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Újabb műkincsek kerültek a múzeum tulajdonába

Bronzkori leletek Nyárádszeredából
Olvasóink
figyelmébe!

Hirdetési irodánk nyitvatartása:
– november 29.,
csütörtök: 8–14 óra
– november 30., péntek:
ZÁRVA
– december 1., szombat:
ZÁRVA
– december 2., vasárnap:
10.30-14.30 óra
– december 3., hétfő:
8–16 óra között.
Következő lapszámunk
hétfőn jelenik meg
MúZsA és spORt
melléklettel.
Érdeklődni a 0742-828-647-es
telefonszámon.

Rezi Botond régész és Soós Zoltán igazgató

Újabb műkincsekkel gazdagodott a Maros Megyei Múzeum,
tudtuk meg tegnap délben a Kultúrpalota kistermében tartott sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Soós Zoltán igazgató, Rezi Botond régész és Cora Fodor művészettörténész.
November közepén egy detektoros kincsvadász Nyárádszereda határában bronzkori tárgyakat talált. A múzeum pedig
lépéseket tesz azért, hogy egy igen ismert Nicolae Tonitzafestményt vásároljon meg. Ezt is bemutatták a sajtó képviselőinek.

Vajda György

Fotó: Nagy Tibor

Soós Zoltán igazgató elmondta, az idén három fontos leletanyaggal
gazdagodott a múzeum. Marosszentgyörgyön egy középkori öntőműhely
eszközei, Nagyernye határában dák kori ezüst ruhakellékek, végül Nyárádszerdában egy bronzkori lerakat tárgyai kerültek elő. Ezek mellé társul Nicolae Tonitza román impresszionista festőművész Fogolyszoba
(Odaia prizonierilor) című alkotása is, amelyet egyelőre megőrzésre vett
át a múzeum, de szándékában áll megvásárolni – a 2018-ban megjelent
76-os sürgősségi kormányrendelet ugyanis lehetővé teszi vagyontárgyak
vásárlását kormánypénzből.
(Folytatás a 17. oldalon)

Ifjú politikusok
fóruma
Ausztriában
____________4.
A Krím félszigetről

A Krím félsziget és az oroszországi
Tamany-félsziget közötti Kercsi-szorosban történt incidens miatt ismét kiéleződött a viszály Oroszország és
Ukrajna között.

____________15.

Honnan hová?

Mózes Edith

Szombaton ünnepli Románia a nagy egyesülés századik évfordulóját. Mind a fővárosban, mind vidéken katonai parádéval, szabadtéri koncertekkel, babgulyással és
tűzijátékkal készülnek az eseményre.
Ha valaki azt hinné, hogy a politikusok bár egyetlen
napra megfeledkeznek egymás, illetve a magyarok ócsárlásáról, téved. Az ország legnagyobbjainak marakodására ma nem is fecsérelünk szót. A magyarellenesség is
megszokott jelenség. Hogy mégis említést teszünk erről,
az annak tudható be, hogy a minap egy parlamenti képviselő azzal a „sokkoló” hírrel rukkolt elő, hogy „2018ban, mikor Románia a nagy egyesülés centenáriumát
ünnepli, Magyarország kormánya 77 millió eurót különít
el székelyföldi bizniszek finanszírozására”. Hogy mi a
baja az illetőnek a dologgal? Mint kiderült, az, hogy a
pályázatok elfogadásának egyetlen feltétele, hogy magyar nyelven fogalmazzák meg azokat. Ami azt jelenti,
hogy, idézem a képviselőt: „elméletileg a románok is sikeresen pályázhatnak, ha megtanulnak magyarul”. És itt
van a kutya elásva! Honatyánk szerint elfogadhatatlan,
hogy egy román megtanuljon magyarul, aki pedig megteszi, természetesen nemzetárulóvá válik.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 42 perckor,
lenyugszik
16 óra 38 perckor.
Az év 333. napja,
hátravan 32 nap.

Ma tAKsONY, holnap
ANDRÁs, ANDOR napja.
ANDRÁs: görög eredetű név,
jelentése: férfi, férfias. Rokon
neve az Andor és az Endre, női
megfelelője az Andrea.

lae Iorga u. 6/2. sz.), Péterfy Anna (Kárpátok sétány 33/83.
sz.), Csatlós Mária (Cibinului u. 2. sz.) és Zelinka Ernő
(Széchenyi u. 27. sz.).
A 100 lej értékű Hűségtombola díj nyertese Katona
Viola előfizetőnk.
A nyeremények átvehetők december 3-ától, hétfőtől 814 óra között a szerkesztőségben, az 57-es irodában, telefon: 0742-828-647.

BNR – 2018. november 28.

Tiszta égbolt

Megyei hírek

Negyven hűséges előfizetőnk jelenlétében sor került a
Bernády Házban a Népújság által felajánlott havi nyeremények kisorsolására.
A Hűséges előfizető nyereményjátékra Marosvásárhelyről 353 levél érkezett, vidékről 65. A két vidéki nyertes:
Szente Anna (Nyárádmagyarós 114. sz.) és Kiss Juliánna
(Régen, Radnótfáji negyed, bl. 9A/14. sz.).
Marosvásárhelyi nyerteseink: Szilágyi Juliánna (Nico-

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

Hőmérséklet:
max. 00C
min. -100C

Előfizetők jutalma

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6580
4,1258
1,4362

160,9735

Adventikoszorú-készítő műhely –
ma, a várban

A Marosvásárhelyi Női Akadémia ma 17.30 és 20 óra között
adventikoszorú- és kopogtatókészítő műhelybe várja az érdeklődőket a marosvásárhelyi vár Kádárok bástyájának
földszinti termében. A szervezők kérik, hogy aki teheti, vigyen magával fenyőágat, gyertyát és egyéb kellékeket,
amelyekkel fel szeretné díszíteni a koszorút. A tevékenységhez biztosítanak kisebb mennyiségű fenyőágat, tobozokat, festéket, forrasztópisztolyt, drótot. Háttérzene, tea
és kávé mellett tapasztalt koszorúkészítőktől lehet tanulni.
Ez alkalommal csomagokat is összeállítanak, amelyekhez
szívesen vesznek saját készítésű befőttet, gyümölcsízet,
savanyúságot, zakuszkát és bármilyen más, tartós élelmiszert.

Felszentelik
az óriási adventi koszorút

A marosvásárhelyi Máltai Segélyszolgálat tagjai idén is elkészítik az óriási adventi koszorút, amelyet december elsején, szombaton 16 órakor szentelnek fel a Keresztelő
Szent János-plébánia udvarán. Az ünnepi eseményre minden hívő keresztényt várnak. A helyszínen adventi koszorú
is vásárolható.

Cipődoboznyi ajándékokat várnak

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar
Néppárt Maros megyei szervezete hatodik alkalommal
szervezi meg Egy cipődoboznyi szeretet nevű jótékonysági
akcióját. Az összegyűlt adományok minden évben sok szegény sorsú és árva gyermek ünnepét teszik melegebbé,
hangulatosabbá. A szervezők december 18-ig várják az
adományokat, főként nem romlandó élelmiszert, édességet, játékot, ruhaneműt. A dobozra rá kell írni, hogy hány
éves és milyen nemű gyermeknek szánja az adományozó.
A csomagokat Marosvásárhelyen a Mihai Viteazu (Klastrom) utca 10. szám alatt fogadják hétköznap 10-13 óra között.
Bővebb
tájékoztatás
a
0365-430-902-es,
0762-248-657-es telefonszámon.

Zárva lesz az uszoda

A Mircea Birău fedett uszoda a hét végén, november 30án, pénteken, december elsején, szombaton és 2-án, vasárnap zárva tart – áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott
közleményben.

KarácsonyoZoo az állatkertben

December 3–21. között Állatos karácsonyoZoo címmel iskolás csoportoknak szervez foglalkozásokat a marosvásárhelyi állatkert. Jelentkezni december elsejéig lehet.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor
17 órától kisiskolások, 18 órától óvodások számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín: Studium
Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8. szám.
Cserecipő szükséges.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

Mikó-ügyről, Bernády-kultuszról, RMDSZ-en
belüli konfliktusról az Erdély TV műsoraiban

Az Erdélyi Református Egyházkerület a belföldi jogorvoslati lehetőségek kimerítése után a strasbourgi emberjogi
bírósághoz fordul a Legfelsőbb Bíróságnak a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatási perében hozott elutasító döntése miatt – erre is kitér a Magyar
világ című műsor ma 18.30 órakor.
A ma 20 órai pszichotrillák a magány témáját boncol-

Szilveszteri Hahota-kabaré

A Hahota Színtársulat december 28-án, pénteken este 7
órától Marosvásárhelyen mutatja be a Hülyeség nem akadály című zenés szilveszteri kabaré-előadását a Maros Művészegyüttes előadótermében. Fellépnek: Puskás Győző,
Székely M. Éva, Cseke Péter, Gönczi Katalin, Kelemen
Barna, Gáll Ágnes, Szőllősi P. Szilárd és Halmágyi Éva.

gatja, majd 20.30 órakor a Kultúrcsepp műsor Bernády
György, Marosvásárhely egykori városépítő polgármestere
emlékének adózik.
A Mérlegen műsor meghívottja az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének ügyvezető elnöke. Kali István a helyi
és a megyei szervezet közötti konfliktusról tolmácsolja a
marosvásárhelyi RMDSZ álláspontját ma 21.30 órakor.

Énekel: Jakab Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente.
További előadások: december 29-én, szombaton este 7 órától, 30-án, vasárnap délután 4 és este 7 órától, 31-én szilveszteri előadás délután 4 és este 7 órától, január 2-án,
szerdán és 3-án, csütörtökön este 7 órától, 4-én, pénteken
és 5-én, szombaton délután 5 és este 8 órától, 6-án, vasárnap este 7 órától. Jegyek már kaphatók elővételben a Maros
Művészegyüttes és a Kultúrpalota jegypénztáraiban.

Orvosi újdonság most
Marosvásárhelyen is!

DR. MERCEA CĂLIN általános sebész,
onkológus Kolozsvárról
ELEKTROSZENZOROS,
HÁROMDIMENZIÓS, TECK SYSTEM
orvosi diagnosztikát biztosít

Ez egy új módszer, melynek segítségével teljes egészében felmérhető egészségi állapota. Gyors eljárás,
tűszúrás és fájdalom nélkül, eredménykimutatással.
E vizsgálat eredményeként:
– teljes körű információt kaphat minden egyes szerve működéséről (idegrendszer, érrendszer, emésztőrendszer stb.)
– értékes információkat szerezhet arról, hogy milyen öröklött vagy nem öröklött betegségekre hajlamos
– megelőzheti vagy korai stádiumban kiszűrheti a rákbetegséget (rákmegelőzés)
– szakorvosi vizsgálatok (second-opinion) a már máshol kezelt betegségek esetén
A kezelés alapja a hagyományos orvosláson, valamint
természetgyógyászati terápiákon alapszik.
A klinikai vizsgálat és kiértékelés Marosvásárhelyen történik.
Hívja bizalommal
dr. MERCEA CĂLIN kolozsvári általános sebészt
és onkológust, urológus szakorvost programálásért,
kérdései megválaszolásáért a következő telefonszámok egyikén:
0741.029.271 vagy 0735.221.260
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Dăncilă: a Gyulafehérvári nyilatkozat garantálta
a nemzeti kisebbségek alapvető jogait

A romániai nemzeti kisebbségek alapvető jogait az 1918as a Gyulafehérvári nyilatkozat garantálta – jelentette ki
Viorica Dăncilă miniszterelnök szerdán a parlament díszülésén, amelyet a „Nagy Egyesülés” (Erdély és a Román Királyság egyesülését kikiáltó 1918-as gyulafehérvári román
nemzetgyűlés) centenáriuma alkalmából tartottak. A miniszterelnök maga idézte a történelmi dokumentum harmadik – az

együtt lakó népek számára teljes nemzeti szabadságot előirányzó – pontját, amelyet az erdélyi magyarság képviselői a
száz éve beváltatlan autonómiaígéretként szoktak számonkérni a bukaresti vezetőkön. Dăncilă szerint a „ma is érvényes
elv” arra a jogra vonatkozik, hogy a kisebbségek használhassák anyanyelvüket az oktatásban, közigazgatásban és igazságszolgáltatásban.

Párbeszédre, közös jövőképre, a többség és a kisebbség viszonyának rendezésére van szükség Romániában – hangoztatta
az RMDSZ nevében felszólaló Novák Csaba, Maros megyei
szenátor szerdán a parlament ünnepi ülésén, amelyet a „Nagy
Egyesülés” centenáriuma – Erdély és a Román Királyság egyesülését kikiáltó 1918-as gyulafehérvári román nemzetgyűlés
100. évfordulója – tiszteletére tartottak Bukarestben.

Kijelentette: az elmúlt száz évben nem valósult meg a Gyulafehérvári nyilatkozatba foglalt országmodell, továbbra sincs
teljes egyenlőség a nemzetiségek között Romániában.
„Románia egy új jövőképet kell megfogalmazzon, és ennek
része kell legyen a többség és a kisebbségek viszonyának mindenki számára elfogadható módon történő rendezése is” – mutatott rá az RMDSZ politikusa. (MTI)

RMDSZ: a többségi–kisebbségi viszony rendezésére van szükség

Porosenko aláírta a hadiállapot bevezetéséről szóló jogszabályt

Az elnöki rendelet kihirdetése a hivatalos közlönyben kedPetro Porosenko ukrán elnök aláírta szerdán a hadiállapot bevezetéséről általa hozott rendeletet meg- den kisebb zavart okozott az ukrán híradásokban. Andrij Paerősítő jogszabályt – közölte Szvjatoszlav Ceholko rubij – aki egyébként kedden Brüsszelben volt hivatalos
látogatáson, ezért csak szerdán írta alá a törvényt – ukrán újelnöki szóvivő a Twitteren.

Az elnöki rendeletet megerősítő törvényt a parlament hétfő
este szavazta meg. Az államfő előtt szerdán Andrij Parubij házelnök is aláírta a dokumentumot.
A hétfői keltezésű elnöki rendeletben az szerepelt, hogy a
hadiállapot aznap, vagyis november 26-án helyi idő szerint 14
órakor lép életbe, és 30 napig, azaz december 26-án 14 óráig
tart. Jogi szakértők szerint a hadiállapot csak azután léphet
életbe – utólagos hatállyal –, hogy az elnöki rendeletet megerősítő jogszabály megjelenik a hivatalos közlönyben. Ez várhatóan csütörtökön történik meg.

ságírók érdeklődésére előző nap este kifejtette, hogy amíg a
rendeletet megerősítő jogszabályt ő és az államfő nem írja alá,
és a dokumentum nem jelenik meg a hivatalos közlönyben,
addig biztosan nem lép életbe a hadiállapot.
Porosenko kedd este több ukrán televíziónak adott interjújában leszögezte: a törvény nem biztosít neki lehetőséget arra,
hogy a parlament jóváhagyása nélkül meghosszabbítsa a hadiállapotot. Hozzátette, hogy ennek az álhírnek a terjesztésével
próbálták a parlamentben meghiúsítani a jogszabály elfogadását. (MTI)

Hófúvás nehezíti a közlekedést Románia 17 déli megyéjében, amelyekre az óránkénti 55-75 kilométeres széllökések és jéglerakódás miatt sárga (első
fokú) figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.

érkezett a bukaresti Északi pályaudvarra. A katasztrófavédelmet
a jégréteg súlya alatt leszakadt fákhoz, az úton keresztbe fordult
teherautók eltávolításához riasztották. Országszerte 4900 – lánctalpas járművekkel, rohammentő kocsikkal és hóekékkel felszerelt – tűzoltót helyeztek készenlétbe arra az esetre, ha a zord
időjárás emberéleteket sodorna veszélybe.
A hófúvásra és jegesedésre figyelmeztető riasztás szerda
estig volt érvényben, a következő napokra pedig a jelentős lehűlés és erős szél miatt adtak ki újabb elsőfokú riasztást. Csapadékra a következő napokban már nem kell számítani, de a
– pénteki Szent András-napi munkaszünettel, majd a december
elsejei centenáriumi nemzeti ünneppel folytatódó – hosszú hétvégén mínusz tíz fok alatti éjszakai, illetve fagypont alatti
csúcshőmérséklet és óránkénti 50 kilométeres széllökések várhatók Románia déli részén. (MTI)

Hófúvás nehezíti a közlekedést az ország déli részén

A térségben kedd este óta havazik, és bár nem hullott jelentős mennyiségű csapadék, a viharos szél, hóátfúvások és jegesedés miatt csúszósak, néhol hókásásak az utak. A látótávolság
sokhelyütt 100 méter alá csökkent, de szerda délelőttig sehol
sem vált szükségessé a főutak és autópályák lezárása.
A szél miatt lezárták szerdán Románia öt legfontosabb fekete-tengeri kikötőjét, a bukaresti nemzetközi repülőtéren pedig
a gépek mintegy félórás késéssel szállnak fel a jégtelenítési eljárás miatt. Késnek a vonatok is: a Temesvár felől érkező gyorsvonat 75, egy Galac felől érkező járat pedig 30 perces késéssel

November 29. a történelemben

A minap rám szkájpolt (nem skalpolt – a félreértések elkerülése végett) Csincsilla Ibolyka, a góré, hogy szeretné
Marosvásárhely napjává tenni november 29-ét. Ez a pozitív
diszkrimináció egyik fontos lépése lenne a magyarok lakta
Vásárhely irányába. Hogy miért éppen november 29-ét választotta, az nem derült ki, hacsak nem arra gondolt az Ibi
néni, hogy november 30. Szent Bandi vértanú napja, következő napi virradat pedig bármi lehet, csak bele kell képzelni
a történelemnek nevezett tál meleg levesbe: laska, galuska,
elmetélt, lecsipetke… másoktól. Lenne nekünk egy hosszú víkendünk a Maros-parti mellett. Szóval tudván, hogy helytörténettel foglalkozom, megkért, hogy
nézzek utána, mi történt a városmúlt folyamatában éppen november 29-én,
hogy legyen mán valami jogcím az
örömködésre.
1830. november utolsó előtti napján a vásárhelyi iparosok
és szatócsok ki szeretnék tiltani a város piacáról a tót (ma
szlovák) kereskedőket, ui. amazok olcsóbban adják a
rövidárut, réklit, mint a helyiek. (Úgy tűnik, nem hallottak
az európai unióról, a szabadkereskedelmi megállapodásokról, foggal-körömmel védik a honi ipar böcsületét.) Megünneplendő.
Apropó ünnep, ugyanazon esztendőben a királyi kormányszék a lakosok panaszára megtiltja, hogy a nagyobb ünnepek
alkalmával ágyúlövésekkel köszöntsék a ünnepet és ünnepelteket a Poklos utcából. A magisztrátus azonban azon a véleményen van, hogy abban a fertályban kevesen laknak,
elegendő tér áll az ágyúzás rendelkezésére, a város ama lakói
ne nyűgölődjenek. Igaz is. Ünnepelni csak kedvesen és szépen, ahogyan az ágyúszó megyen a dobhártyán keresztül. (A
Poklos negyed ma a Győzelem tér nevet viseli, legalább anynyiszor váltott nevet 120 év alatt, mint a főtér.)
1848. november 29-én Kossuth kinevezi Józef Bem tábornokot az erdélyi hadak fővezérévé. Ez annyiban érinti Vásárhelyt, hogy 1849. január 13-14-én a várost felszabadítja a
császáriak uralma alól a Bem vezette magyar szabadságharcos sereg. Elszaladnak azok is, akik meggyalázták a vártemplomot.
1876. november 29-én elhunyt Toldalagi Mihály Ferenc
koronkai földbirtokos, a kaszinó tagja, 1848-ig Marosszék
főkirálybírája, honvédőrnagy, utóbb árvaszéki elnök. (Szül.
1817-ben.) A Teleki Tékában ravatalozták fel. Temetése más-

nap Nyárádszentbenedeken. Fontos ember volt, nem igazán
híve a forradalomnak és szabadságharcnak, de valahányszor
a császári uralom helyreállt, mindannyiszor ő volt a főkirálybíró. A közigazgatás folytonossága ünneplendő.
1903. november 29. Két városi bizottságot szerveznek a
Rákóczi-emlékünnepségre és a szoboravatásra. Mindkettő
elnöke Bernády György lett. Az egyik bizottság a pénzgyűjtésről gondoskodik, a másik a vigalmi ügyeket intézi. • Leesett az első hó advent első vasárnapján. A város a
Rákóczi-szobor 1907-es avatási ünnepére készül. Idejében
gondoskodik a minden apróságra kiterjedő tekintetű polgármester. De az első hó lehullása már
mindenképpen figyelmet érdemel, hiszen akkoriban nem estek kétségbe a
leesett hó mennyiségétől és minőségétől. Szóval rend volt, amit érdemes
megünnepelni.
1904. november 29-én a Székelységben egy Jules álnév
mögé búvó ötletelő a kispiac helyére vásárcsarnokot építene,
ahová az egész főtéri élelmiszerpiac elférne. Bejárata az Eötvös (Sáros) utca felől lenne, ui. a főtér felőli bejáratát eltorlaszolná az új városháza. Ekkoriban már az egész város
érezte, hogy szükség lenne új közigazgatási palotára és vásárcsarnokra, amely a mai Ion Creangă utcában épült volna
fel, a régi városháza helyén. Bernády azonban a Deák Ferenc térre képzelte el a városházát, és vasakarattal keresztülvitte tervét, a tanács makacskodása ellenére.
1905. november 29-én két kis színes hír teszi életesebbé
az évfordulót: éjjel betörtek a Plébániatemplomba egy felfeszített hátsó ablakon keresztül. Érték- és kegytárgyakat vittek
el, feltörték a perselyeket. A rendőrség azonnal megkezdte a
nyomozást. • Minimax néven forgalomba hozott új tűzoltó készüléket mutat be a gyártó cég igazgatója a főtéren rendezett
közönségbemutatón. A felhalmozott faanyagot és a nagy területen szétlocsolt kátrányt gyújtották fel és oltották el. Issekutz Lajos ügynökségénél rendelhetők meg az öt és kilenc
literes készülékek. Szervizelése, utánpótlása biztosítva, ígéri
a cég. Tűzbiztonság – fél egészség.
1906. november 29. Sztehlo Ottó budapesti műépítész a
vártemplom restaurálását ellenőrizte, és megelégedéssel
nyugtázta a munkálatok haladását. Nagy nehezen akadt pénz
a műemlék rendbehozatalára. Már akkor is…
És így tovább.

Ország – világ
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Pénteken nem lesz tanítás

Pénteken, Szent András napján nem lesz tanítás az
iskolákban és óvodákban. A tanév első féléve 2019.
február 1-jén ér véget, a második félév február 11én kezdődik és június 14-éig tart. A téli vakáció
ebben a tanévben december 22-én kezdődik és január 13-án ér véget. A két félév között február 2-a
és 10-e között szintén vakáció lesz; a tavaszi szünetre április 20-a és május 5-e között kerül sor. A
nyári vakáció június 15-én kezdődik és szeptember
15-ig tart. (Agerpres)

Versengés egy újabb autógyárért

Románia, Bulgária és Magyarország versenyez egy
Skoda autógyárért – az Automotive News Europe
szerint egy egymilliárd eurót meghaladó zöldmezős
beruházásról lehet szó, ami 4–5 ezer munkahelyet
teremtene – írja a Ziarul Financiar gazdasági és
pénzügyi napilap. Herbert Diess, a VW Group elnökvezérigazgatója még november 18-án beszélt arról,
hogy a csoport új helyszínt keres Kelet-Európában
egy új üzem számára, amelyben 2022-ben kezdődhetne el az autógyártás. Az új helyszínre azt követően van szükség, hogy a Volkswagen elektromos
autók gyártására állítja át a németországi Emdenben található üzemét, a Passat modell gyártását
pedig a jelenleg a Skoda Superb típust gyártó, a
csehországi Kvasinyban található üzemébe helyezi
át. A tervezett új gyárban készülne a Skoda Karoq
és Seat Ateca városi terepjáró (SUV), amelyeket jelenleg Kvasinyban szerelnek össze. (Mediafax)

A pénzügyminiszter korlátozná
a munkavállalás időtartamát

Öt évre korlátozná minden tagállam esetében a
munkavállalási engedély érvényességét Eugen
Teodorovici. A pénzügyminiszter egy, a duális oktatásról és a munkaerőhiányról tartott vitán vetette fel
ezt az ötletet. Călin Popescu-Tăriceanu, a szenátus
és a Liberálisok és Demokraták Szövetségének
(ALDE) elnöke szerint azonban a romániai munkaerőhiányra nem az EU-n belüli munkavállalási jog korlátozása a megoldás. Eugen Teodorovici azt mondta
a parlamentben tartott vitán: a többi uniós tagállam
pénzügyminisztereinek is felvetette már azt az elképzelését, hogy az EU minden országában azonos
időtartamra érvényes munkavállalási engedélyt vezessenek be, amely ne legyen meghosszabbítható
– fogalmazott a pénzügyminiszter. Călin PopescuTăriceanu ALDE-elnök ezzel kapcsolatban azt
mondta: az általa vezetett politikai alakulat nem ért
egyet Teodorovici javaslatával. (Agerpres)

Honnan hová?

(Folytatás az 1. oldalról)
Az illető szerint ennek a szörnyűségnek az oka „az
RMDSZ és a PSD barátsága”. És miközben a budapesti
kormány képes eurómilliókat költeni „hangsúlyosan románellenes” gazdasági, kulturális vagy sportvonatkozású programok finanszírozására, a román kormány
elnézi ezeket a „barátságtalan” akciókat.
Az képviselő elégedetlen a kormány „vérszegény”
centenáriumi előkészületeivel, és olyan kijelentéseket
tesz, amire még Baba Vanga is felkapná a fejét, ha élne.
Azt mondja, hogy ha a románoknak „nem jön be az
egyesülés centenáriuma”, a magyaroknak biztosan
„bejön Trianon centenáriuma”, mert „a magyar propaganda”, a manipulálás és a „történelemhamisítás”
megteszi a hatását, és 2020-ra megtörténhet, hogy a
magyar kormány visszakapja Erdélyt. Szerinte a nemzetközi közvélemény „és számos nyugati kancellária is
kedvezően viszonyul Magyarország követeléseihez”. A
rendszerváltás utáni gyenge román kormányok pedig
nem tudták vagy talán nem is akarták kivédeni a „magyar revizionista” törekvéseket, ezáltal rengeteg kárt
okoztak az országnak. Ahelyett, hogy tanulnának Orbántól, elhanyagolták/elhanyagolják a környező országokban élő románokat, akiket marginalizálnak politikai,
társadalmi és vallási szempontból is. Így közel harminc
év alatt „sehonnan sehová” sem jutott Románia.
Szintén a centenáriumi „előkészületek” része, hogy
az ellenzék bizalmatlansági indítványt készül benyújtani
a kormány ellen. Aminek az egyik bibije, hogy nem igazán sikerül összegyűjteni a szükséges szavazatszámot,
a másik pedig, hogy a bizalmatlankodóknak sem kormányprogramjuk, sem valós alternatívájuk nincs arra,
hogy mit kezdenének, ha valami csoda folytán ölükbe
pottyanna a hatalom. Mit tudnának jobban csinálni,
mint ez a liberálisok szerint „inkompetens, felelőtlen
kormány, amely itthon és külföldön is csak szégyent hoz
az országra, és amely nem foglalkozik mással, csak
Liviu Dragnea büntetőügyeivel”? Kérdés tehát, honnan
jönnek, hová jutottak?
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Élen marad
a teremlabdarúgó csapat

Lassan halad előre a teremlabdarúgó 2. liga, amelyben
csak kéthetente rendeznek
fordulót. A Marosvásárhelyi
CSM csupán a hatodik bajnoki
találkozóját játszotta az elmúlt hétvégén, ezen Gyergyóremetén, szoros mérkőzésen
gyűjtötte be a három pontot.

Bálint Zsombor

A házigazda Kereszthegy kellemetlen ellenfélnek bizonyult. Már
az előző meccsen is jelezték, amikor döntetlent értek el a volt 1. ligás
KSE otthonában, hogy nem adják
meg könnyen magukat. Ezt pedig a
meccs is igazolta, noha Nagy Norbert nagyon hamar vezetést szerzett
a vendég marosvásárhelyiek számára. A 11. percben azonban
egyenlítettek a házigazdák, és bár

Boroş azonnal visszavette a vezetést, egy perccel később már 2-2-t
mutatott az eredményjelző. A marosvásárhelyieknek aztán a félidő
végére sikerült csak két góllal elhúzniuk. Ez sem lehetett megnyugtató előny, hiszen újrakezdés után
azonnal szépített a Kereszthegy, és
Iszlai Richard gólja csak a 33. percben állította vissza a valamivel
megnyugtatóbb kétgólos előnyt,
amelyet aztán a CSM meg is őrzött
a meccs végéig.
A három pontnak köszönhetően a
marosvásárhelyi csapat a rangsor
élén marad, gólkülönbséggel megelőzve a Bodzavásári Fortius együttesét, amelyet a bajnokság első
felének utolsó fordulójában, december 9-e táján (pontos időpontot még
nem közöltek) fogad a ligeti sportcsarnokban, a teremlabdarúgó 2. liga
rangadójának számító találkozón.

Lavinia Cosma Maros megyei parlamenti képviselő részt vett a Fiatal Parlamenti Képviselők
Fórumán, amelyet november 22–24. között Bécsben tartottak. A meghívó az Osztrák Kereskedelmi
Kamarától érkezett.

A fórum fontos eseménye volt a Sebastian Kurz osztrák kancellárral való találkozás. A kancellár
az Európa Tanács elnöki tisztségének a betöltésével járó nehézségekről, az annyira óhajtott európai szintű egyetértés elérésének bonyodalmairól, a migrációról, a Brexit hatásáról, Európa általános
gazdasági helyzetéről beszélt.

A résztvevők tartalmas párbeszédet folytattak az osztrák parlamenti képviselőkkel is az oktatási
rendszer módosításáról, ugyanis sok európai ország az új idők elvárásaihoz való alkalmazkodás
folyamatában a szemléletváltás szükségességével szembesül.
Megbeszélésre került sor az osztrák vállalkozók képviselőivel az aktuális gazdasági kérdésekről
Európában, és a programban szerepelt a bécsi Henkel gyárban tett látogatás is.

Jelenleg Ausztria tölti be az Európa Tanács soros elnöki tisztségét, amely fontos funkciót 2019től Románia veszi át.
(x)

Jegyzőkönyv

Teremlabdarúgó 2. liga, 8. forduló: Gyergyóremetei Kereszthegy –
Marosvásárhelyi CSM 3-5 (2-4)
Gyergyóremete, sportterem, 50 néző. Vezette: Bálint Attila (Székelyudvarhely), Szabó Attila (Székelyudvarhely). Ellenőr: Gáll Győző (Székelyudvarhely).
A CSM gólszerzői: Nagy (2.), Boroş (11., 20.), Ţipău (18.), Iszlai (33.).
CSM: Moldovan (Şerban) – Ţipău, Iszlai, Nagy, Boroş (Kurcsi, Szőcs, Aramă,
Küsmödi, Szabó, Kiss).

Eredményjelző

A teremlabdarúgó 2. liga 8. fordulójában a következő eredmények születtek:
Galaci United II – Gyergyószentmiklósi Inter 3-2, Gyergyóremetei Kereszthegy
– Marosvásárhelyi CSM 3-5, Bodzavásári Fortius – Kézdivásárhelyi SE 8-6,
Karácsonkői Ceahlăul – Segesvári Pro Tineret 13-0.

Két vereség Nagyváradon

Bálint Zsombor
Nem utazhattak vérmes reményekkel a bajnoki ezüstérmes
Nagyváradi CSM Digi otthonába a
Marosvásárhelyi CSM vízilabdázói, hiszen a többnyire ifjúságiakból álló csapat egyelőre nem tudja
felvenni egyenlő félként a küzdelmet a mezőnyből a „négy nagy”
ellen.
A több légióst is foglalkoztató
Nagyvárad otthonában a marosvásárhelyi pólósok megpróbáltak bátran játszani, gólokat lőni és a lehető
legminimálisabbra csökkenteni a
különbséget. És elmondhatjuk,

hogy a Dinamo kivételével, amely
szintén a „négyek” közé tartozik,
eddig egyetlen ellenfélnek sem sikerült kilencszer bevenni a nagyváradiak kapuját a forduló két
mérkőzése során, ami önmagában is
szép teljesítmény.
A következő fordulóban a Marosvásárhelyi CSM szabadnapos
lesz, legközelebb pedig, december
8-9-én, a bajnok bukaresti Steauát
fogadja. Ezt a meccset követi a
Rapid elleni kettős rangadó, az a két
összecsapás, amely a négyek után
sorrendben az első (összességében
ötödik) hely sorsát dönti majd el.

Jegyzőkönyv

Férfivízilabda-Szuperliga, 6. forduló: Nagyváradi CSM Digi – Marosvásárhelyi CSM 20-5 (5-2, 6-1, 4-1, 5-1) és 20-4 (5-2, 9-2, 2-0, 4-0)
Nagyvárad, Ioan Alexandrescu uszoda.
Nagyvárad: Gavriş, Živojinović – Inaba (3/-), Dobre (2/0), Szabó (2/0), Popoviciu (2/1), Gergelyfi (2/2), Remeş (2/2), Ilisie (2/0), Vancsik (1/1), Costa (1/1),
Georgescu (1/1), Guimaraes (1/2), Czenk (1/5), Kováts (0/3), Adacsi (-/2).
CSM: Elizanor, Iacob – Bindea Paul (1/1), Bindea Raul (0/1), Filimon (0/0),
Buda (1/-), Magyary Előd (0/0), Cristian (0/0), Iudean (2/1), Jiganea (1/0),
Gheorghe (0/0), Magyari Dávid (0/-), Itul (0/0), Alexandrescu (0/0), Szathmáry
(-/0), Stoian (0/1), Chiriacov (-/0).

Eredményjelző

A férfivízilabda-Szuperliga 6. fordulójában a következő eredmények születtek: Nagyváradi Crişul – Bukaresti Rapid 8-12 és 6-10, Bukaresti Dinamo –
Aradi AMEFA 22-6 és 18-4, Kolozsvári Poli – Bukaresti Steaua 8-14 és 1-19,
Nagyváradi CSM Digi – Marosvásárhelyi CSM 20-5 és 20-4. A Brassói Corona
Sportul Studenţesc állt.

Megyei labdarúgóbajnoki eredmények

* 4. liga klasszikus csoportja, 11. forduló: Küküllődombó – Magyaró 0-2,
Kerelőszentpál – Görgénysóakna 1-1, Mezőrücs – Kerelő 5-3, Radnót II – Mezőzáh
9-3, Marosvásárhelyi MSE II – Gernyeszeg 0-1. Az élcsoport: 1. Magyaró 24 pont, 2.
Mezőrücs 22, 3. Radnót II 20.
* 5. liga, Északi csoport, 9. forduló: Nyárádremete – Köhér 1-1, Szászrégeni
Înfrăţirea – Mezőkirályfalva 4-0, Galambod – Marosfelfalu 7-0, Tuson – Lövér 0-3
(adósságai miatt a tusoni csapatot nem ütemezték be). Az élcsoport:
1. Nyárádremete 16 pont, 2. Köhér 15, 3. Alsóidecs 14.
* 5. liga, Déli csoport, 9. forduló: Balavásár – Mezőgerebenes 9-2, Marosludas II
– Mezőtóhát 4-1, Harasztkerék – Mezőméhes 2-0. Az élcsoport: 1. Harasztkerék 21
pont, 2. Balavásár 21, 3. Magyarsáros 15.
* 6. liga, 11. forduló: Egrestő – Hármasfalu 2-1, Küküllőszéplak – Nyárádgálfalva
0-3, Csíkfalva – Sáromberke 6-2, Csittszentiván – Somosd 1-5, Kibéd – Jedd 2-2,
Székelybere – Mezőpanit 1-6. Az élcsoport: 1. Csíkfalva 27 pont, 2. Nyárádgálfalva
27, 3. Somosd 25.

Bajnokok Ligája:

Ötöt rúgott a Bayern München,
Rómában győzött a Real Madrid

Négy csapat, a Bayern München,
a Juventus, a Manchester City és a
Manchester United jutott nyolcaddöntőbe a labdarúgó Bajnokok Ligája ötödik fordulójának hat kedd
esti mérkőzését követően.
A bajorok többek között Arjen
Robben és Robert Lewandowski
dupláival könnyedén nyertek 5-1-re
a vendég Benfica ellen. Az E csoportban a Bayern így csatlakozott a
már korábban továbbjutott Ajaxhoz.
Szintén győzelemmel került a 16
közé a H csoportból a Juventus és a
Manchester United, előbbi a Valenciát, utóbbi a Young Boyst múlta
felül 1-0-ra hazai pályán. Az angoloknál Marouane Fellaini a 91.
percben szerezte a nyolcaddöntőt
érő találatot.
Az F csoportban a Manchester
Citynek elég volt az Olympique
Lyon vendégeként elért 2-2-es döntetlen. A franciáknak viszont nem,
mert a másik párharcban a Sahtar
Donyeck 3-2-re nyert a Hoffenheim
vendégeként. Az ukránok korán
kétgólos előnyre tettek szert, innen
a németek még egyenlítettek, azonban miután a 60. percben a magyar
válogatott csatárukat, Szalai Ádámot kiállították, a rivális a hosszabbításban
kihasználta
létszámfölényét és életben tartotta a
Sahtar nyolcaddöntős reményeit. A
Hoffenheim vereségével búcsúzik a
sorozattól.
A játéknap rangadóján, az AS
Roma – Real Madrid mérkőzésen a
hazaiak kihagyták ziccereiket az
első félidőben, a címvédő vendégek
ezt a másodikban két góllal büntették meg, így a csoportelsőséget is
megszerezték. A két együttes már a
meccs előtt továbbjutott a 16 közé,
miután a CSZKA Moszkva kikapott
a Plzentől.

Eredményjelző

Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló:
* E csoport: Bayern München (német) – Benfica (portugál) 5-1, AEK Athén
(görög) – Ajax Amsterdam (holland) 0-2. A csoport állása: 1. (és továbbjutott)
Bayern München 13 pont, 2. (és továbbjutott) Ajax Amsterdam 11, 3. (és Európa-ligás) Benfica 4, 4. AEK Athén 0.
* F csoport: Olympique Lyon (francia) – Manchester City (angol) 2-2, Hoffenheim (német) – Sahtar Donyeck (ukrán) 2-3. A csoport állása: 1.
(és továbbjutott) Manchester City 10 pont, 2. Olympique Lyon 7, 3. Sahtar
Donyeck 5, 4. Hoffenheim 3.
* G csoport: AS Roma (olasz) – Real Madrid (spanyol) 0-2, CSZKA Moszkva
(orosz) – Plzen (cseh) 1-2. A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Real Madrid
12 pont, 2. (és továbbjutott) AS Roma 9, 3. Plzen 4, 4. CSZKA Moszkva 4.
* H csoport: Juventus (olasz) – FC Valencia (spanyol) 1-0, Manchester
United (angol) – Young Boys (svájci) 1-0. A csoport állása: 1. (és továbbjutott)
Juventus 12 pont, 2. (és továbbjutott) Manchester United 10, 3. (és Európaligás) FC Valencia 5, 4. Young Boys 1.

Ma az Európa-ligában

* 17.50 óra:
G csoport: Szpartak Moszkva – Bécsi Rapid (TV: DigiSport 1, Look Plus)
K csoport: Asztana – Dinamo Kijev (DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look
Sport)
* 19.55 óra:
A csoport: Zürich – AEK Larnaca, Bayer Leverkusen – Ludogorec Razgrad
(Telekom Sport 1)
B csoport: Salzburg – Lipcsei RB, Rosenborg – Celtic
C csoport: Zenit – Koppenháza, Bordeaux – Slavia Prága
D csoport: Anderlecht – Spartak Trnava, Fenerbahce – Dinamo Zágráb
(Look Sport)
E csoport: Qarabag – Sporting, Vorszkla Poltava – Arsenal (DigiSport 1,
Telekom Sport 2)
F csoport: Milan – Dudelange (DigiSport 3, Telekom Sport 3), Betis –
Olympiakosz (DigiSport 4, Look Plus)
J csoport: Krasznodar – Akhisarspor
L csoport: BATE Boriszov – MOL Vidi FC
* 22.00 óra:
G csoport: Rangers – Villarreal (DigiSport 4)
H csoport: Frankfurt – Marseille, Apollon Limassol – Lazio (Telekom Sport 3)
I csoport: Sarpsborg – Besiktas, Malmö – Genk
J csoport: Standard Liege – Sevilla (DigiSport 3, Telekom Sport 2, Look
Sport)
K csoport: Jablonec – Rennes
L csoport: Chelsea – PAOK (DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
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Meghívó Puerto Ricóba

című dalát is hazahozza. A dalt november 16án a Rádió Gaga Vekker című műsorának követői hallhatták először, élőben pedig
elsőként a marosvásárhelyi klubban csendül
fel. Gábrielt először új szerzeményéről kérdeztük.
– Régóta érlelődött bennem egy dal, ami a
párkapcsolatom kezdetéről, illetve a tengerparti szerelemről szól. Idén januárban megkértem a kedvesem kezét, és arról álmodozunk,
Nagy Székely Ildikó
hogy az esküvőnk Puerto Ricóban, a tengerparton lesz, egy igazi latin partin fogunk tánItthoni fellépésére a nyolctagú együttes is colni. Így jött az ötlet, hogy a magunk jó
elkíséri az előadót, aki legújabb, Puerto Rico reggaeton latinos módján dalban szólaltassuk
meg a közös álmot.
(Sz.m.: a reggaeton
stílus a nyugat-indiai,
a reggae és a dancehall zenét ötvözi a
latin-amerikai stílusokkal.) Szerettem
volna, ha a harmonika is szerepet kap a
dalban, így felhívtam
Báró Maszkura barátomat, aki örömmel
vállalta el a felkérést.

Isten az én erőm című turnéja keretében december 29-én a Jazz & Blues
Clubban koncertezik a marosvásárhelyi származású, korábban a Defender
zenekar gitárosaként ismert Fülöp
Imre Gábriel, akinek zenei stílusváltásáról és új zenekaráról tavaly szeptemberben
számoltunk
be
olvasóinknak.

– A dalhoz videoklip is készült.
– A képsorokat Szentendre óvárosában forgattuk. Az utcaképek hatását egyedi, drónnal
készült légi felvételek teszik teljessé.
– Nem ez az egyetlen idei dalod.
– Júniusban jelent meg a Titkos szó, októberben pedig a Gyönyörű álmok. Az ebből
készült videoklip a YouTube csatornán egy
hónap alatt meghaladta a harmincezres nézettséget.

Magyar zeneszerző nyerte az idei Bartók Világversenyt

– Milyen terveid vannak 2019-re?
– Jövőben szeretném kiadni első lemezemet Isten az én erőm címmel.
Gábriel és zenekara december 29-én
20.30-tól koncertezik a marosvásárhelyi Jazz
& Blues Clubban. A belépő ára 20 lej. Az előadóról és zenekaráról Gabriel hivatalos Facebook-oldalán (Gabriels WorldOfficial)
tudhatnak meg többet az érdeklődők, ahol videonaplója is megtekinthető.

Dobos Dániel zongoradarabja lett a legjobb a több mint kétszáz komponistát
megmozgató nemzetközi mezőnyben

Dobos Dániel Drumul Dracului (Az
ördög útja) című műve érdemelte ki
az I. helyezést a Bartók Világverseny
és Fesztivál zeneszerzői fordulójában,
amelyet kiemelt nemzetközi népszerűség övezett. A II. helyen Sang Un
Kang dél-koreai komponista zongoradarabja végzett, a III. helyezettnek
járó díjat pedig egy dél-koreai és egy
magyar pályázónak megosztva ítélte
oda a világ élvonalába tartozó zeneszerzőket, előadókat felsorakoztató
zsűri: Dongryul Lee mellett Stark
János Mátyás pályaműve is elismerésben részesült. A díjakat november 25én, Bartók Béla levelezésének
részleteivel tarkított ünnepi esten
adták át a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemen. A legjobb művek olyan
kiemelkedő zongoraművészek tolmácsolásában hangzottak el, mint Balázs
János, Fülei Balázs és Kálvin Balázs.

Több mint kétszáz – a kiírásnak megfelelően 40 év alatti – komponista írt darabot a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által
meghirdetett Bartók-verseny 2018-as zeneszerzés fordulójára. A 25 magyar jelentkezővel együtt 53 országból összesen 214
pályamű – 5-6 perces szóló zongoradarab –
érkezett. A legtöbb jelentkező olasz, amerikai
és dél-koreai volt, de neveztek darabot Üzbegisztánból, Mexikóból és Iránból is.
A Thomas Adés brit zeneszerző, zongoraművész, karmester által vezetett nemzetközi
zsűri Dobos Dániel Drumul Dracului című
zongoradarabját ítélte a legjobbnak. A rangos
zsűri többi tagja: Unsuk Chin, a Szöulban
született, ma Berlinben élő Gravemeyer- és
Arnold Schoenberg-díjas zeneszerző, aki Li-

geti György tanítványa volt; Chaya Czernowin professzor, a Schloss Solitude zeneszerzőknek szóló nyári akadémiájának
megalapítója; Andrej Korobejnyikov, különleges tehetségű zongoraművész, aki 19 évesen végzett a moszkvai Csajkovszkij
Konzervatóriumban, és a világ számos országában koncertezett már; Fekete Gyula, a Zeneakadémia rektorhelyettese, a verseny
művészeti vezetője.
Dobos Dániel 1994-ben született, a Zeneakadémia II. éves zeneszerzés mesterszakos
hallgatója. 2010 óta több országos és nemzetközi zeneszerzői versenyen ért el helyezést.
A VI. Bartók Béla országos zeneszerzés versenyen 2014-ben II. díjat, a zeneakadémiai
zeneszerzés versenyén 2016-ban I. díjat kapott, a Kodály Zoltán születésének 135. évfordulója alkalmából a Magyar Zeneszerzők
Egyesülete által kiírt pályázaton pedig II. helyezést ért el a magyar népzene által inspirált
művével 2017-ben.
A második és a harmadik helyen Sang Un
Kang és Dongryul Lee fiatal dél-koreai zeneszerzők végeztek. Utóbbival Stark János Mátyás, egy fiatal magyar tehetség osztozik a
bronz elismerésen.
A Magyar Zeneművészeti Társaság legjobb helyezést elérő magyar versenyzőnek
szóló különdíját Dobos Dániel kapta. A díj a
szerző munkájának elhangzása a 2019. évi
MINI Fesztiválon.
Kiss Péter Artisjus- és Junior Príma díjas
zongoraművész, a Bartók-verseny zeneszerzés fordulója előválogató zsűrijének tagja
szintén különdíjat ajánlott fel: a 2019-es
hangversenyszezonban műsorára tűzi Stark
János Mátyás Toccata című darabját.

Bartók Világverseny – Zeneszerzőgála

A Bartók Világverseny és Fesztivál hatéves ciklusra és a Bartók-életmű legjellemzőbb vonulataira épül: a zongorára, a
hegedűre és a kamarazenére, valamint a zeneszerzésre összpontosít, és a hegedűsök versenyével kezdődött 2017-ben, idén pedig a
zeneszerzők versenyével folytatódott. Mindkét eddig lezajlott fordulóra olyan külföldi
zsűritagok – zeneszerzők és előadók – fogadták el a Zeneakadémia felkérését, akik nemzetközi rangjuk, életművük által a világ
élvonalába tartoznak. A Bartók Világverseny
és Fesztivál szabálya szerint a döntően Bartók műveire épülő repertoár mellett a most le-

Fotó: Mudra László

zajlott zeneszerzés forduló két kiválasztott
műve a 2019-es zongora forduló kötelező
kortárs anyaga lesz.
A kiemelkedő sikerrel zárult 2017-es hegedű és a 2018-as zeneszerzés forduló szemléletesen igazolta a magyar világverseny
szakmai koncepciójának megalapozottságát,
illetve bizonyította Bartók ma is mozgósító
erejét. A nemzetközi zenei közvélemény
egyértelműen bízik a megmérettetés folytatásában, amely által Magyarország a középpontba kerül a bartóki hagyományok, az
egyedülálló versenyszerkezet, valamint a lebonyolítás megszervezése okán.
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A természet kalendáriuma (CCCXXXV.)

Kiss Székely Zoltán

(…) éreztem, hogy Isten itt van, e tájon,
mikor a nap fölkelt az aranyos ágyon,
és felhőfátyolát arcáról levetve,
meleget sugárzott minden elevenre.
A rigóm énekelt, galambom kacagott,
az egész mindenség életre támadott:
Pillangók röpködtek, bogarak szállongtak,
bársonyos poszméhek éneket brummogtak,
érett a gabona, piroslott az alma.
A föld volt Isten kedves birodalma.

Üzenem az erdőnek: ne féljen,
ha csattog is a baltások hada.
Mert erősebb a baltánál a fa
s a vérző csonkból virradó tavaszra
új erdő sarjad győzedelmesen.
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
a gyilkos vasat rég felfalta már
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel
hasznos anyaggá vált a föld alatt...
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

Üzenet haza. Ővele vallom én is, hogy
Miközben az ő szavaival emlékezek elmúlt
időkre – nyárra, régmúlt nyarakra a SomosMaradnak az igazak és a jók.
tető alján az ezerkilencszázas évek derekáról
A tiszták és békességesek.
évszázada ide tapadó virágillatról a nagy háború utáni döbbenetben –, Gárdonyi GézáÁprily lajosnál békességesebb embert elval járom November erdejét.
képzelni sem lehet. Kós Károlynak írta volt
a Tetőnben:
Elment.
És nyomába rabló, dúló szelek
Ősz nem sodort még annyi árva lombot,
jöttek, s kifosztották a szép természetet.
annyi riadt szót: „Minden összeomlott…”
Elvitték a fáknak zöldelő lombjait,
eltiporták kertem kedves virágait:
Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem,
szagos szegfűimet a porba metélték,
vasárnap reggel a hegyekre mentem.
összerongyolták lugasom palástját,
koldussá csúfíták a jó kis akácfát,
Ott lent sötét lombot sodort a katlan.
s elrabolták kertem szép drágaságait,
Itt fenn: a vén hegy állott mozdulatlan.
el napraforgóm aranytányérait.
Fecskémet elűzték. Rigómat se látom (…)
Időkbe látó meztelen tetőjén
tisztást vetett a bujdosó verőfény.
S hol van virágaim sok apró vendége:
a bogarak tarka-barka nemzetsége,
Ott lenn: zsibongott még a völgy a láztól.
kik zümmögve, dongva kerengtek, játszottak: Itt fenn fehér sajttal kínált a pásztor.
le-letelepedtek, mézport lakmároztak:
izenetet hordtak virágtól virágnak,
És békességes szót ejtett a szája,
kertből a mezőnek, hegyről a rónának (…)
és békességgel várt az esztenája.
Izenettel érkeztem én is. Egy hetvenéves
Kedves Olvasóm, 335 eddigi levelemben
üzenettel, Bajorerdőből, Wass Alberttől:
bejártam Veled Erdély számtalan táját. Tetőkre is felhágtunk. Somostető, Cinege-tető,
Üzenem az otthoni hegyeknek:
Csergedi-tető, a Riszeg Körösfő felett. Túráza csillagok járása változó.
tunk a Pongrác-tetőn át a Gyilkos-tó felé. KoÉs törvényei vannak a szeleknek,
szorúztunk a székely Thermopülén – a
esőnek, hónak, fellegeknek
Nyerges-tetőn. Fejet hajtottunk a Tolvajosés nincsen ború, örökkévaló.
tető három keresztje előtt. De jártunk a KéA víz szalad, a kő marad,
nosi-tetőn is, a Küküllő és Homoród
a kő marad.
vízválasztóján. S a Rez-tetőt sem kerültük el
Nagygalambfalván túl, Székelydobó felé
Üzenem a földnek: csak teremjen,
menet.
ha sáska rágja is le a vetést.
E hétvégén arra biztatnálak, hogy ÁprilyHa vakond túrja is a gyökeret.
val csodálkozzunk rá valamely tetőről, szaA világ fölött őrködik a Rend
bad kilátású helyről, erre az erdőn túli
s nem vész magja a nemes gabonának,
országra, ami a miénk:
de híre sem lesz egykor a csalánnak;
Távol, hol már a hó királya hódít,
az idő lemarja a gyomokat.
az ég lengette örök lobogóit.
A víz szalad, a kő marad,
Tekintetem szárnyat repesve bontott,
a kő marad.
átöleltem a hullám-horizontot.

A nap egy piros felhőn lemegyen

Távol, hol már a hó királya hódít, az ég lengette örök lobogóit

s tetőit, többet száznál és ezernéls titokzatos szót mondtam akkor:
Erdély.

November utolsó napja Andrásé. András
apostol Péter testvére. Életéről, pályájáról keveset tudunk. A hagyomány szerint X formájú kereszten szenvedett vértanúságot. Ez
az andráskereszt – írja Bálint sándor Ünnepi kalendáriumában. – Tekintélyét, népszerűségét
elsősorban
névünnepének
kalendáriumi helye határozza meg.
András-nap az egyházi év őszi és téli szakának mezsgyéjére, az advent küszöbe elé
esik. A középkor kezdetén léphetett a keresztény világban valamely régebbi pogány jelentős
nap
helyébe,
mint
a
házasságorákulumoknak legjobban kedvező
napok egyike – így érvel Katona lajos
Folklór-kalendáriumában. – A szokások,
melyek Európa majdnem minden keresztény
népénél e naphoz fűződnek, lényegükben
ugyanazok. Alapjuk ugyanis az a női lelkeknél kiváltképpen vajmi érthető kíváncsiság,
amely az embert, de főleg a némbert jövendőbelije ki- és miléte iránt nyugtalanítja. Az
év ama nagyobb számú napjai közül, amelyek
e kíváncsiság kielégítésére a babonás lelkek
előtt, régibb hagyományok öntudatlan hatása
alatt, alkalmasakul mutatkoztak, egyik sem
örvend nagyobb népszerűségnek (…), mint
Szent András apostol és vértanú napja. Hogy
Szent Péternek e szintén halászmesterséget
gyakorló s utóbb hittérítő útján a görögországi Pátréban keresztre feszített testvérét mi
juttatta ehhez a házasságközvetítő szerephez:
az még mindég kérdés tárgya.
Nem tudni, a legendát szülte-e névünnepe,
vagy legendája miatt lett a hónap apostola,
mindenesetre senki sem illik a tizenkettőből
nála jobban Nyilas havának első dekádjába –
állapítja meg Jankovics Marcell: Jelkép-kalendáriumában. – Eleink a hónapot is róla
nevezték el. Életrajzát az apokrif András cselekedetei tartalmazza, és az Arany legenda
szerzője költi újra. Eszerint térítő útján eljut
a sztyepplakó szkíták közé is, ezért hagyományosan őt tekintik a „szkíták térítőjének”. A
„szittyák” – bármilyen népcsoportot is fedjen
e név – már az ókorban hírhedt nyilazó nép
voltak, magukat a „Szarvas népének” nevezték.
Jogos tehát a kérdés: igaz-e hogy a mi államalkotó népünket stop még maga szent
andrás keresztelte volna meg stop a szent
atya ezredvégi ittjártakor nem cáfolta az itteni elöljárók határozott állítását stop (…)

Összeállította: Kuti Márta

IGNÁCZ lÁsZlÓ (Dés, 1868. dec. 1. – Fogaras, 1927.
okt. 17.): tanár, ref. lelkész. Nagyenyeden ref. teológiát végzett, majd nyelvtanári oklevelet szerzett. Tanári pályáját
Szászvároson kezdte, utána Kovásznán első lelkész, az orbai

Gárdonyi Géza Decembere ez. Történhet
bármi is, a változó természeti tájba beleköltöző, inkább: visszaköltöző, ember bölcsességével és méltóságával tekintsünk körül e
tájon.
Ma reggel, ahogy ablakomhoz állok,
fehér várost látok.
Fehér a hegy, völgy, az egész világ,
és hótól lombosak a kerti fák.

Ünnepi pompa s mégis szomorít.
Mintha az ősznek tarka színeit
megunták volna odafenn,
s így szólt volna az Úr az éjjelen
– „Legyen a világ ezentúl fehér!”
…És lett a világ tündöklő fehér.

Ilyen lesz egykor a kihalt világ:
így állnak a házak, paloták,
és sehol ember, sehol egy madár,
sehol egy fűszál, sehol egy bogár,
sehol egy út és sehol lábnyomok,
csak fehér erdők, fehér városok,
fehér pompában, fehér pusztaság, –
felhőtlen ég és örök némaság (…)
*
Az élet oly bús, oly vigasztalan.
Alig volt reggel, máris este van.
Nyugat felől a fehér hegyeken
a nap egy piros felhőn lemegyen,
aztán sötét van, sötét lesz sokáig, –
csak a hó világít.

Égj öreg kályha, lehelj meleget!
Ott künn a világ jéggé dermedett.
Minden élő a zugokba vonul.
Oh mennyi panasz száll a hó alul,
didergő, fázó bogárkák jaja.
Kő és fakéreg, mind, mind bús tanya.
Barlangban a medve: s mi is emberek
mi is csak rakott barlangban lakunk,
s miről a medve, arról álmodunk.

Megtérve tetői sétánkról, üljünk mi is kályhák melege, emberek melege mellé. Innen kibámulva a zord és ijesztő téli világba, az
emberi viszonyok fagypontján, várjuk ki türelemmel a tavaszt.
Oh csak még egyszer jöjj el szép tavasz,
te enyhe napfény, zöldelő fűszál!
Oh csak még egyszer lássak ibolyát,
s hulljon arcomba meleg napsugár.
Hadd haljak meg egy tavaszi napon,
s a szívemre tegyetek ibolyát.
Mindegy, ha én már azt nem is tudom,
csak tegyetek szívemre ibolyát.

A soha meg nem válaszolhatót Kányádi
sándor Eretnek táviratok pán Cogitónak
odaátra című művének Első sürgönyében
kérdezte…
Hogyan történt, miképpen volt? Soha meg
nem válaszolható. De! Évezredek óta itt vagyunk – szétszóratásban is, a Kárpát-medenAnnak reményében, hogy az ibolyák lábacében. Joguk hozzá múltunkból fakad.
ink előtt nyílnak még a számolatlan tavaszokA verses útikalauz Novemberből vezetett ban, maradok kiváló tisztelettel.
át minket Decemberbe.
Kelt 2018-ban, november végén

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk,
akikről talán nem tudunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy vitték el hírét a
nagyvilágba, s tetemes részt vállaltak az egyetemes
magyar kultúra és tudomány gazdagításában. (Forrás:
Magyar életrajzi lexikon, 1000–1990. Főszerkesztő: Kenyeres
Ágnes)

Már tegnap ősz volt, tiszta és napos:
a virágkóró dértől harmatos:
a fák kopaszak, de zöld a várhalom.
S én sütkéreztem künn a szép napon.

egyházmegye esperese, iskolaszéki elnök, egyházkerületi
számvevő. Kovásznán kórházat és művelődési egyletet alapított, az erdélyi ref. papok nyugdíjintézetének felállítását
kezdeményezte. 1918-ban Fogarasra került, itt magyar középiskolát alapított. 1925-től haláláig a román parlament
tagja. A magyar nyelvű közművelődés és a békés román–magyar egymás mellett élés harcosa volt.
CsIKI ENDRE (Kolozsvár, 1888. dec. 1. – Kolozsvár,
1949. jan. 11.): romániai magyar zeneszerző. Tanulmányait
Kolozsváron és Bp.-en végezte, Bp.-en 1912-től Weiner Leó
tanítványa volt. 1914-1915-ben Bp.-en és különböző vidéki
színházaknál karmesterként működött. 1919-től Désen volt
zenetanár. Zeneelméleti, hallásfiziológiai és lélektani kérdések kutatásával foglalkozott. Harsányi Zsolt, Kosztolányi

Dezső és más költők verseit zenésítette meg. Versei, novellái,
cikkei jelentek meg a Haladás, az Erdélyi Szemle és a Napkelet c. lapban. F. művei: A cigány (kísérőzene Szigligeti Ede
népszínművéhez, 1935); Idahegyi pásztorok (kísérőzene Áprily Lajos verses drámájához, 1938; ennek zenei anyagából
zenekari szvitet is írt 1939-ben).
JÓZsA BÉlA (Hodgya, 1898. dec. 4. – Szamosfalva,
1943. nov. 29.): székely építőmunkás, faszobrász, költő. A
Tanácsköztársaság idején vöröskatonaként a tiszai fronton
harcolt. A proletárdiktatúra bukása után Romániába jött, és
bekapcsolódott a kolozsvári munkásmozgalomba. Megszervezte a Vörös Segélyt. 1940-ben illegalitásba kényszerült.
Mint a KMP tagja 1941-től az Erdélyi Területi Bizottságban
dolgozott, majd a Békepárt észak-erdélyi szervezője volt,
1943-ban letartóztatták, a börtönben meggyilkolták. Művei:
Petőfi és az 1848/49-es magyar szabadságharc (Kolozsvár,
1939); Józsa Béla írásaiból (1978).
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Semmelweis felismerésének határokat
áttörő üzenete
Dr. Ábrám Zoltán

A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi
Tudományok Osztálya és a Pécsi Akadémiai
Bizottsága szervezésében november végén
került sor Pécsett a Semmelweis-emlékév záróeseményére, egyúttal a magyar tudomány
ünnepének rendezvényére Semmelweis felismerésének határokat áttörő üzenete címmel.
A résztvevők a kétszáz éve született Semmelweis Ignácnak az életpályáját jelenítették
meg, és 21. századi jelentőségét hangsúlyozták a kórházhigiéné, infektológia, mikrobiológia és a műtétes szakmák területén. A
konferencián határon túli (erdélyi, felvidéki,
kárpátaljai, bécsi) előadók is részt vettek. A
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem képviseletében két előadás hangzott
el: Semmelweis Ignác és Bolyai János kora
(dr. Ábrám Zoltán), A Semmelweis-paradigma. Innováció-elfogadás, egykor és most
(dr. Gáspárik Andrea Ildikó).
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A kortárs Semmelweis Ignác (1818–1865)
és Bolyai János (1802–1860) két meg nem
értett, tragikus sorsú tudós. Munkásságuk jelentőségét csak haláluk után ismerték el,
hogy ma a legnagyobb orvosok, matematikusok között tartsák számon őket. Mindketten
„a semmiből egy új, más világot teremtettek”, életművük „honunknak fényt, dicsőséget szerzett”. Más-más területen tettek úttörő
felfedezést, ami mára szakmai elismerésnek
örvend, köznapi gyakorlattá vált. Az utólagos
megbecsülést jelzi, hogy számos intézményt
neveztek el róluk.
Semmelweis Ignác a kézfertőtlenítés fontosságát a világon elsőként ismerte fel, ezért
a híres magyar szülész-nőgyógyász születésének kétszázadik évfordulóját számos rendezvénnyel ünnepelték világszerte.
A Semmelweis Emlékbizottság átal lebonyolított sikeres események, emlékjelállítások és egyéb eredmények között ták fel „az anyák megmentőjének” a mell- Marosvásárhelyen, a Sapientia–EMTE terümegemlíthetjük, hogy nemrég Tokióban avat- szobrát a japán császárné jelenlétében. Ör- letén kerül sor újabb Semmelweis-szobor felvendetes továbbá, hogy nemsokára avatására.

A Krím félszigetről

A Krím félsziget és az oroszországi Tamany-félsziget közötti Kercsi-szorosban történt incidens miatt ismét
kiéleződött a viszály Oroszország és
Ukrajna között.

A mintegy 27 ezer négyzetkilométer területű Krím félsziget a Fekete-tenger északi
partján található, a 2001-es cenzus szerint
közel két és fél millió lakosának 60 százalékát az oroszok, negyedét az ukránok, 12 százalékát a tatárok teszik ki, de száznál is több
nemzetiség él itt. A félszigetet a szárazfölddel
csak a vékony, 5-7 kilométer széles Perekopszoros kapcsolja össze. Keleti része és a vele
szemben a szárazföldből kinyúló Tamany-félsziget között található a 3-15 kilométer széles
Kercsi-szoros, az Azovi-tenger (lényegében
a Fekete-tenger északi öble) bejárata. Az
Azovi-tenger északi partja Ukrajnához, keleti
és nyugati partja Oroszországhoz tartozik. A
Krím orosz annektálása óta a határvonal pontos helye – különösen a Kercsi-szorosban –
vita tárgyát képezi a két ország között. (A
Kercsi-szoroson átvezető 18 kilométeres
hidat nemrégiben adták át az orosz hatóságok, a híd közepén található megemelt szakasz alatt nagyobb hajók is áthaladhatnak.) A
krími partvidék számos kisebb félszigettel és
öböllel tagolt. Délnyugati csücskén található
a stratégiai fontosságú Szevasztopol, az orosz
fekete-tengeri flotta fő támaszpontja, amely
kijáratot biztosít a Fekete- és Földközi-tengerre, valamint a Közel-Keletre is. A Krím
kellemes klímája miatt népszerű üdülőhely
(számos írót, rendezőt és festőt is megihletett), ezek közül talán a leghíresebb Jalta,
ahol a második világháború végén a három
szövetséges nagyhatalom vezetői találkoztak.
A félszigetet 1441-től uraló Krími Tatár

Kánság 1475-ben lett az
Oszmán Birodalom vazallusa. A területet Oroszország
1783-ban egy háború után
annektálta, valóra váltva a
modern orosz birodalmi geopolitika egyik legalapvetőbb célját, megszerezve egy
„meleg” tengeri kijáratot és
a hozzáférés lehetőségét a
Földközi-tengerhez. Emiatt
robbant ki az 1853-56 közötti krími háború, amelynek
végén a cári birodalom vereséget szenvedett, s nem tudta
kiterjeszteni befolyását a Fekete-tengert a Földközi-tengerrel
összekötő
két
kulcsfontosságú szorosra, a
Dardanellákra és a Boszporuszra. A cári uralom alatt
mintegy egymillió tatár menekült el innen, helyükre javarészt oroszok,
kisebb részben ukránok érkeztek. A megmaradt tatárokat Sztálin 1944-ben azzal vádolta
meg, hogy kollaboráltak a nácikkal, és
Közép-Ázsiába deportálták őket, az úton százezrek haltak meg. A túlélők csak az 1980-as
évek végén térhettek vissza, de addigra otthonaikat és földjeiket oroszok foglalták el.
A Krím félsziget 1917-ben rövid ideig független volt, majd a bolsevikok ellen harcoló
fehér csapatok támaszpontja, 1921-től pedig
Krími Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság néven a Szovjetunió része lett. A második
világháborúban,
1942-ben
Németország foglalta el, a Vörös Hadsereg
csak 1944 tavaszán vette vissza Szevasztopolt. Az Orosz Szovjet Szocialista Köztársa-

sághoz tartozó Krím 1945-ben elvesztette autonóm köztársaság státusát, önálló közigazgatással bíró terület (oblaszty) lett. Nyikita
Hruscsov szovjet vezető 1954-ben – az ukrán
területeket Oroszországhoz csatoló perejaszlavi szerződés 300. évfordulóján – a Krímet az „orosz nép barátságának jeleként” az
Ukrán Szovjet Szocialista Köztársasághoz
„ajándékozta”. (A félsziget lakosságának
zömét ekkor már oroszok alkották.) Annak,
hogy a Krím a következő évtizedekben formálisan Ukrajna fennhatósága alá tartozott,
szinte semmilyen jelentősége nem volt, mert
a lényeges döntések Moszkvában születtek, s
a hivatalos politika az orosz érdekeket tartotta
szem előtt.
A Szovjetunió 1991-es felbomlásakor, Uk-

rajna függetlenségének kikiáltásakor konfliktus alakult ki Ukrajna és Oroszország között.
Kijevnek sikerült megtartania fennhatóságát,
bár az orosz parlament 1992-ben annulálta az
1954-es területi változást. A Krím 1991-ben
ismét autonóm köztársaság lett, még elnököt
is választhatott, de ezt a jogot Kijev 1995-ben
megvonta. A szakadár törekvéseket Leonyid
Kucsma ukrán elnök elfojtotta, a krími parlament által elfogadott alkotmányt arra hivatkozva semmisítették meg, hogy ellentétes az
ukrán alkotmánnyal. 1997 októberében a
krími parlament a félsziget hivatalos és üzleti
nyelvévé nyilvánította az oroszt, és ismét az
orosz időszámítást léptette életbe. 1998-ban
új alkotmányt fogadtak el, amely szerint a
Krím Ukrajna elidegeníthetetlen része.
Oroszország számára a legfontosabb a szevasztopoli haditengerészeti bázis volt, amelyet az 1997-ben aláírt orosz–ukrán
egyezmény értelmében megtarthatott, a bérleti megállapodást 2010-ben meghosszabbították. Amikor azonban 2014 februárjában
Ukrajnában összeomlott az oroszbarát Viktor
Janukovics elnök hatalma, Moszkvában attól
tartottak, hogy az új Nyugat-barát vezetés felmondhatja a szerződést. 2014 februárjának
utolsó napjaiban az orosz különleges erők
megszállták a félsziget legfontosabb pontjait,
majd új kormány alakult. Ezek után márciusban a Krím félsziget parlamentje az Oroszországhoz történő csatlakozásról döntött és
március 16-ra népszavazást írt ki. Ezen hivatalos adatok szerint 83 százalékos részvétel
mellett 96,7 százalék szavazott a csatlakozásra Oroszországhoz, amit sem Ukrajna,
sem az ENSZ tagállamainak többsége nem
ismer el érvényesnek. Vlagyimir Putyin orosz
elnök március 18-án írta alá a Krím Oroszországhoz való csatlakozásáról szóló megállapodást, amit az orosz parlament ratifikált. A
Krím bekebelezése miatt rendkívül feszültté
vált Moszkva viszonya Kijevvel és a nyugati
országokkal, s az Egyesült Államok és az Európai Unió is szankciókat rendelt el Oroszország ellen, amelyek jelenleg is érvényben
vannak. (MTI)
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A NOVEMBERI ÉVFORDULÓK (2.)

című pályázat nyertesei:
PAPP MÁRIA, Marosvásárhely,
Tudor Vladimirescu u. 52. sz.
BÁLINT LEVENTE, Marosvásárhely,
Rebreanu u. 1/6. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
RIGLER; VETŐ; WEINEK; SZLÁVY; HATVANI;
SCHWARTZER; SZACSVAY; KÁROLY.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Megfejtések
a november 23-i számból:

Klasszikus (ikrek): Kék akt.

skandi: 1. Aki nyakába veszi
a világot.
2. Eljár az idő, uram.
3. Mert nem tud csengetni.
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Gustave Moreau francia
festőművész egyik alkotásának a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZsZINtEs: 1. Őrszem – Mocsárláz. 7. Megelégel – Kissé zömök! 8. Édes mártás
– Álmatlan, árgus. 9. Kipusztít – A kén, deutérium és fluor vegyjele. 11. Szovjet űrállomás
volt – Ír terrorszervezet. 12. Zsidó szent könyv – Kolostorvezető apát. 14. Olt-partok! –
Némán les! 15. Analizál – Kalap pereme. 18. Hangtalan – Amely ideig. 19. Hosszúkás
kenyér – Válaszol. 22. Sálvégek! – Reményik Sándor névjegye. 23. Bányaüreg – Áll alatti
zsírpárna. 25. Határfolyónk – Lárma. 27. Kegyes páros hangzói – Svéd, spanyol és luxemburgi gépkocsijelzés. 28. Tartozása van – Adót megszab. 30. Szintén, székelyesen –
Azonos betűk. 31. Virágfüzér – Barikád, blokád.
FÜGGőlEGEs: 1. Fiatalos köszönés – Szőlőlé. 2. Manó – Dél-amerikai hegylánc.
3. Kávé egynemű hangzói – Földet forgat. 4. Épületmaradvány – Zambiai, belga és olasz
autójelzés. 5. Nyelvjárás, beszédmód – Kupa. 6. Fő ütőér – Népi hosszmérték. 10. Svájci
pénznem – Szervíroz, felszolgál. 13. Hantol – Küzdőtér. 16. Becézett Imre – Görögországi
sziget. 17. A fekete kontinens – A négy … (Márai S.). 20. Bolti alkalmazott – Táplálkozik.
21. Lomha, ráérős – Faág. 24. Szükséges – Győz, diadalmaskodik. 26. Jövendőmondó –
Menyasszony. 29. Ady egyik álneve – Kettős betű.
Koncz Erzsébet
1
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Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 13-ig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
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VÍZsZINtEs: 1. A kérdés első része. 9. Ráskai…, kódexmásoló apáca. 10. Olasz
helység, napóleoni csatahely. 11. A felelet. 15. Hordó van ilyen. 16. Francia
személynévmás. 17. A tetejére. 18. Alfa és ómega. 19. Dolgozik a mozdony. 21. …
vegyenek! (fűszerkínálás) 22. Szent István fia. 24. Harapásnyi étel. 25. Nélkül (német).
26. Toi et … (Te és én, francia). 27. Valami révén. 28. Friss, hamvas. 29. József Attila
költeménye. 31. … odorata (ibolya). 33. Magad. 34. … Kuroszava, japán rendező. 36.
Órómai rézpénz. 37. Vizet ad. 39. Fél tíz. 41. Japán város. 43. Északfrancia város lakója.
45. … és Tihamér (szerelmes pár Jókainál). 47. Becézett ital. 49. Páros árulók!
FÜGGőlEGEs: 1. Szül az állat. 2. Megrészegít. 3. Magas növény. 4. Függőzár. 5.
Fémhuzal. 6. Kecses részlet! 7. Patás háziállat. 8. Trója. 11. Ukrán-orosz félsziget. 12.
Rakosgat. 13. … West, színésznő. 14. Lombardiai folyó. 15. A tagolt beszéd képességének
elvesztése. 20. Északi férfinév. 21. Angol személynévmás. 23. … Pavone, énekes
színésznő. 24. A növényvilág. 25. Arra a lapra jegyez. 27. Nedvessé tesz. 28. Széken
pihen. 29. A kérdés befejezése. 30. Ászokhordó nyílása. 32. Japán elektronikai márka.
33. Pof (tréf.). 35. Egyiptomi város. 38. Késő(n) (francia). 40. Üdítő ital. 42. Elő ellentéte.
44. … Hafun, szomáliai fok. 46. Disznópajta. 48. Indíték.
L.N.J.
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Bronzkori leletek Nyárádszeredából

(Folytatás az 1. oldalról)
A festményről az igazgató és
Cora Fodor elmondta, hogy személyes ihletésű, ugyanis Nicolae Tonitza katonaként részt vett az első
világháborúban. 1914-ben vonult
hadba, majd a bulgáriai turtucaiai
csatában 1916-ban fogságba esett,
ahonnan 1918-ban szabadult. A fogolytáborban készített vázlatok
alapján 1919–1920-ban háborús
naplónak is beillő festménysorozatot készített. Ennek egyike a Fogolyszoba című alkotása.
Az utóbbi festményt 28.000 euróért vásárolta meg a múzeum, míg az
előbbiért 50.000 eurót kér tulajdonosa. A piaci ára 100.000 euró, azonban a hangulata miatt szabadulna
meg tőle jelenlegi tulajdonosa, és
ezért sikerült kedvezőbb áron lefoglalni – tette hozzá az igazgató.
Cora Fodor elmondta, tíz Tonitza-festmény található a múzeum
tulajdonában, amelyeken végigkövethető a művész különböző alkotási időszaka. Ebben a kontextusban
a Fogolyszoba az a hiányzó láncszem, amely kiegészíti a másik tíz
festményt. A Fogolyszobát és a
Gyermekszobát, amelyet szintén
bemutattak a sajtótájékoztatón, legközelebb februárban egy gyűjteményes kiállításon láthatják majd az
érdeklődők.
A bronzkori leletet Rezi Botond
régész, bronzkori szakértő ismertette alaposabban. A nyárádszeredai
lelettel Maros megyében három
bronzkori lerakatot azonosítottak.
Az első és legismertebb a felfalui,
ahonnan az 1920-as években előkerült a közismert ruhatű (fibula). A
második, ennél gazdagabb, a nemrég előkerült mezőbándi depó, ahol
mintegy 2400 – 2500 darab bronztárgyat, töredéket azonosítottak, és
a második legnagyobb ilyen lelőhely Európában. Az első is Erdélyben van. A Fehér megyei
Marosújváron közel 5000 tárgyat
tartalmazó lerakatot találtak.
A Nyárádszeredában talált tárgyak november 14-én kerültek elő.
Egy amatőr detektoros kutató a településtől északra levő – a legenda
szerint a Tündérvár alatti – domboldalon keresgélt, és mintegy 50-60
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Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szovátai Adó- és Pénzügyi Osztály
Szováta, Fő út 159. szám
Telefon: 0265-570-310, fax: 0265-577-509
E-mail: admin.SVMSCFNX01.ms@anaf.ro

Közlemény ingatlan javak eladásáról

cm mélységben találta meg a bronztárgyakat. Elmondása szerint rendszerezve egymásba volt helyezve
két üst, benne egy sisak, ezek egyik
oldalán hét fokos (tokos balta), a
másikon pedig nyolc félig elkészült
karperec volt. Az egyik bogrács valamivel nagyobb, mint a másik.
Megtalálták fonott fogantyúját is.
Mindkét tárgyon nagyon szépen látszanak a kereszt alakú, nittelt erősítések és a peremdíszítések. Az
egyik, épebben megmaradt üstnek
gyakorlatilag csak az alja hiányzik.
A legszebb eleme a kincsnek az
épen maradt (sz.m.: kiemeléskor törött ki egy rész belőle, de visszailleszthető) harang alakú sisak.
A tárgyak i. e. 1400 – 1300 körül
készülhettek. A szakleírások szerint
ebből a korszakból 120 sisakot –
harang
formájút
mindössze
14-et –, 90 pajzsot, mintegy 60 lábés 30 mellvértet találtak Európában.
Ezt a tárházat gazdagítja most a
nyárádszeredai harangsisak. Romániában még két hasonló van. Az
egyiket Piskolton találták meg, és a
nagykárolyi múzeumban őrzik, míg
a másikat a Brassó megyei Sároson,
ezt a nagyszebeni Brukenthal múzeumban állították ki.
Európa-szerte a bronzkori tárgyak (üst és sisak) két fontosabb
származási helyét határozták meg a
kutatók, az egyik fajta északi
(Dánia, Németország), míg a másik
déli, azaz Kárpát-medencei származású. A Nyárádszereda mellett
talált sisakot egy darab, 3 – 5 mm
vastag bronztáblából készítették
forró kalapálással, majd viaszveszejtéses technikával ráöntötték a
csúcsgombot. Látszanak a nittsze-

gek helyei is, amihez valószínűleg
egykor bőrből vagy vászonból készült bélést erősítettek. Kivehetőek
a sisaknak a pereme fölötti díszítések is.
Arra az újságírói kérdésre, hogy
kik viselhették, a régész nem tudott
válaszolni. A Gávai kultúrához tartozó, talán egyik trák népcsoporté
lehetett – vélte, mivel nagyon tág
időintervallumban tudják meghatározni keletkezési korát. Azt sem
tudják, hogy rituális vagy mindennapi használati eszközként használták a bográcsokat. Égési nyomokat
találtak rajtuk. A földbe helyezési
módja alapján arra következtetnek,
hogy valamilyen áldozatként, adományként ajánlották fel a tárgyakat
valamilyen istenségnek, ugyanis a
bronzkori depók – mint a nyárádszeredai is – nem sírmellékletek.
A nyárádszeredai bronzkori leletek további sorsáról megtudtuk,
hogy folytatják a restaurálási munkákat, majd a leírást tartalmazó
dosszié felértékelésre felkerül Bukarestbe a Nemzeti Múzeumhoz.
Amennyiben a sisakot műkincsként
veszik nyilvántartásba, a leletanyag
értéke meghaladhatja a 10.000
eurót. A jogszabály alapján a nem
műkincsek értékének a 30%-át, a
kincseknek pedig a 45%-át a megtalálónak fizeti ki a múzeum.
(Sz.m.: a bogrács és a balta valószínű nem a műkincs kategóriába
kerül.)
Az idén előkerült mindhárom leletet, helyreállításukat és tudományos szakvizsgálatukat követően, a
múzeum kiállítja majd, és akkor a
nagyközönség is megtekintheti.

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan
kiegészített 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 2. bekezdése
értelmében 2018. december 10-én 10 órakor a Szovátai Adó- és Pénzügyi
Osztály székhelyén – Szováta, Fő út 159. szám – nyilvános árverésen
értékesítik az alábbi – harmadik fél által jelzáloggal fedezett – ingatlanokat
(III. árverés).
– C1 – 98 négyzetméteres, manzárdos, téglából és fából betonalapra
épített, cseréppel fedett lakóház, a földszinten 14 négyzetméteres
előtérrel, 18 négyzetméteres szobával, 15 négyzetméteres konyhával, 11
m2-es fürdőszobával, 5 m2-es fűtőhelyiséggel (hőközpont), 16 m2-es
garázzsal, a manzárdon 78 négyzetméteres helyiséggel, a C2
épületrészben 19 négyzetméteres raktárral, a hozzá tartozó 822
négyzetméter területtel Szovátán, a Hosszú utca 123. szám alatt.
Kikiáltási ár 195.000 lej (a becsült érték 50%-a). Az ár nem tartalmazza
a héát. Az ingatlan meg van terhelve, a következőképpen:
Hitelező: Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság, Maros Megyei
Közpénzügyi Hivatal
Terhelés: jelzálogjog, telekelve 381.587 lej értékben, valamint más
pénzügyi terhelések; közjegyzői dossziészám: 331/2018. március 2.
(Az utólag kiegészített és módosított 227/2015-ös pénzügyi törvény VII.
fejezetének értelmében mentesül a héafizetés alól.)
Felkérjük azokat, akik jogot formálnak a fenti ingatlanra, hogy az árverés
időpontja előtt tudassák a végrehajtó szervvel. Az árverésben érdekelteket
felkérjük, nyújtsák be vásárlási ajánlatukat az árverés meghatározott
időpontjáig.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy legalább egy nappal az árverés
előtt mutassák be a következő iratokat:
– vásárlási ajánlat
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél – a kikiáltási ár
10%-a, a Szovátai Kincstárban nyitott RO79TREZ4825067XXX000913
számlára kell befizetni; címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal,
adószám: 4322637
– az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott
cégbejegyzési okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű
fordítása
– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy az ajánlattevő nem az adós cég
közvetítője.
A vásárló kötelessége betartani a környezetvédelmi, örökségvédelmi stb.
előírásokat. Jelen közlemény kifüggesztésének időpontja: november 29.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen vagy a 0265-570-310-es
telefonszámon.

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal pontosításai az adószékhely
és a külföldi jövedelmek adóbevallását illetően

A médiában és a közösségi oldalakon megjelent
cikkek nyomán, amelyekben az országból távozott,
illetve az országba érkezett és külföldön jövedelemre szert tett magánszemélyek pénzügyi kötelezettségeit és adószékhelyének megállapítását
tárgyalták, az ANAF az alábbi pontosításokat teszi
közzé:

I. A magánszemélyek az adószékhely megállapítása érdekében kérdőívet kötelesek benyújtani
Emlékeztetjük az adófizetőket, hogy azok a magánszemélyek, akik az országból huzamosabb ideig távoznak, egy év
alatt összesen 183 napot töltenek külföldön, kötelesek kitölteni és benyújtani egy formanyomtatványt, amellyel megállapítható a magánszemély adószékhelye.
Hasonlóképpen a Romániába érkező magánszemélyek is,
akik egy év alatt összesen 183 napot töltenek az országban,
kötelesek kitölteni és benyújtani egy formanyomtatványt,
amellyel megállapítható a magánszemély adószékhelye.
Az adószékhely megállapítására vonatkozó kötelezettséget – mind az országból való távozás, mind az országba
érkezés alkalmával – a 2016. évi 1099-es számú közpénzügyi miniszteri rendelet tartalmazza.
A kérdőív kitöltését követően a pénzügyi szerv elemzi a
magánszemély konkrét esetét, és a dupla adózás elkerülésének egyezményét szem előtt tartva, valamint a pénzügyi törvénykönyv előírásai és az adófizető által benyújtott okiratok
révén állapítja meg az adózási székhelyet. A bizonyító dokumentumokkal kapcsolatosan hangsúlyozzák, hogy azokat
román nyelvre fordítva kell benyújtani, ugyanis a hivatalos
nyelv a román pénzügyi adminisztráció területén a román.
Ezért bármilyen külföldi okiratot, amit a pénzügyi szervhez
benyújtanak, engedélyezett fordító által láttamozott fordítás
kíséretében kell letenni.
Annak érdekében, hogy az adófizetőket tájékoztassák a
kérdőív kitöltésének és benyújtásának kötelezettségéről, az

Adó- és Pénzügyi Hivatal a honlapján útmutatót tett közzé
A magánszemélyek adószékhelyének megállapítása címmel,
amely az Asistenta contribuabili/Ghiduri curente menüben
érhető el az alábbi linken:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf
Annak érdekében, hogy az adófizetőket a kérdőívek benyújtásáról és az adószékhely megállapítására vonatkozó kötelezettségről tájékoztassák, az ügynökség kilenc
alkalommal tartott tájékoztatást és tanácsadást a Facebook
közösségi oldalán, amelyre 390.905 felhasználó reagált:
2016. augusztus 3-án, 2017-ben május 31-én, június 7-én,
szeptember 20-án, 27-én, november 1-jén, december 13-án,
2018-ban január 10-én, szeptember 5-én, november 21-én.
A tájékoztatók során felmerült kérdéseket és válaszokat
feldolgozták, és közölték a hivatal honlapján egy erre szánt
külön menüpontnál, így az adófizetők a tanácskozások után
is hozzáférhetnek az intézmény szakemberei által nyújtott
tudnivalókhoz. A tanácskozásokon felmerült kérdések és feleletek az Asistenţă contribuabili (Tanácsadás adófizetőknek), „Kérdések és feleletek a Facebookon” rovatban is
olvashatók a következő linken:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta contribuabili/persoane fizice/ro_anaf_asistcontr_pf_facebook
A Facebook közösségi oldalon szervezett tanácsadásnak
az volt és az a célja, hogy megfelelően tájékoztassa az adófizetőket, beleértve azokat is, akik külföldön élnek, elkerülve
ezáltal az esetleges félretájékoztatásukat. A Facebook közösségi oldalon szervezett tanácsadás anyagát a konzulátusokra,
a diplomáciai kirendeltségekre is elküldték az idők során,
annak érdekében, hogy minél több adófizető tudomást szerezzen a kérdőívek benyújtási kötelezettségéről.
II. A külföldön szerzett jövedelmek bevallásáról
Tájékoztatjuk az adófizetőket, hogy az Adó- és Pénzügyi
Hivatal több országgal is információcserét folytat.

A 2011/16/EU előirányzat értemében automatikus információcsere történik az Európai Unió országaival pénzügyiadminisztratív téren, amit országos viszonylatban az
utólagosan módosított és kiegészített 2015. évi 207-es számú
pénzügyi törvénykönyv 291-es cikkelye szabályoz, s amely
az alkalmazási területre és az információk kötelező átadására
vonatkozik.
Ami a Románia és az unión kívüli országok közötti információcserét illeti, ezt a kettős adózás elkerülésére, az adócsalás – jövedelem- és tőkeadó – megelőzésére született
egyezmény szabályozza, amelyet minden állami joghatósággal külön aláírnak.
Tekintettel a fent említettekre, kérjük azokat az adófizetőket, akik meghívást kapnak az adóhivatalba, hogy jelenjenek meg, és tisztázzák a helyzetüket a kettős adózás
elkerülése végett, s nevezzék meg azt az államot, amelynek
jogában áll a jövedelmekre szóló adókivetés az érvényben
levő egyezmények értelmében.
Abban az esetben, ha az adóhivatal igazoló iratok bemutatását igényli, javasoljuk, hogy az adófizetők mutassák be
ezeket, s abban az esetben, ha ezeket más nyelven bocsátották ki, akkor az eredeti igazolás mellé engedélyezett fordítóval román nyelvre fordított példányt is csatoljanak,
ahogyan azt az érvényes jogszabályok előírják. Abban az
esetben, ha az adófizető nem jelenik meg az adóhivatalban
saját adóügyi helyzete tisztázására, az adóhatóságnak kötelessége az adótörvény értelmében eljárni a közölt jövedelmek megadózása érdekében a nemzetközi információcsere
érvényesítésével.
Bővebb tájékoztatás az Adó- és Pénzügyi Hivatal
www.anaf.ro honlapján olvasható az Asistenţă contribuabili
menüpontnál, illetve hívható a hatóság tudakozója a +4031
403. 91.60-as telefonszámon.
Az adófizetők személyesen is jelentkezhetnek az adóhivatalok tájékoztató, tanácsadó irodáiban.
Ügyfélszolgálati és sajtóosztály
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REDőNYÖK, sZAlAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZsKApUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

tERMOpÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

A MAROsVÁsÁRHElYI REFORMÁtUs tEMEtő teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(60848)
KANADAI MUNKAlEHEtősÉG BElsőÉpÍtKEZÉsBEN!
Többéves tapasztalattal rendelkező, megbízható, munkájára igényes
PROFI BURKOLÓT (CSEMPÉZŐT), PROFI GIPSZKARTONOST,
SEGÉDMUNKÁST keresünk. Motiváló fizetés tapasztalat és teljesítmény alapján. A szállás biztosítva van. Egész évben van munka.
Útlevél, jogosítvány szükséges. Érdeklődni 11–17 óra között a 0755933-990-as telefonszámon lehet. (sz.-I)

AZ ElItE DIsplACEMENt KFt. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPOLÁSÁRA, FELÜGYELETÉRE.
Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás,
egészségügyi biztosítás, munkaszerződés, dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a munkaviszony idejére. A havi bérből
a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi telefonszámon várunk: 0757-183-185. (62778-I)

KEREsKEDElMI tÁRsAsÁG alkalmaz SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁST. Tel. 0726-361-700. (20780-I)

VÁsZON AlApANYAGú FAlIKÉpEK NYOMtAtÁsÁVAl,
KEREtEZÉsÉVEl és FORGAlMAZÁsÁVAl FOGlAlKOZÓ CÉG MUNKATÁRSAKAT keres az ELŐÁLLÍTÁSI OSZTÁLYRA. Jelentkezni naponta 9-16 óra között az office@norand.ro
e-mail-címen vagy a 0748-238-740-es telefonszámon lehet.
(62950-I)

tElJEs ORVOsI EllÁtÁs – HENI MED CENtER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőproblémák); bőrgyógyászat;
neurológia; belgyógyászat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944.
Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)

A tIMKO pÉKsÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz a következő programmal: hétfőtől szombatig, hétfőtől péntekig és csak szombatra. Bővebb információ az üzletvezetőktől: központi és Unirii övezet:
Annamari, tel.: 0756-128-308; Tudor övezet: Andi, tel.: 0756-128312; November 7. és meggyesfalvi övezet: Lilla, tel.: 0756-128-311.
(62968-I)
AUtÓsZERElőt ALKALMAZUNK SÜRGŐSEN. Tel. 0722567-401. (9/58-I)

A tRIplAst KFt. automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT
alkalmaz. Előnyben részesülnek az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkezők. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca
197. szám alatt lehet benyújtani a titkárságon vagy e-mailben a
hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-717es telefonszámon. (62980-I)
AlKAlMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámokon: 0265/253-233, 0773-316-377. (62997-I)

pANZIÓ alkalmaz SZAKÁCSSEGÉDET 4 órára és RECEPCIÓST
4 órára. Nyugdíjasok, egyetemisták is jelentkezhetnek. Tel. 0757-439083. (30/118-I)
HAsZNOs! CÉGBEJEGYZÉSI HIVATALI ÜGYINTÉZÉS, ENGEDÉLYEZETT FORDÍTÁSOK – APOSTILLE, LEÍRÓIRODAI
MUNKÁK, FÉNYMÁSOLÁS, AUTÓBEÍRATÁS, RP-TANÁCSADÁS. Iroda Marosvásárhelyen, a Bolyai u. 16/1. szám alatt. E-mailcím: podiumgoldsrl@gmail.com Tel. 0734-239-901. (20767-I)

A marosvásárhelyi UNIMAt alkalmaz SZÁMLÁZÓT. CV:
hr@unimat.ro Tel. 0736-630-660, 0731-900-085. (20770)

A DElICAtEssE CUKRÁsZlABOR alkalmaz CUKRÁSZT, KISEGÍTŐ CUKRÁSZT és SEGÉDMUNKÁST a Primăverii utca 24.
szám alatt levő laborba. Érdeklődni személyesen vagy a 0746-985481-es telefonszámon 8-16 óra között. (20773)

KLARA
gyógyító
és
javasasszony
a
leghatékonyabban,
gyógynövényekkel,
talizmánokkal, a legrövidebb idő alatt oldja meg az
önök problémáit. Segít az átkok és kötések
feloldásában, szétesett családokat egyesít, sikert
visz otthonukba és vállalkozásukba, segít az
impotenciában, epilepsziában, alkoholizmusban,
depresszióban,
psoriasisban,
reumában,
gyógyíthatatlan
betegségekben
stb.
szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások:
a
marosvásárhelyi
Kelemen hálás, mert Klara segítségével
meggyógyult epilepsziás gyermeke; Dicsőben
Karinához visszatért a kedvese; Margit
Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és
sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András
hálásak, mert gyermekük született; Corina köszöni, hogy férje kigyógyult az
impotenciából, alkoholizmusból; a marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy ismét
együtt lehet a kedvesével; Márton Ákosfalváról a játékszenvedélyből gyógyult ki a
segítségével; Marika hálás, mert megszabadult a kötésektől, és ismét boldog
lehet; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy újra együtt lehet a feleségével,
hosszú és szomorú távollét után.
Hívják bizalommal Klara asszonyt!
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Közpénzügyi Minisztérium
Kommunikációs, közkapcsolati, mass média és átláthatósági szolgálat

Fizikai személyek vásárolhatnak Centenar kincstárjegyeket 4,5%-os kamattal,
kétéves lejárati idővel

A Közpénzügyi Minisztérium a nagy egyesülés centenáriuma alkalmából évfordulós kincstárjegyeket bocsátott ki
a lakosság számára, harmadszor a Tezaur (Kincstár) program keretében, a centenáriumi kiadást. Egy
kincstárjegy nominális értéke 1 lej kétéves lekötéssel, igen kedvezményes, 4,5%-os kamattal, a hozzá tartozó
jövedelmek pedig nem adókötelesek.
A jegyzési időszak lezárultával a Közpénzügyi Minisztérium sorshúzást szervez, amelynek során a kibocsátott
kincstárjegyek megvásárlói közül ezer befektető 5000 lejes bónuszkamatot kap, amely összeget a nyertesek
kihirdetését követően ki is utalják. A tombolahúzáson való részvételre feljogosító befektetett összeg legkevesebb
500 lej kell legyen.
A kincstárjegyeket azok az országban lakó fizikai személyek vásárolhatják meg, akik a jegyzés időpontjában
betöltötték a 18. életévüket, beleértve azokat a személyeket is, akik a korábbi kincstárjegy-kibocsátásoknál is
befektettek. Évi kamatról van szó, amelyet a kibocsátás útmutatójában meghatározott határidők szerint fizetnek.
Folyó év november 26. – december 14. között a kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeiben, valamint a
Román Posta Rt. postahivatalaiban lehet beszerezni, a következőképpen:
– 2018. november 26. – december 14. között az Állami Kincstár kirendeltségeiben
– 2018. november 26. – december 13. között a Román Posta városi kirendeltségeinél
– 2018. november 26. – december 12. között a posta vidéki kirendeltségeinél.
A jegyzés maximális összege befektetőnként 200.000 lej az Állami Kincstár kirendeltségeiben végzett jegyzések
esetén és 200.000 lej a Román Posta Rt. alegységeiben végzett jegyzéseknél.
A jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg semmisnek nyilvánítását egy erre
vonatkozó kérvény benyújtásával.
A kincstárjegy tulajdonosának elhunyta esetén a tulajdonjog az örökösöket illeti meg, amennyiben törvényes
iratokkal igazolni tudják örökösi minőségüket.
A bónuszkamat nyerteseinek névjegyzékét a Közpénzügyi Minisztérium honlapján teszik közzé, személyes
jellegű adatok nélkül, kizárólag a szükségszerű információkra szorítkozva. A bónuszkamat nyerteseit a
Közpénzügyi Minisztérium értesíti, beleértve azokat is, akiknél a jegyzés a Román Posta Rt. valamelyik
postahivatalában történt.
A
jegyzés
útmutatóját,
illetve
minden
esetleges
módosítást
a
www.mfinante.gov.ro,
www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, https://www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro honlapokon
teszik közzé.
Sajtóiroda
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
FARKASKUTYAKÖLYKÖK eladók
Jedden. Tel. 0749-174-337. (16/103-I)
ELADÓK 100 kg-os disznók és
beagle kiskutyák. Tel. 0732-586-648,
0724-957-478. (2155-I)
ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel.
0743-595-124,
0749-761-147.
(10925)
ELADÓ 1,16 ha szántóföld és egy ha
erdő Székesen. Tel. 0265/311-271, 0754206-048. (11137)

ELADÓ gázkonvektor, gázzal és fával
használható csempézett főzőkályha. Tel.
0365/410-620. (11475)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (11224)
ELADÓ 30 db eredeti női és
férfiszőrmesapka en gros-ban vagy
darabonként is. Tel. 0265/222-841, 0747657-424. (4/53)
ELADÓK: sétaszekér, fémdetektor,
hóhányó gép, színes tévé, Vesta melegítőkályha, 2 db antik érckályha, 50
literes rézfazék. Tel. 0745-657-820.
(3/77-I)
ELADÓ új gyerekágy, csipke, régi nagy
bakelitlemez, füssdzseki. Tel. 0265/255232. (9/138)
ELADÓ bontásból jó minőségű tégla
és cserép, gázkonvektor, bélelt és zománcozott fűtőkályha (gáz- és fatüzelésű), kétszárnyú fa bejárati ajtó,
termopán bejárati ajtó, minden kedvező áron. Tel. 0755-134-719.
(4/145-I)
VÁRMEZŐBEN, a főút mellett eladó
5 és 28 áras telek, a telekkönyvi papírok rendben vannak. Ár: 5-8
euró/m2 között. Tel. 00-36-20-3348629. (11285)

GARÁZST és PINCÉT vennék/bérel-

nék az 1848. út 20/E szám környé-

kén.

Tel.

0731-016-601,

0755-648-593. (01/129-I)

KEMÉNY tűzifa eladó, 150 lej métere.

Tel. 0749-707-713. (5/133)
ELADÓ:

automata

szőlőprés,

aragázkályha,

daráló,

mosógép,

bicikli,

négyégős

autogájzer-alkatrészek.

Tel. 0365/448-371. (7/158)

ELADÓK 160, 170, 180, 200 kg-os
disznók. Tel. 0265/323-361, 0754-895544. (9/160)

ELADÓ tűzifa, 150 lej métere. Tel.

0747-933-367. (11/162-I)

LAKÁS
VÁSÁROLNÉK I. osztályú, két- vagy

háromszobás tömbházlakást. Tel.

0743-160-585. (11474-I)

ELADÓ: ház, kertek, földek, erdő

TÁRSKERESÉS

43 ÉVES, egyedülálló, káros szenvedélyektől mentes, munkahellyel, rendezett anyagiakkal rendelkező férfi
hölggyel ismerkedne komoly kapcsolat
céljából. Tel. 0770-775-647. (3/87-I)

MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel.
Tel.
0749-543-104.
(1778-I)
ALKALMAZUNK lakatost termopánműhelybe, C, D kategóriás sofőrt. Tel.
0744-572-889. (20683)
CSERÉPTETŐ-JAVÍTÁS, csatornák
kitisztítása, padlócsempe- és falicsempe-lerakás, szigetelés polisztirénnel.
Tel.
0751-471-965,
0726-638-909. (15/102)

Küsmödön szép helyen. Sokféle le-

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (11211)

ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261-

GYÓGYMASSZÁZS és REFLEXTERÁPIA. Beauty Maria szalon, November 7. Tel. 0744-796-387. (13/62-I)

hetőség. Tel. 0729-788-977. (sz.-I)
023. (11358)

I. OSZTÁLYÚ garzon eladó a Kárpá-

tok sétányon, 35.000 euró. Tel. 0745330-565. (2138-I)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás a Tudor

negyedben, a Barátság utcában. Tel.
0751-708-283, 0753-011-244 (4/70)

KIADÓ 2 szobás, központi tömbházlakás

felszerelve, bebútorozva. Tel. 0265/219063, 0740-227-108. (3/46)

ELADÓ családi ház a központban. Tel.
0743-825-497. (5/146)

GARÁZSOS házat vásárolok 45-50.000
euró között. Tel. 0745-423-310. (14/165)

LAKÁST és garzont vásárolok. Tel. 0745423-310. (14/165)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, tetőszigetelést, cserépforgatást,
külső
és
belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634747. (11235-I)
TETŐFEDŐ-BÁDOGOS CSAPAT
15% kedvezménnyel vállal: tetőjavítást fémcseréppel, kisebb sürgősségi
tetőjavítást, ácsmunkát, manzárdkészítést, tetők építését, csatorna-, lefolyókészítést és -javítást, házak és
tömbházak hőszigetelését, alpinistamunkát. 10 év garanciát vállalunk.
Tel. 0758-613-855. (7/56-I)
VÁLLALUNK tetőszigetelést, garázsszigetelést, tömbházszigetelést bitumennel, kátránnyal. Tel. 0743-618-971.
(26/113)

2018. november 29., csütörtök __________________________________________ HIRDEtÉs __________________________________________________ NÉpúJsÁG
RÉGEN központjában kiadó üzlethelyiség (raktárral, fürdővel), megegyezés alapján árukészlettel, gyógynövényboltként (Plafar) vagy csendes
tevékenységre. Tel. 0745-657-820,
eeszter_fekete@yahoo.com (4/78-I)
CSERÉPTETŐ-JAVÍTÁS,
lefolyók,
csatornák, fali- és padlócsemperakás.
Tel. 0751-471-965, 0726-638-909. (2133)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (6/157-I)
MUNKÁT keresek. Főzést, vasalást,
takarítást, háztartásvezetést vállalok,
kimondottan családnál. Tel. 0764041-636. (16/167)

MEGEMLÉKEZÉS

Minden mulandó ezen a
világon, mint a harmat a letört
virágon. Csak egy van, ami a
sírig vezet, szívemben az örök
emlékezet.
Soha
el
nem
múló
fájdalommal
emlékezem
életem legszomorúbb napjára,
december 1-jére, drága jó
férjem, BARABÁS FERENC
halálának 10. évfordulóján.
Nyugodj békében! Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Szerető családod.
(12/99)

Fájó szívvel és kegyelettel
emlékezünk
BARABÁS
FERENCZRE december 1-jén,
halálának 10. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(2/76-I)

Az életünk csendesen megy
tovább, de emléked elkísér egy
életen
át.
Sírig
tartó
fájdalommal emlékezünk a
szeretett édesapára, LABANCZ
MIHÁLYRA
halálának
5.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Gyerekei: Misi, Jóska, Ildi és
családjuk. (31/119)

A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk, aki nincs
már. Csak az idő múlik, feledni
nem lehet, szívünkben örök a
fájdalom és a szeretet. De ő
nekünk sohasem lesz halott,
mert a jók örökké élnek, mint a
csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk december 1-jén drága édesanyukánkra,
MOLDOVÁN
GABRIELA
GHIZELÁRA
halálának 12. évfordulóján.
Drága emlékét, gondoskodó
szeretetét szívünkben örökre
megőrizzük. Nyugodjál békében! Szerető gyermekei,
Karcsi, Pistu, Emőke és
Melinda. (23/110-I)

Kegyelettel emlékezünk november 29-én a nyárádgálfalvi
születésű
KERESZTESI
SÁNDOR
marosvásárhelyi
lakosra halálának első évfordulóján. Nyugodj békében!
Barátai: Éva, Géza, Ştefan.
(7/136)

Az idő átlépik
mindnyájunk felett,
de
tovább
éltethet
az
emlékezet.
Tíz éve már
a titkok útján
messzire mentél tőlünk,
tiszta szívet, hitet
Tőled örököltünk.
Hű hitvesre, drága édesanyára, a néhai nyárádandrásfalvi NAGY OLGÁRA
emlékezünk. Családja. (8-137-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
BERECZKI KÁROLYRA, a
szeretett férjre és apára. 25
éve
távozott
közülünk.
Nyugodjál békében! Felesége
és gyerekei. (10/140)

Fájó
szívvel
emlékezünk
november 30-án, halálának 16.
évfordulóján
SZABÓ
ZOLTÁNRA, az önfeláldozó, drága jó apára, nagyapára,
szerető
férjre.
Emléked
örökké őrizzük szívünkben.
Nyugodj békében! Torontóból
szerető fiad, Lóránt, felesége,
Gabriella, unokáid, Boglárka
és Bence. (v.-I)

„Aki szeretteinek szívében él,
az nem halt meg, csak távol
van.” (Szt. Ágoston)
Szomorúan
emlékezünk
CSATLÓS JÓZSEFRE, aki 8
éve és FELESÉGÉRE, aki 10
éve az örök hazába távozott.
Nyugodjanak
békében!
Szeretteik. (3/154-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel búcsúzunk osztályfőnökünktől,
MIHÁLY IMRÉTŐL.
Nyugodjon békében!
A marosvásárhelyi Mezőgazdasági Líceumban 1984-ben végzett osztályának diákjai. (3/144-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett gyermek, édesapa,

férj, rokon, szomszéd és jó barát,
ifj. PAKUTS DEZSŐ

életének 60. évében súlyos, rövid
szenvedés után elhunyt. Temetése november 29-én délután 2

órakor lesz a református temetőben.

Búcsúzik tőle felesége, lánya,

édesapja, közeli és távoli
rokonai.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! (4/155-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
dr. CHERTES ATTILA
(Titi)

életének 52. évében november

19-én hirtelen elhunyt. Temetése
november 30-án Budapesten, a

Megyeri úti temetőben lesz 12

órakor. Emléke legyen áldott!

A gyászoló család. (5/156-I)

„Feledni valakit lehetetlen csoda,
Mert akit szerettünk, azt nem felejtjük soha.”

Mély fájdalommal tudatjuk mind-

azokkal, akik ismerték és szerették,

hogy

a

drága

jó

férj,

édesapa, após, nagyapa, rokon
és jó barát,

„Fényes csillag ragyog nyugodt tó
vizén,
Nem hullámzik már, nem fújja a
szél.
Sejtelmes sötétben suttognak a
fák,
Valaki elment, érzi a világ.”
Bennünk él egy arc, egy meleg
tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy
lehelet…
Egy a reményünk, mely éltet és
vezet,
Hogy egyszer még találkozunk
veled.
Hogy egy édesanya milyen drága kincs,
Csak az tudja, akinek már nincs.
Emléke él és élni fog, amíg a szívünk a földön dobog.
Őrizzük a képét, mosolyát, hangját és minden mozdulatát.
Fájó szívvel emlékeztünk életünk legszomorúbb napján, november
28-án a pótolhatatlan, hűséges, szerető feleségre, önfeláldozó,
drága jó édesanyára, rokonra, a mezőfelei születésű NAGY IRÉNRE
halálának ötödik évfordulóján.
Bánatos férje, Jani, lánya, Irénke és szerettei. Akik ismerték és
tisztelték, kérjük, áldozzanak egy percet emlékének.
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek…”
(Juhász Gyula) (4/132-I)

Hiába múlnak az évek, nem halnak
meg azok, akik a szívünkben élnek.
Fájó szívvel emlékezünk december
1-jén drága édesanyánkra, GYŐRFI
ERZSÉBETRE
halálának
25.
évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Lányai: Márti, Zsuzsi családjával
együtt. (11368)

MIHÁLY IMRE

a marosvásárhelyi

Mezőgazdasági Líceum

és a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum volt tanára

november 25-én, életének 84.,

boldog házasságának 60. évében

hosszas szenvedés után csende-

sen megpihent. Drága halottunkat december 1-jén 13.30 órakor

helyezzük örök nyugalomra Ka-

posváron, a Keleti temetőben, re-

formátus szertartás szerint.

Gyászoló szerettei. (10/161-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-

ratában megnyugodva tudatjuk
„Elment egy lélek ma ismét a
Földről,
Kit szívünk többé el sosem
feled.
Csendesen figyelsz ránk már
odafentről,
Drága édesanyánk, Isten veled!”
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett, drága jó édesanya,
nagymama, dédmama, anyós,
anyatárs, testvér, rokon és jó
szomszéd, az erdőcsinádi születésű
NAGY GIZA
született
JENEI GIZA
2018. november 27-én 90 évesen
Marosvásárhelyen csendesen
megpihent. Drága édesanyánk
földi maradványait 2018. november 29-én 12 órakor kísérjük
utolsó útjára az erdőcsinádi Ifjúsági Ház udvaráról, református
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1/152-I)

19

mindazokkal, akik szerették és
ismerték, hogy

KATONA LAJOS

türelemmel viselt, hosszú betegség után, életének 78. évében

hazatért megváltó Urához. Szere-

tett halottunktól 2018. november

30-án 13 órakor veszünk végső
búcsút a mezőmadarasi temető

ravatalozójában.

Emléke szívünkben él! (mp.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
VIGH ANDRÁS

az Imatex volt dolgozója

2018. november 28-án 80 évesen
csendesen megpihent. Drága

édesapánk földi maradványait

november 30-án kísérjük utolsó

útjára a Jeddi úti új temetőben 13

órai kezdettel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (-I)

„Az én időm előbb lejárt, mint
szerettem volna, bocsássatok meg,
szeretteim, én nem tehetek róla. Ne
sírjatok, én köztetek maradok, bár
lelkemet
Istenhez
vitték
az
angyalok.”
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
december
1-jére,
amikor 7 éve itt hagyott minket
VALICS BRIGITTA-BEÁTA.
Emlékezik rá édesanyja, édesapja,
testvére és mamája. (7/148)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Részvétünket fejezzük ki és
együttérzünk

Szatmári

Gizellával ÉDESANYJA elhunyta miatt érzett fájdalmá-

ban. Szomszédai a Moldovei

utca 10. szám alatti tömbházból. (2/153)

Szomorú szívvel búcsúzunk

NAGY

LEVENTÉTŐL,

és

őszinte részvétünket fejezzük

ki a gyászoló családnak. Nyu-

godjék békében!

A Procardia Kft. munkaközössége. (sz.-I)

Részvétünket

fejezzük

ki

Nagy Bernadettnek és család-

és

jának, és együttérzünk vele

Évinek és Dettinek a szeretett

tése miatt érzett fájdalmában.

Őszinte

részvétünket

együttérzésünket fejezzük ki
férj, édesapa, NAGY SÁNDOR

LEVENTE elhunyta alkalmá-

ból. Nyugodjon békében! Adi,
Léda, Mircea. (12/163)

Mély megrendüléssel búcsúzunk nagyra becsült kollé-

gánktól, SZABÓ ÁRPÁDTÓL.

Őszinte részvétünket fejezzük

ki a gyászoló családnak. A
Ropharma Maros megyei kirendeltségének
és

(63005-I)

vezetősége

munkaközössége.

szeretett ÉDESAPJA elveszProf. dr. Kikeli Pál és a Procardia munkaközössége. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet

mondunk

mind-

azoknak, akik drága halottunk,
LOVÁSZ GERGELY temetésén
részt

vettek,

helyeztek

és

sírjára

virágot

gyászunkban

osztoztak. A gyászoló család.
(7-93)
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December 31-én időskorúak szilvesztere
Marosvásárhely polgármesteri Hivatala,

együttműködve
az
időskorúak egyesületeivel, meghívja a Marosvásárhelyen lakó (itteni lakcímű vagy
tartózkodási helyű) nyugdíjasokat a 2018. december 31-én tartandó időskorúak szilveszterére.
Jelentkezni a Mihai Eminescu
Kulturális Központ előcsarnokában lehet szerdától, november
21-étől, naponta 9 és 13 óra között.
Feltételek: jelentkezéskor
az érdeklődőknek fel kell
mutatniuk a személyazonossági igazolványukat
és a nyugdíjszelvényt
(eredeti és másolat).
Részvételi díj: 15 lej.
Ugyanakkor felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvény napján 15 órától a város főbb övezeteiből autóbusz-különjáratok indulnak, amelyek az érdeklődőket a rendezvényre szállítják. Továbbá a mulatság végén, 22 órakor ugyanazokkal a
buszokkal a résztvevőket hazaszállítják.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala szeretettel vár minden időst!

Kirándulás a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárával

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző pénztára
– Bolyai utca 36. szám –
kirándulást szervez tagjainak december 12-én Kolozsvárra, a karácsonyi vásárra.

• A kirándulás egynapos
• Indulás reggel 8 órakor az egyesület székhelye elől
• Útirány: Marosvásárhely – Kolozsvár – Marosvásárhely
• Meglátogatjuk a karácsonyi vásárt és a Szépművészeti Múzeumot
• Ebéd
• Részvételi díj, amit feliratkozáskor kell kifizetni: 30 lej személyenként
• Fontos: a résztvevőknél legyen személyazonossági igazolvány és a legutóbbi nyugdíjszelvény
(eredeti).
Iratkozni a helyek függvényében, a székhelyen november 26-ától lehet 8–13 óra között.
Bővebb tájékoztatásért hívja a 0265/262-651-es vagy a 0365/430-813-as telefonszámot 8–13
óra között.
A vezetőtanács

Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban
dolgozni,
akkor nálunk a helyed.
Munkádért cserébe
megbecsülés, bónuszok
és versenyképes juttatás jár.
Küldd önéletrajzodat
a hr@kovacs.ro címre,
vagy érdeklődj
a 0727-092-727-es
telefonszámon.

A B&B Insolvency solutions IpURl – székhely: Csíkszereda,
Márton Áron utca 18, Hargita megye –, a csődbe ment
EMIVAS CONS Kft. cégfelszámolója nyilvános árverést szervez az
adós vállalat alábbi állóeszközeinek értékesítésére:
sorszám
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Elnevezés

Betonacélvágó gép
Tűzifakörfűrész
STAYNAK szivattyú
HENY szivattyú
HENY szivattyú
BC-8EE injektorosszivattyú-állvány
GA-500 típusú
melegítőberendezés
SN 401x1500P normál
esztergagép
SG 150 fúrógép
SG 150 fúrógép
Függőleges keverőgép
Eszterga
Villamos kompresszor
Húsdaráló gép
Univerzális marógép
SNA 710x2000 párhuzamos eszterga
ECR350 légsűrítő
U650 traktor
U650 traktor
INGERSOLL RAND
NIRVANA N75 kompresszor

Gyártási Műszaki
év
állapot
2003
kielégítő
2003
jó
1980
kielégítő
1986
kielégítő
1986
kielégítő

Érték:
RON
474
474
138
96
96

1985

elégtelen

1986

kielégítő

3.120

kielégítő

5.160

2001

kielégítő

1985
1985
1980
1970
1995
2000
1978

kielégítő
kielégítő
elégtelen
elégtelen
kielégítő
kielégítő
kielégítő

2001
1980
1980

kielégítő
elégtelen
kielégítő

1981

2008

jó

186
924

114
114
456
2.100
1.134
72
3.870
456
4.200
5.580

20.400

A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát. Az árverésen természetes
és jogi személyek is részt vehetnek, akik bizonyíthatóan letették a
kikiáltási ár 10%-át jelentő részvételi garanciát, kifizetik a feladatfüzet árát és a részvételi illetéket.
Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor 2018. december 7-én 14 órakor, és heti rendszerességgel megismételik minden
pénteken, ugyanabban az órában, a javak értékesítéséig.
Bővebb felvilágosítás a 0366-100-551-es és a 0748-836-713-as telefonszámon.

