
Panaszözön
Január 4-étől új cég vette át a szemét-
szállítást Marosszentkirályon. A ko-
rábbi vállalkozás nyolc éve végezte a
szolgáltatást. A váltás alaposan felfor-
gatta a község életét, a helyiek több
panaszt is benyújtottak a polgármes-
teri hivatalhoz, hogy nincsenek meg-
elégedve az új szolgáltatással.

____________4.
Háromszáz éves 
a református 
kollégium 
1718-ban a Református Főkonzisztó-
rium arra kérte Marosvásárhely
Nemes Tanácsát, melynek tagjai több-
ségében reformátusok voltak, hogy ne
ellenezze a Sárospataki-Gyulafehér-
vári Kollégium Marosvásárhelyre tele-
pítését.

____________5.
Oroszország,
Szentpétervár
Az UNESCO statisztikái szerint Szent-
pétervár a világ tíz turisztikai látoga-
tásra leginkább érdemes városainak
egyike. A teljes történelmi belváros
része az UNESCO kulturális öröksé-
gének, több mint 2000 (!) műemlékvé-
delem alatt álló épülettel. A
közbiztonság jó, nincsenek koldusok,
hajléktalanok. 

____________15.
Válaszolt is meg
nem is a kombinát
a Maros KK-nak
Kitérő választ adott a marosvásárhelyi
vegyi kombinát sajtóirodája a Maros
Kosárlabdaklub elnökének és alelnö-
kének szerdai vádjára.

____________17.

Dorin Florea polgármester szerint a Poklos-patak befedése és
beépítése nem egy „felmelegített” terv, mint ahogy a sajtó
írta. Mint tegnapi sajtótájékoztatóján kifejtette: mindig is
napirenden volt, csak az elmúlt években a politikum akadá-
lyozta a megvalósítását. A vízügyi igazgatóság jelenlegi ve-
zetője azonban partnernek bizonyul a beruházás
elkezdésében – tette hozzá a városvezető.

„El fogjuk kezdeni a Poklos-patak beépítését. Régi a terv, de a kör-
nyezetvédelmi minisztérium éveken át gátolt abban, hogy megvalósít-
hassuk. Ezúttal a Maros megyei vízügyi igazgatóság vezetőjével,
Cristian Bratanovici-csal tárgyaltam, aki egyetért azzal, hogy a Poklos-
patak átkerüljön a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal ügykezelé-
sébe” – jelentette be tegnap Marosvásárhely polgármestere. Dorin Florea
a Népújság kérdésére elmondta, három hónappal ezelőtt kezdte el 

Bombahír és valóság
Bombahír, amire mindenki felkapta a fejét, a szerda délutáni botrá-

nyos vita az Európai Parlamentben a romániai igazságügyi törvények
kapcsán. Bizonyára boldog volt Macovei, hogy sikerült saját európai
színtérre vinnie a több mint egy éve folyó hazai iszapbirkózást.

A botrányos EP-vita során kiderült, hogy az Európai Bizottság
„osztja a tüntetőknek a román igazságügy helyzetével kapcsolatos ag-
godalmát”. Az Európai Unió jogérvényesítésért felelős biztosa, Vera
Jourova az igazságügyi törvények módosításainak felülvizsgálatára
szólította fel a romániai hatóságokat. Kiemelte Johannis „kulcsszere-
pét ebben a folyamatban”. Szerinte az elnök „nagyon komolyan kezeli
a témát”. Olyannyira, hogy szó nélkül elment sízni vagy napfürdőzni,
senki sem tudja pontosan.

A dolog visszássága, hogy a vitatott törvényeket megalkotó és elő-
terjesztő igazságügy-miniszter szót sem kapott, még azt sem engedték
meg neki, hogy a kérdésekre válaszoljon a Jourova szerint „objektív”
vita során. A tárcavezető jogos elégedetlenségének adott hangot, hogy
olyanok mondtak ki szentenciákat, akik nem is olvasták a törvényt. Ez
pont ennyire igaz a hazai tüntetőkre is. Azok nagy része sem igazán
tudta, miért tüntet, csak ment, mert hívták a Facebookon. Az igazság-
ügyi tárca vezetője szerint a cél nem az igazság kiderítése volt. Ezen
a híren sok ismert „politikai elemző” elcsámcsogott, pártállása és
szimpátiája szerint. Érdemi vita kevés volt, de a vitázók annál jobban
kieresztették a hangjukat.

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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A vízügy nem ellenzi 

Befednék a Poklos-patakot



Villanyoszlopnak ütközött egy fiatalember 
A Marosvásárhelyhez közeli Hidegkúton (Recea) tegnap reggel fél 7-

kor megsérült egy 22 éves fiatalember, miután autójával lesodródott az
úttestről, és egy villanyoszlopnak csapódott. A balesetet szenvedett férfit
feszítővágóval szabadították ki a roncsok közül, enyhébb sérüléseket
szenvedett, és kórházba szállították – tájékoztatott a rendőrfelügyelőség
szóvivője. Az E60-as országúton történt baleset miatt a környéken – Nyá-
rádtőn és Vidrátszegen – egy időre megszakadt az áramszolgáltatás, több
mint ezer fogyasztó maradt villanyáram nélkül. A Nyárádtői Polgármesteri
Hivatalban közölték, hogy a szolgáltatás 8 órára helyreállt. 

Immár ötödik éve, hogy Marosszent-
györgyön is megszervezik ezt a ren-
dezvényt a helyi polgármesteri
hivatal, a gyulafehérvári családpasz-
torációs iroda és a Centrum Família
Egyesület közreműködésével. 

– Fontos számunkra, hogy községünkben
lelkileg, szellemileg is erősítsük a családo-
kat, mert meggyőződésem, hogy a község és
egész nemzetünk legalapvetőbb tartópillére
az erős keresztény család – nyilatkozta 
Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgár-
mestere. – Ezért, a községfejlesztési munká-
latok mellett, nagy hangsúlyt fektetünk a
közösségfejlesztési tevékenységre is: alkal-
makat szervezünk a gyerekek, a tinik, a diá-
kok, a hölgyek, a házasok, az idősek és a
rászoruló családok számára is. 

Az idei meghívott Böjte Csaba ferences
szerzetes, aki közel ötezer árva vagy szegény
gyerekről gondoskodik az általa vezetett Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány révén. Böjte atyának sok értékes buzdítása
van, ami a házasságot illeti, és több házastársi kapcsolatot
megerősítő könyve is megjelent. Ezért hívták meg idén a
marosszentgyörgyi rendezvényre.

A világszerte és immár Erdély-szerte is több éve meg-
szervezésre kerülő Házasság hete rendezvénysorozat fő

célja, hogy ilyenkor, a szerelmesek napja környékén is
hangsúlyozza az Isten akarata szerinti házasság fontossá-
gát, erejét és szépségét, megerősítse a gyengülő köteléke-
ket és felélessze a pislákoló lángokat.

A marosszentgyörgyi rendezvényre, amelyre nem keve-
sebb, mint 100 házaspár jelentkezett be előzetesen, a helyi
Sólyom vendéglőben kerül sor ma (péntek) este 6 órakor.

A betegek világnapja
A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat és a Gyulafe-
hérvári Caritas szervezésében idén is megemlékeznek a
betegek világnapjáról. A rendezvény február 12-én, hétfőn
a 10 órai szentmisével kezdődik a belvárosi Keresztelő
Szent János-templomban. Ezt követően a Deus Providebit
Házban a máltai fiatalok előadása, idősek vicces történetei
és citeramuzsika szórakoztatja az egybegyűlteket. A ren-
dezvény szeretetvendégséggel zárul. 

Huszonhét éves 
a Magányosok Klubja 

A Marosvásárhelyi Magányosok Klubja megalakulásának
huszonhetedik évfordulóját ünnepli. A zártkörű ünnepségre
február 13-án 16 órakor a Deus Providebit Ház Szent Mi-
hály termében kerül sor.

In memoriam Haller József
A Kós Károly Akadémia és a Romániai Képzőművészek
Szövetsége Maros megyei fiókja közös szervezésében
kerül sor Haller József marosvásárhelyi képzőművész em-
lékkiállítására február 27-én, kedden 17 órakor a maros-
vásárhelyi Kultúrpalota Art Nouveau galériájában. Az
elismert művész múlt évben bekövetkezett halála óta ez
az egyik legátfogóbb, a művész teljes munkásságát bemu-
tató reprezentatív emlékkiállítás.

Farsangtemetés Szalonna 
és bandájával

A Jazz&Blues klubban rendhagyó módon február 13-án,
kedden este 8 órától farsangi mulatságot és táncházat tar-
tanak Szalonna és bandája közreműködésével. Muzsikál
még Moldován István zenekara és az Öves együttes. A
táncoktatás elmarad. Szervező a Folk Center Alapítvány. 

Fát koboztak el
Február 7-én a makfalvi rendőrök Hármasfaluban megállí-
tottak egy szovátai illetőségű gépjárművezető által vezetett
rönkszállító autót, amely 21,95 köbméter rönköt szállított.
A járművezető valótlan adatokat tartalmazó kísérőlapot
mutatott fel, ezért megbüntették, és a 4000 lej értékű szál-
lítmányt elkobozták. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma ABIGÉL és ALEX, 
holnap ELVIRA napja.
ELVIRA: eredete vitás: egyesek
a nyugati gót Al(ah)wara névből
(jelentése: mindent megőrző), míg
mások az arab–spanyol Elmira
névből származtatják.

9., péntek
A Nap kel 

7 óra 36 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 37 perckor. 
Az év 40. napja, 

hátravan 325 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. február 8.

1 EUR 4,6533

1 USD 3,8025

100 HUF 1,4957

1 g ARANY 160,2321

IDŐJÁRÁS
Havazás várható

Hőmérséklet:

max. 30C
min. -20C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

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

21, 41, 42, 37, 44 + 20 NOROC PLUS: 1 0 3 1 2 0

8, 31, 38, 24, 34, 27 SUPER NOROC: 3 3 5 1 1 9

3, 29, 23, 40, 39, 9 NOROC: 0 0 2 3 5 7 2

Böjte Csaba atya az előadó a marosszentgyörgyi
Házasság hete rendezvényen

Február 10-én, szombaton negyedik alkalommal kerül sor a maros-
szentgyörgyi magyar egyházi és kulturális közösségek szervezésében
a hagyományossá vált farsangtemetésre. Az esemény programja: gyü-
lekező 15.30-kor az iskola előtt. A menet 16 órakor indul. Útvonal:
Tóvalvi u. – Kultúr u. – Erdély u. – Görbe u. – Béke u. – Erdély u. –
Gázkút u. – Orgona u. – Borzás u. – Állomás u. – Erdély u. – kultúr-
otthon. A bábuégetés 18 órakor kezdődik a kultúrotthon mögött. Min-
denkit szeretettel várnak a szervezők.

Ima élő falak között
Február 13-án, kedden 18 órától a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum, azaz a felfüg-
gesztett Római Katolikus Teológiai Líceum
XI. B, K osztályainak diákjai részvételével,
az Örökségünk őrei mozgalom keretében,
a Szem csapat szervezésében rendhagyó
tevékenység lesz Marosvásárhely főterén.
A lebontott templom helyén egy ferences
imára (Szent Antal-litánia) kerül sor az
atyák vezetésével. Ilyen liturgikus tevé-
kenység a bontást követő 47 évben nem
volt. Muzsikál a Remény egyházi együttes.
A lebontott templom falai helyett a diákok
fognak állni, és gyertyával világítanak a
falak helyén. 

Bálint-napi bál
A Marosvásárhelyi Női Akadémia és a
Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács
szervezésében február 17-én 19 órától Bá-
lint-napi bál lesz. Helyszín a Romarta Lu-
xury Events bálterme, Győzelem tér 24.
szám. Zenél Ábrám Tibor és zenekara,
énekel Buta Árpád. Asztalfoglalás naponta
11-20 óra között Koreck Máriánál, telefon:
0722-318-605.

Borverseny 
Dicsőszentmártonban
Február 17-én, szombaton 18 órától a
Három Fenyő vendéglőben ismét meg-
tartja a dicsőszentmártoni Szent Márton
Borlovagrend az Alsó-Kis-Küküllő menti
borversenyt. A díjkiosztó ceremóniával
egybekötött borkóstolón és vacsorán a
szászcsávási cigányzenekar zenél. A bor-
mintákat a megszokott helyeken lehet le-
adni február 14-éig, a benevezési díj
mintánként 15 lej, az ünnepi vacsora ára
60 lej. Bővebb tájékoztatást a borlovag-
rend nagymestere, Orbók Ferenc nyújt a
0787-808-233-as telefonszámon.

Gézengúz 
gyermektáncház 
A Gézengúz játszóház hétfőn 17 órától a
marosvásárhelyi Studium Prospero Kultu-
rális Központba – Forradalom utca 8. szám
– farsangi mulatságba várja az óvodáso-
kat. Muzsikál Sinkó András és az Öves
együttes. 

RENDEZVÉNYEK



Újabb nyolc influenzás beteg halt
meg az elmúlt tíz napban, így 16-
ra emelkedett a ragályos beteg-
ség áldozatainak száma – közölte
csütörtökön Sorina Pintea egész-
ségügyi miniszter.

A tárcavezető szerint a betegség terje-
dése ellenére nem lehet még járványról
beszélni az egészségügyi világszervezet
szabványainak értelmében. Hozzátette:
tavaly ilyenkor már 21 halottja volt az
influenzának Romániában.

Az országban két jelentősebb fertőzési
gócpont alakult ki: az egyik Bukarest-
ben, a másik Jászvásáron.

A jászvásári regionális onkológiai in-
tézetben egyébként a héten látogatási ti-
lalmat rendeltek el, miután kiderült,
hogy 11 rákos beteg is megfertőződött
influenzával. Az influenzás betegek
közül az egyik – aki leukémiában szen-
vedett – hétfőn életét vesztette. A kór
Székelyföldön is halálos áldozatokat kö-
vetelt: Csíkszeredában egy 65 éves, más
betegségekben is szenvedő nő számára
vált végzetessé, hogy influenzavírussal
is megfertőződött, Maros megyében
pedig egy 50 éves és egy 40 éves influ-
enzás férfi vesztette életét, mindkettejük-
nek más betegsége is volt.

Az egészségügyi miniszter szerint az
influenzaszezon áprilisig eltarthat, ezért
továbbra is szigorú óvintézkedések szük-
ségesek a fertőzés terjedésének korláto-
zása érdekében. Egyes kórházakban
karantént rendeltek el, másutt korlátoz-
ták a látogatást. Felhívta a figyelmet,
hogy még mindig rendelkezésre áll csak-
nem 136 ezer ingyenes influenza elleni
oltás a háziorvosi rendelőkben. A mos-
tani – két hónapos késéssel kezdődött –
oltási kampányban 800 ezer veszélyez-
tetett idős ember és gyermek kapta meg
a szezonális influenza elleni oltást Ro-
mániában. (MTI)

Nagy az érdeklődés a köldökzsinórprogram iránt
Novák Katalin szerint nagy az érdeklődés Erdélyben a
2018 elejétől a határon túlra is kiterjesztett köldök-
zsinórprogram iránt. Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának család- és ifjúságügyi államtitkára egy
kolozsvári sajtótájékoztatón beszélt erről csütörtö-
kön.

Elmondta: még csak alig több mint egy hónap telt el azóta,
hogy a határon túliak is igénybe vehetik a magyarországi csa-
ládtámogatásokat, de máris látszik, hogy ez az egyik legnép-
szerűbb anyaországi program. Erdélyből már 423-an
kérvényezték az anyasági támogatást, a babakötvényre pedig
közel 200 kérvényt nyújtottak be.

Az államtitkár szerint a program az anyaország és a határon
túliak közötti köldökzsinór megerősítéséről szól.

Amint részletezte, a köldökzsinórprogramnak két eleme
van: az anyasági támogatás és a babakötvény. Bárhol a vilá-
gon, ha magyar édesanyától, vagy magyar édesapától, vagy
magyar szülőktől gyermek születik, jogosult a 64.125 forintos
anyasági támogatásra. Hozzátette: a kérelmeket a magyar kül-
képviseleteken lehet benyújtani legkésőbb fél évvel a gyermek
megszületése után. A babakötvényt a magyar gyerekek jövő-
jébe tett hosszú távú befektetésként mutatta be. Aki ezt
igényli, a megszülető gyermeke számára nyitott számlán a
magyar állam elhelyez 42500 forint kezdőtőkét. Erre a szám-
lára a szülők is befizethetik a gyermekük jövőjére szánt össze-
geket, amelyekhez a magyar állam kamattámogatást nyújt. A
pénzhez a kedvezményezett gyermek 18 éves korában férhet
hozzá. „Tudni fogja, hogy ezt a megtakarítást egyfelől a szü-
leitől, másfelől az anyaországtól kapta” – fogalmazott az ál-
lamtitkár.

Az MTI kérdésére elmondta: ugyan soknak tűnhet a 18 év,
amíg várni kell ahhoz, hogy a támogatást a kedvezményezett
gyermek felhasználhassa, a családpolitika lényegének tartotta,
hogy kiszámítható, tervezhető legyen. 

Az államtitkár a Kolozsvár központjában egy római katoli-
kus egyházi tulajdonban levő épület pincéjében kialakított K+
közösségi tér megnyitása második születésnapján vett részt,
és a sajtótájékoztató előtt maga is bekapcsolódott a tér egyik
szobájában a kismamák és gyerekeik „kerekítő” foglalkozá-
sába. (MTI)

Börtönbüntetésre ítélték 
a miniszterelnök tanácsadóját

Első fokon nyolc év börtönbüntetésre ítélte a legfel-
sőbb bíróság Darius Vâlcovot, a miniszterelnök és a
szociáldemokraták egyik fő tanácsadóját.

A csütörtökön kihirdetett első fokú ítélet ellen a vádlott fel-
lebbezést nyújthat be. Vâlcovot befolyással való üzérkedéssel
és pénzmosással vádolta a korrupcióellenes ügyészség.

Vâlcov jelenleg Viorica Dancila miniszterelnök tanácsadója
és a PSD egyik fő gazdasági stratégája. Három hónapig Victor
Ponta volt miniszterelnök kormányának a pénzügyminisztere
is volt. Az elsőfokú ítélet szerint 6,2 millió lejt koboznak el
tőle, és továbbra is érvényben marad a vagyonzár, amelyet ko-
rábban rendeltek el ellene. Az ügyészség 2015 májusában
emelt vádat. A vádirat szerint Vâlcov Slatina város polgármes-

tereként kétmillió euró kenőpénzt fogadott el egy üzletember-
től előnyös önkormányzati szerződésekért cserébe. Azzal is
vádolják, hogy polgármesterként, később pedig szenátorként
és pénzügyminiszterként közvetítőkön keresztül a tisztség-
gel összeegyeztethetetlen kereskedelmi tevékenységet foly-
tatott.

A bűnügyi vizsgálat elején a politikustól három aranyrudat,
172 értékes festményt és több mint félmillió eurónyi készpénzt
foglaltak le. A festmények között három Picasso-, egy Renoir-
és több Warhol-mű volt.

A politikus a lehallgatástól tartva olykor temetőkben talál-
kozott megvesztegetőivel, és bevásárlószatyrokban vette át a
kenőpénzt részletekben. (MTI)
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Szeptember 10-én kezdődik 
a tanév

Az oktatási tárca közleménye értelmében a társa-
dalmi párbeszédért bizottság szerdai ülésének na-
pirendjén a 2018/2019-es tanév rendjét előíró
rendelettervezet, illetve több más, a közeljövőben jó-
váhagyásra kerülő projekt szerepelt. „A felek által fel-
sorakoztatott érvek meghallgatása után Valentin
Popa oktatási miniszter úgy döntött, hogy a
2018/2019-es tanév szeptember 10-én kezdődik, a
téli vakáció pedig háromhetes lesz” – mutat rá a köz-
lemény.

Kiadós havazás ma estig
Kiadós havazásra vonatkozó, sárga jelzésű figyel-
meztetést adott ki az Országos Meteorológiai
Szolgálat (ANM) nyolc megyére, köztük Maros
megyére is. A riasztás csütörtökön 18 órától pén-
teken 17 óráig érvényes. A Keleti-Kárpátokban,
valamint Erdély északi részén, Máramarosban és
Észak-Moldvában a lehulló csapadék mennyisége
eléri a 15-20 litert négyzetméterenként, friss hóré-
teg képződik.

Haditechnikai fejlesztés
A Romtehnica Országos Társaság Rt. által az elmúlt
hónapban vásárolt haditechnikai eszközök közé tar-
tozik többek között két háromdimenziós radar és egy
mobil páncéltörő rakétarendszer – írja az Elektroni-
kus Közbeszerzési Rendszeren (SEAP) elérhető do-
kumentumokban. Közel 40 millió eurónyi eszköz az
amerikai Lockheed Martin Overseastől, a német Eu-
rospike GmbH és a norvég Indra Navia AS cégtől
származik. Az odaítélés nyilvános licit nélkül, tárgya-
lás alapján történt, tekintettel arra, hogy technikai
okokból csak bizonyos beszállítók jöhettek szóba –
tájékoztat a dokumentum. 

Bérnövekedést ígérnek 
az egészségügyben

Az egészségügyi rendszerben dolgozók három szá-
zalékának csökken a bére márciustól – nyilatkozta
csütörtökön Sorina Pintea egészségügyi miniszter,
hozzátéve, hogy ez a központi apparátust érinti. A
szaktárca vezetője szerint az orvosok fizetése idén
jelentős mértékben emelkedni fog, európai szintű
bérekre számíthatnak, egyes fizetések meghalad-
hatják a 4.000 eurót is március elseje után. Pintea
szerint március 1-jétől januárhoz képest 70-172
százalék közötti béremelésre számíthatnak az or-
vosok és asszisztensek. A tárcavezető rámutatott,
a rezidens orvosok is jelentős béremelésben része-
sülnek.

A másik „bomba”, amelyről megint hosszan el lehe-
tett paranoiázni, az volt, hogy Putyin és Orbán Viktor
összefogott Románia ellen, sőt a paksi atomerőmű egye-
nesen arra való, hogy tönkretegye Romániát, Magyar-
országból pedig Oroszország segítségével nukleáris
hatalmat csináljon. Az új orosz, Nyugat-Európába ve-
zető gázvezetéket is úgy irányítják, hogy Romániát
messze elkerülje. Ez „Orbán energetikai offenzívája”,
és a célja az, hogy Magyarországot „regionális ener-
getikai csomóponttá tegye”, Romániát meg „kizárja”
a regionális energetikai infrastruktúra útvonalából, és
így Magyarország „ellenőrizhesse a román energiát a
nemzetközi piacokon”. Ezen is elmazsoláztak egyesek.
Akárcsak a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyében
hozott szavazáson, amelyről csak annyit, hogy a szol-
gálatos szélsőségesek ezúttal is szokásos „formájukat”
hozták.

Miközben a politikusok marakodtak, az „elemzők”
elemeztek, a szegények, betegek szenvedtek, a bűnözők
meg bűnöztek. Ez azonban nem számít bombahírnek. A
sajtó csupán egy rövid hír erejéig foglalkozott azzal,
hogy felhívja a figyelmet: 24 óra alatt 727 bűncselek-
ményt és több mint 10.000 kihágást követtek el Romá-
niában. A rendőrség 250.000 alkalommal lépett közbe,
120 személyt értek tetten bűncselekmény elkövetése köz-
ben, 10.470 kihágási jegyzőkönyvet állítottak ki. Or-
szágszerte 11.600 rendőr vett részt az antiszociális
cselekményeket megelőző akciókban és a közrend fenn-
tartásában. 234 akciót szerveztek, 2.315 esetben kellett
beavatkozniuk, amelyből 1.842 esetet a 112-es hívószá-
mon jelentettek be. Ugyanakkor kilenc országos és nem-
zetközi szinten körözött személyt fogtak el. Nem
bombahír, ez a szomorú valóság.

Bombahír és valóság
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Fotó: MTI

Putyin és Erdogan titkosszolgálati megállapodása
A katonai és titkosszolgálati fellépés koordinálásá-
nak erősítéséről állapodott meg a szíriai tűzszünetet
megsértő terroristákkal szemben Vlagyimir Putyin
orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök – közölte
a Kreml sajtószolgálata csütörtökön a két vezető
legutóbbi telefonbeszélgetéséről.

Erdogan együttérzéséről biztosította Putyint az idlíbi fe-
szültségcsökkentő övezetben életét vesztett orosz pilóta,
Roman Filipov halála miatt. A Putyin által posztumusz az
Oroszországi Föderáció hősévé minősített Filipov koporsóját
csütörtökön katonai tiszteletadással búcsúztatta a Moszkva
melletti Cskalovszkij repülőterén az orosz védelmi tárca ve-
zetése. A pilóta voronyezsi temetésén több százan vettek részt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, Putyin és Er-
dogan megvitatta a szíriai rendezéssel kapcsolatos legköze-
lebbi orosz–török–iráni csúcstalálkozó lehetőségét, amelynek
dátumában egyelőre nem állapodtak meg. Török sajtóértesü-
lések szerint a csúcsot Isztambulban rendezik majd meg.

Az orosz elnöki hivatal közleménye szerint Putyin és Erdo-
gan hangsúlyozta a szíriai feszültségcsökkentési övezetek lét-
rehozásáról szóló asztanai megállapodások maradéktalan
végrehajtásának fontosságát. A két elnök megerősítette elkö-
telezettségét a szíriai válságnak az ENSZ BT 2254-es határo-
zata alapján és a Szocsiban megtartott szíriai nemzeti
párbeszéd kongresszusa határozatainak szellemében megva-
lósítandó politikai rendezése mellett.

Valerij Szemerikov, a hat egykori szovjet tagköztársaságot
tömörítő Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének főtit-
kárhelyettese csütörtökön Moszkvában kijelentette, hogy az
Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet a Szíriában elszenvedett ve-
reség után Afganisztánba csoportosítja át erőit, ahol már 7 ezer
fegyverese tartózkodik. Vaszilij Nyebenzja, Oroszország
ENSZ-nagykövete egy biztonsági tanácsi vita során arra fi-
gyelmeztetett, hogy az IÁ igyekszik megvetni a lábát Afga-
nisztán északi tartományaiban, ami fenyegetést jelent
Oroszország déli régióira és a közép-ázsiai országokra. (MTI)

Influenza Már 16 halálos áldozat



az egyeztetéseket a vízügy vezető-
ivel, illetve a szaktárca illetékesei-
vel, a tárgyalások sikeresek voltak.
A polgármester két lehetőséget lát
arra, hogy a Poklos-patak a helyi
önkormányzat ügykezelésébe ke-
rüljön: a vízügyi igazgatóság áten-
gedi meghatározott időre, illetve ha
sikerül elfogadtatni a parlamentben
azt a törvénytervezetet, amelynek
lényege, hogy a városokban levő
minden kisebb folyóvíz (Marosvá-
sárhely esetében például a Poklos-
patak) automatikusan átkerüljön a
helyi önkormányzat ügykezelé-
sébe. Dorin Florea az első változa-
tot tartja járható útnak, a

polgármester érdeklődésünkre el-
mondta, 25 évre kérné a patak
ügykezelési jogát. Ha ezt már meg-
szerezte, befedetné és beépíttetné.
A konkrét tervekről annyit tudtunk
meg, hogy 4-5 ezer méteren építe-
nék be a patak két szakaszát. A
Super üzlet és a Furnica-lépcső kö-
zötti szakaszon irodaépületeket,
melléjük szolgálati és nyilvános
parkolókat, a Furnica és a Szabad-
ság utca közötti szakaszon parko-
lókat, pihenőhelyeket alakítanának
ki. Az első szakaszon megépülő
épületekbe a helyi, a megyei rend-
őrséget költöztetné át, ezzel kap-
csolatban a belügyminisztérium
illetékeseivel is tárgyalni fog. „A

jelenlegi székhelyüknél sokkal kor-
szerűbb, kényelmesebb irodaépü-
letben kínálok fel nekik helyet” –
mondta a városvezető. Hozzátette,
a Borsos Tamás és a Kogălniceanu
utcai, a rendőrség székhelyéül
szolgáló ingatlanokat „átvenné a
város”, ezekben kulturális tevé-
kenység zajlana, illetve kávéházak,
teázók nyílhatnának. 

Természetesen e nagyszabású
tervhez előbb el kell készíttetni a
megvalósíthatósági tanulmányt, és
a városi tanácsnak is rá kell bólin-
tania. Dorin Florea közölte, a beru-
házásra megvan a pénz, a
legközelebbi tanácsülésen a képvi-
selők elé terjeszti a tervezetet. 
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Január 4-étől új cég vette át
a szemétszállítást Maros-
szentkirályon. A korábbi vál-
lalkozás nyolc éve végezte a
szolgáltatást. A váltás alapo-
san felforgatta a község
életét, a helyiek több panaszt
is benyújtottak a polgármes-
teri hivatalhoz, hogy nincse-
nek megelégedve az új
szolgáltatással. Az ügyben
felkerestük Gál Sándort, Ma-
rosszentkirály alpolgármes-
terét, aki elmondta, hogy
többször tárgyaltak a ver-
senytárgyalást jogosan meg-
nyert cég képviselőivel, akik
azt ígérték, javítanak a hely-
zeten. 

Nyolc évig a marosszentkirá-
lyiak szemetét a 2004-től hulladék-
gyűjtéssel foglalkozó Silevi
Salubriserv Kft. szállította el, a
megszokott program szerint. A cég
szerződése 2017 végére lejárt, így
a törvényes eljárásnak megfelelően
versenytárgyalást írtak ki az elekt-
ronikus felületen (SEAP). Három
cég jelentkezett, köztük a régi. Az
F&G Eco Kft. a legelőnyösebb ár-
ajánlat miatt meg is nyerte a ver-
senytárgyalást. Az előbbi
szolgáltató óvást nyújtott be. Illyés
Dénes, a Silevi Salubriserv Kft. tu-
lajdonosa szerint a szászrégeni ille-
tőségű vállalkozás olyan árat
ajánlott, amellyel a jelenlegi hulla-
dékgazdálkodási piacon szinte le-
hetetlen minőségi szolgáltatást
végezni. A másik kifogása pedig az
volt, hogy az F&G Eco Kft.-nek
nincs licence. Mindezek ellenére a
marosszentkirályi önkormányzat
megkötötte a szerződést az új cég-
gel. 

Gál Sándor alpolgármester el-
mondta, mivel a Silevi Salubriserv
Kft.-nek az év végére lejárt a szer-
ződése, a közbeszerzési eljárást
2017. július 8-án hirdették meg. A
legalacsonyabb díjat az F&G Eco
Kft. ajánlotta, így, mivel a verseny-
tárgyalás szabályos volt, ezt kellett
elfogadniuk. 2017. december 29-én
kötötték meg a szerződést, az új cég
január 4-étől hordja el a szemetet a
községből. Eleinte a Silevi Salubri-
serv Kft. által leszögezett program
szerint jártak házról házra, majd
mintegy két hét múlva változtattak,
azzal indokolva, hogy így hatéko-
nyabban tudják összegyűjteni a
hulladékot. Közben megindult a
panaszáradat. Nemcsak a program
be nem tartása miatt, hanem azért
is, mert míg korábban a lakók sze-
lektíven gyűjtötték a hulladékot, az
új cég egy autóval szállítja el. Feb-
ruár 8-ig a polgármesteri hivatalhoz
19 bejegyzett panasz érkezett,
ezenkívül nagyon sokan betelefo-
náltak, és az alpolgármester szerint

„nyomdafestéket nem tűrő” módon
fejezték ki nemtetszésüket az új
szolgáltatóval szemben. Erre hivat-
kozva február 1-jén a hivatal átirat-
ban kérte fel a céget, hogy
intézkedjék. A válaszlevélben az
állt, hogy az új programmal, ame-
lyet összeállítottak, rendezik a ki-
fogásolt hiányosságokat. A cég
közölt egy napokra, utcákra lebon-
tott programot, amelyről szórólap
is készült, és állítólag a lakókhoz is
eljuttatták, amiben az áll, hogy a
hónap első három hetében a kony-
hai szemetet, míg a negyedik héten
a szelektíven gyűjtött hulladékot
szállítják el. Az új program március
elsejétől lép érvénybe. 

Az alpolgármester azt is el-
mondta, hogy míg a korábbi cég
több autót is bevetett, addig az új
vállalkozó csak egy gépkocsival
szállítja el a szemetet. A hivatal je-
lezte a cégnek, hogy mi történik, ha
a gépkocsi elromlik – erre a válasz
az volt, hogy megoldják, mert van-
nak még járműveik, csak azokkal
máshol dolgoznak. A panasz hátte-
rében az áll, hogy olyan gépkocsi-
vezető jár az autóval, aki nem
ismeri a települést. Ezen viszont
úgy segítettek, hogy az elején egy
hétig a hivatal által kirendelt sze-
mély is elkísérte a járművet. A Si-
levi Salubriserv Kft. helyi
embereket alkalmazott, akik nem-
hogy ismerték az utcákat, de sok
esetben abban is segítettek például,
hogy az idősebbek udvaráról vitték
el a szemetet stb. Ez a bizalomhi-
ány is oka volt az elégedetlenség-
nek. Az alpolgármester elismerte,
nem könnyű feladatra vállalkozott
a cég, mivel mintegy 10.000 lakos-
tól, 60 marosszentkirályi és 30 náz-
nánfalvi utcából kell elszállítania a
szemetet. Amennyiben március el-
seje után is sok lesz a panasz, indo-
koltan kezdeményezni fogják a
szerződés felbontását, amit először
a helyi tanácsnak kell jóváhagynia,
és akkor új versenytárgyalást írnak
ki. 

A hulladékszolgáltatói szerző-
dést a megyében működő cégekkel
a megyei integrált hulladékgazdál-
kodási rendszer beindításáig kötik
meg. Vagyis abban az esetben, ami-
kor véglegessé válik, hogy a koráb-
ban már felosztott hét régióban
melyik cég veszi át a munkát, auto-
matikusan megszűnnek a települé-
sekkel kötött szerződések. Tóth B.
Andrea, az Adi Ecolect igazgatója
lapunknak elmondta, figyelembe
véve az eljárás kötelező lépéseit,
mintegy két hónap múlva hirdetik
meg a versenytárgyalást a hét ré-
gión belüli szolgáltatásra, majd ezt
követően, amennyiben nincs óvás,
további harminc nap múlva meg-
köthetik az új szerződéseket, így
csak az év közepétől rendeződik
némiképpen az új rendszer szerint
a hulladékszállítás megyénkben.

Szentkirályi szemétügy
Panaszözön 

Marosvásárhely polgármestere érvényesnek tekinti
a katolikus egyházzal megkötött bérleti szerződést az
Unirea líceum épületére, illetve a katolikus iskola lét-
rehozására. A marosvásárhelyi táblabíróság és a sze-
nátus tegnapi döntésével kapcsolatosan Dorin Florea
újságírói kérdésre úgy nyilatkozott, hogy „ezek egy-
másnak ellentmondóak”. Kijelentette: szükségtelen
volt, hogy a parlament döntsön egy iskola létesítéséről,
hiszen erre van törvény. Hozzátette, a parlamentnek az
iskolaalapításra vonatkozó kerettörvényt kellene elfo-
gadnia, a többi a helyi önkormányzat dolga. A politi-
kumnak ebbe nem kéne beavatkoznia. Someşan Ştefan
korábbi főtanfelügyelő abban hibázott, hogy politikai
nyomásra sietett kiadni a papírokat, emiatt vesztette el
a pert. 

A polgármester szerint „az a furcsa helyzet állt elő,
hogy a katolikus egyház felbontottnak tekinti a bérleti
szerződést, akkor pedig az a kérdés, hogy hogyan akar-
nak iskolát alapítani?” – tette fel a kérdést. Közölte, a
polgármesteri hivatal a fentiek ellenére továbbra is fi-
zeti a bérleti díjat az egyháznak, ugyanakkor hangsú-
lyozta, elítéli, hogy valakik állandóan feszültséget
keltenek. 

Dorin Florea rövid eszmefuttatással zárta a teg-
napi sajtótájékoztatót, aminek az volt a lényege,
hogy az államnak meg kell őriznie szuverenitását,
nem lenne szabad visszaszolgáltatnia iskolaépülete-
ket, hanem kártérítést kellene fizetnie, de csak
akkor, ha az igénylők bizonyítani tudják a tulajdon-
jogot. (antalfi)

Dorin Florea szerint a katolikus líceum ügyében
Szükségtelen volt a szenátusi döntés

Befednék a Poklos-patakot

Órák hosszat ült a hideg terem-
ben. A gyerekek cserélődtek, ő ma-
radt. Nem akarta félbeszakítani a
vizsgáztatást, hisz mára volt beüte-
mezve. A vége fele már érezte, va-
lami szúr a háta közepe táján.
Estére nagyon fáradt és levert volt.
Korán lefeküdt. Éjszaka háromszor
cserélt pizsamát, ömlött az izzadság
róla. Reggelre jobban érezte magát.
Egész nap végezte teendőit. Majd
minden rendbe jön! – reménykedett.
Mindig sokat imádkozott, de most
sokkal buzgóbban, bensőségeseb-
ben. Reggelre ismét jobban érezte
magát, láza is elmúlt. 

Így telt el pár nap: családorvos,
gyógyszer, izzadás, köhögés,
munka. 

Egy hét után ismét családorvos.
Hétvége van, ráadásul május elseje
következik. Jobb itthon. Annak elle-
nére, hogy most már ágyban van,
fázik, rázza a hideg. A paplan alatt
hajszárítóval melegít, hogy ne fáz-
zon. Estére 41 fokos a láz. Ijedtség
és sűrű telefonálás, senki sem veszi
fel. SMS-ek az ismerősöknek. Végül
jön az üzenet, halvány reménysugár,

kis idő múlva jön a rohammentő
szolgálat. A közben bevett gyógy-
szerektől a láz lement 38 fokra. A
vizsgálat után saját kérésre viszi a
mentő. Szirénázik, siet. Azonnal
kezdődik a kivizsgálás: vérnyomás,
lázmérés, szív, tüdő, vizelet. Az
nincs. Szonda, zavaros. Vesére gya-
nakszanak – nefrológia. Nem tud
felkelni, felülni sem. Pelánkázzák.
Pánik, önkívületi állapot. Orvosok,
asszisztensek tanácstalanul tanács-
koznak körülötte, CT-átvilágítás:
kétoldali tüdőgyulladás. Újabb ta-
nácskozás az ágya mellett. Aztán a
tüdőkórház igazgatója dönt: a leg-
erősebb antibiotikum. Ennek hatá-
sára már egy nap múlva felcsillan
az orvosok szeme: túléli!

Két-három perfúzió egyszerre,
gyógyszerek sokasága. Etetik, pe-
lenkázzák, mosdatják. Egynapi ke-
zelés után már fel tudja emelni a
fejét – reménykedik. Fáj a kiszolgál-
tatottság, a tehetetlenség, különben
semmi fájdalma nincs. Csak néhány
látogatót engednek hozzá, de sok-
sok figyelmességet, segítséget kap.
Közben kint egy fél világ imádkozik
érte, mert úgy érzik, szükségük van
még rá. Napról napra erősebb, már
egyedül eszik, felül az ágyban, se-

gítséggel feláll, tesz néhány lépést,
a kagylóhoz totyog, tükörbe néz,
megijed önmagától, kiveszik a szon-
dát, leveszik a pelenkát (újabb
pánik: vajon észleli-e a szükségle-
teit?).

Bidézés a kórteremben, szégyen
és megkönnyebbülés, majd segít-
séggel a mosdóig megy, és megteszi
az utat egyedül, hálálkodik Isten-
nek, orvosoknak és azoknak, akik
testileg-lelkileg mellette álltak. Na-
gyobb örömet érez ezért a tíz méte-
rért, mint a mostanig megtett több
százezer kilométerért. 

Aztán pár nap múlva hallja a
bűvös mondatot: Hazaengedjük, de
vigyázzon az egészségére, mert
Isten is csak úgy tud magára vi-
gyázni!

Csomagjait szerettei viszik. Neki
elég önmagát és a reményteljes
jövőt vinnie. A kórház lépcsőkorlát-
ját fogva háromszor kell megállnia
pihenni, hogy elmehessen az érte
jött autóhoz. Ezalatt (és utána) érzi,
mily törékeny az egészség, milyen
vékony cérnaszálon függ az ember
élete, mennyire óvni kell azt saját
magában és másban. Hisz egy
csepp a végtelen Istenből. 

A beteg
– A betegek világnapjára –

Vajda György 

Baricz Lajos

Elégedetlen
rendőrök 

Dumitru Coarnă, rendőrségi
szakszervezeti (SNPPC) vezető
szerint márciusban a rendőrök ut-
cára fognak vonulni, a bérezési
törvénnyel elégedetlenek. Carmen
Dan belügyminiszter szerdai saj-
tótájékoztatóján közölte, a Román
Rendőrség legtöbb két héten belül
előrukkol a rendőrök munkaide-
jére vonatkozó megoldásokkal,
hogy ne kelljen többé behívni az
otthon tartózkodó rendőröket, és
biztosítani lehessen a folytonossá-
got. A belügyminiszter azt
mondja, a rendőri fizetések tavaly
10 százalékkal nőttek.



1718-ban a Református Főkonzisztórium
arra kérte Marosvásárhely Nemes Tanácsát,
melynek tagjai többségében reformátusok
voltak, hogy ne ellenezze a Sárospataki-Gyu-
lafehérvári Kollégium Marosvásárhelyre te-
lepítését. Az első 50 év igen ínséges volt a
református kollégium számára. A kollégium
letelepítése utáni első tíz esztendőben az órá-
kat még a Szent Miklós-plébánia omladozó
épületeiben, részben a hozzá toldott faépüle-
tekben, kamrákban tartották. Nem volt ritka
dolog, hogy a tanulóknak télen megfagyott a
lábuk, lefagytak a lábujjaik, megfagyott a
kezük stb., nem is beszélve az állandó kopla-
lásról. Óriási áldozatot hoztak a tudás meg-
szerzéséért!

„A kollégium szellemi színvonala sem
emelkedett magasabbra. A képzett sárospa-
taki professzorok kihalása, illetve az utolsó-
nak, Szathmári Paksi Mihálynak 1734-ben
történt eltávozása után egyetlen tanár, a Pá-
páról hívott Kövesdi János tanított 1739-ig,
akkor azonban ő is leköszönt állásáról, és az
intézet évekig – részben a pestis miatt is –
tanár nélkül állott. A távozások legfőbb oka
az iskola mostoha helyzete volt. Bár az egy-
házi főtanács és az iskola patrónusai papíron
tisztességes fizetést és ellátást biztosítottak a
professzoroknak, a helyi egyházi és világi ha-
tóságok, amelyeknek az anyagiak rendezése
lett volna a feladatuk, a kollégiummal ellen-
ségesen bántak; a tanároknak sokszor több
évig visszatartották a fizetését, a tanulókat
lefogták, megverették. Szathmári Paksi Mi-
hály Teleki Sándor főgondnokhoz írt pana-
szából értesülünk, hogy a város tanácsa
»vexálja, sőt arrestáltatja« a tanulókat, s
amikor ő az egyházi főtanács elé akarta vinni
az ügyet, megvetően azt válaszolták, hogy

»micsoda egy szúnyog az oroszlánhoz 
képest«; A fizetések elmaradása miatt az egy-
háztanács átlátszó kifogásokkal mentegető-
zik, vagy – hogy magát igazolja – különféle
ürügyekkel igyekszik befeketíteni a tanárokat
az országos főtanács előtt, nem is mindig si-
kertelenül. Így történik az 1740-es évek során
Nádudvari Sámuellel, a később visszavett Kö-
vesdi Jánossal, majd Técsi Sámuellel és
Benkő Mihállyal; az első megszökik a nyo-
masztó anyagi gondok és a gonosz vádak
elől; a második házassággal javít ugyan
anyagi helyzetén, de a papság és az ifjúság
fellázad ellene, s megtépázott tekintéllyel alig
tud tovább tanítani; a harmadik a tanulók
ösztöndíjából, a seniori állás eladásából
tartja fenn magát, s még így is, halála után,
1000 forintos tartozása miatt elárverezik in-
góságait; a negyediket – Kövesdihez hason-
lóan – évekre felfüggesztik, hogy a végén
családja nyomora miatt felére csökkentett fi-
zetéssel is megelégedjék.

A vezetőség és a tanárok közötti vi-
szonyra jól rávilágít Nádudvari Sámuel
egyik levele, amely így panaszkodik: »Soha
sem a méltóságos református statusnak,
sem az eklézsiának, sem a vásárhelyi kollé-
giumnak ártalmára, kárára, rosszára nem
voltam, mégis ők úgy bántak énvelem,
mintha örökké ellenségek lettem volna«. És
ez nemcsak az eretnekséggel vádolt Nádud-
varival volt így. A vezetőség néha egysze-
rűen nem utalta ki tanárai járandóságát,
amit Teleki Sándor főkurátor tiszttartója ké-
sőbb kénytelen volt jelenteni urának: A ta-
nárok – írja – amint hallottam, ottan-ottan
nehezen élnek juxta characteres suos [állá-
suk jellegét tekintve]. Tétsi uram is írt Ger-
nyeszegre, hogy ha búza dolgában nem
segíthetik, nehezen subsistálhat az bőv idő-
ben is…”1

Néhány, mai felfogásra nézve különös tör-
ténetet emelnék ki. Miután kihalt a még két
Sárospatakról jött professzor, Pápáról hívták
meg professzornak Kövesdi Jánost. De aztán
annyira lecsökkentették a járandóságát, hogy
végül maga is beadta a lemondását, csak úgy
tudott megélni, de végül is fél fizetésért is
újra professzorságot vállalt. Háromszor nő-
sült, mert első két feleségét eltemette. Har-
madik házassága 1748-ban történt, amikor is
feleségül vette néhai tekintetes Halmágyi Mi-
hály fiscalis procurator (kincstári ügyvéd)
uram testvéröccsének, néhai Halmágyi Jó-
zsef, hajdan marosvásárhelyi tanácsbeli em-
bernek 18 esztendős hajadon árva leányát,
Aniskát.

A deákság ellene volt a házasságnak, ne-
vetségesnek találták, hogy egy körülbelül 60
éves tanáruk egy 18 éves fiatal leánykát ve-
gyen nőül. Tiltakoztak ellene, és végül a pro-
fesszoruk ellen fordultak. Akkoriban a
református kollégiumoknak sajátos önkor-
mányzatuk volt, igazi autonómiájuk, és még
a professzorok dologi költségeit is a szenior
(a választott diákvezér) fizette ki. Mai felfo-
gással olvasva nevetségesnek tűnhet, hogy
a diákság beleszól a professzor magánéle-
tébe, pedig mennyire komoly dolog a példa-
mutatás. Akkoriban tudták, amit mára a
modern jog elfelejtett, hogy egy főiskolai
tanár minimum három dologgal tanít: a tu-
dásával, a példamutatásával (magánéletével)
és a szakmai tevékenységével. Mára már csak
az elsőt veszik figyelembe, vagy tán azt
sem…

Szóval Kövesdi uramat a professzorságtól
a deákság el is tiltatta, szórakozzon és éljen
csak vígan szép fiatal feleségével, de ne in-
gerelje ezzel a tanulóifjúságot. Hiába mo-
solygunk ezen, nem is hülyeség. Ma
világrengető dolog lenne, ha a főiskola vagy

egyetem vezetősége beleszólna a tanárai ma-
gánéletébe. Pedig azzal többet nevel a tanár,
mint a tudásával.

Aztán Kövesdi János Teleki Sándor fő-
gondnoknál csak visszasírta magát a profesz-
szorságba, és mint professzor hunyt el. Koncz
József így fejezi be Kövesdiről írt fejezetét:

„Negyven évig tartott pályáján több, na-
gyobb s nemesebb emléket emelhetett s hagy-
hatott volna maga után, ha mint különben is
papi ember, a szellemieket és erkölcsieket
elébe teszi az anyagiak és érzékieknek. 1759.
december 30-án fejezte be számára nézve
elég hosszú, eredményekre igen kurta életét.
Temetése 1760. január 1-én volt, két prediká-
cióval.”2

Végre a helyére választották meg Kovász-
nai Tóth Sándort, 1761-ben, aki már igazi
tudós, polihisztor alkat volt, a nevét beírta a
magyar irodalomtörténetbe is, és az első iga-
zán hírneves professzora a marosvásárhelyi
református kollégiumnak. Ráadásul vérbeli
erdélyi ember volt, a marosvásárhelyi kollé-
gium saját neveltje, és amint neve is mu-
tatja, székely származású, kovásznai
eredetű. Kőrösi Csoma Sándor szellemi
nagyapja, abból a szempontból, hogy Ko-
vásznainak volt a tanítványa és neveltje Ne-
megyei János, és Nagyenyeden a nyelveket
és a nyelvészetet Nemegyei János tanította
Kőrösi Csoma Sándornak. Kovásznai Sándor
áldásos tevékenységét a következő részben
fogjuk bemutatni.

1Kovásznai Sándor: Az ész igaz útján.
Sajtó alá rendezte: Kocziány László. Krite-
rion Könyvkiadó, Bukarest, 1970. pp. 8–9.

2Koncz József: A Marosvásárhelyi Evang.
Reform. Kollégium története (1557–1895).
Új kiadás: Mentor, Marosvásárhely, 2006,
pp. 151–155.

Háromszáz éves a református kollégium (II.)
Oláh-Gál Róbert  
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A Bolyai-tetőn állt a Szent Miklós-plébániatemplom, a mai Bolyai líceum helyén



A ködben madárhang, mint korcsolyák éle távol –
fönt ágak rácsozata, támasztalanul.
Jéghártya pattan.
Kifagyott nyomokba lépnek, visszafelé.

Csakhogy az időben és térben kifagyott nyomokba vissza-
lépegetés illúzió. Régmúlt február fénye a jeddi erdő oldalá-
ban hóvirágokat dédelget, de megrettenve a fénytelen
távoltól, a lenyugvó nap után siet. A Németkalap alatti rég
kiszáradt – kiszárított – forrás fölött mogyoróbokrok rácso-
zata tartaná vissza a hirtelen erős tavasz előtti fényeket –
mindhiába. Magam Mészöly Miklós Tél versrészletével in-
dulok február derekának. Ha időd engedi, tarts velem, kedves
Olvasóm!

Olvad, derül, borul, majd újra nagy pelyhekben hullani
kezd a hó.

De a mogyoróvesszők hegyén s a bokrok alján az avarban
csendesen készülődik már a tavasz. Korai tavasz – első sze-
relem. Bálint-napi csalfa játék. Házasodni készül a farsang
mogyoróbarkája, s boldogságot álmodik az első hóvirág szűzi
tisztasága.

Még korai a virágba bomlás – inteném a csitri rügyeket –,
de az ármányos Bálint már mindenre képes: fényt hazudni
borongós hajnaloknak, meleget álmodtatni delelő rügyeknek.
S ha utána megszólják, kibeszélik, mit számít az neki!

Farsang. Az ókori népek tavaszünnepének hagyományai-
ban gyökerező szokáskör a népvándorlás kora utáni Európá-
ban is tovább élt. A téli napfordulót követő
téltemető-tavaszkezdő ünnepségek karácsony és húsvét közé
ékelődnek. Mivel húsvét a tavaszi napéjegyenlőséget követő
holdtöltétől függ, az azt megelőző negyvennapos böjt kezdő-
napja, hamvazószerda is ennek megfelelően idén korai idő-
pontra, Bálint napjára esik. A farsang is rövid, farka
húshagyókeddel végződik, éppen a szerdai Bálint-nap előtti
kedden, február 13-án. E nap német neve Fastnacht, azaz böjt-
előéj volt. Ebből nálunk fassang, majd farsang lett. És innen
vette nevét a vízkereszttől, vagyis január 6-tól hamvazószer-
dáig terjedő időszak is.

A farsangi ünnepkör meghatározó történése szerte Euró-
pában a jelmezes-álarcos alakoskodás. A XV. század óta szól-

nak az adatok a férfi-női ruhacseréről, álarcviselésről, az ál-
latalakoskodások különböző formáiról. A királyi udvartól az
apró falvakig mindenütt farsangoltak hazánkban. Már Má-
tyás király idejében a királynő itáliai rokonsága művészi álar-
cokat küldött ajándékba a magyar rokonoknak.

Nagy farsangoló volt a tragikus sorsú II. Lajos is. 1525-
ben, húshagyókedden álarcos menet jelent meg az udvará-
ban, melyben elefánt is szerepelt. Maga II. Lajos is
jelmezesen, ördögálarcban jelent meg az ünnepségeken.

A XVI–XVII. században falu, város és a királyi udvar
egyaránt álarcot öltött farsangkor, és úgy szórakozott.

A farsangot évszázadok óta az evés, ivás, lakodalmak,
disznótorok, jelmezes fölvonulások jellemzik. Jellegzetes
étele a fánk, aminek mágikus erőt tulajdonítottak.

Farsangi álarcos alakoskodással napjainkig találkozunk a
magyar falvakban. Míg egyes európai népeknél a farsangi
maszkok nagy tömegben, csoportosan vonulnak fel, nálunk-
felé jobban kedvelik a kisebb álarcos csoportok játékát.

A farsangi köszöntő többnyire gyermekek, egyes helyeken
lányok, legények, néhol házasemberek adománygyűjtő szo-
kása. Sok helyen a tanítók, a falusi papok jövedelméhez tar-
tozott a farsangi adomány. Általában farsang utolsó
napjaiban, de néhol már előbb is, kosárral, tarisznyával jártak
házról házra a köszöntők, gyakran a közös szórakozáshoz a
közös költségek fedezésére gyűjtve. A legények sorra járták
a lányos házakat, és a táncmulatság költségére, a muzsikusok
megfizetésére adományokat gyűjtöttek.

Több helyen adtak elő dramatikus játékokat. Szentegyhá-
zán mai napig farsang utolsó három napján házról házra járva
adják elő az ördögbetlehemezést. Az utcán vonulva a szerep-
lők a bibliai dúsgazdag ember és a szegény Lázár történetét
éneklik, miközben az ördögök és a halál a járókelőket ijeszt-
getik. A gazdag ember lelkéért vívott harcot az angyal és az
ördög (Pluto) között már a házakba betérve adják elő:

Angyal: Hallád, gonosz sátán, ne siess elkapni,
Testéből a lelket menten kiragadni,
Senkit Isten mennyből nem akar kihagyni,
Krisztus életet jött mindeneknek adni…

Pluto: Tudod, az ily gazdag, hogy örök poklot nyer,
Másnak nyavalyáján, aki sohasem tér,
Kitől szegény koldus alamizsnát, ha kér.
Megtagadja, nem ád: őhozzá ez nem fér.
Szinte ilyen vala a csalárd gazdag is,
Nem imádott érte Istent egy szegény is.
Nem ad a Lázárnak egy morzsalékot is,
Lakoljon a lator azért maga is!
Ne mondd azt hát, hogy nem érdemel kínt,
Mert talán az Úr is haraggal rátekint!

A farsang három utolsó napja: farsangvasárnap, farsang-
hétfő és húshagyókedd. A legtöbb népszokás ehhez a három
naphoz fűződik.

Faluhelyen a farsang utolsó három napján rendezték a
táncmulatságot. A farsangi báloknak elsősorban a párválasz-
tásban volt jelentős szerepük. A lányok ilyenkor adtak a le-
gényeknek bokrétát. A legények ezt farsangvasárnap tűzték
a kalapjukra, így mentek a bálba.

Mint a szélvész, repűl a szánka
A csillogó fehér havon;
Virgonc ifjakkal ülve rajta
Sok szép menyecske s hajadon.
Farsangol a világ! kinek nincs:
Feleséget keresni jő;
Mellőle megszökik, kinek van…
Oh boldog farsangi idő…!

– Tompa Mihály a forradalom évében, 1848-ban írta volt
a keserédes pamfletjét, a Farsangbant –

Csapongó kedv a táncteremben!
Hol a kedélyes nősereg
Egymás arcát, mezét, családját
Ajk-pittyegetve szólja meg;
Hol annyi drága rizspor elfogy…

És sok mámorban pihegő
Leány a másvilágra táncol…
Oh boldog farsangi idő!

Az öreg úr otthon köhécsel,
És bodza-herbatét iszik,
Mig vígadozni a menyecskét
Rég jól ösmert karok viszik;
És amivel vigasztalásul
Férjéhez tér a drága nő:
Hosszú árjegyzék… kurta hűség…
Oh boldog farsangi idő!

Oltár elé állítja végre
Az ifju, szíve kedvesét:
És véle, a várt százezernek,
Megkapja majd kilencedét.
Nagy kastélyt képzel a menyecske…
S imé: szerényen tűn elő
A kis bogárhátú öreg ház…
Oh boldog farsangi idő!

Mint a szélvész, repűl a szánka
S e mindenféle tarkaság
Engem harsány kacajra indít:
Igy szép az élet… a világ…!
Most korholó, hideg vagyok, – majd
Vig pajtás, hűtlen szerető;
Igy bolonditjuk benned egymást,
Oh boldog farsangi idő!

Bölcs beletörődés Bolyai Farkas gondolatában is. A Pá-
rizsi perben írta volt le, hogy

A házasságnak is tavasza van, melynek virága, a szerelem
elhull.

Most? A mogyoróbarkán áttündököl a februári napsugár.
Még az első hóvirág boldog bimbója bomlik, s boldogítja a
rálelő tekintetet.

Aki boldog, könnyebben boldogít másokat is; mi csurogjon
az olyan forrásból, mely maga is száraz?

Az öreg Bolyai írta volt ezt is.
Boldog kis hóvirág, balgatag barka! Bárha megmaradna

szerelmes tavaszotok, s ne táncolnátok farsang múltával a fa-
gyos másvilágra, s ne apadjon el boldogságforrásotok.

Nem tragikus, nem véres, nem álszent, csupán vidámság-
ban gazdag, boldog farsangfarkát kívánva, maradok kiváló
tisztelettel.

Kelt 2018-ben, 243 évvel Bolyai Farkas születése után
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Kiss Székely Zoltán

(Folytatás  február 2-i lapszámunkból)
Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyja-
ira emlékezünk, akikről talán nem tu-
dunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tete-
mes részt vállaltak az egyetemes ma-
gyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar élet-
rajzi lexikon, 1000–1990. Főszerkesztő: Ke-
nyeres Ágnes)

GROSZ DEZSŐ (Resica, 1898. febr. 17.
– Temesvár, 1975. jún. 15.): romániai magyar
újságíró, költő, műfordító. Középiskoláit
Aradon, jogi tanulmányokat Bp.-en és Ko-
lozsvárt végzett. Temesvárt ügyvédi irodák-
ban gyakornokoskodott, majd hivatásos
újságíró lett. A Munkáslap (1919–20) és az
Esti Lloyd (1924), majd 1926-tól a Déli
Hírlap belső munkatársa. Cikkeit, riportjait
és könyvrecenzióit, valamint avantgardista
fogantatású verseit s román és német köl-
tőket tolmácsoló műfordításait más lapok
is közölték. Az 1934-ben felavatott temes-
vári Újságíróklub első igazgatójaként sok-

rétű társadalmi és közművelődési tevé-
kenységet fejtett ki; rendszeresítette az iro-
dalmi előadásokat, kiállításokat és
hangversenyeket. Többek közt Indig Ottó,
Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső,
Nagy Endre, Hunyady Sándor, Ligeti Ernő,
Iron Marin Sadoveanu, Tabéry Géza tartott
itt előadást vagy olvasott fel műveiből. A
II. világháború után a Luptătorul Bănăţean
és Sportul Popular munkatársa. 3000 köte-
tes kottagyűjteménye és zenei szakkönyv-
tára volt.

TAVASZY SÁNDOR (Póka, 1888. febr.
25. – Kolozsvár, 1951. dec. 8.): filozófiai író,
ref. teológiai akadémiai ig. A kolozsvári ref.
teológián tanult, majd két évig a berlini és a
jénai egyetemen. 1910-től a kolozsvári ref.

teológián előbb tanár, később ig. 1913-tól
püspöki titkár, 1935-től püspökh. Számos fo-
lyóirat (Református Szemle, Pásztortűz stb.)
szerkesztésében vett részt. Főmunkatársa volt
az Erdélyi Helikonnak. 1923-tól szerkeszti
Az út könyvtára c. sorozatot. F. m.: Az isme-
retelmélet és a megismerés pszichológiája
(Kolozsvár, 1914); Schleiermacher philoso-
phiája (Kolozsvár, 1918); Kálvin János élete
(Cluj-Kolozsvár, 1924); Kierkegaard szemé-
lyisége és gondolkozása (Cluj-Kolozsvár,
1930); Erdélyi tetők. Úti élmények és termé-
szeti képek (Cluj, 1938); Erdélyi személyisé-
gek (Bp., 1942); A két Apafi fejedelem
(Kolozsvár, 1943); A szenvedés titka (Ko-
lozsvár, 1947).

(Folytatjuk)

Mogyoróvesszők rácsozata támasztalan rácsodálkozás a fényre

Hóvirágok balgatag bimbói ácsingóznak a fény után

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCXCIII.)

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)



Az UNESCO statisztikái szerint Szentpé-
tervár a világ tíz turisztikai látogatásra legin-
kább érdemes városainak egyike. A teljes
történelmi belváros része az UNESCO kultu-
rális örökségének, több mint 2000 (!) műem-
lékvédelem alatt álló épülettel. A
közbiztonság jó, nincsenek koldusok, hajlék-
talanok. Az orosz nyelv kötelező tanulása oly
sok éven keresztül hasznos volt számunkra
Oroszországban.

A Szentpétervárra közelről és távolról ér-
kező turisták első útja általában a Néva part-
ján levő Ermitázsba vezet, amely a párizsi
Louvre és a New York-i Metropolitan mellett
a világ legjelentősebb képzőművészeti múze-
uma, a művészetrajongók paradicsoma.

Évente 2,5-3 millió látogatója van az öt épü-
letegyüttesből álló, több szinten elhelyezett
gyűjteménynek. A belépődíj értéke mintegy
50 lej.

Az Ermitázsban összesen négymillió tárgy
van, ebből közel 2,5 millió van a falakra ki-
függesztve, illetve tekinthető meg, a többi
raktárakban pihen. Ha valaki minden kiállí-
tott tárgyat két percig szeretne nézni, napi 8
órával számolva 14 évre lenne szüksége, mi-
közben 22 kilométert kellene gyalogolnia.

A múzeumot alkotó paloták: Téli Palota,
Régi Ermitázs, Új Ermitázs, Kis Ermitázs és
Ermitázs színház, az egész együttes a világö-
rökség része. Mindegyik épület márvánnyal,
gránittal, aranyozott bútorokkal, intarziás aj-
tókkal és mennyezettel, gobelinekkel, velen-
cei csillárokkal, szemet gyönyörködtető
padlózattal díszített. A Téli Palota kétemele-
tes, nagy oszlopos épület, emeleteket átfogó
párkányokkal. Külső felületének alapszíne
zöld, több arannyal díszített résszel. Nagy
Katalin cárnő kezdte el a műkincsgyűjtést és
szervezett először kiállítást a palota elkülöní-
tett termeiben, ezek összességét nevezte a
cárnő Remetelaknak, francia nyelven Ermi-
tage, angolul Hermitage. Nagy Katalin 
halálakor a festmények számát négyezerre
becsülték.

Több mint 450 teremben Közép-Ázsiából,
Kínából, az ókori Egyiptomból, a Görög és
Római Birodalomból, a Kolumbusz előtti és
utáni Amerikából, Nyugat- és Kelet-Európá-
ból, Ausztráliából, egyszóval a világ minden
részéről, minden korából származó alkotások
és tárgyak vannak kiállítva. Külön gyűjte-
mény mutatja be Oroszország történelmét a
legrégibb időktől napjainkig. Olyan képző-
művészek alkotásait láthatjuk, mint Leonardo
da Vinci, Raffaello, Michelangelo, Tiziano,
Rubens, Rembrandt, Picasso, Zichy Mihály
és sokan mások.

Az Ermitázsba nem lehet csak úgy besé-
tálni, szigorú beosztás szerint tekinthető meg
naponta 10.30–18 óra között. Belépés a Pa-
lota mögötti tér felől. A Téli Palota (Ermitázs)
és a félköríves vezérkari épület (admiralitás)
között terül el a Palota tér. Közepén áll a
majdnem 50 méter magas Sándor-oszlop,
melyet a Napóleon elleni győzelem tisztele-
tére emeltek.

Állandó kiállításai a világ minden részéről
vonzzák a turistákat. Ottjártunkkor különösen
sok, eléggé zajos turista volt a Távol-Keletről
és az indiai szubkontinensről.

Az Ermitázs meglátogatására új (orosz)
idegenvezetőt, az Ermitázs múzeumot kivá-
lóan ismerő és magyarul jól beszélő Olgát
rendelte csoportunk vezetésére a szentpéter-
vári utazási iroda. Olga a legfontosabb látni-

valókat mutatta be, időnk korlátozottsága
miatt (4–5 óra). Elmondta, hogy a II. világ-
háború idején az Ermitázs teljes gyűjtemé-
nyét (több millió tételt) becsomagolták, és az
Urál mögötti Jekatyerinburgba (Szverd-
lovszk) szállították. Az I. világháború idején
a közeli Puskin városába menekítették az ér-
tékes tárgyakat. 

Olgától tudtuk meg azt is, hogy közel két-
millió szépművészeti alkotás és tárgy nincs
kiállítva, raktárakban, pincehelyiségekben tá-
rolják, ahol egerek és patkányok veszélyez-
tetik épségüket. A tárgyak védelmére a
múzeum egész területén mintegy 60 macskát
tartanak állandóan, ezeknek külön felügyelői
vannak. Az első macskát állítólag maga Nagy
Péter cár hozta, Hollandiából. Az Ermitázs
munkatársai szerint a ritkán előbukkanó cicák
népszerűsége vetekszik az ott kiállított képe-
kével. Túlszaporodásukat sterilizálással old-
ják meg, de a szépművészeti tárgyak
védelmére, egerek és patkányok ellen mind a
mai napig nem találtak jobb módszert, több-
szöri próbálkozás után sem.

A bőség zavarában szinte szédülten hagy-
juk el a palotát. A szemerkélő eső és Olga
szavai térítenek vissza a való világba. Miköz-
ben lassan átmegyünk a Palota téren, Olga el-
mondja, hogy a palotához közeli utcában írta
művei egy részét Gogol, néhány épülettel ar-
rébb lakott Dosztojevszkij és halt meg Csaj-
kovszkij. A legtöbb palota környékéhez
hasonlóan itt is utcai árusok sokasága kínálja
portékáit: szovjet katonai sapkákat, ötágú
vörös csillagokat, Nagy Péter és Nagy Kata-
lin képmásait, az utolsó cár családjának fo-
tóit, orosz népviseletbe öltöztetett babákat, az
ortodox vallásosság kegytárgyait és rengeteg
giccset.

Szentpétervár nem véletlenül kapta az
Észak Velencéje elnevezést. Területe 10 szá-
zalékát víz borítja. Történelmi központját a

barokk és klasszicista épületcsoportok, tágas
terek mellett a Néva folyó, a csatornák, hidak
sokasága, kiépített rakpartok jellemzik. A vá-
rosközpontot és az egész várost is átszövik a
kisebb folyóágak és csatornák, valójában
nemcsak Velence, hanem Amszterdam min-
tájára is, ahogyan Nagy Péter cár megál-
modta. Eredetileg a Néva-delta egyik
folyóága, a Mojka képezte a település déli ha-
tárát, aztán a határ egyre délebbre, előbb a
Fontana-csatornáig, majd a mesterséges Ob-
vodnij-csatornáig terjedt. Mindhárom csator-
nát kisebb kanálisok kötik össze, együttesen
forgalmas vízi útként szolgálnak. A város te-
rületén ezernyi szép, díszítésekkel ékesített
híd van, közülük 22 felnyitható, a legszebbek
a Nagy-Néván átívelők.

A turistáknak, akik alaposabban meg akar-
ják ismerni a várost, ajánlatos hajókirándulá-
son is részt venni a csatornákon és a Néván.
Többféle túra közül lehet választani, a me-
netidő átlagban egy óra hosszú, hasznos in-
formációkkal a városról, épületeiről, olyan
látványosságokat nézhetünk meg, amelye-
ket a gyalogos vagy buszos városnézés
során nem volt alkalmunk megtekinteni. A
nyitott, 50-60 férőhelyes hajók júniustól
szeptemberig közlekednek, félóránként,
óránként indulnak. Az alacsony építésű
hajók elférnek a hidak alatt, felállni veszélyes
és tilos. 

Késő délután érkezünk a Fontana-csatorna
egyik kikötőjébe, innen indulunk egy előre
lefoglalt hajóval. Szentpéterváron gyakran
változik az idő, mire elindulunk, már süt a
nap. Az első híd, amely alatt áthajózunk, az
Ányicskov nevet viseli, négy sarkában külön-
böző helyzetekben megalkotott lovas szobra-
ival a város egyik legszebb hídja. Közepén a
korlátnak támaszkodva tinédzserkorú ifjú in-
teget szélesen mosolyogva, nagy lendülettel
a hajó utasainak. A hajón többen is tudják,
hogy Szentpéterváron sok fiatal kiválaszt
egy-egy kirándulóhajót, amelyet aztán a ha-

jóval versenyt futva végig követ, minden híd-
ról integet az utasoknak, és visszatéréskor a
kikötőben várja őket egy kis borravaló remé-
nyében. Nem kis teljesítmény!

Hajókirándulás közben megtekintjük a
Rosztrum-oszlopokat, amelyek egykor olaj-
lámpás világítótoronyként szolgáltak a több
mint 300 méter széles, állandóan hullámzó,
mély Néva folyón. Látjuk, hogy a Péter-Pál-
erőd vastag falai teljesen épek, ugyanis had-
műveletekben soha nem játszott szerepet,
börtönnek használták. Megtudjuk, hogy itt ra-
boskodott Alekszej cárevics, Nagy Péter cár
fia, Dosztojevszkij, Uljánov, Lenin testvére,
M. Gorkij és sok más személyiség. Elhajó-
zunk az erőd Néva kapuja előtt, amely a
„halál kapuja” volt, kivégzésük előtt az elítél-
tek itt hagyták el börtönüket. Feltárul a Néva
bal partjának minden szépsége, az Ermitázs
együttese, a nagy hercegek palotái, a Már-
ványpalota, az óriási templomok, elhaladunk
számtalan nagy hajó mellett, ugyanis a Néva
folyó a Ladoga- és az Onyega-tavakon, vala-
mint kiterjedt csatornarendszeren keresztül
összeköttetésben van a Volgával, így belvízi
hajókon Szentpétervárról Moszkvába, a Vol-
gán keresztül a Kaszpi-tengerre utazhatunk,
a Don folyón át a Fekete-tengert is elérhetjük.
A Balti-tengerről óceánjáró hajók is feljönnek
a Névára.

Visszatértünkkor már a kikötőben várt a
„versenyfutó” fiatalember. Szinte minden
utas 1-2 euróval jutalmazta teljesítményét,
amit ő hálásan el is fogadott, hiszen egy óra
leforgása alatt kellemes kocogással 30-40
eurót keresett, miközben Oroszországban az
átlagnyugdíj értéke nem éri el a 150 eurót, és
200 euró már nagyon jó havi fizetésnek szá-
mít. 

Autóbusszal tértünk vissza szállodánkba,
vacsora után még sokáig a napi élmények ha-
tása alatt voltunk, a csomagjainkat készítettük
elő a következő napi hosszú utazásra Novgo-
rod irányába.

A Palota tér és a győzelmi oszlop

A Mojka-csatorna

Az Ermitázs a Néva felől

Veress László 
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,

Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket február 22-ig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Franz Kafka német író
egyik regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Elbeszélő költemény – Diploma. 7. Puhafém – Régi darab! 8. Árut
értékesít – Lekötelezettség. 9. Dogma egynemű hangzói – Norvég, német és osztrák gép-
kocsijelzés. 11. Szimbólum – Vagon belseje! 12. Lenn – Eger várát védte (István). 14.
Ante meridiem – Skálahang. 15. Feldúlt, zaklatott – Szégyenpad. 18. Nehézfém – Babtá-
masz. 19. Toxin – Olasz futballista (Manuele). 22. Határidőrag – Arrafele! 23. Áll alatti
zsírpárna – Sivár, rideg. 25. Kamionjelzés – Az oxigén, foszfor és kálium vegyjele. 27.
Kályha sütője – Bibliai hajós. 28. Munkácsy inasa teszi – Édes mártás. 30. Azonos betűk
– Páratlan lant! 31. Kard – Sámli, kis szék.   

FÜGGŐLEGES: 1. Tejtermék – 007-es ügynök (James). 2. Dél-amerikai hegylánc –
Lakás, argóban. 3. Alá – Bosszús szócska. 4. Épületszárny – Kapirgál, vés. 5. Táplálék –
… vitorlákkal (R. Tudoran). 6. Amerikai focista (Alexi) – Anekdota. 10. Manilakender –
Magatartás, viselkedés. 13. Európai nép – Régész öröme. 16. Kaszáscsillag – Orosz író
volt (Nyikolaj Vasziljevics). 17. Megtévesztés, félrevezetés – Asztalterítő. 20. Sík, egyenes
– Zeusz pajzsa. 21. Csizmadia – Évad, szezon. 24. Jóindulat – Rock and ... 26. Becézett
Mária – Zavart dák! 29. Ember, románul – Thaiföldi és belga autójelzés.   

Koncz Erzsébet

A JANUÁRI ÉVFORDULÓK (3.) 
című pályázat nyertesei:

FÜLÖP ÉVA, Marosvásárhely, Építők sétány 9/6.. sz.
OROSAN OCTAVIAN-ROMEO, Marosvásárhely, 

Băneasa u. 27/2. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

KRUSPÉR; GILLES; RICHTER; MIRCEA; GOLDONI; 
ERDÉLYI; TÍMÁR; MENYHÁRTH.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a február 2-i 

számból:

Klasszikus (ikrek): A vaspata
Skandi: „S íme fehér hangján
rábéget a nyáj odakint,
tollát rázza felé, s cserren már
a veréb.”
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VÍZSZINTES: 1. Nobel-díjas amerikai fizikus, 100 éve született (Johann Sey-

mour). 10. Mátka. 11. Harmadszor (latin). 12. Bíró, jogi író, 150 éve született (Marcell).
17. Alarm. 19. A germánium vegyjele. 20. Északolasz város. 21. ...  Santarcangeli, olasz
költő, író (magyar származású). 22. Paraszt (rég). 23. Papagájnév. 24. Medveszín. 25. 
Nyilvános kert. 26. Becézett Ilona. 27. Középen ráad! 28. ...ipso (annálfogva). 29. Hím
juh. 31. Sokszínű. 34. Román szabvány. 36. Folyadék. 37. Juttat. 39. Ünnepi sütemény.
41. Kitartó támadás. 43. Nauru fővárosa. 45. Riadó. 47. Idegen Éva. 48. Ír terrorszervezet.
49. Átölel. 51. Kellemes szag. 53. Tihanyi apát, 300 éve született (Sámuel). 54. Mérnök,
feltaláló, Selmecbányán tanár (Albert). 55. Zeneszerző (zongorára), 100 éve halt meg
(János).

FÜGGŐLEGES:  1. Címermadár. 2. A króm vegyjele. 3. Zimbabwe fővárosa. 4. Békés
..., színésznő. 5. ... Nadi, olimpiai bajnok olasz vívó. 6. Filmesztéta (Lajos). 7. Latin és.
8. Merevség (latin). 9. Építész, 150 éve született (Ernő). 12. Református pap,  egyházi
író, 150 éve hunyt el (Zsigmond). 13. Fogkrémmárka (volt). 14. Élénk színével elüt a
környezetétől. 15. ... Máni naptára (Bella I.). 16. Ecetcseppek! 18. Vegyi kötésféle. 21.
Pascal (röv.). 22. Tánclépés. 24. Abu..., az első kalifa (Mohamed apósa). 25. Után jelentésű
latin előtag. 27. Becézett Áron. 29. Vitatott indiai hegyvidék. 30. Kertész, szakíró, 150
éve született (József). 32. ... melegséged (Ady). 33. Japán számítógépmárka. 35. Halotti
lakoma. 36. Udvarias férfi. 38. Búzaőrlemény. 40. Lent. 42. Jelfogó. 44. Méhcsapat. 46.
Mind (angol). 48.  Görbe szakasz. 50. Ante meridiem (röv.). 52. Római 55.

L.N.J.
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KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket,
átkokat old fel, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől,
sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy
ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után;
András Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres
a magánélete és üzlete; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

ŞTEFANIA jós és javasasszony Marosvásárhelyen
tartózkodik azok kérésére, akiknek segítségre van
szükségük. Paranormális képességével bármilyen súlyos
problémát megold, segít alkoholizmus, stressz, impotencia,
depresszió, csontfájdalom stb. esetén, vizsgák alkalmával,
leveszi az átkot, rontást, feloldja a szerelmi kötést, ahol erre
van szükség, összehozza a szétváltakat, segít a magán- és
üzleti életben, családi veszekedéseknél. Szerencsét,
szerelmet, termékenységet hozó talizmánokat készít. Az
eredmény 100%-osan garantált.
Hívják bizalommal a 0743-854-205-ös telefonszámon. 
(Fizetett hirdetés: 6695)

A Mureş Insolvency SPRL (székhely: Marosvásárhely, Gh. Av-
ramescu utca 4. szám) az energoMur rT. cégfelszámolójaként
nyilvános árverést szervez az adós cég következő vagyontárgyainak
értékesítésére: 

1. Ingatlan (manzárd) Marosvásárhelyen, a Kós Károly utca 1/B
szám alatt. Kikiáltási ár: 278.198,64 euró. 

2. Dacia SPM, kikiáltási  ár 3.392 lej + héa.
Az árverést február 16-án 12 órától tartják a felszámoló szék-

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

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

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

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű  Mureş Insolvency SPRL – adó-
szám: RO13577109 –, az újraszerveződés alatt álló IzoreP KFT. csődbiztosa  újabb  nyilvános ár-
verést szervez az adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére:

Szállítóeszközök:
– 18 tonnás Hydrom daru,  kikiáltási ár 41.325 lej
– Daewoo Matiz gépkocsi,  kikiáltási ár  1.282,50 lej
– Iveco 50 C13 Daily mikrobusz,  kikiáltási ár  12.445 lej
– NAW BU 25 autóbusz,  kikiáltási ár  22.325 lej 
– hordozható autokompresszor, kikiáltási ár  14.820 lej
– Mercedes gépkocsi, kikiáltási ár 15.295 lej
– Dacia Logan, kikiáltási ár  4.940 lej
– Iveco Daily mikrobusz, kikiáltási ár  23.845 lej
– Ford Transit, kikiáltási ár 9.785 lej
– Iveco autóbusz, kikiáltási ár 24.130 lej
– Volkswagen Passat személygépkocsi, kikiáltási ár 17.480 lej
– Volkswagen Golf gépkocsi, kikiáltási ár 7.125 lej
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverést 2018. február 16-án 10 órától tartják a csődbiztos székhelyén – Gen. Avramescu utca 4.

szám– , és azonos időpontban megismétlik  minden pénteken,  a javak értékesítéséig. 
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt, akik megvásárolják a feladatfüzetet,

kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi garanciát és a részvételi díjat 24 órával a licit
kezdete előtt. A javak megtekinthetők naponta 11–14 óra között az adós cég székhelyén. Bővebb tájé-
koztatás  a 0265/269-700, 0265/261-019  vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

Románia
Maros megye
Szászrégen város
Petru Maior tér 41. szám, irányítószám: 545300
adószám: 3675258
www.primariareghin.ro
telefonszám: 0265-511-112
fax: 0265-512-542
e-mail: office@primariareghin.ro

Közlemény
egy tömbház és a hozzá tartozó felszerelések, illetve szociális lakásokat tartalmazó épület övezeti vá-
rosrendezési tervének jóváhagyásáról szóló határozattervezet kidolgozásáról, cím: Szászrégen, 
Ierbuş utca 37/B szám 

A 2003. évi 52-es, a helyi közigazgatás átláthatóságára vonatkozó, utólag módosított törvény elő-
írásainak értelmében Szászrégen polgármestere értesíti az érdekelteket, hogy elkezdték egy tömbház
és a hozzá tartozó felszerelések, illetve szociális lakásokat tartalmazó épület övezeti városrendezési
tervéről szóló határozattervezet kidolgozását – Szászrégen, Ierbuş utca 37/B szám.

A közvitára bocsátott határozattervezettel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a Szászrégeni
Polgármesteri Hivatal közönségszolgálati osztályán lehet benyújtani, vagy el lehet küldeni az
office@primariareghin.ro e-mail-címre, vagy faxon a 0265-512-542 számra 2018. február 26-ig. 

A feladó tüntesse fel, hogy a javaslatokat a tömbház és a hozzá tartozó felszerelések, illetve szociális
lakásokat tartalmazó épület (Szászrégen város, Ierbuş utca 37/B szám) övezeti városrendezési tervéről
szóló határozattervezet kapcsán küldte. 

Azon személyek vagy szervezetek, akik/amelyek írásban juttatják majd el a közvitára bocsátott ha-
tározattervezettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, meg kell nevezzék a tervezet azon cik-
kelyét vagy cikkelyeit, amelyekre céloznak, illetve fel kell tüntetniük a küldés időpontját, valamint a
küldő elérhetőségét. 

A tájékoztató jellegű anyagokat tanulmányozni lehet a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, vala-
mint a www.primariareghin.ro honlapon. 

Maria Precup Rădoi Mirela Minodora
polgármester jegyző

Hétvégi sportműsor
KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga 11. fordulójából elmaradt mér-

kőzésen, szombaton 18 órától, a ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi
Maros KK – Jászvásári Politehnica.

RÖPLABDA. A női A1 osztályos bajnokság 15. fordulójában, szom-
baton 18 órától: Balázsfalvi Volei Alba – Marosvásárhelyi Medicina CSU.

KÉZILABDA. Az A osztályos bajnokság 17. fordulójában, szombaton
11 órától: FC Argeş Piteşti – Marosvásárhelyi Olimpic.

A labdarúgó 1. liga 24. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Február 9., péntek:
* 18.00 óra: Temesvári Poli ACS – Voluntari FC
* 20.45 óra: Astra Giurgiu – Medgyesi Gaz Metan
Február 10., szombat:
* 18.00 óra: Bukaresti Juventus – Konstancai Viitorul
* 20.45 óra: Bukaresti FCSB – Kolozsvári CFR
Február 11., vasárnap:
* 20.45 óra: USK Craiova – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
Február 12., hétfő:
* 18.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Botoşani FC
* 20.45 óra: Concordia Chiajna – Bukaresti Dinamo
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport

és a Look TV/Plus.

Kitérő választ adott a maros-
vásárhelyi vegyi kombinát
sajtóirodája a Maros Kosár-
labdaklub elnökének és alel-
nökének szerdai vádjára,
miszerint az Azomureş nem
tesz eleget a szponzori szer-
ződésben vállalt kötelezett-
ségének, és késlekedik
átutalni az egyezményben
szereplő támogatási össze-
get, emiatt rendkívül nehéz
helyzetbe kerültek, gyakorla-
tilag a megszűnés veszélye
fenyegeti őket.

„Mi ezt a pénzt beleszámoltuk a
költségvetésünkbe, és számítot-
tunk rá, hogy hasznos időben 
megkapjuk. Kifizetési köte-
lezettségeink vannak, ame-
lyeknek eleget kell tennünk” –
mondta többek között Béres Lóránt
klubelnök (a szerdai sajtótájékoz-
tatón elhangzottakról tegnapi lap-
számunkban beszámoltunk – a
szerk.). „Ha nem tudunk elmoz-
dulni ebből a helyzetből, előfordul-

hat, hogy mi magunk kell beáll-
junk a következő meccsen, feltéve,
hogy el tudjuk intézni a leigazolá-
sunkat, amikorra kell” – mutatott
az asztalnál mellette ülőkre (a már
említett Béres mellett ott volt a
Szászgáspár Barnabás és George
Trif alkotta edzőpáros is) félig tré-
fásan, félig komolyan Vlad Ama-
riei alelnök.

Az Azomureş tegnap kora dél-
után válaszolt a Maros KK felveté-
sére. Közösségi oldalukon azt
írták: „A vállalat és a klub 2017 ja-
nuárjában parafálta a 2016–2017-
es idényre szóló támogatási
szerződést a FIBA Európa-kupás,
valamint a román bajnoki részvétel
költségeinek ellentételezése céljá-
val. A megállapodás annak rendje
és módja szerint megvalósult,
amint egyébként a korábbi évek-
ben is, amikor az Azomureş rend-
szeresen támogatta a klub
működését. Ilyen körülmények kö-
zött visszautasítjuk a Maros KK
képviselőinek állítását, miszerint a
sportszervezet jelenlegi helyzetéért
az Azomureş a felelős. Az Azomu-
reş mindig a kiemelkedő eredmé-

nyeket hozó munkát támogatta, va-
lahányszor együttműködési megál-
lapodást kötött különböző
sportszervezetekkel, mint eddig is
a Maros KK-val”.

A közleményt meglehetősen ér-
tetlenkedve fogadták a kosárcsapat
szurkolói, hiszen abban egy szó
sincs a mostani szezonról, és Béres
Lóránt közzé is tette, hogy a nagy-
vállalat 200 ezer lej kifizetésével
adós a folyamatban levő bajnoki
idényre érvényes megállapodás ér-
telmében, amelynek a hitelességét
a csődbiztos is megállapította.
Megkérdeztük az Azomureş szóvi-
vőjét, miként értelmezhető az ál-
lásfoglalásuk annak tükrében,
hogy abban egy szót sem ejtenek a
mostani szezonról. Ovidiu Maior
azt válaszolta: „Pusztán ennyi a
mondanivalónk az ügyben. A többi
csak ránk és a Maros KK-ra tarto-
zik”. 

Hogy akkor mégis mi célja lehe-
tett a közleménynek? Amondóak
vagyunk, olvassuk el még egyszer,
figyelmesen, az utolsó mondatát.
Talán nem véletlenül fogalmaztak
így: irányadónak szánták. 

Válaszolt is meg nem is a kombinát 
a Maros KK-nak

Farczádi Attila



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 3 szobás magánház egyedül
az udvaron, garázs, 400 m2 telek,
Budai negyed, főtéri zóna. Irányár:
115.000 euró, alkudható. Tel. 0755-
309-832. (6551-I)

ELADOM vagy elcserélem a Sitarilor u.
10. sz. alatti magánlakásomat. Tel. 0740-
371-796. (6624)

ELADÓ ház Székesen a 108. sz. alatt.
Tel. 0745-206-048. (6639)

KIADÓ 285 m2-es berendezett és fel-
szerelt ház cégszékhelynek vagy al-
kalmazottak szállásaként. Tel.
0744-556-452. (6623-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás az Unirii
negyedben, a Darina mellett. Tel.
0365/441-048. (6616)

FÖLDTERÜLETET vennék építke-
zés céljából Vármezőn, Szakadát,
Szováta vonzáskörzetében. Tel.
0742-405-968. (6526-I)

ELADÓ Maroskeresztúron építke-
zésre alkalmas földterület. Tel. 0742-
802-290. (6541-I)

SZÁNTÓFÖLDET vásárolok, főleg
Nagyernye, Sáromberke, Székes,
Székelykál környékén. Tel. 0747-388-
151. (6566)

ELADÓ 2 ha 72 ár szántóföld. Ára:
50 euró/ár. Székelyvajában van, volt
komlós területen. Tel. 0745-300-190.
(6589-I)

ELADÓ Mezőmadarason nagy ház
50 ár területtel. Tel. 0749-885-203.
(6709)

ELADÓ szerves hulladékból készült
tüzelőanyag (brikett) fűtésre. Tel.
0743-142-012. (19809-I)

VÁSÁROLOK ANRP-dossziékat és
végzéseket pontszámmal. Tel. 0746-014-
014. (6484)

ELADÓ első tulajdonostól Hyundai
i30, EURO 5-ös, 22.000 km-ben, 7
éves. Tel. 0771-709-391. (6482-I)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (5060)

VESZEK vagy beveszek festményt
(Olariu, Vass Tamás, Pál Lajos…), antik
tárgyat, kitüntetést, régi ékszert, bú-
tort. Bernády tér 4. szám. Tel. 0740-
147-380. (6439)

VÁSÁROLOK 60 literes vörösréz
üstöt szilvalekvárfőzéshez. Tel. 0744-
692-841. (3579-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (6365)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (5827)

ELADÓK 10-15 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (sz.)

ELADÓK: traktormeghajtású hidraulikus
trágyarakó, váltóeke, tárcsás kaszák,
Stihl földfúró, békadöngölő, betonprés
(járólap), betonkeverő (0,40 m3, 380 V).
Tel. 0743-860-354, 0745-404-666. (6673)

ELADÓ román és magyar bélyeg-
gyűjtemény. Tel. 0770-278-005. (6648)

ELADÓ garázs a Galenus klinika
mellett. Tel. 0745-616-157. (6676-I)

ELADÓ 100 éves, háromajtós ru-
hásszekrény és kétszemélyes ágy
tömör fából. Tel. 0754-351-178.
(6679-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(6697)

ELADÓ Samsung tévé, 571 lej. Tel.
0265/250-633. (6698)

ELADÓ alig használt felfekvés elleni
matrac és női M-es (90-120 cm) pe-
lenkák jutányos áron. Tel. 0757-498-
963, 16-20 óra között. (6710-I)

ELADÓ régi, diófurníros hálószoba-
bútor. Tel. 0745-098-405. (6717-I)

ELADÓ 14 ár házhely Sáromberkén,
a főút mellett. Tel. 0720-487-644.
(6719-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Juhász Viktor névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (6708)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával.
Tel. 0722-846-011. (6480)

BÁRMILYEN ÉPÍTKEZÉSI MUN-
KÁT VÁLLALUNK; cserépforgatás,
csatornatakarítás, -javítás, hegesztési
munkák. Nyugdíjasoknak 20% ked-
vezménnyel! Tel. 0721-156-971. 
(6473)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (6446-I)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (6018-I)

OLCSÓ ÜDÜLÉST kínálunk Hajdú-
szoboszlón félpanziós ellátással, há-
zias ízekkel: 7 éjszaka 400 lej/fő, a
húsvéti ünnepekre 3 éjszaka 250
lej/fő, ünnepi ellátással. Tel. 00-36-52-
271-848, 00-36-30-455-7227, Szabó
Antalné, Hajdúszoboszló, Damjanich
u. 100. sz. (6213)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (6500)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-
595. (6629)

VILLANYSZERELÉST és javítást
vállalok. Tel. 0735-501-417,
0265/337-437. (6694-I) 

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
REDŐNYÖK, TERMOPÁNOK SZERELÉSE és JAVÍTÁSA. 10%
kedvezmény. Tel. 0744-504-536.  www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(60805)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS CÉGEKNEK (2017). Tel: 0744-504-
536. (60805)
DR. ÁDÁMOSI JUDIT-KLAUDIA megnyitotta FOGÁSZATI REN-
DELŐJÉT a November 7. negyedben (a Maris étteremmel szemben).
Szombaton és vasárnap is biztosítunk ügyeletet. Tel. 0751-877-832.
(19832-I)
IDŐSGONDOZÓKAT keresünk NÉMETORSZÁGBA OTTHONI
IDŐSGONDOZÁSRA. Jövedelem 1000-1400 euró között. A szállítás,
a szállás és az étkezés biztosítva. Németnyelv-tanfolyamon felkészítjük
az alapszintű németnyelv-tudásra. Iratkozni a 0748-122-242-es telefo-
non. (19736-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számí-
tástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Amit
kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-
mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég
székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (60893-I)
BÉRBE ADÓ munkapont FODRÁSZNAK és MANIKŰRÖSNEK.
Tel. 0740-915-515. (19737)
ALKALMAZUNK ELADÓNŐT főtéri RUHÁSÜZLETBE. Tel.
0744-618-608, 0744-848-027. (6579-I)
KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT vagy CSOPORTOKAT
is. Tel. 0744-798-270. (6539-I)
KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, ELŐKÖNYVE-
LŐT. Tel. 0734-123-877. (19827-I)
BÚTORGYÁRTÁSBAN TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ
NYÁRÁDTŐI TÁRSASÁG alkalmaz ASZTALOSOKAT minden
részlegére. Ajánlunk vonzó fizetést, étkezési jegyeket és a szállítási
költség egy részének elszámolását. Az önéletrajzokat az
office@robex.ro e-mail-címre várjuk. További információ a 0735-233-
713-as telefonszámon, 8-15 óra között. (60934)
A marosvásárhelyi ADIMAG COMIMPEX KFT. alkalmaz SOFŐ-
RÖKET, VILLÁSTARGONCA-KEZELŐKET és RAKODÓMUN-
KÁSOKAT. Az önéletrajzokat személyesen a cég székhelyén, a
Szabadság utca 110. szám alatt lehet benyújtani. Tel. 0265/269-843,
0741-416-196. (19823)
A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500 lej
kézbe), MUNKÁSOKAT a pékségbe és BETEGNYUGDÍJASOKAT
(3-as fokozat) különböző munkákra (800 lej kézbe). Jelentkezni sze-
mélyesen, önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19819-I)
MAROSVÁSÁRHELYI KFT. alkalmaz: VILLANYSZERELŐT,
VILLANYSZERELŐI SEGÉDMUNKÁST, SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁST. Amit ajánluk: előnyös jövedelem, étkezési jegyek, köz-
lekedési elszámolás. További információkért hívják a 0365/430-240,
0785-210-682-es telefonszámot. Az önéletrajzokat a következő e-mail-
címre várjuk: office@consuselectric.ro (60923-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal ren-
delkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, PIN-
CÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60907)
AUTÓSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0740-801-365. (6715-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (19812-I)
KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓ RAKTÁROST alkalmaz
vonzó fizetéssel. Tel. 0744-707-550. (19810-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG garanciával vállalja irodák, magánházak felújí-
tását, átalakítását. Keresünk  KÖLTSÉGVETÉS-SZÁMÍTÓT (DEVI-
ZIER). Tel. 0742-557-214. (19829-I)
NYUGDÍJAS FÉRFIAKAT keresek ÜGYNÖKI TEVÉKENY-
SÉGRE. Tel. 0744-843-857. (19833)
A ROSEN-GARDEN VENDÉGLŐBE PINCÉRNŐT alkalmazunk.
Tel. 0722-396-115. (6678-I) 
MAROSVÁSÁRHELYI HÚSFELDOLGOZÓ a töltési részlegre
TERMÉKGYÁRTÓKAT alkalmaz. Jelentkezni személyesen, önélet-
rajzzal a Szabadság utca 4. szám alatt vagy a prodcarmi@yahoo.com
e-mail-címen lehet. (60947)
A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130.
(19837-I)
AZONNALI KEZDÉSSEL alkalmazunk MUNKÁSOKAT újtavítás-
hoz. Érdeklődni 7-15 óra között a 0265/253-781-es telefonszámon.
(19838-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A PHONEPREST KFT. 
– Marosvásárhely – 

munkatársat keres előkönyvelői 
és titkárnői teendők elvégzésére. 

Követelmények:
• közép- vagy felsőfokú végzettség
• a román és magyar nyelv nagyon jó ismerete
• közepes számítógép-kezelési ismeretek
• jó kommunikációs készség
• kellemes megjelenés
A szakmai tapasztalat előnyt jelent. 

Várjuk a fényképes önéletrajzokat 
a phoneprest@phoneprest.ro e-mail-címre.

A PHONEPREST KFT. 
– Marosvásárhely – 

szerelő, technikus, mérnök munkatársakat keres
vagyonvédelmi, tűzvédelmi és videomegfigyelő

rendszerek tervezésére, szerelésére, karbantartására
Követelmények:
• közép- vagy felsőfokú végzettség
• B kategóriás hajtási jogosítvány
• PC- és IT-ismeretek
A szakmai tapasztalat előnyt jelent. 

Várjuk a fényképes önéletrajzokat 
a phoneprest@phoneprest.ro e-mail-címre.

Tartós energia! Együtt tudunk egy tisztább világot létrehozni!
Rendeljen most, és szerezzen promóciót!

Switch Solar Green Energy Kft 
– az energiatermelés szakértője – 

megújuló forrásokból származó villamos energia – 
fotovoltaikus panelek!

On-grid, hibrid, off-grid rendszerek panziók, cégek, csarnokok,
üzemek, gazdaságok, lakások részére! 

Testre szabott fotovoltaikus kitek!
Ajánlatokért és további információért hívja 

a 0756-600-200; 0740-307-030; 0757-466-466 telefonszámokat, 
e-mail-cím: switsolarsrl@gmail.com.

ZARÁNDOKLATOK a Mária Iskola Lelki Család szervezésében
Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István

Időpontok:
Medjugorjeba – ápr. 9–14. (160 euró), júl. 31. – aug. 7. (220 euró),

aug. 27.– szept. 1. (160 euró), okt. 8–13. (160 euró); 
Fatimába  – okt. 9–13. (390 euró, 900 lej); 

Szentföldre – okt. 23–27. (500 euró, 1150 lej). 
Bővebb információt megtudhatnak a 0742-698-166-os telefonszámon, 

vagy a hajlakattilajbi@freemail.hu e-mail-címen!
Zarándokoljunk együtt! (sz.-I)

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
Ingyenes kivizsgálás (küldőpapír szükséges).

– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.

Tel. 0743-714-914. (19742)



GYEREKFELÜGYELETRE keresünk
hölgyet. Tel. 0742-669-084. (6687-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0746-854-850. (6716)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (6721)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk február
9-én SZABÓ BÉLÁRA halálának
20. évfordulóján. Emléke legyen
áldott! Fia, László és családja.
(6568)

Valahol a felhők fölött van egy
másik világ, ahol minden szép, és
nem szenved senki már.
Február 11-én emlékezünk DÁVID
JULIANNÁRA szül. Török halálá-
nak 2. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Férje, Jancsi, fia, Tibor, menye,
Edit, unokái: Róbert, Szabolcs.
(6611)

Fájó szívvel emlékezünk február
9-én LUDUŞAN MARIUSRA halá-
lának első évfordulóján. Nyugod-
jon békében! A Német és Baki
család. (6643-I)

Hirtelen, de elmentél egy perc
alatt, számunkra csak a döbbenet
és a fájdalom maradt. Kicsordul a
könnyünk a sírodnál, mélységes
fájdalom, hogy távoztál. A búcsú-
szó, mit nem mondtál ki, elma-
radt, de szívünkben örökké
velünk maradsz.
Mély fájdalommal emléke-
zünk SZÉKELY SZABOLCS 
LEVENTÉRE, aki február 8-án egy
éve, alig 41 éves korában örök
nyugalomra tért. Fájó emlékét
őrzi felesége, édesanyja, két test-
vére családjukkal együtt. Nyu-
godj békében! (6644-I)

Akiket szerettünk, s már sírban
nyugszanak, igazi nyughelyük a
szívünkben marad. Bárhogy múl-
nak az évek, a lélek nem feled,
mert összeköt minket az örök
szeretet.
Bánatos szívvel és kegyelettel
emlékezünk a vármezői KATONA
KÁROLYRA (tata) halálának 16.
és KATONA KÁROLYNÉRA (éde)
halálának 2. évfordulóján. Gyer-
mekeik családjukkal, unokáik
családjukkal és dédunokáik, va-
lamint Veres Irén családjával
együtt. Szerettünk, és nem fele-
dünk el! (6656-I)

„Napsugár és csillagok világa
Jó szívednek örök álmát őrzik,
Tiszta lelked fönt a magas égben
A síron túl is felettünk őrködik.”
Kegyelettel és szívünk mély fáj-
dalmával emlékezünk a nyomáti
születésű NAGY LAJOSRA (Laci)
halálának második évfordulóján.
Felejthetetlen, szép emléked őriz-
zük, amíg élünk. Nyugodj béké-
ben, drága jó lélek! Bánatos
felesége, Sári és imádott lánya,
Kinga. (6692-I)

Fájdalom költözött két éve szí-
vünkbe, nem múlik el soha, itt
marad örökre.
Soha el nem múló szeretettel és
a hiányérzet örök küzdelmével
emlékezünk február 10-én a
drága jó férjre, édesapára,
apósra, rokonra, barátra, kollé-
gára, RÁCZ FERENCRE halálá-
nak második évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Bánatos felesége, fia és
menye. (6706)

Fájó szívvel emlékezünk február
9-én LUDUŞAN MARIUS 
SORINRA halálának első évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! A gyászoló
család. (6711)

„Az én időm hamarabb lejárt,
mint szerettem volna, bocsássa-
tok meg, én nem tehettem róla.”
Szomorú szívvel emlékezünk feb-
ruár 10-én a mezőmadarasi szü-
letésű kibédi lakosra, id. DOSA
ÉVÁRA halálának első évforduló-
ján. Emlékét őrzi bánatos édes-
anyja, testvérei, Magdolna és
családja, Erzsébet és családja,
két leánya és családjuk, valamint
a többi rokon. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! (6718)

ELHALÁLOZÁS

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a legdrágább férj, édesapa,
nagyapa és barát, 

KOVÁCS ANDRÁS 
ny. zenetanár, karnagy 

2018. február 7-én életének 77.
évében örökre eltávozott szeret-
tei köréből. Temetése február 10-
én, szombaton délben 1 órakor
lesz a református temető cinter-
méből. Emléke szívünkben
örökké él! 

Gyászoló szerettei. (6690-I)

Megrendülve tudatjuk, hogy a
drága és szeretett magyarta-
nárnő, 

BÍRÓ MARGIT 
életének 79. évében rövid szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Áldás hamvaira!

Gyászoló tanítványai. (6707-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, fiútest-
vér, rokon és barát, 

BALOGH ALPÁR 
életének 43. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk földi
maradványait 2018. február 9-én,
pénteken du. 2 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temető cinter-
méből. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Búcsúzik tőle a gyászoló család.
(-I)

Szomorúan búcsúzunk 
KOVÁCS ANDRÁSTÓL 

az igaz baráttól. Isten nyugtassa
békében! 

Orbán Imre és Erzsike. (6727-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket fejezzük ki
szomszédasszonyunknak,
Kovács Emesének szeretett
férje, KOVÁCS ANDRÁS el-
hunyta miatt, és osztozunk
mély fájdalmában. Őszinte
részvétünk a gyászoló család-
nak. A szomszédok A Parân-
gului u. 26. sz. alól. (6688)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki kollégánknak testvére,
BALOGH ALPÁR elhunyta al-
kalmából. A Procardia munka-
közössége. (6714-I)

Mély megrendüléssel értesül-
tünk KOVÁCS ANDRÁS zene-
tanárnak és karnagynak, a
Zene Intézet egykori oktatójá-
nak eltávozásáról. 
A hallgatók közül kikerülő ifjú
karvezetőink útját még nyug-
díjba vonulását követően is
gondoskodó tekintettel kö-
vette, életének gazdag tapasz-
talatát értékes tanácsok
formájában, könyvbe gyűjtve
ajándékozta tovább. 
Kedves emlékét, mosolygós
tekintetét mindig őrizzük.
Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
az egész családnak. Isten
nyugtassa békében! A Maros-
vásárhelyi Művészeti Egye-
tem közössége. (sz.-I)

Megrendülten búcsúzunk egy
kiváló embertől és kollégától,
KOVÁCS ANDRÁS karvezető-
től és pedagógustól. Nyugod-
jon békében! Családjának
erőt kívánunk nagy vesztesé-
gük elviseléséhez. Őszinte
részvéttel: Papp Dániel és
családja. (6728)

A Sapientia EMTE Marosvá-
sárhelyi Karának munkakö-
zössége őszinte részvétét
fejezi ki dr. Kovács Gabriella
adjunktusnak ÉDESAPJA el-
vesztése miatt érzett fájdal-
mában. A Sapientia EMTE
munkaközössége. (-I)
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Búcsúszó

KOVÁCS ANDRÁS karvezető 
halálára

Láthatatlanul is ott van minden
emberi élet felett: 
„Te pedig elmégy”
(1 Mózes 15,5) 
Éveken keresztüli csatározás után
végeztetett be a sors, amely nem
adott újabb esélyt. Pedig szeretett volna még itt maradni
megszokott környezetében, szerető arcok között.
Kimondhatatlanul fáj a búcsú, hangtalan szavak ülnek a
torkunkban, könnyekbe burkolva gyászolunk. 
A kiszabott esztendők leteltek. 
Elköszönni jöttünk, akik tanítványaid, kollégáid voltunk, a város
nevében, ahol születtél és hosszú éveken át éltél. Visszatekintünk
a szép, hasznos és mégis oly gyorsan elmúlt életpályára.
Búcsúzunk a Tanártól, aki a pedagógus minden tudományával
nevelte, oktatta diákjait. Ki tudná megszámlálni tanítványait,
elsorolni, hány diák kapott indíttatást tőle a kultúra, a művészet
felé.
Következetessége, szigora, rendkívüli humánummal párosulva,
tekintélyt és tiszteletet vívott ki a gyerekek és a szülők között.
Szigorúságában minden tanítvány megérezte szívének odaadó
jóságát. 
Létrehozta a Nagy István ifjúsági vegyes kart, amely kórussal
számos belföldi és külföldi fesztiválon vett részt. 2002-től átvette a
Vártemplom Psalmus kórusának a vezetését. 
Megszervezte városunkban a Bárdos Lajos-Nagy István
kórusfesztivált, amit éveken keresztül precíz szervezői munkával
egyedül működtetett. Pontos és lelkiismeretes munkáját
példaként lehet a fiatalok elé állítani. Munkája elismerését számos
diploma és díj bizonyítja. Karvezetői tapasztalatait könyvben
foglalta össze, amit diákjainak és jövendőbeli karvezetőknek
ajánlott.
A népéért való aggodalom vezette akkor, amikor megzenésítette
Moldvay József Fohász című versét:

„Könny koppan könny marta kőre itt
Szégyen s vér kíséri lépteid
Múltunktól a jelen sem véd meg
Uram hallod? A holnapjáért esd ma néped…”

Dallama és szövege ma még erőteljesebben visszhangzik
lelkünkben. Verejtékes, nemes küzdelem volt. Életével mutatta a
példát. Emlékeinkben megőrizzük felejthetetlen egyéniségét,
barátságos, mosolygós arcát. Feladatát betöltötte, küldetésének
eleget tett, szolgált, boldogított. Nem volt hiábavaló az élete. Az
égiek körébe érve Reményik Sándor versét idézve búcsúzunk:

„Aki, mikor a csend susogni kezd,
S hulló fenyőtoboz ver síri neszt,
E tompa, síri nesz mögött is van.

Szeretnék példát venni Tőle.”
Nyugodjon békében!

Murár Mária zenetanár,
a Psalmus kórus tagja. (sz.-I)

Kiket szívembe zártam, elmentek, itt
hagytak. Üres lett minden utánuk:
anyaszív, hitvesszív. Nem maradt
más hátra, csak a fájdalom s az em-
lékeim. 
Összetört szívvel emlékezem szere-
tett, drága jó, egyetlen gyermekem-
re, a pókakeresztúri születésű 
dr. KRISÁN JOLÁNRA, kinek arcáról
oly hirtelen eltűnt a mosoly, szerető
szíve már tizennyolc éve hogy nem
dobog. Az idő múlhat, szállhatnak az
évek, míg élek, velem lesz fájó, szép emléked. 
Ki a társam volt, ki osztozott jóban és bajban, örömben és fáj-
dalomban, szerető férjem, KRISÁN ÁGOSTON, április elsején
tizenhárom éve lesz, hogy ő is itt hagyott. Könnyeim hullanak,
el nem apadnak forrásai, nem is a szememből, mélyebbről jön-
nek, örök bánatot fejeznek ki. Fájdalmas könnyeim néma,
szent imák, minden cseppetek Istenhez kiált. Feléd fordulok,
drága jó Atyám, midőn sebzett szívem nagyon fáj. Te adj erőt
nekem Szent Igéd által, hogy csendben, zúgolódás nélkül hor-
dozzam keresztem, és sajgó fájdalmamra a viszontlátás Szent
Reménye hull.
„Ne félj, mert én veled vagyok;
ne csüggedj, mert én vagyok Istened;
megerősítelek, sőt megsegítlek és
igazságom jobbjával támogatlak.”

(Ézsaiás 41:10)
Emléküket őrzi a bánatos anya és feleség, özv. Krisán Anna.
(6607)
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SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

Munkatársat keres 
számvezérlésűgép-kezelő és hőkezelő állás 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;
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk.

További információk a 0265/208-307-es telefonon. 
A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhe-

lyű Mureş Insolvency SPRL, a csődbe ment MAgnIFIc coM
KFT. (Marosvásárhely, Bánát utca 13/9.) cégfelszámolójaként nyil-
vános árverést szervez az adós cég következő vagyontárgyainak
egyenkénti értékesítésére:

– műszaki felszerelés,  kikiáltási ár 1.137,50 lej
– szállítóeszközök, kikiáltási ár 3.100 lej
– mérőműszerek, valamint ellenőrző és beállító berendezések,

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

kikiáltási ár 1.773,50 lej
A teljes lista az árakkal a felszámoló székhelyén tanulmányoz-

ható.  Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Ezenkívül termékcsaládonként egy-egy tömbben értékesítik a

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

Az árverést február 16-án 13 órától tartják a felszámoló szék-
helyén, és azonos időpontban megismétlik péntekenként, a javak
értékesítéséig.  

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

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhe-
lyű Mureş Insolvency SPRL, az újraszerveződés alatt álló  MobI-
lIS KFT.   csődbiztosaként nyilvános árverést  szervez az adós
következő javainak értékesítésére:

– egy 5.200 m2-es és egy 3.400 m2-es kültelek (szántóterület) Nyá-
rádtőn (Maros megye), telekkönyvszámuk 2219/N/Nyárádtő és
3968/N/Nyárádtő. Kikiáltási ár: 182.320 euró+héa.

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

Az árverést február 16-án 13 órától tartják a felszámoló szék-
helyén, és ugyanabban az időpontban megismétlik minden pénte-
ken, a javak értékesítéséig. Az árverésen azok a magán- és jogi
személyek vehetnek részt, akik/amelyek megvásárolják a feladat-
füzetet, kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi ga-
ranciát és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019, 0265/269-700 vagy 0745-146-
096-os telefonszámon.

A Mures Insolvency SPRL – Marosvásárhely, Gen. Avramescu
u. 4., Maros megye –,  a csődbe jutott SuPer TrAFIc KFT. cég-
felszámolója, nyilvános árverést szervez az alábbi javak értékesí-
tésére:

– ócskavas – 0,65 lej/kg
– vegyes rézhulladék – 19 lej/kg 
– alumíniumhulladék – 2,50 lej/kg
– inoxhulladék – 3,20 lej/kg
– kábelhulladék – 1 lej/kg
–   műanyag hulladék – 0,05 lej/kg; az árak nem tartalmazzák a

héát.
Az értéket az eladáskor határozzák meg. 
Az árverésre 2018. február 16-án 13 órakor kerül sor a felszá-

moló székhelyén, és megismétlik minden pénteken, ugyanabban az
időpontban, a javak értékesítéséig. Az árverésen részt vehetnek
azok a magán- és jogi személyek, akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-
át jelentő részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják
a feladatfüzetet 24 órával a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatás
a 0265/269-700, 0745-146-096-os telefonszámokon. 

A  Mureş Insolvency SPRL, a temesvári Gh. Lazăr utca 42. szám
alatti székhelyű, csődbe jutott  P. S.  InTex rT. csődbiztosaként
nyilvános árverésen értékesíti a cég alábbi ingatlanjait és ingóságait: 

I. Vidrátszeg és Nyárádtő külterületén, a marosvásárhelyi repü-
lőtér közelében telekelt megművelhető földek: 

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

II. Ingóságok
– Daewoo mikrohullámú sütő – kikiáltási ár 50 lej
– S7500 számítógép (LG számítógépház + színes képernyő) – ki-

kiáltási ár: 150 lej 
– Sony Vaio notebook: 337,5 lej
– Nokia telefon töltővel: 25 lej. 
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverés a csődbiztos G-ral Avramescu utca 4. szám alatti

székhelyén lesz február 16-án 13 órától, és megismétlik hetente,
péntekenként, ugyanazon a helyszínen és időpontban, a javak ér-
tékesítéséig. 

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

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

A Mureş Insolvency SPRL, a
Mezőméhes községi Kendeffy-
tanya, Ady Endre utca 29.
szám alatti székhelyű, csődeljá-
rás alatt álló InTernAţIo-
nAl bujor KFT. cégfelszá-
molójaként 

újabb nyilvános árverést
szervez 

az adós vagyonát képező
alábbi javak értékesítésére:

– ingatlan Mezőméhesen
1.000 négyzetméter beltelekkel,
telekkönyvszáma 50032/Mező-
méhes, kataszterszáma 92/1,
rajta téglából épült, szuterénes,
földszintes épülettel, melynek
az alagsorában egy hőközpont,
a földszinten üzlet, két raktár,
egy elosztókabin, két folyosó,
három illemhely, egy helyiség a
kapcsolótáblának, egy fémosz-
lopokra helyezett, fémlemezek-
kel burkolt födém és három
üzemanyagtöltő szivattyú ta-
lálható. Kikiáltási ár 79.500 lej.

A nyilvános árverést február
16-án 13 órától a  felszámoló
Marosvásárhely, G-ral Avra-
mescu utca 4. szám alatti szék-
helyén tartják, és  pén-
tekenként azonos időpontban
megismétlik, a javak értékesí-
téséig.

A nyilvános árverésen részt
vehetnek magán- és/vagy jogi
személyek, akik beszerzik a fel-
adatfüzetet, kifizetik a kikiál-
tási ár 10%-át kitevő részvételi
garanciát és az árverésen való
részvételi díjat legkésőbb 24
órával az árverés meghirdetett
időpontja előtt. A részvételi ga-
rancia átutalható az Internaţi-
onal Bujor Kft.-nek (RO
21906091) a BRD GSG RT.
Maros kirendeltségénél nyitott
bankszámlájára:
RO68BRDE0270SV31758772700. 

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

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, Gen. Avramescu
u. 4., Maros megye –,  a csődbe jutott SuPer TrAFIc KFT. cég-
felszámolója, nyilvános árverést szervez az alábbi javak értékesí-
tésére:

1. ingatlan Marosvásárhelyen, a Cukorgyár utca 8. szám alatt,
Maros megye, 400 négyzetméteres beltelek házzal: két szoba,
konyha, kamra, fürdő, előszoba, pince. Kikiáltási ár 305.550 lej;

2a) lakrész Marosvásárhelyen, a L. Rebreanu utca 11. szám
alatt: egy szoba, konyha, vécé, élelmiszerkamra,  előszoba (a H
épület földszintjén), 128/2878 rész a teljes ingatlanból, amiből
52/2878 rész az 1995. évi 112-es törvény alapján, illetve 76/2878
rész a román állam tulajdona;

2b) ingatlan – 129,855/2.746,148 négyzetméteres belterület
2c) földszintes épület Marosvásárhelyen, a L. Rebreanu utca 11.

szám alatt: C3 építmény: téglából, cseréppel fedve, 70 négyzetmé-
teres beépített felület: 3 iroda, előtér; C6 épület: alagsor + föld-
szint: téglából, betonlemezzel és bitumenes kartonnal fedve, 235
négyzetméter beépített felület, az alagsorban három pince, a föld-
szinten öt iroda, egy fogadóterem, két előtér, iroda, öltöző, két
mosdó; C8 épület: lemezcsarnok:  (földszint +1 emelet) lemezzel
fedve, 397 négyzetméter beépített felület: a földszinten raktár, kép-
viseleti üzlet, két iroda, öltöző, raktár, lépcsőház; C7 földszintes
épület: téglacsarnok lemezzel fedve, 215 négyzetméteres beépített
felülettel, 1.666,85/2.746,18 négyzetméteres rész. Kikiáltási ár
1.843.920 lej.

3. Ford Transit haszonjármű, kikiáltási ár 13.050 lej, Seat Inca
haszonjármű, kikiáltási ár 3.510 lej. 

4. leltári tárgyak és állóeszközök – bútorzat, irodai felszerelés.
Kikiáltási ár 7.542  lej. Az árak nem tartalmazzák a héát. A javak
teljes listája a felszámoló székhelyén tanulmányozható. 

Az árverésre 2018. február 16-án 13 órakor kerül sor, és megis-
métlik minden pénteken, ugyanabban az időpontban, a javak ér-
tékesítéséig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi
személyek, akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-át jelentő részvételi
garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet 24
órával a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700,
0745-146-096-os telefonszámokon. 

A Gergely Ádám András Egyéni Felszámolóiroda – Marosvásár-
hely, G-ral Ghe. Avramescu u. 4. szám –, a csődbe jutott rebo-
MIx KFT. cégfelszámolója újabb nyilvános árverést  szervez a
Jobbágyfalva, Fő  út 180A szám (Maros megye)  alatti ingatlan egy
tömbben való  értékesítésére, ami a következőkből áll: 2089 m2 te-
rület, telekkönyvszám 1422/N/Csíkfalva (a 955/II/Jobbágyfalva te-
lekkönyvből);  kataszterszám: 1022/2/2/3/1/1/ (244/1), a hozzá tartozó
gabonaőrlő malommal, pékséggel,  valamint az ehhez tartozó beren-
dezésekkel,  kapusszobával.  A kikiáltási ár 95.000 euró, alkudható. 

Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek igazolják a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garan-
cia, valamint a részvételi díj kifizetését az árverést megelőző napon
12 óráig. Az árverés a jogi felszámoló székhelyén  február 16-án 12
órakor lesz, és megismétlik péntekenként, ugyanabban  az időpont-
ban,  a javak értékesítéséig. A részvételi feltételekről, a technikai
részletekről bővebb tájékoztatást a 0265/261-019, 0265/269-700,
0745-146-096-os telefonszámokon nyújtanak. 


