 6

17, 15, 19, 11, 7, 9 NOROC: 0 0 3 2 1 1 3

Maros KK: A „legnehezebb két hónaptól” beszélt
Cornel Lungu

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. Az 1. liga 17. fordulójában ma este 6-tól:

Marosvásárhelyi ASA – Konstancai Viitorul.
A 3. liga V. csoportjának 14. fordulójában, szombaton 14 órai kezdet-

tel: Sülelmed – Radnót, Szászrégeni Avântul – Marosvásárhelyi ASA.
A 4. ligás Maros megyei bajnokság 15. (idei utolsó) fordulójában:

Marosvásárhelyi Atletic – Marosoroszfalu (Marosszentgyörgyön),
Dános – Kutyfalva, Nagysármás – Marosvásárhelyi Gaz Metan,
Nyárádszereda – Marosludas, Náznánfalva – Erdőszentgyörgy, Ákos-
falva – Nyárádtő. A Marosvásárhelyi MSE – Szováta mérkőzést tegnap,
lapzárta után játszották. A Marosvásárhelyi Juvenes állt.

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga 10. fordulójában, szombaton
17 órától: Maros KK – SCM U Craiova (TV: DigiSport). Helyszín: ligeti
sportcsarnok.

A női Nemzeti Liga 9. fordulójában, vasárnap délben 12-től, a ligeti
sportcsarnokban: Marosvásárhelyi Sirius – Aradi U ICIM.

RÖPLABDA. A női A1 osztályú bajnokság 9. fordulójában, szom-
baton 18 órától, a MOGYE Pongrácz Antal csarnokában:
Marosvásárhelyi CSU Medicina – Balázsfalvi Alba Volei.

KERÉKPÁR. Cyclocross-versenyt rendeznek szombaton, a maros-
vásárhelyi Somostetőn, délelőtt 11 órai kezdettel. Érdeklődni, jelentkezni a
0744.850.963-as telefonszámon (Gustav Robert Mircea, Robike) lehet.

A labdarúgó 1. liga 17. fordulójá-
nak televíziós közvetítési rendje

November 25., péntek:
* 18.00 óra: Marosvásárhelyi ASA – Kons-

tancai Viitorul FC
* 20.30 óra: Jászvásári CSM Politehnica –

USK Craiova
November 26., szombat:
* 18.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Concor-

dia Chiajna
* 20.30 óra: Voluntari FC – Bukaresti Di-

namo
November 27., vasárnap:
* 18.00 óra: Temesvári Poli ACS – Astra

Giurgiu
* 20.30 óra: Bukaresti FCSB – Botoşani FC
November 28., hétfő:
* 20.30 óra: Kolozsvári CFR – Zsilvásárhelyi

Pandurii
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a

DigiSport, a DolceSport és a Look TV/Plus.

A vezetőtanács nem kíván elnököt
buktatni

Nem várható változás a Maros Kosárlabdaklub elnök-
ségében: a vezetőtanács közleményben tudatta, hogy át-
tekintették az elmúlt hónapok munkájának eredményeit,
és úgy döntöttek, hogy a továbbiakban is bizalommal
maradnak az eddigi vezetők mellett. Egyben kifejezték
reményüket, hogy a városi önkormányzat újabb részletet
utal az elmaradt támogatásból, így a csapat megfelelően
fel tud majd készülni a rá váró hazai és nemzetközi
erőpróbákra.
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Tűz ütött ki 
egy szovátai hotelben

Mintegy 30 vendéget evakuáltak egy szovátai hotel-
ből, miután tűz ütött ki a létesítmény élményfürdőjé-
ben.  A Maros megyei Vészhelyzeti Felügyelőség
szóvivője, Cristian Virag az Agerpres hírügynökséget
arról tájékoztatta, a tüzet tegnap 10:36-kor jelezték.
A helyszínre siető tűzoltókat füst fogadta a szálloda
alagsorában és földszintjén, minden bent tartózkodó
személyt evakuáltak.  Andrei Rusu, a Danubius szál-
loda igazgatója szerint a tüzet egy szaunázó vendég
okozta. Hozzátette, a helyiség kiürítése incidensek
nélkül történt. (Agerpres)

Magyarország támogatja 
Ukrajna EU-tagságát

Magyarország támogatja Ukrajna európai uniós tag-
ságát – jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszter-
elnök csütörtökön Budapesten, miután tárgyalt
Volodimir Hrojszman ukrán kormányfővel. A közös
sajtótájékoztatón Orbán Viktor azt is mondta, az EU-
nak erkölcsi kötelessége megadni a vízummentes-
séget Ukrajnának. Ezt azonban „blokkolják” az
unióban, ezért Magyarország úgy döntött, azonnali
hatállyal bevezeti a nemzeti vízumok díjmentességét
az ukrán állampolgároknak – közölte a kormányfő.
A miniszterelnök azt is nyomatékosította, hogy Ma-
gyarország Ukrajna szuverenitását a legfontosabb
kérdésnek tartja, feltétlenül tiszteletben tartja, és a
szuverenitás megerősítése érdekében kész segíteni
is Ukrajnának. (MTI)

A török uniós csatlakozási 
tárgyalások felfüggesztésére
szólított fel az EP

Törökország európai uniós csatlakozási tárgyalása-
inak felfüggesztésére szólított fel a csütörtöki plená-
ris ülésen megszavazott állásfoglalásában az
Európai Parlament (EP), amire a képviselők szerint
a júliusi török puccskísérletet követően bevezetett
elnyomó intézkedések miatt van szükség. Az EP
strasbourgi plenáris ülése 479 igen szavazattal, 37
ellenében, 107 tartózkodás mellett fogadta el a hat-
párti indítványt, amelynek benyújtói között ott volt az
uniós parlament négy legnagyobb képviselőcso-
portja, a néppárti, a szociáldemokrata, a liberális és
az Európai Konzervatívok és Reformerek nevű frak-
ció. A képviselők elítélték a törökországi jogsértése-
ket, azonban hangsúlyozták töretlen
elkötelezettségüket amellett, hogy Ankara továbbra
is erős szálakkal kötődjön az EU-hoz.  (MTI)

Orosz hadihajó segített 
az ukrán halászoknak

Megmentette egy bajba jutott ukrán halászhajó le-
génységét a Földközi-tengeren a Vice-admiral Kula-
kov nevű, orosz tengeralattjáró-elhárító hajó –
közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.
Az orosz hadihajó csütörtök reggel észlelte a már
hétfő óta sodródó, viharban megsérült – mariupoli
097-es kódszámú – halászhajó vészjelzését, és
másfél óra múlva megtalálta. A fedélzeten hét ukrán
állampolgár tartózkodott, akik közül ketten sérülése-
ket szenvedtek. Marija Zaharova orosz külügyi szó-
vivő Facebook-bejegyzésben felhívta a figyelmet: az
orosz haditengerészet két nappal azután sietett az
ukrán halászhajó segítségére, hogy az ukrán bizton-
sági szolgálat a Krím határán törvénytelenül foglyul
ejtett két orosz katonát. (MTI)

a konstancai kikötő. Mert ez még egy ilyen kozmetiká-
zott kimutatásból is látszik, még ha a készítők
igyekeznek is cáfolni.

Két kérdés is adódik a kimutatás láttán. Az egyik,
hogy noha választási kampányban vagyunk, és bőven
hallunk is adóügyi decentralizációt sürgető nyilatkoza-
tokat, konkrét tervet eddig kampányszövegen túl még
senki nem vett elő. Annyi biztos, hogy a választások
megnyerésére leginkább esélyesnek tűnő szo-
ciáldemokraták erről hallani sem akarhatnak semmiféle
számítás szerint, hiszen a szavazói törzsbázisukat
jelentő megyék legalább kétszer annyit kapnak vissza
az államtól, mint amennyit befizetnek adóként, és a
valóságban alighanem még rosszabbul teljesítenek,
mint azt a kozmetikázott adatok sejtetni vélik. Akár 
nyernek, akár erős ellenzéki erő lesznek, ezt a közpon-
tosított adószedő és pénzelosztó rendszert a végsőkig
fogják védelmezni. A másik felvetődő kérdés pedig, hogy
bár azért alakítottak az európai pénzek elosztására 
fejlesztési régiókat az uniós csatlakozás előtt, hogy az
ország gazdagabb és szegényebb vidékei közti 
fejlettségbeli különbséget áthidalják, az eredmény pont
a szándékkal ellentétes lett, vagyis a gyengék még
inkább leszakadnak az erősekhez képest. Nem látni az
uniós csatlakozás évtizedes fordulójához közeledve,
hogy valakinek volna terve ennek a hibának a ki-
javítására. A pártokat a bukaresti húsosfazék érdekli,
amiből osztogatni lehet a klienseknek és a helyi
vezéreknek. A többi csak mese.

Füllenteni csak szépen
(Folytatás az 1. oldalról)

Romániában gyártandó holland hadihajókat 
vásárolna a védelmi minisztérium

Négy új, Romániában legyártandó hadihajót akar
beszerezni a védelmi minisztérium a holland Damen
csoporttól a következő hét évben, ezekért 1,6 milli-
árd eurót fizetne – tudta meg a tárcától a Hotnews
hírportál.

A négy korvettet a holland cég galaci hajógyárában
építenék, a részletekben fizetendő vételár a fegyverzetet, a
legénység kiképzését és a román haditengerészet más hajóinak
korszerűsítését is tartalmazza. A kormány ezen szándéka a
közvitára bocsátott határozattervezet interneten való megje-
lenésével néhány napja került nyilvánosságra, a dokumentum
azonban csak a program első négy évére (2017-2020)
vonatkozik, ezért ebben még csak 800 millió eurós
keretösszegről van szó – magyarázta a Hotnewsnak a védelmi
tárca egy meg nem nevezett illetékese.

Az első többfeladatú korvettet a szerződéskötéstől számított
két és fél év múltán vehetné át a  haditengerészet, ami „élet-
bevágó érdeke Romániának a Fekete-tenger térségében tapasz-
talható jelenlegi biztonsági kihívások közepette” – idézte a

portál a védelmi illetékest. A tárca 13 korvettprojektet vizsgált
meg, amelyek közül négy felelt meg a haditengerészet
műszaki elvárásainak. A Damen SIGMA osztályú, több mint
száz méter hosszú, 14 méter széles, ötezer tengeri mérföldes
autonómiájú, 120 tagú legénységgel működő, 76 milliméteres
ágyúval, könnyű fegyverzettel, két-két rakétavetővel és tor-
pedóval felszerelt, 10 tonnás helikopterek fogadására képes
hadihajóinak kiválasztásánál fontos szempont volt az is, hogy
ezáltal egy Romániában működő hajógyárat fejlesztenek, az
építkezés pedig hazai beszállítóknak is munkát ad.

Románia idén a bruttó hazai termék 1,5 százalékát, jövő
évtől kezdődően pedig – a NATO-tagsággal vállalt
kötelezettségeinek megfelelően – már a GDP két százalékát
fordítja védelmi kiadásokra. Tavaly Klaus Johannis államfő
kezdeményezésére a parlamenti pártok megállapodást kötöttek
arról, hogy bármelyikük alakít kormányt, legalább tíz évig
megtartja a legalább kétszázalékos GDP-arányos védelmi fi-
nanszírozási szintet. (MTI)

Véglegesítették a Kárpátokon áthaladó 
első autópálya nyomvonalát

Véglegesítette a közlekedési minisztérium a Kárpá-
tok romániai részén áthaladó első, Nagyszebent Pi-
teşti-tel összekötő autópálya nyomvonalát, amely a
tervek szerint 2021-ig épül meg.

Sorin Buse közlekedési miniszter közölte, az építési költ-
ségeket 1,6 milliárd euróra becsülik, amelyet 75 százalékos
arányban európai uniós pénzekből finanszíroznak, a többi 25
százalékot az állami költségvetésből.

A mintegy 120 kilométer autópálya építését hosszú ideje
tervezik, legutóbb 2014-ben kellett volna meghirdetni a
közbeszerzési eljárást, de a Victor Ponta vezette akkori szo-
ciáldemokrata kormány leállította az eljárást arra hivatkozva,
hogy túl sokba kerül a beruházás.

A Déli-Kárpátokon áthaladó autópályának legalább hat
alagútja lesz, ezek közül a leghosszabb 1,7 kilométer. Az út

megépülésével autópályán lehet majd közlekedni megszakítás
nélkül a magyar–román határtól Bukarestig úgy, hogy a dél-
erdélyi autópályát is a tervek szerint befejezik 2021 előtt.

Az autópályát a Dacia üzemet működtető, közvetlenül
érdekelt Renault francia autógyártó követelte, amely kilátásba
helyezte, hogy elköltözteti romániai üzemét, ha nem épül meg
a korszerű út. A Renault ugyanis romániai termelése jelentős
részét Nyugat-Európába exportálja. Az autópálya megépítését
a Dacia alkalmazottai szintén követelték, ők 2014-ben tüntet-
tek is ezért.

Romániában az első tíz hónapban 301 538 járművet állítot-
tak elő, ami 8,3 százalékos visszaesés  a tavalyi hasonló
időszakhoz képest. A termelés csaknem 90 százalékát a Dacia
adta. A vizsgált időszakban a román járműexport 9,4 száza-
lékkal, 273 220 járműre csökkent. (MTI)

Ország – világ

Több mint félmilliárd euróért vásárolja meg a romá-
niai Profi áruházláncot üzemeltető Profi Rom Food
százszázalékos részvénycsomagját a Mid Europa
Partners szakmai befektetőcsoport – tudatta a bu-
karesti szaksajtó csütörtökön.

A csomagot az Enterprise Investors által kezelt Polish En-
terprise Fund VI adja el.

Az 533 millió euróról szóló, a hatósági engedélyek meg-
szerzésének függvényében hatályba lépő szerződést szerdán
írták alá.

„Ez a tranzakció is a – stratégiai, vagy akár pénzügyi –
befektetők érdeklődését bizonyítja az évi 4-5 százalékos
egészséges növekedést produkáló Románia iránt” – kommen-
tálta az adásvételt csütörtöki számában a Ziarul Financiar (ZF)
gazdasági-pénzügyi napilap.

A Profi rendelkezik a legkiterjedtebb, csaknem 500 üzletet
magába foglaló hálózattal Romániában. A 244 településen
jelen lévő, közel 11 ezer alkalmazottat foglalkoztató üzletlánc
idei becsült forgalma 800 millió euró lesz, 50 százalékkal ma-
gasabb, mint 2015-ben. Tavaly a Profi üzletlánc az előző évi-

nél csaknem kétszer nagyobb, 11,6 millió eurós nyereséget je-
lentett.

A vételár szempontjából ez a legnagyobb értékű adásvételi
szerződés Romániában a kiskereskedelmi szektorban és a leg-
nagyobb olyan beruházás, amelyet egy magánbefektetői alap
eszközöl.

Az Enterprise hét éve 66 millió euróért vette meg az akkor
még csak 67 üzlettel rendelkező romániai Profi üzletláncot, az
utóbbi években pedig évente csaknem száz üzlettel bővítette
a hálózatot – idézte fel a ZF. Az új részvényes folytatni akarja
az expanziót, és azt tervezi, hogy néhány éven belül megkét-
szerezi az üzletek számát.

Az 1999-ben alapított Mid Europa Partners a közép- és
délkelet-európai piacokra koncentráló, kivásárlással
foglalkozó, a térségben vezető szerepet betöltő befektető,
amely indulása óta körülbelül 4,3 milliárd eurónyi forrást
gyűjtött és kezelt. A Mid Europa budapesti, isztambuli, lon-
doni és varsói irodáival úttörő szerepet játszott a magántőke
terén a régióban – olvasható a szakmai befektető honlapján.
(MTI)

Több mint félmilliárd euróért kelt el a Profi üzletlánc

December 1-jén  tucatnyi párizsi létesítmény ellen
tervezett merényletsorozatot a hétvégén leleplezett
terrorkommandó – közölték csütörtökön rendőrségi
források.

A dél-franciaországi Marseille-ben és a kelet-franciaországi
Strasbourgban vasárnap előállított hét gyanúsított közül kettőt
szabadon engedtek, öt másik őrizetbe vételét pedig meg-
hosszabbították a hatóságok. A csoport december 1-jén ter-
vezett tucatnyi, az interneten kiválasztott létesítmény ellen
merényletet. A potenciális célpontok között szerepelt a francia
bűnügyi rendőrség párizsi központja, a karácsonyi vásár a
Champs-Élysées sugárúton, a Párizshoz közeli Disneyland
park, kávéházi teraszok a főváros északkeleti negyedeiben,
egy párizsi metrómegálló, valamint vallási helyek – közölte a
forrás az AFP francia hírügynökséggel.

Bernard Cazeneuve belügyminiszter hétfőn jelentette be,
hogy a vasárnapi hatósági akcióval sikerült elejét venni az
ország ellen régóta tervezett terrortámadásnak. A tájékoztatás
szerint a kézre kerített hét gyanúsított 29 és 37 év közötti fran-
cia, marokkói és afgán állampolgár.

Az egyik marokkói férfira egy partnerország hívta fel a fi-
gyelmet, a többiek viszont ismeretlenek voltak a francia hír-
szerzés előtt. A Marseille-ben előállított két férfit kedden
szabadon engedték a hatóságok. A többiek eredetileg 96 órás
őrizetbe vételét csütörtökre virradó éjjel hosszabbították meg.

Erre a maximálisan 144 órára szóló meghosszabbításra,

azaz hatnapos kihallgatásra csak abban az esetben van
lehetőség, ha a nyomozók azonnali terrortámadástól tartanak,
illetve akkor, ha a nyomozás nemzetközi együttműködést
igényel.  

Az ügyben indított nyomozás keretében június 14-én már
két francia állampolgárt őrizetbe vett a rendőrség. Azzal
gyanúsítják őket, hogy ők finanszírozták a most leleplezett
csoport terrorista tevékenységét, ami közvetlen kapcsolatban
állt az Iszlám Állam dzsihadista szervezet szíriai vezetőivel.

A feltételezett kommandóba sikerült a francia titkosszol-
gálatoknak beépülniük, és egy hamis fegyvereladási akcióval
csapdába csalni a gyanúsítottakat – értesült a Le Figaro című
napilap, amely úgy tudja, hogy a Strasbourgban előállított
francia gyanúsítottak közül ketten 2015-ben Szíriában jártak,
de erről a hatóságok csak a letartóztatásukat követően 
szereztek tudomást. A gyanúsítottaknál tartott házkutatások
során a hatóságok dzsihadista propagandaanyagot és 
fegyvereket találtak.

Franciaországot 2015 eleje óta egy sor terrortámadás érte.
Közülük a legvéresebb a tavaly november 13-án elkövetett
párizsi merényletsorozat volt, amelyben 130-an vesztették
életüket. Idén július 14-én egy teherautós ámokfutó 86 ember-
rel végzett az ország déli részén fekvő Nizzában.

Nyomozói körökből származó információk szerint idén már
csaknem 20 terrortámadást hiúsítottak meg, és terror-
szervezetekkel való kapcsolatok miatt 418 embert állítottak
elő Franciaországban. (MTI)

Párizsban tervezett merényletsorozatot 
a leleplezett terrorkommandó



A Marosvásárhelyi Római Ka-
tolikus Líceum sorsának ren-
dezését kérték tegnap az
iskola diákjainak szülei név
szerint Peti András volt alpol-
gármestertől, Horaţiu Lobonţ-
tól, az iskolaigazgatóság
vezetőjétől, Mureşan Andrei
jegyzőtől és a tanácsosi tes-
tülettől. A közgyűlés előtt a
szülői közösség nevében fel-
szólaló György Anna kijelen-
tette: számukra az egyetlen
elfogadható alternatíva az,
hogy gyerekeik a Római Kato-
likus Líceum diákjaiként foly-
tathassák tanulmányaikat. A
gyűlés elején jelen volt Dorin
Florea polgármester, aki kije-
lentette: „nincs veszélyben a
magyar iskola”.

„Minket, a Római Katolikus
Iskola diákjainak szüleit sokkolóan
ért ez a hír, hiszen a Korrupcióel-
lenes Ügyészség vádirata alapján az
intézmény alapítása törvénytelenül
zajlott, gyermekeink két éven
keresztül egy nem létező iskolának
voltak a diákjai” – jelentette ki a
tanácsosi testület előtt György
Anna. Hangsúlyozta, hogy az
iskolában tanuló több mint 300 
gyermek sorsa forog kockán, és
nem nézhetik tétlenül ezt a folyam-
atot. Mivel a tanintézet jelenleg
vezető nélkül működik, nem vilá-
gos számukra, hogy az iskola
létezik-e vagy sem, az elmúlt két
évben úgy tudták, hogy törvényesen
alakult meg és működik. Peti An-
drást, Horaţiu Lobonţot és Mureşan
Andreit név szerint, illetve a testület
többi tagját arra szólították fel, hogy
rendezzék az iskola ügyét, tájékoz-
tassák a szülőket a valós helyzetről,
arról, hogy milyen törvényes
előírások alapján alakult meg a tan-
intézet, amelyben az elmúlt két
évben oktatás zajlott. 

A POL képviselője, Hermann
Mark Christian egy „válságkezelő”
bizottság létrehozását javasolta,
amely jogi szempontból kellene
megoldást találjon az iskola
helyzetére, Peti András aggodalmát
fejezte ki, hogy a szülők „egy nem
létező iskoláról beszélnek”. „Az
épület létezik, az oktatás két éve
folyik benne, a tanárokat fizetik” –
mondta a volt alpolgármester, aki

szerint nem jó felelősöket keresni
azelőtt, mielőtt egy kivizsgálás alatt
álló ügyet lezárnának. Novák Zoltán
hangsúlyozta: az iskola jogszerűen
működik, az oklevelek törvényesek,
a folyamatban levő vizsgálat nem
zavarja az idei tanévet, és kérte: a
tanfelügyelőség minél hamarabb
nevezzen ki ideiglenes jelleggel
igazgatót az iskola élére. 

Dorin Florea polgármester fel-
szólalásában felhívta a figyelmet,
hogy a polgármesteri hivatal határo-
zottan állást foglalt a Római Kato-
likus Iskola ügyében, jelenleg
ügyészségi vizsgálat van folyamat-
ban, de „nyugodjanak meg a
szülők, annak idején a tanács kife-
jezte egyetértését, hogy a tanintézet
létrehozása indokolt. Az más
kérdés, hogy ezt egyesek hogyan
értelmezték. Ha kiderül, hogy a
tanácsosok hibáztak, a hibákat ki
fogják javítani, de nem mondhatja
senki, hogy ez egy nem létező
iskola. A magyar iskola nincs
veszélyben” – közölte Dorin Florea.
Felszólalása nagy részében
személyeskedő kijelentéseket tett,
hitvány alakoknak nevezte azokat,
akik befeketítik a polgármesteri hi-
vatalt, illetve a tanácsot. Anélkül,
hogy neveket említsen, kikelt az
ellen a személy ellen, aki filmezi a
testület üléseit, és közölte, a taná-
csosok döntése, hogy milyen infor-
mációkat hoznak a sajtó
tudomására. Nyilatkozata után a
polgármester sebbel-lobbal el-
hagyta a termet. 

A képviselőtestület csak ezt
követően kezdte sorra venni a
napirendi pontokat. 

A testület megszavazta a költ-
ségvetés kiigazítását, ennek része
az, hogy 34 iskolának 50 ezer lejt
utalnak ki, 8100 lejt a szinkron-
tolmács fizetésére 2017-től, a ma-
gyar kultúra napjaira 35 ezer lejt, és
a múlt tanácsülésen elutasított
sporttámogatás is „átment”: az ASA
1,28 millió lejt kaphat, ha teljesíti a
törvényes feltételeket a pénz fel-
használásához, a Maros Kosárlab-
daklub 800 ezer lejt, a City’us 300
ezer lejt és az Egyetemi Sportklub
205 ezer lejt kap. A testület a jövő
évi adókra vonatkozó határozatter-
vezetet is megszavazta, a negatív
inflációval nem módosította a helyi
adókat és illetékeket, ennek
megfelelően 2017-ben is ugyan-
annyit fizetünk majd, mint idén. 

Hillary Clinton magába roskadt.
Lassan szivárognak az információk
arról, hogy a demokrata elnökjelölt
egyenesen hisztérikus rohamot
kapott a vereség hallatán. Stábja
emiatt nem engedte jó ideig mikro-
fonközelbe. Aztán kitört a feminista
meg egyéb jelzőkkel is illethető
lázadás, aminek sok haszna nem
volt. Talán ez váltotta ki belőle az
egyetlen higgadt megjegyzést,
miszerint Amerika soha nem volt
annyira megosztott, mint most. Azt
már nem tette hozzá, hogy a
megosztottság mindig is létezett,
legfeljebb nem volt „alkalom”,
hogy ennyire élesen kiütközzön már
a választási kampányban. Ami, nem
csak szerintem, azért történhetett,
mert „rendszeren” kívüli szereplő
tűnt fel, s ez egyfajta korszakváltást
jelez. Ezért bolydult fel szokatlan
módon Amerika belső élete, és
nemkülönben a világpolitika. Talán
meredek lesz, de kikívánkozik
belőlem: meglehet, a történelem így
„szüli” a megfelelő helyre a
megfelelő embereket! A „hely”
immár adott, ezután derül ki, hogy
mi a feladat…

Hillary asszonyról még csak 
annyit, hogy vigasztalásra szorul.

De ki lesz, aki felvilágosítja, hogy
éppen a vereség méltóságteljes
elviselésére való alkalmatlanságá-
val bizonyította/bizonyítja, hogy
nem neki „találták ki” az elnök-
séget. Úgy gondolom, emberként
azzal nyert, hogy veszített!

A „hattyúdal” nem reá
vonatkozik, hanem a még hivatal-
ban lévő elnökre, aki – legalábbis
számomra – meglepő dolgokat
művel. Egészen természetesnek
tűnt első találkozása Donald
Trumppal a Fehér Házban. Túl sok
részlet ugyan nem derült ki, hogy
miről is esett szó a
kiköltözés/beköltözés menetrend-
jéről való egyeztetésen kívül, de
mindenki a „szokásosra” gondolt.
Vagyis, hogy Amerika a Föld
legnagyszerűbb országa. Arra kérte
az amerikaiakat, hogy adjanak 
esélyt Trumpnak, a maga részéről
pedig ígérte: „mindent megteszek,
hogy Trump sikeres legyen”.

A „mindennek” azonban itt-ott
ellentmondani látszik az, amit euró-
pai búcsúkörútja során hallottunk
tőle. A látogatás első állomása
Görögország volt, ami nem igazán
illett az ilyen „búcsúk” sorába.
Mégis beillesztették. Erről nekem
az jut eszembe, hogy a rövid kitérő
kapcsolatban lehet a görög adósság-

rendezés ügyével. Ami, ugye, azzal
járt, hogy Amerika megígérte, segít
Görögországnak, akárcsak az akkor
hirtelenjében jó tündérré vált Valu-
taalap. Szóval, nehéz idők jártak
akkoriban a görögökre, olyannyira,
hogy még a schengeni uniós „véd-
vonal” megvédésére is alkalmat-
lanná váltak. Ez pedig azzal járt,
amivel… Obama talán azért időzött
egy keveset most görög földön,

hogy megnyugtassa az illetéke-
seket: továbbra is áll a vásár! Ha!
Ha nem, ebben az ügyben is új 
„korszak” kezdődik. A kiruccanás-
sal kapcsolatos híradásoktól nem
lettünk okosabbak. Meglehet, azért
tett kitérőt, hogy szóljon, most már
helyreállíthatják a schengeni
határvédelmet. Ez persze nem biz-
tos, hiszen egy ilyen bejelentés előtt
konzultálnia illett volna Merkel
kancellárral. Ki tudja? Még az sem
elég világos, hogy a látogatás alatt
Athénban és Szalonikiben lezajlott
tüntetések miért voltak egyszerre
Obama- és Trump-ellenesek. A
görögök valami olyant is tudnak,
amire mi itt Kelet-Európában még
nem jöttünk rá?

Berlinben látszólag békésebben
zajlott a látogatás. Legfeltűnőbbnek
az Angela Merkeltől vett

érzelemdús búcsút éreztem. Gondo-
lom, a kancellár megfogódzott a
sajtótájékoztatókon használatos al-
kalmatosságban, amikor azt hallotta
Obamától, hogy „ha német lennék,
a követője lennék”… A válasz erre
szárazabb, s így pragmatikusabb
volt, miszerint „a demokráciát a
változás élteti, így nyolc év után új
elnök jön”, válaszolta az obamai
kedveskedésre a kancellár. 
Mindemellett, mint még elhangzott,
Németország és az Egyesült Ál-
lamok együttműködése kiváló volt.
Gondolom, leszámítva a lehall-
gatási botrányt s néhány más
„apróságot”, amivel Németországot
az Obama-adminisztráció szán-
dékaihoz próbálták felzárkóztatni.
A választási kampány alatt elhang-
zott Trump-féle nézettel ellentétben
Obama a jövőre nézve szükséges-
nek gondolta felhívni a kancellár fi-
gyelmét, hogy „ne közeledjen
túlságosan Oroszországhoz”, s a
szankciókon se enyhítsenek... Ezt
az amerikai geopolitikai szakértők
egy része sarkosabban szokta meg-
fogalmazni, valahogy úgy, hogy
Amerikának mindenképpen meg
kell akadályoznia Merkel és Putyin
„kézfogását”. Ami, szerintem, sok
tekintetben máris megtörtént, bár
érthető okokból egyik fél sem
igyekszik nagydobra verni…

S hogy rövidre zárjam Barack
Obama európai „hattyúdalát”, em-
lítsem meg a leköszönő elnök fehér
asztal mellett tartott közös
találkozóját az Egyesült Királyság,
Franciaország, Olaszország, Spa-
nyolország és Németország veze-
tőivel. Amiről több és jobb híján ez
a mondás jutott eszembe, „primus
inter pares” – ők az Európai
Unióban az „egyenlőbbek”, a többi
huszonhárom meg füleljen, ha tud!

Még egy mondat idekívánkozik,
állítólag a The Washington Post
tette le emígyen a garast: „Barack
Obama teljesen hadilábon áll a
valósággal”. Tegyem hozzá, az
ilyen „gyorsmérleg” nyilvánvalóan
a túlzott elfogultság eredménye, 
esetleg a lap áthangolódási kísér-
letét kell látnunk a sommás ítélet-
ben.

Mit hoz a Trump-korszak? Nem
hiszek azoknak, akik azzal nyugtat-
gatják a közvéleményt, hogy „nem
eszik forrón a kását”. Tegyem
hozzá, csak majdnem! Trump 
ugyanis alaposan feltüzelte a híveit,
amivel saját magának is „befűtött”,
hiszen ha nem nyújtja legalább
részben azt, amit várnak tőle,
kitörhet az újabb lázadás. Így nincs
más választása, mint elhozni a
maga sajátos korszakváltását, amit
megkönnyít, hogy a republikánusok
számukra talán sosem volt 
hatalomhoz és lehetőséghez jutot-
tak. 
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Makkai János

Antalfi Imola

Rendezni kell a katolikus gimnázium sorsát
„Nincs veszélyben 
a magyar iskola”

Különös hattyúdal
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A befizetett adó és a költségvetésből vissza-
kapott összegek aránya alapján Románia kö-
zépmezőnyébe tartoznak a magyar többségű
megyék – derült ki abból az összeállításból,
amelyet a Transindex portál tett közzé ked-
den a 2016-os év első kilenc hónapjának a
pénzügyi adatai alapján.

A portál közérdekű adatigényléssel kapta meg a
pénzügyminisztériumtól a társasági adó, jövedele-
madó, héa, illetve jövedéki adó formájában befizetett
összegek megyei bontását, és a megyéknek visszau-
talt összegek statisztikáját.

Ezek szerint az államháztartásnak a megyékből és
a fővárosból származó bevételei az első kilenc hónap-
ban elérték a 89,9 milliárd lejt, ebből visszaosztás
vagy minisztériumi utalások formájában összesen
33,3 milliárd lej, azaz az összeg 37 százaléka jutott
vissza helyi szintre.

Az adatok szerint az egész országban beszedett adó
több mint kétharmadát (67,5 százalék) Bukarestben
összesítették. Ez annak tulajdonítható, hogy a román
törvények szerint a nagyvállalatok a fővárosban adóz-
nak. Bukarest az általa begyűjtött adónak csupán a 13
százalékát kapta vissza, de ez is öt és félszer több,

mint a székelyföldi Kovászna, Hargita és Maros
megyének visszaosztott összegek együttvéve.

A megyei bontás azt mutatja, hogy Románia 
negyvenegy megyéje közül csak 11 fizetett be többet,
mint amennyit visszakapott, harminc megyének 
viszont több jutott, mint amennyit befizetett. A
befizető megyék rangsorát Konstanca vezeti (a be-
fizetések 26 százalékát kapta vissza), utána a
Bukarestet körülvevő Ilfov (33), Brassó (34), Kolozs
(44), Prahova (52), Temes (53) valamint Dolj (73),
Iaşi (78), Szeben (80) és Argeş (97) megyék.
Nagymértékben különbözik az eltartott megyék eltar-
tottsági foka. A legeltartottabb megye, a dél-romániai
Teleorman csaknem háromszor annyit kapott vissza
a költségvetésből, mint amennyit befizetett (292
százalék), további nyolc megye pedig a befizetései
több mint kétszeresét kapta vissza. Ezek a bánsági
Krassó-Szörényt leszámítva Kárpátokon túli megyék.

A jelentős magyar lakossággal rendelkező erdélyi
megyék közül Bihar a befizetett adók 101 százalékát,
Maros 104, Arad 108, Szatmár 130, Kovászna 138,
Hargita 144, Szilágy pedig 159 százalékát kapta 
vissza. (MTI)

Az adókból visszakapott összegek aránya
alapján Románia középmezőnyébe tartoznak 

a magyar többségű megyék



(Folytatás november 18-i lapszámunkból)
A román párt és a karhatalmi szervek, a

diktatúra legexponáltabb haszonélvezői
olyan veszélyforrásnak tekintették a 
magyarországi eseményeket, amely a „népi
demokratikus” rendszer bukását ered-
ményezheti. Ezért gyors ellenintézkedéseket
hoztak országszerte.

A forradalom kirobbanásának idején 
Gheorghe Gheorghiu-Dej Jugoszláviában
tartózkodott. Így 1956. október 28-ig
Romániában a biztonsági intézkedéseket a
Politikai Bizottság foganatosította. Október
24-én, a Politikai Bizottság rendkívüli ülésén
– amint már említettük – eldöntötték, hogy
teljes hírzárlatot léptetnek életbe a szomszéd
országot illetően, lezárják a határt és kerül-
nek minden olyan intézkedést, ami ingerel-
hetné a magyar vagy a német lakosságot.
Ugyanakkor teljhatalmú megbízottakat
küldtek ki a határ menti, vegyes lakosságú
és a politikailag „érzékenyebbnek” tartott
tartományokba: Fazekas Jánost
Marosvásárhelyre, Miron Constantinescut1

Kolozsvárra. Másokat, főként magyar szár-
mazásúakat Nagyváradra, Nagybányára és
Temesvárra.

Október 26-án a Politikai Bizottság újabb
operatív ülésén kidolgoztak egy 22 pontos
akciótervet. Az akciótervben többek között
előírták a munkahelyi gyűlések összehívását
és a magyarországi események „feldolgo-
zását”, azonnali intézkedések foganatosítását
a lakosság jobb élelmiszer-ellátása
érdekében, valamint a katonai védelem
megerősítését a nyugati határon.

A Gheorghiu-Dej hazatérése után végzett
elemzésen a Román Munkáspárt vezetősége
a helyzetet válságosnak ítélte, és különleges
intézkedéseket hozott. Október 30-án este
egy vezérkari csoportot állítottak fel Emil
Bodnăraş2 vezetésével (kisegítői Alexandru
Drăghici3, Nicolae Ceauşescu és Leontin
Sălăjan4), azzal a feladattal: „tegyenek meg
minden szükséges lépést, hogy biztosítsák a
legnagyobb rendet a Román Népköztársaság
területén”. A parancsnokság számos in-
tézkedést hozott, pl. a felsőoktatási in-
tézmények működésének felfüggesztése, a
hadsereg készültségbe helyezése, fegyveres
munkásalakulatok felállítása, az Előre és az
Utunk magyar nyelvű újságok
szerkesztőségének „megfelelő” aktivistákkal
való feltöltése.

A székelyföldi helyi pártszervek és a
központ között a kapcsolatot az október 25-
én Marosvásárhelyre érkezett fiatal, ambi-
ciózus és ügyesen taktikázó Fazekas János
tartotta, aki 1956-ban nemcsak a Központi
Bizottság egyik titkára, hanem a Magyar Au-
tonóm Tartomány informális „patrónusa” és
a magyar „ügyek” intézője volt Bukarestben.
Megérkezése pillanatától az érintettek tu-
domására hozta, hogy a magyar autonóm tar-
tományi párt- és állami szervek

állásfoglalása a magyar forradalommal kap-
csolatosan csak egy lehet, az, amelyet
Bukarest magáévá tesz. Fazekas meggyőző
munkája során azt hangoztatta, hogy ha az
itteni magyarok nem helyezkednek szembe
a magyarországi eseményekkel, és nem íté-
lik el azokat, a bukaresti hatalom a fennálló
kulturális és nyelvhasználati jogok csor-
bításával büntetheti meg őket.

Fazekas, a kapott utasításoknak
megfelelően, november első napjaiban szá-
mos nagygyűlést tartatott, amelyeknek
egyedüli célja a Román Munkáspárt poli-
tikájának felvállalása és a magyarországi 
események elítélése volt. E célból a párt
káderei sorra látogatták a tartomány gyárait,
üzemeit, azzal a feladattal, hogy
meggyőzzék az embereket a Magyarorszá-
gon zajló ellenforradalomról és annak
rémtetteiről. És szinte futószalagon születtek
a különböző nyilatkozatok, a magyar „ellen-
forradalmat” elítélő nyílt levelek.

Az első rendkívül nagyméretű akciót
Marosvásárhely legrangosabb vállalatában,
a szinte kizárólag magyar munkaerőt
foglalkoztató Simó Géza bútorgyárban no-
vember 2-án, pénteken délután tartották.
A gyűlés forgatókönyvét a helyi alap-
szervezet párttitkára már napokkal azelőtt
kidolgozta. Az ülésen többnyire
kényszerűségből huszonhét munkás és
mester „jelentkezett” felszólalásra, akik
közül, az idő szűke miatt, a forradalmat
elítélően felszólalt 17, akiket előzetesen
felkészítettek és megfenyegettek, nehogy
visszautasítsák a „felkérést”. A gyűlés
végén felolvasták a „Magyarország mun-
kásosztálya és egész magyar dolgozó népe!
Harcos együttérzéssel állunk mellétek a
népi hatalom megvédéséért vívott harco-
tokban” című kiáltványt, amelyben
elítélték az „ellenforradalmat” és biztosí-
tották a címzetteket a romániai munkások
támogatásáról a „népi hatalom védelmében
folytatott harcban”, amelyet másnap a tar-
tományi lapban is leközöltek5.

A rendkívül durva hangnemű nyílt levél
Papp Ferenc és Hajdu Zoltán fogal-
mazványa, és az alábbi mondatokkal
kezdődik: „Mi, a marosvásárhelyi Simó
Géza bútorgyár magyar és román kommu-
nistái és párton kívüli dolgozói napok óta
mélységes megrendüléssel és felháborodás-
sal hallgatjuk a rádióban azokat a köz-
leményeket, amelyek gyászhírként közlik a
világgal a Magyar Népköztársaság dolgozó
népére sújtó keserves csapásokat, az ellen-
forradalmi bandák gyilkos terrorcselek-
ményeit. Abban az országban, amelyben a
munkásosztály, a dolgozó parasztság és a
néphez hű értelmiség 12 esztendő óta hősi
munkával fáradozik új világának, új életének
felépítésén, feltámadtak az ellenforradalom
nyugatról pénzelt sötét erői, és most Bu-
dapest utcáin a magyar dolgozók vére
piroslik, azoknak a vére is, akik már az
1919-es Magyar Tanácsköztársaságért is

hősiesen vállalták a harcot”. Befejezése
pedig így hangzik: „Mély meggyőződésünk,
hogy a magyar munkásosztály, a magyar
dolgozó nép, amely nemegyszer legyőzte a
reakció sötét bandáit, most is elég erős lesz
ahhoz, hogy harcokban edzett pártja
vezetésével szétzúzza és megsemmisítse a
hazai és külföldi reakció egyesült erőit”6. A
nyilatkozat szövege után az újság közölt hat
hozzászólást is, valamint egy összegzést,
amely kinyilvánította, hogy „a gyár
munkássága félreérthetetlenül leszögezte:
tiszta szívéből gyűlöli azokat, akik Ma-
gyarországot ismét horthysta fehérterror,
földesúri és egyházi nagybirtok megtiprott,
koldus országává akarják változtatni stb”. A
kiáltvány rövidített szövegét „határozat”
címen elküldték Gheorghe Gheorghiu-
Dejnek, a párt főtitkárának és az Előrének.

1956. november 3-án, szombat délután a
bőr- és kesztyűgyár udvarán tartottak
nagygyűlést, majd az Orvostudományi és
Gyógyszerészti Intézetben, a Ciocanul –
Kalapács Kisipari Termelőszövetkezetnél, a
vasutasoknál és más egységeknél. A 
nagyobb egységek felhívásait, állás-
foglalását, a bőr és kesztyűgyárét, az Orvos-
tudományi és Gyógyszerészeti Intézetét (42
tanár nevével), a kisipari tsz és a vasutasok
nyilatkozatait is leközölték a helyi sajtóban.
Ezekben durva, elítélő hangnemben elítélték
a magyar „ellenforradalmat”, és kifejezték
„hűségüket” a párt és a rendszer iránt, és
szolidaritásukat Magyarország dolgozó
népével.7

A Magyar Autonóm Tartományban nem
maradt ki a „népgyűlési akcióból” egyetlen
jelentősebb vállalat, intézmény sem. A
marosvásárhelyihez hasonló nagygyűléseket
tartottak Sepsiszentgyörgyön, Székelyud-
varhelyen, Csíkszeredában és máshol is.

A nagygyűlések után pártvonalon kezdetét
vette egy széles körű, kisebb egységek szint-
jére is kiterjedő propagandatevékenység,
amelyet a pártapparátus sorainak a ren-
dezésével kezdtek. Hiszen, amint már em-
lítettük, a pártaktivisták közül is sokan „nem
helyes” magatartást tanúsítottak az MNK-
beli eseményekkel kapcsolatosan. A tar-
tományi pártbizottság bürójának 1956.
november 16-i ülésén pl. azt is elhatározták,
hogy bekap-csolják a tanügyi kádereket a
párt és az IMSZ-körök és kurzusok
tevékenységébe, és hogy felvilágosító
gyűléseket tartanak a Maros-völgyi faipari
munkások körében is, feldolgozva egy mag-
yarországi ese-ményekkel kapcsolatos tézist.
De még a sportolókra is gondjuk volt, hogy
a Ma-gyarországról hazatért sportolókkal
tartsanak egy külön gyűlést, segítsék őket az
ottani események „helyes” megítélésében, és
nyilatkozattételre késztessék őket,
amelyekből a sajtóban is közöljenek.8

1 Constantinescu, Miron (1917-1974) értelmiségi
kommunista politikus. 1944-től a Scân-
teia (Scînteia) főszerkesztője, 1946–1961
között a Román Munkáspárt Központi

Bizottságának, 1948–1957 között a párt
Politikai Bizottságának tagja. 1949–1955
között az Állami Tervbizottság elnöke,
1956–1957-ben oktatási és művelődési
miniszter, majd egyetemi tanár.

2 Bodnăraş, Emil (1904–1976) kommunista poli-
tikus. 1948–1976 között az RMP Politikai
Bizottságának tagja, 1950–1955 között
honvédelmi miniszter, 1954-1965 között
miniszterelnök-helyettes.

3 Drăghici, Alexandru (1913–1993) kommunista
politikus. 1945-től az RKP KB póttagja,
1948-tól rendes tagja, 1954-től a Politikai
Bizottság tagja, 1950 decemberétől 
belügyminiszter-helyettes, 1953–1957
között a Belügyminisztériumhoz tartozó
Állambiztonsági Hatóság vezetője, 1957–
1965 között belügyminiszter. 1965-1989
között visszavonultan élt. 1992-ben Ma-
gyarországra menekült, ott is hunyt el.

4 Sălăjan, Leontin (Szilágyi Levente, 1913–1966)
román kommunista politikus. 1945-1948
között az RKP Szatmár tartományi első
titkára, 1948-1949-ben egészségügyi-
miniszter-helyettes, 1949-1950-ben
építésügyi miniszter, 1950-1955 között
honvédelmiminiszter-helyettes, 1855-
1966 között honvédelmi miniszter.

5 Közölve a Vörös Zászló 1956. november 3-i
számában. A nyilatkozat címe alatt pedig
a következő szöveg: „A Simó Géza bú-
torgyár munkássága megbélyegzi a ma-
gyarországi ellenforradalomi akciót”. Az
újságcikk szerint „tizenhét egyszerű
ember – mert hát mind a huszonhétnek
idő nem jutott – öntötte szavakba 
mindazt, ami a magyarországi események
hallatára szívében, agyában megfogal-
mazódott”.

6 Uo.
7 Lásd a Vörös Zászló 1956. november 4-5-i szá-

mait. (Közölve a bútorgyári nyilatkozattal
együtt: PÁL-ANTAL 2006, 217-258.) A
Petőfi Sándor bőr- és kesztyűgyár dolgo-
zóinak felhívása „Bízunk abban, hogy a
magyar munkásosztály lesújt ellenségeire
és győzelemre viszi a szocializmus
felépítésének nagy ügyét” címmel jelent
meg az újságban az írók és irodalmi in-
tézményekben dolgozók nyilatkozatá-
val együtt. November 5-én megjelent az
újságban „A marosvásárhelyi Orvostu-
dományi és Gyógyszerészeti
Felsőoktatási Intézet bővített tu-
dományos tanácsának nyilatkozata”
külön cím nélkül. Következett novem-
ber 6-án a Ciocanul–Kalapács Kisipari
Tsz nyilatkozata „Dolgozóink harcos
szolidaritásukat fejezik ki Magyarország
népének a munkás-paraszt hatalom meg-
valósításáért vívott küzdelmével” cím-
mel.

8 MmNL, RKP Maros-Magyar Autonóm Tar-
tományi Pártbizottság levéltára,
145/1956. sz. ügyiratcsomó, 306.

Az ’56-os forradalom és Marosvásárhely

Politikai jellegű megtorló intézkedések 
– nagygyűlések, hálanyilatkozatok
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A tyúk alkatú madarak nagy része ebbe a családba tartozik,
és ezek csaknem az egész világon elterjedtek. Többségük
fénylő, csillogó tollazatú. A csüdjeik tollatlanok, számos 
fajnak erős sarkantyúja van. A fácánok családjának legvál-
tozatosabb formagazdagsága Dél-Ázsia meleg éghajlatú
országaiban alakult ki sok ezer év alatt. 

A díszfürjeknek több mint 30 fajuk van. Legismertebb
közülük a hátsó-indiai rulrul (Rollulus roulroul). A fácán-
félék pompás színükkel és tolluk változatos mintázatával
gyönyörködtetnek. A madárvilág remekei a csodálatos
színezetű kakasok. 

A gyöngy-tragopán (Tragapan blythii) kakasa dürgéskor
felfújhatja a bőrlebenyeket; ilyenkor szeme elé két húsos,
több centiméter hosszú szarv borul, a torkán pedig nagy tarka
bőrpajzsok jelennek meg. Hazája több ezer kilométer hosszú,
lefelé Észak-Burmáig.

Óriási területen elterjedt a bankivatyúk (Gallus, gallus),
ettől származik a házityúk, még a japán főnixkakas is,
melynek a farka a tenyésztések eredményeként négy méternél
hosszabb is lehet. A gazdasági értéke jelentős, az egész vilá-
gon tenyésztik. 
Bulwer-fácán (Labiophasis bulweri)

Egyik legeredetibb madár. Borneó erdőségeiben él, 70 cm
hosszú. A háta díszes acélkék, a nyaka rőtesbarna. Dürgéskor
feltűnően furcsa az alakja. Soktollú fehér farkát nagy világító
legyezőként terjeszti szét; nem úgy, mint a páva, hanem
hosszában, mélyen a hát fölé nyújtva. A rövid külső farktollak
merev sugarai a földet súrolják, és reszelő hangot adnak.
Dürgéskor a kakas állán rövid szarvacskák feszülnek, a pofái-

nak bőre kék. A dagadó szövetekbe vér áramlik, miáltal 18

cm hosszú kék sarló alakul ki. Ez túlnyúlik a csőrén és a
tarkóján; ilyenkor a fejből csak a szem és a körülötte lévő
csupasz piros mező látható. 
Ezüstfácán (Gennaeus nycthemerus)

125 cm hosszú, a háta és a farka ezüstfehér, rajta finom
feketés rajzolat látható. A tarkóbóbitája és a testalja
kékesfekete. A díszmadárkedvelők vágya, hogy ilyent 
szerezzenek. A pofája csupasz, piros bőr fedi. E madárnak
több alfaja Burmában, Indokínában és Dél-Kínában él. A
Hátsó-Indiában honos feketemellű fácán (Gennaeus 
lathani) rokon az előbbivel, ahol a két faj találkozik, rend-
szeresen kereszteződik. Alakja hasonló az ezüsfácánhoz, de
ennek a hossza csak 60 cm, a farka és a háta nagyrészt sötét. 
Paradicsomfácán (Chrysolophus amherstiae)

A 170 cm hosszú madár Burma és Dél-Kína hegyei
erdőségeit lakja. Fehér gallértollait fekete harántcsíkok
díszítik, ugyanilyen mintázatú hosszú farka is. A feje teteje,
melle és a háta fénylő zöld, a szárnyai acélkékek, tarkóján a
bóbita és farkának keskeny, szélső tollai szép pirosak. Fehér
melle és sárga farkcsíkja még színesebbé teszi. 

Hervad már ligetünk, s díszei hullanak,
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög.
Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok
Közt nem lengedez a Zephyr. 

Nincs már symphonia, s zöld lugasok között
Nem búg gerlice, és a füzes ernyein
A csermely violás völgye nem illatoz,
S tükrét durva csalét fedi. 

A hegy boltozatin néma homály borong.
Bíbor thyrsusain nem mosolyog gerezd.
Itt nemrég az öröm víg dala harsogott:
S most minden szomorú s kiholt.

Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül,
S minden míve tűnő szárnya körül lebeg!
Minden csak jelenés; minden az ég alatt,
Mint a kis nefelejcs, enyész.

Lassanként koszorúm bimbaja elvirít,
Itt hágy szép tavaszom: még alig ízleli
Nektárját ajakam, még alig illetem
Egy-két zsenge virágait. 

Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom.
Nem hozhatja fel azt több kikelet soha!
Sem béhunyt szememet fel nem igézheti
Lollim barna szemöldöke!

Jó két évszázada, 1804 táján borongott így
Berzsenyi Dániel A közelítő tél elé.

Jó két évszázada, 214 éve, 1802. november
25-én született Lövétén Andrássy István, a

gyulafehérvári Batthyaneum, a Batthyány-
könyvtár és csillagvizsgáló, vezetője. Ő állí-
totta helyre és gyarapította 1851-től a
szabadságharc idején károkat szenvedett csil-
lagvizsgálót. Mint – gondolom – sokan
mások, akiket a természetvizsgálat tárgyiasult
emlékei érdekelnek, régtől fogva vágyom
megtekinteni a csillagászat eme múzeumát.
A láncra vert könyvek között még gyer-
mekkoromban – szinte csoda folytán –
egyszer volt szerencsém kóborolni. A csil-
lagdát, s magát a könyvtárat is, megtekinteni
ma lehetetlen. A vár északnyugati sarkában
álló, háromszögű oromzatban végződő
barokk épületet a trinitáriusok templomnak
építették 1719-ben. II. József, a kalapos
király mikor betiltotta a rend működését, a
templomot katonai kórházzá alakíttatta át.
Batthyány Ignác püspök 1792-ben szerezte
vissza az épületet, és felső részén a kor leg-
modernebb csillagvizsgálóját szerelték fel –
ez Románia legrégebbi megmaradt csil-
lagvizsgálója. Az épület többi részében 1794-
ben rendezték be a könyvtárat, amely az idők
folyamán Kelet-Európa leghíresebb és
legértékesebb könyvtárává nőtte ki magát, de
kőzetgyűjteménye is számottevő a mai napig.
Itt őrzik a VIII. század végéből az aranytin-
tával pergamenre írt Codex Aureust, a XII.
században íródott Psalterium Davidicum
cum calendariót (Dávid zsoltárkönyve
kalendáriummal), a Gyulafehérvári sorok
magyar nyelvemléket 1320 tájáról. Mindezt
1949-ben az államhatalom elkobozta, majd
1961-ben a román állam tulajdonába került.

1998-ban kormányhatározattal
ugyan visszaadták az egyháznak,
jogilag tehát a Batthyaneum
épületével, könyvállományával,
csillagdájával együtt a gyulafe-
hérvári római katolikus érsekség
tulajdona, a gyakorlatban azonban
a román állam továbbra is társtu-
lajdonosnak tartja magát. Ez azt
jelenti, hogy maga az érsek sem
teheti be a lábát a Batthyaneumba
állami jóváhagyás nélkül.

Majd’ ötszáz éve, 496 éve,
1520. november 28-án Ferdinand
Magellan portugál hajós kihajó-
zott a később róla elnevezett
szorosból a Csendes-óceánra. Az
Estrecho de Magallanes, bár ha-
józható, de a hosszú, kanyargó és
keskeny tengerszoros barátságta-
lan éghajlata miatt nehéz hajózási
útnak számít. Ezért a legtöbb hajó
inkább megkerüli a Horn-fokot.
A világkerülő Vendée Globe vi-
torlásverseny résztvevői sem ha-
ladnak át rajta, hanem
Dél-Amerika legdélibb pontját
megkerülve hajóznak át az Atlan-
tiból a Csendes-óceánba. A nyol-
cadik földkerülő vitorlás-
versenyen harmadszor induló, 63 éves Fa
Nándor célja is az, hogy egyedül egy 18
méteres hajóval kikötés és külső segítség
nélkül körbehajózza Földünket.

Annak is megvan két évszázada, hogy
megszületett Christian Doppler osztrák
fizikus, 1803. november 29-én. Róla
nevezték el a Doppler-hatást. A hullám
frekvenciájában és ezzel együtt hul-
lámhosszában megjelenő változás alakul ki,
ha a hullámforrás és a megfigyelő egymáshoz
képest mozog. A felénk közeledő autó hangja
egyre magasabb lesz, és távolodva tőlünk mé-
lyül. A fény esetében a jelenséget
távolodáskor vöröseltolódásnak, köze-
ledéskor kékeltolódásnak nevezzük. Fi-
gyelembe véve, hogy a csillagok
elektromágneses spektruma nem folytonos,
elnyelési vonalakat tartalmaz, melyek
frekvenciája jól ismert, a hozzánk képest el-
mozduló égitestek elnyelési spektruma is
eltolódik. A kék fény frekvenciája nagyobb,
mint a vörösé. Ebből fakad, hogy a
távolodó égitest fénye vörös irányba
tolódik, a közeledőé kék irányba. A vörösel-
tolódás egyik első, máig egyik legfontosabb
bizonyítéka univerzumunk tágulásának.

Pont 100 éve, 1916. november 30-án em-
lékeztek meg először Szent András apostol-
ról, a keleti egyház védőszentjéről. Átlósan
ácsolt andráskereszten halt mártírhalált. Sok
régi szokás fűződik e naphoz. Ha András
napján a lányok böjtölnek, s csak három szem
búzát esznek, három csepp vizet isznak,

megálmodják leendő férjüket. A néphit 
szerint ha András napján esik, akár hó, akár
eső, 40 napig esni fog. Ilyenkor sok helyen
készítettek hagymakalendáriumot: szét-
szedett fej vöröshagyma rétegeire csipet sót
szórtak. 12 rétege hónap nevet kapott, majd
újév napján ebből jósolták a következő év
időjárását. András-napkor kezdődtek a 
disznóvágások, ezért disznóölőnek is
nevezték. A mezőgazdasági munka befe-
jeztével, november második felében
kezdődött az élet a fonóban, s gyakran
farsangig tartott. Tilos volt azonban fonni ün-
nepekkor: András, Borbála, Luca napján,
karácsony két napján. András-nap éjfélkor
beáll a várakozó csend ideje, az advent.

Tél közelít, fagylovak nyerítenek az égből.

Fagylovak nyerítettek az égből,
azúrkék lovak.
A lomha fák fény felé emelték
a fagyöngybokrokat.

Az ember csak vár, várja a csendes havú
decembert. Régi csillagászati távcső sárgaréz
tubusának elképzelt ószagát a Horn-fok vi-
harillatával hessintve tova, a táguló világe-
gyetem decemberi csillagos ablakába
kikönyökölve, hagymakalendáriumot készí-
tek jómagam is. 

S e várakozás közelítő telébe sóhajtva,
maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2016-ban, advent előtt két nappal

Fácánfélék családja
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Összeállította: Márton Béla

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CCXXXI.)

Tarlott bokrai közt sárga levél zörög



Nászútra invitálta Harry herceget és új ba-
rátnőjét Antigua és Barbuda miniszterel-
nöke, jóllehet a hercegi pár esetleges
frigyéről még semmiféle hivatalos bejelentés
nem hangzott el.

Harry – Károly brit trónörökös és a néhai Diana
hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő 
unokája, aki az ötödik a brit trónutódlási sorban – je-
lenleg karibi körutat tesz, és ennek keretében látoga-
tott el a több szigetből álló turistaparadicsomba.
Antigua és Barbuda 1981-ben vált függetlenné az
Egyesült Királyságtól, de továbbra is a jórészt egykori
brit gyarmatokból álló Nemzetközösség tagja, és
alkotmányosan elismert államfője a brit uralkodó.

A BBC keddi jelentése szerint Gaston Browne,
Antigua és Barbuda kormányfője hivatalos fo-
gadást adott Harry tiszteletére, és üdvözlő
beszédében közölte: úgy tájékoztatták, hogy a
herceg mellett hamarosan „egy új hercegnőt is” üd-
vözölhet a világ. „Ha úgy döntenek, hogy nászútra
indulnak, Antigua és Barbuda szeretné vendégül
látni Önöket” – mondta a több száz meghívott
vendég előtt a miniszterelnök. Hozzátette még,
hogy hazáját minden évben a nászutasok legjobb
karibi célállomásává választják.

A brit királyi ház egyelőre nem reagált az an-
tiguai miniszterelnök kijelentéseire, de Harry lon-
doni hivatala, a Kensington-palota alig néhány
napja szólította fel súlyosan elmarasztaló elemeket
sem nélkülöző felhívásban a világsajtót, hogy ne
zaklassa Harry legújabb barátnőjét, és a BBC keddi

értesülése szerint London az antiguai rendezvények
részvevői számára is egyértelművé tette, hogy Harry
párkapcsolata nem kerülhet szóba a beszélgetéseken.

A brit és a világsajtó a múlt hónapban kezdte
gyanítani a 32 éves Harry és a Los Angeles-i születésű
35 éves Meghan Markle színésznő kapcsolatát. Harry
és Meghan Markle állítólag Kanadában ismerkedett
meg, ahol a herceg a maradandó sérüléseket
szenvedett brit és nemzetközösségi katonák
megsegítésére általa kezdeményezett nagyszabású
éves nemzetközi sportviadal, az Invictus Games
promóciós rendezvényein vett részt.

Egyes sajtóértesülések szerint Meghan Markle-t
már bemutatták Harry bátyjának és sógornőjének,
Vilmos hercegnek, a brit trón majdani várományosá-

nak és feleségének, Katalin cambridge-i
hercegnőnek is, ami annak a jele lenne,
hogy a három éve elvált hercegi barátnőt a
brit királyi család is elfogadta.

Az indulatos nyilatkozat nem véletlen, a
brit királyi családot ugyanis a mai napig
kísérti a néhai Diana hercegnőt szó szerint
élete utolsó pillanatáig hisztérikusan üldöző
fotóshad nyomasztó emléke. Harry és Vil-
mos herceg édesanyját, aki 1997-ben, egy
párizsi autószerencsétlenségben vesztette
életét, végzetes útján is többtucatnyi fotós
követte motorkerékpáron, és többen
közülük a roncsok között haldokló Dianáról
is közeli felvételeket készítettek.

Nászútra invitálta Harry herceget 
és barátnőjét Antigua miniszterelnöke
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Oscar-díjas sztárokat is kitün-
tetett Barack Obama amerikai
elnök a Szabadság Érdemé-
remmel.

A legmagasabb amerikai polgári
kitüntetést az idén huszonöten ve-
hették át Barack Obama elnöktől
Washingtonban. Voltak köztük
Oscar-díjas színészek, tévés talk-
show-műsorok ismert vezetői,
énekesnők, sportolók, építészek.
Szabadság Érdemérmet kapott a
rocklegenda Bruce Springsteen és
Diana Ross, a híres építész, Frank
Gehry, Tom Hanks, Robert De Niro
és Robert Redford Oscar-díjas
színészek, a volt kosárlabdabajnok,
Michael Jordan. Filantróp
alapítványának munkájáért kitüntet-
ték Bill Gates Microsoft-alapítót és
feleségét, Melindát is.

A szélesebb közönség előtt is-
meretlen kitüntettek sorában szere-
pelt – többek között – Margaret
Hamilton, a NASA (az amerikai
űrkutatási hivatal) Hold-programjá-

nak tudósa, Grace Hopper mate-
matikaprofesszor, vagy például
Elouise Cobell indián közösségi
vezető, akit posztumusz tüntettek
ki.  Obama elnök a Fehér Házban
kedden rendezett ünnepség
keretében adta át a százezer dollár-
ral járó díjat, amely valamilyen for-
mában már a Truman-
adminisztráció óta létezik (Harry
Truman elnök alapította), de mai
formájában 1963-ban adták át
először. Truman elnök idején az
emlékérmet még a második
világháborúban szerzett érdemekért
adták, aztán Kennedy elnök megújí-
totta és 1963 óta már mai for-
májában és békebeli idők
érdemeiért ítélik oda, általában
olyan személyiségeknek, akik – az
éppen aktuális amerikai elnök ízlése
és döntése szerint – „nagymérték-
ben hozzájárultak az Egyesült Ál-
lamok biztonságához, nemzeti
érdekei érvényesítéséhez vagy más,
jelentős közérdekhez”.

Oscar-díjas sztárok 
a Szabadság Érdemérem 

díjazottjai között

160 évvel ezelőtt, 1856. november
20-án halt meg az akkori Erdély egyik
legeredetibb egyénisége, aki rendkí-
vül sok irányban tehetséges ember
volt, szellemileg polihisztor, manuáli-
san ezermester volt egyszerre. Fia,
Bolyai János is úgy jellemezte, hogy
„Apám egy személyben volt pomoló-
gus (…), kertész, borgazda, bororvos,
betegeket elektrizáló, mint kemence-
mester is országszerte híres, szinte
minden múzsával poligámiában élt,
belőle csaknem minden kitelt volna.
Különösen ritka a többek között egy
személyben mélyebb mathesisi és
költészi szellemet egyesülve látni; e
részben is, mint sok egyébben, elég
csodálkozásomra, alig van párja
atyámnak”.

Talán furcsa, hogy egy matematikusra
emlékező írásunkat irodalmi munkásságának
ismertetésével kezdjük. Az ő esetében viszont
ez szinte kötelező feladatunk, mivel irodalmi
tevékenysége nemcsak hogy kiemelkedő,
hanem ezen tevékenysége miatt választották
a Magyar Tudós Társaság (a mai MTA
elődje) levelező tagjai közé, és nem matem-
atikai munkássága alapján, nem mintha az
alapján nem érdemesült volna erre a címre. 

Matematikai tehetségével párhuzamosan
hihetetlen memóriájával is elkápráztatta la-
tintanárát, amikor hat és fél éves korában a
Nagyenyedi Kollégiumban az első órán első
hallásra visszamondta a tanár által felolvasott
190 szót és jelentését. Kilencéves korában
tetszés szerint feladott témákról latin verseket
rögtönzött. Nagy tudósunk első, nyomtatás-
ban megjelent művei irodalmi munkái voltak.
Élete során írt verseket, drámákat,
aforizmákat és sok műfordítása is van.

Különleges specialitása volt a gyászjelen-
tések, rövid nekrológok írása versekben vagy
lendületes prózában.

Vannak, akik azt állítják, hogy Farkast a
paralellák kétezer éves problémájának
megoldásában fellépő kudarcai késztették
arra, hogy a szépirodalom felé forduljon. Ez
az érvelés azonban nem egészen helytálló.
Már 1800 áprilisában Kolozsvárról írja
Gaussnak -a matematikusok fejedelmének,
személyes régi jó barátjának, akivel együtt
tanult Németországban, Göttingenben, s
akivel évtizedekig levelezett –, hogy 
szerelmes lett egy Árkosi Benkő Zsuzsanna
nevű lányba, és a történtek óta többet
foglalkozik költészettel, mint matematikával.
Egész kis kötetre való magyar költeményt írt.
Ezek a versek azonban nem jelentek meg 
nyomtatásban, és kéziratban maradt

példányait 1836-ban – éppen 180 évvel
ezelőtt, amikor Vörösmarty Mihály a Szóza-
tot írta – egy letargikus rossz percében, két
félig kész színművének szövegével együtt,
tűzbe vetette. A marosvásárhelyi Bolyai-
múzeumban őriznek egy fakupát, amelybe
elégetett költeményeinek hamuját
összegyűjtötte, és sírfeliratul ráírta: Poezis.
De ha jobban szemügyre vesszük ezt a
fakupát, még felfedezhetjük rajta Horatius
híressé vált mondását is: „Si paullum summo
decessit, vergit ad immum” (Ha elmarad a
tökéletestől, a mélybe hull). Ez a szintén
Bolyai által ráírt szöveg némi magyarázatul
is szolgál sajnálatos tettéért.

Korai irodalmi érdeklődésére vall, hogy
színészkedéssel is próbálkozik. Irodalmi
tevékenysége az általa írt színművekben
csúcsosodik ki. 1814-ben az Erdélyi Múzeum
c. folyóirat – amely az első erdélyi magyar
folyóirat volt – pályázatot hirdetett a
Kolozsvári Nemzeti Színház megnyitásakor
előadandó történeti drámára. Erre a pályá-
zatra Bolyai Farkas nem egy, hanem három
drámát – vagy ahogyan akkor nevezték:
szomrújátékot – küldött be, melyeknek címei:
Pausanias vagy a nagyravágyás áldozatja;
Mohamed vagy a dicsőség győzelme a szerel-
men, valamint Kemény Simon vagy a haza-
szeretett áldozatja. Itt kell megemlítenünk,
hogy Katona József (1791–1830) is erre a pá-
lyázatra küldte be a Bánk bán első változatát.
1818 végén végül is kihirdették a pályázatok
eredményeit. Az első díjat nem adták ki, de
Bolyai három drámájáról azt írták, hogy „Po-
etai nyelve egynek sincs a beküldők között
olyan, mint az övé… s a más nyelven írottak-
nak általa elmulasztott olvasása okozza drá-
mai művessége hiányosságait”. Katona
József nevét a bírálóbizottság meg sem em-
lítette. Ezt az érdekes irodalomtörténeti tényt
még a magyartanárok sem ismerik.
Bolyainak még a matematikai munkáit is

áthatják az irodalmi színezetű szövegek. Íme,
hogyan kezdi fő matematikai művét, a félezer
oldalas Tentament: „Két eltörülhetetlen
jellemvonása van az Isten képének: az
igazság és a szeretet; ezek a fény és a meleg, a
halandó porban tündöklő örökkévaló Nap su-
garának szálai, melynek világossága a végte-
lennek fellegein áthatolva, mind a külső, mind
a belső világában magának az Ősképnek
feltétlen szépségét hirdeti.” Bolyai Farkas, a
nagy matematikus, szomorújátékaival írta be
nevét a magyar szépirodalom történetébe.
Ezek a szomorújátékok tele vannak mély gon-
dolatokkal, terjedelmes monológok és filo-
zofáló dialógok váltogatják egymást
valamennyiben. A matematikus-költő nem-
csak gyönyörködtetni akart, hanem elsősorban
oktatni és javítani, gondolatokat közölni és
eszméket ébreszteni. Hősei drámai tettek
helyett jobban szeretnek bölcselkedni… De ha
lassan mozognak is hősei, ha vontatottak is je-
lenetei, nyelvének helyenként fel-felötlő
költőisége méltó a dicséretre. Tragédiái a pesti
írók figyelmét is fölkeltették. Kisfaludy
Károly az egyik Bolyai-szomorújáték föl-
használásával írta meg legjobb tragédiáját: az
Irénét. Bolyai 1818-ban egy saját korához
közelebbi tárgyú darabot is írt A párisi per
címmel. Szépirodalmi munkái közé sorol-
hatjuk műfordításait is. Ezeket 1819-ben
Marosvásárhelyen jelenteti meg Pope Proba-
Tétele az Emberről. Ánglusból fordítva. Más
poetáktól való toldalékkal címen. A kötetben
szereplő más poéták: Milton, Thomson, Gray
és Schiller. 1852. július 31-én a
Marosvásárhelyre látogató Ferenc József
császár üdvözlésére Szív-Hangok címen
magyar, német és latin nyelven egy kis 
verseskötetet írt, melyet az uralkodónak a
város kollégiumbeli látogatása alkalmából
személyesen nyújtott át. 

(Folytatjuk)

Bolyai Farkas polihisztor, ezermesterre emlékezünk

Forrás: www.playas.com.mx

Forrás: Vanity Fair

Forrás: www.dailyrecord.co.uk

Varga János mérnök, tanár, 
Székesfehérvár
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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. Német operettszerző, 150 éve született (Carl Emil Paul). 
6. Osztrák tábornok, 250 éve született (Joseph Wenzel von, gróf). 9. Cseh festő
(Mikolás). 10. Malom része. 11. Tanár, zoológus, 200 éve született (János). 16. Erőgép.
18. Üres kéz! 19. A tetejére hulló. 20. Hozzátartozó. 21. Szatmár megyei helység. 22. ...
Pound, amerikai író. 23. Csecsemősírás. 24. Az ezüst vegyjele. 25. Angol Mária. 26. Az
urán és a jód vegyjele. 27. Tok. 30. Juhistálló. 33. Társa (röv.). 35. Tüzet szüntet. 37.
Nemesfém. 39. Morzejel. 41. Vakcináció. 43. Celebeszi vadtulok. 44. Szitaszövet. 47.
Éjjel látjuk. 49. Páratlanul dumál! 50. Műszálféle. 51. Görög tengeristen. 53. Európai
Unió (röv.). 54. Cremonai hegedűkészítő, 350 éve született (Giuseppe Giovanni Bat-
tista). 55. Velencei festő, 500 éve halt meg (Giovanni vagy Giambellino).

FÜGGŐLEGES: 1. ... Vegas (nevadai város). 2. Olasz névelő. 3. Verne egyik
kapitánya. 4. Varjúféle madár. 5. Idegen férfinév (szept. 1.). 6. Ritka (német). 7. Arrafele!
8. Szenegál fővárosa. 11. Francia operaszerző, 250 éve született (Rodolphe). 12. Si-
vatagi zöld terület. 13. Üt. 14. Dolgoztat a régész. 15. Lyukas cső! 17. Órómai férfiviselet.
20. Fölé taszít. 21. Izgalmas élmény. 23. Csillagkép. 25. Ifjúsági írónk (Ferenc). 28. Akkor
indul! 29. Szentségjelző lehet. 31. A róka farka! 32. Irodalomtörténelmi író, könyvtáros,
150 éve született (Farkas). 34. Chateaubriand kisregénye. 36. Afgán terrorista. 38. Név
(latin). 40. Ókori szerelemisten. 42. Budapesti orvosi egyetem (röv.). 45. Görög betű. 46.
Osztrák folyó.  48. Vegyi anyagmennyiség-egység. 51. Némán tűr! 52. Hollandia gép-
kocsijele.

L.N.J.

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 8-ig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Italo Svevo olasz író egyik
művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Masíroz – Ábránd, káprázat. 7. Lélegzik – Sürgetőszócska. 8.
Szülésznő – Járandóság. 9. Lamelladarab! – Végtelen adás! 11. Jövendőmondó – Gaboni,
kambodzsai és thaiföldi gépkocsijelzés. 12. Gabonát levág – Lant. 14. Párosan fogy! – A
nitrogén és kálium vegyjele. 15. Gömbtető – Haláltusa. 18. Kolostorvezető szerzetes –
Orosz autómárka. 19. Vérszívó állat – Szögletes mértani test. 22. Szibériai folyó – Betűt
vet. 23. Becézett férfinév – Rendezőelv, forma. 25. Verscsengő – Jerry társa. 27. Vár-
maradvány – Béke kezdete! 28. Oxigénmódosulat – Amely ideig. 30. Kínai hosszmérték
– Magyar és olasz autójelzés. 31. Szekció, szakosztály – Függőzárral ellát.

FÜGGŐLEGES: 1. Álmatag – Futva menekül. 2. A Jupiter egyik holdja – Csónak. 3.
Kutya – Régi ellentéte. 4. Morajlik – Vidék. 5. Vulkanizált kaucsuk – Tanoda. 6. Szent
étek – Metélt tészta. 10. Nyakigláb – Szószegő, renegát. 13. Amerikai indián törzs volt –
Sárga színű drágakő. 16. Egy magyar...  (Jókai) – Időben megérkezik. 17. Vallásos elmé-
lyülés – Takarékoskodik. 20. Zamat, íz – Spanyolországi sziget. 21. Horgászzsineg –
Színével kitűnik. 24. Könnyelmű – Rakpart, kikötőgát. 26. Orosz katonai repülőgéptípus
– Móka része! 29. Keleti játék – A nátrium vegyjele. 

Koncz Erzsébet

A NOVEMBERI ÉVFORDULóK (1.) 
című pályázat nyertesei:

KISS ERNŐ, Marosvásárhely, 
Széchenyi István u. 15. sz.

FAZAKAS KÁLMÁN, Marosszentgyörgy,
Erdélyi út 29. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
TAPOLCZAI; BALOGHY; FERENC 

JóZSEF; SIENKIEWICZ; BATTHYÁNY.
kérjük a nyerteseket, 

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

telefonszámon.

Megfejtések 
a november 18-i számból:

Klasszikus (Ikrek):  Zabhegyező
Skandi: Endre, te fogkefét szeretnél vásá-
rolni? Neked bizonyosan van valakid!

Szerkeszti: Kiss Éva 727.
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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)
SZILVESZTEREZZEN a GEMINI vendéglőben! Kitűnő élő-
zene, menü és társaság, meghívott Miklós Szilvia nótaénekes. Már
iratkozhat a helyszínen, a helyek apadnak! Érdeklődni a 0265/319-
306-os telefonszámon. (sz.-I)
KIHAGyHATATLAN AJÁNLAT! Ingyenes SZÁMÍTÓGÉPES
VEZÉRLÉSŰ FÉMFORGÁCSOLÁS (CNC) KURZUST indít a
Marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem. A képzés elvégzése
után munkahelyet ajánlunk, azonnali kezdéssel. Bővebb informá-
cióért hívja a 0265/251-118-as telefonszámot, vagy írjon a 
contact@ucstgm.ro e-mail-címre. (58967)
ROMÁN-AMERIKAI CÉG alkalmaz előnyös feltételek mellett
TERVEZŐT, RAJZOLÓT, SZERSZÁMLAKATOST, ESZTERGÁ-
LYOST, MARÓST. További információ a következő telefonszámon:
0729-142-792. Az önéletrajzot a cég székhelyén lehet benyújtani, a
Bodoni/Budiului utca 66/A szám alatt vagy e-mailben elküldeni a
barna.szilagyi@plasmaterm.ro e-mail-címre. (18209-I)
A MAROSVÁSÁRHELyI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(58000)
CÉG ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT VÁLLAL 10% kedvezménnyel:
háztetőjavítás, cserépforgatás, belső munkák, csatorna-, hófogóké-
szítés, festés, ácsmunkák, kőművesmunkák stb. Tel. 0747-634-747.
(57405-I)
EGRI ALAPÍTVÁNyI KÖZÉPISKOLA felvesz matematika –
fizika, fizika – bármely szakos, kémia – bármely szakos TANÁRT.
Juttatás: versenyképes illetmény, díjmentes szolgálati férőhely. Je-
lentkezés: sajtos.attila@eventus.hu, tel. 00-36-20-414-2484.
(57539-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG KARBANTARTÓ LAKATOST alkalmaz.
Tel. 0744-403-114. (18250)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SOFŐRT és SZAK-
KÉPZETLEN MUNKÁST. Tel. 0729-127-862. (18252)
MAROSVÁSÁRHELyI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSA-
SÁG alkalmaz KERESKEDELMI DOLGOZÓKAT (nőket) és
NŐKET MAGVAK CSOMAGOLÁSÁRA. Tel. 0729-127-861.
(18252)
A KOVÁCS PÉKSÉG tapasztalattal rendelkező PÉKEKET és
PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Tel. 0744-403-114.
(18250)
SAJÁT HŐKÖZPONTOK, GÁZKAZÁNOK ellenőrzését, javí-
tását vállaljuk előnyös áron. Tel. 0742-478-112. (18219)
KÉSZRUHAGyÁRTÓ CÉG alkalmaz MUNKÁSOKAT varró-
gépre, szegő-vasalógépre. Ajánlunk motiváló fizetést (pontos időre),
étkezési jegyeket, a szállítást biztosítjuk. Érdeklődni a 0769-669-
456, 0769-670-858-as telefonszámokon. (18271)
ALKALMAZUNK dízelpumpákat és porlasztókat javító marosvá-
sárhelyi műhelybe MUNKATÁRSAT. Betanítását vállaljuk. Érdek-
lődni a 0744-607-000-s telefonszámon. (sz.-I) 
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁ-
CSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, SZOBALÁNYT,
KARBANTARTÓ MUNKÁST/SZAKEMBERT. Tel. 0722-268-
866. (58830)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz ESZTERGÁLYOST
és MARÓST. Tel. 0745-199-860, 0745-859-090, 0756-052-680.
(18259-I)
SÜRGŐSEN alkalmazunk SZAKKÉPZETT AUTÓSZERELŐT.
Tel. 0745-138-134. (18276)
A marosvásárhelyi OLIGRAF NyOMDA FIATAL FÉRFIAKAT
betanít és alkalmaz műhelyébe. A fényképes önéletrajzokat az 
office@oligraf.ro e-mail-címre várják, vagy beadhatják személyesen
Marosvásárhelyen, a Cuza Vodă utca 51. szám alatti cégszékhelyen.
(18277-I)
A ROSECO CÉG lerakatába munkatársat alkalmaz ÁRUMOZ-
GATÓ-ELADÓ feladatkörbe. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 68.
szám alatt lehet benyújtani november 28-ig 9-18 óra között. Érdek-
lődni a 0265/307-071-es telefonszámon. (59029-I)
A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz mintaboltja-
iba. Az önéletrajzukat bármely TimKo üzletbe beadhatják.
(18273-I)
MAGyARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
HÖLGYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb
betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összesze-
relése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a
magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kíná-
lunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes ki-
utaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és
ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk BUSZSO-
FŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as tele-
fonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bó-
nuszrendszer, ingyenes szállás! Tapasztalat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező. Érdeklődni
a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (sz.-I)

BELSŐ JAVÍTÁSI MUNKÁT vállalunk garanciával. Tel. 0742-557-214. (18282-I)

ÁRUT SZÁLLÍTOK 2 tonnáig. Tel. 0747-105-425. (18282-I)

TAPASZTALATTAL rendelkező GYÓGYTORNÁSZ, vállalok SZEMÉLYRE SZABOTT KEZELÉST:
gerincferdülés kezelése (3D scoliosisterápia), gerincsérv kezelése (McKenzie-terápia), baleset utáni fel-
épülés, neurológiai kezelés. Tel. 0742-412-089. (18282-I)

ÁLLATGyÓGySZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk. allatgyogyszertar@freemail.hu
(18286-I)

MAROSVÁSÁRHELyI MAGÁNCÉG RECEPCIÓST alkalmaz. Jelentkezni személyesen, önéletrajz-
zal a Szabadság utca 4. szám alatt. (sz.)

KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860.( sz.)

A ROHIDCONSTRUCT KFT. alkalmaz ÁCS-KŐMŰVES, VASBETONSZERELŐ SZAKMUNKÁ-
SOKAT, BETANÍTOTT ÁCSOKAT budapesti munkákra. A szállás, utazás ingyenes, télen is biztosítunk
munkát. Tel. 0773-391-682. (57753-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon
vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt. (59040-I)

A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt.
(59040-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű MUREş INSOLVENCy SPRL, a
MARBONA KFT. cégfelszámolója, 

közvetlen alku útján
értékesíti a Maroskeresztúr, Viilor utca 728. szám alatti székhelyű adós vagyonát képező javakat: 

1) A Maroskeresztúr, Iskola utca 132. szám alatti ingatlan: téglából épült lakóház és pékség,
telekkönyvszáma 2083/N/Maroskeresztúr, kataszteri száma 190/3/2, 190/3/3 (372), 2248 négyzetméter hozzá
tartozó területtel. Kikiáltási ár: 275.092,00 lej. 

2) A Maroskeresztúr, Viilor utca 728. szám alatti ingatlan, telekkönyvszáma 2287/N/Maroskeresztúr,
kataszteri száma (628-C3): betonalapú, földszint + manzárdból álló téglaépítmény – pékség; a 2200 
négyzetméter telek felől egy magánszemély rendelkezik. Kikiáltási ár: 20.300,00 lej.

3) Sütőipari berendezések (gépek, felszerelések), kikiáltási ár:  4.208,83 lej;
4) IVECO furgon, kikiáltási ár: 4.000 lej;
5) Bútorzat, kikiáltási ár: 367,50 lej;
6) Csomagolóanyag (117 kenyeresláda, 99 süteményesláda), kikiáltási ár: 364 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az eladandó tárgyak teljes jegyzéke a cégfelszámoló székhelyén megtalálható.  
Az árverést december 2-án 13 órától a cégfelszámoló székhelyén tartják, és minden hét pénteki napján

azonos időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig. 
Az árverésen részt vehetnek 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. 

A részvételi garancia átutalható a Marbona Kft.-nek a marosvásárhelyi BCR-nél nyitott bankszámlájára:
COD IBAN RO50RNCB0188034980380001, CIF RO 12797896.

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



ADÁSVÉTEL

ELADÓK 80-120 kg-os mangalicák.
Tel. 0753-404-621. (57749)

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

ELADÓ jó minőségű vegyes, 52 fokos
pálinka, 25 lej/liter. Tel. 0741-048-557.
(57599)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen
régiséget. Tel. 0731-309-733. (57166)

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

ELADÓK 3 hónapos süldők, 120-130 kg-
os disznók. Tel. 0744-387-183. (57412)

HÚSDISZNÓK eladók. Tel. 0745-
179-334. (57528-I)

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. (58998-I)

ELADÓK szép új férfi és női eredeti
szőrmesapkák. Tel. 0265/222-841, 0747-
657-424. (57591)

ELADÓK 130-220 kg-os disznók. Tel.
0754-895-544, 0265/323-361.
(57571-I)

ELADÓK: váltóeke, 5 tonnás trágya-
szóró, 3 méteres vetőgép, silózó-
szecska, kombinátor, tárcsás kasza,
gereblye, vegyszerező, gabonaőrlő.
Tel. 0745-404-666. (57590-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-921-737.
(57612)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(57612)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(57612)

ELADÓK: szobabútor, festett
konyhabútor, konyhai főzőkályha. Tel.
0365/410-987. (57669)

ELADÓK 140-150 kg-os disznók
Vásárhelyen. Tel. 0365/446-037. (57637)

ELADÓ 100 literes pálinkafőző üst. Tel.
0751-708-379. (57698)

ELADÓK yorkshire terrier kölykök.
Tel. 0730-040-803. (57713-I)

ELADÓK: kombinált szekrénysor,
ágyneműtartó, lemezek, képeslapok,
térképek, könyvek, Ceauşescu-
képek. Tel. 0728-950-997, 0728-950-
046. (57710-I)

ELADÓ 60 mg-os Clexan injekció
kedvező áron. Tel. 0265/217-800, 10-
20 óra között. (57718)

ELADÓK fajtatiszta pincsi kiskutyák
egészségügyi könyvvel. Tel. 0746-
140-779. (57725-I)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0747-
480-255. (57724)

ELADÓ három disznó. Tel. 0365/448-
263. (57730-I)

ELADÓK szőrmesapkák. Szűcsmun-
kát vállalok. Tel. 0740-892-267,
0365/409-634. (57734-I)

ELADÓ Kandia mosógép, Albalux
mosógép, színes tévé jó állapotban,
jutányos áron. Tel. 0365/411-824.
(57738)

APRÓ BURGONYA eladó. Tel. 0753-
787-895. (57746)

ELADÓ jó minőségű vörös óbor – 5
lej/liter. Tel. 0741-143-404. (57748-I)

ELADÓ sőberágy, kutyaól, szalagfű-
rész, konyhaasztal, ruhásszekrény,
gázégők. Tel. 0742-424-045. (57752)

ELADÓK biohúsdisznók. Tel. 0727-
335-284. (57762-I)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0743-
595-124, 0749-761-147, 0365/432-
506. (57765-I)

LAKÁS

KIADÓ nyaraló szilveszterre Homo-
ródfürdőn. Tel. 0752-061-882.
(57256-I)

ELADÓ ház Cserefalván. Tel. 0740-
809-125, 0740-546-016. (mp.-I)

KIADÓ 2 szobás lakás a Kornisán.
Tel. 0725-530-482. (57655-I)

ELADÓ lakás: 2 szoba, konyha, köz-
pontban, közös udvaron. Tel. 0743-
870-554, 0365/409-634. (57734-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(57062)

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

TERMOPÁN, szalagfüggönyök és re-
dőnyök szerelése és javítása. Tel.
0 7 4 4 - 5 0 4 - 5 3 6 .
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(58859)

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

VÁLLALUNK kisebb javítást, sapka-
készítést a kuncsaft anyagából. Tel.
0265/222-841, 0747-657-424. (57591)

A NYÁRÁDSZEREDAI PÁLINKA-
FŐZDE minőségi kiszolgálást végez
előnyös áron (programálással). Ké-
résre szállítást is biztosítunk. Tel.
0744-483-809, 0265/576-541, nap-
közben 8-19 óra között. Borbély.
(17980-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18206-I)

ANGOLNYELV-TANÍTÁST vállalok
bármilyen szinten, minden korosztály-
nak. Tel. 0723-089-808. (57293-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (57296)

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

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzs-
mirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűség-
mérés. Előjegyzés telefonon:
0740-158-526, 0265/311-771.
(57232-I)

BIZTONSÁGTECHNIKAI munkatár-
sat és villanyszerelőt alkalmazunk
sürgősen. Az önéletrajzokat az 
electrosec@rdslink.ro e-mail-címre
várjuk. (18233-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0766-519-187. (18281-I)

UNIVERZÁLIS fodrász klienshez megy.
Tel. 0741-611-092. (57521)

HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846-
011, 0365/801-517. (57592)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (57642-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (57593)

BECSÜLETES, megbízható, főzni tudó
házvezetőnőt keresek budapesti
lakásomra. Teljes ellátás (szállás, koszt)
biztosítva a fizetés mellett. Tel. 0751-423-
957, 00-36-70-360-3269. (57616)

HŰTŐK és fagyasztók javítása
garanciával, lakásán is. Tel. 0740-967-
114. (57674)

JÓ MEGJELENÉSŰ és románul, ma-
gyarul jól kommunikáló
ELADÓ-NŐKET alkalmazunk 40
éves korig a most megnyílt prémium
kategóriás ruhásüzletünkbe. Jelent-
kezni lehet a 0753-783-879-es tele-
fonszámon, boc.mondo@yahoo.com
(57641-I)

FESTÜNK, csempét, parkettet rakunk,
gipszkartont szerelünk. Tel. 0741-762-
701. (18256)

EGYEDÜLÁLLÓ idős személy lelkes
gondozását, támogatását vállalom
előnyösen, örökség ellenében. Tel. 0752-
437-054. (57703)

SÜRGŐSEN alkalmazunk
beteggondozót Magyarországra, Pécsre,
24 órás munkavállalással, fizetés közös
megegyezés alapján. Tel. 00-36-70-391-
3824 (Pályi). (57715)

GARÁZS KIADÓ a November 7.
negyedben lévő Făget utcában. Tel.
0265/217-800, 10-20 óra között. (57718)

KIADÓ üzlethelyiség forgalmas helyen.
Tel. 0742-037-632. (-)

IDŐS, beteg hölgy mellé 24 órára
beteggondozót keresünk. Tel. 0745-380-
586. (57739)

MEGEMLÉKEZÉS

Meggyötört lelkünk csupa
könny és bánat, a virágos rét
nélküled sivár és száraz.
Megszakad a szívünk, mert
örök búcsút vettél, a csillagok
közt a legfényesebb lettél.
Angyali mosolyod nem
ragyog ránk többé, de a
szívünkben élsz mindörökké.
Fájó szívvel emlékezünk a
jobbágyfalvi FRAIMAYER
ERIK KRISTÓFRA halálának
első évfordulóján. Bánatunk
végtelen, mert itt hagytál
minket hirtelen. Szeretteid.
(mp.-I)

„A szeretet soha el nem fogy.”
(1. Kor. 13:8)
Kegyelettel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
november 25-én a cserefalvi
születésű FARKAS ROZÁLIÁ-
RA szül. Nagy halálának első
évfordulóján. Drága emlékét
őrzik szerettei. (57638)

Várjuk, míg élünk, várjuk őt,
Hátha egyszer ott áll az ajtónk
előtt. 
Aztán a valóság ránk szakad,
Lelkünk tovább fáj a kín alatt. 
Kiáltanánk, hogy ő is hallja
odaát,
Hol vagy Édesapánk, nélküled
üres a ház.
Fájó szívvel emlékezünk a
hadrévi születésű KESERŰ
ÁRPÁDRA, aki három éve
hagyott itt minket. Emlékét
őrizzük: bánatos lányai,
Tünde, Katika és családja.
Nyugodj békében, drága
édesapánk! (57675)

„Mert  az  Isten ismeri útjukat,
Az igazaknak érti dolgukat;
Azért mindörökké ők meg-
maradnak” (Zsoltárok)
Az igazak és szelídek útján
öröklétbe távozott NAGY
ÁGNES tanárnőre, az áldott
feleségre, a drága édesanyára
és nagymamára emlékeznek
és emlékeztetnek szerettei égi
hazai létének 4. évfordulóján.
(-I)

Közpénzügyi Minisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal 
Brassó Megyei Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály 
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám 
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

A Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály 
begyűjtési és kényszer-végrehajtási irodája

közli:

Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelyének (2) bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi
adósok ingó javait: 
– Udila Mihai Marius, CNP: 1751108261463, Szászrégen, Nicolae Bălcescu utca
2/1. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma: 861/2007/11164/12213.
– Marosi Gabriela, CNP: 2690304261467, Szászrégen, Nagypiac utca 5. szám,
Maros megye, végrehajtási dosszié száma:  468/2007/47803.
Az árverésre 2016. december 16-án 11 órától a szászrégeni adóhatóság Petru
Maior utca 33. szám alatti székhelyén kerül sor, a 861/2007/11164/12213. és a
468/2017/47803. számú végrehajtási dossziék alapján. 
Udila Mihai Marius eladásra szánt javai a következők:
– pézsmabunda – 6 darab, kikiáltási ár 2430 lej, rókabunda – 2 darab, kikiáltási ár
1050 lej, mosómedvebunda – 2 darab, kikiáltási ár 945 lej, asztrahánbunda – 5
darab, kikiáltási ár 2025 lej, pézsmabunda – 2 darab, kikiáltási ár 513 lej,
kecskebunda – 1 darab, kikiáltási ár 472 lej, nercbunda – 1 darab, kikiáltási ár 315
lej, hódbunda – 1 darab, kikiáltási ár 450 lej, borzbunda – 1 darab, kikiáltási ár 203
lej, nyúlbunda –1 darab, kikiáltási ár 158 lej, fókabunda – 1 darab, kikiáltási ár 420
lej, feketepézsma-bunda – 2 darab, kikiáltási ár 570 lej, hódbunda – 2 darab,
kikiáltási ár 900 lej, asztrahánbunda – 7 darab, kikiáltási ár 2625 lej, juhbunda – 1
darab, kikiáltási ár 371 lej, rókabunda – 1 darab, kikiáltási ár 525 lej, borjúbunda – 1
darab, kikiáltási ár 375 lej.
A kikiáltási árak a becsült érték 50%-át képezik (negyedik árverés), amihez
hozzáadódik a héa.
Marosi Gabriela eladásra szánt ingósága: Dacia Logan Berlina, azonosítási szám
UU1LSDEKH38577932, rendszám MS-30-EDY, piros színű, kikiáltási ár 3367 lej
A kikiáltási ár a becsült érték 50%-át képezi (negyedik árverés), amihez
hozzáadódik a héa.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fent említett
javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt. 
A vásárlásban érdekeltek legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák
be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló irat – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, pénzügyi igazolást arról, hogy
nincsenek adósságaik. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés
kifüggesztésének időpontja: 2016. november 25. 

Zogorean Florin hivatalvezető                                   Matei Rodica CES-irodavezető
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REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –

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

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!



Elfeledni téged nem lehet,
mert te voltál a jóság, a
szeretet. 
Kegyelettel emlékezem drága
édesanyámra, özv. SZŐCS
JÓZSEFNÉRE szül. FÁBIÁN
MAGDA halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerető leánya, Székely
Katalin és családja. (57700-I)

Ha egy könnycsepp gördül
végig az arcunkon, az azért
van, mert hiányzol nagyon. 
Nem vársz már minket
csillogó szemekkel, nem
örülsz már nekünk szerető
szíveddel. 24-én hat éve, hogy
a marosugrai születésű
SZÉKELY ANDRÁS vásárhelyi
lakos itt hagyta szerető
családját. Emlékét őrzi
felesége, Marika és családja.
Nyugodj békében! (57701-I)

A múltba nézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs
már. Arany volt a kezed,
munka az életed, Isten hívott,
mert szeretett. Megállt a
szíved, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott. Szemünkben köny-
nyel, szívünkben örök fáj-
dalommal emlékezünk no-
vember 27-én a drága jó
gyermekre és testvérre,
KOVÁCS KÁROLY volt
kiskendi lakosra, amikor
tragikus körülmények között
egy éve itt hagyott bennünket.
Bánatos édesanyja, öt
testvére és azok gyermekei.
Nyugodjál békében! (57704)

Fájó szívvel emlékezünk
drága, szeretett szüleinkre és
testvéreinkre, id. ZUDOR
JÁNOSRA, ZUDOR-KEREKES
MÁRIÁRA, ifj. ZUDOR JÁNOSRA
és ZUDOR ISTVÁNRA haláluk
évfordulóján. Áldott emléküket
szívünkben őrizzük. Nyugod-
janak békében! Szeretteik:
leányaik, fiaik, testvéreik és
azok családja. (57706)

Az igazi könnycsepp nem az,
ami a szemünkből hull és
végigcsorog arcunkon, ha-
nem az, ami a szívünkből hull,
és végigcsorog a lelkünkön.
Ma van 21 éve, hogy
felejthetetlen testvérem, a sik-
lódi születésű SZILVESZTER
ALBERT (Berci) volt koronkai
lakos örökre itt hagyott
minket. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Nővére,
Juliska családjával. (57740-I)

Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit
elfelejtenek,
Örökké él az, kit igazán
szerettek.
Soha el nem múló fájda-
lommal emlékezünk drága
édesanyánkra, MÁTHÉ ANNÁ-
RA halálának első évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Lánya,
Anikó, fia, Ernő, unokái és
dédunokái. (57756-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a marosszéki Jobbágy-
telkén született 

dr. LUKÁCSY JÓZSEF 
a marosvásárhelyi Szentgyörgy
utcai Belgyógyászat, a városi

kereskedelmi szakrendelő
és a II. Sz. Poliklinika 

volt belgyógyász főorvosa 
90 éves korában, hosszú szenve-
dés után csendesen megpihent.
Temetése 2016. november 18-án
volt Székesfehérváron, a Csutora
utcai temetőben. 

A gyászoló család. (-I)

Leborulva némán sírod felett,
áldva őrizzük emlékedet, mert
szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet, munka és küz-
delem volt az életed.
Összetört szívvel tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, élettárs,
nagymama, barátnő, közeli és tá-
voli rokon, jó szomszéd, 

LÁSZLÓ ERZSÉBET 
szül. Fülöp 

életének 68. évében hosszú
szenvedés után csendesen meg-
pihent. Temetése november 25-
én, pénteken 13 órakor lesz az
erdőszentgyörgyi római katoli-
kus temető kápolnájából. Emlé-
két őrzi leánya, Zsuzsa és
családja, élettársa, Árpád, annak
gyermekei és családjuk. Nyugodj
békében! 

A gyászoló család. (57731-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, testvér, rokon,
sógor, 

SERES ISTVÁN 
60 éves korában csendesen el-
hunyt. Temetése november 25-én
15 órakor lesz a marosszentgyör-
gyi (kórház mögötti) temetőben. 

Felesége, Gyöngyi, lánya,
Tímea. (57742-I)

Mély fájdalommal búcsúzom a
szeretett testvértől, bátytól, 

SERES ISTVÁNTÓL 
aki búcsú nélkül ment el 60 éves
korában. Nyugodj békében! 

Nővéred, Ibi, gyerekei, Győző 
és Annamária. (57743-I)

Nem az a fájdalom, melytől köny-
nyes a szem, hanem amit a szí-
vünkben hordunk némán,
csendesen.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj,  édesapa, nagy-
apa, após, apatárs, nagybácsi,
rokon, jó barát és szomszéd, 

JENEY LÁSZLÓ 
2016. november 23-án, 76 éves
korában, hosszas betegség után
elhunyt. Temetése a református
temető cinterméből lesz novem-
ber 25-én 14 órakor. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (57750-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a forrón szeretett,
drága jó feleség, édesanya,
nagymama, dédmama és rokon, 

SZÉKELY ILONA 
szül. Balizs 

életének 74. évében 11. hó 23-án
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Utolsó útjára szombaton, novem-
ber 26-án 15 órakor kísérjük a
Jeddi úti temetőben. 

Emlékét örökké őrzi gyászoló
családja. (57763-I)

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

BAROTHY KATALIN 
90 éves korában megpihent. Te-
metése 2016. november 25-én 13
órakor lesz a marosszentgyörgyi
temetőben (a kórház mögött).
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (57708-I)

„Isten a mi oltalmunk és erőssé-
günk!”
(Zsolt. 46,2)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
testvér, anyós, anyatárs, rokon,
jó szomszéd és ismerős, a mező-
köbölkúti születésű 

özv. CSAPÓ ISTVÁNNÉ 
szül. NAGY ROZÁLIA 

életének 73. évében november
23-án visszaadta lelkét Teremtő
Urának.
Temetése 2016. november 27-én,
vasárnap délután lesz a nagy-
enyedi református temetőben, re-
formátus szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Fájó szívű gyermekei: 
fia és lánya családjával. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzésünket fejez-
zük ki a gyászoló családnak
szeretett barátunk, TÓTH
LÁZÁR építészmérnök el-
hunyta miatt. 64 évi barátság
után, nyugodj békében, LACI!
Szeretteinek vigasztalódást
kívánunk! Balla Jenő és
felesége, Rozália. (57716-I)

Késve, de nem feledve csat-
lakozom a Katolikus Gim-
názium öregdiákjainak rész-
vétnyilvánításához.
BARTALIS FERENCHEZ év-
tizedes barátság fűz. Korom
és magányos életem indokolja
késedelmes jelentkezésemet.
P. Géza. (57737-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönöm a Melinda Temet-
kezési Vállalat munkatársainak
gyors és segítőkész munkáját.
Bartalis Gabriella. (57741)
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„Csend ölel át és szeretet. 
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
(Tóth Árpád)
Immár 8 éve, hogy itt hagyott
bennünket a szeretett TŐKÉS
KLÁRA. 
Emlékét őrzik szerettei. (57676)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk VITÁLIS ERZSÉBET-
RE, aki már két hosszú éve hogy
elment,  2014. november 26-án.
Nem halt meg, mert az, aki
szerettei szívében él, az nem hal
meg, csak távol van.
Jó megnyugvást kíván mindig
szerető férje, Karcsi, örökké
szeretett három gyermeke:
Réka, István és Zsóka, valamint
imádott négy unokája: Zsolti,
Saci, Boglárka és Kristóf.
Meg az a sok száz óvodás, akik a
négy évtized alatt játszottak vele,
becsületet és szeretetet tanultak
tőle. (57696)

Szomorú szívvel emlékezünk
november 27-én DUPPA ISTVÁN-
RA halálának 7. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Felesége, leánya, unokája, Olivér,
veje, Lacika, testvére, Öcsi és
családja, valamint keresztlánya,
Erika. (57755)

Sohasem halványul szívünkben
emléked, soha nem szűnik meg
lelkünk gyásza érted. 
A fájdalom örökre megmarad, de
velünk lesz szép emléked, az idő
bárhogy is szalad. A halál nem
jelent feledést és véget, amíg
élnek azok, akik mindig szerettek
Téged.
Fájó szívvel emlékezünk
halálának első évfordulóján a
káposztásszentmiklósi id.
FEKETICS JENŐRE, akit 2015.
november 26-án az Úr váratlanul
magához szólított. Emléked
legyen áldott, nyugalmad
csendes! 
Soha nem felejt el és fájó szívvel emlékezik egy életen át feleséged,
Anikó, valamint öt gyermeked családjukkal együtt és hét unokád.
Nyugalmad legyen áldott! Találkozunk a feltámadáskor. (57729-I)

Mély szomorúsággal, összetört
szívvel emlékezünk november
18-ára, amikor 18 éve annak,
hogy itt hagyott drága
gyermekünk, TAKÁCS TÜNDE.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Bánatos szülei és testvére,
Jancsika-Béluska. (57735)

Mély fájdalommal a szívünkben veszünk búcsút JENEY
LÁSZLÓTÓL, a FEDERALCOOP MUREŞ volt elnökétől.
A Maros megyei fogyasztási szövetkezet régi tagja volt, szeretett
barát és megbízható kolléga, igaz, erkölcsös, istenhívő ember.
Együtt érzünk a gyászoló családdal ezekben a nehéz percekben,
és imádkozunk lelki üdvéért. Isten nyugtassa békében! A
Centrocoop Bukarest munkaközössége. (18287)

Megtörténik, hogy néha egy percre egy szeretett személy emléke
mint egy fénysugár keresztezi a továbblépés gondolatát. Azok,
akik ismerték JENEY LÁSZLÓT, a Federalcoop Mureş volt elnökét,
tudják, hogy ő ilyen Ember volt: egy fénysugár, amely mára
kihunyt.
A szövetkezetbeliek tapasztalták, hogy bölcs tanácsadó volt,
vezetői képességét szóban és tettben a barátságával támasztotta
alá, támasz, akiknek erre volt szüksége, hittel haladt a Jóisten
ajándékozta életúton.
A fájdalom könnyeivel a lelkünkben veszünk búcsút tőle, és mély
együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak, amely az
útmutató fényt veszítette el vele.
Jóságáért és hitéért a Jóisten oltalmazza utódjait, és megnemesíti
azokat a perceket, amikor rá emlékezünk, ahogy szegény, halandó
életünkön átsuhant.
Isten nyugtassa békében! Vigasztalódást kívánunk és őszinte
részvétünket fejezzük ki gyászoló szeretteinek. A marosvásárhelyi
S.C.C. FEDERALCOOP munkaközössége. (18288)
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A CFR Önsegélyző Pénztára 
– Marosvásárhely,  Horea utca 3. szám – 

sürgősen megoldhatja anyagi gondjait  helyben 
nyújtott  hitel folyósításával, előnyös feltételekkel. 

A hiteltípusok a következők:
• kezessel nyújtott kölcsönök
• kezes nélküli kölcsönök és pluszösszegek
• speciális kölcsönök fiatal házasoknak, 
újszülöttet nevelő családoknak és egyetemistáknak

• társaságitőke-betétek előnyös kamatokkal
Érdeklődni a 0265/233-699-es telefonszámon lehet. 

Sucursala Mures

alkalmaz

külkapcsolatokért felelős referenst (meghatározott időre) 
(törzskönyvezési osztály)

Főbb feladatok:
a. Gyógyszerkészítmények törzskönyvezéséhez, újratörzs-

könyvezéséhez, a törzskönyvi módosításokkal kapcsolatos hatósági
bejelentésekhez szükséges iratok elkészítése;

b. Étrendkiegészítő termékek bejelentési dokumentációjának
elkészítése; 

c. Törzskönyvezési, újratörzskönyvezési, bejelentésekkel és/vagy
törzskönyvi módosításokkal kapcsolatos folyamatok dokumentálása,
beadása és monitorizálása;

d. Kapcsolattartás a hatóságok képviselőivel és/vagy törzs-
könyvezési tevékenységekben részt vevő partnerekkel való kapcso-
lattartás.

A munkakör betöltésének feltételei:
a. Gyógyszerészi, orvosi, vegyészi vagy biológusi végzettség
b. Angolnyelv-ismeret (haladó)
c. Kommunikációs készség
d. Számítógépes ismeretek (MS Office, internet)
e. Rugalmasság és alkalmazkodóképesség

A munkakör betöltése során előnyt jelent:
a. Minimum 2 év szakmai tapasztalat a gyógyszeriparban
b. B típusú jogosítvány

Az interjúra csak a feltételeket teljesítő személyeket hívjuk meg.
Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát tartalmazó pályázatát,

kísérőlevéllel, 2016. 12. 6-ig szíveskedjék leadni a következő címre:
GEDEON RICHTER ROMÂNIA RT., Marosvásárhely, 

Cuza Vodă utca 99–105., tel. 0265/237-820, fax: 0265/268-875, 
e-mail: office@gedeon-richter.ro

AZ ExPERT INSOLVENţă SPRL, 
a csődbe jutott 

FERMER LOGISTIC Kft. 
felszámolója, 

nyilvános árverést hirdet a cég következő aktívumainak
értékesítésére: 

– Állóeszközök és gépkocsi, egy tömbben (vetőgép, juh- és
kecskefejő stand, tejhűtő tank), összesen 4.608 lej, héával együtt. A
javak jegyzékét a cégfelszámolótól lehet igényelni.

Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz 2016. december 14-
én 10 órától.

Amennyiben nem sikerül értékesíteni a javakat, 2016. december
21-én, 2017. január 11-én és január 18-án hasonló feltételekkel
megismétlik az árverést. 

– Beltelek Mezőbergenyében, összfelület 25.150 négyzetméter,
telekkönyvszám: 50132, Mezőpanit, kataszterszám 50132. Kikiáltási
ár 20.000 euró, héával együtt. 

Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz 2017. január 11-én
12 órától. 

Amennyiben nem sikerül értékesíteni az ingatlant, 2017. január
25-én, február 2-án, február 23-án, március 9-én és március 30-án
hasonló feltételekkel megismétlik az árverést. 

Az érdekeltek legalább 48 órával az árverés előtt be kell nyújtsák
ajánlataikat a cégfelszámoló székhelyén, és letétbe kell helyezzék
garanciaként a kikiáltási ár 10%-át, ugyanakkor meg kell vásárolják a
feladatfüzetet. 

Mindazok, akik jogot formálnak az elárverezendő javakra, 48 órával
az árverést megelőzően értesítsék erről a cégfelszámolót. 

Bővebb felvilágosítás a 0354/405-232-es telefonon, 
a 0254/713-311-es faxszámon, a 0726-785-348-as mobilszámon. 

E-mail: office@expertinsolventa.ro 

A marosvásárhelyi Locativ Rt.
Bartók Béla utca 2/A szám –

nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja 
a következő, nem lakás rendeltetésű helyiségeket

A versenytárgyalásra 2016. december 8-án 10 órakor kerül sor a
feladatfüzetben foglaltak alapján, amelyet november 28-ától naponta
8-12 óra között lehet beszerezni a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók
Béla utca 2/A szám alatt, a 7-es irodában. A feladatfüzet ára 100 lej. 

A jelentkezés és a dokumentáció benyújtásának határideje  2016. de-
cember 7-én 12 óra.

Az árverésen azok vehetnek részt, akik határidőre benyújtották a
részvételhez szükséges dossziét, és akik licitálnak. 

Bővebb tájékoztatást a társaság székelyén nyújtanak, illetve a
0265/260-375-ös telefonszám 25-ös mellékállomásán, vagy a
www.locativmures.ro honlapon. 

Cím Felület/nm Rendeltetés
1. C. V. Vivu utca 6D, 4-es helyiség 16,46 garázs

2. Nagydisznódi u. 1. sz. 41 szolgáltatás

3. Nagydisznódi u. 1. sz. 31,47 fogorvosi rendelő

4. Enescu utca 2. sz., 2-es helyiség 47,23 szolgáltatás

5. Dózsa György utca 16. sz. 25,10 szolgáltatás

6. Székely Vértanúk útja 10–12. sz. 87,28 kereskedelem/közétkeztetés

7. Tusnád utca 5. szám, 5-ös helyiség 42,89 szerkesztőségi tevékenység

8. Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség 93,44 kereskedelem 
(nem élelmiszer)

9. Győzelem téri aluljáró, 10/2-es helyiség 144,60 kereskedelem 
(nem élelmiszer) 

A MUREş INSOLVENCy
SPRL, az  ERDÉLyI MA-
GyAR KÖNyVKLUB KFT. –
Marosvásárhely, Maros utca 5.
szám –  cégfelszámolója újra 

nyilvános árverést szervez 
az adós  3.034 kötetből álló
könyvkészletének eladására egy
tömbben. Kikiáltási ár 1.921,20
lej. 

Az ár nem tartalmazza a héát.
Az árverésre  december 2-án

13 órától kerül sor a cégfelszá-
moló székhelyén –  Maros-
vásárhely, Gen. Avramescu utca
4. szám –,  és hetente pén-
tekenként, ugyanabban az
időpontban megismétlik, a javak
értékesítéséig. Az árverésen azok
a magán- és/vagy jogi személyek
vehetnek részt, akik/amelyek ki-
fizetik a kikiáltási ár 10%-át
képező részvételi garanciát és a
részvételi díjat 24 órával az
árverés előtt.  A garanciát az
Erdélyi Magyar Könyvklub Kft.
–  RO13795626  –
RO75RNCB019301598420, a
BCR Central bankban nyitott
számlájára kell átutalni.   Felvilá-
gosítás a 0265/269-700,  0745-
146-096-os telefonszámokon.   

A MUREş INSOLVENCy
SPRL –  Marosvásárhely, G-ral
Avramescu utca 4. szám –,  a
Duotextil Kft. cégfelszámolója,  

nyilvános árverésen eladja 
a Marosszentkirály, Maros  utca
111/A szám alatti székhelyű
csődbe jutott cég következő in-
gatlanját: 

–  606 négyzetméteres 
beltelek, telekkönyvszáma
51118/Marosszentkirály, rajta az
I. számú apartman, amely a
következőkből áll: a földszinten
nappali, konyha, kamra, fürdő,
előszoba, a manzárdon három
hálószoba, fürdő, előszoba,
Marosszentkirályon, a Maros
utca 111/A szám alatt. Kikiáltási
ár 217.000 lej.  

Az árverés december 2-án 13
órától lesz a felszámoló székhe-
lyén – Marosvásárhely, G-ral
Avramescu utca 4. szám –,  és
hetente péntekenként megismét-
lik ugyanabban az időpontban,
az értékesítésig. 

Az árverésen részt vehetnek
azon jogi és/vagy magánszemé-
lyek, akik/amelyek az árverés
előtti napon 13 óráig  garanci-
aként kifizetik a megvásárolandó
javak kikiáltási árának 10%-át, a
részvételi díjat és megvásárolják
a feladatfüzetet.  

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


