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Elkezdődött az útjavítás

Egy hét alatt 45 marosvásárhelyi utcában kátyúztak

Robbanás történt
egy francia
atomerőműben

A BFM hírtelevízió azt közölte, hogy a
robbanás a nukleáris övezeten kívül,
az erőmű gépházában történt, és nincsenek környezetszennyezési kockázatai.

____________3.
Felemás ígéret
a főtanfelügyelőtől

Alattomos feljelentések, mondvacsinált leváltások és a törvényeknek ellentmondó kinevezések után,
miközben a diákoknak is egyre roszszabb a kedve, a koronkai Tholdalagi
Mihály Általános Iskolába járó gyermekek szülei azt mondták, hogy elég.

____________4.
„Esélyünk sem volt
a túlerővel
szemben!”

Oroszország belseje felé haladva
egyre nagyobb volt a hideg. Az év
utolsó napjaiban csattogó hidegben
mentünk előre, nagy távolságokat
megtéve. Talán még mínusz 35 Cfokos hideg is volt. Egyik bajtársam figyelmeztetni akarta a századost, hogy
fehér a füle a hidegtől. A tiszt odanyúlt,
megtapogatta, és leszakadt a füle.
Ijesztő látvány volt…

Hóolvadás után számos helyszínen igen
megviselt a marosvásárhelyi utcákon
lévő aszfaltréteg. Helyenként, ahol pár
hónapja még sima úton lehetett haladni, most gödrök és hepehupás részek
nehezítik a közlekedést. Másfél hete,
amint kissé enyhült az idő, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal elkezdte
a kátyúzást a város utcáin.

Menyhárt Borbála

Claudiu Maiornak, a polgármester tanácsadójának a közösségi oldalára feltöltött képek alapján már január végén hozzáfogtak a problémás
helyszínek előkészítéséhez, valamint az úttesten
tátongó gödrök betöméséhez. Január végén, február elején 45 marosvásárhelyi utcában végeztek kátyúzási munkálatokat. Dolgoztak többek
között a Segesvári úton, a Bodoni, Béga, Testvériség, Transilvaniei, Pandúrok, Merészség,
Horea, Brăila, Mihai Eminescu, Székely Vértanúk utcában, a Rózsa és a Csillag közben, a Fel-

Fotó: Nagy Tibor

szabadulás, Dózsa György, December 22., Decebal, Szabadi, Tisza, Béke, Őz, Ion Heliade
Rădulescu, Szabadság, Bánát, Sziget, Kossuth,
Kinizsi Pál utcákban, valamint a Hadsereg
téren.
Amint az idő engedi, a munkacsoportok folytatják az útjavítást. A közterület-kezelő szakosztály dolgozói, valamint a helyi rendőrség
munkatársai további 30 utcát vettek számításba,
ahol szintén kátyúzásra van szükség, többek
(Folytatás a 1. oldalon)

____________5.
Hatvan éve halt
meg Neumann
János, a világ
legokosabb
embere

Kortársai azt tartották róla, hogy a
maga idejében Neumann János volt a
világ legokosabb embere, és őt hallgatva lehet legjobban megérteni az
emberi elme működését.

____________15.

A lényeg elmarad

Benedek István

Mint várható is volt, a hírhedt 13-as rendelet visszavonása nem volt elég a kormánnyal elégedetlen tömegek kiengesztelésére. Tegnap bejelentette lemondását az
igazságügyi miniszter is, ami felér egy beismeréssel, még
akkor is, ha nyílt titok, hogy a kormányzati döntések a
szocdem pártszékházban születnek. Ez sem biztos, hogy lecsillapítja a kedélyeket, amelyeket az alkotmánybírósági
döntések is korbácsolnak, bár a taláros testület érdemben
állást sem foglalt, ugyanis mire az asztalára került az ügy,
már tárgytalanná is vált.
A jogászok vitájából nem könnyű kihámozni, hogy akkor
most mi is fog történni a büntető törvénykönyvre vonatkozó rendeletözön nyomán. De úgy tűnik, hogy az illető
törvénykönyv esetleg módosításra szoruló előírásainak
alapos, szakszerű megvitatása és kijavítása az utolsó a
sorban, mert erre igazi szándék nem is létezett. Ami még
rosszabb, hogy a büntetőjogi reform egy ilyen cirkusz után
jó ideig le is kerül a napirendről, mert csak a puszta említése elegendő lesz a politikai háború kirobbantásához.
És a korrupcióellenes háború minden eredményének elismerése mellett is kellene ilyen vita és reform, mert hosszan
lehetne sorolni olyan ügyeket a közelmúltból, melyek láttán alapos a gyanú, hogy az igazságügyi gépezetet
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 34 perckor,
lenyugszik
17 óra 39 perckor.
Az év 41. napja,
hátravan 324 nap.

Ma ELVIRA,
holnap BERTOLD és MARIETTA napja.
BERTOLD: germán eredetű,
jelentése: pompával uralkodó.
MARIETTA: a Mária olasz becézéséből alakult önálló névvé.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. február 9.

Napos idő,

Hőmérséklet:
max. 50C
min. -50C

1 EUR

4,4956

100 HUF

1,4565

1 USD

1 g ARANY

4,2040
167,9114

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

12, 21, 9, 10, 33 + 5

NOROC PLUS: 9 2 9 1 4 3

20, 37, 8, 31, 27, 9

NOROC: 9 4 7 2 0 0 2

33, 30, 7, 22, 26, 12

SUPER NOROC: 3 1 9 3 0 3

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

Megyei hírek
Élj Erdélyben!

Február 13-án este 7 órai kezdettel a Maros Művészegyüttes kövesdombi termében Portik Herbert Zoltán hetednapi
adventista lelkész Élj Erdélyben jól és egészségesen! címmel tartja gyakorlati kereszténységre irányuló második
szemináriumát. A belépés ingyenes.

Operettest Ludason

Ma 19 órától a marosludasi művelődési házban musicalés operettesttel lép közönség elé a kolozsvári Operettissmo együttes.

Kibédi farsang

Február 18-án, szombaton tartják meg a hagyományos kibédi farsangot. A farsangolók menete délelőtt 10 órakor
indul a helyi iskolától. Este 10 órakor bál kezdődik a kultúrotthonban. A farsangi bálba a belépő 10 lej.

Farsangi kosaras bál

Jótékonysági céllal február 18-án 17 órai kezdettel hagyományos farsangi kosaras bált szerveznek a marosvásárhelyi unitárius egyházközségek és az Unitárcoop
Alapítvány a Kék Gyöngy (Blue Pearl) vendéglőben. A jó
hangulatról Ábrám Tibor és zenekara valamint Buta Árpád
énekművész gondoskodik. Érdeklődni a 0265-261-454,
0365-449-315 és 0748-586-549-es telefonszámokon lehet.

Méhészbál

A Romániai Méhészegyesület Maros megyei fiókja március 5-én 16 órai kezdettel tartja a hagyományos méhészbált Marosvásárhelyen, a Gyémánt (Diamant)
vendéglőben. Feliratkozni március elsejéig lehet az Apicola méhészüzletekben.

Borverseny Dicsőszentmártonban

Február 18-án, szombaton 17 órától a dicsőszentmártoni
Három Fenyő vendéglőben borkóstolásos vacsorával egybekötött borversenyre kerül sor. A rendezvényt a Szent
Márton Borlovagrend szervezi, a talpalávalót a szászcsávási cigányzenekar húzza. A bormintákat – három 7 dl-es
üvegpalack bort – és a benevezési díjat (10 lejt) február
14-én 16 óráig kérik eljuttatni, a vacsorán való részvételt
ugyanezen időpontig kérik jelezni a szervezők. A vacsora
ára: 60 lej/fő.

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.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Elkezdődött az útjavítás

(Folytatás az 1. oldalról)
között a Művész, Iuliu
Maniu, Harmónia, Moldovei, Ştefan Cicio-Pop utcában, valamint a Kornisa
sétányon. A polgármesteri
hivatal műszaki, illetve a
közterület-kezelő szakosztályain számos városlakó tett bejelentést, hogy
bizonyos utcákban javításra van szükség. Mindezeket figyelembe véve
prioritási sorrendet állítanak fel, és ennek alapján
ütemezik be az egyes javítási munkálatokat – közölte lapunk érdeklődésére a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal sajtóosztálya.
Korszerűsítésre vár
a Kishegyszőlő utca
Olvasóink több alkalommal jelezték lapunknak, hogy a Segesvári út szomszédságában lévő Kishegyszőlő utca lakói évek óta várnak
az alapos útjavításra. Az utca forgalma az utóbbi évek
során eléggé megnőtt, ugyanis nagyon sok az újonnan épített ház, egyre több fiatal, kisgyerekes család választotta
ezt az úgymond félreeső, csendes környéket lakhelyéül.
Az úttest azonban végig hepehupás, sok a kátyú, járda
nincs, így esős időben a gyalogosok az úttest szélén fel-

gyűlt sárban járnak. Erről tegnap személyesen is meggyőződhettünk.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal lapunkhoz eljuttatott válaszában azt ígéri, hogy a Kishegyszőlő, valamint a Maros utcát is belefoglalják az
útkorszerűsítési tervbe, miután megszavazzák a költségvetést, és eldől, hogy milyen pénzkeret áll a rendelkezésre idén.

Február 10., péntek:
* 17.30 óra, DigiSport, DolceSport, Look Plus: Marosvásárhelyi ASA – Temesvári Poli ACS
* 20.00 óra, DigiSport, DolceSport, Look TV: Jászvásári
CSM Politehnic – Astra Giurgiu
Február 11., szombat:
* 18.00 óra, DigiSport, DolceSport, Look TV: Botoşani
FC – USK Craiova
* 20.30 óra, DigiSport, DolceSport, Look Plus: Med-

gyesi Gaz Metan – Kolozsvári CFR
Február 12., vasárnap:
* 20.30 óra, DigiSport, DolceSport, Look TV: Bukaresti
FCSB – Voluntari FC
Február 13., hétfő:
* 17.30 óra, DigiSport, DolceSport, Look Plus: Konstancai Viitorul – Zsilvásárhelyi Pandurii
* 20.00 óra, DigiSport, DolceSport, Look TV: Concordia Chiajna – Bukaresti Dinamo

A labdarúgó 1. liga 23. fordulójának televíziós
közvetítési rendje

Hétvégi sportműsor

LABDARÚGÁS. Az 1. ligás bajnokság 23. fordulójában
a Marosvásárhelyi ASA a Temesvári Poli ACS-t látja vendégül ma 17.30 órai kezdettel, a kolozsvári Constantin Rădulescu (CFR) stadionban.
KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga 21. fordulójában,

RENDEZVÉNYEK

Bocskai Napok 24. alkalommal

Február 17–19. között huszonnegyedik alkalommal szervezik meg a Bocskai Napokat. Pénteken 10 órától veszi
kezdetét a Bocskai István Elméleti Líceumban a Fejedelem és kora című történelmi vetélkedő. Este 6 órától a
polgármesteri hivatalban ünnepi tanácsülést tartanak,
Tóth Sándor polgármester elismeréseket nyújt át. Szombaton 11 órakor a helyi művelődési otthonban megnyílik
Mihály Eszter nyárádszentsimoni képzőművész Hagyomány és megújulás a nemezművészetben című kiállítása, majd bemutatják Sárándi Tamás könyvét. Délután 5
órától a Deák Farkas Általános Iskolában tartják A kisváros mint kistérségi központ című konferenciát. Este 8
órától a művelődési otthonban fellép a Bekecs néptáncegyüttes. Vasárnap a 11 órai ünnepi istentisztelet után
egkoszorúzzák a fejedelem szobrát. 13 órától a könyvtárban bemutatják Borbély László A politika színpadán című
könyvét, 18 órától a középiskolások szalagavató ünnepségére kerül sor. A rendezvénysorozat vasárnap este a
Bekecs étteremben borbemutatóval és borkóstolóval
zárul.

Folytatódik az Agrárakadémia

Február 25-én, szombaton zajlik a Maros Megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács (MIET) szervezésében a IV. Agrárakadémia. A rendezvény farmlátogatással indul, délelőtt 10
órakor a tejhasznú szarvasmarhákat tenyésztő nyárádszentlászlói Tak Agrozoot Kft., 11.30-kor a húshasznú
szarvasmarhákat tenyésztő cserefalvi Agro Solutions Kft.

szombaton 19 órai kezdettel: SCM U Craiova – Maros KK.
RÖPLABDA. A női A1 osztályú bajnokság 17. fordulójában, szombaton 18 órai kezdettel, a MOGYE Pongrácz
Antal csarnokában: Marosvásárhelyi CSU Medicina –
CSM Târgovişte.
farmját tekintik meg a résztvevők. A látogatást követően
13 órakor a göcsi Vector vendéglőben kötetlen beszélgetés kezdődik, melyen jelen lesz Bordi Kacsó Zsolt, a
Maros Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség (APIA) aligazgatója is.

Jótékonysági rendezvény

Február 18-án 18 órától a Kultúrpalotában az Együtt a
Rákos Gyermekekért Egyesület zenés előadást szervez a
Maros Megyei Tanáccsal és a Népművészeti Iskolával közösen. A One Up show jótékonysági műsort a rákos gyermekek világnapjának tiszteletére adják elő. A műsorban
lesz néptánc, népdal, népies stílusú előadások, de könnyűzene és meglepetések is. A bevételt a szervezet a rákos
gyermekek támogatására fordítja.

A bágyi csoda

Február 16-án 18 órakor a szászrégeni George Enescu
Ifjúsági Házban a Bíborka néptáncegyüttes bemutatja A
bágyi csoda című néptáncszínházi előadását, amelyet
Mikszáth Kálmán azonos című novellája alapján Duka
Szabolcs Attila és Kovács János koreografált. Együttesvezető Kovács Hajnal.

Örmény könyvek a Teleki Tékában

A Marosvásárelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület
rendezvényén február 15-én, szerdán 17 órakor a Bolyai
téri unitárius egyházközség Dersi János termében eddig
ismeretlen kiadványokat mutat be, érdekes kapcsolatokra
világít rá Bányai Réka, a Teleki Téka könyvtárosa. Az Örmény könyvek a Teleki Tékában című előadást vetített képekkel illusztrálják.
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Lemondott a vitatott rendeletet kezdeményező
igazságügyi miniszter

Lemondott tisztségéről Florin Iordache igazságügyi miniszter csütörtökön, annak a – büntetőjog
korrupcióellenes szigorán enyhítő
– sürgősségi kormányrendeletnek
a kezdeményezője, amely nagyszabású korrupcióellenes megmozdulássorozatot váltott ki
országszerte.

Az azóta hatálytalanított kormányrendelet egyebek mellett a hivatali visszaélésre, hanyag kezelésre, érdekellentétre
és bűnpártolásra vonatkozó cikkelyeket
módosította, az indoklás szerint azért,
hogy a törvényt összhangba hozza az alkotmánybíróság korábbi döntéseivel.
Iordache azt mondta, hogy minden
kezdeményezése törvényes és alkotmányos volt. Hozzátette, olyan intézkedéseket javasolt, amelyek „létező,
meglehetősen kényes” problémákra keresnek megoldást.
„A javasolt tervezetekről társadalmi
vita zajlott, megjelentek a minisztérium
honlapján, és most parlamenti vita tárgyát képezik. Mindez azonban a közvéleménynek nem volt elég, ezért úgy

döntöttem, hogy benyújtom lemondásomat az igazságügyi miniszteri tisztség–
jelentette
ki
rövid
ről”
sajtónyilatkozatában Iordache, aki a csütörtöki kormányülésről annak vége előtt
távozott.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) politikusa a tavaly decemberi parlamenti választásokon képviselői mandátumot
szerzett.
A miniszter lemondását vagy esetleges leváltását a kormánykoalíció már öt
napja lebegtette, az viszont nem derült
ki, miért halasztja.
A Sorin Grindeanu vezette kormány a
tüntetések hatására vasárnapi rendkívüli
ülésén hatályon kívül helyezte a Btk.-t
módosító korábbi vitatott sürgősségi rendeletét, ennek ellenére a demonstrációk
– szerényebb részvétellel – folytatódtak.
A tüntetők azt mondták, nem bíznak már
a kormányban, amely szerintük a sürgősségi eljárással, illetve a rendelet egyes
előírásaival a korrupt politikusokat
akarta védeni.
A kormányoldal ezt a vádat következetesen elhárította. A vitatott rendelet

visszavonásakor Sorin Grindeanu miniszterelnök csak azért tette felelőssé
Iordachét, hogy „nem sikerült jól elmagyaráznia” a kormány szándékait, és ez
szerinte sok félreértéshez, félremagyarázáshoz vezetett.
Elhárította illetékességét az alkotmánybíróság
Elhárította illetékességét az alkotmánybíróság a büntető törvénykönyv
(Btk.) és perrendtartás módosítását
célzó sürgősségi kormányrendelet alkotmányosságának ügyében csütörtökön.
A taláros testület arra hivatkozva utasította el – többségi szavazattal – a tartalmi normakontrollt, hogy csak hatályos
jogszabályok alkotmányosságáról dönthet, a vitatott január 31-i kormányrendeletet viszont vasárnap a kormány egy
újabb jogszabállyal hatályon kívül helyezte.
A jogszabály ellen – a kormánykoalícióhoz közel álló – Victor Ciorbea ombudsman emelt alkotmányossági kifogást,
miután Klaus Johannis államfő és a legfőbb ügyész is ezt kérte tőle. (MTI)

Nemzetféltő felhívást tettek közzé akadémikusok

Románia nemzeti egységét és területi épségét féltő,
az ezek ellen irányuló támadások leküzdésére felszólító felhívást tett közzé román akadémikusok egy
csoportja – közölte csütörtökön a Hotnews.ro hírportál.

A dokumentum szerzői szerint az utóbbi két évtizedben egy
sor negatív jelenség – a globalizáció, a túlzásba vitt „politikai
korrektség”, a történelem tendenciózus átírása, a nemzeti jelképek gyalázása, a termőföldek és az altalajkincsek eladása,
az erdőirtás – ásta alá a románság nemzeti identitását, az ország szuverenitását.
Különösen aggasztónak nevezik a visszatérő regionalizációs kísérleteket és az „alkotmány előírásaiba ütköző, az európai integrációs tendenciákkal is ellentétes etnikai alapú
autonóm enklávék” létrehozására irányuló próbálkozásokat.
Az akadémikusok az – Erdély és a Román Királyság egyesülését kimondó – 1918-as „nagy egyesülés” közelgő centenáriumára is hivatkozva felhívást intéznek a román néphez és
az állami hatóságokhoz, hogy lépjenek fel „a nemzeti identitás, Románia szuverenitása, nemzeti egysége és a jogállam

stabilitása elleni támadások megelőzése, ellensúlyozása, illetve – amennyiben törvénysértés is történik – megbüntetése
érdekében”.
A felhívást Ioan-Aurel Pop történész, a kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetem rektora, Gheorghe Păun matematikus és Victor Voicu orvos, nyugalmazott tábornok
kezdeményezte, és az akadémia 84 rendes, levelező, illetve
tiszteletbeli tagja írta alá.
A felhívásról beszámoló Hotnews.ro portál úgy értékelte,
hogy az „erősen nacionalista hangvételű” dokumentumot aláíró akadémikusok a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD)
propagandáját vették át, amikor a korrupcióellenes tüntetések
közepette Románia területi egységéért aggódnak.
A portál felidézte, hogy a PSD véleményformálói is azt hangoztatják, hogy a korrupcióellenes demonstrációk Románia
szétszakítását eredményezhetik. Példaként Adrian Ţuţuianut,
a Román Hírszerző Szolgálatot (SRI) felügyelő parlamenti bizottság elnökét idézte, aki szerint a bukaresti megmozdulások
aggasztóan hasonlítanak a kijevi Majdan-tüntetésekhez, amelyek után Ukrajna szétszakítása következett. (MTI)

Robbanás történt egy francia atomerőműben

Robbanás történt csütörtök délelőtt egy franciaországi atomerőműben, a normandiai Flamanville-ben –
közölték az illetékes hatóságok,
amelyek arról is biztosították a lakosságot, hogy „nincsen semmilyen nukleáris veszély”.

A délelőtt 10 órakor történt balesetben
öten „könnyebb füstmérgezést” szenvedtek, de senki nem sérült meg – közölte
Olivier Marmion, a prefektus kabinetfőnöke. „Jelentős technikai esemény történt, de nincs szó nukleáris balesetről, s
az incidensnek már vége” – tette hozzá.
A prefektúra később arról tájákoztatott, hogy egy ventilátor felmelegedett és
felrobbant az egyes reaktor géptermében, a tűz nem volt súlyos. A helyszínre
nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a
mentők, de az úgynevezett rendkívüli riasztási tervet nem léptették életbe a hatóságok, miután nincs sugárveszély.
A BFM hírtelevízió azt közölte, hogy
a robbanás a nukleáris övezeten kívül, az

erőmű gépházában történt, és nincsenek
környezetszennyezési kockázatai.
A tűzoltóság és az erőművet működtető EDF áramszolgáltató tájékoztatása
szerint robbanás történt, majd tűz ütött
ki, amelyet délre az erőmű biztonsági
szolgálata eloltott a gépteremben, a tűzoltóknak már nem volt dolguk.
Az erőmű két reaktora közül az egyiket leállították.
Franciaország lakossági energiaszükségletének 80 százalékát az országban
működő 19 atomerőmű összesen 58 reaktora biztosítja. Flamanville-ben a harminc évvel ezelőtt épített jelenlegi
atomerőmű közelében áll majd üzembe
2018 végén az európai nyomottvizes reaktor (EPR), amelynek teljesítménye
1600 megawatt lesz (a paksi atomerőmű
teljesítménye reaktoronként 500 megawatt), és már zajlik egy további építésének az előkészítése is az ugyancsak
normandiai Penly-ben.
Flamanville rendszeresen kerül reflek-

torfénybe, miután az új reaktor átadása
már többször halasztást szenvedett, és a
költségek a kezdeti 2007-es tervekhez
képest megtriplázódtak.
Az 1986-ban megnyílt flamaville-i
atomerőműben jelenleg két, egyenként
1300 megawatt teljesítményű reaktor
működik. Az egyes reaktorban 2012-ben
radioaktív szivárgást észleltek, akkor is
le kellett állítani a reaktort, de sugárveszély nem merült fel. Az EDF 2015-ben
egy, a hetes skálán egyes erősségű incidenst jelzett mindkét reaktorban, ahol a
csövek csatlakozását nem találta elég
biztonságosnak.
Az EDF szerint az erőműben a legfontosabb a biztonság. A telepen 810 alkalmazott és 350 külső vállalkozó dolgozik,
a technikai incidensek aránya tavaly
csökkent az előző évhez képest: 2016ban öt olyan meghibásodás történt, amelyek miatt fel kellett függeszteni a
reaktor működését, 2015-ben nyolc ilyen
esetet regisztráltak. (MTI)

Az ecuadori ellenzék elnökjelöltje Assange
kipenderítését ígéri a londoni nagykövetségről

El kell hagynia Julian Assange-nak Ecuador londoni
nagykövetségét, ha a dél-amerikai országban a jövő
heti elnökválasztáson a legfőbb ellenzéki jelölt nyer
– erről maga Guillermo Lasso, az ellenzéki CreoSuma szövetség elnökjelöltje beszélt a The Guardian című baloldali brit napilapban csütörtökön
közölt interjúban.

Úgy fogalmazott: itt az ideje, hogy a WikiLeaks alapítója
távozzon országa nagykövetségéről, mert ott-tartózkodása túl
sokba kerül és már nem indokolt. Választási győzelme esetén
Lasso arra fogja kérni Assange-t, hogy hivatalba lépésétől számítva
30 napon belül hagyja el Ecuador londoni nagykövetségét. A legújabb közvélemény-kutatásokban Guillermo Lasso 7 százalékponttal még a kormánypárt jelöltje, Lenín Moreno mögött áll,
de az utóbbi hetekben jelentősen növelni tudta népszerűségét.

A The Guardian szerint Julian Assange-nak várhatóan hamarosan akkor is távoznia kell Ecuador londoni nagykövetségéről, ha a dél-amerikai országban nem Lasso győz.
Guillaume Long külügyminiszter a lapnak elmondta, hogy a
londoni nagykövetség dolgozói kezdenek belefáradni a helyzetbe. „Valószínűleg ez a legszigorúbb őrizet alatt tartott nagykövetség a világon” – mondta. Az épületet a brit rendőrség és
a titkosszolgálat szoros felügyelet alatt tartja azóta, hogy ott
2012 júniusában Julian Assange menedéket kapott, hogy elkerülje kiadatását Svédországnak, ahol nemi erőszak vádja
miatt akarják bíróság elé állítani. A WikiLeaks-alapító négy
és fél éve nem hagyta el az épületet. Attól tart, hogy kiadnák
az Egyesült Államoknak, miután a Wikileaks rengeteg, amerikai államtitoknak minősülő dokumentumot tett közzé.
(MTI)

Ország – világ
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Fagyriadó keddig

Hidegre és fagyos éjszakákra vonatkozó figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Igazgatóság. Az előrejelzések szerint csütörtöktől február
14-éig, keddig nagyon hideg lesz az egész ország
területén, a keleti és déli országrészben nappal is
0 fok alatt marad a hőmérséklet. Moldvában és a
hegyközi medencékben már a péntekre virradó éjszaka beáll a fagy, később ugyanez várható Erdélyben, Munténiában, Olténiában és másutt is. A
legalacsonyabb hőmérsékleti értékek -17 és -10 Celsius-fok között alakulnak, a kelet-erdélyi medencékben akár -22 fok is lehet. (Agerpres)

Jelentősen nőtt
a külkereskedelmi hiány

Tavaly 19 százalékkal, 1,590 milliárd euróval, 9,956
milliárd euróra nőtt a román külkereskedelmi mérleg
hiánya az előző évhez mérten – közölte csütörtökön
az Országos Statisztikai Intézet. Románia tavaly
57,385 milliárd euró értékben exportált, ami 5,1 százalékos növekedésnek felel meg a 2015-ös évihez
képest. Az import elérte a 67,342 milliárd eurót, ami
7 százalékos növekedést jelent a vizsgált időszakban. Románia külkereskedelmének háromnegyedét
tavaly is európai uniós tagállamokkal bonyolította le
mind a kiviteli, mind a behozatali oldalon. A kivitel 47
százalékát és a behozatal 38 százalékát autók és
szállítóeszközök tették ki, amelyek a külkereskedelem legjelentősebb tételét képezték. (MTI)

Németországban terrorgyanú miatt
őrizetbe vettek két iszlamistát

Küszöbönálló terrortámadás gyanúja miatt nagyszabású razziát tartottak és őrizetbe vettek két, közveszélyes iszlamistaként számon tartott férfit a
németországi Göttingenben csütörtökre virradóra.
Az Alsó-Szászország tartományban fekvő város
rendőrségének közleménye szerint egy 27 éves algériai és egy 23 éves nigériai állampolgárt vettek őrizetbe. Mindketten családjukkal élnek Göttingenben,
és hosszú ideje a helyi szalafista – radikális iszlamista – körökhöz tartoznak. A közlemény szerint
mintegy 450 rendőr, köztük egy terrorelhárító különleges alakulat mozgósításával 12 helyszínen tartottak házkutatást. Mindkét gyanúsított menedékkérő,
akik súlyosan visszaéltek a menedékjoggal – húzta
alá Boris Pistorius tartományi belügyminiszter. Kiemelte: a hatóságok minden jogi lehetőséget megragadnak, hogy minél hamarabb kitoloncolhassák őket
az országból. (MTI)

Zágráb mielőbb csatlakozni akar
a schengeni övezethez

Zágráb célja mielőbb csatlakozni a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezethez, az elmúlt hat
hónapban pedig nagy előrelépést ért el az Európai
Bizottsággal (EB) folytatott párbeszédben ezen a
téren – közölte Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök csütörtökön, a kormányülés után tartott sajtótájékoztatóján. Kijelentette: az EB e célból
meghosszabbította Horvátország számára a megfelelő alapokhoz történő hozzáférést, amelyet eddig
száz százalékban kihasznált és 120 millió eurót költött a schengeni csatlakozás feltételeinek megteremtésére. Horvátország 2013 óta tagja az Európai
Uniónak, de még nem része a belső határellenőrzés
nélküli schengeni övezetnek. (MTI)

A lényeg elmarad

(Folytatás az 1. oldalról)
politikai fegyverként is használják, ami nem fér bele a
demokratikus játékszabályokba.
De ez a kormánykoalíció annyira kitartóan dolgozik
a még megmaradt hitelének szétrombolásán, amikor a
nagyvállalatok, a bankárok vagy az ország szétszakítására áhítozó magyar–orosz szövetség számlájára írja a
tüntetéseket, hogy ezt a kabinetet már aligha tarthatja
hivatalban. Mert ennek a kormánynak már a hallgatása
sem lesz hiteles, hiszen a szemük sem áll jól… A legutóbbi fegyvertényt az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóságnál mutatták be, ahol szerdán
kineveztek egy új, helyettes államtitkári rangú alelnöknőt, és csütörtökön vissza is hívták. Mint kiderült, a hölgyet alig tizenkilenc rendbéli kenőpénz-elfogadásért
állítják bíróság elé márciusban.
Pedig milyen egyszerűnek nézett ki a kormánykoalíció dolga alig pár héttel ezelőtt. Simán nyerték a választásokat, s noha a szavazópolgárok alig több mint
negyedének bizalmát szerezték meg, ez elég volt a kényelmes parlamenti többséghez. Jobb helyeken, ahol
van komoly kormányprogram is a tarsolyban, ilyenkor
a nyertesek a lényegre térnek, és kormányoznak. Nálunk
meg berúgnak a sikertől, és porcelánboltba látogató
elefántosdit játszanak. A győztes pártoknak ideje lenne
bábokat cserélniük a kormányszínházban, még mielőtt
tényleg kihúzzák a gyufát a nyugati bürokratáknál, a
multiknál és a hitelminősítőknél, mert akkor a politikai
mellé kapunk egy gazdasági krízist is, aminek a csekkjét
sokáig fogjuk fizetni.
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Kitartanak
a katolikus líceum mellett

Mint ismert, a Maros megyei tanfelügyelőség eddig két alkalommal
is átiratban fordult a Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalhoz,
melyben javaslatot kér az iskolahálózatra vonatkozóan, e kérésekre az
önkormányzat nem adott választ. A
tanfelügyelőség egy újabb átiratban
fordult a polgármesteri hivatalhoz
ugyanazzal a kéréssel, melyben február 8-át jelölte meg válaszadási határidőnek.
„Tudomásunk szerint az önkormányzat iskolákért felelős igazgatósága olyan választ küldött a
tanfelügyelőségre, melyben szinte
opcionálissá teszi a Római Katolikus Líceum iskolahálózatba foglalását. Mind az önkormányzat, mind
a tanfelügyelőség úgy ítéli meg,
hogy az iskola törvényes működése
nincs kellőképpen megalapozva, hiszen a 0–8. osztályok nem rendel-

keznek akkreditációval. Az oktatási
minisztérium, illetve az akkreditációkat kiadó intézmény által küldött
átiratok szerint, a különválás útján
létrejött oktatási intézmények esetében, a más iskolából átkerülő osztályok magukkal viszik az
akkreditációt. Tehát a Római Katolikus Líceum minden oktatási
szintje rendelkezik akkreditációval.
Az RMDSZ álláspontja eddig is,
most is az, hogy mindaddig, míg
nem születik egy olyan jogerős bírósági döntés, amely megszüntetné
az iskolát, az törvényesen működik.
A mi szempontunk szerint minden
olyan intézkedés, amely ezt figyelmen kívül hagyja, törvénytelen” –
nyilatkozta Csíki Zsolt, az RMDSZ
marosvásárhelyi frakciójának vezetője, majd hozzátette: „fontosnak
tartjuk, hogy az önkormányzat egy
olyan beiskolázási hálózatot javasoljon, amely egyértelművé teszi a
katolikus líceum iskolahálózatba
foglalását. Nekünk továbbra is azért
kell harcolnunk, hogy a 405 gyermek sorsa ne váljon bizonytalanná”.
A sürgősségi tanácsülés összehívását, melyre pénteken, február 10én kerül sor, a Szabad Emberek
Pártja (SZEP–POL) is támogatta.
(Közlemény)

Robbantással törnek fel egy hozzávetőlegesen 2 km-es jégtáblát a
Maros folyó Csobotány és Gödemesterháza közötti szakaszán a
Maros megyei Horea Sürgősségi
Felügyelőség (ISU) pirotechnikai
szakemberei – tájékoztatta az
AGERPRES hírügynökséget az intézmény szóvivője.
Cristian Virag szerint a jégtábla
még nem okozott problémákat, a

következő napokra azonban erős lehűlést jeleznek előre a meteorológusok, ezért fennáll a veszély,
hogy hozzáfagy a parthoz, egyfajta
gátként fog működni, és árvízveszélyt idézhet elő.
A robbantást az ISU marosvásárhelyi és szászrégeni szakemberei
végzik, a Maros Vízügyi Igazgatóság munkatársai is kiszálltak a helyszínre. (Agerpres)

Sürgősségi tanácsülés összehívását kezdeményezte az
RMDSZ marosvásárhelyi frakciója azután, hogy a polgármesteri hivatal és Maros
megyei tanfelügyelőség képviselőivel több alkalommal
folytatott megbeszélést követően sem sikerült közös nevezőre jutni az iskolahálózatot
illetően.

Kilométeres jégtáblát
robbantanak

A BHS Trans Kft. dinamikusan fejlődő és
folyamatosan bővülő csapatába felvételt hirdet

belföldi fuvarszervező
munkakör betöltésére

Feladatok:
• Belföldi fuvarok tervezése, szervezése, lebonyolítása
• Napi fuvarfeladatok kiosztása, lebonyolítása, nyomon követése
• Járatok érkeztetése, indítása
• Meglévő ügyfelek menedzselése, ügyfélkör bővítése
• Ügyfelekkel és partnerekkel aktív kommunikáció
• Office kezelése, adminisztráció
• Gépjárművezető folyamatos felügyelete, koordinálása, kapcsolattartás
• Tenderek felkutatása, részvétel lebonyolítása
Vezetési idők ellenőrzése, betartatása
Járművezetők elszámoltatása
Elvárások:
• Minimum középfokú végzettség
• Fuvarozással kapcsolatos végzettség előny
• Kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtő, önszervező képesség
• Önálló, kezdeményező, gyors döntéshozatali képesség
• Ugyanazon munkakörben (fuvarszervezés) szerzett tapasztalat
• Vonatkozó szabályozások ismerete
• Román-magyar nyelv ismerete
Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Fejlődési, tanulási lehetőség
• Változatos munkakör
• Barátságos, motiváló munkakörnyezet

Jelentkezni
• e-mailen: logistica@bhstrans.ro vagy contabilitate@bhstrans.ro
• helyszínen: Vidrátszeg, Ipari Park, 1/g/4. szám
• tel.: 0365/430-733
• fax.: 0365/430-732

Holnap kongresszust tart a Magyar Polgári Párt

Nem most sérült a jogállamiság

Aktuálpolitikai kérdésekről –
költségvetés elfogadása, bizalmatlansági indítvány – és a
Magyar Polgári Párt hét
végén esedékes kongresszusáról számolt be tegnapi sajtótájékozóján
Biró
Zsolt
parlamenti képviselő, az MPP
elnöke és Salamon Zoltán kongresszusi biztos, a szervezet
Hargita megyei elnöke.

Mózes Edith

Boc idején 150 alkalommal módosították sürgősségi rendelettel a Btk.-t
A pártelnök szerint Romániában
a jogállam nem akkor sérült, amikor az éj leple alatt a vitatott 13-as
számú sürgősségi kormányrendeletet aláírták. „Aggódunk a jogállam
sorsáért, hiszen ha csak a Btk.-val
kapcsolatos sürgősségi kormányrendeletet említem, az elmúlt időszakban több mint 150 alkalommal
módosították sürgősségi rendelettel
a büntető törvénykönyvet. Mind az
első, mind a második Boc-kormány
idején számos sürgősségi kormányrendeletet fogadtak el. A Cioloş-kabinet
szintén
sürgősségi
kormányrendeletekkel vitte át elképzeléseit.” Kijelentette: világosan
el kell határolni a különböző hatalmi ágaknak a tevékenységét.
Államfőhöz méltatlan beszédet
tartott Johannis a parlamentben
A bizalmatlansági indítvánnyal
kapcsolatban, mint mondta, világossá tették a magyar frakció álláspontját, amely szerint „tiszta
szívvel nem lehet sem pró, sem
kontra álláspontot foglalni ebben a
kérdésben”, hiszen az ellenzék „politikai játékszerként használja ezt a
lehetőséget”, mert a parlamenti matematika értelmében egyértelmű
volt, hogy bukásra van ítélve. Kü-

lönben megoldást ajánlottak volna
az országnak: egy új programot,
egy új miniszterelnök-jelöltet. Ez
nem történt meg, politikai csetepaté
zajlott – állapította meg az MPP elnöke.
Véleménye szerint az államelnök
állásfoglalása is „teljesen kisiklott,
aki ahelyett, hogy közvetítő szerepet töltött volna be, egyértelműen
elkötelezte magát az egyik oldal
mellett parlamenti beszédében”. Kijelentette: „államfőhöz méltatlan
beszéd volt, ráadásul azáltal, hogy
kiment a tüntetők közé, egyértelműen állást foglalt a kérdésben”.
Kijelentette: a kormányzó párt
ezzel a sürgősségi rendelettel akkora hibát követett el, amit nagyon
nehéz akár csak értelmezni. „Tapasztalt politikusok részéről meglepő és gyermekded hiba volt” –
jelentette ki. Ezért tartózkodtak a
szavazásnál, kifejezve, hogy „ez
nem a mi játékunk”.
Nem történt még semmi, ami miatt fel
kellene mondani az együttműködést
A Szociáldemokrata Párttal kötött parlamenti együttműködési
megállapításról szólva hangsúlyozta, hogy a megállapodás nem a
Btk. módosításáról szól, hanem
arról például, hogy a magyar közösséget érintő kérdésekben, illetve
azokban a beruházási lehetőségekben, amelyekkel a magyar közösséget tudják előnyösebb helyzetbe
hozni, meg tudjanak egyezni. Ilyen
szempontból nem történt még
semmi olyan dolog, ami miatt fel
kellene mondani az együttműködést.
Felhívta a figyelmet a költségvetés azon pontjaira, amelyeket a magyar képviselők javaslatára sikerült
beépíteni a büdzsébe. „Mindaddig,
amíg ezen kérdések kapcsán nem

Elfogyott a koronkai szülők türelme

derül ki, hogy a kormánykoalíciónak mi az álláspontja, addig ezt a
lehetőséget nem szabad felmondani, hiszen a jelenlegi parlamenti
erőviszonyok egyértelműen azt mutatják, hogy ha valamilyen kérdésben eredményt akarunk elérni, csak
a PSD–ALDE kormánykoalícióra
tudunk számítani. Természetesen
abban a pillanatban, amikor a magyar ügyekben nem tudunk előrelépni, akkor lesz terítéken a kérdés,
hogy ezt a megállapodást milyen
szinten tudjuk fenntartani” – jelentette ki Biró Zsolt.
A kongresszus egyfajta ünnep
egy párt életében
Salamon Zoltán kongresszusi
biztos elmondta, teljes körű tisztújításra, alapszabályzat- és programmódosításra is sor kerül szombaton
Szatmárnémetiben.
A kongresszust a párt életében
egyfajta ünnepnek is nevezte, mert
egy hónap múlva kilencéves lesz a
Magyar Polgári Párt, 2008. március
14-én jegyezték be. Nyolc megyéből 90 küldöttet várnak a kongreszszusra, illetve számos meghívottat
határon innen és túlról is. Legfontosabb programpontnak a teljes
körű tisztújítás mellett az alapszabályzat módosítását nevezte, amely
országos választmányt kíván létrehozni, amely köztes testület lenne
az elnökség és az országos tanács
között, és amelyben helyet kapnak
majd azok a személyek, akik legnagyobb választói felhatalmazással
rendelkeznek:
polgármesterek,
helyi és megyei tanácsosok, parlamenti képviselők. Az alapszabályzatot annak az új helyzetnek a
tükrében is módosítani kell, hogy az
MPP-t immár parlamenti pártként is
jegyzik – mondta egyebek mellett
Salamon Zoltán.

Felemás ígéret a főtanfelügyelőtől

Alattomos feljelentések, mondvacsinált leváltások és a törvényeknek ellentmondó kinevezések után,
miközben a diákoknak is egyre
rosszabb a kedve, a koronkai Tholdalagi Mihály Általános Iskolába
járó gyermekek szülei azt mondták,
hogy elég. Tovább nem hajlandók
eltűrni, hogy az iskolát, amelyben a
diákok 90 százaléka magyar ajkú,
olyan igazgató vezesse a román tagozaton oktató fiatal óvónő személyében, aki nem beszéli a diákok
többségének a nyelvét. Kinevezése
pedig ellentmond az érvényben levő
tanügyi törvénynek, a megyei tanfelügyelőségről részéről pedig diszkriminációt jelent – állítják a
szülők, akik nem tágítanak, és ha
nem születik törvényes megoldás,
hetente ott lesznek a tanfelügyelőségen. Ha akkor sem rendeződik a
helyzet, nem fogják iskolába engedni a gyermekeket – állították határozottan.
A türelmük azért fogyott el, mert
igazuk érdekében december közepétől hiába kilincseltek a község
polgármesterével együtt a tanfelügyelőségen, hiába akartak érvényt
szerezni igazuknak a 200 szülő aláírásával ellátott beadványukkal,
amelyet a tanügyminisztériumba is
eljuttattak, nem érkezett semmilyen
válasz, nem történt semmilyen intézkedés a törvényesség helyreállítása érdekében. Ezért tegnap délben
több mint harmincan gyülekeztek a
megyei tanfelügyelőség épülete
előtt. És egyre dühösebbek lettek,
mivel a megígért időpont, amelyben

Kozak Maria főtanfelügyelőnek fogadnia kellett volna őket, egyre tolódott. A kedélyeket még jobban
felborzolta, hogy az a koronkai tanácsos, aki a háttérben húzogatja a
szálakat, aki többször feljelentette
az iskolát és annak volt igazgatónőjét, gúnyosan mosolyogva távozott
a kihallgatásról. Vele együtt a jelenleg tisztségben levő igazgatónő is –
akinek a kinevezésével a tanári közösség sem ért egyet –, aki lemondott és aztán visszavonta a
lemondását, és úgy ment el tegnap
a szülők mellett, mintha levegőből
lettek volna.
A kihallgatásra várva a szülők
egy csoportja elmondta, hogy a
nyolcadikos diákok képességfelmérő tesztjét követően kezdődtek a
nagyobb problémák az iskolában.
Mivel az iskola élén álló Dósa Ibolya igazgatónőnek nyolcadikos
gyermeke volt, a vizsga idején nem
léphetett be az iskolába. Kolléganője, akit a képességvizsga levezetésére
kineveztek,
olyan
tesztlapokat osztott ki a gyermekeknek, amelyeknek hiányzott az első
oldala. A gyermekek reklamáltak,
de a tanárnő leintette őket. Amikor
kiderült, az igazgatónőt, aki az iskolában sem volt a vizsga idején, leváltották, a pedagógust pedig, aki
hibázott, kinevezték igazgatónak.
Ezt követően a feljelentések egy
időre elmaradtak, ezért a szülők elnézték a történteket. Azt viszont már
nem vették jó néven, hogy az igazgatónő nem mondott igazat a kollégáinak, amikor a versenyvizsga

után, amelyre nem jelentkezhetett,
mert nem tett eleget a feltételeknek,
magát jelöltette a tantestülettel, holott a kezében volt a miniszteri rendelet, amely megtiltotta azoknak a
volt igazgatóknak a jelentkezését,
akik nem vettek részt a versenyvizsgán. Amikor ez kiderült, a polgármester is járt a tanfelügyelőségen,
megérdeklődni, hogy mit tehetnek
annak érdekében, hogy Dósa Ibolya
visszakerüljön az iskola élére. Miután a menedzsmentért felelős tanfelügyelő megnyugtatta, hogy
minden rendben lesz, nem kell tenni
semmit, a közösség meglepetésére
a román tagozaton dolgozó óvónőt
nevezték ki igazgatónak. Aki, mint
már jeleztük, lemondott, aztán viszszavonta a lemondását.
Mivel a szülők tendenciózusnak
érezték, hogy tegnap a főtanfelügyelő másfél órát várakoztatta
őket, éppen indulni akartak haza,
amikor bebocsátást nyertek. A kihallgatásról kijövet a szülőket képviselő
Gönczi
István
azt
nyilatkozta, hogy ígéretet kaptak a
helyzet rendezésére, ha a tanári karral egyetértésben egy negyedik személyt fognak javasolni az
igazgatói tisztségre. Úgy tűnik,
hogy ezáltal a tanácsos kérésének
is eleget akarnak tenni, aki a tanári
kar által javasolt és alaptalanul leváltott Dósa Ibolya ellen több feljelentést tett. Az intézmény
sajtóreferense szerint az iskola érdekeit és a törvényeket betartva
fognak dönteni. Várjuk, hogy mit és
mikor! (bodolai)
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„Esélyünk sem volt a túlerővel szemben!”

tudta, hogy találat ért, utánam jött és hazahozatott Marosvásárhelyre. A falumbeli Szabó
Mihály is velem jött, Ukrajnában találkoztunk, ő is megsebesült. Néhány hónap után lábadozni kezdtem. Menekülni kellett, mert
közeledett az orosz. Szabó Mihály biztatott,
hogy szökjünk haza. A kórházparancsnok nem
egyezett bele, hogy hazamenjünk. Mihálynak
mégis sikerült meglépni, engem feltettek egy
vöröskeresztes kocsira, és Zalaegerszegre vittek. Ez 1944 októberében történt…
A zalai kórházból Brünnbe szállítottak,
ahol április elején fogságba estem. Akkor már
eldobtam a mankót, s pálcával jártam. Különben ez az oroszokat cseppet sem érdekelte.
Aki még szuszogott, magukkal vitték. Gyalog kísértek Székesfehérvárra, néha erőltetett
menetben. Hét-nyolc nap alatt tettük meg az
utat. Ott bevagoníroztak, nem tudtuk, hogy
hová megyünk. Sós halat adtak – mikor
eszükbe jutott –, de vizet nem. Sokat gyötört
a szomjúság, volt aki belehalt. Egyikünk javasolta, hogy igyuk meg a vizeletünket. Aki
így tett, életben maradt.
Útban Oroszország felé Marosvásárhe-

Don-kanyarnál is együtt voltunk, de később
elváltak útjaink. Felkiáltottam örömömben,
megöleltük, megcsókoltuk egymást. A konyhafőnök róla is gondoskodott, őt a szabóműhelybe tette be dolgozni.
Teltek-múltak a hetek, hónapok. Sokat
gondoltunk haza, reménykedtünk, hogy nemsokára ismét szabadok leszünk. Sok foglyot
foglalkoztatott a szökés gondolata. Fegyveres
őrök százai vigyáztak ránk, lehetetlennek tűnt
meglógni. Néhány fogolynak mégis sikerült…
A lágerben volt egy villanyoszlop. Egyik éjszaka két elszánt bajtársunk felmászott reá.
Megpróbáltak végigmenni a dróton, de egyikük
odaragadt. A másik Törökországba szökött,
ahonnan biztató, vigasztaló leveleket írt nekünk.
Egyszer hírét vettem, hogy Lakó Sanyi barátom nagyon beteg. Gyorsan hozzá siettem,
majd román szakács barátom közbenjárására
átvittem magamhoz a konyhára, hogy gondját
viseljem. Csak pirítós kenyeret ehetett, néha
egy kis vajjal, amit a rántáshoz adtak a konyhára. Szódavizet is szereztem neki. Istennek
hála talpra állt.
Később elhelyeztek a konyháról, átkerültem az asztalosműhelybe. Itt nemsokára műhelyfőnökké léptettek elő. Egy kis
könyvecskét kaptam a lágerparancsnoktól,
amely feljogosított arra, hogy elhagyjam a

lyen, majd Sáromberkén is áthaladtunk. Az
állomásban torkomszakadtából kiabáltam:
„Kali Sándor vagyok Sárpatakról. Adják hírül
a családomnak, hogy élek, de elfogtak az oroszok!” Egy papírdarabkára is ráírtam mindezt, és kidobtam a vonatból. Később
megtudtam, hogy egy sáromberki ember
megtalálta, és áthozta édesanyámnak.
Rîmnicu Săraton kiparancsoltak a vagonokból. Találgattuk, hogy mi lesz velünk. Azt
hallottuk, hogy az amerikaiak nem engednek
ki Oroszországba. De nem így történt…
Leningrádot elhagyva már-már biztosak
voltunk, hogy Szibéria a végállomás. Tbiliszitől nem messze, Karajasban szállítottak le.
Egy óriási lágerbe kerültünk, ahol 32 ezer
ember tengette napjait. Nemcsak hadifoglyokat őriztek ott, hanem orosz elítélteket is,
akiknek zöme lopásért „ült”. Érkezésünk után
füstre lettem figyelmes. Gondoltam, odamegyek megnézni, mi történik. Konyhát sejtettem, rettentő éhes voltam, így nagy öröm
volt, mikor meggyőződtem, hogy valóban
onnan jön a füst. Kiderült, hogy a konyhafőnök román. Törni kezdtem én is a nyelvet,
mire ő a testvérének nevezett, és maga mellé
vett a konyhára. Ételt osztottam a foglyoknak. Örvendtem, hogy melegben vagyok és
van mit ennem. Egyszer egy ismerős arcot fedeztem fel a sorban álló foglyok között. A
sárpataki Lakó Sanyi barátom volt, akivel a

láger területét. Bárhová mehettem, de nem
nagyobb távolságra, mint 70 kilométer. Egy
dicsőszentmártoni fogolytársam is hasonló
kedvezményben részesült, így együtt jártuk
be a környéket. A közeli településeken megrendelőkre akadtunk, akik bútorokat kértek
tőlünk. Főleg asztalokat és székeket árusítottunk, gyűjtögetve a rubeleket. Moszkvában is
jártunk (igaz, kísérettel), ahol egy gazdag embernek dolgoztunk. Itt kifogástalan ellátásban
volt részünk, a finom ételeket pezsgővel
nyomtattuk le. Úgy éreztük, mintha egyik
napról a másikra a pokolból a mennyországba kerültünk volna.
1948 augusztusában közölte a lágerparancsnok, hogy hazamegyünk. Időközben
többen szereztek közülünk pénzt és ékszereket. Egyesek az ételüket adták el, hogy pénzt
vigyenek haza. Bevarrtuk szerény vagyonunkat a ruhánkba, de pórul jártunk. A román határ
közelében leszállították és fertőtlenítették a foglyokat. A fürdő előtt levetkőztettek, tisztálkodás
után jobb ruhákat kaptunk. Volt aki beleőrült a
váratlan ruhacserébe, mert összekuporgatott vagyona orosz kézre került. A kapzsi muszkák valósággal marakodtak a zsákmányon,
darabokra tépve levetett ruháinkat.
A focşani-i lágerbe hoztak, innen Marosvásárhelyre utaztunk, és nemsokára szeretteim között lehettem. Október 17-én értem
haza.

– Kali Sándor visszaemlékezései –

1943. január 12-én a II. világháború
keleti frontján nagy erejű támadás
érte a Don-kanyarban védelmi állásokat elfoglalt, csaknem 200 ezer fős 2.
magyar hadsereg egységeit. Sokáig
csak annyit írtak a történelemkönyvek, hogy a Don-kanyarban elpusztult
szinte a teljes 2. magyar hadsereg. A
rosszul felszerelt, az orosz télre fel
nem készült magyar katonák hatalmas túlerővel álltak szemben. Hősök
voltak? Áldozatok? Ezt csak a résztvevőktől tudhatjuk meg. Az alábbiakban
néhai id. Kali Sándor világháborús viszszaemlékezéseit olvashatják, amelyet
2003-ban osztott meg a szerzővel.

Berekméri Edmond

Több mint kétéves sorkatonai szolgálatot
teljesítettem Magyarország háborúba lépése
előtt. Sepsiszentgyörgyön rukkoltam be 1940.
december 2-án a 27. gyalogezred 1. zászlóaljához, később Madéfalván folytatódott a kiképzésem. De a várva várt leszerelés elmaradt.
A 2. magyar hadsereg 1942 októberében a
Don partjához ért, de igencsak megfogyatkozott létszámban. Szükség volt az utánpótlásra... Tisztjeink azt mondták nekünk, hogy
gyakorlatozni visznek egy távolabbi helyre.
Ha jól emlékszem, november végén indultunk útnak, nem többen, mint százan, de
lehet, hogy valamivel kevesebben (az 1. zászlóalj 3. százada). Sejtettük, hogy a frontra
visznek, de azt nem gondoltuk, hogy napokig
utazunk, majd hetekig gyalogolunk. Puskás
honvéd voltam az ezredben, fiatal és vakmerő.
Nádasi Oszkár ezredes volt az ezredparancsnokom, Fehér Kálmán százados a századparancsnokom. Alig tettük a lábunkat orosz földre,
máris támadás ért. A golyózápor után a mellettem lévő bajtársam ki akart lépni a lövészárokból, de amikor megmozdult, gránáttalálat
érte. Akkor éreztem először, hogy ez már
nem gyakorlatozás, hanem élet-halál játék.
Oroszország belseje felé haladva, egyre
nagyobb volt a hideg. Az év utolsó napjaiban
csattogó hidegben mentünk előre, nagy távolságokat megtéve. Talán még mínusz 35 Cfokos hideg is volt. Egyik bajtársam
figyelmeztetni akarta a századost, hogy fehér a
füle a hidegtől. A tiszt odanyúlt, megtapogatta,
és leszakadt a füle. Ijesztő látvány volt…
Január első napjaiban értünk a Don-kanyarhoz. Nappal fehér köpennyel álcáztuk
magunkat, éjszaka beástuk magunkat a hóba.
Nem tudtunk aludni a hideg miatt, csak pihentünk, összebújva, mint a juhok. Hideg
ételt kaptunk, konzervekkel vertük el az éhségünket. Éjjel-nappal ropogtak a fegyverek.
Gyengén felszerelt hadseregünk csak 5-6

napig bírt ellenállni az orosz túlerőnek. Sík
területen ütköztünk meg az oroszokkal, az
sem volt ahová elbújjunk. Az orosz tankok
ellen nem lehetett puskával harcolni. A páncélosok agyontemették a lövészárkokban állást
foglaló
honvédeket.
Nagyobb
aknavetőnk nem volt, kevés volt a gépfegyveresek száma. Vécsey-puskának nevezték
fegyvereinket, melyeket minden lövés után
tölteni kellett. A muszkák annyian voltak,
mint a hangyák. Nagy veszteségek értek,
megkezdtük a visszavonulást. Tudtuk, éreztük, hogy értelmetlen a harc. Ha azt mondanám, hogy nem féltünk, hazudnék. Mindenki
félt. Mindenki tudta, hogy itt már csak a viszszavonulás, a menekülés segíthet. Nem akartunk meghalni. A századosunk azt mondta:
„Nincs esélyünk, rengetegen vannak és jól
felszereltek”. Az orosz katonákat leitatták,
vodkával bátorították a tisztek. Másfél méteres hó volt, s annak a tetején jöttek. Rengetegen voltak, azóta mondjuk, hogy annyian
vannak, mint az oroszok. Tele voltak szeszszel, nem törődtek a halállal.
Vorodkába értünk, aztán Ukrajna Zabi
nevű városába. Itt rajtunk ütött az ellenség.
Kiszálltunk a vagonokból, és egy jeges vizű
patakba ugrottunk. Sokáig nem mozdulhattunk, mert megállás nélkül lőttek a muszkák.
Felbomlott a rend, a tisztek hiába próbáltak
védőállásba állítani bennünket. Folytatni kellett a visszavonulást. Az oroszok még zavartak egy ideig, de aztán a tüzérségnek sikerült
visszaverni őket. Közben súlyosan megsebesültem, gránátszilánk került a hátgerincembe.
Egerbe vittek, kórházba. Édesanyám meg-

Szerkesztette: Antalfi Imola
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A természet kalendáriuma (CCXLII.)

Kiss Székely Zoltán

Újra lebeg, majd letelepszik a földre,
végül elolvad a hó:
csordul, utat váj.
Megvillan a nap. Megvillan az ég.
Megvillan a nap, hunyorint.
S íme fehér hangján
rábéget a nyáj odakint,
tollát rázza felé s cserren már a veréb.

Naphunyorintástól megcsillanó fagyfüggők
majdani oltóágakon.
Radnóti Miklós Februárjában járunk, tizedikén, Skolasztika napján. Mára csak kalendáriumi helye maradt meg Szent Benedek
húgának. Ezen a napon szedték volt meg a
Gyümölcsoltó Boldogasszonykor való szemzéshez az oltóágat.
1980-ban e napon halt meg Soó Rezső, az
első olyan magyar botanikus, aki saját fejlődéstörténeti rendszert alkotott. Rendszerét
több európai egyetemen is oktatták. A székelyudvarhelyi születésű geobotanikus 194044-ben a kolozsvári egyetemen a
növényrendszertani tanszéket, a botanikus
kertet és az Erdélyi Nemzeti Múzeum Növénytárát vezette. Az ’50-es évek végén volt
professzorom, Csűrös István mentette át botanikai anyagának adatait az ELTE növényrendszertani
és
növényföldrajztani
tanszékére, a Pál utcai fiúkból ismert Füvészkert igazgatójának.
A következő napra egy másik botanikus neve
kívánkozik, Haberle Károly Konstantin
Keresztélyé, aki bár Erfurtban született 1764.
február 11-én, a napóleoni háborúktól kergetve 1813 végén Pesten telepedett le. 1815ben a Magyar Nemzeti Múzeum természeti
osztályának őre, 1817-től a Magyar Királyi

Egyetemen a botanika rendes tanára,
1818-tól az előbb említett Füvészkert
igazgatója lett. Ennek állományát 10
ezer növényfajra növelve tette e kertet
világszerte elismertté.
Rá két napra, 13-ára is esik egy újabb
botanikatörténeti évforduló. 1800. február 13-án Torockón megszületett
Brassai Sámuel. Az író, jogász Mikó
Imre – 1971-ben könyvcímben is rögzítetten – Az utolsó erdélyi polihisztor
eposzi jelzővel illette, méltán. Bár már
1837-ben a kolozsvári unitárius kollégium filozófiatanára lett, a ’48-as forradalom után bujdosnia kellett –
juhásznak állt. 1860-ban az Erdélyi
Múzeum Egylet igazgatójává választották. 1872-ben az akkor alapított koRügybe fakadt februári hóvirágok
lozsvári tudományegyetem „elemi
mathesis” tanszékének élére nevezték
teljesen meg nem érthető) titkaiba egy mély
ki. Sokoldalúságára jellemző, hogy művelte tekintetet vethetünk ‘s ebből legtökéletesb mia botanikát, mennyiségtant, nyelvtudományt, vére az emberre ‘s viszonyaira nézve is fontos
logikát, közgazdaságtant és pedagógiát. Az vagy világitó következéseket húzhatunk; így
1836-ban Kolozsvárott kiadott első botanikai már úgy vélem, a füvészet figyelmünkre érdemunkájának, A füvészet elveinek vázolatai mes, így a növényország legcsekélyebb alakja
bevezetőjében így fogalmazott:
is mint amaz általános nézeteket kiegészítő
elem fontos lehet nekünk ‘s így nem csak ho„…ha úgy tekintjük a növényországot, mint nunknak, de mind az öt földrésznek is növényi
a teremtmények nagy láncza egy szakaszát; termékei méltán foglalnak helyet herbariuha egyes növény alkatában szint’ úgy, mint a mainkban.”
növényi alakok lépcsőnkénti kifejlésű soraiban a teremtés örök törvényeit fedezi fel bá- Bizony ez több mind harminc évvel Darwin
muló szemünk és értelmünk; ha nem egy falka híres munkájának megjelenése előtt nagyon
hasztalan vagy hasztalannak látszó burjánnal darwinista zamatú! – írta róla Kanitz Ágost
ismerkedünk meg egy-két használatos fajért, még 1890-ben.
hanem megfordítva egy-két faj ismeretéből Hogy szavam ne felejtsem, arról a Lugoson
következtetjük rokonainak elrejtett minősé- született Kanitz Ágost botanikusról van szó,
geit; ha végre ezáltal a természetnek (mely- aki az 1872-ben alapított kolozsvári tudoben minden egymással szoros kapcsolatban mányegyetem első növénytantanára, az első
van ‘s egy jelenség is a többitől elszigetelve magyar nyelvű botanikai szaklap alapítója és
szerkesztője volt. S nevéhez fűződik az első
egyetemi botanikus kert, a Mikó-kert, valamint az Erdélyi Múzeum-Egylet herbáriumának tudományos igényű rendezése is. A
kolozsvári Mikó-kert gróf Mikó Imre nyaralójának a tizenkét holdas kertje volt, amelyet
az általa 1859-ben életre hívott Erdélyi Múzeum-Egyesületnek adományozott. Ma itt található a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Állattani Múzeuma, s a világ első, Emil
Racoviţã alapította Szpeológiai Intézete. A
kertbe beépített diákszállók egyikének voltam jómagam is lakója egyetemi éveim alatt.
„…Kováts Gyulával együtt elnyerte a Magyar Gazdasági Egylet száz aranyos pályadíját az új »Magyar Füvészkönyv«-vel, …s
habár a kiadható részletek több mint harminc
év után láttak napvilágot, azok még ma is jó
szolgálatot tesznek a hazai füvészeknek” – olvasom tovább Kanitz sorait.

Kováts Gyula személyében pedig azt a paleobotanikust tisztelhetjük, aki az első komoly marosvásárhelyi herbáriumot készítette.
Marosvásárhelyen nőtt fel, a református kol-

Naphunyorintástól megcsillanó fagy függők majdani oltóágakon

Trópusi madarak

Utána a jákók nagy csapatokba tömörülnek. Éjszakára egyik
kiválasztott fára sokan összegyűlnek. Ott alkonyatkor és hajnalban krákogó, fütyülő és jódlizó hangsort hallatnak. Kalitkában megtanulnak legalább 60 szót, mondatot is. Otto
Koehler berlini német professzor jákója magas kort ért meg.
Teljes pontossággal mondta a „Jó reggelt!” és „Jó estét!” köszönést. Von Lucanus szürke papagája híressé vált a jó emlékezetéről. A gyakori látogató nevét 20 év múlva is azonnal
és pontosan mondta. Csakis nagyméretű agyvelővel képes
ilyen teljesítményre.

Papagájfélék (II.)

Összeállította: Márton Béla

Az amazonpapagájok sok állatkertben láthatók; nagyságuk
25-47 cm között ingadozik. A többségük zöld színű, a fejükön
és szárnyukon vörös, sárga, fehér, kék, fekete vagy barna foltok villannak meg. A 25 fajt nehéz megkülönböztetni egymástól. A nemzetség a Nyugat-indiai-szigeteken, Közép- és
Dél-Amerikában honos. Az európai állakertekbe főként Brazíliából kapnak kékhomlokú amazonpapagájt (Amazona aestiva). Sárga pofáitól a fej kék előrésze élesen elüt.
Sárgafejű amazonpapagáj (Amazona ochrocephala)

Sárgafejú amazonpapagáj (lapunk.hu)

légiumban végezte gimnáziumi tanulmányait. Az 1830-as évek elején maláriás váltóláza miatt felfüggesztette pesti tanulmányait,
két éven keresztül újra Marosvásárhelyen élt,
itt botanizált és rovarászott. 1835-ben, apja
halálhírére, kolozsvári tanulmányait megszakítva hazatért Marosvásárhelyre, ismét botanikával kezdett foglalkozni. Aztán 1841–1850
között Bécsben a Kárpát-medencei flórára vonatkozó növénytani-szakirodalmi gyűjtéseit
rendezte sajtó alá. 1851-ben kinevezték a Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi tárának
őrévé. Bár paleontológiai munkássága botanikai eredményeinél jelentősebb, személyében az első marosvásárhelyi tudós botanikust
tisztelhetjük. Herbáriumi anyaga máig feldolgozásra vár a Magyar Természettudományi
Múzeum Növénytárában.
Ha tovább araszolunk két napot, újabb erdélyi
botanikus nevébe botlunk. 1885. február 15én született Rapaics Raymund Nagyenyeden.
Tudományos munkássága a növényföldrajzra,
a rendszertanra és a társulástanra terjedt ki.
Utóbbinak első magyar népszerűsítője volt. Ismeretterjesztő irodalmi remekei, A magyarság virágai, a Magyar kertek, A magyar
gyümölcs mai napig hasznos útikalauzai
mindazoknak, akik a Kárpát-medence növényvilágával és botanikai kultúrájával közelebbi ismeretségbe akarnak kerülni.
Végezetül hadd álljon itt egy felvidéki botanikus neve. Annak jogán, hogy az Élet és Tudományban – szinte 1982-ben bekövetkezett
haláláig – folyamatosan megjelent botanikai,
nevezéktani, kertészeti, gyógyászati, kultúrtörténeti népszerűsítő cikkei sokunkat tanítottak
egységben
szemlélni
a
Kárpát-medence természetföldrajzi entitását,
tágabb hazánkat. 1893. február 16-án, 124
évvel ezelőtt született Zólyombrézón NatterNád Miksa.
Eme botanikai „oltóágakat” szedtem mára
csokorba neked, kedves Olvasóm.
Majdani rügybe fakadásuk reményével,
napba hunyorintva magam is, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2017-ben, Skolasztika napján

Tarka király amazonpapagáj (Zoochat)

Mérete 40 cm, a színe világoszöld, a feje világossárga. Mexikótól Peruig és az Amazonasig honos. Az alfajok egy részének a fején más színek is vegyülnek.
Tarka király amazonpapagáj (Amazona quildingii)
Csak a Kis-Antillák St. Vincent-szigetének erdőségeiben
található meg. A fiatal madarak színezete teljesen zöld, később a zöld szín kevés testrészen marad meg. A feje teteje,
szárnytükre és farkának a hegye sárga, szárnyának egy része
és a farok töve aranyosbarna, pofái világoskékek, a háta gesztenyebarna, a farkán egy szalag ibolyakék, a testalja zöldes
olívbarna.
Szürke papagáj vagy jákó (Psittacus erithacus)
Tanulékony kalitkapapagáj. A színezete világosszürke, a
szeme körüli csupasz rész fehér, a farka piros; nagysága 35
cm. Hazája: Közép-Afrika erdőségei, Guinea, Angola és a
Victoria-tó partjai. Költési ideje az esős évszakra esik.

Jákó (lapunk.hu)
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Hatvan éve halt meg Neumann János, a világ legokosabb embere

Dr. Ábrám Zoltán

Kortársai azt tartották róla, hogy a maga
idejében Neumann János volt a világ legokosabb embere, és őt hallgatva lehet legjobban
megérteni az emberi elme működését. A
Nobel-díjas Wigner Jenő vallotta róla:
„Egyetlen embert sem ismerek, akinek olyan
gyors esze és oly mély belátóképessége a
részletekbe és olyan emlékezőképessége lett
volna, mint Neumann Jancsinak. Nála
gyorsabb, világosabb elméjű embert nem
ismertem, pedig ismertem Einsteint,
Planckot is”.
Kivételes képességei már kisgyermekkorában megnyilvánultak, környezetében csodagyereknek tartották. Hatévesen nyolcjegyű
számokat tudott fejben beszorozni, két évvel
később differenciál- és integrálszámítást végzett. Memóriája mindvégig elbűvölő volt.
Egyetlen példa rá: gyermekkorában elolvasta
a 44 kötetes német lexikont. Magyarul, németül, angolul, franciául, olaszul, latinul és
ógörögül beszélt. Középiskolás korában
szaklapokban leközölt közleményei alapján
mire leérettségizett, már hivatásos matematikusnak számított. Édesapja mégis eltanácsolta a nem túlságosan kedvező pénzkereseti
lehetőségekkel kecsegtető matematikától,
ezért a vegyészmérnöki pályát választotta
berlini, majd zürichi képzés mellett. Huszonhárom évesen, 1926-ban védte meg doktori
disszertációját – matematikából. Rockefellerösztöndíjjal a matematika íratlan „fővárosába”, a korábban Bolyai Farkassal
barátságot ápoló Gauss városába, Göttingenbe került. Itt fogalmazta meg a játékelmé-

Forrás: Wikipedia

let alapjait, aminek a továbbfejlesztéséért a
magyar származású Harsányi János közel hét
évtizeddel később, 1994-ben közgazdasági
Nobel-díjat kapott. Berlinben, Hamburgban,
majd a náci eszmék elől onnan távozva Princetonban intézetvezető egyetemi tanár lett. 34
évesen megkapta a legmagasabb amerikai
matematikai kitüntetést, a Böcher-díjat. Nem
részesült viszont Nobel-díjban, hiszen az nem
terjed ki a matematika területére.
Géniusz voltát tudósként és tanácsadóként
folyamatosan bizonyította. Élete fő művének

Ugron Zsolna sikerei

Hollóasszony – Libri Kiadó, 2016

Rózsa Mária

Néhány éve már, hogy a pesti
metró legmélyebb részén lefelé vitt
a mozgólépcső, amikor megpillantottam a reklámok közt többször is
előforduló Úrilányok Erdélyben
címlapját. Örömmel konstatáltam,
hogy én már olvastam a könyvet
(írni szerettem volna róla).
Lektűrújdonságnak, kitűnőnek
tartottam arra, hogy az olvasót
közel vigye Erdélyhez, a szokásokhoz, a nyelvi gazdagsághoz.
Azóta Ugron Zsolna sokat dolgozott, megjelent a trilógia két része
Báthory Annáról, az erdélyi fejedelmi udvarok, paloták asszonyainak titkairól, most pedig (úgy
közben) egy olyan nagyasszonyról
írta Hollóasszony című könyvét, aki
talán mindenki másnál jobban él a
szívünkben, mert Arany János csodálatos balladájából jobban megismertük, mintha hosszú történeteket
olvastunk volna róla.
A Mátyás anyja az anyai szeretet,
a messzeségben raboskodó fiához
csoda módra közelítő anya olyan
valósághű drámai pillanatainak
megjelenítése, hogy soha ki nem
megy az eszünkből, nemegyszer ismételgetve magunkban: – ki kopog,
mi kopog?
A drámai pillanatok közepette
egyszerre megnyugszunk, megérkezett az üzenet, az anyai ösztön, a
szívszeretet legyőzi a távolságot,

Szt. Oyswald angolszász király, avagy a kérdéses festmény, amiről azt hitték, Szilágyi Erzsébetet ábrázolja

aggódást, igaz, ehhez a legendás
holló kellett, a Hunyadiak hollója,
aki a vadászó Mátyás gyűrűjét lopta
el valaha.
Ugron Zsolna Szilágyi Erzsébetet nem az érzelmek világában látja
és láttatja, hanem a valós, igazi
nagyasszonyt, nagy tervek szövőjét,
a Hunyadiak felemelkedésének előmozdítóját, ha úgy tetszik, megalapozóját. A regény címe találó,
hiszen a Hunyadiak hollós címerében a legendás „gyűrűtolvaj” és
Arany eszes madara szimbóluma a
mondáknak, meséknek. Legenda és
valóság, egy asszony mi mindent
tehet ügyességgel, ravaszsággal,
éleslátással, bár olykor ő a legtragikusabb hős, amikor nagyobbik fiát
nem mentheti meg a bakó pallosától.
Az író megint rátalált egy kiváló
asszonyhősére, közben adós maradt
Báthory Anna történetének harmadik kötetével. Tudatosnak érzem viszont, hogy ezt meg kellett írnia, és
nem meglepőnek. A nagy király
szobrának árnyékában gyermekeskedni, eljárni szülőháza mellett, a
Gyalui-havasok frissítő szelét mindennap érezni, a bástyákra tekinteni, csoda-e, hogy Kolozsvár, az
erdélyi történelem, annak is aszszonyvilága fő témája lett az íróvá
növekedett Ugron Zsolnának?
Képzelete és a sok fellelt rokoni
elbeszélés a Szilágyiak és anyai
ágon a Bellyéniek nyomán döbbenetes az a rész, amikor a gyermek
Erzsébet visszatér a halálból. Az

a modern, tárolt programú, a korábbiaknál
jóval nagyobb teljesítményű számítógép létrehozása tekinthető, amelyet 1952-ben állítottak elő, és Neumann-gépnek neveztek el.
Összegező könyvet írt A számológép és az
agy címmel, érdeklődési köre kiterjedt az önműködő automatákra és a genetikára is.
Végső hazájában, az Egyesült Államokban
rendkívüli megbecsülésnek örvendett.
Tanácsadóként alkalmazták a hadiiparban,
1943-ban Los Alamosban részt vett az amerikai atombomba-előállítási programban, a

anyja erős akarata hozza vissza, és
erről mondja Simon deák, Szilágyi
László írástudó deákja: „Aki kicsit
is járatos az Úristen útjainak tanulmányozásában, mint jómagam, tudhatta már akkor, kivételesen
adakozóan áldja majd meg az Úr ezt
a páratlan lelket. Nagy dolgokra hivatott, isteni küldetéssel felruházott
volt Erzsébet”.
Az egyes fejezetekben a környezetében élők, testvére, Szilágyi Mihály, a nádor felesége, tescheni
hercegnő és Zsófia, saját húga
mondják el Erzsébetről a legkülönösebb történeteket, de megérzik,
megértik a csodát, amiért érdemes
volt mindent latba vetnie, hogy
azon a fagyos februári napon, a
Duna jegén az addig széthúzó, hatalomért mindent elkövető urak
egyszerre kiáltsák ki Mátyást, Szilágyi Erzsébet fiát, magyar királlyá.
Szép, megható jelenet, amikor a szikár, istenfélő, magától mindent
megtagadó asszony ennek a látványnak az igézetében mosolyog.
„A nagy, kegyes fehér holló kitárta oltalmazó szárnyait. Fehér
homlokán sem gond felhője, sem a
megelégedettség közönségessége.
Halvány keze rebbent, ruhaujja lobogott a szélben. Ott állt diadalának
teljes glóriájában, rendíthetetlenül.”
Amint egyik interjúbeszélgetéséből kitűnik, akárcsak a Báthory
Anna-képben és környezetében az
írónő nem riadozik a történelmi személyek, bárók, főurak, királyok
gyarlóságainak hatalmi vágyból
vagy botorságból eredő „barbár”
szokásainak érzékletes leírásától, az
egyébként vallásos, istenfélő aszszony borzalmas dühkitöréseinek
jeleneteitől.
Milyen is volt, hogy öltözött,
mennyire volt szerethető (mert Hunyadi János valóban szerette) ez a
nem mindennapi asszony? Ismerjük
Józsa Juditnak Szilágyi Erzsébetet
ábrázoló kerámiaszobrát, nem
tudom, mi ihlette a megmintázásra,
mivel korabeli festmény vagy rajzolat a krónikákból, levelekből
származó leírásokon kívül nem maradt róla. 1846-ban előkerült egy olajfestmény, amelyet többen elfogadtak
volna Erzsébet portréjaként, mivel
egy holló is látható volt a képen, és
egy gyűrűt tartott a csőrében.
Az pedig mindennél meggyőzőbb, hiszen a Hunyadi család címerének egyik alakja, és innen ered

Manhattan-tervben, és elképzeléseivel hozzájárult az atombomba előállíthatóságához.
1951–1953 között az Amerikai Matematikai
Társulat elnöki tisztségét töltötte be. 1955ben az Amerikai Egyesült Államok Atomenergetikai Bizottságának az egyik tagja volt
ötödmagával együtt, ami rendkívüli szakmai
és anyagi megbecsülést jelentett. 1956 elején,
halálos betegen, a csontokban áttétet képező
hasnyálmirigyrákban szenvedve, tolószékben
vette át a Fehér Házban az Egyesült Államok
elnökétől a legnagyobb kitüntetést, a Szabadság Emlékérmet. A kitüntetett – akinek a jövedelme már meghaladta az elnöki fizetést –
ekkor csak ennyit mondott Eisenhower elnöknek: „Bárcsak még sokáig itt maradhatnék,
hogy
ezt
a
megtiszteltetést
megérdemeljem”. Korán bekövetkező halálát
követően tudományos munkáit összesen hat
kötetben adták ki.
Neumann János 1903-ban magyar állampolgárnak született, magyarul végezte a középiskolát, magyar származása vitathatatlan.
Amiként zsidó vallási-kulturális gyökerei, a
német, majd az amerikai tudományos világhoz való kötődése, amerikai állampolgársága
is megkérdőjelezhetetlen. Ő maga azt vallotta, hogy az agynak lehet egy elsődleges ősi
„nyelve”: „A matematika kitűnő iskolája a
gondolkodásnak, mivel logikus gondolkodásra nevel, és hogy megismerve ezt, valahogyan érvényesebben tudunk gondolkodni,
mint egyébként”.
1957. február 8-án Princetonban bekövetkező halála hatvanadik évfordulóján méltósággal és büszkén emlékezünk a világ
valamikori legokosabb emberére.

a Hunyadiak latin neve (Corvin –
corvus – holló). Nagy volt a híre,
hogy előkerült egy 500 éves portré
Erzsébetről. Sajnos, a későbbi elemzések megállapították, hogy a portré
egy szentté avatott angol királyt ábrázol (Falvai Róbert a Hunyadiak
asszonyai c. könyve nyomán).
Így a képzeletre, a róla szóló leírások, levelek, itt-ott fellelhető családi megjegyzések utalásaira
bízhatjuk a nagyasszony ábrázolását. Ugron Zsolna könyve mindenképpen egy kivételes asszonyról
szól, a magyar történelem legtöbbet
emlegetett, legnagyobb költőink soraiban felidézett királyasszonyáról,
hiszen Mátyás királynénak őt tekintette később. Egy hatalmas földesúri birodalmat gyarapító, megtartó,
éles eszű, nagyon szigorú asszony,
erről tanúságot tesz a könyv fejezeteiben első személyben mesélő testvérhúga, anyja és nagynénje, vagy
éppen a Szilágyi-ágból származó
közeli rokonok. Lehet, hogy ily
módon a Szilágyiakat, a Hunyadiakat, az egyezkedő Garákat, a vad,
barbár harcokat és az esetlen királyt, Lászlót jobban megismerjük,
hogy eljussunk a Bécsből győztesen
hazatérő nagy király látványához,
ha bármikor megállunk a kolozsvári
szobor előtt. Olyankor Vörösmartyt
idézve:
„S felrobognak hadvész-ülte képpel
Újlaki s a megbékült Garák.
S a király jő, fölség érzetével
Környékezvén őt a hős apák.”
Ugron Zsolna az erdélyi nagyasszonyok sorsának olykor regényes, ebben az esetben valószerű
dokumentumaiban történelmet idéz,
de érdekes tévéműsoraiban megis-

Hunyadi Mátyás
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merteti a nemzet élő nagyjait, és sikerül közelhoznia a nagy színészt,
a nagy építészt, a nagy rendezőt,
akikről elmondja a leglényegesebbeket. Van, akiktől kérdésekkel, de
nem ostromló módon, hanem könynyed társalgással, érdeklődő modorban tudja meg és tudjuk meg, mi
volt sorsdöntő az életükben, hogy
küzdöttek meg ezernyi nehézséggel, miért volt szép a munkájuk, az
életük, hogy máig is – fizikai értelemben is – szépet, jót mutatnak nekünk.
Nem fogott rajtuk az idő, bár a
sors nemegyszer megpróbálta őket.
Példájuk olykor derűs, sokszor elszomorító, ha éppen a Szervátiusz
Tiborral készült műsorra gondolunk, de mindannyian művészetük,
hazaszeretetük őszinte kitartásával
Nagyok lettek, mellettük, velük
élünk, ők jelentik a Szépet és a Jót.
Ugron Zsolna bizalmukat elnyerte, és ne nehezteljen rám senki,
ha azt mondom: erdélyisége, közvetlen kedvessége, mosolya, nem
kevésbé ismeretei jól eligazítják a
Nagyok közt. Tehetsége egy irányból jött, de sokfelé mutat. Sikere
pedig megérdemelt.
A könyvet édesanyjának és édesapja emlékének ajánlja.
Végh Júlia színes illusztrációi
megtalálják a könyv hangulatának,
múltidézésének igézetes jeleneteit,
ezzel is gazdagítják a Hollóasszony
világát.

10 éve az EU-ban (5.)
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mánia az Európai Unióba.
A rejtvénysorozat fősoraiban KŐOLAJPÁRLAT
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A JANUÁRI ÉVFORDULÓK (2.)

című pályázat nyertesei:
KOVÁCS LENKE, Marosvásárhely,
Slatina u. 13/A sz.
FÉNYA SÁNDOR, Marosvásárhely,
1848 út 93/15. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
RICHARD; KONKOLY THEGE; CSÁNYI;
KOMÁROMY; BLUM; ZARLINO.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.

Biobazár

Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám
Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

Megfejtések
a január 27-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Esti kérdés
Skandi: Örvendhet majd, aki tagja,
Levél nélkül megy nyugatra.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
34. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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VÍZSZINTES: 1. A kolozsvári színészet úttörője, 175 éve halt meg (János). 9. Fonalat tekernek rá. 10. Lenti testrész. 13. Drámaíró, műfordító, 150 éve született (Gyula).
17. ... Svevo, olasz író. 19. Magad. 20. Levegőt igénylő. 21. Temesvári író (Ádám). 22.
Finom tengeri hal. 23. Kézzel fog. 24. Sziget (olasz). 25. ... kleine Nachtmusik (Mozart).
26. Cseh igen. 27. Jótékonykodik. 28. Francia Rt. 29. Félcsap! 30. Az argon vegyjele. 31.
Régész öröme. 34. Nobilis. 37. Téli csapadék. 39. Tenger Korzika mellett. 41. Firenzei
patrícius család volt. 43. Békés..., színésznő. 45. Dél-angliai kikötőváros. 47. A rádium
és a szén vegyjele. 48. Nat King..., rockénekes. 49. Dél-afrikai tartomány. 50. R. Altman
filmje. 51. ... Lajos húga, főápolónő 1849-ben, 200 éve született (Zsuzsánna, Meszlényiné). 52. Mérnök, repülési úttörő, 150 éve született (Emil).
FÜGGŐLEGES: 1. Éveink száma. 2. Francia arany. 3. Takaros. 4. Nincs fűszerezve.
5. Becézett Pál. 6. A malom lényege! 7. Párt! 8. Hadfi. 11. Patológus, MTA-tag, rektor
Kolozsváron, 175 éve született (Antal). 12. Kalocsai érsek, 300 éve született (Ádám,
báró). 13. A. Dumas regénye. 14. Neheztel. 15. Szó (francia). 16. Szibériai folyam. 18.
... Gardner (színésznő). 21. Órómai rézpénz. 22. Te és ő. 24. Ingerpálya. 25. Sóvárog. 27.
Ramiz..., albán politikus. 29. Egyiptomi marsall volt. 32. Francia személynévmás. 33. Az
emberi agyműködés terméke. 35. Német festő (Wilhelm). 36. Gyászol. 38. Dugi... (horvát
sziget). 40. Tanár, turista, 100 éve hunyt el (Márton). 42. Készpénz (angol). 44. ...
mars! (eredj!). 46. Létezik. 49. Páratlan nyúl! 50. Bárányhang.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket február 23-ig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Vörösmarty Mihály egyik
versének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Nyilvánvaló, kétségtelen – Felszólítás, ukáz. 7. Kis véredény – Alá.
8. Famintát készít – Pépes étel. 9. Ír terrorszervezet – A nátrium és vanádium vegyjele.
11. Idegen férfinév – Szappanmárka. 12. Harmadvágás a vívásban – Hatalmas tarisznya.
14. Korrövidítés – A hidrogén és kén vegyjele. 15. Katonai szemle – Gépet megken. 18.
Adriai szél – Portékát kínál. 19. Dél-amerikai füves puszta – Töredék, részlet. 22. Slag
vége! – Osztrák és ománi gépkocsijelzés. 23. Adót megszab – Nagy család. 25. Csatár
öröme – Kiküld páratlan hangzói. 27. Hasonló ehhez – Figyel, bámul. 28. Hegycsúcs –
Pozitív elektróda. 30. Gerlefej! – Bojt része! 31. Oklevél – Bizonytalan, ingatag.
FÜGGŐLEGES: 1. Előkelő – Fizetőeszköz. 2. Népi hosszmérték – Mély gödör, árok.
3. Ám – A, a, …! 4. Becézett Erika – Vízparti növény. 5. Hazai könyvkiadó – Ugat a
kutya. 6. Esély, lehetőség – Szikvíz. 10. Karib-tengeri sziget – Piac, bazár. 13. Maradvány,
vég – Puzzle-t elkészít. 16. Áramszedő jármű – Piros színű drágakő. 17. Megreked – Porcióz. 20. Hajfürt, tincs – Ókori görög piactér. 21. Mátyás … (Arany J.) – Bibliai próféta.
24. Alvás közben látjuk – Ősi, ódon. 26. Gyulladás – Csen. 29. Magunk – Csendes dal!
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1
7

2

9

12
17
19
22
25
28
31

3

10
15
20

8
13

18

26

23
29

4

11
16

27

5

6

30

7

2

9

14

24

1

12

21

17
19
22
25
28
31

3

10
15
20

18

26

4

8
13

O
23
29

11
16

27

5

6

14

24
30

21

2017. február 10., péntek ______________________________________ HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY __________________________________________ NÉPÚJSÁG

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

17

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból.
Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

A TIMKO PÉKSÉG MUNKÁSOKAT alkalmaz a pékségbe és ELÁRUSÍTÓT üzleteibe. Önéletrajzát beadhatja bármely TimKo-üzletbe. (18518-I)

Válasszon egy jól fizető állást 2017-ben! 4 CSILLAGOS NÉMETORSZÁGI
SZÁLLODÁKBA keresünk TAKARÍTÓKAT. Nők, férfiak és párok is jelentkezhetnek. Ingyenes betanítást, kiutaztatást és szállást biztosítunk. További információkért
érdeklődjön a 0740-223-377-es telefonszámon. Jelentkezzen most, hogy biztosan meglegyen a helye a következő induló csapatunkban! (59316-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. (18422)

A PETRY CÉG marosvásárhelyi hentesboltjaiba ELADÓKAT alkalmaz. Milyen egy
igazi petrys eladó? Kedves, mosolygós, hatékonyan kommunikál, nyitott az új dolgok
megtanulására, szereti fejleszteni saját képességeit. Ennél többre nincs is szükség
ahhoz, hogy a csapatunk tagjává válj! Tapasztalat nem szükséges, mindenkit betanítunk.
Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.-I)

BÉBISZITTERT keresünk Marosvásárhelyre, a Szabadság utcába, 10 hónapos kisbaba mellé, hosszú távra, napi 3-4 órára. Érdeklődni a 0748-255-715-ös telefonszámon.
(58465-I)

BUCSINON található VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Házaspárok
előnyben. Tel. 0745-696-055. (18506-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET. Tel. 0745-696-055.
(18506-I)

AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és AUTÓFESTŐ ELŐKÉSZÍTŐT alkalmazunk
autószervizbe. Tel. 0729-842-512. (18517-I)

IGÉNYES FOGORVOSI RENDELŐBE jó megjelenésű, marosvásárhelyi lakhellyel
rendelkező ASSZISZTENSNŐT keresünk. Számítógép-kezelési alapismeretek és
román-, magyarnyelv-ismeret kötelező, idegen nyelv ismerete előnyt jelent. Tel. 0720019-289. (58860-I)

FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására. Tel. 0745-520-408.
(58695-I)

CÉGÜNK ÉLELMISZERIPARBAN JÁRTAS MÉRNÖKÖT keres gyártás elkezdéséhez. Érdeklődni a 0751-138-177-es telefonszámon, önéletrajzokat az
intershopsrl@gmail.com e-mail-címre várunk. (sz.-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. SZEMÉLYZETET
alkalmaz. Tel. 0734-123-877. (18508-I)
MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal ÁLTALÁNOS ASSZISZTENST alkalmaz
szászrégeni munkapontjára. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8–16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)

NÉMETORSZÁGBA keresünk RAKTÁRI DOLGOZÓKAT, TARGONCÁST, VILLANYSZERELŐT, ÉPÍTŐIPARI MUNKÁST minimális németnyelv-tudással. Más
lehetőségek is vannak. Tel. 0741-388-605, info@realjobs.eu (59325)

MAGYARORSZÁGI MUNKÁRA keresünk AWI; AWI-kombinált minősítéssel rendelkező HEGESZTŐKET, illetve izometriás csőszerelő SZAKMUNKÁSOKAT. A fizetendő nettó bér: 1600 Ft/óra. Ezenfelül álljuk az utazás és a szállás költségeit.
Érdeklődni lehet a 0754-276-159-es telefonszámon, illetve az nlehel.7@gmail.com email-címen. (59381-I)

BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Életrajzot az electrosec@rdslink.ro e-mail-címre várunk. (59348-I)

ALKALMAZUNK SZERELŐ-/GÉPÉSZMÉRNÖKÖT. Követelmény: számítógépkezelési ismeretek (MS OFFICE, SEAP) és B kategóriás hajtási jogosítvány. Tel. 0744792-776, 0742-574-804. E-mail-cím: servinstalmures@gmail.com (18513-I)

ALKALMAZUNK dízelpumpákat és porlasztókat javító marosvásárhelyi műhelybe
MUNKATÁRSAT. Betanítását vállaljuk. Érdeklődni a 0744-607-000-s telefonszámon. (59382-I)

MAGYARORSZÁGRA, Tapolcára, szőlőiskolába MUNKÁSOKAT keresek 750 Ftos órabérrel. Szállás biztosítva (főzési lehetőség). Érdeklődni a 00-36-203-206-529-es
telefonon. (58855-I)

VENDÉGLŐ Marosvásárhely főterén alkalmaz SZAKÁCSOT és SEGÉDSZAKÁCSOT. Tel. 0740-738-072. (18519-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG tapasztalattal rendelkező PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐT és TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (18522)

A bákói ALEXRAL CONSULT KFT. szakképesítő tanfolyamokat szervez: az ANRE
által kibocsátott engedély megszerzésére felkészítő tanfolyam; VILLANYSZERELŐ
(alsó korhatár 16 év); TECHNIKUS (bármilyen líceumi végzettséggel). Tel. 0731-150389. (59394)

A DEMIART FAFARAGÓ CÉG alkalmaz tehetséges, ügyes kezű FIATALOKAT. A
szükséges ismereteket a cég betanítja. Tel. 0744-500-754. (18523-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat
hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8
osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra,
ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59309)
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AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Tapasztalat nem szükséges.
A magyar nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102290 telefonszámon.(59395)
SZESZES ITALT FORGALMAZÓ CÉG ELADÁSBA MUNKATÁRSAKAT keres.
Az önéletrajzokat az endre.abraham75@gmail.com e-mail-címre várom. (18526-I)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679.
(18527-I)
MAGÁNVÁLLALKOZÓ délutáni műszakra KOLLÉGÁT keres. Tel. 0746-045-457.
(58916-I)
MAROSVÁSÁRHELYI BORSZAKÜZLET egy komoly, vidám kollégát keres
BORELADÓ-TANÁCSADÓ munkakörbe (négyórás részmunkaidőre). A magyar- és
románnyelv-tudás elvárt. Az idegennyelv tudás, valamint a borkóstolási/borászati ismeretek előnyt jelentenek. Várjuk önéletrajzát az istvan.gal@gvino.ro e-mail-címre.
Tel. 0744-766-971. (58942-I)
ÁRUKIHORDÁSRA RAKODÓMUNKÁST alkalmazunk. Tel. 0728-169-805.
(18528-I)
A November 7-ben levő NORDIC BÁR (az Unic mellett) sürgősen alkalmaz BÁROSNŐT. Érdeklődni a bárban vagy a 0744-613-505-ös telefonszámon. (58944)
Az ARTTHING REKLÁMÜGYNÖKSÉG DEKORATŐRT keres. Fényképes önéletrajzokat várunk: office@artthing.ro Bővebben: 0746-782-177, Facebook/artthingdesign. (59403-I)

Szászrégen – FELELŐS, CSELEKVŐ közösség
és helyi közigazgatás

Annak tudatában, hogy a véradók számának drasztikus csökkenése súlyos problémákat okoz, a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal és e város nagyszerű lakói logisztikai berendezéseket és megfelelő helyiségeket ajánlottak fel annak érdekében,
hogy a véradás optimális feltételek mellett történhessen.
A Marosvásárhelyi Regionális Vértranszfúziós Központ ezúton gratulál és mond
köszönetet Precup Maria polgármester asszonynak az együttműködésért, azért,
hogy támogatta a véradási akciókat.
Ezúton közöljük azt is, hogy márciustól kezdődően hetente szervezünk véradást
az Eugen Nicoară Művelődési Házban, a részleteket a médiában közöljük majd.
A Maros megyei egészségügyi személyzetnek, de főleg a betegeknek tudniuk kell,
hogy számíthatnak a szászrégeniek támogatására, akiknek köszönetet mondunk.
Dr. Florea Dana Paula,
a Marosvásárhelyi Regionális Vértranszfúziós Központ igazgatója
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ingyenes kivizsgálás (küldőpapír szükséges).
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (18435)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADASVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ 3 szobás lakás. Tel. 0741392-529. (58760-I)

KLARA gyógyító és javasasszony a
leghatékonyabban,
gyógynövényekkel, talizmánokkal, a
legrövidebb idő alatt oldja meg az
önök problémáit. Segít az átkok és
kötések
feloldásában,
szétesett
családokat egyesít, sikert visz
otthonukba és vállalkozásukba, segít
az impotenciában, epilepsziában,
alkoholizmusban,
depresszióban,
psoriasisban, reumában, gyógyíthatatlan
betegségekben
stb.
szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi Kelemen hálás, mert Klara
segítségével
meggyógyult
epilepsziás gyermeke; Dicsőben Karina
visszakapta
kedvesét;
Margit
Gyergyóban
kigyógyult
a
depresszióból és sikeres lett az
üzlete; Mariana és András hálásak,
mert gyermekük született; Corina
köszöni, hogy férje kigyógyult az
impotenciából, alkoholizmusból; a
marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy
ismét együtt lehet kedvesével. Hívják
bizalommal Klara asszonyt!
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés:
mp.)

HÁZAT VAGY TELKET VENNÉK
Marosvásárhelyen vagy környékén
(max. 10 km-es körzetben) saját, minimum 6 ár udvarral. Tel: 0741-014978. (58964-I)

ELADÓK: váltóeke, 3 méteres vetőgép, tárcsás kasza, kombinátor, borona, műtrágyaszóró, gabonaőrlő.
Tel. 0743-860-354, 0745-404-666.
(58800-I)

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

ELADÓ ház Harasztkeréken: 3
szoba, konyha, fürdő, kamra. Tel.
0740-310-405. (58857-I)

ELADÓK hathetes BICHON kutyák,
egyedül esznek, fehér és drapp színűek. Tel. 0740-138-349. (58657-I)
ELADÓ héjatlan tökmag, nagy kapacitású fejtőgép. Tel. 0747-480-255.
(58639-I)
A NIKI PARK üzletben a 100x200 cm-es
és a 90x200 cm-es német Memory Foam
matracok 290 lejért kaphatók a készlet
erejéig. 1989. December 22. utca 113.
szám (kijárat Régen felé). (18482)
ELADÓ ház Nyárádmagyaróson, a
176. szám alatt, bekerítve, 43 ár telken, amiből 30 ár szántó, 13 áron van
a kút, zöldséges, szőlőlugas, gyümölcsfák, 2 szoba, konyha, két
kamra, pince, fedett terasz (14 méter)
és mellékhelyiségek: istálló, csűr,
fásszín, tetejükön szénaszín, nagy
kas, tyúkól. Van villanyáram. Tel.
0365/739-936,
0265/587-177.
(58806-I)
KIADÓ garzont keresek, lejben fizetek. Tel. 0755-377-005. (58821-I)

Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek osztálya
Marosvásárhely, Dózsa György u. 1–3. szám
Tel: 0265/250-982, 194-es mellék
Fax: 0265/261-093
E-mail: Ramona.Munteanu.MS@anaf.ro

Eladási közlemény

A 2007. évi 14-es kormányhatározat 9. cikkelye értelmében, amely az állam
magántulajdonába került javak eladásának módozatait és feltételeit szabályozza, a
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György
utca 1–3. szám, 5-ös iroda, földszint) 2017. február 21-én 10.30 órai kezdettel
nyilvános árverésen (második árverés) értékesíti az alábbi javakat:
– Same Laser 150 DT traktor

– Pronar T66 3/1 típusú egytengelyes utánfutó
Azonosító adatok:

– a traktor Ádámos község Polgármesteri Hivatalánál 049-es számmal van
bejegyezve, motorszériaszáma 001074, Same Laser 150 DT típusú, 6000
köbcentis, 2005-ös gyártmány, piros;

– az egytengelyes utánfutó Ádámos község Polgármesteri Hivatalában a 026-os
számmal bejegyezve, szériaszáma 0345 F, Pronar T66 3/1 típusú, 2005-ös
gyártmány, zöld.
Kikiáltási ár:

– 96.075 lej a traktor esetében

– 29.800 lej az utánfutó esetében

Az árverési lépték a javak árának 5%-a.

A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig (február 20.) az
intézmény iktatójában sínes dossziéban nyújtsák be a következő iratokat: részvételi
kérvény, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi garancia kifizetését igazoló irat (az
összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN
RO42TREZ4765005XXX000201, adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő
személy meghatalmazását (esetenként), a román állampolgárságú román jogi
személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, a külföldi
jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű hitelesített fordítását, a román
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát,
a külföldi
magánszemélyek az útlevél vagy személyi igazolvány másolatát, az adóhivatal
igazolását, hogy az ajánlattevőnek nincsenek tartozásai. Bármely irat hiánya az
árverésről való kizáráshoz vezet. Az árverésre a fentebb közölt helyen és
időpontban kerül sor.

Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–
3. szám, javak értékesítése részleg, 5-ös iroda – vagy a 0265/250-982-es
telefonszámon, belső 194.

Dénes Irén, a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője

Ramona Munteanu, értékesítési részleg

ELADÓ
(58867)

ELADÓ
(58867)

tűzifa.

Tel.

0747-933-367.

tűzifa.

Tel.

0747-677-009.

ELADÓ új balos főzőkályha csempéből.
Ára: 1150 lej. Tel. 0742-552-585. (58852)
TŰZIFA
(58759)

eladó.

Tel.

0752-578-568.

eladó.

Tel.

0753-590-792.

TŰZIFA
(58759)

eladó.

Tel.

0742-522-810.

TŰZIFA
(58759)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és
GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
versenyvizsgát tart
a következő megüresedett állás betöltésére:

III. besorolású FŐREFERENS a monitorozási, szociális szolgáltatások,
stratégiák, szociális szolgáltatások minőségét követő és közkapcsolati
osztályra.
Követelmények: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség,
minimum 9 év szakmai gyakorlat az állás előírta szakmában.
Az írásbeli vizsga 2017. március 14-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő négy munkanapon belül, vagy esetenként a
gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat március 1-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon, a
www.dgaspcmures.ro honlapon. (sz.)
ELADÓK: kanapé, dupla és szimpla
ajtók, kályhacsövek, többféle bútordarab,
konvektor, rádiók, lemezek, órák, korsók,
tégla, szövetek, csergeterítő, porszívó,
többféle edény, 15 db báránybőr, sok
baba, régi székek, kicsiágy, mosógép és
sok egyéb, minden olcsón. Csere is
érdekel. Tel. 0265/242-342. (58882)

ELADÓ 0,47 ha gyümölcsös – 600 lej/ár.
Tel. 0740-086-654. (58884-I)
ELADÓ 2 szobás lakás a Kövesdombon, a Billa mögött. Tel. 0737-797975. (58885-I)
SÜRGŐSEN vásárolok garzont vagy
lakást. Tel. 0745-423-310. (58885-I)

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály

Marosludas, Köztársaság utca 25. szám
Telefon/fax: 0265/411-321
E-mail: Admin.LDMSCFNX01.MS@mfinante.ro

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról

A 2015. évi 207-es, újraközölt és utólagosan kiegészített törvény 250. cikkelyének
1. bekezdése értelmében, amely a pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozik,
nyilvános árverésen értékesítenek 2017. február 23-án 10 órakor a Marosludasi
Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén egyes, az alábbi adósok tulajdonát képező
ingó és ingatlan javakat:
1. MANOILA SZAKMAI KÖZJEGYZŐI TÁRSASÁG, Marosludas, Március 8. utca
1. szám, adószám 25382178, végrehajtási dosszié száma 109-PF
– lakóház (földszint + manzárd): két szoba, folyosó, a hozzá tartozó 259
négyzetméteres területtel Marosludas, Március 8. utca 1. szám alatt,
telekkönyvszám 54588 Marosludas, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 123.320 lej.
Az ár tartalmazza a héát.
2. ORMENIŞAN MARIUS IULIU MAGÁNVÁLLALKOZÁS, Marosludas, Fő út
36D, adószám 28060053, végrehajtási dosszié száma 908
– Opel Astra Caravan, 1997-es évjáratú, benzines, 1598 köbcentis
személygépkocsi, rendszáma MS-09-DJT, működőképes. Kikiáltási ára (50%-kal
csökkentve) 1950 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
3. RG STAHL UND MASCHINENBAU KFT., Marosvásárhely, Pandúrok sétány
43/6., Maros megye, CUI 33462626.
Eladásra kerül egy istálló (C20) az A zónában és a hozzá tartozó 4000
négyzetméteres terület (A zóna) Nagysármáson, a Köztársaság utca 1A szám alatt,
Maros megyében, telekkönyvszáma 50004 Nagysármás, kikiáltási ár (50%-kal
csökkentve) 54.624 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
4. LUCANDRA SERVOEX KFT., Marosludas, Maros utca 6. szám, adószám
4869848, végrehajtási dosszié száma 161. Nyilvános árverésen eladásra kerülnek
az alábbi javak:
– kereskedelmi helyiség: bár és nyári kert telek nélkül Marosludason, a Maros utca
6. szám alatt, telekkönyvszáma 51463 Marosludas, kataszterszáma C2, helyrajzi
száma 117/1/2, kikiáltási ár (25%-kal csökkentve) 59.650 lej. Az ár nem tartalmazza
a héát.
5. DANOLIS PRODCOM KFT., Marosludas, Avram Iancu utca 19A, adószám
7042070, végrehajtási dosszié száma 217. Nyilvános árverésen eladásra kerül:
– N2 Iveco 65C17/Daily haszonjármű, 2006-os gyártás, fehér, 2998 köbcentis,
rendszáma MS-99-DOL. Kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 9.488 lej, az ár nem
tartalmazza a héát.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a
következő iratokat:
– vásárlási ajánlat
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél
– az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési
okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása
– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, hogy
értesítse erről a végrehajtót legkésőbb egy nappal a licit időpontja előtt.
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást a
közzétételtől vagy a tudomásulvételtől számítva 15 napon belül, a 2015. évi 207-es
törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai alapján.
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a
Köztársaság utca 25. szám alatt, vagy a 0265/411-321, 0265/413-222, 0265/413224-es telefonszámon.
Pop Daniela osztályvezető

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-621.
(58897)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(58897)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0758-558-092.
(58897)

KIADÓ bútorozatlan garzon hosszú távra.
Tel.
0365/440-242,
0740-035-489.
(58902)
MAROSSZENTGYÖRGYÖN bérelnék
magánházat (minimum 3 szobásat)
hosszú távra. Tel. 0735-501-421, 0735501-420. (58892)

ELADÓK kicsi és nagy koporsók, 100 liter
törköly (borhot), két komplett ajtó és
ablak, fakanapé, asztalosgépek. KIADÓ 7
ár kert Hídvégen és egy szoba
nyugdíjasnak. Tel. 0265/213-678, 10-18
óra között. (58896)

ELADÓ
Berekeresztúr
határában
szántóterület és kaszáló. Tel. 0749-343330. (58911)

KIADÓ lakrész fiataloknak. Tel. 0746045-457. (58916-I)
ELADÓ Rozenkranz pianínó. Ára:
800 euró. Tel. 0747-689-911. (58918-I)
MAROSVÁSÁRHELYI
állatszerető
gazdit keresek egy szép kutyának, házba.
Jó minőségű szárazeledelt ajánlok. Tel.
0744-573-699. (58928)
ELADÓ 1400-as dízel Ford Fusion.
Tel. 0748-185-598. (58929-I)
SZOBA kiadó Marosvásárhelyen. Tel.
0747-660-411. (-)
ELADÓ bécsi koncertzongora, több
mint 100 éves, Mataulrhek márkájú,
269. példány. Méretei: 1,90x1,45 m,
50 billentyűs, két pedállal. Ára: 5.000
lej. Háromlábú, fekete színű. Tel.
0774-667-307. (58943-I)
ELADÓK
hússertések
vágási
lehetőséggel, malacok, vemhes kocák és
kan. Tel. 0265/435-899. (58958)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Gálfi Esztella Éva
névre
szóló
autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (58933)

TÁRSKERESÉS

ÖZVEGY NYUGDÍJAS FÉRFI társat
keres. Tel. 0770-513-071. (-)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS cégeknek. Tel. 0744-504-536. (18481)
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TERMOPÁN ablakok, vasajtók, redőnyök
szerelése
és
javítása.
Tel: 0744-504-536. www.bizoo.ro/
firma/scprofoservsrl (18481)
ELTELT ÖT ÉV, ELÉRKEZETT AZ
50 ÉVES ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ IDEJE mindannyiunk számára, akik 1967-ben érettségiztünk
az Unirea–Egyesülés középiskolában, a XI. B osztályban, osztályfőnök
Molnár Magda tanárnő.
Találkozás 2017. június 10-én, szombaton 14 órakor a Rosen Garden vendéglőben (Tulipán u.). Várjuk előzetes
jelentkezéseteket a következő elérhetőségeken: H. András – 0727-866200, P. Tibi – 0744-234-670, B. Ernő
(Nőci) – 0742-828-647. (58950-I)
ENGEDÉLYEZETT, CECCAR-tag
könyvelőnő, kft.-k, egyéni és családi
vállalkozások teljes körű könyvelését
vállalom reális áron. Tel. 0745-397763, 8-22 óra között. (58353-I)
VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát
és tetőjavítást. Tel. 0751-847-346.
(58810)
JAVÍTUNK és készítünk tetőt, csatornát. Tel. 0752-377-342. (58668-I)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (58651-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (58753)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (58903-I)
NEM ÁGYBAN FEKVŐ nyugdíjas hölgy
sürgősen
alkalmaz
gondozónőt
ottlakással. Tel. 0365/414-789, 11-17 óra
között. (58904)
VESZÉLYES FÁK vágását vállaljuk
épületek közeléből. Tel. 0742-113848. (58915)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722846-011. (54920)
JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (58927)
KERESEK gyermeket szerető, kedves asszonyt heti 3 alkalommal 4
órára. Tel. 0745-415-821. (59938-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, termopán PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat. Tel. 0744121-714, 0265/218-321. (58941)

MEGEMLÉKEZÉS

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek. Ne sírjatok, én már
nem szenvedek, a fájdalom az,
hogy nem lehetek veletek. Búcsúztam volna, de az erőm nem
engedett, csak a szívem suttogta:
isten veletek.”
Fájó szívvel emlékezünk február
11-én DÁVID JULIÁNNÁRA szül.
Török halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét őrzi
férje, Jancsi, fia, Tibi, menye,
Edit, két unokája: Róbert és Szabolcs. (58858)

Fájó szívvel emlékezünk február
7-én BÍRÓ BÁLINTRA halálának
első évfordulóján. Szép emlékét
szeretettel őrizzük. Szerettei.
(58907)

Ott pihentek, ahol nem fáj semmi, nyugalmatok nem zavarja senki. Ha nyugosztok is a nehéz föld alatt, nem
vagytok elfeledve, szívemben örökké
megmaradtok.
Egy váratlan percben életed véget ért,
mint mikor a rózsát a vihar tépi szét.
Sírodon a virágokra hópelyhek szállnak, oly hirtelen itt hagytál, nem maradt más, csak a bánat és fájdalom.
Hogy ki voltál, leírni nem lehet, csak
Isten tudja és én, más senki sem. A Jóisten vigasztaló és megtartó erejében
bízva emlékeztetem azokat, akik ismerték és emlékeznek a pókakeresztúri születésű dr. KRISÁN
JOLÁNRA, hogy február 12-én van halálának 17. évfordulója.
Gondoljanak rá szeretettel. Ez alkalommal emlékezem szeretett, jó férjemre, KRISÁN ÁGOSTONRA. Április elsején lesz 12
éve, hogy eltávozott az élők sorából. Most is fülembe cseng
kedves hangotok, előttem van szomorú arcotok, hisz életetek
csak küzdelem és harc volt.
„Feléd sóhajtok, drága jó Atyám,
Te adj erőt és vigasztalj meg
Az örök élet hitével,
A feltámadás boldog reményével.”
„Közel van az Úr a megtört szívekhez
és megsegíti a sebhedt lelkeket.”
(Zsolt. 34:19)
A bánatos szívű édesanya és feleség, özv. Krisán Anna.
(58713)
„Maroknyi fény, tengernyi bánat
és mélységes csend maradt utánad. Múlik az idő, de a fájdalom
nem csitul, szemünkből a könny
naponta kicsordul. Neved a szél
simítja egy táblán, az örök kék ég
alatt az örök magány, de mégis
bennünk élsz tovább, mert az
emlék erősebb, mint a halál.”
Mély fájdalommal, megtört, fájó
szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára február 10én, a szeretett férjre, édesapára,
nagyapára, a bedei BUKUR
JÁNOSRA halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (58866)

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek.”
Fájó szívvel emlékezünk KAPUSI
LAJOSRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(58873)

Fájó szívvel emlékezünk február
12-én a nyárádkarácsonyfalvi
születésű TÓTH ELEKRE halálának második évfordulóján. Már
két éve, hogy itt hagytál bennünket, de szívünkben őrzünk, mint
egy drága kincset. A múltba viszszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Múlik az idő,
de a fájdalom marad, betöltetlen
az űr, mely szívünkben maradt.
Csillaggá változtál, barangolsz az
égen, gyere mifelénk, úgy, mint
réges-régen. Tudjuk, hogy nem
jössz, de olyan jó várni, hazudni
a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk…
Szerető feleséged, lányod, vejed
és két szerető unokád: Henrietta
és Szebasztián. (58886-I)

Egy pillanat és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a végtelenségbe. Maradt a bánat és egy
csendes sírhalom, szerető szívünkben örök gyász és fájdalom.
A búcsú nélküli elválás fájó emlékével gondolunk id. TANÁSZI
KÁROLYRA, aki február 11-én
egy éve távozott az örök életbe.
Emlékét őrzi bánatos édesanyja
és az emlékező család. (58890-I)

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk. Az idő múlhat,
az év telhet, hiába hullott rád a sír
göröngye, amíg élünk, az emléked
szívünkben megmarad örökre.
Fájó szívvel emlékezünk február
11-én a szerető édesapára, id.
TANÁSZI KÁROLYRA halálának
első évfordulóján. Bánatos leánya
és fia családjukkal. (58890-I)
Fájó szívvel emlékezünk drága
édesapánkra,
id.
MONAI
KÁROLYRA halálának 20. évfordulóján és szeretett testvérünkre,
MONAI ISTVÁNRA halálának 7.
évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! Szeretteik. (58907)
Kijárunk a temetőbe veled beszélgetni, de bárhogy is fáj,
mégis ott kell téged hagyni. A szívünket adtuk volna életedért, de
a halálnál nincs hely kegyelemért. Fiatal életedért nagyon
megszenvedtél, most nyugodj
békében Isten szent kebelén.
Megszakad a szívünk, hullanak
könnyeink, mert február 10-én 14
éve, 28 évesen örökre megszűnt
dobogni
szerető
szíved.
Mély fájdalommal emlékezünk a
drága
kincsünkre,
MAGÓ
RÓBERT-ISTVÁNRA. Összetört
szívű édesanyád, édesapád, két
öcséd, leánytestvéred és családja.
Könnyes az út, mely sírodhoz
vezet, Isten őrködjön pihenésed
felett. Nyugodj békében, drága
Robikánk! (58917)
Szüleinkre, akiket nagyon szerettünk, az öröklétbe távozásuk után
is fájó szívvel emlékezünk február 10-én és 11-én: SZÉKELY
GYÖRGYNÉ szül. BORBÉLY
ILONKA
18
és
SZÉKELY
GYÖRGY 45 éve hogy megtért a
Mennyei Édesatyához. Jóságukat, áldozatos szeretetüket soha
nem feledjük el. Nyugodjatok békében! Szerető gyermekeik: Magdus, Ági, Jóska, családjukkal
együtt. (58921-I)
Szeretettel emlékezünk február
11-én SZŐCS MAGDOLNÁRA halálának 2. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Az Engi család. (58935)

19

Fájó szívvel emlékezünk február 10-én

RUS GYÖRGYRE halálának harmadik

évfordulóján. Emlékére imádkozunk

február 10-én, pénteken du. 6 órától a
Szent Kozma és Damján plébániatemplomban. Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes!

Gyászoló szerettei. (58889)

Fájdalmunkat nem enyhítik a
múló évek, a mosoly mögött is ott
vannak a fájó könnyek, de mi emlékezünk és emlékeztetjük mindazokat, akik ismerték és tisztelték
a göcsi születésű GYORGYISOR
FERENCET halálának 8. évfordulóján. Szép emlékét, szeretetét,
jóságát szívünkben őrizzük mindhalálig. Csendes álma fölött őrködjön a szeretet és az
emlékezés. Szerettei. (58926-I)

Akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett id. DÁN SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugodalma csendes!
Szeretünk mindig: bánatos feleséged, gyermekeid, unokáid,
vejed, menyed, apatársad és
anyatársad. (58947-I)

Drága szeretteink, PAPP BÉLÁNÉ
szül. SZÁSZ EMMA már 10 éve és
PAPP BÉLA 6 és fél éve pihennek
a körtvélyfájai temetőben. Köszönjük fáradságot nem ismerő
gondoskodásukat, azt a sok jót,
féltő szeretetet, amit Tőlük kaptunk, és ami most is erőforrásként szolgál tovább.
„Emlékük, mint a lámpafény az
estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.”
(Juhász Gyula)
Áldott, csendes pihenést! Szeretteik. (58949)

Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Egy könnycsepp a
szemünkben érted él, egy gyertya
az asztalon érted ég. Nem tudunk
mi neked csak virágot vinni. Nem
tudunk mi érted csak imádkozni.
Szívünk legmélyebb fájdalmával
emlékezünk életünk legszomorúbb napján, február 10-én a
drága jó férjre, édesapára, RÁCZ
FERENCRE halálának első évfordulóján. Drága emlékét őrzi felesége, fia, menye, rokonai, barátai,
munkatársai,
vadászkollégái,
szomszédai. Nyugodjál békében!
Bánatos családja. (58966)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
dr. VARGA
szül. AXELRAD IBOLYA
február 8-án, 90 éves korában elhunyt. Temetése pénteken, február 10-én lesz Izraelben.
Szívünkben él tovább. Nyugodjék békében!
A gyászoló család. (58922-I)

Fájdalomtól megtört szívvel, de a
mennyei találkozás reményében
búcsúzunk a drága édesanyától,
nagymamától,
dédmamától,
anyóstól, rokontól, a székelyszentistváni
id. PÉTERFI ZSUZSANNÁTÓL
aki életének 99. évében csendesen megpihent. Temetése február 11-én 13 órakor lesz a
székelyszentistváni temetőben.
A gyászoló család. (58940-I)
Fájdalommal búcsúzunk a drága
nagymamától, dédmamától,
id. PÉTERFI ZSUZSANNÁTÓL
akit február 8-án átengedtünk
Isten kezébe. Emlékét sohasem
felejtjük el.
Enikő és családja. (58940-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek, férj, testvér,
sógor, nagybácsi, közeli és távoli
rokon,
SZÉKELY SZABOLCS LEVENTE
életének 41. évében február 8-án
csendesen megpihent. Temetése
február 11-én 13 órakor lesz a református temetőben, római katolikus szertartás szerint. Nyugodj
békében!
A gyászoló család. (58960-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesapa, após, nagytata, rokon, barát és jó szomszéd, a nyomáti születésű
id. SÓFALVI PÉTER
73 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Drága halottunk temetése február 11-én 13
órakor lesz a remeteszegi cinteremből, unitárius szertartás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (58961-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk a
mindig mosolygó, családját
szerető és értük dolgozó, szeretett szomszédasszonyunktól. Őszinte részvétünket
fejezzük ki a gyászoló családnak ÉDESANYJUK elvesztése
alkalmából. A Ceahlău utca
16. szám alatti szomszédok.
(58934-I)
Szeretettel gondolunk dr.
ÁDÁM SÁRÁRA, és együtt érzünk volt osztálytársunkkal,
Ádám
Évával
szeretett
ÉDESANYJA halála okozta
fájdalmában. Őszinte részvétünk. Isten nyugtasson békében, Saci! A Bolyai Farkas
Líceum 1976-ban végzett XII.
D osztálya. (v.-I)
Őszinte részvétünk Kátai
Piroskának NŐVÉRE elhunyta
alkalmából. A Senior tornacsoport. (58952-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága halottunk,
MÓZES ATTILA író temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek,
fájdalmunkban
osztoztak. Szerettei. (58954-I)
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SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12,

Munkatársat keres számvezérlésű gépek
kezelésére és lakatos állások betöltésére

Amit kérünk:
– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek.

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

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , moldovanm@duerkopp-adler.ro várunk
További információk a 0265/208-307-es telefonon.

A LOCATIV RT.

– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –

nyilvános árverésen bérbe ad Marosvásárhelyen
nem lakás rendeltetésű helyiségeket, a következők
szerint:

1.1848. út, aluljáró, 123,76 négyzetméter, közélelmezés
2. Ifjúság utca 1., 7,30 négyzetméter, iroda
3. Rózsák tere 1. szám, 2-es helyiség, 80,34 négyzetméter, szolgáltatótevékenység
Az árverésre 2017. február 28-án 10 órától kerül sor a feladatfüzet
alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A szám
alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni február 13-ától, naponta
8–12 óra között (100 lej). Feliratkozni és a dossziét benyújtani február
27-én 12 óráig lehet.
Az árverésen azok vehetnek részt, akik a határidő lejárta előtt benyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak.
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375
(25-ös mellék) telefonszámon vagy a www.locativmures.ro honlapon.

A MUREş INSOLVENCY
SPRL, az átszerveződés alatt
álló
ForAj SoNdE rT.
Maros cég csődbiztosa nyilvános árverést szervez az alábbi
javak értékesítésére:
1.) az adós cég 40 szállítóeszköze
A kikiáltási ár 1.312.843 lej +
héa. A javak teljes listája a
www.unpir.ro, a www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon, illetve a csődbiztos
székhelyén tanulmányozható.
2.) Drillmec MR 7000 fúróberendezés.
Kikiáltási
ár
11.967.777 lej + héa. A felszerelés teljes listája a www.unpir.ro,
a www.smdamures.ro és a
www.olx.ro weboldalakon, illetve a csődbiztos székhelyén tanulmányozható.
3.) Upetrom TDA 160 fúróberendezés. Kikiáltási ár 3.842.240
lej. A felszerelés teljes listája a
www.unpir.ro, a www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon, illetve a csődbiztos
székhelyén tanulmányozható.
A nyilvános árverésre február
17-én 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente
megismétlik
péntekenként
ugyanabban az időpontban, a
javak értékesítéséig. Az árverésen részt vehetnek azok a
magán- és jogi személyek,
akik/amelyek megvásárolják a
feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát
és a részvételi díjat 24 órával az
árverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a
0265/269-700, 0745-146-096,
0736-444-657-es telefonszámokon.

A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:
Elvárásaink:
• pontosság
• figyelmesség
• jó fizikai kondíció
• megbízhatóság
• lojalitás

csomagoló

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Önéletrajzokat személyesen a cserefalvi gyárban (Stejeriş,
nr.115) lehet leadni, illetve e-mailben a hr@surubtrade.ro címre
küldeni. Érdeklődni a 0745-043-920-as telefonszámon lehet.

Sucursala Mures

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.

