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Aszfaltoznak Székelybere községben

12. Harmonia
Cordis Nemzetközi
Gitárfesztivál

Ez évben is Kelet-Európa legnagyobb
és legnépszerűbb gitárfesztiváljának
ad otthont Marosvásárhely. Az augusztus 8-a és 13-a között, immáron
12. alkalommal megszervezett nemzetközi fesztivál programjai idén is a
város különböző pontjain, főbb koncertjei pedig a Kultúrpalotában és a várban zajlanak, ahol több mint tíz ország
elismert művészeit hallgathatjuk….

____________2.
Kötelezettségszegési eljárás
indul Magyarország
ellen
Kötelezettségszegési eljárást indított
csütörtökön az Európai Bizottság (EB)
Magyarország ellen a külföldről támogatott civil szervezetekre vonatkozó
törvény miatt.

____________3.
A katolikus iskola
oktatási feltételei
biztosítottak

Miért is merültek fel jogi problémák a
marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum létrehozásával kapcsolatban? Azok, akik hibáztak, tényleg
korrupt, elvetemült bűnözők?

Ebben a hónapban befejezik a 7,5 kilométer aszfaltszőnyeg építését

Hamarosan befejeződnek az aszfaltozási munkálatok a bekecsalji kisközségben, amely révén új reményt, jövőképet
adhatnak a nemrég még elnéptelenedésre ítélt falvaknak. A polgármester
szerint egyrészt a község legnagyobb
álma válik valóra ezzel a beruházással,
másrészt mintaprojektként könyvelhetik el ezt a fejlesztési fejezetet.

Gligor Róbert László

Régóta tervezi Székelybere a községi utak
korszerűsítését, hiszen hét szétszórt települése
mind félreeső, elöregedő, kevés lélekszámú,
lassú halálra ítélt. Néhány éve elkészült a korszerűsítési terv és annak engedélyeztetése, hogy
bármilyen pályázati lehetőség megnyitása esetén azonnal benyújtható legyen. Első ízben az
Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR)
7.2-es kiírásán próbálkoztak, de nem sikerült
elegendő pontszámot szerezniük, így nem nyer-

Fotó: Gligor Róbert László

tek. Két évvel ezelőtt a Helyi Fejlesztések Országos Programján (PNDL) is benyújtották kérelmüket, amit itt pozitívan bíráltak el, így
tavaly tavasszal alá is írták a támogatási szerződést a fejlesztési minisztériummal. Azóta a
kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzésén dolgoztak, s mivel tervező, tanácsadó és önkormányzat hatékonyan együttműködtek,
tavaly ősszel már ki is írhatták a közbeszerzési
(Folytatás a 3. oldalon)

____________4.
Hazatért
a Seuso-kincs

A Seuso-kincs néven ismert, késő
római ezüstkészlet újabb hét darabjának visszaszerzésével a teljes ismert
leletegyüttes hazatért, amelyet augusztus végéig a Parlamentben mutatnak be a nagyközönségnek – közölte
az MTI-vel szerdán Baán László, a budapesti Szépművészeti Múzeum főigazgatója.

____________5.

Éleslövészet délibábra

Karácsonyi Zsigmond
Megkezdődött a puskaporpazarlás. Medvére vadásznak a
NATO-katonák amerikai vezérlettel. Nem a székelyeket pofozó
macikat vették célba, hanem a geopolitikai érdekek generálta
ősellenséget, az orosz medvét. Természetesen a katonai diplomaták ezt cáfolják, de mindenki számára világos, hogy Putyinéknak szól az erődemonstráció. Mi sem bizonyítja jobban,
hogy a gyakorlatozást az egykori szocialista katonai tömb, a
Varsói Szerződés három volt tagállama: Románia, Magyarország és Bulgária területén tartják, több mint 25 ezer katona
részvételével. Nem valószínű, hogy ebből sok jó származna nekünk. Esetleg a bakaruhákra gerjedő örömlányok és az alkoholkufárok bevétele növekszik jelentősen. De a fináncok nem
sok adót látnak ebből. Sőt, ez a háborúsdi játék a mi zsebünkre
megy. Alig két napja nyilatkozta a frissen felkent kormányfő,
hogy az idei költségvetésben előírt 2 százalékos védelmi kiadást teljesíteni fogják. Vagyis az utolsó lejig elköltik. Ebből
nagyon sok pénz a minket dédelgető amerikaiak zsebébe vándorol. Mert ennek a nagy barátságnak ára van. Johannis államfőt is ezért fogadta tárt karokkal a fehér házi nagyúr. De
nem csak ő elégedett a jelenlegi román hadászati politikával.
Azért nem szívesen nevezném védelminek, mert ugyan mi a
csudát védenek a külföldi harctereken a román zászlóaljak. Legfeljebb a nagyhatalmak érdekeit, miközben abban reménykedünk,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 42 perckor,
lenyugszik
21 óra 12 perckor.
Az év 195. napja,
hátravan 170 nap.

Ma ÖRS és STELLA,
HENRIK
és
holnap
ROLAND napja.
HENRIK: germán eredetű,
jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.
vALUTAÁRFOLyAm

IdŐJÁRÁS

BNR – 2017. július 13.

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 240C
min. 120C

1 EUR

4,5625

100 HUF

1,4852

1 USd

1 g ARANy

4,0069
157,4906

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

15, 42, 16, 4, 7 + 13

NOROC PLUS: 9 4 2 6 4 5

49, 4, 26, 32, 27, 43

NOROC: 9 3 2 3 1 9 5

7, 34, 12, 38, 15, 10

SUPER NOROC: 0 7 2 9 0 8

12. Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál
2017. augusztus 8-13.

Kaáli Nagy Botond
Ez évben is Kelet-Európa legnagyobb és legnépszerűbb
gitárfesztiváljának ad otthont Marosvásárhely. Az augusztus 8-a és 13-a között, immáron 12. alkalommal megszervezett nemzetközi fesztivál programjai idén is a város
különböző pontjain, főbb koncertjei pedig a Kultúrpalotában és a várban zajlanak, ahol több mint tíz ország elismert
művészeit hallgathatjuk: meghívott előadók érkeznek többek között Angliából, Ausztriából, Chiléből, Németországból, Venezuelából, Szerbiából, Magyarországról,
Olaszországból, Argentínából, Oroszországból és itthonról
egyaránt.
A részletekről a fesztivál ötletgazdája és főszervezője,
dr. Beke István Ferenc gitárművész tájékoztatott.
– Idén a változatosságra helyeztük a hangsúlyt, szélesebb
közönséghez kívánunk szólni, ezért nyitottunk más műfajok felé is, de természetesen úgy, hogy ez nem megy a szakmaiság, a szemle világszínvonalának a rovására. Úgy

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

Bútorfestő tábor Szászrégenben

A második alkalommal szerveznek bútorfestő tábort
Szászrégenben, ahol a hagyományos székelyföldi motívumvilágból építkező bútorfestés alapjaival ismerkedhetnek az érdeklődők: felnőttek és gyermekek egyaránt. Az
idei tábort két egyesület közösen szervezi: a For Move
Egyesület, mely a Bethlen Gábor Alaptól nyert támogatást
népviseleti ruhák és íjak vásárlására, illetve a festőtábor
faanyagának beszerzésére, valamint a Csillag Egyesület,
mely a Communitas Alapítványtól kapott támogatást a
szükséges faanyagokra és a szervezés egyéb költségeire
fordítja. A tábor július 17-21. között zajlik az Alexandru Ceuşianu Általános Iskola épületében. Érdeklődni és jelentkezni a 0745-259-798-as telefonszámon, a szervezőknél,
az esemény közösségi oldalán és a helyszínen lehet – tájékoztatott Kiss Andor programfelelős.

Szent Anna-napi búcsú Székelybósban

A Székelybósért Egyesület a Bethlen Gábor Alap támogatásával július 21–23-án Székelybósban Szent Anna-napi
búcsút szervez, melynek célja a régi hagyomány újraélesztése, a faluból elszármazottak számára lehetőséget
teremteni a találkozásra, valamint a magyar közösség erősítése. A búcsún a résztvevőknek alkalmuk lesz betekintést nyerni a színjátszás, a magyar népzene rejtelmeibe,
a lovasbemutató, valamint Kárpát-medencei borok kóstolása sem marad el. A gyerekeknek külön programok lesznek: gyöngyfűzés, arcfestés, mesejáték, és a
hagyományos körhintát is ki lehet próbálni. Kézművesmunkák, gyöngyök, mézek, levendulából készült kellékek,
festett tányérok csalogatják a látogatókat a vásárba.

Válogató

A marosvásárhelyi ASA Futballklub tehetségválogatót tart
2007-ben született gyermekeknek szeptember 1-jéig hetente kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 9 órától
a Víkendtelepen levő 1-es műfüves pályán. Sportfelszerelés szükséges. Érdeklődni Ştian Dorin edzőnél lehet a
0745-754-750-es telefonszámon.

Székelyföldi kirándulás

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Egyesülete július 19-én
kirándulást szervez Parajd–Korond–Szejkefürdő–Udvarhely–Szováta–Vármező útvonalon. A kirándulás utolsó állomásán pisztrángot szolgálnak fel. Iratkozni az egyesület
Bolyai tér 36. szám alatti székhelyén lehet naponta 10-13
óra között.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

gondoltuk, hogy a kizárólagosan klasszikusgitár-előadások
mellett nyitunk a dzsessz, a világzene, a pop-rock műfajok
felé is, hogy színesebbé tegyük a fesztivált. A hatnapos rendezvény egyéni előadásokat és különböző kamarazenei
koncerteket (gitárduó, -trió, -kvartet, gitár-bandoleon duó,
gitár-marimba duó), dzsesszkoncertet, világzene- és rockkoncerteket, szimfonikus koncerteket, a fiatal tehetségek
bemutatkozását, mesterkurzusokat, modern és régi hangszerek bemtatását, illetve az AER akusztikus erősítőrendszer kiállítását is tartalmazza. Az fesztivál főmeghívottja
az angol Jon Gomm, aki először koncertezik Romániában.
Jon Gomm az Egyesült Királyságban, Leedsben él. Énekes és szövegíró, hihetetlenül virtuóz gitárstílussal. Zenéjében a hangsúly a lélekkel teli éneken és dalszövegen van,
a szerzőt sokan megihlették, Robert Johnsontól a Radioheadig. Előadásaiban ötvözi a természetes bölcsességet és
személyes teljesítményeit, lenyűgöző produkciókat kínál
akusztikus gitáron. Jon kétéves korában vett először gitárt
a kezébe (valójában ukulele volt, mivel a szülei nem találtak eléggé kicsi gitárt). Első dalát hatéves korában írta, kesőbb édesapját kísérte, aki zenei kritikus volt a
szülővárosában rendezett koncerteken. Turnéikon a Gomm
családnál gyakran szálltak meg különböző zenészek, akik
órákat tartottak neki – így tanult például B.B. King blueskirálytól és Jack Bruce-tól a Creamből. Napjainkban világszerte turnézik. 2012-ben a Passionflower című dala
világszerte ismertté vált, az interneten túllépte a 12 milliós
nézettséget, ennek eredményeképpen pedig Angliában, Portugáliában, Hollandiában, Brazíliában és Törökországban
is bemutatkozhatott a különböző tévécsatornákon. Rengeteg dicséretet is kapott, David Crosby gyönyörű játékként,
Tommy Lee a legelképesztőbb gitárművészként értékelte,
Steve Lukather pedig zseninek nevezte. Jon nagyon kötődik
a gyökereihez, Észak-Angliához, és kimondottan független
művész, aki többnyire online promoválással szerezte rajongói táborát. Debütáló CD-jét, a Hipertension című lemezt
még megjelenése előtt több mint 50.000 példányban adták
el. Második CD-je, a Don’t panic pedig három napon belül
elfogyott az Amazonon való megjelenés után. Videóit több
mint tízezer alkalommal nézték meg perceken belül a
YouTube-on.
Jon Gomm mellett idén is számos, nemzetközi elismertséget szerzett gitárművész, illetve formáció érkezik Marosvásárhelyre, a Harmonia Cordis Egyesület által szervezett
fesztiválra, amely idén, a mesterkurzusok és különböző kiegészítő rendezvények mellett napi három koncertet kínál
az érdeklődő közönségnek. A részleteket, illetve a napi
programot pedig a későbbiekben ismertetjük.

KöZLEméNy

A Marosvásárhelyi Tanács és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal értesíti a jogi személyiségű romániai egyesületeket és alapítványokat, amelyek helyi érdekeltségű
szociális ellátást nyújtanak, hogy az utólagosan módosított
és kiegészített 1998. évi 34-es törvény és a 2001. évi 1153as kormányhatározat alapján, valamint a 2017. január
26-i 33-as helyi tanácsi határozat 3. cikkelyének 2. bekezdése értelmében 2017. július 20-ig támogatásigénylést
nyújthatnak be.
A 2017. január 26-i 33-as számú helyi tanácsi határozat

RENdEZvéNyEK

Marosszentgyörgyi kis művészek
nemzetközi tábora

Július 17–24. között tartják a marosszentgyörgyi plébánián a marosszentgyörgyi kis művészek nemzetközi táborát 86 gyerek részvételével. Idén 25 gyereket várnak
Kecskemétről kísérőikkel, ötöt Nyárádtőről, a többiek marosszentgyörgyiek és marosvásárhelyiek. Kedden és
szerdán négy csoportban folynak a foglalkozások: kézműves-tevékenység (bútorfestés, agyagozás, nemezelés),
rajz, ezenkívül lesz éneklés és hangszeres oktatás, továbbá vallásos témák boncolgatása és néptánc. Csütörtökön és pénteken zarándoklat-kirándulás
Csíksomlyóra-Gyimesbükkre. Szombaton 20 órától a plébánia tanácstermében kiállítás nyílik a gyerekek munkáiból. Vasárnap 10 órakor táborzáró szentmise lesz a
gyermekek közreműködésével.

Székely-mezőségi népzeneés néptánctábor

Mezőbergenyében július 26-30. között tartják a népzeneés néptánctábort, ahol naponta 10, illetve 16 órától mezőmadarasi és mezőpaniti táncokat, népi gyermekjátékokat,
18 órától népdalokat oktatnak, esténként táncház lesz.
Csütörtökön este 8 órától fellépnek a mezőpaniti hagyományőrző táncosok, szombaton 20 órakor Köllő Miklós a
népi hangszereket mutatja be, 21.30 órakor fellép a Be-

4. cikkelyében foglalt támogatásigénylési dokumentációra
vonatkozó előírások megegyeznek az utólagosan módosított és kiegészített 1998. évi 34-es törvény alkalmazási útmutatójában szereplő előírásokkal.
A dokumentációt a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, az iktatóban
kell benyújtani.
A 2017. január 26-i 33-as számú tanácsi határozat a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal honlapján –
www.tirgumures.ro – olvasható.
kecs néptáncegyüttes. Vasárnap 11 órától református istentiszteletet tartanak, délután 4 órakor a tánccsoportok
mutatkoznak be. Néptáncot Kásler Magda, Farkas Sándor Csaba, Gagyi Lóri és Bende Szende, míg gyermekjátékokat Gálfi Gizella tanít. Zenél az Üver zenekar. Az
eseményt a Kincsásó Egyesület szervezi.

Népi és reneszánsz koncert,
táncház

Július 18-án és 19-én 19 órától a marosszentgyörgyi kultúrotthonban népi gyermektáncházat tart a sepsiszentgyörgyi Georgius és a marosszentgyörgyi Szent Cecília
egyesület az Öves együttes közreműködésével; 22-én 15
órától ugyancsak a kultúrotthonban a csíkszeredai Codex
reneszánsz együttes koncertjére kerül sor, a koncert után
a résztvevők megismerkedhetnek és tanulhatják az erdélyi főúri táncokat.

Kerékpározás és gulyásparti

A Pro Biciclo Urbo civil szervezet kerékpározással
egybekötött gulyáspartit szervez július 15-én, szombaton. A résztvevők a Maros partján tekernek majd Marossárpatakig, ahol gulyásfőzés lesz. Az út teljes
hossza kb. 30 kilométer. Gyerekek is részt vehetnek. A
szervezők az út folyamán kíséretet és felügyeletet,
valamint üstöt biztosítanak. Ha esik az eső, az esemény elmarad. Találkozó július 15-én reggel 9 órakor a
Sörpatikánál. További információk: Kulcsár Béla, tel. 0731417-215.
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(Folytatás az 1. oldalról)
eljárást. A versenytárgyalásra tizenöt cég
nyújtott be ajánlatot, a folyamat idén
februárig húzódott el, a kivitelezés jogát
a marosvásárhelyi Drumserv Kft. nyerte
el. A cég április 4-én kapott engedélyt,
hogy hozzálásson a munkálatokhoz, s
mivel addig beszerezte a szükséges építőanyagokat és a helyszínre szállította a
munkagépeket, egyszerre több fronton
kezdhette el a munkát.
Csak a falvak határáig
A legtöbb időt a hídépítés rabolt el:
Mája és Márkod, valamint Seprőd és
Nyárádszentimre között egy-egy hidat
kellett építeni, továbbá kéttucatnyi átereszt az érintett utakon. Ezekkel párhuzamosan elkezdték az utak alapját
előkészíteni: olyan rugalmas kőágyat
készítettek, amely megakadályozza,
hogy a téli fagyás-olvadás kárt tegyen az
úttestben. Erre egy vastag zúzottkőréteg került, amelyre júniusban már ráhúzhatták az első aszfaltszőnyeget. A
mellékutakkal való találkozásoknál mindenhol átereszeket építettek, és az utak
bejáratát leaszfaltozták. Ezzel párhuzamosan mintegy 15 kilométeren kiásták
a sáncokat. Az aszfaltszőnyeg szélessége csupán 4 méter, de a község vezetője szerint ez is elegendő, hiszen nincs
nagy közúti forgalom, s különben is két
kisautó elfér egymás mellett, továbbá
háromszáz méterenként leállókat is kiépítettek, a kanyarokat kiszélesítették, így
nagyobb járművek érkezése esetén is
biztosított a folyamatos közlekedés.

Székelybere központjában, a templom
és iskola körzetében térköves járdákat is
kiépítettek az utak két oldalán, s ebben
a faluban minden lakóház előtt új bejáró
hidat építettek, mert ezt a falurészt teljesen érinti az aszfaltút. Ugyanis ahhoz,
hogy minden települést össze tudjanak
kötni, a tervezéskor úgy döntöttek, hogy
az aszfaltcsíkok a települések határáig
tartanak, falun belül csak a községközpontban vezet korszerűsített út. Ez nem
jelentett gondot, hiszen a munkálatokkal
egy időben az önkormányzat idén is elvégezte önerőből az utcák kövezését.
Ma már 7,5 kilométer hosszan vezet
korszerű út a Marosvásárhely–Nyárádszereda–Nyárádmagyarós–Sóvárad közötti 135. megyei úttól Seprőd
érintésével Nyárádszentimréig, Berétől
Berekeresztúrig, illetve Berétől Májáig
és Márkodig.
Befejeződött a második, azaz „koptató” aszfaltréteg ráhúzása az úttestre,
hamarosan elkészülnek a forgalmi táblák kihelyezésével és az úttest felfestésével is, majd ezt követően feltöltik és
megerősítik a padkát is. A tervek szerint
ebben a hónapban befejeződik a beruházás kivitelezése, beleértve az apróbb
hibák, esetleges rongálások kijavítását is
– mondta bizakodva a községvezető. A
beruházás összértéke négymillió lejre
rúg, ebből a község hozzájárulása nem
éri el a 200 ezer lejt.
Kendő sem mostohagyerek
Egyetlen települést, Kendőt nem tudták belefoglalni ebbe a beruházásba, s

bár voltak rosszindulatú megjegyzések,
Benedekfi Csaba polgármester kijelentette: Kendő is a községhez tartozik, és
nem mostohagyermek. Ezért már el is
készítették a Márkodtól odavezető két
kilométeres út tervét, és elkezdték az engedélyeztetést, remélhetőleg jövő év tavaszán elkezdik a munkálatot is. Ez a
beruházás egymillió lej körüli összegre
rúg, ezt önrészből fedezi a község, és ez
a pénz el is van különítve a helyi költségvetésben, így a legtávolabb eső település sem marad aszfaltút nélkül. A
kivitelezést és költségvetést az terheli,
hogy a márkodi temető mellett egy támfalat kell építeni, hogy a meredek domboldal ne csússzon majd rá az új útra.
megáll az elnéptelenedés (?)
Benedekfi Csaba még nem igazán
mérte fel, hogy milyen társadalmi hatással bír az utak leaszfaltozása az elöregedett, elnéptelenedő településekre, azt
viszont tudja: a község legnagyobb álma
valósul meg. Mindenképp megakadályozza az elvándorlást, a népesség elszivárgását, és fiatalok már kezdik
megvásárolni az üres házakat, amelyeket nem hétvégi lakként szeretnének
használni, hanem itt akarnak élni, családot alapítani. A mai társadalomban már
szinte alapvető szükséglet a mobilitás, a
közlekedési lehetőségek biztosítása – ismeri el a fiatal polgármester, aki elmondta: bár a község lakosságának nagy
része még mindig a mezőgazdaságból
él, már sokan ingáznak Nyárádszeredába és Marosvásárhelyre dolgozni, így
elengedhetetlenül fontos az utak minősége. Már csak az autók javítási költségeit is nézve – nem beszélve az utazási
időről és a hatalmas porról, ami talán a
legelviselhetetlenebb egy köves út esetén.
Arra a kérdésünkre, hogy a lakosság
hogyan fogadta azt, hogy az aszfaltszőnyeg nem jut el a településekre is, a
polgármestere kifejtette: úgy érzi, az
emberek megértették és elfogadták
érveit, hogy amíg az ivó- és szennyvízhálózatok nem épülnek ki a falvakban, addig értelmetlen lenne az
utcákat leaszfaltozni, hiszen utána
nem lesz anyagi fedezetük azok újjáépítésére.
Az elöljáró bevallotta: tart a balesetveszélyektől, ugyanis már most lehet találkozni száguldó autókkal. Ennek
ellenére szinte mindenki elégedett a beruházással, beleértve az önkormányzatot
is, amely mintaprojektként tudja azt elkönyvelni.

Kötelezettségszegési eljárás indul magyarország ellen

Aszfalt csak a községközpontban, Székelyberében van

Kötelezettségszegési eljárást indított csütörtökön az Európai Bizottság (EB) Magyarország ellen
a külföldről támogatott civil szervezetekre vonatkozó törvény
miatt. A brüsszeli testület emellett újabb szakaszba léptette a
felsőoktatási törvény módosítása
miatt korábban megindított jogsértési eljárást.

Christian Wigand szóvivő a bizottság
szokásos napi sajtótájékoztatóján közölte: úgynevezett hivatalos felszólító
levelet küldtek Magyarországnak, és
ezzel megindult az eljárás a civil szervezetekre vonatkozó, nemrég elfogadott
jogszabály ügyében, amelyet több szempontból is aggályosnak találtak.
Az EB értékelése szerint a jogszabály
indokolatlan „beavatkozást” jelent az
uniós alapjogi chartában garantált jogokba, különösen az egyesülési szabadság terén, illetve a magánélet és a
személyes adatok védelmét illetően is
aggályokat vet fel.
Emellett a testület úgy véli, hogy a
törvény „indokolatlanul és aránytalanul”
korlátozza a tőke szabad mozgását, azáltal, hogy Brüsszel szerint az új nyilvántartásba
vételi,
bejelentési
és
nyilvánosságra hozatali követelmények
diszkriminatívak, és komoly adminisztratív terhet jelentenek az érintett szerve-

zetek számára. Mint írták, a törvény akadályozhatja a civil szervezeteket az adománygyűjtésben,
korlátozva
a
tevékenységüket. Az intézkedéseknek
elrettentő hatásuk lehet, és megnehezítik
az érintett szervezetek finanszírozását.
„A civil társadalom demokratikus társadalmaink fontos pillére, ezért nem
szabad indokolatlanul korlátozni a tevékenységét. Gondosan tanulmányoztuk a
törvényt, és arra jutottunk, hogy nem
felel meg az uniós jognak. Elvárjuk,
hogy a magyar kormány mielőbb kezdjen párbeszédet a kérdés megoldása érdekében” – emelte ki közleményében
Frans Timmermans, a bizottság első alelnöke.
A bizottság azt is kifogásolja, hogy a
törvény értelmében a civil szervezeteknek az adományozók személyét és a
pontos összeget is közzé kell tenniük, és
Brüsszel szerint a törvény nem teremt
megfelelő egyensúlyt az átláthatóság
igénye és az adományozók és kedvezményezettek személyes adathoz és magánélethez fűződő jogai között.
A magyar hatóságoknak egy hónap áll
rendelkezésükre, hogy válaszoljanak az
ismertetett kifogásokra. Ha a felszólító
levélre nem érkezik válasz, vagy Magyarország olyan észrevételeket tesz,
amelyek nem tekinthetők kielégítőnek,
az Európai Bizottság úgy dönthet, hogy

a kötelezettségszegési eljárás következő
lépéseként úgynevezett indokolással ellátott véleményt küld Budapestnek. Ezt
követően – ha szükséges – a bizottság az
Európai Unió Bírósága elé viheti az
ügyet.
Ugyancsak csütörtökön az EB újabb
szakaszba léptette a felsőoktatási törvény módosítása miatt áprilisban Magyarország ellen megindított jogsértési
eljárást. Az uniós jog végrehajtása felett
őrködő szervezet indokolással ellátott
véleményt küldött az ügyben a kormánynak, ami az eljárás második szakaszát jelenti.
A bizottság tudatta, hogy a magyar
válaszlevél alapos elemzése után is
fenntartja korábbi megállapításait, amelyek az eljárás megindításához vezettek.
A módosított törvény ellentétes az
uniós joggal: kérdések merültek fel a
letelepedés és a szolgáltatásnyújtás
szabadságával, valamint a tudományos, az oktatási és a vállalkozási szabadsággal kapcsolatban – közölte a
testület.
Magyarországnak mostantól egy hónapja van arra, hogy összhangba hozza
az uniós szabályokkal a kifogásolt törvényt, mely a bírálói szerint bezárással
fenyegeti a budapesti Közép-európai
Egyetemet (CEU), különben a bizottság
az Európai Bírósághoz fordulhat.

Ország – világ
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Kétezer gyógyszer tűnhet el
a piacról

A generikumokat előállító romániai gyógyszergyártók egyesületének képviselői arra figyelmeztettek
csütörtökön, hogy több mint kétezer gyógyszer tűnhet el a piacról a clawback-adó miatt, amely 30 százalékra nőhet. A generikumokat előállító
gyógyszergyártók romániai egyesülete a clawbackadó differenciált számítását vagy maximálását kéri.
Az egyesület vezetője felhívta a figyelmet, hogy eltűnhetnek a piacról az olcsó, a romániai páciensek
számára hozzáférhető gyógyszerek, és ezzel együtt
az előállítók is megszenvedik az adót.

Alkotmányellenes a tvés rádiótörvény

Az alkotmánybíróság szerdán alkotmányellenesnek
minősítette a román köztelevízió (SRTV) és közszolgálati rádió (SRR) működéséről szóló törvény módosítását, amely a vezetőtanács kinevezéséről szól,
legtöbb 90 nappal a módosító indítvány hatályba lépése után, és amely arra kötelezi a vezetőtanács
tagjait, hogy mandátumuk alatt függesszék fel párttagságukat. Az alkotmánybíróság elfogadhatatlannak minősítette a többi alkotmányossági kifogást. A
döntés jogerős és általánosan kötelező érvényű,
amelyet kiközölnek a két ház elnökének és a miniszterelnöknek.

Gyerekpelenkás csalók

A közösségi hálón elkövetett csalás miatt indított
bűnügyi eljárást a Brassó megyei rendőr-főkapitányság. Több személy tett feljelentést a rendőrségen
amiatt, hogy gyerekpelenka-kedvezményekkel verték át őket. Az édesanyák azért tettek feljelentést,
mert előre kifizették a megrendelt termékek ellenértékét, de az árut már nem kapták meg. Egyesek több
ezer lejre vásároltak pelenkát. Az ország több megyéjében is zajlik a nyomozás, ahol ugyanezzel a
módszerrel károsítottak meg több vásárlót.

Nem változik
a rezidensek ösztöndíja

Rendeletet fogadott el csütörtöki ülésén a kormány,
amelynek értelmében a rezidensorvosok ösztöndíja
továbbra is havi 670 lej lesz. „Az ösztöndíjat az
egészségügyi minisztériumon keresztül az állami
költségvetésből biztosítják” – írja a kormány az
Agerpres hírügynökségnek küldött közleményében.

Kárpótlást nyújt a német állam

Az 1941-es jászvásári pogrom túlélőinek anyagi kárpótlást biztosít a német állam – számol be a The
Times of Israel internetes kiadása. A hírt Julius Berman, a Claims Conference elnöke jelentette be szerdán, miután több mint egy hónapnyi tárgyalás után
sikerült megállapodásra jutnia a német kormánnyal.
A megállapodás értelmében a túlélők kapnak egy
összeget otthoni gondozásra, illetve a Claims Conference programjain világszerte nyújtott kedvezményekkel is élhetnek. Az összeg egy részéből
nyugdíjat adnak a pogrom túlélőinek. Mintegy 15
ezer zsidót öltek meg a jászvásári pogromban 1941.
június 27–29. között, vagy a „halálvonatokon” haltak
meg, amelyeken a tömeggyilkosság túlélőit nyolc
napon át szállították az országban. Ezalatt a zsidók
megfulladtak, éhen vagy szomjan haltak.

Éleslövészet délibábra
(Folytatás az 1. oldalról)

hogy nekünk is jut egy kis morzsa. Mert a nagy üzleteket
megtartják maguknak a demokráciaexportőr nagyhatalmak. Rátelepednek a kőolaj-kitermelésre, a nyersanyagbányászatra, az általuk szétbombázott gazdaság
újjáépítésére. Alig két hete döntöttek úgy a NATO-tagállamok védelmi miniszterei, hogy az atlanti szövetség
megerősíti katonai jelenlétét Afganisztánban. Erre találtak jó magyarázatot, mégis érthetetlen, hogy a társadalmi-gazdasági félzárkózásban sereghajtó Románia
miért akart első lenni a katonai kiadások növelésében.
Vagyis az idén 3,6 milliárd eurót költeni hadászati célokra. Senki nem vitatja, hogy az Európai Unió külső
határainak védelmét meg kell erősíteni az állampolgárok biztonsága érdekében. De az már úri pazarlásnak
tűnik, hogy külföldön játszodjuk a világ csendőrét. Nagyobb szüksége lenne erre a pénzre az egészségügynek,
az oktatásnak. Az államok erejét nem minden esetben
határozza meg harci gépeinek, páncélosainak, gyorsnaszádjainak ütőereje. Sokkal inkább a gazdasági teljesítménye, munkaerejének versenyképessége. Gondoljunk
csak a svájci példára, és ne az amerikai filmek gyorstüzelő hőseire.
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A katolikus iskola oktatási feltételei biztosítottak

A jogász véleménye
Miért is merültek fel jogi
problémák a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum létrehozásával kapcsolatban? Azok, akik hibáztak,
tényleg korrupt, elvetemült
bűnözők?

dr. Kincses Előd,
a Római Katolikus Teológiai
Líceum ügyvédje

Két évvel ezelőtt az Országos
Korrupcióellenes
Ügyészség
(DNA) marosvásárhelyi területi kirendeltsége bűnvádi eljárást indított
a Maros Megyei Tanfelügyelőség
akkori főtanfelügyelője, Ştefan Someşan, valamint a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum
azóta tisztségéből felfüggesztett
igazgatója, Tamási Zsolt József
ellen, folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélés és az igazgatói
tisztség jogtalan felhasználásának
gyanúja miatt, a korrupciós cselekmények megelőzéséről, felderítéséről és büntetéséről szóló 2000. évi
78-as törvény rendelkezései alapján. A bűnüldöző szervek szerint a
marosvásárhelyi Római Katolikus
Teológiai Líceum létrehozása nem
a törvényes keretek tiszteletben tartásával történt, noha a líceum a Marosvásárhely Municípium Helyi
Tanácsa 2014. július 29-i 271-es
számú határozata alapján törvényesen létező oktatási intézményként
szerepelt a tanügyminisztérium által
kibocsátott országos tájékoztatási
útmutatóban! Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség marosvásárhelyi területi kirendeltsége által
végrehajtott szigorú és hosszadalmas nyomozati eljárás következtében kialakult az általános félelem
légköre. Talán ennek következtében
a Maros Megyei Tanfelügyelőség
(ISJM) közigazgatási tanácsa 2017.
február 27-én meghozta a 70-es
számú törvénytelen határozatát. A
határozat szerint, az intézményben
a „2017-2018-as tanévben egyetlen
cikluskezdő – nulladik, ötödik és
kilencedik – osztály indítása sem
engedélyezett”.
A líceum létrehozása során az
első, pusztán adminisztratív jellegű
baklövést – amelyik, véleményem
szerint, a korrupció gyanúját mindenképp kizárja – Marosvásárhely
Helyi Tanácsa követte el, azzal,
hogy 2014. évi 271. számú határozata 1. cikke 5. bekezdésében az
alapító okirat bemutatásának feltételéhez kötötte a Római Katolikus
Líceumnak az iskolai hálózatba
való besorolását – tehát az iskola
alapításának elrendelése helyett
csak javaslat jellegű döntést hozott.
A második, szintén közigazgatási
jellegű tévedés a Maros Megyei Főtanfelügyelőség számlájára írható.
2014. szeptember 12-ei 115-ös sz.
határozatával elrendelte a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai
Líceum mint új, jogi személyiséggel rendelkező tanintézmény létrehozását. Csakhogy a 2011. évi 1-es
számú közoktatási törvény 61. cikkelyének (2) bekezdése értelmében
az iskolahálózatok megszervezése,
az intézmények létrehozása „a helyi
közigazgatási hatóságok feladata,
az utólagos megyei tanfelügyelőségi egyetértés (=aviz conform) elnyerésével”.
Sajnos,
a
tanfelügyelőség az egyetértő láttamozás fogalma helyett a létrehozás
kifejezést használta, noha az isko-

laalapítás a helyi tanács
hatáskörébe tartozik. Alulírott – lehet, hogy régivágású
ügyvédként
–
egyszerűen nem tudom
megállapítani azt, hogy
miben áll ez esetben is az
a korrupciós bűncselekmény, amelynek felderítésén a DNA új típusú
ügyészei évek óta nyomozgatnak, és zaklatják a
szülőket, akiknek semmi
közük az iskolaalapításhoz!
A tanfelügyelőség által
jogalap nélkül elrendelt
beiratkozási tilalom miatt
sajnos a folyamatos oktatási tevékenység megakafajult
a
dályozásáig
helyzet, annak ellenére,
hogy a teológiai líceum
önálló jogi személyiséggel
rendelkezik, és jelenleg is
törvényesen működik. Ezt
a tényt a Romániai Közoktatás Minőségét Szabályozó
Ügynökség
(ARACIP) 2017. 02. 27-i
179-es számú átiratával is
megerősítette, és a Tanügyminisztérium által kibocsátott ez évi rendeletek Remélhetőleg nem az idei volt az utolsó évzáró
is alátámasztják. Figyelmen kívül hagyva ezt a tiszta, amely szerint az Országos Korrupegyértelmű jogi helyzetet, valamint cióellenes Ügyészség (DNA) maa büntetőeljárási tk. 4 cikkének az rosvásárhelyi kirendeltségének az
ártatlanság vélelméről szóló előírá- oktatási folyamatokba való beavatsait, a tanfelügyelőség közigazga- kozása miatt kellett meghozni,
tási tanácsa – többségi szavazattal – megcáfolta a Legfelsőbb Bírói Tameghozta a 2017/70-es számú hatá- nácshoz (CSM) tartozó Bírókat
rozatát, amellyel megtiltotta a tanu- és Ügyészeket Ellenőrző Igazságlóknak a 2017/2018-as tanévben a szolgáltatási Felügyelet 1947/II/
cikluskezdő osztályokba való be- 363/DIP/2017-es számú határozata!
iratkozását. Kétségkívül, a vitatott A CSM Ellenőrző Felügyeletének
határozat jogellenes közigazgatási határozata megállapította, hogy a
aktus és sérti a tanintézmény jogait Maros Megyei Tanfelügyelőség
és azoknak a gyermekeknek és szü- által az iskola cikluskezdő osztályleiknek jogos érdekeit, akik a katoli- aiba való beiratkozást tiltó intézkekus líceum cikluskezdő osztályaiba déseit nem a Korrupcióellenes
Ügyészség ügyésze rendelte el.
szerettek volna beiratkozni.
Ezzel
az indoklással a CSM ellenA határozat kibocsátását köveőrző
felügyelete
eldöntötte azt,
tően azonnal elindítottuk a közigazgatási bírósági eljárást. Az előzetes hogy az illetékes ügyész nem köpanaszunkat 2017. március 2-i vette el a 2004/303-as, a bírák és
számmal iktattuk. Ebben felhívtuk ügyészek jogállásáról szóló törvény
a Maros Megyei Tanfelügyelőség által büntetendő fegyelmi vétséget,
figyelmét arra, hogy a nulladik osz- mivel nem lépte túl nyomozói hatályba való beiratkozási időszak táskörét, nem befolyásolta az oktamárcius 17-ig tart. Ezért azt kértük, tási tevékenységet. Tehát a vitatott
hogy benyújtott panaszunkat a le- tanfelügyelőségi határozat indokohető leggyorsabban oldják meg, lása, miszerint az Országos KorrupÜgyészségnek
az
azért, hogy idejében elindíthassuk a cióellenes
oktatási
folyamatba
való
beavatkoperes eljárást. Az illetékesek barátságosnak egyáltalán nem minősít- zása miatt rendelte el a beiratkozás
hető hozzáállását jellemzi az is, tiltását, nem igaz, ez pedig azt jehogy az előzetes panaszunk vissza- lenti, hogy a közigazgatási döntés
utasítását csak 2017. március 31-én kötelező megindokolására vonatközölték, megvárván a nulladik kozó törvényes előírás hiányzik,
osztályokba való beiratkozási idő- nem teljesült! Amennyiben a közszak lejártát! Ennek ellenére a szü- igazgatási határozat nincs megindolők 23 gyereket ideiglenesen kolva, akkor a közigazgazgatási
törvény értelmében semmis. Az érbeírattak.
Előzetes panaszunk visszautasí- vénytelenségét pedig közigazgatási
tását azzal indokolták, hogy „az Or- bírói eljárás során kell megállapíszágos Korrupcióellenes Ügyészség tani. A Maros Megyei Törvényszék
(DNA) marosvásárhelyi területi ki- sajnos nem tartotta tiszteletben a
rendeltsége
a
2015/P/174-es sürgősségi eljárásra vonatkozó perügyben a főtantanfelügyelő (sz.m.: rendtartási rendelkezéseket, és az
prof. dr. Ştefan Someşan) és a szó- ügyben az ítélethozatalt a kilenceban forgó intézmény igazgatója dik osztályba való beiratkozási ha(sz.m.: prof. dr. Tamási Zsolt) ellen táridő lejárta utánra, július 17-re
elrendelte a nyomozati eljárás elin- halasztotta.
Ismételten felhívom a figyelmet
dítását, ezért a Római Katolikus Tearra,
hogy mindaddig, amíg nem
ológiai Líceum megalapítására és
működésére vonatkozóan fennáll- születik olyan végleges bírósági ítéhat a bűncselekmény elkövetésének let, amelyik kimondja azt, hogy a
alapos gyanúja”. Csakhogy a cik- marosvásárhelyi Római Katolikus
luskezdő osztályokba való beiratko- Teológiai Líceum törvénytelenül
zást tiltó határozat indoklását, működik, a Maros Megyei Tanfel-

ügyelőség nem akadályozhatja a
marosvásárhelyi Római Katolikus
Teológiai Líceum működését oly
módon, hogy megtiltja a tanulók
beiratkozását a cikluskezdő osztályokba. A cikluskezdő osztályokba
való beiratkozás törvénysértő megtiltása kétségtelenül hivatali visszaélésnek minősül!
Ezúttal is rámutatok arra, hogy
abszolút érthetetlen, logikátlan a főtanfelügyelőség érvelése, miszerint
azáltal, hogy megtilja a cikluskezdő
(0., 5. és 9.) osztályokba való beiratkozást, megakadályozza azt,
hogy olyan helyzet alakuljon ki,
amelyik súlyosan és visszafordíthatatlanul károsítja a tanulók iskoláztatását!? E szerint az érvrendszer
szerint a cikluskezdő osztályokba
beiratkozott tanulók sorsát kedvezőtlenül befolyásolná az, ha a
Római Katolikus Teológiai Líceumban folytatnák tanulmányaikat,
ezzel szemben a folyamatban levő
évjáratok (1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12)
tanulói a továbbiakban is akadálytalanul „fejlődhetnének”, esetükben
nem állnak fenn a „kedvezőtlen következmények”? Joggal kérdezzük,
a tanfelügyelőség miért gondolta,
hogy a 0., 5. és 9. osztályba járó tanulók helyzete különbözik a többi
évfolyamra beiratkozott tanulókétól? Arról nem is beszélve, hogy a
tanfelügyelőség védhetetlen és törvénytelen határozatának milyen
káros következményei vannak:
szétválasztja a testvéreket, csökkenti a tanárok óraszámát és a tehetséges, az elméleti osztályokba
igyekvő gyermekeket akaratuk ellenére szakiskolákba telepíti.
Arra is kitérek, senki sem vitathatja azt a tényt, hogy a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai
Líceumban az oktatási tevékenység
lebonyolításához szükséges feltételek teljes körűen biztosítottak:
– jogállásának meglétét az
ARACIP (az egyetem előtti oktatás
minőségét biztosító országos hatóság) és a Román Tanügyminisztérium
ismételten
rögzítette,
kimondván, hogy a Római Katolikus Teológiai Líceum keretében to-

Fotó: Bodolai Gyöngyi

vább folytatható az oktatási tevékenység;
– tényállás: a teljes körű oktatás
folytatásához rendelkezésre áll a
szükséges épület (amelyik ráadásul
a Római Katolikus Egyház tulajdona), valamint az oktatáshoz szükséges anyagi erőforrások; a
megfelelő tanári, adminisztratív
személyzet. Az önálló jogi személyiséggel rendelkező líceum diáklétszáma jóval meghaladja a
kötelező 300 főt.
A Római Katolikus Teológiai Líceum ellen indított harc kiagyalói
szem elől tévesztették azt a tényt,
miszerint a marosvásárhelyi, Mihai
Viteazul 15-16. szám alatti ingatlant
a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék
2005. december 9-én, az 5874-es
számú ítéletével visszaszolgáltatta
a Gyulafehérvári Római Katolikus
Érsekségnek. A visszaszolgáltatás
idején fennálló tevékenység megtartását előíró ötéves kötelezettség
már 2010. december 9-én lejárt.
Ennek következtében az Unirea Főgimnázium további működése a
Római Katolikus Egyház tulajdonában álló ingatlanban kizárólag a tulajdonos
nagyvonalúságának
köszönhető, a Marosvásárhely municípiummal 2014. december 15-én
megkötött bérleti szerződés rendelkezései következtében. A Római
Katolikus Líceum megszüntetése a
25 évre megkötött bérleti szerződés
megszüntetését vonhatná maga
után, aminek következtében az Unirea Főgimnázium (amelyik több
mint 40 éven keresztül a jelenlegi
Petru Maior egyetem épületében
működött, a Papiu líceummal átellenben) kilakoltathatóvá válna.
Természetesen nem az a cél, hogy
a szomszéd kecskéje is elpusztuljon!
Jelenleg tervben van a római
pápa látogatása – ebben az összefüggésben ennek az iskolának a
felszámolása, feldarabolása semmi
esetre sem teremtene kedvező légkört Őszentsége Ferenc pápa történelmi látogatásának létrejöttéhez.
Marosvásárhely, 2017. július 6.

2017. július 14., péntek ________________________________________________ MAGAZIN _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Gróf mikó Imrének egy leveléről

Oláh-Gál Róbert
A Marosvásárhelyi Állami Levéltárnak a
református kollégiumra vonatkozó dokumentumtárában találtam rá az „érdekes aláírások
gyűjteményé”-re. A dosszié Arany László,
Bolyai Dénes, Lukács László, Csengery
Antal, Bihari Sándor, Szemere Bertalan, István nádor stb. kézjegyét tartalmazza, és az
okiratok, melyeken a felsorolt személyiségek
aláírásai vannak, nincsenek semmilyen öszszefüggésben egymással. Valószínűnek tartom, hogy még Koncz József, vagy a régi
református kollégium valamelyik kiváló
könyvtárosa, levéltárosa tette egy dossziéba
ezeket az aláírásokat, gondolva arra, hogy az
utókor majd felfigyel ezekre a személyiségekre. Talán nem érdektelen ezeket az okiratokat áttanulmányozni. Az első meglepetés,
hogy bekerült az okiratok közé egy véleményem szerint utólagosan betett okirat is, mely
gróf Mikó Imrének egy levelét tartalmazza,
ugyanis ez az eredeti összeírásban nem szerepel. Lehetséges, hogy ezt a levelet már az
államosítás után tették a dossziéba, de az is
lehet, hogy egy kutató keverte ide.
Gróf Mikó Imre már az abszolutizmus idején próbálkozott egy erdélyi magyar folyóirat
indításával, ezért felhívással fordult a haladó
gondolkodású arisztokráciához, hogy támogassák a megszületendő magyar kezdeményezést. A levél a mai értelmiségiekhez is
szólhatna, igen sok mára is érvényes gondolatot tartalmaz. Sajnos nem tudjuk, hogy
kinek írta a levelet, valószínű, hogy a református kollégium valamelyik arisztokrata főgondnokához!
A levelet az eredeti, hű olvasatban közöljük:
„Szánandó önámításban él, aki, el nem
akarná ismerni mikép fajunk a létel és enyészet válópontjára van sodorva, nem azért,
mert polgári institutioinak becses rámája
széttört, hanem mert még alig-serdülő nemzetiségünk árván maradt. Politikai viszonyokat az idő ront és teremt, de serdülő
nemzetiség kellő ápolása nélkül könnyen halálos bajba esik, és a megholtat többé feltámasztani nem lehet.
E tudat nyugtalanítja hazafikeblünket.
Nem akarnék, hogy mit őseink szent tulajdon
gyanánt tettek le kezeink közé, nemzeti létünk
jelen romjai közt sirjára találjon. Nemzetünk
geniusát sértenők, ha feltennénk, hogy e tekintetben velünk minden jó magyar kezet nem
fog s nem akarna a nemzetiség közcsaládi
tűzhelye köré gyülve, e szent láng élesztésére
minden lehetőt megtenni. Mert ugyan kifogná
ez árvát dajkálni, e szent tüzet éleszteni, ha
mi magunk nem?

Ámde a nemzetiség is, mint minden organicus lény, organumok, élet-tényezők által
tartja fenn magát, s ennek jelenleg leghatályosabb élettényezője az irodalom, hol most
a nemzet élete csaknem kizárólag nyilvánulhat. Midőn tehát irodalmunkat ápoljuk,
mindég súlyt vetünk a súlyhoz fajunk erkölcsi
mérlegébe.
Erdélyben a más két nemzet ezt felfogta, s
mindenik két lapot tart fenn, hihetőleg áldozattal, de még is fenntartja. Mi a Hetilap-ban
egyetlen erdélyi magyar lapot birunk s ezt is
csak a kiadó és szerkesztő áldozatja tartja
fenn, mi szellemi rugékonyságunkat valóban
szomorító színben tünteti fel! Ha ezen lap is
megtalálna szünni, megerősbülne némelyek
azon nyomasztó, lealázó hiedelme, hogy Erdélyben a magyar elem csak nevében él.
Ezen aggodalomtól illetve jövök felkérni
Uraságodat, hogy mint a nemzet lelkes tagja
vegye e lapot tettleges pártfogása alá, előfizetvén és másokat is körében előfizetésre felkérvén.
Nemzetiségünk szívgyökere a földbirtokra
támaszkodik. A birtok tulajdonosainak kell
utoljára is e föld hív barátainak lenni. A
jogok osztogathatók: a föld a miénk, és hogy
a birtoknak s általa képviselt nemzetiségünknek a hazai erők mérlegében nyomatéka legyen, kivinni a mi kötelességünk, és ezt

Hazatért a Seuso-kincs

A Seuso-kincs néven ismert, késő
római ezüstkészlet újabb hét darabjának visszaszerzésével a teljes ismert leletegyüttes hazatért, amelyet
augusztus végéig a Parlamentben
mutatnak be a nagyközönségnek –
közölte az MTI-vel szerdán Baán
László, a budapesti Szépművészeti
Múzeum főigazgatója.
A Seuso-kincsek visszaszerzését
eredményező, többéves tárgyalássorozat Lázár János, a Miniszterelnökséget
vezető
miniszter
irányításával zajlott, a magyar felet
főtárgyalóként Baán László képviselte.
Orbán Viktor miniszterelnök
szerdán jelentette be a műtárgyegyüttes újabb hét darabjának hazaszállítását: – Kötelességünket teljesítettük, és visszaszereztük a Seusokincsek páratlan fontosságú, felbecsülhetetlen
leletegyüttesének
második hét darabját – fogalmazott,
hozzátéve: a kormány álláspontja,
hogy a felbecsülhetetlen értékű
nemzeti kincseinknek, a „családi
ezüstnek” Magyarországon van a
helye.

nemzeti gazdászatunk virágzása által érhetjük el. Anyagilag hatalmas nemzet mindig
tud magának erkölcsi súlyt is
biztosítani. Ide, ezen érzet, ezen
meggyőződés
terjesztésére,
meggyökereztetésére lesz irányozva e lap fő törekvése, mi
által egyszer smind a szellemi
erők fejlesztését is sikeresen
elémozdítja. A kedély irodalom
köréből jövőben csak nemzeties
vagy practicus irányú műveket
fogad be hasábjaira. A szerkesztő folyamodott, hogy lapjában a politikai eseményekről is
adhasson közléseket.
Általában jövőre ugy van elintézve ezen lap ügye, hogy a
szerkesztő egyenes és kizáró vezetése mellett minden méltányos igényeket kielégíthet, mire
elég kezességet nyújt az, hogy
hazánk tekintélyes birtokosai és
capacitasai segédkezesöket e
végre felajánlották.
Mi hisszük, hogy ezen lap a
körülmények korlátai közt
ugyan, de becsülettel fog mozogni és kiérdemli, hogy szívünk melegével és eszünk
világával éltessük.
Tegye meg tehát mindenki a magáét, és
soha se feledjük, hogy nemzetiségünk tekintetében felelősek vagyunk őseinknek, a historiának és unokáinknak.
Kolozsvár, dec. 14-én 1853.
Gróf Mikó Imre
Berde Áron szerkesztő”
Az erdélyi sajtó történetének néhány ismertetőjéből kimaradt ez a Mikó Imre által
indított és Berde Áron által szerkesztett, abszolutizmus korában megjelenő Hetilap. De
a Székely Mikó Kollégiumot bemutató
weblap már nagyon alaposan beszámol
Mikó Imrének erről a korai kezdeményezéséről:
Mikó hiába sietett haza, Erdély nem fogadta tárt karokkal: a hatalom számára éppúgy nem volt eléggé megbízható, mint 1848
decemberében, a magyar társadalom egy
része pedig ‘48-as szereplése miatt bizalmatlan maradt vele szemben. Egyébként is, a magyarság mint nemzeti testület kevés életjelt
adott magáról. Potenciális vezető rétege szétszóródott: egy része börtönben ült, a másik
az emigráció útját járta, a többség pedig
igyekezett otthonától minél távolabbi településeken meghúzódni, hogy átvészelhesse a
nehéz időket. Csak egy maroknyi, a vakmerőségig bátor értelmiségi csoport szervezkedett,
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összeesküvéssel próbálva az emigráció terveihez igazodni, ám mozgalmukat leleplezték,
és újabb kivégzések, üldöztetések kezdődtek.
Közismert persze, hogy a volt vezető rétegből
nem kevesen az abszolutizmus kiszolgálóivá
váltak.
Mindezektől eltérő cselekvési módot választott egy főleg tanárokból, közírókból álló
kolozsvári értelmiségi kör. Ennek tagjai már
az ötvenes évek elejétől megpróbáltak kitörni
a tétlenségből, s 1852-ben Berde Áron kollégiumi tanár szerkesztésében sikerült megalapítaniuk a Hetilap című gazdasági közlönyt.
Mikó felismerte a lehetőséget, (...) rövidesen
a kör vezetőjévé vált. A Hetilap 1853. június
4-i számában már „irodalmunk és nemzetiségünk legtevékenyebb pártfogójának” nevezték.
Elméleti írásait áthatja az elhivatottságtudat (...). Nem dicsőségre vágyott, hanem –
amint maga mondotta – „használni akart”
áldozatkészségével és munkásságával. Vagyonának jelentős részét közcélokra áldozta:
iskolák és más erdélyi intézmények mecénása
volt.
Mikó Imre abból az általános nemzetkoncepcióból indult ki, amely a nemzet legfőbb
ismérvének a nyelvet tartotta. Az „anyai
nyelv” tehát csere vagy alku tárgya nem
lehet. Az idegen nyelv meghonosodása maga
után vonja az idegen kultúra beözönlését, ez
pedig a nemzeti nyelv és kultúra elsorvadását eredményezheti. Legfontosabb feladat
tehát a nemzeti nyelv és kultúra megőrzése,
az irodalom fejlesztése. A kultúra alapja viszont a (szélesen felfogott) történeti hagyomány: a szülőföld, ennek örökölt politikai és
társadalmi intézményei, a nemzeti szokások
és erkölcsök. Elválaszthatatlan ezektől a
nemzeti öntudat, amelynek „kiapadhatatlan
forrása” a nemzet történelme. A hagyomány
tehát az alap, a kiindulópont, ám ez nem
zárja ki a változást, a haladást, mint ezt az
1848-ban bekövetkezett újítások is bizonyítják.1
Mikó Imre levele a mai időkre is érvényes
megállapításokat tartalmaz. Folyóirataink, újságjaink, könyvkiadásunk válságban van, ha
az anyaország nem biztosítana anyagi hátteret, talán a legtöbb kiadó, folyóirat, művelődési intézmény már rég bezárt volna. Ezért
ma is megszívlelendő Mikó Imre figyelmeztetése!
IRODALOM
Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană
Mureş, Fondul Colegiul Reformat Tg-Mureş,
Număr actului 372., Anul 1848-1915.
1

http://www.szekelymikokollegium.ro/index.php?vm=1&cikk_id=1

gyenesen láthatja a közönség au- nak, majd a Magyar Nemzeti Mú- ről a kormány a későbbiekben fog
gusztus végéig naponta 12 és 18 óra zeumba kerülnek a műtárgyak. A dönteni – közölte Baán László.
Baán László felidézte: Magyar- között, ezután országjárásra indul- Seuso-kincs végleges elhelyezésé- (MTI)
ország sosem mondott le a leletegyüttes tulajdonjogáról, ezért az
elmúlt években folyamatosan tárgyalt a most hazatért műtárgyakat
őrző Marquess of Northampton családi alapítvánnyal, amely – a Wilson család alapítványával történt
2014-es repatriálási megállapodáshoz hasonlóan – nem tette vitássá,
hogy a kincsek törvény szerinti tulajdonosa Magyarország, és csak a
kincsek megszerzése, őrzése és
tudományos földolgozása költségeinek kompenzálására tartott
igényt.
Mint hangsúlyozta, Magyarország a tárgyalások eredményeképpen – ugyanúgy, mint 2014-ben –
most sem vételárat, hanem kompenzációs díjat fizetett a Seusokincs
hét
darabjáért
a
leletegyüttest eddig birtokló személyeknek. Három évvel ezelőtt
15 millió, most pedig a leletegyüttes még értékesebb darabjai esetében 28 millió euró
(mintegy 8,6 milliárd forint) volt
Fotó: Illyés Tibor – mTI
a visszaszerzés költsége. A kincseket a Parlamentben kiállítva in-
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10 éve az EU-ban (26.)
1.
2007. január 1-jén lépett be Ro- Ê
mánia az Európai Unióba. A rejtvénysorozat
fősoraiban
egy
akkoriban erre az eseményre íródott
NESZE u
humoros vers sorai találhatók. A
vers címe, szerzője és annak lakhe- éRTéKE: 3,14
lye is a rejtvénysorozatban van elÊ
rejtve. Ezúttal a vers 49. és 50. sora
alakul ki.
A cím betűi a felül számozott koc...ÁdÁm u
kákból gyűjthetők össze.
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A LUIGI PIRANdELLO

című pályázat nyertesei:
CZIRJÁK mÁRIA, Galambod, 33. sz.
vASS EdIT, Marosszentgyörgy,
Teilor u. 12/20.. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
mATTIA PASCAL KéT éLETE;
HAT SZEREPLŐ SZERZŐT KERES.
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 július 7-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Für Elise
Skandi: Ha a mennyet mondod részül,
Innen oda egy se készül.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
marosvásárhelyen,
Győzelem tér
18. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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VÍZSZINTES: 1. Kertész, pomológus, 200 éve született (János). 10. Felénk. 11.
Kocsiszín. 12. Angol írónő, 200 éve hunyt el (Jane). 17. ... Callas (szoprán). 19. Varróeszköz. 20. Zöld (angol). 21. ... Lanza (tenor). 22. Fenyőféle. 23. ... avis (ritka madár).
24. Városrész! 25. Csak félig! 26. ... Sylvia (szoprán). 27. A házi istenek helye a római
házban. 28. Dick..., J. Verne 15 éves kapitánya. 30. Marosparti város. 33. Japán drámai
műfaj. 34. Pamutszövet. 36. Vályú. 38. NH3. 40. Régi szovjet vadászgép. 42. United
Kingdom (röv.). 43. Országgyűlési hely (1707). 44. Szibériai tenger. 45. Brazília NOBjele. 46. Lóbiztató. 48. Magyaros dal. 49. A fiú párja. 50. Nyelvész, történész, 150 éve
született (István). 51. Színésznő, Kolozsváron is, 150 éve született (Emma). 53. Irodalomtörténész, 300 éve született (Károly András).
FÜGGŐLEGES: 1. Rostnövény. 2. Errefele! 3. Női név (máj. 3.). 4. Jugoszláv focikapus volt. 5. Művészi hármas. 6. ... mays (kukorica). 7. Félelem! 8. Szertartás. 9. Közoktatási politikus, 150 éve született (István). 13. Hatalom gyakorlása. 14. Este (olasz). 15.
Üdítő ital. 16. Bent bent! 18. Szabados Béla operettje. 20. Spanyol zeneszerző, zongorista, 150 éve született (Enrique). 21. Rögeszme. 22. Orosz autómárka. 24. Érvényes,
hatályos. 26. Erdélyi színész (Árpád). 28. Ércesen, zengőn (zene). 29. Néma dán! 31. ...
Pavone (énekes színésznő). 32. Regény- és drámaíró, 125 éve született (János). 34.
Egytagú algebrai kifejezés. 35. Imádkozzatok! (latin). 37. Körutazás. 39. Olasz atlétanő
(Rosa). 41. Nagy kazah tó. 44. Rejtjelkulcs. 45. Teke- vagy sakkfigura. 47. Kígyóhang.
48. A nátrium vegyjele. 49. Kettősbetű.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket július 27-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 Francisco Goya spanyol
festő egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Egy bizonyos helyen – Távbeszélő készülék. 7. Lélegzik – Gally. 8.
Kugli – Mata …, híres kémnő. 9. Bátorkodik – Tályog része! 11. Orosz katonai repülőgép
– Lista egynemű hangzói. 12. Ünnepélyesen átad – Cipő legalsó része. 14. A tetejére –
Zergefej! 15. Békaporonty – Hegyi virág. 18. Tanít – Kismértékben. 19. Előbbre jut –
Nyüszít, szűköl a kutya. 22. Rangjelző szó – Kutya. 23. Adósságot megad – Alacsony ló.
25. Kopasz – Lócsemege. 27. Pára – Tagadószó. 28. Settenkedik, lopakodik – Táblakép.
30. Azonos betűk – Az oxigén és fluor vegyjele. 31. Vészkürt, duda – Madárbörtön.
FÜGGŐLEGES: 1. Alapgondolat, mondanivaló – Cserél. 2. Fazekas-alapanyag – Ab
ovo. 3. Latin kötőszó – Költői sóhaj. 4. Víziállat – Francia, spanyol és máltai gépkocsijelzés. 5. Állam – Fontos akta. 6. Űrmérték – Tagad. 10. Ahhoz hasonló – Fosztogat. 13.
Többkarú állat – Maja romváros Guatemalában. 16. Meleg ellentéte – Tigriskígyó. 17.
Nincs mit ennie – Elővigyázatos. 20. Manilakender – Dél-európai nép. 21. Görög mitológiai nőalak – Oszlop, pilótafa. 24. Nemesgáz – Fatörzs, tuskó. 26. Helyhatározó rag –
Román és olasz autójelzés. 29. Mutatószó – Numero, rövidítve.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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)
TERMOPÁN, REDŐNYÖK, VASAJTÓK, SZALAGFÜGGÖNYÖK szerelése és javítása. www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl Tel.
0744-504-536. (59902-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (19073-I)
MAGAS KERESETI LEHETŐSÉG baráti környezetben! Teraszos
vendéglő Marosvásárhely főterén SZAKÁCSOT alkalmaz. Tel. 0723003-110. (19045-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (6046)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyermekek számára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (60046)
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)
NÉMETORSZÁGI gyermekpénz- és adó-visszaigénylés teljes körű
ügyintézése. Uniontax, Predeal utca 10. szám. Tel. 0773-372-571.
(19044-I)
A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT
és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet, komoly hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futároknak).
Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre várjuk.
Részletek a 0265/311-470-es telefonszámon, 4062-es mellék. (60051)
ALKALMAZUNK SZEMÉLYZETET GYORSÉTTEREMBE
(FAST-FOOD). Nagyon jó munkakörülményeket ajánlunk. Vonzó fizetés + sok egyéb juttatás. Csak nők jelentkezését várjuk, számukra
megfelelő állás napi 8 órás munkaprogrammal. Tapasztalatra nincs
szükség. A személyzet minden hivatalos állami ünnepen szabad. Követelmények: komoly hozzáállás, szorgalom, csapatmunkára való alkalmasság, jó kommunikációs készség ápolt/gondozott külső. Az
önéletrajzokat nyújtsák be a Victor Babeş utca 19. szám alatti PORCUŞORUL POFTICIOS-ba. Tel. 0748-591-437. (2272-I)
NŐ és FÉRFI ELADÓKAT alkalmazunk! Tapasztalat nem szükséges, mindenki betanításban részesül. Jelentkezz önéletrajzoddal a
cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.-I)
Az ORTOPROFIL KFT. versenyvizsgát hirdet, meghatározott
időre, egy TERMÉKMENEDZSERI állás betöltésére a cég beszerzési
osztályán (irodai munka). Elvárások: angol-, román- és magyarnyelvtudás, felsőfokú végzettség, az MS Office felhasználói szintű ismerete,
jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség. Az állás betöltésénél
előnyt jelent: eladásban szerzett tapasztalat, ECDL (European Computer Driving Licence), egészségügyi ismeretek. Az érdeklődők elküldhetik szándéknyilatkozatukat, ajánlólevelüket és önéletrajzukat
a 0265/210-576-os faxszámra vagy a következő e-mail-címre:
resurseumane@ortoprofil.ro, 2017. július 17-ig. (sz.)
ELADÓ-SZÁMLÁZÓ MUNKATÁRSAT keresünk azonnali kezdéssel VÁSÁRHELYI ÜZLETÜNKBE. Érdeklődni a 0265/307-221es telefonszámon vagy a secretariat@deltatherm.ro e-mail-címen.
(19087)
SZERVIZTECHNIKUST alkalmazunk KAZÁNOK JAVÍTÁSÁRA.
Hosszú távú munkalehetőség, béren kívüli juttatások. Pályakezdők jelentkezését is várjuk – betanítjuk! Ne hagyja ki! Érdeklődni a
0265/307-221-es telefonszámon vagy a secretariat@deltatherm.ro email-címen. (19087)
Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. a legalacsonyabb árakon biztosít TELJES TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁST. Júliustól INGYENES A SZÁLLÍTÁS a megye egész területén. Megköszönve
bizalmukat, nonstop rendelkezésükre állunk. Tel. 0745-606-269, 0745606-215. (sz.-I)
Az RCS&RDS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG marosvásárhelyi kirendeltsége DISZPÉCSERT alkalmaz. Az állás leírása: a kábeltévé-/internet/telefonszolgáltatásra előfizetők hibabejelentésének továbbítása a
ticketing rendszeren keresztül a szervizcsapatokhoz. Követelmények:
jó kommunikációs készség, felelősségteljes és ügyfélközpontú magatartás, rugalmas munkaprogram vállalása, stressztűrés, nyitott legyen
az új dolgokra, pozitív hozzáállás, magabiztosság. A tapasztalat és az
ismeretek ezen a téren előnyt jelentenek.Az érdekeltek leadhatják önéletrajzukat a marosvásárhelyi Digi Store üzletekben vagy az RCS-RDS
székhelyén: Marosvásárhely, Dózsa György út 65-67. szám alatt, a titkárságon, vagy elküldhetik a secretariat.mures@rcs-rds.ro e-mailcímre. (sz.-I)
A STATEX KFT. FAFARAGÓKAT keres munkakönyvvel. Tel. 0744963-346. (2356-I)
MAROSVÁSÁRHELYI ÁLLATPATIKÁBA ÁLLATORVOST és
TECHNIKUST alkalmazunk. Előnyök: nyolcórás munkaidő, szabad
hétvége, vonzó, teljesítményalapú bérezés. Az önéletrajzot és a szándéklevelet a kobakdoki@yahoo.com e-mail-címre várjuk. (2351-I)
A BACKAMADARASI POLGÁRMESTERI HIVATAL versenyvizsgát szervez egy III. besorolású REFERENSI ÁLLÁS meghatározatlan időre való elfoglalására a Backamadarasi Polgármesteri Hivatal
kataszteri és mezőgazdasági osztályára. Az írásbeli vizsgát 2017. augusztus 17-én 9 órától, az állásinterjút 2017. augusztus 21-én 10 órától
tartják a Backamadarasi Polgármesteri Hivatal székhelyén. A beiratkozási iratcsomót 2017. augusztus 7-ig kell benyújtani a polgármesteri
hivatal székhelyén. A jelentkezőknek meg kell felelniük a közalkalmazottakra vonatkozó, utólag kiegészített és módosított, újrakibocsátott 1999. évi 188-as törvény 54. cikkelyében megfogalmazott minden
feltételnek. A sajátos feltételek, a könyvészet és a pályázati dosszié
iratainak jegyzékét kifüggesztették az intézmény székhelyén. Bővebb
felvilágosítás a vizsgabizottság jegyzőjétől igényelhető a 0265/710290-es telefonszámon. (19152)

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

JÓKÍVÁNSÁG

A Săvineşti sétányra
PEPELLA SÁNDORNAK
és ÉVÁNAK 52. házassági
évfordulójuk alkalmából
kívánunk sok örömet és
boldogságot. Joli és Bandi.
(2238-I)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
HÁROMSZOBÁS lakás eladó Marosvásárhelyen, a Rodniciei utcában, 82
m2 alapterületű, magasföldszinten,
két vécé, zuhanyzófülke, saját pincével (18 m2), pincelejárattal a lakásból.
Irányár: 69.000 euró. Részletek a
0755-469-694-es
telefonszámon.
(2350-I)
ELADÓ 24 m2-es víkendház fából
Vármezőn, 1000 m2-es terület, villany,
víz, gyümölcsfák, építkezési lehetőség. Tel. 00-36-20-347-8859, 0744197-474. (2354-I)
ELADÓ ház kerttel Szentgericén, a
központban. Tel. 0741-597-505, 0743874-410. (2378)

ELADÓ 2 szobás lakrész harmadik
emeleten a régi Tudorban. Tel. 0722-965337, 12-18 óra között. (2336)

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti lakrész
hőszigetelt, rendezett tömbházban a
Kárpátok sétányon. Új nyílászárók, saját
hőközpont. Érdeklődni a 0744-277-151es telefonszámon. (2296)

ELADÓ családi ház Marosvásárhelytől
16 km-re, Marossárpatakon, a 178. szám
alatt, 26 ár területtel. 110 m2-es lakás,
bebútorozva, gáz, villany, víz bevezetve,
kétszintes (A+P). Alkudható ár. Tel. 0752945-834. (1932)
ELADÓ Backamadarason 40 ár beltelek 774 m2-es, masszív (tégla) gazdasági épülettel, központi zónában,
aszfaltút mellett, villany-, gázlehetőséggel. Vállalkozóknak többféle tevékenységre alkalmas. Utcafront: 29 m
beépíthető üres rész. Tel. 0775-352793. (1056-I)
ELADÓ bontás végett háromszobás
téglaház Székelyberében. Tel. 0748264-201. (2180-I)
KIADÓ 2 szobás, bútorozott, saját
hőközponttal és termopán ablakokkal
felszerelt tömbházlakás a régi Tudor
negyedben. Érdeklődni a 0741-406028-as telefonszámon lehet. (2294-I)
KIADÓ 2 szobás lakás a Kövesdombon. Tel. 0751-584-484. (2373-I)
NYUGDÍJAS néni kvártélyt keres. Tel.
0770-142-750. (2346)

MEGBÍZHATÓ tanárnő kiadó garzont
vagy különálló lakrészt keres hosszú
távra. Tel. 0756-607-969. (2384)

ELADÓK új matracok 240 lejtől. Tel.
0744-438-594. (18998)

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY MAROSVÁSÁRHELYI
POSZTLICEÁLIS ISKOLÁJÁBA a 2017–2018-as tanévre a következő
szakokra lehet iratkozni:
–
általános,
gyógyszerész-, laboratóriumi, radiológiai, balneofiziokinetoterápiás és gyógytornászasszisztens, román és magyar
tagozatra.
Érdeklődni
a
0760-663-942-es
telefonszámon
lehet,
illetve
Marosvásárhelyen, a T. Vladimirescu utca 122. szám alatt, a Dacia
Általános Iskola udvarán. (59987)

FELVÉTELI A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS
ASSZISZTENSKÉPZŐ ISKOLÁBA
Az ökumenikus jellegű Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző
Iskola a 2017/2018-as iskolai évre felvételit hirdet a 3 éves ÁLTALÁNOS
ORVOSI ASSZISZTENS szakra (28 államilag támogatott hely).
Beiratkozás az iskola titkárságán: Deus Providebit Tanulmányi Ház,
Marosvásárhely, Rózsák tere 61.
Időpont: 2017. július 10-25. között, telefonszám: 0746-651-180. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

NÉMETORSZÁGI és HOLLANDIAI GYÁRI MUNKÁRA keresünk férfi és női MUNKAERŐT. Tel. 0755-497-510, 0755-260-156,
9-17 óra között. (2386)
NYÁRÁDREMETE POLGÁRMESTERI HIVATALA versenyvizsgát hirdet egy TANÁCSADÓI állás betöltésére a szociális osztályra. Követelmények: felsőfokú végzettség, számítógépes ismeretek,
jó kommunikációs készség, valamint a könyvészetben leírt törvények
alapos ismerete. A könyvészet megtekinthető a hivatal székhelyén. Az
írásbeli vizsgára 2017. augusztus 16-án 10 órakor kerül sor a hivatal
székhelyén, a szóbeli 2017. augusztus 17-én 10 órától lesz. A versenyvizsgához szükséges iratokat 2017. augusztus 7-én 14 óráig lehet benyújtani. További információkkal a 0265/347-112-es telefonszámon
szolgálunk. (sz.-I)
ALKALMAZOK TIR-SOFŐRT C+E kategóriával Románia–Magyarország útvonalra. Tel. 0745-593-372. (19151-I)

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi
a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember
lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7 év után megnősült;
Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian Nagyváradon
összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres vállalkozás
tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

ELADÓK 3 hónapos süldők. Tel.
0744-387-183. (1983-I)
ELADÓ a katolikus temetőben rendezett
sír. Tel. 0771-697-390. (2266)

ELADÓ kombinált szekrény, kanapé,
rekamié, fotelek, asztalok, antik bútor,
fűnyíró gépek. Tel. 0745-616-157,
0365/449-882. (2327)
ELADÓ ikreknek való kiságy és polcok. Tel. 0745-534-445. (2339-I)
VÁSÁROLOK régi légkondis Dacia
Logant. Tel. 0725-028-228. (2383)
ELADÓ fehér gyógyszertári bútor és
új Vaillant gázbojler. Tel. 0265/261822 (Marosvásárhely). (2385-I)
ELADÓ 2000 darab bontásból származó égetett tégla Szentpálon, a 109.
szám alatt. Ára alkudható. Tel. 0747961-801. (2349-I)
ELADÓK kicsi és nagy koporsók,
komplett ajtó és ablak, asztalosgépek,
boroshordók, 120 kg körteborhot (cefre)
pálinkának.
Kiadó
két
szoba
nyugdíjasoknak. Érdeklődni naponta 1018 óra között a 0265/213-678-as
telefonszámon. (2362)
ELADÓ Samsung televízió kitűnő
állapotban. Tel. 0741-618-083. (2378)
TŰZIFA eladó. Tel. 0747-877-789.
(2092)
TŰZIFA eladó. Tel. 0740-910-651. (2067)
TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(2145)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-883-361.
(2111)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.
(2111)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-946-913.
(2145)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837290. (2147)
ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748-977768. (2239)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-621.
(2291)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(2291)

ELADÓ váltóeke, kombinátor, tárcsás
kaszák, gabonaőrlő malom, 450 literes
vegyszerező, áramfejlesztő (220-380 V),
5
kW-os
benzinmotor,
betonkockakőprés, döngölő (béka) - lemez. Tel.
0743-860-354, 0745-404-666. (2398)
ELADÓK a gyártótól: kerítés- és oszlopfedlapok, kéményelemek, kerítésés falburkolók, virágtartók, támfalelemek, járólapok, szegélykövek, betonzsaluk.
Tel.
0745-600-645.
www.vikingbeton.ro (2403-I)

MINDENFÉLE
Értesítjük a Marosvásárhelyi 4-es
Számú Középiskola 1957-ben végzett diákjait, hogy 60 éves érettségi
találkozónkat 2017. szeptember 30án tartjuk. Részvételi szándékotokat,
kérjük, mielőbb jelezzétek, és mozgósítsátok ismerős osztálytársainkat is.
Tel. 0265/260-283, 0749-216-828,
0720-178-886. (2311-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2220)
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HAT HÓNAPOS keverék kutyus otthont
keres. Az oltások és az egészségügyi
könyv az új gazdira lesznek kiállítva,
melyek költségét teljes mértékben
fedezem. Tel. 0742-121-868. (2325)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (2134)
FELKÉSZÍTEK
matematikából
és
informatikából. Tel. 0741-460-304. (1968)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (19049-I)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (717-I)
CÉG
10%
KEDVEZMÉNNYEL
építkezési munkát vállal: háztetők
készítését
(Lindab
cserépből)
és
javításokat,
bádogosmunkát,
cserépforgatást, bontást, belső-külső
munkálatokat,
kapuk,
kerítések
készítését, szigetelést stb. Tel. 0747-634747. (1944)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847346. (2303)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(19090)

INGYENES
ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzsmirigy-,
mellvizsgálat,
csontsűrűség-mérés. Előjegyzés telefonon: 0740158-526, 0265/311-771. (2277)
KÁRPITOZÁST vállalok. Tel. 0766-316825. (2337)

VÁLLALUNK bármilyen munkálatot:
ácsmunkát,
tetőjavítást,
csatornakészítést,
cserépforgatást,
Lindab
lemezből tetőfedést, festést, vakolást,
szigetelést.
Nyugdíjasoknak
20%
kedvezmény. Tel. 0737-351-963. (2342)

VÁLLALUNK bármilyen munkálatot:
tetőjavítást, csatornakészítést, cserépforgatást, Lindab lemezből tetőfedést,
festést,
vakolást,
szigetelést.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0740-651-354. (2341)

Közlemény

A Csíkszereda, Márton Áron utca 18, P4, Hargita megye székhelyű B&B
Insolvency Solutions IPURL, az eladósodott Emivas Cons Kft.
cégfelszámolója, nyilvános árverést hirdet a cég alábbi ingó és ingatlan
javainak értékesítésére, a következőképpen:
1. Ingatlan: 1-es számú farm (volt raktár és szálláshelyek), műtrágya, vegyszer,
valamint gyümölcs raktározására alkalmas helyiségek, szálláshelyek, irodák,
mezőgépészeti karbantartóműhely, egyéb helyiségek (kapusfülke, istálló, fedett
raktér, mosdó, kukoricakas). Beépített összfelület 2.069,97 négyzetméter, teljes
felület 2.366,97 négyzetméter, 30.535 négyzetméter hozzá tartozó területtel Bátos
község külterületén, mintegy 4–5 km-re a község határától, a vajolai kijárat felé.
Kikiáltási ár: egy tömbben 411.600 lej.
2. Ingatlan: 7-es számú farm – volt Decebal farm, raktár és szálláshelyek:
gyümölcsválogató és -fagyasztó csarnok, szálláshelyek, irodák, más helyiségek
(kapusfülke, karbantartóműhely, istálló, fedett raktér, gyomirtóraktár). Beépített
összfelület 3.056,70 négyzetméter, teljes felület 4.431,94 négyzetméter, a hozzá
tartozó területtel, ami három egymáshoz közel álló terület, összesen 9000
négyzetméter, Bátos község kültelkén, mintegy 2,5–3 km-re a község határától, a
vajolai kijárat felé. Az ingatlanokat a kiszolgáló állóeszközökkel együtt adják el.
Kikiáltási ár: egy tömbben: 621.600 lej.
3. Ingatlan: 10-es számú farm – volt gyümölcsfagyasztó raktár (fagyasztó,
válogatócsarnok, irodahelyiségek, mellékhelyiségek). Beépített összfelület:
5.163,18 négyzetméter, teljes felület 5.727,18 négyzetméter, a hozzá tartozó
13.444 négyzetméter területtel Bátos község kültelkén, a község határában, a
dedrádszéplaki kijárat felé, az ingatlanokat kiszolgáló állóeszközökkel együtt.
Kikiáltási ár: egy tömbben 795.200 lej.
4. Ingatlan: Tó farm – a volt üdülőház a szivattyúházzal együtt. Beépített összfelület:
297,94 négyzetméter, teljes felület 297,94 négyzetméter, a hozzá tartozó 1.217
négyzetméter területtel Bátos kültelkén, mintegy 4–5 km-re a község határától, a
vajolai kijárat felé. Az ingatlanokat az állóeszközökkel együtt adják el. Kikiáltási ár
egy tömbben: 138.173 lej.
Ugyanakkor eladásra kerülnek szállítóezközök is, melyek kikiáltási ára 101.981 lej.
A javak teljes jegyzéke a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható. Az árak nem
tartalmazzák a héát.
Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély, aki/amely igazolja,
hogy 24 órával az árverés előtt garanciaként befizette a kikiáltási ár 10%-át, a
részvételi díjat, és megvásárolja a feladatfüzetet. Az árverés a cégfelszámoló
székhelyén lesz 2017. július 21-én 14 órától, amit a javak értékesítéséig minden
héten pénteken ugyanabban az időpontban megismételnek. Bővebb felvilágosítás
a 0366/100-551-es és a 0748-836-713-as telefonszámon.
Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szovátai Pénzügyi Osztály
Szováta, Fő út 159. szám
Tel.: 0265/570-310
Fax: 0265/577-509
e-mail: Admin.SVMSCFNX01.MS@mfinante.ro

Közlemény

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vontakozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelyének 2. bekezdése értelmében közöljük az érdekeltekkel, hogy 2017. július
28-án, Szovátán, a Fő út 159. szám alatt árverésen értékesítik a következő adós
személyek ingatlan javait:
KURI CSABA, Havadtő 107. szám, Maros megye, CNP 16907032644112, első
árverés:
– 1000 négyzetméteres beltelek Szovátán, szám nélkül, kikiáltási ár 38.941 lej,
amihez hozzáadódik a 19%-os héa. Az ingatlan tehermentes.
PIROSKA IMRE, Szováta, Akácfa utca 11. szám, Maros megye, CNP
1780926264248, hatodik árverés:
– 670 négyzetméteres beltelek Szovátán, az Akácfa utca 11. szám alatt, kikiáltási ár
13.000 lej, amihez hozzáadódik a 19%-os héa. Az ingatlan tehermentes.
* a héa megállapítása az utólag módosítottt és kiegészített 2015. évi 227-es törvény
VII. fejezetében előírtak alapján történik.
Aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, értesítse erről a végrehajtót az
árverés időpontja előtt.
A vásárlásban érdekeltek az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat:
vásárlási ajánlat, az árverés indulási árának 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését
igazoló irat (az összeget a Szovátai Kincstárhoz kell befizetni, IBAN-számla:
RO79TREZ4825067XXX000913, adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő
személy meghatalmazása, a román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott
cégbejegyzési okirat másolatát, a külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat
román nyelvű fordítását, a román magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány másolatát, a külföldi magászemélyek a személyi igazolvány vagy az
útlevél másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy nem az adós cég
közvetítői.
Az árverezendő javak Szovátán találhatók.
Bővebb tájékoztatás a Szovátai Pénzügyi Osztály székhelyén vagy a 0265/570310-es telefonszámon.
Az eladási közlemény közzétételének időpontja: 2017. július 14.
Gliga Csilla, a végrehajtó szerv vezetője

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (2343)
GYÓGYPEDIKŰR, -MANIKŰR. Házhoz
is megyek. Tel. 0770-780-518. (2355)
15% KEDVEZMÉNNYEL VÁLLALOK: tetőkészítést, bármilyen javítást, ácsmunkát, bádogosmunkát,
cserépforgatást, beltéri javítást. Tel.
0747-871-270, István. (2376-I)
VÁLLALOK 15% kedvezménnyel: tetőkészítést, ácsmunkát, bármilyen javítást, bádogosmunkát, tetőfestést.
Tel. 0758-639-258. (2379-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2389)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó
szívvel
emlékezünk
SZATMÁRI KÁLMÁNRA halálának
második
évfordulóján.
Hiányod elviselni nehéz, szívünkben örökre megmarad az emlékezés. A legszebb emlék a szeretet,
amit magad után hagytál.
Felesége, lánya és testvére.
(2338-I)

Szomorú szívvel emlékezünk július 15-én a szeretett férjre, a
drága jó édesapára, nagytatára,
testvérre, rokonra és jó barátra,
OLTEAN IOSIFRA (Jóska) halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (2374-I)

Kegyelettel
emlékezünk
dr.
SZÖVÉRFY BIRÓ ÁGNESRE, a
MOGYE nyugdíjas adjunktusára
halálának 5. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Moldovan Victor és családja.
(2357)

Lelked már messze jár, a mi szívünk még mindig fáj. Örökké szerettünk, soha nem feledünk.
Szívünkben örök fájdalommal
emlékeztünk július 13-án VAJDA
LÁSZLÓRA halálának harmadik
évfordulóján. Emlékét őrzi felesége, lánya, veje, két unokája,
testvére és a rokonok. Végtelen
szeretetedért, jóságodért a Jóisten őrizze nyugalmadat! Pihenj
csendesen! (2377-I)

„Érezzétek és lássátok meg,
hogy jó az Úr! Boldog az ember,
aki őbenne bízik.”
(Zsolt. 34,9)
Kegyelettel
emlékezünk
BOGDÁN MAGDA EMESÉRE
szül. Ignátz halálának 20. évfordulóján, aki istenfélő és alázatos
életével szívünkben felejthetetlen
emléket állított. Szerettei. (2387)

Fájó szívvel emlékezünk a
marosszentgyörgyi
LÁSZLÓ
SÁNDORRA halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Két lánya és
azok családja. (2405-I)
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„Nem múlnak ők el, kik szívünkben
élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők
itt
maradnak
bennünk
csöndesen még.”
Fájó szívvel emlékezünk július 14-én
id. NAGY JÓZSEFRE halálának
hetedik évfordulóján. Szép emlékét
szeretettel őrizzük.
Szerettei. (2380-I)
Az
igazi
szeretet
megtanít
szenvedni, megtanít mérhetetlen
fájdalmat érezni, csupán egy dolgot
nem: felejteni. Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek, hiába szállnak
árnyak, álmok, évek.
Szívünkben
örök
fájdalommal
emlékezünk 2006. július 14-ére,
amikor
elveszítettük
a
marosvásárhelyi
SZÉKELY
SÁNDOR-JÓZSEFET.
Emléked őrizzük egy életen át.
Felesége, fia és családja, leánya és családja. Nyugodj
békében! (2395-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, édesanya, nagymama,
testvér, anyós, rokon, valamint jó
szomszéd, az IRA volt dolgozója,
SZABÓ OLGA
szül. Horváth
vásárhelyi lakos
életének 79. évében csendesen
megpihent. Temetése július 17én, hétfőn 14 órakor lesz a református temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (-I)
Szomorú szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték a marosvásárhelyi születésű
SZILÁGYI ISTVÁN ZSOLTOT
hogy drága fiam 38 éves korában
hirtelen elhunyt. Temetése július
15-én 12 órakor lesz a református
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Édesanyád, Erzsébet. (2363-I)
Szép volt veled, szomorú lesz
nélküled.
Amíg csak élek, siratlak tégedet!
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom drága élettársamtól,
SZILÁGYI ISTVÁN ZSOLTTÓL
aki örökre itt hagyott.
Ani. (2363-I)
Fájó szívvel búcsúzunk bátyámtól,
id. KERTÉSZ JÁNOSTÓL
a Mobex volt dolgozójától, aki
életének 86. esztendejében elhunyt. Temetése július 14-én de.
10 órakor lesz a katolikus temetőben.
Búcsúzik tőle testvére, Zoltán,
fiai, Zolika és Lóránd, valamint
ezek családja. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (v.-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk,
id. KERTÉSZ JÁNOS
július 12-én elhunyt.
Búcsúznak tőle testvérei: Márton, Sanyi és Zoli családjukkal
együtt. Emléke legyen áldott,
nyugodjon békében! (2390)
Szívem fájdalmával búcsúzom
drága jó bátyámtól,
BERECZKI ZOLTÁNTÓL.
Lelked, remélem, békére talált.
Szerető húgod, Irma és családja.
(2399-I)

Szomorú szívvel búcsúzom szeretett bátyámtól,
BERECZKI ZOLTÁNTÓL.
Nyugalmad legyen csendes!
Szerető húgod, Etelka és családja. (2399-I)
Fájó szívvel, könnyes szemmel
búcsúzom szeretett öcsémtől,
BERECZKI ZOLTÁNTÓL.
Emléked örökké megőrzöm.
Szerető bátyád, Tibor és családja. (2399-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély együttérzésünket és
őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak
KERTÉSZ JÁNOS elvesztése
miatt érzett fájdalmában. A
Metli család Németországból.
(v.-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki kolléganőnknek, Galambfalvi Annamáriának szeretett
ÉLETTÁRSA elhunyta miatt
érzett fájdalmában. Vigasztalódást kívánunk! Kollégái a
Maros Megyei Törvényszékről. (2391)
Szomorú szívvel búcsúzunk
volt munkatársunktól, SURDU
JOLÁNTÓL. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. Az Egrestői Elemi
Iskola
munkaközössége.
(2396)
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Surdu Gabinak és
Alinak ÉDESANYJUK elvesztése alkalmából. Farkas Béla
és családja. (2397)
Szomorú szívvel értesültünk
nagybátyánk, a szovátai
BERECZKI ZOLTÁN haláláról.
Ezúton fejezzük ki őszinte
együttérzésünket családjának, családunknak. Kamilla és
Zsolt. (2399-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ÁLLÁSHIRDETÉS

A Maros Megyei Tanács 2017. augusztus 16-án
versenyvizsgát szervez egy kezdő szakmai fokozatú, I-es besorolású tanácsosi állás betöltésére
a Műszaki Igazgatósághoz tartozó munkálatokat
követő osztályra.
A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács székhelyén kerül sor (Maros megye, Marosvásárhely,
Győzelem tér 1. sz.).
Az írásbeli vizsga időpontja: 2017. augusztus
16-a, 10 óra.
Az interjú az írásbeli vizsgát követő 5 napon
belül lesz megtartva, a pontos időpontot az írásbeli vizsga eredményével egy időben közöljük.
A jelentkezőknek eleget kell tenniük a köztisztviselők jogállásáról szóló, illetve azt utólag kiegészítő 188/1999-es törvény 54. cikkelyében
megszabott követelményeknek.
A részvételi feltételek, a könyvészet, a pályázati
dosszié iratainak jegyzéke megtalálható az intézmény székhelyén és a www.cjmures.ro honlapon.
A beiratkozási iratcsomót jelen hirdetés Románia
Hivatalos Közlönyének harmadik részében való
megjelenésétől számított 20 napon belül lehet
benyújtani a Maros Megyei Tanács székhelyén.
További információk a 0265/263-211-es telefonszámon (1233-as mellék) kérhetők.
Péter Ferenc
Paul Cosma
ELNÖK
JEGYZŐ
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