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Szeptemberben új közbeszerzés

Előrelépés a hulladékgazdálkodás ügyében

Kezdődik
a forgatagos
hétvége

Pénteken egész napos ligeti kavalkád
várja az érdeklődőket, de megnyílik a
Sörudvar is. Az i-re a pontot pedig az
esti nagyszínpados koncertek teszik
fel.

____________2.
A Tompa Miklós
Társulat
új évada

Jövő héten, szeptember 4-én kezdetét
veszi a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulatának
új évada. A 2019/2020-as színházi
idényt az elmúlt évadok sikerprodukcióival nyitja a társulat.

____________4.
Nyolcvan éve
robbant ki
a második
világháború

1939. szeptember 1-jén, a Lengyelország elleni német támadással vette
kezdetét a második világháború Európában. A hat évvel és egy nappal később lezárult világégés szereplői
közül Japán ekkor már két éve harcban állt Kínával, és több határ menti
konfliktusba bonyolódott a Szovjetunióval is a Távol-Keleten, ám a németek
lengyelországi hadjárata váltotta ki a
nyugati nagyhatalmak, főként az
Egyesült Királyság és Franciaország
hadba lépését, ami világméretűvé
tette a konfliktust.

Tizenegy határozattervezetet fogadtak
el tegnap a Maros Megyei Tanács ülésén, ebből hármat sürgősségi eljárással.
Ritkán fordul elő, de tegnap megtörtént, egy határozattervezetet elutasított a testület. Az ülést Péter Ferenc
tanácselnök vezette.

Mezey Sarolta

Szeptember elején indulhat a közbeszerzés
A sürgősségi napirendi pontok között szerepelt a marosvásárhelyi 2-es számú hulladékgazdálkodási régió újabb hulladékgyűjtési
feladatfüzetének elfogadására vonatkozó határozattervezet.
– Nagyon fontos, hiszen a marosvásárhelyi
és a Marosvásárhely körüli régió szelektív hulladékgazdálkodásának beindítására vonatkozik.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Tekintettel arra, hogy az első versenytárgyalás
meghiúsult, újra ki kell írni. A feladatfüzet dokumentációját fogadtuk el, amit 17 önkormányzat helyi tanácsában rövid időn belül meg
kell tárgyalni. A héten várjuk a döntéseket,
amelyek remélhetőleg pozitívak lesznek, hogy
szeptember 2-án felkerüljön a közbeszerzési oldalra.
(Folytatás a 3. oldalon)

____________5.
Királyi sírra
bukkanhattak
a bánsági Egresen

A bánsági Egresen (Igris) végzett ásatások során a kutatók feltételezhetően
megtalálták annak a két sírépítménynek az alapját, amelyben egykor II.
András magyar királyt és második feleségét, a konstantinápolyi császárlányt, Courtenay Jolántát temették el.

____________15.

Készülnek a tankönyvek

Bodolai Gyöngyi

A szeptember 9-i becsengetés előtt elhangzott nyilatkozatokból
az derült ki, hogy a megváltozott tanterv szerint tanuló hetedik
osztályosok tankönyvellátásával az idén is gondok vannak. Bármennyit bűvészkedtek az illetékesek, változtattak a módszereken,
tértek át a választható tankönyvekről az állami tulajdonba visszavett egységes tankönyvkiadásra, majd megint vissza az alternatívákhoz, a kísérleti évfolyam tagjainak szeptember 15-én nem
kell nehéz iskolatáskát hazacipelniük.
Voltak tankönyvmentes időszakok, s bár az elmúlt tanévben
megjelent ugyan néhány, de sohasem az összes. Emiatt a tanárok
leleményességére, szaktudására, pedagógiai érzékére volt bízva,
hogy a megváltozott tanterv alapján hogyan oktatnak. Vannak
szülők, akik elégedettek voltak ezzel a módszerrel, és attól „akadtak ki”, amikor a könyvek megjelenésével sok tanórán a másolásé lett a főszerep. Elhangzottak olyan vélemények is, hogy az
egységes tankönyveket, amelyek az állami tankönyvkiadó gondozásában jelentek meg, jobb volna elfelejteni, olyan durva tartalmi hibákkal, értelmetlen feladatokkal tarkítottan jelentek meg.
A Liviu Pop miniszter nevével „fémjelzett” éra véget ért, és a feljelentések nyomán az alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek
nyilvánította az egységes tankönyvek kiadását. Így hát egy januárban megjelent miniszteri rendelet alapján vissza kellett térni
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 39 perckor,
lenyugszik
20 óra 6 perckor.
Az év 242. napja,
hátravan 123 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma RÓZSA, holnap BELLA és
ERIKA napja.
BELLA: több nyelvben előfordul,
mint a -bella végű nevek önállósult beceneve. Az olaszban és a
spanyolban önálló jelentése is
van: szép.
ERIKA: az Erik férfinév (germán
eredetű, jelentése becsület) női
párja.

Napos, meleg idő

Hőmérséklet:
max. 330C
min. 160C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. augusztus 29.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7277

4,2688

1,4319

211,1312

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

42, 18, 27, 10, 32+14 NOROC PLUS: 4 6 8 5 6 7
1, 39, 40, 22, 2, 28

25, 1, 13, 34, 28, 30

Megyei hírek

SUPER NOROC: 3 0 5 3 1 3
NOROC: 3 0 9 4 2 0 9

Ülésezik az SZKT

Augusztus 30-án, ma 12 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalotában ülésezik az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa, ahol politikai tájékoztatót tart Kelemen Hunor
szövetségi elnök, megválasztják az RMDSZ államelnökjelöltjét, a szövetség ügyvezető elnökét és ügyvezető elnökségét, továbbá más aktuálpolitikai kérdések is napirendre
kerülnek.

Kezdődik a forgatagos hétvége

Pénteken egész napos ligeti kavalkád várja az érdeklődőket, de megnyílik a Sörudvar is. Az i-re a pontot pedig
az esti nagyszínpados koncertek teszik fel.
A Ligeté a főszerep péntektől vasárnapig. Indul a kézművesvásár, a gyermekprogramok, előadások, koncertek,
és támogatóink is vagány programokkal készülnek.
10 órától a legkisebbeket várja a Gyulafehérvári Caritas
Cseperedő programja, beindulnak a kézműves-foglalkozások, a Creatoys játéksarok, de lesz cserkészfoglalkozás,
Cortex-bajnokság és még számos játékot ki lehet próbálni.
Aki az állatkertbe menekülne a hőség elől, ott is talál forgatagos programot, 12 és 14 óra között látványetetéssel
egybekötött foglalkozásokra kerül sor.
A Ligetben a Magyar Szülők Szövetsége különböző foglalkozásokra, programokra invitálja az érdeklődőket. Sátrukban pályaválasztással kapcsolatos előadásokon is részt
lehet venni. A Női Vállalkozók Egyesületénél 10 órától lesz
anya–gyerek torna, majd interaktív német tevékenység, délben társasjáték-bajnokság kezdődik. 16 órától arra keresik
a választ, hogy miből lesz a TEDx?, majd 18 órától az
egészséges étrend kerül terítékre.
A Bonus Pastor Alapítvány szervezésében lehetőség lesz
kipróbálni az LSD-, ecstasy-, marihuána-, alkoholfogyasztás hatásait szimuláló részegszemüvegeket, lesz vezetésszimulátor és kvízjáték is. A gyermekek koncerten is részt
vehetnek, délután 5-től a ligeti fák között szórakoztatja
majd őket a magyarországi Kolompos együttes.
A Tékaforgatag is kiköltözik a Ligetbe, ahol a Téka
Kuckó várja a gyerekeket, felnőtteket mesét hallgatni, megpihenni. A téka udvarán továbbra is látogatható a könyvvásár, 11 órától pedig könyves gyerekműhely indul Márton
Krisztinával. Délután 5-től számos könyvbemutató lesz.

• Benkő Levente–Papp Annamária–Vig Emese: Erdélyi
srácok
• Andrei Pleşu: Jézus példázatai. Az elmesélt igazság
• Dósa Zoltán: Korai megomlás
A Richter Gedeon támogatásával idén sem marad el az
Egészségforgatag a Ligetben, ahol ingyenes szaktanácsadáson, vizsgálatokon és előadásokon vehetünk részt. A
Fomco Group és az OTP Bank is készül a gyermekek és
felnőttek szórakoztatására. Támogatóink közül pedig még
az OrtoProfil, a Mr. Gift és a Hollywood Nyelvstúdió várja
programokkal a forgatagozókat.
A Gasztrosarok keretében a Sörudvarban délelőtt 10-től
kezdődik a forgás a IV. erdélyi pálinka- és párlatversennyel.
A Sörház utca 3. szám alatt hivatalosan délután 3 órakor
nyitja meg kapuit az újdonságnak számító Sörudvar, ahol
kézműves söröket kóstolhatunk meg, lesz sörivó verseny,
kolbászevő verseny, gyerekprogramok, koncertek és esti
táncház, valamint a bulik is itt kapnak helyet.
A Borudvarban szokásosan 18 órától várják borkóstolóra
az odalátogatókat, majd este az Üsztürü zenekar koncertezik.
A sokak által kedvelt magyarnóta-estre is ma kerül sor,
20 órától, a Kultúrpalota nagytermében, melyre jegyek elővételben a Kultúrpalota jegypénztáránál kaphatók.
A csütörtöki bemelegítő után ma a komoly- és a popzene
keveredik a Forgatag nagyszínpadán, ahol 19 órától a Sárik
Péter Trió & Falusi Mariann: Jazzkívánságműsor magyarul
című koncertjére kerül sor, majd 21 órától a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia és Koszika & The Hot Shots különleges fellépésével kedveskedünk a marosvásárhelyieknek
és az idelátogatóknak.
Az estét a Jazz&Blues clubos táncház, illetve a Bunkerben levő magyar retró slágerbuli zárja. (közlemény)

Vámosgálfalván átadják az óvodát

Szeptember 9-én délelőtt 9 órától Vámosgálfalván ünnepélyes keretek között átadják az európai uniós szabványoknak megfelelő új napközi otthonos óvodát. A hatvan
gyerek befogadására képes Mókus napközi otthon és
óvoda felavatásával egyidejűleg megtartják az iskola tanévnyitóját is. A kettős eseményen a megyei tanfelügyelőség képviselői, a prefektusi hivatal és a megyei tanács
elöljárói is részt vesznek – tájékoztatott Balog Elemér polgármester.

Élményakadémia szeptemberben is

Az Outward Bound Romania élménypedagógiai képzést
szervez pedagógusok számára. A program célja a pedagógusok módszertani palettájának bővítése, a játék és az
élmény pótolhatatlan fejlesztő hatásának tudatosítása, illetve az ebben rejlő oktatási és fejlesztési lehetőségek kiaknázása. A képzésre szeptember 5–8. között kerül sor az
Outward Bound Nemzetközi Ifjúsági Központ szovátai
székhelyén. Jelentkezési határidő: szeptember 3. Amenynyiben további kérdéseik vannak a projekttel kapcsolatosan, Barabás Tünde programfelelős nyújt bővebb
felvilágosítást a 0769-224-290-es telefonszámon.

Műfüvet a Bolyai-pályára!

Közös erővel, sokak támogatásával sikerült újjáépíteni az
öltözőket és felszerelni a modern pályamegvilágítást a Bolyai-pályán. Az idei terv az egyik pálya műfűvel borítása. A
Vásárhelyi Forgatag keretében e cél érdekében augusztus
31-én, szombaton 10 órától Bolyai-olimpiát szerveznek
számtalan sporttevékenységgel, melyek résztvevői, szurkolói, s a pálya állapotán javítani szándékozók örökbe fogadhatnak egy négyzetmétert belőle, hogy ezzel
támogassák a műgyepesítést. A rendezvényre való regisztráció alkalmával 50 lejt kell befizetni, s ki kell választani egy négyzetmétert a pályából. A myticket.ro portál
segítségével bankkártyával is lehet négyzetmétereket
örökbe fogadni.

Felnőttképzés cserkészetről

A 30-as számú Gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat egy
újabb eseményre készül, Marosvásárhelyen lesz felnőttképzés cserkészetről cserkészektől, ahová érdeklődő felnőtteket várnak. A képzés szeptember 13-án este
kezdődik, és 14-én egész nap tart. Részvételi díj 55 lej. A
jelentkezőket szeptember 9-ig várják, érdeklődni Halmágyi
István Leventénél a 0743-403-419-es telefonszámon.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

RENDEZVÉNYEK

Fellép a száztagú férfikórus

A marosvásárhelyi Kultúrpalotában augusztus 31-én,
szombaton 18 órakor kerül sor a száztagú székely férfikórus előadására. A belépés ingyenes.

én, szombaton 17 órától. A táncokat szakzsűri bírálja el. A
díjkiosztó ünnepség a 19 órától kezdődő gálaműsor végén
lesz. A gálaműsorban a marosvásárhelyi Boróka és Napsugár néptáncegyüttes és a magyarországi Üsztürü zenekar lép fel. Szervezők a Boróka néptáncegyüttes és a
Táncolj velünk most oktatócsapata, társszervező a Maros
Művészegyüttes és a Vásárhelyi Forgatag. Főtámogató a
Bethlen Gábor Alap.

A szászrégeni
magyar tanítóképzősök találkozója Marosszéki Lófuttatás
Idén is megszervezik a szászrégeni magyar tanítóképző
1948–1956-ban végzett növendékeinek találkozóját. A
résztvevők szeptember első szombatján, azaz 7-én délelőtt 10 órakor találkoznak az iskola előtt. A szervezők
mindenkit szeretettel várnak.

Verbunkverseny

Kétszer annyian, mint az előző vetélkedőn, az idén 48 erdélyi és magyarországi versenyző nevezett be a hatodik
legényes- és verbunkversenyre, amely a Maros Művészegyüttes kövesdombi előadótermében lesz augusztus 31-

Szeptember 20–22. között VII. alkalommal tartják meg a
Marosszéki Lófuttatást az erdőszentgyörgyi Pad dombon.
A lóversenyek, lovasprogramok mellett színvonalas kulturális műsorok sokasága várja az érdeklődőket. A székely
lovasok három versenyszámban: a Maroszéki Lófuttatás
futamon, az angol futamon és a Szent György futamon
mérettetik meg magukat. A Marosszéki Lófuttatás futamára állatorvosi bizonyítvánnyal rendelkező nevezők számára lovanként 500 lejes lószállítási támogatást
biztosítanak. Erre a futamra két évnél idősebb, legfeljebb
75 százalékban angol telivér vérvonalú lovakkal nevezhetnek.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Hét régióból hatban megkötötték a szerződést, csak a marosvásárhelyi régió maradt hátra. Reméljük, hogy rövidesen
itt is meglesz a szolgáltató, amely begyűjti a hulladékot –
mondotta a tanácselnök.
A repülőtérre vonatkozó döntések
Két napirendi pont vonatkozott a repülőtérre.
Az elsővel kapcsolatban Péter Ferenc elmondta, hogy egy
2011-es határozatot vizsgált felül a számvevőszék és a bíróság. A 2013–2014-es időszakban pluszköltségeket találtak.
Ezeket a pluszköltségeket 3 éven belül a repülőtérnek vissza
kell fizetnie, függetlenül attól, hogy az akkori vezetőség már
nincs a repülőtér vezetésében. A repülőtér 60 napot kapott,
hogy gazdasági felmérést végezzen, hogy a számvevőszék
által megállapított összegek valósak vagy nem. Ha valósak,
ezeket az összegeket törleszteni kell a megyei önkormányzatnak. A határozattervezetben egy 1,2 millió lejes működtetési
és egy 80,7 ezer lejes költség szerepel.
Molnár Ervin PNL-s képviselő kijelentette, addig nem szavaznak meg a repülőtérrel kapcsolatos egyetlen határozattervezetet sem, ameddig nem tisztázzák a volt igazgató helyzetét,
akinek – tudta szerint – 2013-tól évente 120 ezer lejt fizetnek
ki olyan munkáért, amit nem végez el. Péter Ferenc tanácselnök elmondta, komplikált helyzetről van szó, amiről jelentést
kérnek, hogy tisztázódjon az ügy. Ugyanis 2011-ben, amikor
megváltoztatták a repülőtér személyzeti felépítését, megszűnt
az igazgatói tisztség, s megalakították a vezetőtanács-elnöki
tisztséget. Az akkori igazgatónak, Ştefan Petru Runcannak
gyakorlatilag megszűnt az állása, de több ízben is pereskedett,
megnyerte a pereket, a követeléseket kifizették. A jelentés tisz-

tázni fogja a kérdéseket, amit nyilvánosságra hoznak majd.
A másik napirendi pont a repülőtér költségvetésének kiegészítésére vonatkozott, ami fedezi a téli időszakra való felkészülést, valamint a javítási költségekre. Erre a célra a testület
700 ezer lej költségvetés-kiegészítést szavazott meg.
Nagyon ritkán fordul elő, hogy megyei tanácsüléseken elutasítanak egy-egy határozattervezetet. Tegnap volt ilyen.
– Gernyeszeg községben, pontosabban a kastély udvarán
található terület nyilvános árverésen való eladásának határozattervezetét utasítottuk el. A tanácsoskollégákkal egyeztetve,
úgy éreztük, nincs miért megtenni ezt a lépést. Úgy véljük,
nincs itt az ideje, hogy ezt a területet eladja a megyei önkormányzat – fogalmazott Péter Ferenc. A határozattervezetben
13.325 négyzetméter beltelek és hat épület szerepel.
Nincs vezetékvíz Szászrégenben és környékén
Szerdán 16 órától Szászrégenben és 15 településen nincs
ivóvíz-szolgáltatás – jelentette be Kolcsár Anquetil Károly önkormányzati képviselő. Ez azt jelenti, hogy több mint 100 ezer
lakos nem jut vízhez, s ez közegészségügyi problémaként kezelendő. – Súlyos a helyzet, régiek, több mint 50 évesek a fővezetékek, ezért mindegyre üzemzavar áll be – fogalmazott,
majd kérte a megyei vezetőket, intézkedjenek az ügyben. Molnar Ervin képviselő, az ADI Aqua Invest igazgatója elmondta,
hogy az üzemzavart 24 órán belül megoldják, azaz csütörtökön 16 órakor (a cikk megírásakor) helyreáll a vízszolgáltatás.
Péter Ferenc szerint az Aquaserv múlt héten szerződést írt
alá azzal a konzultáns céggel, amely felleltározza a szolgáltatással kapcsolatos problémákat, hogy a beruházásokat sürgősségi sorrendben meg lehessen valósítani.

Ország – világ
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Tovább fogy
az ország lakossága

Románia továbbra is „emigráns” ország, többen vándorolnak el onnan, mint ahányan letelepednek egy
évnél hosszabb időre – közölte csütörtökön a statisztikai intézet. Az ország népességéről szóló ideiglenes jelentés szerint tavaly több mint 125 ezerrel
– megközelítőleg egy Marosvásárhely méretű város
lakosságával – csökkent Románia népessége. Az
országnak az idei év első napján 19 millió 405 ezer
lakosa volt. Tavaly csaknem negyedmillió (240 ezer)
lakos hagyta el Romániát, miközben a hazatérők és
az egy évnél hosszabb időre itt letelepedő külföldiek
száma alig haladta meg a 180 ezret. A 58 ezres migrációs veszteség volt a népességfogyás második
legfontosabb oka a természetes fogyás után. Az
ENSZ egyik előrejelzése 2050-re 14,5 milliós lakosságot jósolt Romániának, amennyiben nem változik
a népességet befolyásoló főbb mutatók alakulása.
(MTI)

Orban az előrehozott
választásokban látja a megoldást

Az előrehozott választások jelentenék a legjobb
megoldást Románia számára, vélte Ludovic Orban
liberális elnök, hozzátéve, hogy ezek hiányában a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) bármikor készen áll
vállalni a kormányzás felelősségét. „A bizalmatlansági indítvány után megpróbáljuk kieszközölni az
előrehozott választásokat. (...) Az előrehozott választások kiírásához azonban az szükséges, hogy a parlament kétszer egymás után ne szavazzon bizalmat
a kormánynak” – nyilatkozta a PNL-elnök a Digi 24
hírcsatornának. Elmondta ugyanakkor, hogy akkor
fogják benyújtani a bizalmatlansági indítványt, amikor legalább 234 támogató aláírást összegyűjtenek.
(Agerpres)

Az iskolák mintegy 90%-ának
lesz egészségügyi működési
engedélye

Tanévkezdéskor az iskolák mintegy 90%-ának lesz
egészségügyi működési engedélye, jelentette ki Daniel Breaz ügyvivő oktatási miniszter szerdán este.
Azt állította ugyanakkor, hogy tanévkezdéskor megközelítőleg 300 olyan iskola lesz még országszerte,
amelyben az illemhely az udvaron található. Ami
pedig a tankönyveket illeti, az ügyvivő miniszter azt
mondta, hogy azok 99%-a már az iskolákban van.
(Agerpres)

Befejezték a nyomozást
a caracali rém házában

Marosvásárhely közvéleményét
napok óta félrevezetik, félretájékoztatják!

Napok óta lejárató kampány folyik a helyi tanács és
a tanácsosok ellen. A polgármester, illetve a hivatal
alkalmazottjai, a sajtószóvivő és a polgármester tanácsadója arcátlanul a marosvásárhelyiek szemébe
hazudnak.

Legyen mindenki számára világos: a költségvetésben minden pénzösszeget megszavaztunk, ami azokhoz a szolgáltatásokhoz kell, amelyek megszüntetésével most a lakosokat
riogatják!
Újságban, tévében és szórólapokon arról akarják meggyőzni a marosvásárhelyieket, hogy a hozzá nem értésükből
adódó problémákért a helyi tanácsosok a felelősek. A polgármesteri székbe két évtizede beleragadt polgármester és annak
hűbérúri rendszerét fenntartó kollégái az elmúlt húsz év alatt
képtelenek voltak építeni és fejleszteni. Saját kudarcukért szégyenérzet nélkül a tanácsosokat akarják felelőssé tenni, de ami
ennél is elkeserítőbb, hogy szülőket, sportolókat, tanárokat,
civileket és vállalkozókat, ártatlan embereket hazugságokkal
félrevezetnek, felbujtanak, megzsarolnak.
NEM az RMDSZ és annak helyi tanácsi frakciója miatt
nincs pénze a polgármesteri hivatalnak, hanem azért, mert
nem úgy költötték el a pénzeket, ahogy megszavaztuk!
Kérjük, mondják meg:
* Miért hazudnak a Március 8. utca felújításáról? –
akkor, amikor az RMDSZ kezdeményezésére már 2017 óta
volt rá pénz megszavazva a költségvetésben – idén is a mi javaslatunkra került be a tétel a költségvetésbe: 2,2 millió lej –
a költségvetésben a 370. tétel erről szól.
* Miért hazudnak arról, hogy a Párkány, azaz Kornisa
negyedben, a Victor Babeş utcában a modernizálási munkálatok nincsenek befejezve? – A költségvetés-kiegészítéskor nem kértek több pénzt a munkálatok befejezésére, egy
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munkagép sincs a terepen, illetve teljesen új aszfaltszőnyeg
van húzva!
* Miért hazudnak arról, hogy nincs az iskolafelújításokra pénz? – Az év elején 32 millió lejt szavazott meg ez a
tanács a felújításokra, fenntartásra és karbantartásra, a költségvetés-kiegészítéskor pedig újabb 800 ezer lejt.
* Miért hazudnak arról, hogy a Víkendtelep szabadidőközpont olimpiai medencéjét be kell zárni? – A szakbizottsági üléseken az igazgatók elmondják, októberig van elegendő
pénz annak fenntartására, miközben a polgármesteri hivatal
azt állította, hogy nincs pénz a működtetésre. Ma pedig a polgármester tanácsadója bejelentette, hogy mégis van pénz az
uszodára.
* Miért hazudnak arról, hogy a városi sportklubnak nem
szavaztunk meg elegendő pénzt? – Az áprilisban megszavazott költségvetési tételekből 1,8 millió lejt nem fizettek ki a
sportklubnak, illetve a költségvetés kiegészítésekor újabb 3,5
millió lejt szavaztunk meg. Ez sem elegendő? Miért nem fizették ki a sportklub számára a csaknem 5 millió lejes tartozást?
* Miért akarnak etnikai cirkuszt kreálni azzal, hogy ismételten a katolikus iskola ügyével foglalkoznak? – 2005ben a polgármesteri hivatal végérvényesen pert vesztett a
katolikus egyház számára visszaszolgáltatott ingatlanegyüttes
ügyében.
Polgármester úr, tisztelt igazgató urak, a hazudozások és
fölösleges etnikai feszültségkeltés helyett mutassák be pontosan, mire és mennyit költöttek az elmúlt években? Mire akarnak költeni a következő időszakban, és pontosan milyen
forrásokból fogják azok költségeit fedezni?
A nacionalista hisztériakeltésben nem fogunk részt venni!
Kevesebb hisztit, több munkát, átláthatóságot és kiszámíthatóságot várunk!
Maros megyei RMDSZ

Legnagyobbrészt befejeződött a nyomozás Gheorghe Dincă caracali házában – jelentette be csütörtökön a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni
Ügyészség (DIICOT). A vádhatóság közlése szerint,
ha a helyzet megkívánja, a bizonyítékok utólagos
elemzésének függvényében a helyszínen további tevékenységekre is sor kerülhet, még azelőtt, hogy lejárna a bíróság által kiadott házkutatási engedély. A
nyomozók, egyebek mellett egy különleges szkennert is használva, közel egy hónapig vizsgálódtak
Gheorghe Dincă lakásában és udvarán, amelynek
összfelülete mintegy 3000 négyzetmétert tesz ki. A
ház udvarán több gödröt fedeztek fel, amelyek közül
egyesek cementtel vagy betonnal voltak kiöntve,
több ezer bizonyítékot gyűjtöttek, amelyeket teherautókkal szállítottak az országos bűnügyi intézetbe
utólagos szakértői vizsgálatra. (Agerpres)

Készülnek a tankönyvek
(Folytatás az 1. oldalról)
a közbeszerzéshez. A kiírás szerint olyan tankönyvek
szükségesek, amelyek pontosan követik a tantervet, mindenfajta többlet- vagy hiányzó ismeret nélkül. Nagy volt
a kiadók felháborodása a rövid, két hónapos időszak
miatt, és azt is kifogásolták, hogy az öttagú elbíráló biztottság tagjai névtelenek maradnak, tehát személyes felelősséget nem kell vállalniuk az adott pontokért. Az
elégedetlenség ellenére az országos vizsgaközponthoz,
amely a közbeszerzést lebonyolítja, sok maximális pontszámot súroló pályamunka érkezett, amelyeknek 90 százalékban a minőségét és 10 százalékban az árajánlatát
értékelték. A hetedik osztályt illetően történelemből
nyolc, földrajzból hat nyertes pályázat volt. Jól szerepeltek, magas pontszámot kaptak a magyar nyelv, valamint
a magyarság történelme és hagyományai könyvek is.
Sajnos a kisebbségek számára írt román tankönyvek elbuktak. A többi tantárgyból a sikeresen pályázó kiadók
feladata lefordíttatni kisebbségi nyelvekre a tankönyveket, amelyeket, ha nem is az első hónapokban, de a tanév
során kézbe vehetnek a diákok. Remélhetőleg a románkönyvet is.
Jövőre viszont jobban kell igyekeznie a szaktárcának,
mert a szülők egy része pert ígér arra az esetre, ha képességvizsgára álló gyermekeik tankönyvek nélkül kell
majd elkezdjék a 2020-21-es tanévet.
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Sikeres produkciókkal nyitják az idényt

Kezdődik a Tompa Miklós Társulat új évada

sem!” című remekművét láthatja az
érdeklődő közönség. A produkciót
Gáspárik Attila rendezésében mutatta be a Tompa Miklós Társulat, a
krimikirálynő népszerű darabja az
új évadban is szerepel a színház
műsorán. Amint azt a társulat által
küldött közleményben megfogalSorrendben elsőként, jövő hét mazzák, A láthatatlan hóhér „…és
szerdáján Agatha Christie A látha- már senki sem!” című színmű
tatlan hóhér „… és már senki Agatha Christie egyik legnépszeJövő héten, szeptember 4-én
kezdetét veszi a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulatának új évada.
A 2019/2020-as színházi
idényt az elmúlt évadok sikerprodukcióival nyitja a társulat.

rűbb krimijének, a Tíz kicsi néger
(néhol Tíz kicsi indián vagy És
végül nem maradt senki sem) című
regényének az adaptációja. Az előadás idején a színpad rövid időre átalakul egy sirályokkal körülrepült,
magányos angol szigetté. Erre a szigetre érkezik tíz vendég, akikről kiderül, hogy feltételezett gyilkosok.
Ezek az előadás folyamán áldozatokká lesznek… folyik a whisky,

Könyvek tékás forgataga

A láthatatlan hóhér

Évről évre az erdélyi kiadók
színe-java hoz ízelítőt kínálatából
augusztus végén a Teleki Téka diófái alá. A hetedik Tékaforgatag
és ezen belül a könyvvásár ünnepélyes megnyitóját tegnap délután tartották a nagy múltú
könyvtár udvarán, ahol több igényes kiadvány bemutatásra is került.

Nagy Székely Ildikó

Lázok Klára főkönyvtáros, a Teleki–
Bolyai Könyvtár osztályvezetője a megnyitón az általa képviselt intézmény
„forgatagos” szerepét fejtette ki:
– Arról szól a jelenlétünk a Vásárhelyi Forgatagban, hogy ehhez a mindig
pörgős, rendkívül izgalmas, fiatalos rendezvényhez adjuk hozzá a Teleki Téka
komolyságát, de tegyük mindezt könynyedén, lazán, informálisan, úgy, hogy
közben a tékát és ezzel együtt a könyv
és az olvasás szeretetét is lopjuk be és
tartsuk meg a vásárhelyiek szívében.
A könyvvásár kapcsán Lázok Klára
arra is kitért, hogy a jelen levő kiadók és
könyvesboltok főként társadalomtudományi munkákkal érkeztek a Forgatagra,
de
standjaikon
igényes
gyermekirodalom is bőven található.
– A Tékaforgatag gyermekprogramjainak célja a fiatal nemzedékekben is
elültetni a könyvek és a Teleki Téka szeretetét – tette hozzá a főkönyvtáros,
majd Vida Gábor írónak, Látó-szerkesztőnek adta át a szót. A könyv, a nyelv, il-

letve az olvasás jelentőségét taglaló
gondolatszőttesből pár árnyalatot villantunk fel: „Könyvtárban mindig az jut
eszembe, hogy talán már semmit nem is
kellene írni, csak olvasni. A könyvek
száma riasztó mértékben nő. Minden
könyvnek esélye van arra, hogy senki ne
vegyen tudomást róla, és nem csak remekműveket írunk. (…) A nyelv több
mint az ember, a nyelv több mint az öszszes ember. A nyelvet nem lehet leváltani, ez a mindenkori párttitkár
rezignációja. (…) És hogy a nyelven túl
mi van? Majd meglátjuk, ha elkészül a
megfelelő app. Ha majd kijut valaki a
Gutenberg-galaxisból, bizonyára ír egy
lapot vagy küldjön sms-t. Addig viszont,
akinek kérdése van, olvasni fog. Mi is
ez ügyben gyűltünk itt most össze.”
A megnyitó után Egyed Emese Vasárnap című gyermekverskötetével indult a
könyvbemutatók sora. A továbbiakban
az EME (Erdélyi Múzeum-Egyesület)
Kiadó gondozásában megjelent művek
kerültek fókuszba. Ma délután a téka
udvarán folytatódnak a könyvbemutatók
(a részletes program a mai Műsorkalauzban található), a könyvvásár pedig a
Ligetbe költözik. A legkisebb könyvbarátok ma délelőtt a Teleki Téka udvarán,
szombaton a Ligetben vehetnek részt izgalmas foglalkozásokon. A Tékaforgatag ligetbeli Mesekuckójában közismert
marosvásárhelyi kultúremberek – többek között írók, színművészek – kedvenc
meséiket
osztják
meg
hallgatóságukkal.
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szól a dzsessz, és halnak az emberek… de vajon ki itt a gyilkos? A
láthatatlan hóhér „…és már senki
sem!” című, 14 éven felülieknek
ajánlott produkció évadnyitó előadásként szeptember 4-én, szerdán
este 7 órától látható a színház nagytermében.
Ugyanez a produkció vendégelőadásként szeptember 6-án, pénteken
18 órától Szászrégenben is megtekinthető lesz, a helyi művelődési
házban.
A következő előadásra szeptember 8-án, vasárnap és 9-én, hétfőn
19 órától kerül sor a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. Itt nagytermi stúdiótérben láthatja a
publikum Pozsgai Zsolt Liselotte és
a május című tragikomédiáját. Az
egy női és hat férfiszerepet felsorakoztató, pörgő humorú kortárs szöveg mindössze két színész bravúros
alakításában került színpadra. Liselotte „csinos, virágzásában lévő nő,
kedves mosollyal, láthatóan rendezett körülmények között él” és a
nagy Őre vár. Illetve egy Őre, bármilyenre, aki, úgy ahogy, de alkalmas arra, hogy megossza vele
harmincas éveiben járó, magányos
életét. A párkapcsolat-indító, valószerű élethelyzetből a képtelenségig
fokozott szituációk a nevetségessé
válás és a szívszorító valóság között
egyensúlyoznak.
Ugyancsak repertoáron maradt a
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij
regénye alapján írt és Richard
Crane által színpadra alkalmazott
Karamazovok című dráma, amelyet
Albu István rendezésében mutatott
be a társulat. Dosztojevszkij remekművéből Richard Crane nem egyszerűen
színpadi
adaptációt

készített, hanem kiemelte a történetből a regény központi szereplőit, a
négy főhőst, és velük játszatja el a
többi figurát is. A mű cselekménye
bölcseleti-etikai mondanivaló köré
csoportosul, hősei az orosz társadalom archetipikus egyéniségei, nagy
esélyek hordozói, egymás spiritualizált tükörképei – mindez kortárs
színpadi nyelven megfogalmazva.
A 12 éven felülieknek ajánlott előadás szeptember 13-án, pénteken
fél 8-tól tekinthető meg a színház
kistermében.
A Radu Afrim rendezésében bemutatott, Ivan Viripajev által írt Részegek című dráma szeptember
16-án, hétfőn 19.30-tól a Kisteremben szerepel a Tompa Miklós Társulat műsorán. Fiatal lányok,
modellek, friss házasok, középkorú
házastársak,
bankmenedzserek,
fesztiváligazgatók, megcsalt férjek
és feleségek, összesen tizennégy
különböző rangú, életkorú férfi és
nő vall a Részegekben a világról,
elveszett értékeinkről. A mű szerzője az orosz új dráma mozgalom
folytatójaként, valamint az Oxigén
művészeti mozgalom elindítójaként
egy teljesen új esztétikán alapuló
színházi nyelvvel kísérletezik: bár a
minket körülvevő nyers valóságról
beszél, visszalopja a költészetet a
színházba.
A kezdődő évad előadásaira a
jegyeket ezúttal is a színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában:
kedd-péntek 12-17.30 óra között
(tel. 0372-951-251), a színházban
működő jegypénztárban: kedd-péntek 9-15 óra között, valamint előadás
előtt egy órával (tel. 0365-806-865)
és a www.biletmaster.ro oldalon
lehet megvásárolni. (Knb.)

Egy időre ivóvíz nélkül maradt Szászrégen és környéke

Augusztus 28-án, szerdán délután 4 órától ivóvíz nélkül maradt Szászrégen és a vízüzem által
ellátott Tekeújfalu, Bátos, Alsóidecs, Vajdaszentivány, Beresztelke, Marosfelfalu és Görgényszentimre községek. Az üzemzavart az okozta,
hogy a vízüzemből kivezető 60 cm átmérőjű fővezetéken nyílás keletkezett. A betoncső régi, korábban mintegy öt évvel ezelőtt történt hasonló
eset, amikor szintén pár napra ivóvíz nélkül maradt a város.
Az üzemeltető, az Aquaserv Rt. húsz ivóvíztartályt helyezett ki a város forgalmasabb pont-

jain, ezeket folyamatosan feltöltik a tartálykocsiból. A meghibásodást követően a karbantartók
azonnal hozzáfogtak a munkához, és hamarosan
helyreáll a szolgáltatás.
Mircea Duşa prefektus is a helyszínre látogatott, a helyzetet a megyei és a helyi katasztrófavédelmi felügyelőség is szemmel tartja.
Az Aquaserv Rt. szászrégeni egységének vezetői felhívják a figyelmet, hogy a szolgáltatás újraindításakor a csapból zavaros víz fog folyni, a
csövekből kimosott lerakódás miatt. A kitisztulásáig csak háztartási célra használják.

Őszi felvételi a kántor-tanítóképzőbe

Szeptember 2-án kezdődik a beiratkozás a betöltetlen helyekre az Erdélyi Református Egyházkerülethez tartozó kántor-tanítóképzőben, amely
a Károli Gáspár Református Egyetem kihelyezett
tagozata. A tanító-óvodapedagógus szak nappali
tagozatán tandíjmentes helyekre, a levelező tagozaton részben költségtérítéses helyekre várják a
jelentkezőket.
A kántor szakot nappali tagozaton a református, római katolikus, unitárius, evangélikus és
baptista felekezetű hallgatók közül bárki felveheti. Lehetőség van levelező tagozaton a kétéves

Forrás: aquaserv.ro

posztliceális rendszerű református és unitárius
kántorképzésre is, amelynek eredményeként
megszerezhető az egyházkerületi kántori oklevél.
Ezen a szakon költségtérítéses helyekre lehet még
jelentkezni. A jelentkezés és beiratkozás szeptember 2-től 5-ig tart, az alkalmassági vizsgákra
szeptember 6-án kerül sor. Érdeklődni a 0265215-278-as
telefonon,
illetve
a
kantortanito@gmail.com e-mail-címen lehet. A
beiratkozáshoz szükséges iratok listáját megtalálják a Kántor-Tanítóképző Főiskola Facebookoldalán.
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cári időkben, hanem a kommunizmusnak a
„dolgozók felszabadítása” érdekében való
terjesztésében gondolkodtak. Sztálin külpolitikai céljaihoz potenciális szövetségesként
tekintett a német nemzetiszocialistákra, mivel
azok egyik fontos célja is a versailles-i békerendszer szétzilálása volt.
Németországban 1933-ban kerültek hatalomra a Hitler vezette nemzetiszocialisták.
Hitler először barátságos külpolitikát folytatott Lengyelországgal, 1934-ben megnemtámadási egyezményt is aláírt a két ország,
mivel ekkor még egy szovjetellenes együttműködés létrehozása volt napirenden az antikomintern paktum révén. Ám a
német–lengyel jó viszony hamar megromlott,
mert a németek a lengyelektől is területeket
akartak megszerezni, mivel Kelet-Poroszországot a versailles-i békeszerződés óta a danzigi korridor választotta el a birodalom többi

és Joachim von Ribbentrop német külügyminiszter a szovjet–német megnemtámadási
szerződést, melynek titkos záradéka évtizedekre meghatározta Kelet-Európa sorsát.
Ugyan a németek gyors ütemű terjeszkedése
(ekkora már bekebelezték Ausztriát és
Csehszlovákiát is) aggasztotta a szovjet vezetést, de a Vörös Hadsereg 1939 májusától
a Távol-Keleten harcban állt a japánokkal, reálisnak látszott a veszély, hogy a Szovjetunió
két tűz közé kerülhet. A szovjetek a britekkel
és a franciákkal is tárgyaltak egy esetleges
szövetségről, de ezek a megbeszélések vontatottan haladtak. Egyrészt a nyugatiak nem
tudtak területeket felajánlani Sztálinnak, és
egy esetleges Németország elleni háború esetén Lengyelország amúgy sem engedte volna
meg, hogy a területén szovjet csapatok haladhassanak át nyugati irányba. Valószínűbb,
hogy a tárgyalások célja Sztálin részéről in-

cselekménytől és minden támadástól, akár
külön, akár más hatalmakkal együtt”. Ha
egyiküket egy harmadik állam részéről támadás érné, a másik szerződő fél ezt a harmadik
államot semmilyen módon nem fogja támogatni, egyikük sem vesz részt olyan hatalmi
csoportosulásban, amely közvetve vagy közvetlenül a másik fél ellen irányul, nézetkülönbségeiket tárgyalásos úton vagy
döntőbíróság révén rendezik. A megállapodás
az aláírással azonnal hatályba lépett.
A szerződés titkos záradéka, amelynek létezését szovjet részről évtizedeken át tagadták, német és szovjet érdekszférákra osztotta
fel Európa északkeleti és déli részeit. Eszerint
Diplomáciai visszapillantó
a „területi-politikai átformálás” esetén szovA lengyelek elleni német támadás közvetjet érdekeltségbe kerül Finnország, Észtorlen előzményeként leggyakrabban az 1939.
szág
és
Lettország,
továbbá
augusztus 23-án, Moszkvában megkötött
Lengyelországnak a Narew, a Visztula és a
Molotov-Ribbentrop-paktumot
említik.
San folyóktól keletre eső része, valamint
Végső soron ezzel is vált leheBesszarábia. Németországnak
tővé a háború megindulása,
jutnak Lengyelország nyugati
mivel a paktum révén a németek
területei és Litvánia, ám ez
biztosították, hogy egy esetleges
utóbbi az 1939. szeptember
Lengyelország elleni támadás, il28-ai újabb kétoldalú megállaletve más európai konfliktus esepodás értelmében másfél lentén nem ütköznek szovjet
gyel vajdaság fejében a szovjet
ellenállásba, és nem bonyolódérdekszféra része lett. A terünak kétfrontos háborúba. Ennek
leti osztozkodás pontosan úgy
a paktumnak azonban komoly
zajlott le, ahogy azt rögzítetelőzményei voltak német–szovjet
ték.
viszonylatban.
A titkos záradék először a
Az első világháborút lezáró
náci háborús bűnösök nürnversailles-i békerendszer nyobergi perében került szóba
mán, a diplomáciai színtéren
nyilvánosan, mégpedig nem is
mind Németország, mind a SzovRibbentrop, hanem Rudolf
jetunió teljesen elszigetelődött. A
Hess ügyében. Hess védője álgyőztes nagyhatalmak a németek
lítólag egy amerikai újságírónyakába varrták a Nagy Háborútól szerzett egy másolatot, de
ért a teljes felelősséget, jelentős
mivel a dokumentum hitelesterületektől fosztották meg, és
ségét nem tudta igazolni, a törkomoly gazdasági és katonai
vényszék nem foglalkozott az
szankciókkal is sújtották az orüggyel. A titkos jegyzőkönyv
szágot. Oroszországtól maga a
német eredetije feltehetően
háború, majd az azt követő polmegsemmisült a háború végi
gárháború és intervenció óriási
bombázásokban, de mikroáldozatokat követelt, ráadásul
filmváltozatban fennmaradt a
nagy területeket csatoltak el a binémet külügyminisztérium lerodalomtól Európában, amelyevéltárában, innen jutott a nyuken a győztesek a régi-új
gati szövetségesek birtokába.
országokból egyfajta „cordon sa1946-tól több nyugati újságnitaire”-t alakítottak ki a kommuban is közölték, majd 1948nizmus
továbbterjedésének
ban
az
amerikai
megakadályozása érdekében. A paktum aláírásakor készült felvétel előterében balról jobbra: Joachim von Ribbentrop német külügyminiszter, Sztálin és Vjacseszlav Molotov szov- külügyminisztérium egyik kijet külügyi népbiztos
Forrás: mult-kor.hu
Nem elhanyagolható az sem,
adványában is megjelent.
hogy a versailles-i döntések nyomán újjáala- részétől. A németek nagy része még Danzig kább taktikai jellegű volt, vagyis hogy Hitlert
A hivatalos szovjet álláspont ugyanakkor
kult Lengyelország mind a német, mind az (ma Gdansk) szabad városát is vissza akarta gyorsabb döntésre kényszerítse a szovjet szö- a gorbacsovi glasznosztyig mereven tagadta
egykori orosz birodalomból jelentős terüle- csatolni Németországhoz.
vetség irányába. A szovjet vezető látványosan a titkos záradék meglétét, maga Molotov
tekkel gazdagodott.
A feszültség 1939-re tetőzött. Március 30- változtatott politikáján 1939 májusában, az 1986-ban bekövetkezett haláláig sem ismerte
Németország és a Szovjetunió a nemzet- án az Egyesült Királyság és Franciaország tá- antanthoz közeledést pártoló, zsidó szárma- el, hogy aláírt volna ilyen dokumentumot. Az
közi elszigeteltségből az 1922-ben megkötött mogatásáról biztosította Lengyelországot, de zása miatt Hitler számára tárgyalópartnerként áttörést a szovjet–lengyel történészbizottság
rapallói egyezménnyel lépett ki: ebben fel- a nyugatiak azt remélték, sikerül tárgyalásos elfogadhatatlan Makszim Litvinov külügyi 1989. május 23-i bejelentése hozta meg:
vették egymással a diplomáciai kapcsolato- úton megegyezni a német követelésekről. Ám népbiztos helyére Vjacseszlav Molotovot ne- eszerint, bár a megállapodás szovjet eredetije
kat, amelyből széles körű gazdasági és a németek agresszív hangnemre váltottak, vezte ki.
nem lelhető fel, a német eredetiből és más
katonai együttműködés alakult ki a két ország 1939. április 28-án Németország egyoldalúan
Molotov és Ribbentrop német külügymi- forrásokból egyértelműen megállapítható a
között. A rapallói egyezmény folyománya- felmondta a német-lengyel megnemtámadási niszter a legnagyobb titokban dolgozták ki a titkos szovjet–német területi megállapodás
ként 1924-ben több európai ország is elis- egyezményt, és az idő tájt Hitler elrendelte, szovjet–német megnemtámadási szerződést, ténye. 1990 februárjában Moszkvában aztán
merte a Szovjetuniót. Sztálin és a szovjet hogy dolgozzák ki Lengyelország megtáma- amelyet Sztálin jelenlétében írtak alá. A hét közöltek egy fotokópiát is a titkos záradék
külpolitika célját a rapallói egyezmény óta dásának katonai tervét.
cikkelyből álló egyezményt tíz évre kötötték orosz nyelvű gépelt másolatáról, de az eredeti
már egy szorosabb német–szovjet szövetség
azzal a kitétellel, hogy ha egyik fél sem jelzi példányt „nem találták”. A szerződés orosz
A Molotov–Ribbentrop-paktum
képezte.
felmondási szándékát, az öt évvel meghosz- nyelvű, teljes eredeti változatát csak idén júA háború kitörésének előestéjén, 1939. au- szabbodik. A felek kötelezték magukat, hogy niusban tette hozzáférhetővé a Történelmi
A szovjet vezetés egyáltalán nem adta fel
a régi orosz területszerző törekvéseket, csak gusztus 23-án írta alá Moszkvában Vja- tartózkodnak „az egymás ellen irányuló min- Emlékezet elnevezésű orosz alapítvány.
már nem a pánszlávizmus jegyében, mint a cseszlav Molotov szovjet külügyi népbiztos den erőszakos ténykedéstől, minden támadó
(Folytatjuk)
1939. szeptember 1-jén, a Lengyelország elleni német támadással vette
kezdetét a második világháború Európában. A hat évvel és egy nappal később lezárult világégés szereplői
közül Japán ekkor már két éve harcban állt Kínával, és több határ menti
konfliktusba bonyolódott a Szovjetunióval is a Távol-Keleten, ám a németek lengyelországi hadjárata váltotta
ki a nyugati nagyhatalmak, főként az
Egyesült Királyság és Franciaország
hadba lépését, ami világméretűvé
tette a konfliktust.

(Összeállításunkhoz forrásként az internetes szabad enciklopédia idevágó szócikkeit és az azokban megjelölt forrásokat, valamint az MTVA sajtóadatbankjának háttéranyagát használtuk.)
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A természet kalendáriuma (CCCLXXIII.)

Kiss Székely Zoltán

A nyár zümmögve alszik és a fényes ég
magára vonta szürke fátyolát,
kutyám borzol, fölmordul s elrohan,
megugró árnyat lát a bokron át.
Öreg virág vetkőzi sorra szirmait,
pucéran áll és félig halottan,
gyönge barackág ropog fölöttem
s terhével lassan a földre roggyan.

Ó, ez a kert is aludni s halni készül,
gyümölcsöt rak a súlyos ősz elé.
Sötétedik. Halálos kört röpül
köröttem egy elkésett, szőke méh.

S fiatal férfi te! rád milyen halál vár?
bogárnyi zajjal száll golyó feléd,
vagy hangos bomba túr a földbe és
megtépett hússal hullsz majd szerteszét?

Radnóti Miklós Istenhegyi kertjét 1936
nyarának végén írta. Sejdítette tán, hogy
három évre rá, 1939-ben, 80 éve, kirobban a
második világégés?
Álmában lélekzik már a kert, hiába
kérdezem, de kérdem újra mégis.
Gyümölcsökben a déli nap kering
s hűvösen az esti öntözés is.

Te nagy isteni bölcseségeddel
Bizonyos határt vetettél az földnek,
És külömbségét az nyártúl az télnek
Elosztád hévséggel és hideggel.

Az idei nyár elosztott hévségét csak néha
enyhíti egy-egy zápor, s aztán megint ez az
éjszakai csillagbolondító nyár. Idézzük fel
néhány állócsillag fényét természettudomány-történetünkből!
Inkey Béla geológus. Pozsonyban született, Szombathelyen halt meg 1921. augusztus utolsó napján. A Balkán-félsziget földtani
felépítésének kutatása mellett nevéhez fűződik az Erdélyi-érchegység nagyági érclelőhelyének
és
környékének
geológiai
feltérképezése. Nagyágról írták le a nagyágit
ásványt: arany-, ólom-, antimon- és tellúrtartalmú szulfid. Ez az az ásvány, amelyben fölfedezték a tellúr kémiai elemet.
A Szombathely melletti Tanán halt meg
Ambrózy-Migazzi István botanikus 1933.
augusztus 31-én. A Nizzában született gróf
hosszú utazásai során a mediterrán flórát tanulmányozta, elsősorban kertészeti szempontból. Birtokán, a felvidéki Malonyán még
az első világégés előtt a Kárpát-medence
egyik legérdekesebb gyűjteményét létesítette
örökzöld fás növényekből. Amikor el kellett
hagyja Felvidéket, egész gyűjteményét Jelihálásra költöztette. Életcélja az „örökké zöldellő kertek”-nek a hazai természeti
adottságaink közötti megvalósítása volt. Így
jött létre a Jeli Arborétum, a rododendronok
csodás birodalma.

Most is kánikula van, augusztus végi kutya
meleg. Vajon milyen lehetett az 1574-es esztendő nyara? 445 évvel ezelőtt, augusztus 30án született Szencen Molnár Albert.
Nagyapja Mátyás király katonája volt, a SzéTele a hombár,
kelyföldről került Pozsony vármegyébe.
tele a raktár,
1626-tól haláláig Kolozsvárt élt. Latin szótátele a kaptár,
rával megnyitotta a magyar értelmiség előtt
tele a csűr.
az utat az európai tudományosság felé. Latin
nyelvű magyar nyelvtanával Sylvester János
Rászáll a nyár a
után elsőnek ismertette meg Európával a malegelső sárga
gyar nyelv sajátosságait. Barátait idézve,
levélre, s elrepül.
egyik levelében ezt írta Georg Rem nürnS íme, már Szeptemberben járunk,
bergi jogász barátjának 1610 szeptemberé- Kányádi Sándor elröppenő zizzeben:
netével.
A régi római naptár márciustól számított 7.
Azt mondják ugyanis mind és erősítik, fantáziátlan sorszámnevét őrzi máig. Bőkezű
hogy egyetlen szótár kibocsátásával, amit a szeptember. Középkori jelképe nevető ifjú bídeákság egész Magyarországon szomjúhozik, borruhában, fején köleskoszorúval. Jobbjában
többet csinálhatok mind az egész hazának, mérleggel, a hónap jelével, baljában szőlővel
mintha egyik helységében több évig tanítom és más gyümölccsel teli bőségszaruval.
az ifjúságot avagy az egyházközséget.

A szobormű azon a dombon emelkedik,
S mai napig a református énekeskönyv az
melynek
régen rózsadomb volt a neve, s hol
ő zsoltárfordításaival kezdődik. Ezt írta volt
a
nemes
főúr délutánonkint virágok közt pia LXXIV. zsoltárban:
hente ki napi fáradalmait. Innen néz le arra

a városra, melyet az, a
kit jelképez, oly nagyon
szeretett. A hazában készült, haza földjéből tört
kőből alkotott talapzaton álló művet a ma már
szintén elköltözött művész, ifj. br. Vay Miklós
mintázta, utolsó alkotásaként. Magát a talapzat
tervezetét a müvészszel
egyetértőleg gr. Khuen
Antal készíté, s Gáli B.
János mérnök vezetése
alatt Zorzini kőfaragó
faragta és csiszolta kisbányai zöldes trachytból. A mellszobrot a
budapesti Schlick-féle
öntöde állította elő. Előés hátlapján a szoborműnek kettős, magyar és
latin felírás magyarázza
az emlék rendeltetését és
jelentését – olvasom a
Vasárnapi Újság 1889.
június 23-án kelt számában. A fénykép aláírása
szerint gróf Mikó Imre
szobrának leleplezési
ünnepélye Kolozsvárt
Veress Ferencz pillanatnyi fényképe után készült.
Veress Ferenc, a
fénykép szerzője Kolozsvárt született 1832.
szeptember első napján.
1881-től a kolozsvári tua Mikó Imre szobra ma
dományegyetemen
fényképészet előadótanára volt. Ő vetette fel először a fényképek
múzeumi elhelyezésének gondolatát is az
1862-es Ország Tükre című lap hasábjain. A
színes fényképezés egyik úttörője volt. 1860ban kezdte el foglalkoztatni a színes kép elkészítésének technikája. 1881-ben kezdett
próbálkozni színes fényképek előállításával.
1882-ben ő indította meg Kolozsvárott a
Fényképészeti Lapok című periodikát. 1889ben megoldotta a színek rögzítését is, amit –
nagy sikert aratva – az 1889-es párizsi világkiállításon bemutatott. De találmányait soha
nem szabadalmaztatta...
175 évvel ezelőtt, 1844. szeptember 2-án
halt meg Lőcsén Genersich Sámuel orvosbotanikus. 1798-ban adta ki A cipszer flóra

jegyzéke avagy a cipszer vármegyében és a
szomszédos Kárpátokban szabadon előforduló növények felsorolása című munkáját,
mintegy 900 növényt, s azok gyógyhatásait
is tárgyalva. Erre a műre Kitaibel Pál is, s
Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály szerzőpáros is hivatkozott későbbi műveikben.
170 évvel ezelőtt, 1849. szeptember 2-án
halt meg a bánsági Kricsón Hanák János zoológus. Már breznóbányai tanár korában
Linné rendszere szerint tanított. Rendszeres
növény- és állatgyűjtővé 1837-től vált Nyitrán. 1840-től Máramarosszigeten, 1844-ben
Vácott, 1845-ben Pesten tanár. 1848-ban a
pesti Egyetemi Könyvtár segédőre (igazgatóhelyettese). Az 1848-as forradalomban közhonvédként harcolt. A forradalom bukása
után, hosszú bujdosást követően, Hanga
János néven nevelői állást vállalt Kricsón. Ott
halt meg kolerában. Tudományos munkásságában Cuvier híve volt. A magyar természettudományos
szaknyelv
kidolgozását
szorgalmazó szakcikkei a Természetbarátban
jelentek meg.
Szeptember kezdete – Somlyó Zoltán
gondolataival búcsúzom hétnyire Tőled, kedves olvasóm:
Mitől oly terhes minden ősz
s mért kábulunk el illatában?
S ha lágyan perg a sok levél,
mért látjuk, hogy ott a halál van?

Ha szőlőgerezdhez nyulunk,
mért járja hő az ujjainkat? (...)

Ezt kérdi öntudatlanul
így őszidőn a gyötrött lélek.
Bámulván csöndes betűit
a kalendárjom levelének.

(...) az ablakon az őszi fény
beszáll s megcsúszik a kilincsen.
S kopogtatás nélkül benyit
az ősz, adója legjobb jónak;
az érett magzatot hozó
anya: a kilencedik hónap.
Maradok kiváló tisztelettel.

Gróf Mikó Imre szobrának leleplezési ünnepélye Kolozsvárt Veress Ferencz pillanatnyi fényképe után

Kelt 2019-ben, mérleg hó kezdete előtt két
nappal
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Királyi sírra bukkanhattak a bánsági Egresen

A bánsági Egresen (Igris) végzett ásatások során a kutatók feltételezhetően megtalálták annak a két
sírépítménynek az alapját, amelyben
egykor II. András magyar királyt, és
második feleségét, a konstantinápolyi
császárlányt, Courtenay Jolántát temették el.

Langó Péter régész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója az MTI-nek szerdán
elmondta, a két sírépítmény elhelyezése alapján valószínűsítik, hogy ezeken feküdhetett
az a két kőszarkofág, amelybe egykor a királyi párt temették. A templom legelőkelőbb
helyén, a hosszanti hajó és kereszthajó kereszteződésében található „négyezetben” találták meg ugyanis a két téglaépítményt,
amelyen feltételezhetően a két szarkofág feküdt.
„Az egyik szemem nevet, mert úgy tűnik,
hogy egy Árpád-házi magyar király sírjának
a helyét tudtuk rekonstruálni, a másik sze-

mem viszont sír, hiszen valószínűleg nem
fogjuk megtalálni a királyi pár maradványait”
– fogalmazott Langó Péter. Hozzátette: biztosan csak akkor lehet majd kijelenteni, hogy
a két sírépítmény a királyi páré volt, ha az egresi ciszterci monostor teljes feltárása megtörténik. Egyelőre a templom területének
csak azt a részét – mintegy tíz százalékát –
kutatták, ahol a királysír helyét valószínűsítették.
Langó Péter hozzátette: a királyi párt feltételezhetően nem a földbe, hanem a templom járószintje fölé emelkedő szarkofágokba
temették. A monostort viszont a tatárok, majd
a törökök is elpusztították, így feltételezhető,
hogy a sírok is a rombolás áldozatául estek.
Búzás Gergely régész, a Magyar Nemzeti
Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának igazgatója az MTI-nek elmondta: a két
síralapozás a templom első építési korszakához tartozó szentély diadalívének az indítópillére mellett fekszik. Hozzátette: az ásatási

területen néhány olyan vörösmárvány faragványt is találtak, amelyekről feltételezhető, hogy a
nagyon reprezentatív királyi síremlékekhez tartoztak.
A múzeumigazgató kiemelte:
az első templom egy háromhajós,
közel húsz méter széles és majdnem ötven méter hosszú bazilika
volt, amelyet egy későbbi periódusban, valószínűleg a tatárjárás
után nagyon jelentősen átépítettek
és kibővítettek. A templomot szélesebbre építették, és egy nagy,
több hajós új szentélyt is építettek
hozzá. Úgy vélte, még egy évtizedbe is telhet, míg a templom teljes területét, és a mellette álló
kolostor területét is sikerül feltárni. Erre azonban lehetőség van,
hiszen a terület nincsen beépítve.
A nagylaki határátkelőhelytől
légvonalban kevesebb mint tíz kilométerre, a Maros bal partján
fekvő településen 2013-ban kezdődött meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézete és a helyileg
illetékes temesvári Bánsági Múzeum közös kutatási programja,
melynek legfőbb célja a királyi sír
megtalálása volt.
Idén a Jolánta Kulturális Egyesület koordinálásával, az Árpád-ház
Program keretében, a Bethlen Gábor Alap támogatásával folytatódott a korábbiaknál jóval
nagyobb volumenű ásatás három hónapon
keresztül. A munkában a romániai és magyarországi régészek mellett folyamatosan részt
vett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1015 magyarországi, illetve vendégdiákja is. Az
ásatás során 160 négyzetméter nagyságú területet sikerült megkutatni az egykori apátsági templomban és annak déli részén. Amint
Langó Péter elmondta: kerámiaedények, ék-
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szerek, arany- és ezüstpénzek, bronzveretek,
kódexveretek kerültek elő. Uralkodói jelvényeket azonban egyelőre nem találtak.
A III. Béla király által 1179-ben alapított
egresi apátság csaknem négy évszázadon keresztül a ciszterciták legfontosabb magyarországi rendháza volt. A kolostor feltárása és az
ott 1235-ben eltemetett II. András király sírjának megtalálása azért is fontos, mert a magyar középkori királysírok többsége
megsemmisült. (MTI)

LUCIAN BLAGA EGYETEM – NAGYSZEBEN

FELVÉTELI 2019

Távoktatás és csökkentett látogatású oktatás

Távoktatási és csökkentett látogatású oktatási tanszék
550024 Nagyszeben, Victoriei sugárút 10. sz. Tel. 0269/250-432; titkársági program: hétfő–péntek 9–15 óra között
Karok

Oktatási forma/
Helyek száma

Terület/Szak

Gazdaságtudományi Kar
(3 év)

Üzletigazgatás / Turizmus, kereskedelmi és szolgáltatói gazdaság (akkreditált)

TO / 125 hely

Menedzsment / Menedzsment (akkreditált)

TO / 100 hely

Könyvelés / Könyvelés és számviteli informatika (akkreditált)

TO / 100 hely

Pénzügy / Pénzügy-bank (akkreditált)
Mezőgazdasági, Élelmiszeripari
és Környezetvédelmi Kar
(4 év)
Jogi Kar

Mérnöki Kar
(4 év)

Társadalomtudományi Kar
(3 év)

Marketing / Marketing (engedélyezett)

Jogi Kar

TO / 50 hely

Élelmiszeripari mérnöki / Élelmiszeripari mérnök (akkreditált)

TO / 50 hely

Jog / Jog (4 év) (akkreditált)

TO / 120 hely

Igazgatástudomány / Közigazgatás (3 év) (akkreditált)

Mérnöki és menedzsment / Gazdasági mérnök mechanika szakterületen (akkreditált)
Bányászat, kőolaj- és gázkitermelés / Szénhidrogének szállítása, raktározása és elosztása
(engedélyezett)
Neveléstudomány / Az óvodai, általános iskolai oktatás pedagógiája (ideiglenesen engedélyezett)

Üzletigazgatás / Turizmus, kereskedelmi és szolgáltatói gazdaság (akkreditált) B2

CSLO / 40 hely

Könyvelés / Könyvelés-számvitel és audit (akkreditált) B8

CSLO / 50 hely

Üzletigazgatás / Cégmarketing, menedzsmentstratégiák és politikák (akkreditált) B4
Jog / Magánjog (Drept judiciar privat) (akkreditált) – egy év

Igazgatástudomány / Európai közigazgatás – két év (akkreditált)

Beiratkozni a marosvásárhelyi kihelyezett központban:
Unirea Főgimnázium
Mihai Viteazul utca 17. szám
Tel.: 0265-214-489.

érettségi átlag – 100%

TO / 100 hely

Mezőgazdaság / Hegyvidéki mezőgazdaság (akkreditált)

Magiszteri tanulmányok

Gazdaságtudományi Kar
(2 év)

TO / 125 hely

Felvételi

CSLO / 40 hely
CSLO / 25 hely
CSLO / 50 hely

TO / 75 hely

TO / 75 hely
CSLO / 60 hely
TO / 75 hely

Tandíj

2900 lej/ év
2900 lej/ év
2900 lej/ év
2900 lej/ év
2900 lej/ év

érettségi átlag – 100%
érettségi átlag – 100%
érettségi átlag – 100%

2600 lej/ év
3000 lej/ év
3000 lej/ év
2900 lej/ év
3480 lej/ év
3480 lej/ év

érettségi átlag – 60%
2800 lej/ év
rácsteszt – 40%
* TO – távoktatás; CSLO – csökkentett látogatású oktatás

Felvételi:
– licencvizsgaátlag – 75%
– írásbeli vizsgajegy – 25%

Felvételi:
– licencvizsgaátlag – 100%
– beszélgetés (megfelel/nem felel meg)

3400 lej/ év
3400 lej/ év
3400 lej/ év
3000 lej/ év
3000 lej/ év

dep.didu@ulbsibiu.ro
http://didu.ulbsibiu.ro
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című pályázat nyertesei:
Bóni Rozália,
Marosszentgyörgy, Tófalvi u.
Horváth Dániel,
Szászrégen, Iernuţeni u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
MELVILLE; GOROVE; SZŐCS; LEDERER; NEDECZKY;
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Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket szeptember 12-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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AZ AUGUSZTUSI ÉVFORDULÓK (1.)

SZEMTERMÉS

13

9
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VÍZSZINTES: 1. Színész, rendező, szeptemberben 150 éve született (Frigyes). 8. Politikus, író, lóversenyszervező, 100 éve halt meg (Miklós). 9. Tamási személyneve. 10.
Hét (olasz). 11. Reformer, Petőfi barátja, 200 éve született (Antal). 16. Csavar része.
18. Ante meridiem (röv.). 19. Bűnügyi regény. 20. Mindent levág. 21. … Kobo (japán
író). 22. Ünnepélyesen átad. 23. Hordó része. 24. Szürkés fűféle. 25. Radián (röv.). 26.
Torino folyója. 27. Az oxigén és a jód vegyjele. 28. Széken pihen. 29. Alá. 30. Tara úrnője
(Scarlett). 33. Délfrancia város. 37. Csatszélek! 39. Valaminél lentebb. 41. Pléd. 43. Nulla.
45. Eszkábál. 47. Város Budapest mellett. 48. Tejtermék. 49. Emelőszerkezet. 50. Latin
kettős betű. 52. Lekvár. 53. Katolikus püspök, politikus, 150 éve született (Ferenc).
54. Statisztikus, egyetemi tanár, MTA-tag, 200 éve született (Sándor). 55.
Biokémikus, 150 éve született (Pál).
FÜGGŐLEGES: 1. Fabulaszerző (András). 2. Errefele! 3. … Prodi, EU-politikus. 4.
Munkavégző-képesség (fizika). 5. Fortély. 6. Német betű. 7. Igeképző. 8. Biztosan áll.
12. Nincsenek szülei. 13. Alarm. 14. Hivatal, tisztség (német). 15. Római 501. 17. Gyenge
szőlőfajta. 19. Pedagógus, jogász, MTA lev. tag, 150 éve hunyt el (Mihály). 20. Állóvíz.
21. Vércsoport. 23. Női név (febr. 6.). 24. Nagy … (Méhes Gy. igazi neve). 26. Becézett
Pál. 28. Torzóban maradt külalak! 31. Gyorsan. 32. Támadás. 34. Tartomány része! 35.
Maró vegyi anyag. 36. Költő, író, 100 éve halt meg (Lajos, báró). 38. Plánum. 40.
Bányavágat. 42. A nevére testál. 44. Római 1501. 46. Karmester, zeneszerző, cimbalmos, 150 éve született (László). 49. Decigramm (röv.). 51. Bosszús szócska.
L.N.J.

q

TEMETŐ
RÉSZE!

q

25

N

u

SZÓBESZÉD

q

NÉVMÁS
(RÖV.)

EAST

12

1

AUGUSZTUSI
ÉVFORDULÓK (3.)

22

48

uq

u

Ð

43

u

ILJUSIN
GÉPE

q

LEVEGŐ
(NÉMET)

19

37

u

PACI

q

V

11

863.

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva a Bajazzók opera egyik híres
áriájának címét kapjuk, szerzője Ruggero Leoncavallo olasz zeneszerző.
Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.
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Megfejtések
az augusztus 23-i számból:

Ikrek:
A szemed

Skandi:
Nagyon jólesik egy kis magány
a zsúfolt városi élet után.

VÍZSZINTES: 1. Hitehagyott, szakadár – Sarok. 7. Orvosi csont – Folyadék. 8. Részlet
– Ellenszavazás, óvás. 9. Tajték – Baszk terrorszervezet. 11. Hajófar – Nyakaskodás,
akaratosság. 12. Gabonát levág – Vészhelyzetből kiszabadít. 14. Alá – Sürgetőszócska.
15. Pamutcserje – Egykedvűség. 18. Imazáró szó – Vádol. 19. Zacskó – Békaszőlő. 22. A
jód és a nitrogén vegyjele – Sértetlen. 23. Pólus – Gabonanövény-fajta. 25. Mocsár –
Azonos betűk. 27. Összekuszált növényi rost – Lesothói és olasz gépkocsijelzés. 28. Savanyú ételízesítő – Sémi nép. 30. Mutatószó – Izomkötő szalag. 31. Pénztárca – Kanadai
város.
FÜGGŐLEGES: 1. Áramforrás lehet – Egyszer sem. 2. Kőzetsáv – Rendőr, argóban.
3. Gaboni és vatikáni autójelzés – Csendben tűr! 4. Vízparti növény – Élet. 5. Borszesz –
Hiteles mérték. 6. Indián oszlop – Limlom. 10. Házastárs anyja – Déligyümölcs. 13. Fed,
beborít – Hitetlen tanítvány. 16. Gyehenna – Földre tesz. 17. Verdikt, döntés – Vallásos
elmélyülés. 20. Zeneszám bevezető dallama – Szerzetesnő. 21. Ténykedés, cselekvés –
Stikli, tréfa. 24. Hazai folyó – Károsít, tönkretesz. 26. Bírósági ügy – Kopasz. 29. Páratlan
tus! – A bor és az oxigén vegyjele.
Koncz Erzsébet
1
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2

9

KOBAK KÖNYVESBOLT

12

Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,

www.bookyard.ro
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2019. augusztus 30., péntek ____________________________________ HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY __________________________________________ NÉPÚJSÁG
A Mureş Insolvency SPRL (székhely: Marosvásárhely, Gh. Avramescu
u. 4. szám) az Euro Leasing Cons Kft. cégfelszámolójaként
nyilvános árverést szervez
az adós cég következő vagyontárgyának értékesítésére:
IVECO ML N 80 E kamion. Kikiáltási ár: 10.800 lej + héa.
Az árverés 2019. szeptember 6-án 12 órakor lesz a cégfelszámoló
Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén, és
péntekenként ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, a kamion értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek,
akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet és garanciaként kifizetik a
kikiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat az árverést megelőző
napon 13 óráig.
Bővebb felvilágosítás a 0265/261-019-es és a 0745-146-096-os telefonszámon.
A Mureş Insolvency SPRL, a temesvári Gh. Lazăr utca 42. szám alatti
székhelyű, csődbe jutott P. S. Intex Rt. csődbiztosaként
nyilvános árverésen
egyenként értékesíti a cég alábbi ingatlanjait:
Vidrátszeg és Nyárádtő külterületén, a marosvásárhelyi repülőtér
közelében betelekelt megművelhető földek:
– kültelek: 8051 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám: 1037/N,
4750 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám: 1028/N, 2296 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám 2427/N, 1641 négyzetméter
szántóföld – telekkönyvszám 1043/N, 903 négyzetméter szántóföld –
telekkönyvszám 1031/N, 903 m2 szántóföld – telekkönyvszám 1040/N.
A területek összfelülete 18.544 négyzetméter. Kikiáltási ár: 50.597,20
euró.
Az árverés a csődbiztos G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén
lesz szeptember 6-án 13 órától, és megismétlik hetente, péntekenként, ugyanazon a helyszínen és időpontban, a javak értékesítéséig.
Részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek
megvásárolják a feladatfüzetet és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár
10%-át, valamint a részvételi díjat az árverést megelőző napon 13 óráig.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as és a 0745-146-096-os telefonszámon.
A Mureş Insolvency SPRL, a dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144.
szám alatti székhelyű Bicapa Rt. cégfelszámolója,
nyilvános árverésen értékesíti
a csődbe ment cég következő ingatlanjait:
1. A dicsőszentmártoni Felszabadulás (Dezrobirii) utca 4. szám alatti
garzontömbházhoz tartozó 398 négyzetméter terület. Kikiáltási ár:
3.283,50 euró.
2. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti 6276 négyzetméter beltelek (az étkezde körül). Kikiáltási ár: 51.777 euró.
3. A dicsőszentmártoni Felszabadulás utca 3. szám alatti élelmiszerraktár és a hozzá tartozó 349 négyzetméter terület. Kikiáltási ár: 8.387,50
euró.
4. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti 9178 négyzetméter beltelek (volt 1-es számú építőtelep). Kikiáltási ár: 40.379,16
euró.
5. A dicsőszentmártoni Tavasz utca 7. szám alatti 4058 négyzetméter
beltelek (volt üvegházak). Kikiáltási ár 10.046,66 euró.
6. Gazdasági épületek: három istálló, két raktár, kas; 115,9 négyzetméteres lakás – munkásszállás és a hozzá tartozó 5554 négyzetméter terület Dicsőszentmárton, Kis utca 5. szám alatt. Kikiáltási ár 35.893,92
euró.
7. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. szám alatti vendégház
négy hálószobával, nappalival, protokollteremmel, konyhával, fürdőszobával, illemhellyel, előtérrel, a hozzá tartozó 292 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár: 9.887 euró.
8. A dicsőszentmártoni Június 1. utca 17. szám alatti 4835 négyzetméteres beltelek (volt tervezőműhely). Kikiáltási ár: 23.046,83 euró.
9. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti légvédelmi
óvóhely a hozzá tartozó 561 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár
18.928,25 euró.
Az árverés 2019. szeptember 6-án 13 órakor lesz a cégfelszámoló
Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén, és
péntekenként ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, az ingatlanok értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek,
akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet és garanciaként kifizetik a
kikiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat az árverést megelőző
napon 14 óráig.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a
0745-146-096-os telefonszámon.
A Mureş Insolvency SPRL, a Marossárpatak, Fő út 85C1. szám alatti
székhelyű Electro Dia Junior Kft. cégfelszámolójaként
nyilvános árverést szervez
az adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére:
1. FORD MONDEO BREAK személygépkocsi, gyártási év 2002,
281.767 km-ben. Kikiáltási ár: 2.650 lej + héa.
2. IVECO DAILY haszonjármű, gyártási év: 1994, 288.760 km-ben. Kikiáltási ár 4.600 lej + héa.
Az árverés 2019. szeptember 6-án 13 órakor lesz a cégfelszámoló
Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén, és
péntekenként ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, az ingóságok értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek,
akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet és garanciaként kifizetik a
kikiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat az árverést megelőző
napon 13 óráig.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as és a 0745-146-096-os telefonszámon.
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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, 0745-379-638. (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. (20875-I)
PVC TERMOPÁNOK javítása, vasajtók kilincs- és zárcseréje, redőnyök, szalagfüggönyök, rolók szerelése. Tel. 0744-504-536. (63717)

ALKALMAZOK AUTÓMOSÓKAT és VULKANIZÁLÓKAT. Szállást is ajánlok. Fizetés: 2000-2500
lej. Tel. 0742-686-459. (14/3881-I)
IDŐSGONDOZÓI MUNKA AUSZTRIÁBAN! Tapasztalattal rendelkező, németül jól beszélő, komoly
gondolkodású, KÉPZETT ÁPOLÓKAT keresünk Ausztriába, négyhetes váltásba, hivatalos, szervezett munkára. Tel. 00-43-6-812-056-7069; 00-43-6-886-060-1054, 8-17 óra között lehet érdeklődni. E-mail-cím:
kovacsannamari1@hotmail.com (sz.-I)

Az IMPERIAL WET csíkszeredai cég C+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐKET alkalmaz Németország területén való fuvarozásra, kedvező fizetéssel, Euro 6 kamionokkal. Bővebb
információ a 0740-699-527-es telefonszámon. (63941-I)
CUKRÁSZDÁBA ELADÓT keresünk. Tel. 0745-668-883, e-mail: jutkams@yahoo.com (5/3742-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz KASSZÁSNŐT és ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681130. (21502-I)
ALKALMAZUNK ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. Tel. 0744-624-809. (21502-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és SOFŐRT. Tel. 0744-644-026. (21502-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21486)

ALKALMAZUNK tapasztalt vagy kezdő VARRÓNŐKET Lasch és lineáris varrógépekre, hosszú időszakra. Jó munkakörülményeket ajánlunk. Glover Prodexim Kft. Tel. 0265/211-288, 0744-572-822, 0744500-605. (63954-I)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz MUNKÁSOKAT és CSOMAGKEZELŐKET FAIPARBA, 1800 lej nettó bértől + 15 lejes étkezési jegy/munkanap. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30
óra. Ingyenes szállítás Marosvásárhelyről. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre
várjuk. Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (63963-I)
PANZIÓ ágyneműjének vasalására alkalmazunk 4 órára NYUGDÍJAS NŐKET és EGYETEMISTÁKAT,
rugalmas programmal. Tel. 0757-439-083. (9/4068-I)
A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj rotoformare). Ajánlunk szakmai képzést,
vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám
alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ
a 0742-147-043-as telefonszámon. (63928-I)

A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel rendelkező MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (63962-I)

A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT (C, E kategóriás jogosítvány és gépjárművezetői képesítési igazolvány szükséges), valamint AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az
inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es
telefonszámon lehet. (63961-I)
ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS SZAKEMBEREKET alkalmazok. Tel. 0741-762-701. (1/4060-I)

KISBÚTORT és FAJÁTÉKOT GYÁRTÓ KISÜZEM Ákosfalván GÉPHÁZI ASZTALOSOKAT, CNCGÉPKEZELŐT, CSISZOLÓSZEMÉLYZETET alkalmaz. Korrekt bérezést és a szállítási költségek fedezését biztosítjuk. Tel. 0726-703-123. (21512-I)

IRODAI MUNKÁRA SZEMÉLYZETET alkalmazunk. Az önnéletrajzot a következő e-mail-címre várjuk:
fulop.lorand@catalogafaceri.ro Tel. 0748-380-520. (21513)

HENI MED CENTER – Ingyenes orvosi kivizsgálás küldőpapírral: reumatológia (gerincfájás, térd-,
váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. Kedvezményes árak: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (17/4124-I)
MAROSVÁSÁRHELYI KFT. alkalmaz AUTÓFESTŐT és BÁDOGOST. Tel. 0742-792-524, 0744-427650. (8/4136-I)
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FOCIKEDVELŐK FIGYELMÉBE!
A NYÁRÁDSZEREDAI SPORTKLUB szeretettel várja edzéseire
a 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 és 2014-ben született, focizni szerető gyerekeket.
Szeptembertől a Nyárádremete – Ákosfalva útvonalon biztosítjuk
a gyerekek edzésre szállítását a klub autóival.
Bővebb felvilágosítást a 0770-953-641-es telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.
Az edzői stáb. (63942-I)

ZARÁNDOKLATOK:

Október 7–12. – Medjugorje (a szervita nővérek lelki vezetésével)
Október 8–12. – Fatima és környéke, Lisszabon (ft. Hajlák Attila-István vezetésével)
Jelentkezni és érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon lehet. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba, Havadtőre.
Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon
vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

A TRAIAN VUIA SZAKLíCEUM
beiratkozókat vár a posztliceális iskolába, 2 éves, állami költségvetésű képzésre,
KOZMETIKUS szakra.
Érdeklődni az iskola titkárságán. (sz.-I)

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca
4. szám –, a Petris Turism Kft. cégfelszámolója,
nyilvános árverést szervez
az adós cég tulajdonában levő Holmer DOS T3 típusú cukorrépa-begyűjtő kombájn eladására. Kikiáltási ár 133.463 lej, az ár nem tartalmazza a héát.
Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor szeptember 6-án
13 órakor, és megismétlik péntekenként, ugyanabban az időpontban,
a gép értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát,
a feladatfüzetet és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096os telefonszámokon.
A Mureş Insolvency SPRL (székhely: Marosvásárhely, Gh. Avramescu
utca 4. szám) az Energomur Rt. cégfelszámolójaként
nyilvános árverést szervez
az adós cég következő vagyontárgyának értékesítésére:
Dacia SPM, kikiáltási ár 2.968 lej + héa.
Az árverést 2019. szeptember 6-án 12 órától tartják a felszámoló
székhelyén, és azonos időpontban megismétlik minden pénteken, a
javak értékesítéséig. Az árverésen azok a magán- és jogi személyek
vehetnek részt, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi garanciát, a feladatfüzetet és a részvételi díjat, valamint
jelzik a részvételi szándékot az árverés előtti napon 12 óráig.
A részvételi garanciát a RO28RNCB0193015967210036-os, a marosvásárhelyi BCR Central bankfióknál nyitott számlaszámra kell átutalni,
vagy készpénzzel is ki lehet fizetni a felszámoló székhelyén.
Bővebb tájékoztatás a 0265/261-019 vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.
A Gergely Ádám András egyéni felszámolóiroda – Marosvásárhely,
G-ral Ghe. Avramescu 4. szám –, a csődbe jutott Rebomix Kft. cégfelszámolója újabb
nyilvános árverést szervez
a Jobbágyfalva, Fő út 180A szám (Csíkfalva község, Maros megye)
alatti ingatlan egy tömbben való értékesítésére, ami a következőkből
áll: 2089 m2 terület, telekkönyvszám 1422/N/Csíkfalva (a 955/II/Jobbágyfalva telekkönyvből); kataszterszám: 1022/2/2/3/1/1/ (244/1), a
hozzá tartozó gabonaőrlő malommal, műhelyekkel, pékséggel, valamint az ehhez tartozó berendezésekkel, kapusszobával. A kikiáltási ár
77.000 euró.
Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek
igazolják a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garancia, valamint a részvételi díj kifizetését az árverést megelőző napon 12 óráig. Az árverés a
jogi felszámoló székhelyén szeptember 6-án 12 órakor lesz, és megismétlik péntekenként, ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. A részvételi feltételekről, a technikai részletekről bővebb
tájékoztatást a 0265/261-019, 0265/269-700, 0745-146-096-os telefonszámokon nyújtanak.

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az
átkot, segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia,
psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a szétvált
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a
házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást. 100%-osan
garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét
sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és
sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és
András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Erzsébet hálás,
mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából
és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Marosvásárhelyen az alábbi helyeken lehet parkolójegyet vásárolni

1. A Piac- és Ingatlankezelő Kft.-hez (Cuza Vodă utca 89. szám) tartozó piacokon:
– Cuza Vodă utcai napipiac – Cuza Vodă utca 89. szám
– Kövesdombi napipiac – Koós Ferenc utca 1/B
– Hadsereg téri piac – Hadseregtér 1/A
– November 7. negyedbeli napipiac (1989. December 22.) – Esthajnalcsillag utca 35. szám
– Gyémánt napipiac – Rodniciei utca 6. szám
– Dacia napipiac – Brassói utca 2/A
– Egyesülés negyedbeli napipiac – Szabadi út 74. szám
2. Siletina Kft.
– Európa kioszk – Dózsa György utca 243. szám, az European Retail Park üzletkomplexum (ProgesDecathlon épület) szomszédságában
– Az 1848. úton levő kioszk – az 1848. út 61. szám alatti tömbház mellett.
– Tudor negyedi kioszk – az 1918. December 1. út 217. szám alatti tömbház szomszédságában
– Iuliu Hossu kioszk – a Panov autóbusz-megállóban, a park felől
– Rózsák téri kioszk – Rózsák tere 4. szám
3. Ifjúsági szálloda – Nicolae Grigorescu utca 19. szám
4. Locativ Rt. – Bartók Béla utca 2A
5. Prodimpex Teolor Kft. – Orizont bár, a Vár sétány 12A szám alatt
6. Marion Confexim Kft. – Köztársaság tér 14. szám
7. Euroautosan Kft. – Bolyai Farkas utca 29. szám
8. Auma Kft. – Bábolna utca 21. szám
9. Szengeli F. Paul Francisc PFA
– a Rózsák tere 19. szám alatti kereskedelmi egység (a Telekom melletti újságárusító kioszk)
– Rózsák tere 19. szám, a Bartók Béla utca és a Rózsák tere sarkán
– Rózsák tere 27. szám, a Rózsák tere és a Horea utca sarkán
– Rózsák tere 38-41., a Sabion ékszerüzlet mellett
– 1918. December 1. út 23. szám, a horgász-vadász üzlet mellett
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

FÉRFI MUNKATÁRSAT
KERESÜNK

425–600 €
Nyitott vagy egy új kihívásra?
Fiatal és tapasztalatlan, ám hajlandó vagy itthon dolgozni?
Eleged van már a távollétből, és közelebb akarsz kerülni
családodhoz, szeretteidhez?
FÉRFI MUNKATÁRSAT KERESÜNK A SZÓDAVÍZTÖLTŐ
RÉSZLEGRE
Olyan személyekre van szükségünk, akik hajlandók
rutinmunkát végezni.

Követelmények:
– középfokú tanulmányok
– egészségügyi előírásoknak megfelelő személy
– rugalmas munkaprogram (két műszak) vállalása
– diszkréció, felelősségvállalás, csapatmunkára való
hajlandóság, szakmaiság, becsületesség, hatékonyság;
– tiszta előéletű, nem alkoholfüggő személy.

Előnyt jelent:
– nem dohányzó
– 35 év alatti személy
– állandó lakhely Maroskeresztúr vagy környéke.
Nem szükséges tapasztalat.
A betanítás nagyon rövid idő alatt történik.
Vonzó bérezési feltételek/hónap+kajabonok.

Abban az esetben, ha alkalmasnak érzed magad erre a
munkára, hozd el személyesen az önéletrajzodat cégünk
székhelyére hétfőtől péntekig 8 órakor
vagy e-mailen is elküldheted.
Az önéletrajzok begyűjtése után csak a kiválasztott
személyeket értesítjük.
Kapcsolattartó: Kozma István
Cím: Maroskeresztúr (Cristeşti), Maros megye,
Cooperativei u. 498. szám.
Tel.: 004-0265-326-586, 004-0740-054-624
E-mail: office@sifon.ro (21511-I)

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

ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa hazaszállítással. Tel.
0758-206-683,
0747-566-430.
(12/3963-I)

ELADÓ Tófalván 3700 m2 belterület,
16 euró/m2, alkudható. Tel. 0751-974118, 0724-607-059. (6/3955-I)

ELADÓ 14 ár beépíthető telek Ernyében (Maros megye). Tel. 0770-588603. (9/3976-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (11/3928)

ELADÓ szőlőprés, négyégős Zanussi aragázkályha, inoxkagyló alávalóval, 24 kW-os Junkers kazán. Tel.
0748-035-988,
0365/424-964.
(7/4091-I)

ELADÓ
natúrszínű
szobabútor
franciaággyal, matraccal. Tel. 0746-668639. (1/4102)
ELADÓ kemény tűzifa – gyertyán,
csere –, 130 lej métere. Tel. 0758290-241. (11/4140)

ELADÓ gyertyánfa, 130 lej. Tel. 0740570-753, 0745-793-465. (11/4140)

ELADÓ kettes és hármas váltóeke,
fahasogató, 165 cm-es tárcsás kasza.
Tel. 0745-404-666. (1/4143)

AJÁNDÉKOZOK egy közepes méretű,
nagyon szép, jó házőrző kutyust. Tel.
0744-573-699. (7/4150)

LAKÁS

ELADÓ I. osztályú, II. emeleti, 2 szobás tömbházlakás az orvosi egyetem
közelében. Ára: 56.500 euró, alkudható. Tel. 0771-496-510. (6/3809-I)
KIADÓ Kolozsváron, a Györgyfalvi
negyedben (a 3-as trolibusz-végállomás mögött, Detonáta u. 19.), II.
emeleti, kétszobás, felújított tömbházlakás hosszú távra. Érdeklődni a
0788-480-063-as
telefonszámon.
(2/3968-I)
ELADÓ felújított, 25 m2-es főtéri
lakás – közös udvar, pince, külön hőközpont, víz-, gáz-, villanyóra. Tel.
0745-970-073. (10/3926-I)
KIADÓ bútorozatlan garzonlakás a
Kárpátok sétányon. Tel. 0749-425-152.
(6/3905)
KIADÓ garzon a központhoz közel
igényesnek, hosszú időre. Tel. 0747285-962. (7/3849-I)
KOMOLY HÖLGY kiadó garzont
vagy kétszobás lakást keres hosszú
távra. Tel. 0756-607-969. (12/3660-I)

ELADÓ száraz fenyődeszka – 2,5 cm
vastag, 4 m hosszú. Tel. 0744-528-606.
(3/4049)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon hosszú távra. Tel.
0365/410-620. (20/4021)

ELADÓ univerzális daráló (alma,
szőlő, krumpli). Tel. 0754-547-698,
0365/440-460. (8/4067-I)

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti tömbházlakás a klinikák közelében. Eladók
bútorok, valamint 1,3 hektár belterület
a remeteszegi részén a városnak.
Tel. 0365/418-315, 0736-349-941.
(10/4094-I)

ELADÓ terület Jedden. Tel. 0753527-655. (3/4055-I)
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ELADÓ 50 m2-es, egyszoba-összkomfortos lakás földszinten, a Dózsa
György utca 189. szám alatt. Azonnal
beköltözhető, fogorvosi vagy orvosi
rendelőnek is megfelel. Ára: 49.000
euró, alkudható. Tel. 0773-381-254.
(4/4108-I)

ELADÓ 2 szobás, külön bejáratú, 54
m2-es tömbházlakás Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány 35. szám
alatt, teljesen felújítva és berendezve,
azonnal beköltözhető. Ára: 63.000
euró, alkudható. Tel. 0773-381-254.
(4/4108-I)

ELADÓ lakás Nyárádszeredában
rendezett iratokkal. Tel. 0756-630249. (1/4105-I)

ELADÓ lakás Nyárádszeredában.
Tel. 0741-355-586. (1/4105-I)

KIADÓ hölgynek bútorozott garzon a
főtéren (P-ţa Victoriei) szeptembertől.
Havi bér: 150 euró. Tel. 0746-502316. (11/4096-I)

KIADÓ 4 szobás, két fürdőszobás,
balkonos lakás szigetelt tömbházban
a 2-es poliklinika környékén, termopánnal, hőközponttal. Tel. 0740-872904. (14/4121-I)

MAGÁNSZEMÉLY, vásárolok tömbházlakást vagy magánházat Marosvásárhelyen vagy környékén. Tel.
0755-309-832. (15/4122-I)

SÜRGŐSEN eladó 2 szobás, külön
bejáratú, I. osztályú tömbházlakás a
Kövesdombon, az 1848. úton. Tel.
0755-309-832. (15/4122-I)
SÜRGŐSEN eladó 3 szobás, I. osztályú, I. emeleti, 2 fürdőszobás tömbházlakás a November 7. negyedben.
Tel. 0755-309-832. (15/4122-I)

KIADÓ 2 szoba tanulók részére és egy
garázs. Tel. 0743-753-504. (5/4132)
VÁSÁROLNÉK magánházat, esetleg
3 szobás tömbházlakást Marosvásárhelyen. Tel. 0755-022-719. (8/4152-I)

ÉLETJÁRADÉKKAL lakást vásárolnék. Tel. 0746-271-498. (8/4152-I)

TÁRSKERESÉS

EGY KÖZÉPKORÚ, kedves nő szeretne
rátalálni arra a kedves, hűséges, megértő,
jólelkű férfira, aki hű barátja, társa lenne.
Tel. 0748-598-098. (13/4098)

MINDENFÉLE

A volt Unirea iskola 1966-ban végzett XI. B osztályának diákjai TALÁLKOZÓT
szerveznek
szeptemberben, ahol szívesen látják azokat a volt osztálytársakat is, akikkel a
VIII. osztálytól jártak. Jelentkezés a
0744-556-304-es és a 0747-580-686os telefonszámon. (6/3922-I)

Kanyaró György és Borbély Albert
TALÁLKOZÓT SZERVEZ AZ IRA
VOLT DOLGOZÓI számára 2019.
szeptember 14-én. Kérjük, jelezzék
részvételi szándékukat a következő
telefonszámokon: Kanyaró György:
0749-838-158, Borbély Albert: 0770270-463. A telefonhívásokat naponta
9-12 óra között fogadjuk 2019. szeptember 5-ig. (6/4065-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/3655)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, tetőszigetelést, cserépforgatást,
külső
és
belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634747. (25/4026-I)

VÁLLALOK: tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást,
festést,
vakolást,
meszelést, kerítéskészítést, bármilyen
munkát. Tel. 0740-651-354. (1/3900)

UTÓSZEZONI
ÜDÜLÉST
kínálunk
Hajdúszoboszlón,
a
BARBARA
VENDÉGHÁZBAN:
7
éjszaka
félpanzióval (reggeli, vacsora) 450 lej/fő; 3
éjszaka/4 nap 250 lej/fő. Tel. 00-36-30455-7227,
00-30-52-271-848.
Cím:
Szabó Antalné, 4200 Hajdúszoboszló,
Damjanich u. 100. szám. (5/3954)
VÁLLALUNK
bádogosmunkát,
tetőkészítést, ácsmunkát, bármilyen
javítást. Tel. 0757-831-459. (2/3860)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543104. (7/3460-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőfedést,
csatornajavítást,
csatornakészítést,
bádogosmunkát. Tel. 0749-798-244.
(9/3958)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést,
csatornajavítást,
festést,
vakolást,
szigetelést, tetőszigetelést, teraszjavítást.
Tel. 0759-467-356. (7/3956)

VÁLLALUNK:
tetőjavítást,
csatornajavítást, bármilyen szigetelést,
festést, vakolást stb. Tel. 0724-609-419.
(8/3957)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást, ácsmunkát. Tel. 0757186-299. (6/4039)
VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből
és lemezből, famunkát stb. Tel. 0745680-818. (2/4086-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.:
0742-344-119. (1/4126-I)

MEGBÍZHATÓ személyt keresünk
betegápolásra. Lakhatási lehetőséget
biztosítunk. Tel. 0740-024-065.
(1/4128-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A dicsőszentmártoni volt
Alexandru Sahia Középiskola
nappali magyar tagozatának
első végzett diákjai a 60 éves
érettségi találkozójuk alkalmával kegyelettel és tisztelettel emlékeznek elhunyt
TANÁRAIKRA és szeretett
OSZTÁLYTÁRSAIKRA.
Emlékük örökké élni fog
szívünkben. (9/4093)
Hazafele nem építenek utat,
de ha mégis lenne egy irány,
amely otthonod fele mutat,
ugye hazajönnél, visszahozna
a szeretet, letörölnéd arcunkról
az érted hulló könnyeket.
Fájó
szívvel
emlékezünk
augusztus 31-én JÁNOSI
LEVENTÉRE halálának 11.
évfordulóján. Bánatos szülei.
(9/3925)

Szívemben örök fájdalommal,
soha el nem múló szeretettel
és életem végéig gyászolva
emlékezem augusztus 30-án
egyetlen fiamra, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatának
néhai
ügyelőjére,
VAJDA
GYÖRGYRE, aki két éve
alussza
örök
álmát
a
református
temetőben.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Bánatos
szívű öreg édesanyja és
akiket fiam nagyon szeretett.
(2/4035-I)
Mikor elmentél, kialudt egy
csillag, mert az angyalok a
mennyországba hívtak. De
sajnos így mi elvesztettünk
téged, a legtisztább angyalát a
földnek s az égnek. Gyászol az
ég, mert nincs fénylő csillaga,
gyászol a szívünk, mert a
remény elhagyta. Reményünk
csillagát fedi a sírhalom, az
emléked megőrzi mindig a
családod. Elmúlt már hét év, te
nem vagy már köztünk, de
elfeledve nem vagy, az
emléked itt van velünk.
Fájó
szívvel
emlékezünk
augusztus
30-án
BUTTA
MARGITKÁRA
született
Berekméri
halálának
7.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi férje, Feri és fia,
Szilárd. (4/4037-I)
„Elmúlik a világ
És játékai is,
Még kívánsága is,
Szél szórja szét a színes
szavakat,
De sorsom lényegének,
De lelkem Istenének
Beszéde megmarad.”
(Reményik Sándor)
Nyolc éve, hogy minket örökre
itthagytál, drága emlékeddel
szívünkben maradtál. Soha
nem feledünk, mindig velünk
maradsz, halálod, míg élünk,
fájó emlék marad. Életed
elszállt, mint a virágillat, de
emléked ragyog, mint a
csillag.
Fájdalommal emlékezünk a
drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, anyósra és
testvérre,
a
jobbágyfalvi
MOLDOVÁN
GYULÁNÉ
LŐRINCZI IRMÁRA halálának
8. évfordulóján. Gondoljanak
rá kegyelettel mindazok, akik
ismerték és szerették. Szerető
családja. (12/4097)
Semmi sem fájdalmasabb az
életben, mint a szeretett
személyek elvesztése.
Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk a
paniti születésű BARTHA
SÁNDORRA (Apu) halálának
12. évfordulóján. Nővéremre,
BARTHA
ANNÁRA
szül.
Kovács
halálának
2.
évfordulóján.
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünk őrzi drága
emléketeket.
Nyugodjatok
békében
a
kanizsai
temetőben! Testvéred, Ida és a
nagy család. (4/4088-I)
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Ez a nap az emlékezés napja,
érted
imádkozunk
halkan,
zokogva.
Szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet,
munka és küzdelem volt egész
életed.
Értünk éltél, bennünket szerettél,
mégis búcsú nélkül, örökre
elmentél.
Fájó
szívvel
emlékezünk
augusztus
30-án
FRUNZA
ILONÁRA szül. Szőcs halálának
első évfordulóján.
Fájt nézni szenvedésedet, mégis
nehéz volt elengedni téged. Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza
érted, soha nem szűnik meg szívünkben emléked. Csak az idő
múlik, feledni nem lehet, az élet üres lett nélküled.
Fájó emlékét őrzi férje, Péter, lánya, fia és családjuk, valamint két
unokája. (7/4112-I)
Szomorú szívvel emlékezünk
augusztus
31-én
KAMENITCZKY
ÁRPÁDRA
halálának 3. évfordulóján.
Nyugodj békében! Szerettei.
(10/4069-I)
Szomorú szívvel emlékezem
augusztus
31-én
KECSKEMÉTI ERZSÉBETRE
(Zsóka)
halálának
7.
évfordulóján.
Nyugodjál
békében! Tibor. (6/4133-I)
Szomorú szívvel emlékezünk
augusztus 30-án az ákosfalvi
születésű
id.
HARKÓ
FERENCRE
halálának
9.
évfordulóján.
Emlékét
szívünkben őrizzük. Szeretett
családja: felesége, leánya, fia,
menye és unokái: Hunor és
Izabella.
Gondoljanak
rá
kegyelettel mindazok, akik
ismerték
és
szerették.
Nyugodjon békében! (2/4106-I)
Soha
el
nem
múló
fájdalommal emlékezünk a
szeretett férjre, édesapára,
nagyapára, dédapára, apósra,
a marosvásárhelyi születésű
KILYÉN JÁNOSRA halálának
18.
évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Szerettei. (12/4118)
„Élettel
és
szeretettel
ajándékoztál
meg,
és
gondviselésed
őrizte
lelkemet.”
Bús
temető
csendes
susogása, oda járok hozzád,
hat éve már.
Minden virág beszél, amit
sírodra teszek,
minden
virág
elmondja,
mennyire szeretlek.
„Elmentél, s én itt maradtam.
Fáj ez minden pillanatban.
Én mindig őrizlek szívemben,
álmomban és képzeletben,
velem járó emlékekben.”
Szememben
könnyekkel,
szomorú szívvel, soha el nem
múló, mély fájdalommal és
szeretettel emlékezem szeptember 3-án drága feleségemre, SZURKOS JUDITRA
szül. Szente halálának hatodik
évfordulóján.
Kérem
a
Jóistent, hogy nyugtasson
békében, te drága lélek.
Csendes álmod fölött őrködik
a
szeretetem
és
a
megemlékezésem.
Örökké
bánatos és szerető férjed,
Géza. (4/4131-I)

„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk
álltál,
Te, aki sosem kértél, csak
adtál,
Örökre itthagytál.”
Elfelejteni téged soha nem
lehet, te voltál a jóság, a
szeretet. Elvitted a fényt, a
meleget, csak egy sugarat
hagytál: az emlékedet. Arany
volt a szíved, munka az életed,
amíg élünk, nem felejtünk
téged.
Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember
3-án
drága
nővérünkre,
SZURKOS
JUDITRA szül. Szente halálának hatodik évfordulóján.
Drága nővérünk, a Jóisten
adjon neked csendes, békés
nyugodalmat.
Testvéreid:
Gyuszi és Mónika családjukkal. (4/4131-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
rokon és jó barát,
özv. GÁBOR MATILD
(Tilda)
folyó hó 26-án Németországban
lelkét visszaadta Teremtőjének.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (12/4141-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
TILDA
keresztmamától.
Virág és Kati. (4/4147-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, ismerték,
hogy a szeretett, drága édes-

anya, nagymama, dédmama,
anyós, rokon és ismerős, a gógánváraljai születésű
özv. OSVÁTH MARGIT
szül. NAGY D. MARGIT
életének 87. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk temetése augusztus 31-én, szombaton 11 órakor lesz a
marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (5/4148-I)
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A Marosvásárhelyi
Nyugdíjasok Önsegélyző
Pénztára
kölcsönöket nyújt

kedvező feltételekkel 12 és 24 hónapos futamidőre.

Az érdeklődőket szívesen látjuk székhelyünkön,
Marosvásárhelyen, a Bolyai utca 36. szám alatt,
naponta 7–14 óra között.

NAGYERNYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERI
HIVATALA
Hirdetés

Nagyernye Tanácsa, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló 52/2003. sz. törvény rendelkezéseinek értelmében,
kinyilvánítja szándékát, hogy határozatban jóváhagyja Nagyernye község általános területrendezési tervét és a helyi építési
szabályzatot.
A határozattervezetet közzétették 2019. augusztus 29-től a
Nagyernyei Polgármesteri Hivatal www.primariaernei.ro internetes oldalán és kifüggesztették az intézmény székhelyén, Nagyernye 439. sz. alatt.
Az érdekelt személyek szeptember 9-ig küldhetik el írásban
javaslataikat, indítványaikat, véleményüket, amelyek ajánlati értékkel bírnak, a Nagyernyei Polgármesteri Hivatal székhelyére
vagy elektronikus levélben az ernei@cjmures.ro címre.
Jánosi Ferenc
Hochbauer Mihály
polgármester
jegyző

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca
4. szám –, a Dan Group Trans Kft. cégfelszámolója, újabb
nyilvános árverésen eladja
a Segesvár, Új utca 13/C/9. szám alatti székhelyű, csődbe jutott cég
következő ingóságát:
– Krone SPD 27 félpótkocsi, kikiáltási ár 16.537,50 lej + héa.
Az árverés szeptember 6-án 12 órától lesz a felszámoló székhelyén
– Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám –, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, a haszonjármű értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek,
akik/amelyek 24 órával az árverés előtt garanciaként kifizetik a megvásárolandó ingóság kikiáltási árának 10%-át, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a
0745-146-096-os telefonszámon.
A Mureş Insolvency SPRL, a Mezőméhes községi Kendeffytanya, Ady
Endre utca 29. szám alatti székhelyű, csődeljárás alatt álló Internaţional Bujor Kft. cégfelszámolójaként, újabb
nyilvános árverést szervez
az adós cég vagyonát képező alábbi javak értékesítésére:
– ingatlan Mezőméhesen: 1.000 négyzetméteres beltelek, telekkönyvszáma 50032/Mezőméhes, kataszterszáma 92/1, rajta téglából épült,
szuterénes, földszintes épület, melynek az alagsorában egy hőközpont,
a földszinten üzlet, két raktár, egy elosztókabin, két folyosó, három illemhely, egy helyiség a kapcsolótáblának, egy fémoszlopokra helyezett,
fémlemezekkel burkolt födém és három üzemanyagtöltő szivattyú található. Kikiáltási ár 79.500 lej.
A nyilvános árverést szeptember 6-án 13 órától a felszámoló Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén tartják, és
péntekenként azonos időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő
részvételi garanciát és az árverésen való részvételi díjat legkésőbb 24
órával az árverés meghirdetett időpontja előtt. A részvételi garancia átutalható az Internaţional Bujor Kft.-nek (RO 21906091) a BRD GSG RT.
Maros
kirendeltségénél
nyitott
bankszámlájára:
RO68BRDE0270SV31758772700.
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096-os
telefonszámokon.
A Gergely Ádám András Egyéni Felszámolóiroda – Marosvásárhely,
G-ral Avramescu utca 4. szám, Maros megye –, a Mastercarn Kft. cégfelszámolója,
nyilvános árverést szervez
a következő javak értékesítésére:
– állatszállító Nissan Cabstar haszonjármű, 9.828 lej
– NL Rema Van Der Sluis állatszállító utánfutó, 3.720 lej
– leltári tárgyak, 712 lej; irodai felszerelés és bútorzat, 11.006 lej
Az árak nem tartalmazzák a héát.
A javak teljes listája és az árak a felszámoló székhelyén tanulmányozhatók.
Az árverésen azok a magán-/jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát és a részvételi díjat, valamint megvásárolják a feladatfüzetet legkésőbb az
árverés előtti napon 13 óráig. Az árverés szeptember 6-án 13 órakor
lesz a felszámoló székhelyén, és megismétlik péntekenként, ugyanabban az órában, amíg a javak el nem adódnak.
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096-os
telefonszámokon.

