
Az elnök is az alkotmány-
bírósághoz fordult a kormány

sürgősségi rendelete miatt
A Legfelső Bírói Tanács (CSM) után az államfő is
az alkotmánybírósághoz fordult amiatt, hogy a
kormány sürgősségi rendelettel, a CSM vélemé-
nyezése nélkül enyhített a büntető törvénykönyv
szigorán.

Klaus Johannis csütörtöki sajtóértekezletén úgy érté-
kelte: a kormány az igazságszolgáltatással nyilvánvalóan
alkotmányos természetű jogvitába keveredett, amelyet csak
a taláros testület tud rendezni.

Az elnök azt mondta: mély benyomást hagytak benne az
előző napi nagyszabású tüntetések, amelyekkel szerinte
egyértelműen kifejezték, hogy jogállamot akarnak és nem
értenek egyet a kormány sürgősségi rendeletével. Johannis
ugyanakkor írásos magyarázatot kért Carmen Dan bel-
ügyminisztertől arra, miért nem szigetelte el a csendőrség
a tüntetés megzavarásának szándékával érkező erőszakos
csoportokat, és miért engedte, hogy a békés tüntetők közé
provokátorok vegyüljenek, akiknek érkezéséről „előre tu-
dott”.

Az államfő arra utalt, hogy a Román Hírszerző Szolgálat
(SRI) előre figyelmeztette a belügyminisztériumot, hogy
futballhuligánok készülnek incidensekkel megzavarni az
utóbbi két évtized legnagyobb romániai demonstrációját
Bukarestben, amelyen csendőrségi becslések szerint több

A marosvásárhelyi állatkert hagyo-
mányt teremtett azzal, hogy február 2-
án a gondozásukban levő medvék
kifutójánál medvenapot rendez. 

Az idén a Medve(nap)oZoo szójátékkal há-
romnapos rendezvényt hirdettek, amely tegnap
szimbolikus medvelessel kezdődött, ma és hol-
nap (3-án és 4-én) 11, 12 és 14 órától leginkább
gyerekeknek szánt foglalkozások lesznek (töb-

bek között medvemaszkot készíthetnek). Ennek
csúcsmozzanata a 4-i 14 órai találkozó, amikor
közös csoportképet szeretnének készíteni a je-
lenlevőkkel és az általuk vitt plüssmacikkal. 

Mint ismeretes, a medvét ősidők óta, főleg a
természetközeli kultúrákban, szent állatként
tisztelik. A hagyományosan élő észak-európai
népcsoportoknál még mindig megtalálható a
medvekultusz, illetve az animizmus. A hiedelem
szerint minden állat úgy érez és gondolkozik,
mint az ember. Több kultúrában istenként tisz-

telték a medvét, a napját is megtartották. A ma-
gyar a szláv nyelvből kölcsönözte a nevét, tisz-
telte ezt az állatot. Így nem csoda, hogy a
pogány világ ködös múltjából a keresztények is
némiképpen átörökölték, átértékelték e kultuszt.
Február másodika ugyanis gyertyaszentelő Bol-
dogasszony napja, amikor „a téli álmából éb-
redő medve kijön a barlangjából, ha napos időt
talál, s meglátja a saját árnyékát, akkor vissza-
bújik, mert még hosszú lesz a tél. 

A petárda és könnygáz
demokráciája

A petárda, a Molotov-koktél és a könnygáz nem igazán
nevezhető demokratikus eszköznek, sem észérvnek, még
kevésbé civilizált „párbeszédnek”. Az utóbbi napok ese-
ményei azt erősítik meg, hogy Románia 27 évvel a rend-
szerváltás után sem képes a civilizált világ részévé válni.

A Btk. módosításáról szóló kormányrendelet elleni til-
takozás szerda este utcai verekedéssé fajult, a feszültség
és a konfliktus begyűrűzött a parlamentbe is, ahol a 
honatyák, félretéve mindenfajta udvariasságot, diplomá-
ciát, tolvaj, bűnöző, koszos jelzőkkel illették egymást oda-
vissza, egyszóval hamisítatlan cirkuszt láthatott, aki
követte az eseményeket. 

Az államfő, aki a decemberi választások után hirtelen
„aktiválta” magát, a jogállamiság elleni támadásnak ne-
vezte a kormány eljárását, amely szerinte egy politikai
klikk érdekeit szolgálja. A minapi CSM-ülésen arra biz-
tatta a legfelsőbb bírói tanácsot, forduljanak az alkot-
mánybírósághoz az ügyben.

Nem maradt ki a dologból a bukaresti amerikai nagy-
követ sem, aki időszerűtlennek nevezte a büntetőjog 
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Nincs minden
veszve a Maros
KK-nál
Tiszta vizet öntöttek a pohárba a
Maros Kosárlabdaklubnál: aki távozni
akart, távozott, akik maradtak, vállal-
ták a munkát a körülmények ismereté-
ben – ismertette a helyzetet Béres
Lóránt alelnök és Szászgáspár Barna-
bás vezetőedző a tegnapi sajtótájé-
koztatón.

____________2.
Több mint 
ötszázalékos 
gazdasági
növekedésre 
alapoz a kormány
Több mint ötszázalékos gazdasági nö-
vekedésre alapozva fogadta el az idei
állami költségvetés tervezetét a kor-
mány kedden. A tervezetben 815 milli-
árd lejes GDP-vel, 1,4 százalékos
inflációval és 4,46 lejes euróárfolyam-
mal számolnak.

____________3.
Auschwitz-
Birkenau
Január 27-e, a holokauszt nemzetközi
emléknapja egy augusztusi kánikulai
nap emlékeit idézte fel bennem. A le-
nyűgöző lengyel királyi székhelytől,
Krakkótól hatvan kilométernyire, erdők
takarásában fekszik az egykori náci
haláltáborok központja, Auschwitz. A
tőle néhány kilométernyire levő Birke-
nauval együtt az emberi gonoszság el-
képzelhetetlen mélységeinek emlékét
őrzik.

____________15.

A természet újjászületésének jele 

Medvenap az állatkertben 



Tiszta vizet öntöttek a pohárba
a Maros Kosárlabdaklubnál: aki
távozni akart, távozott, akik ma-
radtak, vállalták a munkát a kö-
rülmények ismeretében –
ismertette a helyzetet Béres 
Lóránt alelnök és Szászgáspár 
Barnabás vezetőedző a tegnapi
sajtótájékoztatón.

Drew Barham távozása után az Al-
haji Mohammeddel kapcsolatos, ha-
sonló jellegű pletykák, majd Goran
Gajovic váratlan klubváltása azt su-
gallta, hogy a klub helyzete súlyos. Ezt
fokozták azzal, hogy a Maros KK kés-
lekedett egyértelmű tájékoztatással
szolgálni, így csak nem hivatalos for-
rásokból lehetett információkat sze-
rezni az elmúlt napokban. Cornel
Lungu klubelnök egy ideje gyakorlati-
lag eltűnt a nyilvánosság elől, így
okkal gondolhatták sokan, hogy aggo-
dalmuk nem alaptalan.

Ennek az állapotnak vetett véget
Béres Lóránt alelnök, aki elsőként a
klub szurkolói oldalán jelentette be,
hogy sajtótájékoztatót tart csütörtökön,
amelyre a csapat sorsáért aggódó druk-
kereket is várják, és minden kérdésre
válaszolnak. Megerősítette egyúttal,
hogy Gajovic távozik, és Mohammed-
del is tárgyalnak arról, hogy az ameri-
kai kosárlabdázó egyezményét közös
megállapodással felbontsák. Később a
játékosok távozásáról szóló tájékozta-
tást közzétették a klub honlapján is, il-
letve szerdán, lapzártánk után ugyanitt
jelentették be, hogy megállapodásra
jutottak két külföldi játékossal, így új
tagokkal egészül ki a csapat kerete
(lásd keretes anyagunkat).

A tegnapi sajtótájékoztatón Béres
Lóránt alelnök elmondta: valamennyi
játékosukkal külön-külön is elbeszél-
gettek, hogy szándékaikról tájékozta-
tást nyerjenek. „Mindannyian
vállalták, hogy az adott körülmények
között a bajnokság végéig maradnak.
99 százalék bizonyossággal kijelent-
hető, hogy a két új játékossal kiegé-
szült kerettel fejezzük be a
bajnokságot“ – mondta. Hozzátette:
igyekeznek megoldani a klub működé-
sét nehezítő anyagi gondokat, a veze-
tőtanács lényegesen nagyobb

gyakorisággal ülésezett az elmúlt idő-
szakban, mint korábban bármikor,
hogy megoldást találjanak a helyzetre.
Hangsúlyozta, aláírt szponzorszerző-
déseik vannak, és bíznak benne, hogy
vállalt kötelezettségének minden part-
nerük eleget tesz.

Szászgáspár Barnabás vezetőedző
szerint akik maradtak, megértéssel ke-
zelik a kialakult helyzetet. „Elfogad-
ták, hogy mostoha körülmények
között kell dolgoznunk, nem követe-
lőznek, s ha a vezetőség igazolja, hogy
kis lépésekkel bár, de próbálja megol-
dani a kifizetések kérdését, akkor mi
tesszük a dolgunkat. Az mindenki szá-
mára egyértelmű, hogy Marosvásárhe-
lyen lehetnek késlekedések a bérek
folyósításában, de itt mindig betartot-
ták a szerződésben foglaltakat“ – fo-
galmazott a szakvezető.

Goran Gajovic távozását illetően
Szászgáspár Barnabás azt mondta:
számára mint edző természetesen fáj-
dalmas, hogy nélkülözni kell a csapat-
ból, egyik szeme mégis nevet,
miközben a másik sír. „Nagyon hiány-
zik majd nekünk a játéka, ugyanakkor
örülök annak, hogy egy ilyen küzdő-
szellemmel megáldott sportolónak
megadatik az esély, hogy egy színvo-
nalasabb bajnokságba igazoljon. Én is
kosárlabdáztam, és tudom, mit jelent
egy játékosnak egy ilyen kihívás: 
nemigen lehet ellenállni neki. Be kell
látnunk, hogy kis klub vagyunk, nem
vagyunk abban a helyzetben, hogy
megtartsunk játékosokat, ha számukra
jobb lehetőség adódik. Gondoljunk
arra, hogy fél csapatunk ma Kolozsvá-

ron kosárlabdázik, akkor is ugyanaz
volt a helyzet. Ugye, Filip Adamovic
sérülése után érkezett hozzánk, lábra
állítottuk, formába hoztuk, jó statiszti-
kát produkált, és elment. Hasonlóan
Kyndall Dykes, Izraelből idehoztuk,
remek egyéni mutatóinak láttán pedig
őt is elvitték, nem tudtuk megtartani.
Hiába a szurkolók szeretete, hiába,
hogy jól érzik magukat itt, ez mind
szerepet játszik egy játékos választá-
sában, de – nem elég. Ha ott a nagy ki-
hívás az ember előtt, akkor nemigen
mond nemet. Gajoviccsal beszélget-
tem, és azt mondta, ha bolgár vagy
magyar klubtól érkezett volna a meg-
keresés, szóba sem került volna, hogy
elfogadja. Franciaország azonban más,
lévén a harmadik legjelentősebb euró-
pai bajnokság: erre nem lehetett nemet
mondani! Mi megköszönjük, hogy se-
gítségünkre volt, és ezúton is azt üzen-
jük neki, hogy ide bármikor
visszatérhet, örömmel dolgozunk
vele“ – mondta Szászgáspár Barnabás.

A Maros KK hétközi, nagyszebeni
vendégjátékával kapcsolatosan arról
tájékoztattak: bár nagyon fontos lett
volna nyerni, hiszen a rivális közvetlen
ellenfelüknek számított az első hat
közé jutásért folyó küzdelemben, és já-
tékosaik mindent megtettek az adott
körülmények között (amihez Szász-
gáspár Barnabás külön is gratulált
nekik), de három idegenlégióssal na-
gyon nehéz volt helytállniuk. Remélik,
a Steaua CSM elleni, szombati hazai
mérkőzésen (kezdés 19 órakor) a két
új idegenlégióssal már jobban megy
majd a csapat.

Gyermektáncház és farsangi bál
Marosszentgyörgyön
Február 4-én, szombaton 18 órától gyermektáncházra
kerül sor a Szent Cecília Egyesület szervezésében a ma-
rosszentgyörgyi kultúrotthonban. Zenél a csíkszeredai
Kedves zenekar. Támogató az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem.
Szintén szombaton 20 órakor a Soli Deo Gloria ökumeni-

kus kórus és az Öreg Fenyők tánccsoport szervezésében
farsangi kosaras bál kezdődik a marosszentgyörgyi kul-
túrotthonban. A bál rövid műsorral indul, zenél a Kedves
zenekar. A meghívók a helyi Pálma virágüzletben vehetők
át.

Kibédi farsang
Február 18-án, szombaton kerül megrendezésre a hagyo-
mányos kibédi farsang. A farsangolók menete délelőtt 10
órakor indul a helyi iskolától. Este 10 órakor bál kezdődik
a kibédi kultúrotthonban. A farsangi bálba a belépő 10 lej.

Büntettek a munkafelügyelők
A Maros Megyei Területi Munkaügyi Felügyelőség január-
ban 67 ellenőrzést végzett a megyében az illegálisan vég-
zett munka kiszűrése végett. A felügyelők 30 céget
büntettek meg, nyolcat be nem jelentett munka miatt. Az
illetékes hatóság 28 esetben figyelmeztette a törvénysér-
tőket és 17 esetben pénzbüntetést rótt ki összesen
113.300 lej értékben, ugyanakkor 239 esetben rendelke-
zett a szabálytalanságok mielőbbi megszüntetéséről. Fe-
ketemunkát a kereskedelem és szállítás terén, taxis
cégeknél, illetve fitneszközpontokban azonosított a ható-
ság. 

Közgyűlés a Vártemplomban
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerész-
tudományi Szakosztálya február 4-én, szombaton délelőtt
11 órakor tartja évi közgyűlését a marosvásárhelyi Vár-
templom Gótikus termében. A közgyűlésre a szakosztály
minden tagját várják.

Lelki betegség és egészség 
Erdélyben

Február 7-én, kedden délután 5 órától a marosvásárhelyi
Bernády Házban dr. Birtalan Katalin elmegyógyász szak-
orvos tart prevenciós előadást Lelki betegség és egészség
Erdélyben – Mit tehetünk lelki egészségünkért Marosvá-
sárhelyen? címmel. A rendezvényen bemutatják az előadó
Lélekmunka című könyvét. A belépés díjtalan. 

Nyílik a Rocksuli
A Rocksulit a marosvásárhelyi Bronx együttes zenészei
által létrehozott egyesület hirdette meg hangszeres és
énektanfolyamokra jelentkező diákok számára. A Rocksuli
megnyitójára február 8-án, szerdán 18 órakor kerül sor a
marosvásárhelyi Sinaia/Sörház utcai Jazz Clubban.

Jövő héten vakáció
Jövő héten az iskolások és óvodások félévi vakáción lesz-
nek. A tanítás február 13-án, hétfőn folytatódik, és április
19-én a tavaszi szünidő szakítja meg. Az idei tanév június
17-én zárul.

Még lehet jelentkezni a latintánc-
tanfolyamokra

A marosvásárhelyi András Lóránt Társulat elindította latin-
tánc-tanfolyamait a társulat Brăila utca 10. szám (régi zsi-
nagóga épülete) alatti székhelyén. Tangót Deák Orsolya
és Dabóczi Dávid, flamencót András Lóránt, kontaktot Da-
bóczi Dávid tanít. Jelentkezni a továbbiakban is lehet a
0721-968-253-as telefonszámon vagy e-mailben az 
andraslorantcompany@gmail.com címen. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma BALÁZS, holnap
RÁHEL, CSENGE napja. 
RÁHEL: héber eredetű, jelen-
tése: bárány. 
CSENGE: régi magyar név, je-
lentése ismeretlen.

3., péntek
A Nap kel 

7 óra 44 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 28 perckor. 
Az év 34. napja, 

hátravan 331 nap.

Február 3., péntek:
* 17.30 óra (TV: Look Plus, DigiSport, DolceSport):

Zsilvásárhelyi Pandurii – Jászvásári CSM Politehnica
* 20.00 óra (Look TV, DigiSport, DolceSport): Astra 

Giurgiu – Marosvásárhelyi ASA
Február 4., szombat:
* 14.00 óra (Look Plus, DigiSport, DolceSport): USK

Craiova – Voluntari FC
* 20.00 óra (Look Plus, DigiSport, DolceSport): Buka-

resti Dinamo – Konstancai Viitorul FC

Február 5., vasárnap:
* 17.30 óra (Look TV, DigiSport, DolceSport): Botoşani

FC – Concordia Chiajna
* 20.00 óra (Look TV, DigiSport, DolceSport): Kolozs-

vári CFR – Bukaresti FCSB
Február 6., hétfő:
* 20.00 óra (Look TV, DigiSport, DolceSport): Temes-

vári Poli ACS – Medgyesi Gaz Metan

A labdarúgó 1. liga 22. fordulójának 
televíziós közvetítési rendje
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. február 2.

1 EUR 4,5337
1 USD 4,1942

100 HUF 1,4684
1 g ARANY 164,7677

IDŐJÁRÁS
Borús idő, eső lehetséges

Hőmérséklet:
max. 70C
min. 20C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
20, 31, 16, 38, 15+14 NOROC PLUS: 913219

14, 20, 8, 33, 6, 27 SUPER NOROC: 157004

40, 6, 27, 5, 25, 49 NOROC:  2574875

Nincs minden veszve a Maros KK-nál

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Két új játékos Marosvásárhelyen
Gyorsan pótolta távozott idegenlégiósait a Maros KK: LaMarcus Reed és

Rade Markovic érkezik a Dzsungelbe. Előbbi szerződtetéséről részleteket is
közölt a klub, utóbbi leigazolásáról csak a főoldalra kitett fotóból, és a rajta
közölt, angol nyelvű istenhozottból lehetett következtetni.

LaMarcus Reed az elmúlt éjszaka írta alá az idény végéig szóló szerződé-
sét. Az amerikai kosárlabdázó a koszovói Peja Koszovótól jött Marosvásár-
helyre, amelynek színeiben játszott a FIBA-kupában a Kolozsvári U, illetve
a Maros KK csoportjában is szereplő török Gaziantep ellen. A kolozsváriak
elleni mérkőzéseken Reed előbb 19, majd 18 pontot szerzett, míg a Gazian-
teppel szembeni összecsapásokon 15-tel, illetve 14-gyel járult hozzá csapata
produkciójához. Reed korábban a nagyon erős francia ProA osztályban, il-
letve a finn első osztályban is szerepelt. 2012-ben végezte a Texas Arlington
egyetemet, és ugyanabban az évben részt vett az NBA Summer Leauge-ben.
Nagy tapasztalata van Európában, ugyanis játszott már a belga (Antwerps
Giant), a ciprusi, a görög (Aris) és a svéd első osztályban is. 

Farczádi Attila



Az európai parlamenti képviselők
szerint a jogállamiságot sértik a
Btk. módosítására vonatkozó ha-
tározatok Romániában. Sógor
Csaba szerint ezek a módosítások
évtizedes visszalépést jelentenek,
a kormánypártok szándéka pedig
egyértelmű: megmenteni az eljá-
rás alatt álló politikai/gazdasági
elitet az igazságszolgáltatás kar-
mai közül.

Csütörtök délelőtt a román demokrá-
ciáról és igazságszolgáltatásról vitázott
az Európai Parlament a brüsszeli mini-
plenáris ülés részeként. A vitát Frans
Timmermans, az Európai Bizottság első
alelnöke nyitotta meg. „Gondolják át
újra ezt a kormányrendeletet, ne paran-
csoljanak megálljt a jogállamiság felé
vezető fejlődésnek. Nézzék meg, mi
mindent elértek már a korrupcióellenes
harc során, ezt nem szabad elfelejteni” –
hangsúlyozta Timmermans. Hozzátette:

minden román állampolgár megérdemli,
hogy egy korrupciómentes országban
éljen.

A vitában felszólalt Sógor Csaba
RMDSZ-es európai parlamenti képvi-
selő, aki szintén bírálta a román kormány
döntését, másfelől rámutatott az ország
igazságszolgáltatási rendszerében létező
rendellenességekre, amelyek orvoslása
feltétlenül szükséges egy független, át-
látható és kiegyensúlyozott rendszer ki-
építéséhez. Az erdélyi képviselő
elmondta: Romániában az igazságszol-
gáltatási rendszer az elmúlt években sem
működött hibátlanul, a helyzet eddig sem
volt olyan jó, mint ahogyan sokan kül-
földről látni vélték, elég, ha csak a ki-
sebbségi kérdésre gondolunk. „A
jogállamiság mindig is ingatag lábakon
állt, számtalan konkrét példát hozhatnék.
Elég, ha arra gondolunk, hogy jelenleg
is zajlik az ország 1989 utáni legnagyobb
titkosszolgálati botránya, amely röviden

arról szól, hogy úgy tűnik: a belügyi
szolgálat közvetlenül befolyásolta az
ügyészségek és bíróságok munkáját, po-
litikai harcokra és leszámolásokra hasz-
nálták az igazságszolgáltatást” – mondta.

Sógor Csaba kitért arra is, hogy a
mostani helyzetben a polgárok pontosan
észlelik a kormánypártok valódi szándé-
kát, ám a választások után két hónappal
tehetetlenek, még azok is óriásit csalód-
tak, akik a baloldalra szavaztak. „Romá-
nia forrong, dühös emberek vannak az
utcákon, ez a düh pedig érthető. A meg-
oldás nem egy olyan igazságszolgáltatás,
amely megbosszulja ezeket a támadáso-
kat és még több politikus ellen indít el-
járást, hanem egy méltányos, a
jogállamiságot tiszteletben tartó és a tár-
sadalom, nem pedig egyes csoportok ér-
dekeit szolgáló rendszer. Olyan rendszer,
amilyen még nem volt Romániában” –
fogalmazott Sógor Csaba. (közlemény)
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Budapestre látogatott 
Vlagyimir Putyin

Megérkezett Budapestre Vlagyimir Putyin, az orosz
elnök gépe csütörtök kora délután szállt le a Liszt
Ferenc-repülőtéren. A látogatás része a legfelső
szintű, évenkénti magyar–orosz tárgyalássorozat-
nak. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és kül-
ügyminiszter korábban elmondta, hogy a
látogatáson gazdasági, energetikai és kulturális kér-
dések kerülnek szóba. Vlagyimir Putyin legutóbb
2015. február 17-én tett munkalátogatást Budapes-
ten, és az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott
tárgyalásain megállapodás született a hosszú távú
orosz–magyar gázszállítási szerződéssel kapcsola-
tos kérdések megoldásáról. A magyar kormányfő és
az orosz elnök legutóbb tavaly február 17-én talál-
kozott. (MTI)

Közzétették a Brexit-tárgyalások
tervezett részleteit

Közzétette a Brexit-tárgyalások tervezett stratégiáját
részletező „Fehér könyvet” csütörtökön a brit kor-
mány. A 77 oldalas összefoglaló jórészt azoknak a
céloknak a részletes kifejtése, amelyeket Theresa
May miniszterelnök ismertetett a múlt hónapban. A
tanulmány egyik leglényegesebb eleme ennek meg-
felelően az, hogy az Egyesült Királyság az EU-tag-
ság megszűnése után nem kívánja fenntartani
tagságát az Európai Unió egységes belső piacán
sem, de új stratégiai viszonyrendszer kiépítésére tö-
rekszik az unióval. E kapcsolatrendszer szerves
része lenne a brit kormány szándéka szerint egy
„nagyratörő és átfogó” szabadkereskedelmi megál-
lapodás megkötése az unióval. (MTI)

Erdogan: a terrorizmus elleni
harcban nemzetközi 
megegyezésre van szükség

A nemzetközi terrorizmus elleni harcban nemzetközi
megegyezésre van szükség – hangsúlyozta Recep
Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön Ankarában,
Angela Merkel német kancellárral közösen tartott
sajtótájékoztatón. Erdogan kiemelte: ebben a küz-
delemben különösen fontos Németország mint
NATO-szövetséges szolidaritása Törökországgal.
Merkel nyomatékosította: Berlinnek és Ankarának
szorosan együtt kell működnie a terrorizmus minden
formájával szemben, beleértve a szakadár Kurdisz-
táni Munkáspárt (PKK) lázadóit is. (MTI)

Több tucat dzsihadistával 
végzett a török hadsereg

Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet 51 dzsihadis-
tájával végzett a török hadsereg az elmúlt 24 órában
az észak-szíriai el-Báb város térségében – közölte
csütörtökön a török vezérkar. A beszámoló szerint a
török hadsereg 329 célpontra mért légi és száraz-
földi csapást a beavatkozás keretében, például bú-
vóhelyekre, raktárakra, pokolgéppel megrakott
járművekre, ágyúkra. Ankara augusztus 24-én Euf-
ráteszi Pajzs fedőnéven indított hadműveletet
Észak-Szíriában, hogy a lázadó Szabad Szíriai Had-
sereget támogatva megtisztítsa a határ menti terü-
leteket a terrorszervezetektől, köztük az Iszlám
Államtól. A dzsihadisták második legfontosabb szíriai
központjának, el-Bábnak az ostroma két hónapja
tart. (MTI)

módosításait, amelyeket közös állásfoglalásban ítélt el
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és
Frans Timmermans, a testület bel- és igazságügyi
együttműködésért felelős biztosa. 

Ezzel az ügy begyűrűzött az Európai Parlamentbe is,
ahol a néppárti frakció arra kérte a romániai hatósá-
gokat, fontolják meg döntéseiket, mert semmit sem nyer-
nek azzal, ha részrehajlóan, elfogultan és
rosszhiszeműen közelítik meg a dolgokat. 

A vita itt is hamarosan elfajult. Egyesek a demokra-
tikus választások eredményeinek megváltoztatására irá-
nyuló kísérletet, mások bűnöző kormányt emlegettek,
megint mások a belügyekbe való beavatkozásról és a
szuverenitás megsértéséről beszéltek. 

A hangadó Monica Macovei az EU azonnali és „ke-
mény közbelépését” követelte, egy másik romániai kép-
viselő azzal vádolta Timmermanst, hogy „segítséget
nyújt” a kormány megbuktatásához. Egyszóval pátosz-
szal teli, de tulajdonképpen felesleges vita volt. Arra
volt csak jó, hogy a hazai botrányokat kivigyük a nem-
zetközi színtérre. Ami azt igazolja, hogy még messze ál-
lunk a politikai érettségtől, és ezáltal attól is, hogy
demokratikus jogrendet, politikai stabilitást, gazdasági
biztonságot és élhető életet biztosítsanak az emberek-
nek.

A politikai cirkusznak, azon kívül, hogy egyesek jól
szórakoznak, a futballdrukkerek kiélhették agresszivitá-
sukat, fiatalok a tereken randevúztak, más hatása is
volt. Egy beruházási alap máris visszavonta 100 millió
eurós befektetési ajánlatát, a lej rohamosan értéktele-
nedik az euróval szemben. És még nem látni a végét…

A petárda és könnygáz
demokráciája

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az Európai Parlamentben is aggódnak a romániai
jogállamiságért

Több mint ötszázalékos gazdasági
növekedésre alapozva fogadta el
az idei állami költségvetés terve-
zetét a kormány kedden. A terve-
zetben 815 milliárd lejes GDP-vel,
1,4 százalékos inflációval és 4,46
lejes euróárfolyammal számol-
nak.

A központi költségvetést az előző évi-
nél több mint 15 százalékkal magasabb
bevételekre számítva dolgozta ki a Sorin
Grindeanu vezette szociálliberális kabi-
net, amely a kiadási oldalon 15,5 száza-
lékos növekedést irányzott elő.

A kabinet a teljes államháztartás szint-
jén 254,7 milliárd lejes bevételekkel szá-
mol, ennél pedig 24 milliárd lejjel többet
akar költeni. A költségvetési hiány így a
GDP 2,96 százalékára rúgna.

A kormány közleménye kiemeli: több
mint ötven százalékkal 16,3 milliárd
lejre növelte a védelmi minisztérium
költségvetését, amely így – Románia

nemzetközi kötelezettségvállalásainak
megfelelően – eléri a GDP 2 százalékát.

A költségvetési tanács arra figyelmez-
tette a kormányt, hogy az államháztartás
bevételei tekintetében túlságosan derű-
látó volt, a – közalkalmazotti béremelé-
sekkel bevállalt – kiadásokat pedig
alábecsülte. A nemzetközi pénzintézmé-
nyek (IMF, Világbank, Európai Bizott-
ság) mindegyike 4 százalék alatti
gazdasági növekedést valószínűsít idén
Romániában.

Az államháztartás bevételei tavaly a
GDP 30 százaléka alá csökkentek, mi-
után 2016. január elsején 24-ről 20 szá-
zalékra csökkentették a héát
Romániában. Idén újabb 1 százalékpont-
tal 19 százalékra csökkent a héa, a kor-
mány pedig további nyugdíj- és
béremelésekről döntött.

A gazdaságpolitikát évek óta megha-
tározó szociálliberális parlamenti több-
ség sorozatos adócsökkentésekkel és

béremelésekkel érte el az uniós szinten
élen járó gazdasági növekedést, amely
főleg a belső fogyasztás ugrásszerű nö-
vekedésén alapul. Bukarest a 2015-ös
évet még 0,8 százalékos GDP-arányos
államháztartási deficittel zárta, a tavalyi
évet pedig már mintegy 2,82 százalékos,
uniós módszertannal számolt (ESA-) hi-
ánnyal zárta.

A kormány arra hivatkozik, hogy az
euróövezet átlagos költségvetési hiánya
is meghaladja a 2 százalékot, miközben
adósságterhei meghaladják a GDP 90
százalékát. Az államadósság jelenleg a
GDP 37,5 százalékát teszi ki, és – egy
kedden elfogadott törvénytervezet sze-
rint – év végéig sem haladhatja meg a 40
százalékot. A kormány azzal számol,
hogy az eladósodás mértéke a legrosz-
szabb forgatókönyv esetén sem haladja
meg 2020-ig a GDP 43,3 százalékát.
(MTI)

Több mint ötszázalékos gazdasági növekedésre 
alapoz a kormány

Az elnök is az alkotmánybírósághoz fordult 
a kormány sürgősségi rendelete miatt

mint százezer – ellenzéki források sze-
rint csaknem kétszázezer – ember tilta-
kozott békésen a szociálliberális
kormány eljárása ellen, amíg egy erősza-
kos csoport és a csendőrség közti össze-
csapások miatt végül el kellett
menekülniük a térről.

„Azért van az országnak kormánya,
hogy kezelje az ilyen helyzeteket, és
nem azért, hogy éjszaka hozzon sürgős-
ségi rendeleteket” – jegyezte meg az ál-
lamfő.

Johannis egy újságírói kérdésre rea-
gálva kitért arra az – igazságügyi tárca
által cáfolt – értesülésre is, miszerint a
Grindeanu-kabinet egyetlen szervezetbe
készülne összevonni a korrupcióellenes
ügyészséget (DNA) és a szervezett bű-
nözés és terrorizmus elleni vádhatóságot
(DIICOT).

„A kormány azt is megígérte, hogy
nem fogja sürgősségi rendelettel módo-
sítani a büntetőjogot és nem tűzi ezt (be-
jelentetlenül) napirendre (...) Szeretném
világosan megüzenni a kormánynak: el
a kezekkel a DNA-ról!” – szögezte le az
államfő.

Közben csütörtökön bejelentette le-
mondását Florin Jianu, a kormány keres-
kedelmi és vállalkozásfejlesztési
minisztere, tiltakozásképpen amiatt,
hogy a kabinet az utcai tüntetések elle-
nére kedd éjszaka sürgősségi rendelettel
módosította a Btk-t, és így korrupcióval
vádolt politikusok tucatjait mentette meg
a felelősségre vonástól.

„Arra gondoltam, hogyan fogok a

gyermekem szemébe nézni és mit mon-
dok neki néhány év múlva? Hogy apa
gyáva volt, és olyasmihez járult hozzá,
amivel nem ért egyet, vagy azt, hogy
emelt fővel lépett ki egy olyan történet-
ből, amely nem az övé? (...) Akik ismer-
nek, tudják, hogy ki nem állhatom a
hazugságot és a szélhámosságot” – írta
közösségi oldalán a távozó miniszter, aki
korábban a Victor Ponta vezette kor-
mánynak is tagja volt.

Jianu hozzátette: azért várt két napot
lemondásával, mert remélte, hogy leg-
alább a kiváltott közfelháborodás „hibá-
juk kijavítására” készteti azokat, akik a
sürgősségi rendeletet kezdeményezték.
„Ha ezt nem tették meg maguktól, talán
az én példám hasznos lesz számukra” –
zárta nyilatkozatát a leköszönő minisz-
ter. (MTI)
A PSD egyik alelnöke is a rendelet 
visszavonását szorgalmazza

Mihai Chirica, Jászvásár (Iaşi) polgár-
mestere, a Szociáldemokrata Párt (PSD)
megyei szervezetének elnöke egy csü-
törtöki sajtóértekezleten felszólította a
kormányt, hogy vonja vissza a kedd este
elfogadott, a büntető törvénykönyvet és
a büntető perrendtartási törvénykönyvet
módosító 2017/13-as sürgősségi kor-
mányrendeletet. A polgármester ugyan-
akkor kérte Florin Iordache igazságügyi
miniszter lemondását, és felszólította
Liviu Dragnea pártelnököt, hogy orvo-
solja az elkövetett hibákat, mert ‘lehető-
sége van rá, és hatalmában áll megtenni’.

‘Azt ajánlom a miniszterelnöknek és
pártelnöknek, hogy a legsürgősebben

vonják vissza a kormányrendeletet, ter-
jesszenek elő a parlamentben egy tör-
vénytervezetet, szervezzenek közvitát,
hallgassák meg a szakemberek és a civil
társadalom véleményét, és hagyjuk,
hogy a demokratikusan megválasztott
parlament döntést hozzon ebben az
ügyben’ – jelentette ki Chirica.

Hangsúlyozta: ‘helyre kell állítani a
társadalmi békét’ és kérte Florin Iorda-
che igazságügyi miniszter lemondását,
aki – véleménye szerint – ‘egyedül fele-
lős’ a kialakult helyzetért.

A polgármester felszólította Liviu
Dragneát, hogy javítsa ki az elkövetett
hibát. ‘Egy nagy hatalommal bíró ember,
aki profi módon megszervezte a kam-
pányt, amely a PSD választási győzel-
méhez vezetett. Szemére vetem, hogy
nem sikerült hozzáértő embereket vá-
lasztania maga köré, és nem hallgatta
meg azok tanácsát, akik számítanak. Fel-
szólítom, hogy orvosolja az elkövetett
hibákat, mert lehetősége van rá, és hatal-
mában áll megtenni’ – mondta Chirica,
aki hozzátette, nem áll szándékában át-
venni a PSD vezetését. Chirica szerint a
PSD-nek folytatnia kell a kormányzást,
ám Románia ‘szinte teljesen indokolat-
lanul olyan állapotba került, mint 1989-
ben, hogy több tucat városban százezrek
vonulnak az utcára, hogy hangjukat hal-
lassák’.

‘Úgy döntöttem, hogy megmondom
az igazságot, hogy ne kelljen szégyen-
keznem a jászvásáriak, a saját pártom és
a lelkiismeretem előtt’ – magyarázta a
jászvásári polgármester. (Agerpres)

(Folytatás az 1. oldalról)



REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált 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)
Válasszon egy jól fizető állást 2017-ben!
4 CSILLAGOS NÉMETORSZÁGI SZÁLLODÁKBA keresünk TAKARÍTÓKAT. Nők, férfiak és
párok is jelentkezhetnek. Ingyenes betanítást, kiutaztatást és szállást biztosítunk. További információkért
érdeklődjön a 0740-223-377-es telefonszámon. Jelentkezzen most, hogy biztosan meglegyen a helye a
következő induló csapatunkban! (59316-I)
UDVARFALVI VIRÁGKERTÉSZETBE személyeket alkalmazunk azonnali kezdéssel. Távoliaknak
szállást biztosítunk. Érdeklődni a 0744-810-720-as telefonszámon. (58662-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (ko-
porsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
KERESKEDELMI CÉG ÁRUKIHORDÓ-RAKTÁROST alkalmaz előnyös bérezéssel. Tel. 0744-707-
550. (18473-I)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18471-I)
A PETRY CÉG marosvásárhelyi hentesboltjaiba ELADÓKAT alkalmaz. Milyen egy igazi petrys
eladó? Kedves, mosolygós, hatékonyan kommunikál, nyitott az új dolgok megtanulására, szereti fejlesz-
teni saját képességeit. Ennél többre nincs is szükség ahhoz, hogy a csapatunk tagjává válj! Tapasztalat
nem szükséges, mindenkit betanítunk. Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.-I)
AUTÓMOSÓ KÁVÉZÓJÁBA RECEPCIÓSLÁNYT alkalmazunk hosszú távra, magyar-román nyelv-
tudással. Tel. 0737-527-718. (18492-I)
ALKALMAZUNK ELÁRUSÍTÓT marosvásárhelyi üzletbe. Tel. 0740-065-475, 0265/263-772. (18499)
BUCSINON található VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Házaspárok előnyben. Tel.
0745-696-055. (18506-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET. Tel. 0745-696-055. (18506-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra. Tel. 0744-644-026. (18502)
FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására. Tel. 0745-520-408. (58695-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bó-
nuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon.(59308-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, köny-
nyebb és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és
írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyar-
országra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a
0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59309-I)
ALKALMAZUNK főállásba TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET. Tel. 0742-964-797. (18494-I)
Az ALKONY KFT. NŐT alkalmaz VIRÁGKÖTÉSRE. Jelentkezni személyesen önéletrajzzal a délelőtti
órákban a cég székhelyén lehet: Marosvásárhelyen, a Dózsa György u. 71. szám alatt. (sz.-I)
NYERGESVONTATÓRA GÉPJÁRMŰVEZETŐT alkalmazunk. Tel. 0755-536-934. (sz.-I)
NÉMETORSZÁGBA keresünk RAKTÁRI DOLGOZÓKAT, TARGONCÁST, VILLANYSZERELŐT,
ÉPÍTŐIPARI MUNKÁST minimális németnyelv-tudással. Más lehetőségek is vannak. Tel. 0741-388-
605, info@realjobs.eu (59325)
A ROHID CONSTRUCT KFT. alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES, VASBETONSZERELŐ SZAKMUNKÁ-
SOKAT hosszú távra, budapesti munkákra. Magas kereseti lehetőség. Tel. 0773-391-682. (58758-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel.
0734-123-877. (18508-I)
BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Életrajzot az
electrosec@rdslink.ro e-mail-címre várunk. (59348-I)
A MAROS MEGYEI  KÜKÜLLŐSZÉPLAK KÖZSÉG  POLGÁRMESTERI HIVATALA 2017.
március 1-3. között versenyvizsgát tart két KEZDŐ KÖZTISZTVISELŐI INSPEKTORI állás elfoglalá-
sára a mezőgazdasági és a szociális osztályon.  Feliratkozási határidő: 2017. február 20. További infor-
mációk hétfőtől csütörtökig  8-15 óra között a 0265/456-190-es telefonon vagy a www.primariasuplac.ro
honlapon. (59351-I)
MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal ÁLTALÁNOS  ASSZISZTENST alkalmaz szászrégeni mun-
kapontjára.  Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8–16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)
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Ha a medve borús időre ébred,
úgy mancsaival kitörli az álmot, és
nem megy vissza barlangjába,
hanem elindul táplálék után, vagyis
vége a téli időjárásnak, közel van a
tavasz”. Ehhez kapcsolódik az a hi-
edelem, hogy „ha szenteléskor szé-
pen égnek a gyertyák, sok méz lesz
az évben. Ha a gyertyák szentelés
közben elalszanak, sem mézből,
sem másból nem lesz jó termés”.

Mindkét esemény tulajdonkép-
pen az újjászületés kultikus jelképe.
A medve az évben először bújik ki
„sötét” rejtekéből, a gyertya pedig
a fény, a megújulás jelképe, a köze-
ledő tavaszt jelzi, amelynek a nép-
szokás szerint a rituális eseménye a
farsang. A katolikus hit szerint Szűz
Mária negyven nappal Jézus szüle-
tése után mutatta be gyermekét a je-
ruzsálemi templomban. A jelen lévő
agg Simeon Jézust a nemzetek
megvilágosítására szolgáló világos-
ságnak nevezte. Innen ered a szen-
telt gyertya és a gyertyaszentelés
szokása is, amely tulajdonképpen a
megújulás, ha úgy tetszik, egy új
eszme, hit szimbólumává vált a ke-
resztény liturgiában. A meggyújtott
gyertya tulajdonképpen Jézus lelke,
amely megvédi a házat a „rossz
szellemektől”. 

Egyes néprajzkutatók szerint az
a hiedelem, hogy gyertyaszentelő
napján hagyja el barlangját a medve
– a magyar kultúrterületen –, Er-
délyből származik. Ennek népsze-
rűsítéséhez Jókai Mór járult hozzá,
aki az Új földesúrban írja: „A
medve igen nagy filozófus. Míg de-
rültek az élet napjai, addig élvezi
azokat, s ha zordulni kezdenek, nem
keres idegen hazát, mint a gólya,
nem is megy rabolni az erdőbe,
mint a farkas, nem megy szolgálni,
mint a kutya, hanem behúzza magát
egy csendes, előre kiszemelt odúba,
ott összekuporodik s nagy nyugvás-
sal várja, hogy melyikük unja meg
hamarabb a passzív ellenállást: ő-e
vagy a tél?” De az is valószínű,
hogy Jókai erdélyi barangolásai kö-
zepette hallhatta ezt a népi hiedel-
met, és emelte be regényébe. 

Kopacz András, az állatkert zoo-
lógusa szerint a fogva tartott állatok
a mesterséges táplálás miatt „elfe-
lejtették” ezt a napot, így csupán
szimbolikusan engedik ki őket a ki-
futókban kialakított barlangjukból.
Ha ennek a hiedelemnek az etoló-
giai valóságát vizsgáljuk, kiderül,
hogy ez a szokás az utóbbi évtize-
dekben igencsak megváltozott. Tu-
lajdonképpen az enyhe időjárás
miatt a hibernáló medve, sok eset-
ben már a bocsát tápláló anya-
medve erősödni, a visszahúzódó
hótakaró alól előbukkanó táplálé-
kért merészkedik ki a barlangjából.
Sajnos, ez a szokás felborult,
ugyanis – ha csak a kárpáti barna-
medvéről beszélünk – az erdők ir-
tása, az élettér szűkülése, illetve a
túlszaporodás miatt egyre több
medve – főleg a hímek – nem húzó-
dik el, hanem folyamatosan táplá-
lékkeresésben vannak, és gyakran
meglátogatják a lakott települése-
ket. Tudni kell, hogy  a medve vi-
selkedését nagyban befolyásolja,

hogy bőséges vagy szegényes a táp-
lálék, s hogy szűkült az élettere,
ugyanis az egy állatra jutó táplálék-
begyűjtő hely csökkenésével konf-
liktushelyzetbe kerül fajtársaival.
Erre ráadás a kiterjedt gazdasági te-
vékenység és a turizmus fejlődése,
a zajkeltés, ami fokozza az amúgy
is leszűkített mozgásterű állat ve-
szélyérzetét. Azonkívül, hogy a
medve lekényszerül a településekre,
ahol a kertekből, a szemétből köny-
nyebben szedi össze a táplálékot,
egyre gyakrabban lehet az erdőben
is találkozni vele. Legtöbb esetben,
ha az ember tisztelettudóan viselke-
dik, ez a találkozás békés. A medve
dörmögéssel, prüszköléssel jelez és
elmenekül. Az embernek minden-
képpen csendben vissza kell vonul-
nia a területéről. Általában a
medvék jól bejáratott úton, med-
vecsapáson járják be területüket,
ezért megtörténhet, hogy véletlenül
keresztezzük a csapást, így, ha ele-
inte békésnek is tűnik, viselkedése
kiszámíthatatlan, egészen váratla-
nul támadhat. A támadásra készülő
medve rendszerint félelmetesen
morog vagy velőtrázóan üvölt, két
lábra állva igyekez meggyőzni ben-
nünket, hogy „itt ő az úr”. Minden
olyan alkalommal támad, amikor
közvetlenül veszélyeztetve érzi
magát, ezért is a találkozáskor nem
tanácsos hangoskodni, hadonászni,
ugyanis a csendjében, biztonságá-
ban háborgatott medve veszélyes.
Ha anyamedvével és bocsokkal ta-
lálkozunk, ez fokozottan érvényes,
ha a medvében feltámad a gyanú,
hogy a bocsok veszélyben vannak,
vagy ha az ijedtség jeleit mutatják,
azonnal támad. Az ilyen találkozás
azért is veszélyesebb, mert a bocsok
lassabban tudnak menekülni, s
ameddig az anyamedve nem érzi
biztonságban a kicsinyeket, addig
támadhat. Ez az ösztön nemcsak
akkor erősödik, ha a medve észre-
veszi, hogy a bocsok megijedtek,
hanem akkor is, amikor úgy érzi,
hogy az ember és medve közti tá-
volság túl kicsi. Természetesen ezt
ő ítéli meg, így soha nem tudhatjuk,
mikor fordul ellenünk. 

Az állatkerti tevékenység, a feb-
ruár 2-i medvefoglalkozás – ame-
lyet nemcsak Marosvásárhelyen,
hanem a világ több állatkertjében,
ahol medvét is tartanak, megszer-
veznek – egyik célja, hogy az em-
berek, a gyerekek jobban
megismerjék a Kárpátok legna-
gyobb emlősének viselkedését. Hi-
szen ha tudjuk, hogy hol szeret
leginkább tartózkodni, mikor vár-
ható, hogy bocsokkal keresi a táp-
lálékát, és mi előre jelezzük neki
jelenlétünket, vagy csendben, tisz-
telettudóan barangolunk az erdő-
ben, akkor a találkozás elkerülhető,
vagy legalábbis élmény lehet.

Gyertyaszentelés napján örül-
nünk kell a természet megújulásá-
nak, gazdagságának, ajándékának,
s annak, hogy környezetünkben
még vannak olyan gyönyörű he-
lyek, ahova érdemes időnként elvo-
nulni, távol a civilizáció zajától, és
a szabadban találkozhatunk olyan
állatokkal, amelyeket mások csak
rács mögött láthatnak. 

Medvenap az állatkertben 

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 (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, pékséggel,  valamint az ehhez tartozó berendezésekkel,  kapusszobával.  A
kikiáltási ár 95.000 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 február 10-én
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. 

A Cris Consult SPRL és a  Mureş Insolvency SPRL felszámolókonzorcium, a  TEXTIL ITECO KFT. cégfelszámolója 
nyilvános árverést hirdet 

az adós cég javainak egyben történő értékesítésére: 
– kötő- és varrógépek, mérő-, ellenőrző és állítóműszerek és berendezések, szállítóeszközök, bútorzat, irodai felszerelés,
védőfelszerelés, valamint  más tárgyi aktívák és leltári tárgyak.  Kikiáltási ár 1.269.501,60 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. A
javak teljes jegyzéke megtekinthető a felszámoló székhelyén és a www.smdamures.ro weboldalon. 
Az árverést február 10-én 13 órától a felszámoló székhelyén – Marosvásárhely, Gen. Avramescu utca 4. szám – tartják és
péntekenként azonos időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig. 
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező
részvételi garanciát, a részvételi díjat és a feladatfüzet ellenértékét legkésőbb 24 órával az árverés meghirdetett időpontja előtt. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096, 0744-708-080 telefonszámokon. 

(Folytatás az 1. oldalról)
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Idén 16 ország fája mellett a magyar-
országi Év Fája verseny győztesére, a
Jászai Mari téri platánra is lehet sza-
vazni az Európai Év Fája versenyen feb-
ruár végéig a kezdeményezés
honlapján.

Tavaly a 250 ezer szavazó közül több mint
72 ezer a magyar fát támogatta, ezzel a báta-
széki molyhos tölgy elsőként végzett a verseny-
ben – áll a magyar kihívást szervező Ökotárs
Alapítvány MTI-hez eljuttatott közleményé-
ben. Az Európai Év Fája verseny célja, hogy
felhívja a figyelmet a fák és az emberek közötti
kapcsolatok fontosságára, a faegyedek és fa-
csoportok európai kulturális és természeti örök-
ségben betöltött szerepére és jelentőségére.

Magyarországot a nemzetközi mezőnyben a
budapesti Jászai Mari tér legszebb platánja kép-

viseli, amely 2016 novemberében, a verseny
történetében első budapesti faként, 3545 szava-
zattal lett Magyarországon az Év Fája cím bir-
tokosa.

Idén Anglia, Belgium, Bulgária, Csehország,
Észak-Írország, Észtország, Írország, Francia-
ország, Lengyelország, Litvánia, Magyaror-
szág, Németország, Skócia, Spanyolország,
Szlovákia és Wales jelöltjei versenyeznek egy-
mással. Az idei döntősök között megtalálható
Európa egyik legöregebb fája is, a litván Stel-
muzé tölgy vagy olyan fák, amelyek együtt nőt-
tek fel a körülöttük játszadozó gyermekekkel,
illetve olyan városi fejlesztések túlélői is, mint
a walesi Brimmon tölgy.

Idén először egy szavazó két fára is leadhatja
voksát a február 28-ig tartó szavazáson. Az
eredmény március 21-én, az erdők világnapján,
a brüsszeli díjátadón derül ki.

A verseny történetében három alkalommal
nyerte el magyar fa az Európai Év Fája címet,
évente pedig több mint 200 ezer szavazat érke-
zik az egyedekre.

A nemzetközi versenyt az Environmental
Partnership Association szervezi, a magyar for-
dulót pedig a hat alapítványt tömörítő EPA ma-
gyar tagja, az Ökotárs Alapítvány. A
mozgalomban évente több százezren vesznek
részt, a versengő országok száma pedig a kez-
detek óta ötről tizenhatra emelkedett.

A Jászai Mari téri platánt 1936-1938 körül
ültették el a téren, amelyet eredetileg 1903-ban
parkosítottak, és sokáig a Rudolf tér nevet vi-
selte. A területet 1950-ben keresztelték át Jászai
Mari térre, a magyar színésznő születésének
100. évfordulója alkalmából. Az itt álló faóriás
az ország egyik leglátogatottabb faegyede,
amelynek képét számtalan családi album őrzi
az alatta megpihenők képmásaival. (MTI)

Az Európai Év Fája 
– 16 ország van versenyben

Szerkesztette: Antalfi Imola

Egy szurikátakölyök a Kecskeméti Va-
daskert legújabb és egyben legfiata-
labb lakója, egy megfelelő társsal
tavasszal már egy új kolónia alapítója
lehet.

Zomboryné Polyák Irén, a Kecskeméti Va-
daskert igazgatóhelyettese az MTI-nek el-
mondta: a kis szurikáta (Suricata suricatta) alig
egy hónaposan, még novemberben érkezett Bu-
dapestről.

Valószínűleg az anyja nem tudta gondozni,
ezért nagyon legyengült, így találtak rá az ál-
latkert dolgozói a kifutóban. A gyógykezelés-
nek köszönhetően ugyan felerősödött, de mivel
a kolóniája már nem fogadta volna vissza, a Fő-
városi Állat- és Növénykert vezetése felaján-
lotta a kis kölyköt a kecskeméti intézménynek.
A szurikáta Kecskemétre kerülését követően is
különleges gondoskodást igényelt és volt némi
kockázata is a befogadásának, ezért mostanáig
titokban tartották érkezését.

A kölyök jelenleg az igazgatói irodában éli
mindennapjait. Az eredetileg neki kialakított,
infralámpával állandó hőmérsékleten tartott he-
lyiséget ugyanis a maláj harci tyúknak és a leg-
nagyobb hidegekben kikelt kilenc csibéjének
kellett átengednie. A szurikáta sem vészelné át
a hetek óta tartó hideget, Tokovics Tamás igaz-
gató szobájában azonban szintén folyamatos
meleget tudnak neki biztosítani és ott szabadon
jöhet-mehet kedvére. Kapott, homokot, hogy
kaparászhasson és búvóhelyet is kialakítottak
neki.

Az igazgatóhelyettes szerint sokat játszik,
plüssállatai között szívesen alszik és szépen fej-
lődik. Így persze valamennyire az embereket is
megszokja, bár azt nem szeretnék, ha teljesen

megszelídülne, viszont a vadaskert egyik köz-
kedvelt programja, a látványetetés során nem
baj, ha némileg elfogadott számára az ember je-
lenléte.

A természetben mindenevő kis ragadozó ét-
rendje nagyon vegyes: a zöldségeket és gyü-
mölcsöket nyersen és párolva egyaránt kedveli,
de nagy kedvence a főtt csirkehús és a csontos
nyak is.

Zomboryné Polyák Irén a szurikáták hang-
jelzéseiről kiemelte, hogy azoknak pontos je-
lentésük van. Csak a veszélyre hat különféle
jelzést használnak. Ennek megfelelően hanggal
jelzi a kis kölyök azt is, ha játszik, ha éhes vagy
csak éppen egy kis gondoskodásra vágyik.
Ilyenkor az igazgató felveszi és egy kis simo-
gatással megnyugtatja.

Jelenleg két idősebb hím szurikáta lakója van
a Kecskeméti Vadaskertnek. Amennyiben sike-
rülne tavasszal a kis nősténynek valamelyik ál-
latkertben megfelelő párt és társakat is találni,
egy új kolónia alapítói lehetnének.

Magyarországon a szurikáta az állatkertek-
ben a legkedveltebb mongúzfaj. (MTI)

Társra vár a szurikátakölyök 
a Kecskeméti Vadaskertben

Bemutatták A magyar nyelv nagy-
szótára hatodik kötetét, valamint
online változatát szerdán Budapes-
ten. Az eseményen Lovász László, a
Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) elnöke elmondta: a magyar
nyelvtudomány nagy adósságát
törleszti a húszkötetesre tervezett
sorozat.

Más, illékonynak bizonyuló tudomá-
nyos eredményekkel szemben A magyar
nyelv nagyszótára az örökkévalóságnak
készül – fűzte hozzá az akadémia elnöke,
aki úgy vélte: a nyelv megértése, haszná-
lata és művelése a szótárral kezdődik,
ezért hatalmas a munka, amelyet a szótár
készítőinek el kell végezniük. „Töreked-
niük kell a teljességre, a tudományos
szemlélet érvényesítésére, az értékmen-
tésre és arra, hogy hiteles pillanatfelvétel
készüljön a folyton változó nyelv állapo-
táról. Eközben tisztában vannak azzal is,
hogy az élő nyelv tengerének minden
cseppjét nem lehet megragadni, sem
nyomtatott, sem digitális formában nem
lehet teljesen megőrizni” – fogalmazott
Lovász László, aki emlékeztetett arra is: a
Magyar Tudományos Akadémiát eredeti-
leg a magyar nyelv művelésére alapították.

Kenesei István, a sorozatot gondozó
MTA Nyelvtudományi Intézet vezetője
hangsúlyozta: a hatodik kötettel a sorozat
oldalszáma hétezerre, az összes szócikk
száma több mint 15 ezerre nőtt, utóbbiak
összesen csaknem 50 ezer jelentésegységet
tartalmaznak, 170 ezer példamondattal il-
lusztrálva. A szótári címszavakat több mint
60 lektor ellenőrzi a tudomány legkülönfé-
lébb területeiről. „Egyszerű kutakodásnál
nekem mint szürke, mezei felhasználónak,
egyetlen szempontom lehet. Akkor fogom
a nagyszótárt használni, ha informatívabb,
mint a Google-keresés” – fogalmazott
Péterfy Gergely író, aki szerint a nagyszó-
tár az alapossággal, a tudomány humaniz-
musával és bölcsességével nyer az online

keresőkkel szemben. „A nagyszótár szó-
cikke maga is irodalom. Kiterjesztett kata-
lógusirodalom, amely úgy válogatja össze
az idézeteket, hogy azok a puszta összes-
ségüknél lényegesen tágabb jelentést nyer-
nek. Egymásra mutatnak, ironikusan,
játékosan felülírják egymást. És nem utol-
sósorban a szócikk állást foglal olyan esz-
tétikai, világnézeti, végső soron politikai
vitákban, amelyek a mai létezésünket meg-
határozzák” – mondta el a szerző, aki mél-
tatta a szótár kivételesen sokoldalú és
korszerű szemléletét is.

A nagyszótárak olyan egynyelvű, álta-
lános értelmező szótárak, amelyek törté-
nelmi távlattal rendelkeznek, mindig
korpusz alapján dolgoznak – vagyis konk-
rét szövegeket gyűjtenek össze alapanyag-
ként, és ezek adatainak elemzésével
készítenek szócikkeket –, valamint számos
rétegnyelvből válogatnak a szépirodalom-
tól a köznyelven keresztül a szlengig –
mutatott rá Ittzés Nóra, a sorozat főszer-
kesztője. Kitért arra is, hogy a szótár cik-
kei egyebek mellett nyelvtani
információkat, lexikai minősítést, gyako-
risági mutatót, valamint az adott címszó
hangalaki és grammatikai alakváltozatait
is tartalmazzák. A kötet foglalkozik a fra-
zémákkal, vagyis állandósult szókapcso-
latokkal, valamint új grammatikai
elemzéseket is kínál, a korábbi kötetekhez
képest pedig új szócikktípusként megje-
lent benne a bokrosítás.

Az eseményen bemutatták A magyar
nyelv nagyszótára online változatát is.
Mint Merényi Csaba informatikus el-
mondta, a nagyszotar.nytud.hu címen el-
érhető online szótár mind a hat eddigi
nyomtatott kötet teljes anyagát tartal-
mazza, egységesen kereshető formátum-
ban. Az online szótár használatát
dinamikus súgó segíti, és a szócikkeken
keresztül közvetlenül hozzá lehet férni a
szótár alapjául szolgáló nyelvi adatbázi-
sokhoz is. (MTI)

Bemutatták A magyar nyelv 
nagyszótára hatodik kötetét 

Szójababolajból állítottak elő gra-
fént – egyetlen atomvastagságú
grafitréteget – ausztrál kutatók,
akik szerint a módszerükkel jelen-
tősen csökkenteni lehet az egye-
dülálló fizikai tulajdonságokkal
rendelkező nanotechnológiai anyag
előállítási költségeit.

„A grafén használatának egyik korlá-
tozó tényezője az, hogy sokkal drágább a
többi anyagnál” – idézte a BBC News
Zhao Jun Hant, az ausztrál kormány tudo-
mányos ügynökségének (CSIRO) munka-
társát, aki hozzátette, hogy a grafén árának
csökkenése elősegítené az anyag széle-
sebb körű alkalmazását.

A Nature Communications című folyó-
iratban közölt tanulmány szerint az új el-
járás során a szójababolajat addig hevítik,
amíg „a grafén felépítése szempontjából
kulcsfontosságú elemi építőegységekre
bomlik szét”, majd azonnal lehűtik egy vé-
kony nikkellemezen. Az eredmény egy
rendkívül vékony, négyzet alakú grafénda-
rab. Han szerint a módszer egyszerűbb és
biztonságosabb, mint a jelenlegi eljárások,
amelyek során sűrített gázt és vákuumo-
zást is alkalmaznak.

Mint hozzátette, egy jelenlegi technoló-
giával készült, magas minőségű, tíz centi-

méter átmérőjű graféndarab ára akár a 750
dollárt is elérheti, az új módszerrel azon-
ban jelentősen csökkenteni lehet az előál-
lítási költségeket.

Han reményei szerint a szójababolajból
nyert grafént vízszűrők, napelemek és ak-
kumulátorok készítésénél is fogják hasz-
nosítani.

A grafént 2004-ben fedezte fel a Man-
chesteri Egyetemen az orosz Andrej Geim
és Konsztantyin Novoszelov, akik 2010-
ben Nobel-díjban részesültek kutatásai-
kért. Az egyedülálló fizikai
tulajdonságokkal rendelkező nanotechno-
lógiai anyag valószínűleg forradalmasítani
fogja az autó-, valamint a repülési és űr-
hajózási ipart. (MTI)

Szójababolajból állítottak elő 
grafént ausztrál kutatók

Tokovics Tamás neveli a szurikátát (MTI/Ujvári Sándor)



(…) Most tél van, beállt a patak;
sétálgatok a fák alatt:
öles hóban áll mindegyik,
odvukban mókus aluszik,
s bármily kicsiny az ág, a gally,
mindent fehér szirom takar.

A Nagyhegyszőlő elvadult bokorbozótja
hópihe dunnába burkolózó ágacskái A tél
szépségét idézik. Szerzője William Henry
Davies walesi költő és … hobó. A majd szá-
zadéve fogant sorokat Szabó Lőrinc álmodta
magyarrá.

Köszöntelek, tél! Te szépíted,
nagy virággá te építed
ezt a fát, ötven fekete
karját fehérrel vonva be,
míg a gallyakra millió 
kis fehér kesztyűt húz a hó.

A Nap évről évre végigvándorolni látszik
az útjába kerülő állatövi csillagképeken. A
csillagászat ókori felvirágzásának idején ja-
nuár 21/22-től február 18/19-ig a Vízöntő
csillagkép adott neki otthont. A Vízöntő hava
elnevezés ma is ilyen értelemben használatos,
jóllehet a Nap precessziója miatt csillagké-
pünket ma már márciusban ragyogja be a fel-
kelő nap fénye.

A csillagászok számára viszonyítási helyül
szolgáltak az állatövi csillagképek. Szimbo-
likájuk a csillaghitben fogant. De számtalan
naptári vonatkozása is van a zodiákusnak.

A Vízöntő mitológiai rangját még abban az
időben nyerte, amikor a Közel-Kelet földmű-
velői az időszámítás alapjait megvetették.

Ekkor, öt-hat ezer évvel ezelőtt, a téli napfor-
duló csillagképe volt. Három társával, a Bi-
kával, az Oroszlánnal és a Skorpióval együtt
– a csillagjósok szerint – a naptári sarokpon-
tok és égtájak urai voltak. Ennek emlékét őrzi
János Jelenések könyvében a négy apokalip-
tikus fenevad és a négy evangélista jelképe,
melyek közül az emberarcú angyal testesíti
meg a Vízöntőt.

Február 3. Szent Balázs napja. Balázs ter-
mészetvarázsló nap: a torokfájósokat pa-
rázsra vetett alma héjával füstölik meg még
ma is némely helyt, hogy a fájdalmat, beteg-
séget okozó gonoszt elűzzék. 817 éve, 1200-
tól mint a diákok patrónusára is tekintünk. A
tanulók házról házra járva adományokat
gyűjtöttek az iskolának, és új nebulókat tobo-
roztak.

1468-ban e napon halt meg Johannes Gu-
tenberg. Első nyomtatott munkái: a Weltge-
richt (Utolsó ítélet) című vers, majd egy
vékony latin nyelvkönyv és az 1448-as évre
készített, csillagászati jóslásokat is tartalmazó
naptár.

Hosszú ez a tél, nem akar elmúlni soha.
Belerokkantak már az egyéves galambok is.
Elloncsosodva topognak a háztetőkön,
mint leszázalékolt éjjeliőr a fatelepen(…)

A hosszú tél zsoltárából kívánkozik e né-
hány sor ide; Csoóri Sándor e napon született,
1930-ban.

Gergely Ágnes Almaszedő öregasszonyá-
nak február eleji végső álmát feleltetem reá:

Az évben Vízöntő hava jócskán felébe múlt,
almát szedne a fák alatt, csak ami elgurult,
köténye van az öliben, megrakná jó tele,

csúszik, hámlik a héj, ahogy csak törölné
bele,
négykézláb megy, kapkod, keres, a szép gyü-
mölcs szalad,
horgas ujjával értenyúl a kertkapu alatt,
sötét a szikomorfa benn, az árnyéka fehér,
hófelhő jön észak felöl, idáig el sem ér,
itt nem kell félni, szél se jár, a márvány szélfogó,
itt egy-tömegben áll a füst a földön, mint a hó,
piros bogár megy párosan, együtt botlik a test,
az értelmetlen szenvedélyt a kövek közt keresd,
ahány ott fenn a nagybetű, az mind arany-veréb,
a jobbik válla szaggat-é, vagy villámlott az ég,
jaj, fára mászna, itt belől csak felfelé van út,
jönnek a csőszök, párosan, rázzák a kertkaput,
jaj, szárnya nőne, de mi lesz, ha egyszer
szárnya nőtt,
annyi erő kell még ide, mint ébredés előtt,
térde alatt az ércsomó lilára megdagad,
csak csúszni egyet, mégegyszer a nyelvébe
harap,
gyümölcstermő öreg kezét a sírhoz cipeli,
eljön egy temetőbogár és mécsest tart neki.

175 éve, 1842. február 2-án fejezte be
földi utazásait Bölöni Farkas Sándor, s köl-
tözött ki a Házsongárdba. Az 1834-ben meg-
jelent Utazás Észak-Amerikában című
útirajza a reformkor kézikönyveként méltán
emelte művelődésszervező szerzőjét a Ma-
gyar Tudós Társaság levelező tagjai közé.

Február 6. Ettől a naptól számítják a ma-
gyar űrkutatás kezdetét. Bay Zoltán magyar
fizikus és munkatársai 1946 januárjától bu-
dapesti laboratóriumukban végeztek Hold-
visszhang-kísérleteket. A munka február
6-án hozott eredményt. Azon a napon radar-
hullámokat küldtek a Holdra, és sikerült fel-
fogniuk a visszaverődött jeleket. Bay Zoltán
az európai kontinensen elsőként teremtett
kapcsolatot a világűrrel. (John de Witt egy

hónappal korábban, 1946. január 10-én, az
USA-beli Belmarban végzett hasonló kísér-
letet.)

„Gyermeki fantáziámat különösen a Hold
izgatta – írta volt emlékezéseiben Bay – Késő
estig játszottam az udvaron, és megigézve
néztem, miként húz el a Hold a templomto-
rony mögött…”

Kedves Olvasóm, ugye ismerős a gyer-
mekkori kép. Kiülsz a szabad ég alá, s lesed
a hold aranyát. Jómagam is ezt tettem. S re-
mélem, hogy unokáim unokái is ezt teszik
majd…

De Jules Verne naiv romantikája nem tér,
nem térhet már vissza. Idejét múlta az. A tör-
ténetein felnőtt utolsó nemzedék a ’60-as
évek elején még a majdnem 100 éve megje-
lent Utazás a Holdba és Utazás a Hold körül
regényeiből álmodta magát az első űrutazá-
sokba. Ma már valós a remény, hogy a
Marsra is ember indul a következő évtized-
ben.

189 éve, 1828. február 8-án született a tu-
dományos-fantasztikus irodalom francia
nagymestere.

242 éve, 1775. február 9-én megszületett
Bólyán Bolyai Farkas. Pónyikja a cinterem
mögött jelkép is ma már. A fa gyümölcstermő
öreg kezét óva terjeszti ki a város fölé.

Farkas főműve, az 1832–33-ban megjelent
Tentamen. A tentamen jelentése kísérlet.

A természet kalendáriuma is hetente meg-
ismétlődő szerény kísérlet a szülőföld körbe-
járására, megkísérlett megismerésére. S nem
titkoltan megismertetésére.

A néhanapi sikerültség reményében, mara-
dok kiváló tisztelettel.

Kelt 2017-ben, balázsoláskor

Nimfapapagáj (Nymphicus hollandicus)
Ausztrália szá-

raz belterületei-
nek mozgékony
lakója. Ha sokáig
tart a szárazság,
egyik vidékről a
másikra vándorol.
Ahol jók az élet-
feltételei, ott
egyik költés után
gyorsan követke-
zik a második és a
harmadik. Ha
nem elég a táplá-
lék, újra költözni
kényszerülnek.
Csapatokba ve-
rődve a tengerpar-
tig is elván-
dorolnak. Test-
nagyságuk 30 cm,
színük világos ké-
kesszürke, a szár-
nyukon fehér
mező van, a fejük

világossárga, fülfoltjaik rőtessárgák. A homlokukat hegyes
bóbita ékesíti. Ez a tolldísz a kakaduéra emlékeztet. Az alak-
juk és életmódjuk egyezik a laposfarkú papagájéval. Szoros
párkapcsolatban élnek.
Pettyes éjjeli papagáj
(Geapsittacus occidentali)

A kisebb termetű papagájok közé tartozik. Zöld színezetű,
a hátán sárga és fekete pettyekkel. Ausztrália köves félsiva-
tagjait lakja. Mást nem fogyaszt, csak a Spinifex-fű magjait.
Költés idején ez a tüskés növény megvédi. A fészekkamrát
szorosan a talaj felett készíti, melybe alulról alagutat épít.
Ez a bejárat megvédi a tüske szúrásától. Távol élt az emberi

településektől, ezért évtizedekig senki sem látta. Aztán még-
iscsak felbukkant Ausztrália középső részén.
Remete papagáj (Myiopsitta monachus)

A fészkét fára építi. E fajban az építési ösztön kiemelke-
dően magas fokot ért el. Néha tíz párnál is több társul, és
fákon gallyakból, tövises ágakból méteres nagyságú halmazt
hordanak össze. A költőkamrákba alulról vagy oldalról ve-
zetnek járatok. Ezek az építmények rendszerint mocsaras vi-
déken találhatók. Néha emberi települések közelében is
megfigyelhetők. Az emberek nem kedvelik őket, mert lármá-
juk zavaróan hat. Az indiánok szeretik a fiatal madarak húsát.
Úgy szerzik meg őket, hogy felgyújtják a fészküket. A madár
háta zöld, testalja szürke, világos hullámos harántcsíkokkal,
szárnyai sötétkékek. Testmérete 30 cm. Állatkertekben is tart-
ják.
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Gyümölcstermő öreg kezét a sírhoz cipeli

Kiss Székely Zoltán

Trópusi madarak 
Papagájfélék

Összeállította: Márton Béla

A természet kalendáriuma (CCXLI.)

A gallyakra millió kis fehér kesztyűt húz a hó

Nimfapapagáj (Nymphicus hollandicus)

Pettyes éjjeli papagáj  (Geapsittacus occidentali)

Remete papagáj (Myiopsitta monachus)



Január 27-e, a holokauszt nemzetközi
emléknapja egy augusztusi kánikulai
nap emlékeit idézte fel bennem. A le-
nyűgöző lengyel királyi székhelytől,
Krakkótól hatvan kilométernyire,
erdők takarásában fekszik az egykori
náci haláltáborok központja, Ausch-
witz. A tőle néhány kilométernyire
levő Birkenauval együtt az emberi go-
noszság elképzelhetetlen mélységei-
nek emlékét őrzik.

Az egykori koncentrációs táborok sok ezer
látogatót vonzanak szerte a világból. A
Krakkó központjában levő utazási irodától in-
duló autóbusz utasai különböző nyelvet be-
szélő fiatal és idősebb nők, férfiak, egy-két
serdülőkorú gyermek. Arcukat nézve próbá-
lom elképzelni, hogy ki miért vállalkozott az
útra. Személy szerint ifjú- és felnőttkorom
megrázó irodalmi és filmes élményeinek
helyszínét szeretném megismerni.  Amíg a
belépésre várunk, a vendéglő melletti könyv-
árudában megvásárolom Kazimierz Smolen
magyar nyelvre is lefordított tájékoztató fü-
zetét rajzokkal, képekkel, hasznos magyará-
zatokkal, feltételezhetően hiteles adatokkal
is, ha egyáltalán így utólag pontosan szám-
szerűsíteni lehet az Auschwitzban történt bor-
zalmak következményeit. 

Vastagon púderezett arcú hölgy az idegen-
vezetőnk, aki a falfehér tragikus maszk alól
mondja a tábor történetét, és vezet át a piros
téglából emelt épületek (blokkok) múzeum-
nak berendezett helyiségein, amelyek közül
néhány felújítás miatt zárva van. 

Az elhíresült cinikus Arbeit macht frei,
azaz a Munka szabaddá tesz felirattal ellátott
kovácsoltvas bejárati kapu előtt néhány álta-
lános adat hangzik el arról, hogy az 1939 őszi
hadműveletek után, amikor Oswiecim len-
gyel kisvárost és környékét a terjeszkedő hit-
leri Németország bekebelezte, már
megszületett a gondolat, hogy a sziléziai bör-
tönök telítettségére való tekintettel a tömeges
letartóztatásokat csak akkor lehet folytatni,
ha újabb koncentrációs táborokat állítanak
fel. Ami nem volt újdonság, hisz 1933. január
30-i hatalomra kerülését követően Hitler ha-
marosan elrendelte, hogy Dachauban kiala-
kítsák az első internálótábort és több börtönt
is az ország területén. Ezekbe ellenségeit, a
kommunistákat, később a szocialistákat, to-
vábbá az alkoholistákat, a munkakerülőket, a
köztörvényes bűnözőket, a homoszexuáliso-
kat, a fogyatékosokat, a vándorcigányokat és
a nácikkal nem szimpatizáló keresztényeket
internálták.  A faji elmélet kidolgozása nyo-
mán, amely szerint a felsőbbrendű németek
hivatottak arra, hogy a fokozatosan náci ura-
lom alá kerülő területeken átvegyék a hatal-
mat, született meg a holokausztelmélet is (a
szó jelentése teljesen égő áldozat), amelynek
végrehajtói a fajilag alsóbbrendűnek tekintett
népek, köztük elsősorban a zsidók és a romák
megsemmisítését tűzték ki célul. 

Auschwitz ismert elnevezését hiába keres-
sük. A település nevét jelző táblán a régi len-

gyel név, Oswiecim olvasható. A közlekedési
csomópontnak számító városon kívüli terüle-
ten üresen álló kaszárnyákat szemelték ki in-
ternálótábor céljára. A koncentrációs lágert
(KL) 1940 áprilisában nyitották meg Rudolf
Höss parancsnoksága alatt. A Gestapo, a náci
Németország belső titkosrendőrsége június-
ban irányította az első lengyel politikai fog-
lyokból álló szállítmányt KL Auschwitzba.
Kezdetben 20 épület állt az egykori kaszár-
nyákból. A 14 földszintes épületre a foglyok-
kal emeletet húzattak, és nyolc piros téglás
„blokkal” bővítették a tábort. Ezekben a pin-
cét és a padlásteret is kihasználva egyszerre
13-16 ezer embert tartottak fogva. Számuk
1942-ben emelkedett 20.000 fölé. A foglyok
éheztek a sokszor romlott élelmiszerekből ké-
szült hús nélküli levesből és sovány vacsorá-
ból álló koszt miatt, miközben erejüket
meghaladó 14 órai nehéz munkát végeztettek
velük, s közben verték, ütötték őket, ami a
gyors leromlásukhoz és pusztulásukhoz ve-
zetett – hangzik el az ismertetőben. 

Heinrich Himmler 1941-ben jelölte ki
Auschwitzot az európai zsidóság teljes kiir-
tásának helyszínéül.1942 első hónapjaitól tö-
megesen érkeztek a szállítmányok
Felső-Sziléziától kezdve a szövetséges és a
megszállás alatt tartott kelet-, közép- és nyu-
gat-európai országokból. A foglyok számá-
nak növekedése szükségessé tette a
terjeszkedést. 1941-ben az anyatábortól
három kilométernyire levő Brzezinka nevű
falu mellett kezdték meg egy második tábor,
Auschwitz II. Birkenau építését, majd Mono-
wicében a harmadikat, és 1944-ig újabb 40
altábort alakítottak ki
ipari egységek mellett.
Mindezekből a múze-
ummá átalakított első
kettő látogatható. Bár a
menekülő SS-katonák
igyekeztek elpusztítani a
tömeges kivégzések he-
lyét, az I-es táborban
helyreállították a krema-
tórium kemencéit, a ki-
végzőfalat és a tábori
sorakozó helyén álló,
több fogoly kivégzésére
használt akasztófát. 

A múzeumnak beren-
dezett helyiségekből ki-
rajzolódik a tábor élete.
Az 1-es blokk (épület)
első termében egy hamu-
val teli urna emlékeztet az
áldozatokra. Nagyméretű
táblán olvasható, hogy 1,3 millió embert de-
portáltak Auschwitzba, akik közül 1,1 millió
zsidó volt, 140-150 ezer lengyel, 23 ezer
roma, 15 ezer szovjet hadifogoly, 25 ezer más
nemzetiségű. Az 1,1 millió zsidó közül egy-
milliónyian a gázkamrákban pusztultak el, a
roma foglyokból 21 ezren, a 15 ezer hadifo-
goly többsége úgyszintén.

A 6-os blokkban látható, ahogy kezdetben
három oldalról készítettek felvételt a foglyok-
ról, 1943-tól tábori számukat a karjukra teto-
válták, és a deportálás okát jelezve különböző

színű csillagot kaptak a hideg ellen nem védő
csíkos rabruhára. Az alatta levő fehérneműt
csak hetek elteltével cserélték, mosni a fog-
lyoknak nem volt lehetőségük, ami kedvezett
a járványok, a tífusz, a rüh és más élősködők
terjedésének. 

A deportálás képei között a 4-es blokkban
megdöbbentő sorozat látható a magyar zsi-
dók érkezéséről, kiválogatásáról, a gázkam-
rák előtt állók rémült tekintetéről, a gyilkos
gázt szállító teherautóról. A kb. 200 képet tar-
talmazó albumot egy kárpátaljai zsidó lány
találta meg egy SS-barakk szekrényében a
Dora-Mittelbau láger felszabadításakor. A fo-
tókat 1944-ben az SS azonosítási szolgálatá-
nak két fényképésze készítette. 

A deportáltak eredetét bemutató térképről
kiderül, hogy több mint kétezer kilométerről
is szállítottak foglyokat lezárt tehervagonok-

ban élelem és ivóvíz nélkül. Amikor az
auschwitzi teherpályaudvaron, később a bir-
kenaui szárnyvonal több mint egy kilométer-
nyi hosszú peronján a vagonokat felnyitották,
sokan közülük már halottak voltak. A rako-
dón az SS-tisztek és orvosok válogatták az ér-
kezőket, akik közül a munkaképeseket a
táborba, a foglyok 70-75 százalékát a gáz-
kamrákba küldték.  

A múzeum 4-es számú termében a II-es
birkenaui krematórium gázkamrájának mo-
dellje látható a föld alatti vetkőzőkbe terelt
foglyokkal, akiknek azt mondták, hogy a für-
dőbe mennek. A kétezer személy befogadá-
sára alkalmas 210 négyzetméter alapterületű
helyiség zuhanyozórózsáiból azonban ciklon-
B gázkristályok hulltak, amik percek alatt
megölték az embereket. A holttestek szájából
kitépték az aranyfogakat, leszedték róluk az
ékszereket, gondosan levágták a hajukat,
majd testüket a krematórium kemencéiben
égették el. Ha sok volt a holttest, máglyára
kerültek, hamujukat a közeli tóba, folyókba,
a földekre szórták – hallgatjuk az ismert és
mégis mindig megdöbbentő tényeket. A de-
portálások kezdetén használt kipufogógázt a
haláltáborokban a ciklon-B gázkristályok vál-
tották fel, amit a Degesch cég gyártott tete-
mes haszonra téve szert.

Megfogalmazhatatlan érzéssel nézem a te-
mérdek mennyiségű emberi hajat a 4-es
blokk 5-ös termének tárlóiban. A Vörös Had-
sereg a tábor felszabadításakor hétezer kg
zsákokba csomagolt hajat talált, amit a tábor
működése idején szitavászon készítésére
használtak fel, amelyből egy bálát is kiállítot-
tak.

Az 5-ös blokkban szívszorító látványt je-
lentenek a halálba küldött foglyok személyes

tárgyai, a halomban álló címkés bőröndök,
cipők, bögrék, evőeszközök stb. A 7-esben az
elszállásolási körülményeket szemlélteti  a
betonpadlóra szórt szalma, amin az első szál-
lítmányok aludtak, később a szorosan egymás
mellé tett szalmazsákok, amelyeken 40-50
személy helyett 200 is aludt, rongyos pokró-
cokkal takarózva. Mindezek még „előkelő”
körülmények voltak ahhoz képest, ami Bir-
kenauban várt a foglyokra. A barakkokat ala-
pozás nélkül a foglyok által lecsapolt
mocsaras területre építették. Bent a döngölt
nedves földre felállított háromszintes desz-
kapriccseken húzták meg magukat a depor-
táltak, akik ki voltak téve a mocsaras hely, a
férgek, patkányok terjesztette betegségeknek,
s kevés reményük volt arra, hogy bekerülnek
a fogolykórházba. Sokan az SS-orvosok kí-
sérleti alanyaivá és áldozataivá váltak.

A 11-es épület volt a halálblokk. A mellette
levő kivégzőfal ma is látható. Ezen a helyen
lőtték agyon az elítélt, többségükben lengyel
foglyokat, miután meztelenre vetkőztették
őket. A halálblokkban működött a fogda,
amelynek lakói a Katowicéből érkező statá-
riális bíróság ítéletére vártak.  Kifele jövet el-
haladunk a sorakozóknak kijelölt térség
mellett, ami a tömeges akasztások helyszíne
volt, és ahol 1947-ben Rudolf Höss táborpa-
rancsnokon végrehajtották a halálos ítéletet.
A visszaépített 1-es krematóriumban Nemes
Jeles László Oscar-díjas filmjének élesen kat-
togó zaját hallom, ahogy átmegyünk a gáz-
kamrán, és vezetőnk megmutatja a
kemencéket, ahol naponta „csak” 350 testet
tudtak elégetni. A cég nevét is ki lehet be-
tűzni, amely később a négy nagy birkenaui
krematóriumot felépítette. 

Birkenauban az ismert kép fogad a tábor
főkapujával, amelyen a halálvonatok befutot-
tak. A sínek melletti végeláthatatlanul hosszú
peron két oldalán a 175 hektárnyi területen
több mint 300 barakk állt. Ezek közül 45 tég-
lából épült és 22 fabarakk maradt fenn. A töb-
biből piros felkiáltójelekként csak a magas
kémények maradtak. A sínek közötti, pusztu-
lásnak indult talpfák helyenként olyanok,
mint a foglyok sorvadt végtagjai a felszaba-
dítás pillanatában. A rakodó végén romokban
hever az SS-ek által menekülésükkor felrob-
bantott két krematórium, valamint az is, ame-
lyet az 1944-es tábori lázadáskor a zsidó
foglyok romboltak le. A romok között épült
fel a fasizmus auschwitzi áldozatainak em-
lékműve, amelynek felirata magyarul is ol-
vasható.  

Idegenvezetőnk láthatóan belefáradt a
munkájába, ezért nehezen lehet meggyőzni,
hogy a még álló barakkok egyikét és a tábori
mellékhelyiségeket bemutassa, majd gyorsan
elköszön. A tűző melegben szótlanul botlado-
zunk ki a parkolóhelyig az emberi aljasság
mértékén gondolkozva. De valahogy más
emberként is, aki szeretné hinni, hogy ilyen
borzalom többé nem fordulhat elő, miközben
tudja az ellenkezőjét, hiszen a II. világháború
után, ha nem is gázkamrákkal, de a fogva tar-
tás körülményei miatt a szovjet lágerek is a
halál előszobái voltak. Az 1970-es években a
kambodzsai rezsim ölte halomra vélt vagy
valós ellenségeit. És hány hasonló seb van
még a földgolyó testén, ahol az ember ember-
társának farkasává vált és válik ma is! 

Az auschwitzi láger felszabadításának nap-
ján a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete a
világhálón hozta nyilvánosságra a náci anya-
tábor nyolc és fél ezer őrének személyes ada-
tait, fényképeit, akik közül néhányan még
élnek. 

Földi pokol 
Auschwitz-Birkenau
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Szögesdrótok mögött a tábor

Az 1-es számú krematórium

Bodolai Gyöngyi

A fasizmus auschwitzi áldozatainak emlékműve
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Biobazár 
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám

Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

34. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

VÍZSZINTES: 1. Építész, festő, 150 éve született (Lajos). 7. Őrnagy, a színészet
pártfogója, 175 éve hunyt el (… Horváth Dániel). 9. Nagyhatalom (röv.). 10. Hím
macska. 11. Spanyol író, 150 éve született (Vincente Blasco). 16. Csúz. 18. Zokog. 19.
Ártalmas. 20. Nagy súlyú fejsze. 21. Kendergubanc. 22. Spanyol exkirályné. 23. Brazil
író (Jorge). 25. Lop-…, kínai tó volt. 27. Ukrán Nemzeti Tanács. 29. Küzdőtér. 31. Michael
angol beceneve. 33. Párt! 34. Körülbelül (röv.). 36. Indíték. 37. Orosz-francia drámaíró
(Arthur). 39. Savval lyukaszt. 41. Trombitahang. 42. Középen virít! 43. Szemmel tart
(német ered.). 45. Spanyol folyó. 47. Páratlan hecc! 48. A panasz szava. 49. Elég (latin).
51. Az iszlám istene. 53. Jezsuita fizikatanár, 300 éve született (Mihály). 54. Német
operaszerző, 200 éve halt meg (Friedrich Ludwig). 55. Jogász, a természettudomá-
nyok tanára Kolozsváron, MTA lev. tag, 125 éve hunyt el (Áron).

FÜGGŐLEGES: 1. Széttör. 2. Latin csont. 3. Osztástermék lehet. 4. Esetből tanul.
5. Spanyol férfinév. 6. Páros gyanta! 7. Üres pad! 8. Kontinensünk valutája. 12. Szomo-
rúság. 13. Maros-parti város. 14. Japán drámai műfaj. 15. Európai űrhivatal. 17. Ritka fér-
finév (szept. 1.). 19. Zoológus, MTA lev. tag, 150 éve született (Kálmán). 20.
Jósolókártya. 21. Bűnügyi regény. 24. E nap. 26. Palóc alma. 28. Szándékozik. 30. Bern
folyója. 32. Romlik a fa. 35. Melltű. 38. Egész része. 39. Csillag. 40. Forma. 41. Zsarolás
végett fogva tartott személy. 44. Taszít. 45. Német szabvány. 46. Norvég férfinév. 50. Tu-
poljev repülőgépe (röv.). 52. Üres ler! 

L.N.J.

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket február 16-ig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

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

VÍZSZINTES: 1. Csavarog, kószál – Smucig, fukar. 7. Latin kötőszó – Határozott
névelő. 8. Mélyedés, gödör – Az utolsó magyar királyné. 9. Ébred – Szenvedés. 11. Kép-
zőművészeti alkotás tárgya – Máltai, osztrák és belga gépkocsijelzés. 12. Eszes – Áram-
forrás lehet. 14. Angol tagadószó – Páratlan óhaj! 15. Hiteles mérték – Precíz, pontos.
18. Gépkocsi – Táplálék. 19. Versenyszám – Lócipő. 22. Becézett Eduárd – Csendben
rúg! 23. Ájul – Színültig. 25. Épületmaradvány – Ír terrorszervezet. 27. Villa része! – Hu-
zaldarab! 28. Imazáró szó – Éles fegyver. 30. Szintén, székelyesen – Nitrogén és trícium.
31. Zuzmóból készült festékanyag – Istentagadó ember.

FÜGGŐLEGES: 1. Kiskabát – Kugli. 2. Sebészkés – Attila névváltozata. 3. Eme tárgy
– Libahang. 4. Időmérő szerkezet – Verscsengő. 5. Borszesz – Művészeti stílus. 6. Re-
gisztrál, bejegyez – Afrikai állam. 10. Unszol – Foglaló, előleg. 13. Fiókban keresgél –
Nőstény kutya. 16. Korallzátony – Lamella. 17. Műt –  A „fekete kontinens”. 20. Anekdota
– Élcelődik, tréfál. 21. Európai nép – Folyótorkolat-féleség. 24. Mint a borotva – Pengetős
hangszer. 26. Kecskebeszéd – Francia területmérték. 29. Néma egynemű hangzói – Elő-
tagként kettőt jelent.

Koncz Erzsébet

A JANUÁRI ÉVFORDULÓK (1.) 
című pályázat nyertesei:

LENGYEL IZABELLA, Marosvásárhely, 
Pandúrok útja 30/8. sz.

BÓNI JUDIT, Marosvásárhely, 
Szabadság u. 109B/77. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
VERANCSICS; CZOBOR; INGRES; 

EDGEWORTH; SZEREMLEI; SZIRMAI.
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot 
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es 

telefonszámon.

Megfejtések 
a január 27-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Eszmélet
Skandi: Onnan jön a támogatás,

Euró- és dollárrakás.

Szerkeszti: Kiss Éva 735.
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A marosvásárhelyi G-ral Avramescu
utca 4. szám alatti székhelyű Mureş
Insolvency SPRL, a csődbe ment
Euro Leasing Cons Kft.
cégfelszámolója,  újra 

nyilvános árverést szervez
az adós tulajdonában levő ingóság, 
egy Iveco ML N 80 E kamion
értékesítésére. Kikiáltási ár 12.600 lej.
Az ár nem tartalmazza a héát. 
Az árverésre február 10-én 12 órától
kerül sor a felszámoló székhelyén, és
hetente, pénteki napokon meg-
ismétlik, az ingóság értékesítéséig. 
Az árverésen azok a magán- és/vagy
jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek  kifizetik a kikiáltási ár
10%-át képező részvételi garanciát, a
részvételi díjat, és megvásárolják a
feladatfüzetet az árverés előtti napon
13 óráig.  
Bővebb felvilágosítás a 0265/261-019,
0745-146-096-os telefonszámokon.

A Mureş Insolvency SPRL, a
Mezőméhes községi Kendeffytanya,
Ady Endre utca 29. szám alatti
székhelyű, csődeljárás alatt álló
Internaţional Bujor Kft.  cég-
felszámolójaként 

újabb nyilvános árverést szervez 
az adós vagyonát képező alábbi javak
értékesítésére:
– ingatlan Mezőméhesen  1.000
négyzetméter beltelekkel, telekkönyv-
száma 50032/Mezőméhes, kataszter-
száma 92/1, rajta téglából épült,
szuterénes, földszintes épülettel,
melynek az alagsorában egy
hőközpont, a földszinten üzlet, két
raktár, egy elosztókabin, két folyosó,
három illemhely, egy helyiség a
kapcsolótáblának, egy fémoszlopokra
helyezett, fémlemezekkel burkolt
födém és három üzemanyagtöltő
szivattyú található. Kikiáltási ár 79.500
lej.
A nyilvános árverést február 10-én 13
órától a  felszámoló Marosvásárhely,
G-ral Avramescu utca 4. szám alatti
székhelyén tartják, és  péntekenként
azonos időpontban megismétlik, a
javak értékesítéséig.
A nyilvános árverésen részt vehetnek
magán- és/vagy jogi személyek, akik
beszerzik 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 marosvásárhelyi G-ral Avramescu
utca 4. szám alatti székhelyű Mureş
Insolvency SPRL, az ANCRI KFT.
cégfelszámolójaként újra 

nyilvános árverést szervez 
az adós árukészletének termék-
csoportonkénti  értékesítésére:
– irodai felszerelés –  kikiáltási ár
413,25 lej
– építőanyag – kikiáltási ár 361,40 lej
– dísztárgyak–  kikiáltási ár  706,80 lej
– elektromos cikkek – kikiáltási ár
884,90 lej
– ruhanemű – kikiáltási ár 3.833,85 lej
– szerelési anyagok – kikiáltási ár
3.391,40 lej
– higiéniai cikkek – kikiáltási ár  64,40
lej
– tisztítószerek – kikiáltási ár  86,95 lej
– Dacia furgon, 2+1 ajtós, kikiáltási ár
3.000 lej; két légkondicionáló
berendezés, kikiáltási ár  333 lej/db; 15
kg-ig mérő mérleg, kikiáltási ár  178 lej;
fóliázógép, kikiáltási ár  34 lej. 
Az árverést 2017. február 10-én 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 kifizetik  a kikiáltási ár 10%-
ának megfelelő részvételi garanciát és
a részvételi díjat. Bővebb tájékoztatás
a 0265/269-700, 0265/261-019  vagy a
0745-146-096-os telefonszámon.

A Mureş Insolvency SPRL, a marosvásárhelyi Szabadi út 109. szám alatti
székhelyű, csődbe jutott Rimotin Kft. cégfelszámolója, 

újabb nyilvános árverést  szervez
az adós cég következő javainak értékesítésére:
I. Ingatlan javak:
a) Marosvásárhelyi kültelek, egy 7300 négyzetméteres külterület 1/3-át képező
2.433 négyzetméteres telekrész, marosvásárhelyi telekkönyvszáma: 124812.
Kikiáltási ára: 35.400 lej.
b) Marosvásárhelyi, Constantin Hagi Stoian utcai, szám nélküli ingatlan – egy
5645 négyzetméteres beltelek – a 123117-es marosvásárhelyi telekkönyv–, a 2799-
es kataszter- és az 5436/1/3; 5435/3/1/2 helyrajzi számmal (A1) van bejegyezve.
Kikiáltási ára: 449.890 lej.
c) Marosvásárhelyi, Constantin Hagi Stoian utcai, szám nélküli, 2000
négyzetméteres beltelek, ami a 121444-es marosvásárhelyi telekkönyvszámmal,
az 5435/2/2 és az 5436/1/2/2 helyrajzi számmal (A1) van bejegyezve. Kikiáltási ára:
183.890 lej. 
d) A marosvásárhelyi, Szabadi út 111. szám alatti ingatlan – földszintes ház
(kereskedelmi felület) –, amely a 123098-as marosvásárhelyi telekkönyvszámmal,
a C1 kataszteri, a 488/1 (A1.1) helyrajzi számmal van bejegyezve és a 788
négyzetméteres hozzá tartozó terület, amely a 123098-as marosvásárhelyi
telekkönyv–, az 5487/2/1 és az 5488/1-es helyrajzi (A1) számmal van bejegyezve.
Kikiáltási ára: 203.770 lej. 
II. Ingó javak: 
• Felszerelések: szétszerelhető szkennerkeret – 1.350 lej, 6 db vonalkódolvasó –
650 lej/db.
• Árukészlet:
– 2 db Smith PDC 17/2 aknafúró, 6x16 mm-es vésőéllel – kikiáltási ár 8.000 lej/db,
– 1 db TIP 417, 12 1/4 aknafúró – kikiáltási ár 5.568 lej,
– 2 db TIP 417, 8 1/2 aknafúró – kikiáltási ár 6.299 lej/db, 
– 1 db Smith PDS 12 1/4 433 aknafúró – kikiáltási ár 5.376 lej, 
– 1 db Smith PDS 17 1/2 aknafúró – kikiáltási ár 8.000 lej, 
– 1 db Shmit TIP 417-es aknafúró – kikiáltási ár 8.000 lej, 
– 1 db Shmit PDS 437 12/1.4 aknafúró – kikiáltási ár 5.376 lej, 
– 1 db Shmit PDS 432 8 1/2 aknafúró – kikiáltási ár 3.712 lej,
– 1 db Shmit PDS 8 3/4 aknafúró – kikiáltási ár 3.712  lej, 
– 3 db Cristexsen 215.9-es magfúró – kikiáltási ár 7.379 lej/db. 
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
A nyilvános árverésre február 10-én 12 órától kerül sor a cégfelszámoló
székházában, Marosvásárhelyen, a G-ral Avramescu utca 4. szám alatt, és hetente
péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. Az
árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek
megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a
részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt. A garanciadíj a Rimotin Kft. – RO
13775106 – következő bankszámlájára utalható: RO58UGBI0000412001710
(lejben), amelyet a Garanti Banknál nyitottak. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096-os
telefonszámokon.

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: 3.582 euró.
2. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatt 6276 négyzetméter
beltelek (az étkezde körül). Kikiáltási ár: 56.484 euró. 
3. A dicsőszentmártoni Felszabadulás utca 3. szám alatti élelmiszerraktár és a
hozzá tartozó 349 négyzetméter terület. Kikiáltási ár: 9.150 euró. 
4. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatt 9178 négyzetméter
beltelek (volt 1-es számú építőtelep). Kikiáltási ár: 44.055 euró. 
5. A dicsőszentmártoni Tavasz utca 7. szám alatti 4058 négyzetméter beltelek (volt
üvegházak). Kikiáltási ár 10.960 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 39.157 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: 25.142 euró. 
9. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti légvédelmi óvóhely a
hozzá tartozó 561 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár 20.649 euró. 
Az árverés 2017. február 10-én 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 marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű MUREŞ
INSOLVENCY SPRL, a Khriss Prodcom  Kft. – Marosludas, Republicii utca 28–
30. szám –  cégfelszámolója, újra 

nyilvános árverést szervez 
az adós cég  javainak értékesítésére:
a) szállítóeszköz: Dacia 1304T haszonjármű  – 1.071,44 lej;
b) felszerelések: Carat Colibri kasszagép – 175 lej; Fram kombinált hűtőszekrény
– 75 lej; kávéfőző – 20 lej; irodai számológép – 5 lej; PC III GZ számítógép – 45 lej;
mérlegsúlyok – 90 lej; mérleg (50 kg) – 125 lej; HPSC 1410 multifunkcionális
nyomtató – 22,50 lej, Samsung nyomtató – 62,50 lej; fax – 67,50 lej; wite lapos
képernyő –  50 lej; TET képernyő – 5 lej; hármas elosztó hosszabbítóval – 2,50 lej;
gázkonvektor – 160 lej;
c) leltári tárgyak: asztal –  10 lej; PAL-lemezzel borított íróasztal – 10 lej;
cégtáblafémváz – 5 lej; kalapács – 5 lej; fémszekrény – 22,50 lej; fotel (2 db) – 10 lej,
veder nyomóráccsal – 2,50 lej; lapát –  7,50 lej; asztal – 110 lej; asztal – 125 lej;
fémpolc –  45 lej; szék – 10 lej; szék (4 db)  15 lej;  szék (4 db) – 22,50 lej;
szemétkosár  – 5 lej; oltókészülékek (3 db) –  40 lej;  oltókészülékek (2 db) – 25 lej;
oltókészülék – 15 lej; feliratos tábla – 5 lej; pult – 10 lej; kerékkulcsok – 10 lej; 
d) építőanyagok (tégla, csőperemek, díszkő, fémprofilok, flexvágók stb.) egyben –
556,50 lej. 
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverésre február 10-én 12 órától kerül sor a cégfelszámoló székhelyén
(Marosvásárhely, G-ral Avramescu u. 4. sz.), és hetente pénteki napokon,
ugyanabban az időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig. 
Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek
megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik  a részvételi díjat és  a kikiáltási ár 10%-át
képező részvételi garanciát  24 órával az árverés kezdete előtt. A garanciát a
RO44BUCU1651212805089RON számlaszámra  kell átutalni, amelyet az Alpha
Banknál nyitott a Khriss Prodcom Kft. (RO 3800130). Bővebb felvilágosítás a
0265/269-700, 0265/261-019,  0745-146-096-os telefonszámokon.   

A  Mureş Insolvency SPRL, a temesvári Gh. Lazăr utca 42. szám alatti székhelyű,
csődbe jutott  P. S.  Intex Rt. csődbiztosaként 

nyilvános árverésen értékesíti 
a cég alábbi ingatlanjait és ingóságait: 
I. Vidrátszeg és Nyárádtő külterületén, a marosvásárhelyi repülőtér közelében
telekelt megművelhető földek: 
– kültelek: 8051 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám: 1037/N, 4750
négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám: 1028/N, 2296 négyzetméter
szántóföld – telekkönyvszám 2427/N, 1641 négyzetméter szántóföld –
telekkönyvszám 1043/N, 903 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám 1031/N,
903 m2 szántóföld – telekkönyvszám 1040/N. Az említett területek összfelülete
18.544 négyzetméter. Kikiáltási ár: 63.246,50 euró. Az ár nem tartalmazza a héát. 
II. Ingóságok
– Daewoo mikrohullámú sütő – kikiáltási ár 50 lej
– S7500 számítógép (LG számítógépház + színes képernyő) – kikiáltási ár: 150 lej 
– Sony Vaio notebook: 337,5 lej
– Nokia telefon töltővel: 25 lej. 
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverés a csődbiztos G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén lesz
február 10-én 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 –  Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám,
Maros megye –, a csődbe jutott PEDROXIM IMPEX KFT. (Marosvásárhely, Jeddi út
4/C11. szám) cégfelszámolója újra 

nyilvános árverést szervez 
a következő javak értékesítésére:
I. Ingatlan javak:
• 443 négyzetméteres terület, telekkönyvszáma 124592/Marosvásárhely (a
94909/N papíralapú  telekkönyvből).  Kataszterszám 1242/2, helyrajzi szám
3476/1/1/2, rajta építmény, ami a következőkből áll: termelési csarnok, irodák,
kereskedelmi helyiség  – földszint (téglából) + emelet (fából) bitumenes zsindellyel
fedve; a földszinten két iroda, üzlet, raktár, két illemhely, lépcső, egy fafeldolgozó
műhely van; az emeleten két iroda, igazgatói iroda, protokollterem, titkárság, hivatali
helyiség, illemhely, lépcső található, kataszterszáma 1424/2-C11, helyrajzi száma
3476/1/1/2, Marosvásárhelyen, a Jeddi út 4. szám alatt. Kikiáltási ár 757.393,20 lej
(héa nélkül). 
II. Ingó javak: 
• műszaki felszerelések, kikiáltási ár 29.400 lej + héa
• árukészlet  – termékcsoportonként értékesítik, legalább 10.000 lej (héa nélkül)
értékben: vasáru, PVC- és fémtartozékok,  fogantyúk és csuklópántok, különféle
zárak, reteszek, csavarok stb. Kikiáltási ár 60.290,06 lej + héa.
A javak teljes listája és az árak a felszámoló  székhelyén tanulmányozhatók.
Az árverés február 10-én 13 órakor lesz a felszámoló székhelyén, és megismétlik
péntekenként, ugyanabban az órában, amíg a javak eladódnak. 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 24 órával az árverés kezdete előtt. 
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096-os
telefonszámokon. 

A B&B Insolvency Solutions IPURL – Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám,
P4, Hargita megye –, a csődbe ment Rollo  Tour Kft. cégfelszámolója 

nyilvános árverést  szervez  
a következő ingó és ingatlan javak értékesítésére: 
1. 1881 négyzetméteres beltelek, rajta  vegyes rendeltetésű épületek (ipari
csarnokok, raktárhelyiségek, irodák) Marosvásárhely ipari övezetében, az ISECO
volt rakfelületén, a Bodoni utca 68. szám alatt, C9/4 épület,  bejárat a Ludasi
utcából, az ingóságokkal (műszaki felszerelés és bútorzat) együtt.  A javak egybeni
kikiáltási ára 1.290.591 lej.
2. 600 négyzetméteres beltelek Marosszentgyörgyön, a Sóskút utcában.  Kikiáltási
ár 57.870 lej.
3. 2055 négyzetméteres beltelek Nagyernyében, a Domos környékén.  Kikiáltási ár
105.480 lej.
4. Szállítóeszközök:  kikiáltási ár  55.440 lej.
5. Műszaki felszerelés. Kikiáltási ár 1.442.142 lej.
6. Bútorzat és irodai felszerelés. Kikiáltási ár  7.830 lej.  
A javak teljes listája a felszámoló székhelyén tanulmányozható. Az árak nem
tartalmazzák a héát. 
Az árverésen azon magán/jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek igazolják a
kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garancia, a részvételi díj és a feladatfüzet árának
kifizetését az árverés előtt 24 órával.
Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz február 10-én 12 órakor, és
megismétlik péntekenként, ugyanabban  az időpontban, a javak értékesítéséig. A
részvételi feltételekről bővebb tájékoztatást a 0366/100-551, 0748-836-713-as
telefonszámokon nyújtanak. 

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű Mureş
Insolvency SPRL, az újraszerveződés alatt álló  MOBILIS KFT. csődbiztosaként 

nyilvános árverést  szervez 
az adós következő javainak értékesítésére:
– egy 5.200 m2-es és egy 3.400 m2-es kültelek (szántóterület) Nyárádtőn (Maros
megye), telekkönyvi számuk 2219/N/Nyárádtő és 3968/N/Nyárádtő. Kikiáltási ár
182.320 euró+héa.
– 211 m2-es beltelek, rajta C37/1 anyagraktár, A+1= építőanyagszín, A+2= nyitott
raktár, A+3= út, összfelület 2692 m2, Marosvásárhelyen, a Raktár utca 30A+2 szám
alatt (Maros megye). Kikiáltási ár 667.149 euró.
Az árverést február 10-én 13 órától tartják a felszámoló székhelyén, és
ugyanabban az 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 24 órával az árverés kezdete előtt. Bővebb tájékoztatás  a
0265/261-019, 0265/269-700 vagy 0745-146-096-os telefonszámon.



ADASVÉTEL, BÉRBEADÁS 

KIADÓ 3 szobás lakás. Tel. 0741-
392-529. (58760-I)

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

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmag-
olaj. Tel. 0743-595-124, 0749-761-
147, 0365/432-506. (58350-I)

ELADÓ női székely ruha. Tel.
0265/219-300. (58015)

ELADÓK hathetes BICHON kutyák,
egyedül esznek,  fehér és drapp szí-
nűek. Tel. 0740-138-349. (58657-I)

ELADÓ héjatlan tökmag, nagy kapa-
citású fejtőgép. Tel. 0747-480-255.
(58639-I)

A NIKI PARK üzletben a 100x200 cm-es
és a 90x200 cm-es német Memory Foam
matracok 290 lejért kaphatók a készlet
erejéig. 1989. December 22. utca 113.
szám (kijárat Régen felé). (18482)

ELADÓK malacok és hússertések. Tel.
0265/435-899. (58654)

GARZONT vagy lakást vásárolok
sürgősen. Tel. 0745-423-310. (58750)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon (Ceahlău utca). Tel. 0737-
797-975. (58750)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(58759)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(58759)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-522-810.
(58759)

ELADÓ/KIADÓ téglaépítésű, 40 m2-
es lakás Budapesten, a II. kerületben.
Részletek a 0753-996-030-as telefon-
számon. (58773-I)

ELADÓ kézi perzsa szőnyeg, 90x195 cm.
Tel. 0365/735-650, 12-18 óra között.
(58771)

ELADÓ magánlakás (Sitarilor u. 10.
szám). Tel. 0745-751-628. (58778)

ELADÓ: 53 fokos vegyes pálinka, 100%
gyümölcstermék: körte, őszibarack, szilva
– 25 lej/liter és 53 fokos szilvapálinka – 30
lej/liter. Tel. 0741-048-557. (58781)

KIADÓ a Kövesdombon 2 szobás,
bútorozott lakás március 1-jétől. Tel.
0745-016-298. (58801-I)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, földszinti
tömbházlakás a kis Aleeán. Ára: 38500
euró. Tel. 0740-496-639. (58799)

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

ELADÓ ház Nyárádmagyaróson, a
176. sz. alatt, bekerítve, 43 ár telken,
amiből 30 ár szántó, 13 áron van a
kút, zöldséges, szőlőlugas, gyümölcs-
fák, 2 szoba, konyha, két kamra,
pince, fedett terasz (14 méter) és mel-
lékhelyiségek: istálló, csűr, fásszín,
tetejükön szénaszín, nagy kas, tyú-
kól. Van villanyáram. Tel. 0365/739-
936, 0265/587-177. (58806-I)

KIADÓ garzont keresek, lejben fizetek.
Tel. 0755-377-005. (58821-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)

LIFE CARE BIOTERMÉKEK,
EGÉSZSÉG, ÜZLETI LEHETŐSÉG,
TANÁCSADÁS ÉS TÁMOGATÁS.
Imformációk: Marosvásárhely, Avram
Iancu utca 10. szám, www.lifeca-
repro.ro, tel. 0742-531-793. (18277-I) 

KIADÓ 70 m2-es kereskedelmi helyiség
központi helyen. Tel. 0745-824-161.
(58330)

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS cégek-
nek. Tel. 0744-504-536. (18481)

TERMOPÁN ablakok, vasajtók, redő-
nyök szerelése és javítása. Tel: 0744-
5 0 4 - 5 3 6 .
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(18481)

ANGOLNYELV-TANÍTÁS személyre
szabottan. Tel. 0723-089-808.
(58344-I)

FIGYELEM! Ha ajtózárpanasza van,
telefonáljon! Vagy megjavítom, vagy
kicserélem újra. Tel. 0743-211-281.
(58699)

JAVÍTUNK és készítünk tetőt, csator-
nát. Tel. 0752-377-342. (58668-I)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (58651-I)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (58747-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (58753)

MEGBÍZHATÓ, gyermekszerető bé-
biszittert keresek Hollandiába gyere-
kek mellé, szállás, ellátás és fizetés
ellenében. Tel: 0770-546-242.
(58678-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
ingyenes kivizsgálás (küldőpapír szükséges).

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

Tel. 0743-714-914. (18435)

A Mureş Insolvency SPRL –
Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca
4. szám –,  a Parcon  Kft.
cégfelszámolója,  

nyilvános árverésen eladja 
a Marosvásárhely, Raktár utca 22.
szám alatt székelő  eladósodott cég
következő javait: 
– kapusfülke, kikiáltási ár 3.500 lej;
– tűzvédelmi szekrény, 1.100 lej;
– Sony Vaio laptop, 650 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverés február 10-én 13 órakor
lesz a felszámoló székhelyén –
Marosvásárhely, Gen. Avramescu utca
4. szám –,  és hetente péntekenként
megismétlik ugyanabban az
időpontban, a javak értékesítéséig. 
Az árverésen részt vehetnek azon jogi
és/vagy magánszemélyek,
akik/amelyek az árverés előtti napon
13 óráig  garanciaként kifizetik a
megvásárolandó javak 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 –
Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca
4. szám – a Petris Turism Kft.
cégfelszámolója 

nyilvános árverést szervez 
egy, az adós cég tulajdonában levő
Holmer DOS T3 típusú  répakombájn
eladására. Kikiáltási ár 400.389 lej, az
ár nem tartalmazza a héát. 

Az árverésre a cégfelszámoló
székhelyén kerül sor 2017. február 10-
én 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, 0745-146-096-os
telefonszámokon. 

A Mureş Insolvency SPRL, a
marosvásárhelyi Termés utca 2. szám
alatti székhelyű  Ilefor Rt.
cégfelszámolója 

újabb nyilvános árverésen 
egy tömbben eladja
az eladósodott cég alábbi javait:
technológiai felszerelések, különféle
gépek, berendezések, mérőműszerek,
félkész termékek.  Kikiáltási ár:
751.479,63 lej + héa.  
A javak teljes listája tanulmányozható a
felszámoló székhelyén és az UNPIR
honlapján: www.unpir és
www.smdamures.ro.
Az árverést február 10-én 12 órától
tartják a felszámoló székhelyén, és
azonos időpontban megismétlik  min-
den pénteken, a javak értékesítéséig.  
Az árverésen részt vehetnek azon jogi
és/vagy magánszemélyek, akik/amelyek
az árverés előtti napon legkésőbb 12
óráig garanciaként kifizetik a  kikiáltási
ár 10%-át, a részvételi díjat és
megvásárolják a feladatfüzetet.A
garanciát az Ilefor Rt.  marosvásárhelyi
BCR-nél nyitott bankszámlájára –
RO53RNCB0188034983280053 – kell
befizetni.  
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-
as és a  0745-146-096-os telefon-
számon. 

A marosvásárhelyi Gral Avramescu
utca 4. szám alatti székhelyű Mures
Insolvency SPRL, a Thesa Group
Distribution Kft.  cégfelszámolója, 
újra nyilvános árverést zervez
az adós cég következő vagyon-
tárgyainak értékesítésére:
– Citroen furgon, 2.400 lej + héa. 
– egy tömbben adnak el gyógyszernek
nem minősülő, gyógyhatású
termékeket, teákat, kozmetikumokat,
ruhaneműt magába foglaló
árukészletet, minimum 700 lej + héa
értékben. 
A termékek teljes listája és az árak
tanulmányozhatók a felszámoló
székhelyén. Az árak nem tartalmazzák
a héát. 
Az árverést  február 10-én 13 órától
tartják a felszámoló székhelyén, és
azonos időpontban megismétlik min-
den 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 és a részvételi díjat az
árverés előtti napon 13 óráig, valamint
megvásárolják a feladatfüzetet.
Bővebb tájékoztatás  a 0265/269-700
vagy a 0745-146-096-os telefon-
számon.

A MUREŞ INSOLVENCY SPRL, az
Erdélyi Magyar Könyvklub Kft. –
Marosvásárhely, Maros utca 5. szám –
cégfelszámolója 

újra nyilvános árverést szervez 
az adós  3.034 kötetből álló
könyvkészletének eladására egy
tömbben. Kikiáltási ár 1.921,20 lej. Az
ár nem tartalmazza a héát.
Az árverésre  február 10-én 13 órától
kerül sor a cégfelszámoló székhelyén
–  Marosvásárhely, Gen. Avramescu
utca 4. szám. –, és hetente
péntekenként, ugyanabban az
időpontban megismétlik, a javak
értékesítéséig. Az árverésen azok a
magán- és/vagy jogi személyek
vehetnek részt, akik/amelyek kifizetik a
kikiáltási ár 10%-át képező részvételi
garanciát és a részvételi díjat 24 órával
az árverés előtt.  A garanciát az Erdélyi
Magyar Könyvklub Kft. – RO13795626
–  RO75RNCB019301598420, a BCR
Central bankban nyitott számlájára kell
átutalni. Felvilágosítás a 0265/269-700,
0745-146-096-os telefonszámokon.   

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

NATALIA asszony természetfeletti
erővel és tehetséggel van felruházva,
miáltal segít az embereknek,
bármilyen problémájuk van. Látja a
múltat és a jövőt a Jeruzsálemből
kapott könyvében. Ez a rendkívüli
asszony 100%-osan garantálja a
sikert, az első telefonhívás vagy
személyes találkozás nyomán.
Köszönetnyilvánítások:
Vladimir Marosvásárhelyről nagyon
hálás neki, mert egy telefonhívás után
helyrejött a  házassága, most
boldogok együtt; Ioan
Marosvásárhelyről hálás Nataliának a
segítségért. 38 éves, jó szakmája
van, de nem talált társat magának.
Egyszeri találkozás után Nataliával
megtalálta a párját, nemsokára
összeházasodnak; Elena Régenből,
az alkoholista, munkanélküli
gyermekéért aggódó anya köszönetét
fejezi ki: egyszeri telefonhívás után
rendeződtek a dolgok. 
Hívja bizalommal a 0743-755-162-es
telefonszámot. 
Natália nagy távolságból is segíteni
tud önnek, keresztneve, csillagjegye,
születési dátuma  alapján. (Fizetett
hirdetés: mp.)

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű Mureş
Insolvency SPRL, a Talimur Exim Kft. cégfelszámolója, újra  

NYILVÁNOS ÁRVERÉST 
szervez az adós Talimur Exim Kft. alábbi javainak értékesítésére:
1. A jobbágyfalvi, Fő út 108/A szám alatti ingatlan egyben: húsfeldolgozó részleg a
hozzá tartozó 945 négyzetméteres területtel és ingó javakkal:  húsfeldolgozásban
és -konzerválásban használatos műszaki felszerelések (gépek, berendezések);
irodabútorok, irodai eszközök,  munkavédelmi felszerelések, négy szállítóeszköz –
kikiáltási ár 165.000 euró.
2. 5.750 négyzetméteres kaszáló (kültelek) Jobbágyfalván, szám nélkül – kikiáltási
ár: 18.500 euró. 
3. 11.480 négyzetméteres kaszáló (kültelek) Jobbágyfalván, szám nélkül – kikiáltási
ár: 37.000 euró. 
4. 2.111 négyzetméteres beltelek Jobbágyfalván, szám nélkül – 6.500 euró. 
A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát. 
Az árverésre február 10-én 10 órától kerül sor a cégfelszámoló székhelyén, és
hetente, péntekenként, ugyanabban az időpontban megismétlik, a javak
értékesítéséig. 
Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek
kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garanciát, a részvételi díjat és
megvásárolják a feladatfüzetet az árverést megelőző napon 14 óráig. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/261-019, 0265/269-700, 0745-146-096-os
telefonszámokon.

A Mureş Insolvency SPRL –  Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám –,  a
Vikarius Company  Kft. cégfelszámolója, 

nyilvános árverésen eladja 
a Marosvásárhely, Lămâiţei utca 8/2. szám alatt székelő  eladósodott cég következő
javait: 
– téglaház cseréptetővel, ami magába foglalja a II. apartmant, Marosvásárhely,
Lămâiţei utca 8. szám alatt: a földszinten  előszoba, egy szoba, egy konyha, egy
fürdő, az  alagsorban két szoba, egy kamra – 1/2 része az ingatlannak. Osztatlan
tulajdon: kapu, a  külső szerelések és terület, amelynek telekkönyvszáma
5567/közös/Marosvásárhely,  helyrajzi száma 4618/1/1/2. A kikiáltási ár 175.300 lej. 
Az árverés február 10-én 13 órakor lesz a felszámoló székhelyén –
Marosvásárhely, Gen. Avramescu utca 4. szám –,  és hetente péntekenként
megismétlik ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. 
Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek, akik/amelyek az
árverés előtti napon 13 óráig  garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, a
részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as és a 0745-146-096-os telefonszámon. 

A Mureş Insolvency SPRL –  Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám –,  a
Duotextil Kft. cégfelszámolója, 

nyilvános árverésen eladja 
a Marosszentkirály, Maros  utca 111/A szám alatti székhelyű csődbe jutott cég
következő ingatlanját: 
–  606 négyzetméteres beltelek, telekkönyvszáma 51118/Marosszentkirály, rajta az
I. számú apartman, amely a következőkből áll: a földszinten nappali, konyha,
kamra, fürdő,  előszoba, a manzárdon három hálószoba, fürdő, előszoba,
Marosszentkirályon, a Maros utca 111/A szám alatt. Kikiáltási ár 217.000 lej.  
Az árverés február 10-én 13 órától lesz a felszámoló székhelyén –
Marosvásárhely, G-ral  Avramescu utca 4. szám –,  és hetente péntekenként
megismétlik ugyanabban az időpontban, az értékesítésig. 
Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek, akik/amelyek az
árverés előtti napon 13 óráig  garanciaként kifizetik az ingatlan kikiáltási árának
10%-át, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet.  
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as és a 0745-146-096-os telefonszámon. 



VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát
és tetőjavítást. Tel. 0751-847-346.
(58810)

MEGEMLÉKEZÉS

Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet türelemmel
viseltél magadban. Hiányod
elviselni nagyon nehéz, örök-
re megtart szívünkben az
emlékezés.
Szomorú az út, mely a
sírodhoz vezet, Isten őrködjön
pihenésed felett. Nem tudunk
mi neked csak virágot vinni,
nem tudunk mi érted csak
imádkozni.
Soha el nem múló
fájdalommal és szeretettel
emlékezünk február 4-én
FEKETE GYULÁRA, aki az
Építkezési Tröszt technikusa
és a lakatosműhely vezetője
volt, halálának első év-
fordulóján. Drága, szép
emlékét megőrizzük szívünk-
ben. Szerető feleséged, Icuka,
valamint az általad nagyon
szeretett fiad, Lacika.
Nyugodjál békében! (58714)

Megpihenni tértél, a lelki
fájdalmat elhagyva, melyet
türelemmel viseltél magad-
ban. Hiányod elviselni nagyon
nehéz, örökre megtart
szívünkben az emlékezés.
Mi szólítunk, de a néma sír
nem felel, ám te a szívünkben
örökké létezel. Imádkozunk
érted az egek Urához, hogy
gyengéd lelkedet vegye
magához.
Fájó szívvel emlékezünk a
vármezői özv. KATONA
KÁROLYNÉRA temetésének
évfordulóján, akit egy éve
temettünk el, február 3-án.
Emlékét őrzik gyermekei,
unokái, dédunokái család-
jukkal együtt, valamint három
nevelt gyermeke és családjuk.
Nagyon szeretünk, Édé!
(58715-I)

Elcsitult a szív, mely értünk
dobogott, 
pihen a kéz, mely értünk
dolgozott.
Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk
álltál,
Te, aki nem kértél, csak adtál,
minket örökre itt hagytál.
Öleljen át a csend és a
szeretet,
elfelejteni Téged soha nem
lehet.
Fájó szívvel, könnyes szem-
mel emlékezünk február 3-án
a szentháromsági CSIKI
JÓZSEFRE halálának 2.
évfordulóján. Emlékét őrzik
szerettei. (58751)

„Nem múlnak ők el, akik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak álmok, évek,
Ők itt maradnak bennünk
csöndesen még.”
(Juhász Gyula)
Kegyelettel és szeretettel
emlékezünk SZAKÁCS ÉVA
MAGDOLNÁRA halálának 11.
évfordulóján. Pihenése legyen
áldott és nyugodt! Emlékét
őrizzük egy életen át. Frunda
György és családja. (-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
a szeretett férjre, édesapára,
az erdőcsinádi születésű
SZÁSZ KÁROLY volt
marosvásárhelyi lakosra
halálának 3. évfordulóján.
Emlékeznek rá: felesége, fia,
lánya, veje és unokája.
Nyugodjon békében! (58754-I)

Február 5-én fájó szívvel
emlékezem drága édes-
apámra, a székelyvéckei id.
KIS ANDRÁSRA halálának 5.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Lánya és családja. (58780-I)

Fájó szívvel emlékezünk
február 4-én a szeretett
feleségre, édesanyára,
KERESZTESI MAGDÁRA
halálának 6. évfordulóján.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Férje, három gyermeke és
azok családja. (58796-I)

„Egy anya számára, aki
elveszítette gyermekét, az
első nap soha el nem múlik.
Ez a fájdalom nem fonnyad el
az idővel. Hiába kopik el,
hiába fakul meg a gyászruha,
a szív feketesége nem oszlik
el soha.”
Szomorú szívvel emlékezem
február 4-én drága gyerme-
kemre, NÉMET BEÁTÁRA
halálának 9. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Édesanyja. (58802-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatom, hogy
édesanyám, 

dr. ÁDÁM SÁRA 
gyógyszerkutató, egyetemi 

farmakológus oktató 
2017. január 24-én, életének 87.
évében, budapesti otthonában
csendben örökre megpihent. Fe-
lejthetetlen halottunktól 2017.
február 24-én 10.30 órakor a 
pesterzsébeti temetőben (Bp. XX.
ker. Temető sor 1.) veszünk
végső búcsút. Hamvait egy ké-
sőbbi időpontban a marosvásár-
helyi református temetőben
helyezzük végső nyugalomra.
Emlékét szívünkben őrizzük! 

A gyászoló család.  (v.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett anya, anyós, nagy-
mama, dédnagymama, 

CSÁSZÁR ROZÁLIA 
életének 92. évében rövid szen-
vedés után 2017. február 2-án
csendesen megpihent. Temetése
2017. február 4-én 13 órától lesz
a remeteszegi temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes!  

Búcsúzik tőle két gyermeke,
menye, veje, három unokája

és családjuk. (58798-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, 

NOVÁK ERZSÉBET 
életének 84. évében elhunyt. Te-
metése február 4-én 14 órakor
lesz a szentgericei unitárius te-
metőben. 

Szerető lányai és családjuk.
(58804-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk, nagyma-
mánk, dédnagymamánk, testvér,
anyós, anyatárs, rokon, szom-
széd és ismerős, 

NOVÁK REGINA 
életének 89. évében február 2-án
csendesen elhunyt – megpihent.
Temetése 2017. február 4-én,
szombaton 14 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református teme-
tőben. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (58813-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
sógornőnktől, a nyomáti szüle-
tésű 

NOVÁK REGINÁTÓL. 
Emléked legyen áldott, nyugal-
mad csendes! 
Novák Jenő és Marika. (58818-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, drága jó édesapa,
nagytata, dédtata, barát és jó
szomszéd, 

id. SIMKÓ SÁMUEL 
a Metalotehnica és a radnóti 

varrószövetkezet műszerésze 
87 éves korában csendesen
megpihent. Temetése 2017. feb-
ruár 4-én, szombaton déli 1 óra-
kor lesz a Trébely utcai
temetőben, katolikus szertartás
szerint. 

Búcsút vesz tőle fia, Samuka,
leányai: Julika és Ildikó, 

valamint unokája, Tamara.
(58820-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, feleség,
nagymama, testvér, anyós,
rokon, szomszéd, jó barát, 

KACSÓ IBOLYA 
életének 68. évében február 1-jén
csendesen megpihent. Búcsúz-
tatása február 4-én, szombaton
12 órakor lesz a református te-
mető ravatalozójában, végső
nyugalomra Deményházán he-
lyezzük. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család.  (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülve értesültünk drá-
ga unokatestvérünk, SZEGEDI
LÁSZLÓ haláláról. Szeretnénk
együttérzésünket ezúton is
kifejezni közvetlen család-
jának, és kívánjuk, hogy
enyhülést és reménységet
találjanak a „minden vigasz-
talás Istenénél”.
Unokatestvérei: Zoltán,
Emese, Miklós, Melinda és
ezek családja. (58807)

Szomorú szívvel búcsúzom
szeretett keresztapámtól,
SIMKÓ SAMUTÓL. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Őszinte részvétem a
gyászoló családnak. Hajni és
családja. (sz.-I)

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel búcsúzunk szeretett
osztálytársunktól és igaz
barátunktól, DEBRECZENI
ISTVÁNTÓL, aki életének 59.
évében rövid ideig tartó
szenvedés után 2017. január
5-én hirtelen elhunyt
Kazincbarcikán.
Őszinte részvétünk gyászoló
szeretteinek. Nyugodj
békében! Áldott, szép
emléked szívünkben örökké
megőrizzük. A maros-
vásárhelyi volt 4-es Számú
Általános Iskolában 1973-ban
végzett 8. C osztályközössége
nevében Frank (Nagy) Ilona.
(58814-I)

2017. február 3., péntek _______________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG 19

Hulló könnyekkel állunk sírod
felett, a koporsó bezárta drága
kincsünket. Csak az idő múlik,
feledni nem lehet, nehéz az életet
élni nélküled.
Fájó szívvel emlékezünk DOBOS
ERZSÉBETRE halálának 2.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, pihenése csendes!
Szerető férje, Jani.

*
Fájó szívvel emlékezünk DOBOS
ERZSÉBETRE február 5-én,
amikor két éve a kegyetlen halál
elragadta közülünk a drága jó
édesanyát, anyóst és nagymamát.
Emlékét őrzi fia, Jani és családja.

*
Fájó szívvel emlékezünk DOBOS ERZSÉBETRE február 5-én,
amikor két éve a kegyetlen halál elragadta közülünk a drága jó
édesanyát, anyóst és nagymamát. 
Emlékét őrzi fia, Csaba és családja. 

*
„Ha emlegettek, köztetek leszek, szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek. Ne sírjatok, én már nem szenvedek, a fájdalom az,
hogy nem lehetek veletek. Búcsúztam volna, de az erőm nem
engedett, csak a szívem suttogta: isten veletek.”
Megtört szívvel emlékezünk február 5-én DOBOS ERZSÉBETRE
halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése
csendes! 
Emlékét őrzi leánya, Erzsike, veje, Dani és szeretett unokája,
Carina. (58740)

Már egy éve, hogy itt hagytál
bennünket, de szívünkben őrzünk,
mint egy drága kincset. A múltba
visszanézve valami fáj, valakit
keresünk, aki nincs már. Mi
könnyes szemmel megállunk
sírodnál, te nem szólsz, de mi
tudjuk, hogy hívtál. Mi szólítunk,  a
sír nem felel, de te a szívünkben
örökké létezel. Múlik az idő, de a
fájdalom marad, betöltetlen az űr,
mely szívünkben maradt.
Csillaggá változtál, barangolsz az
égen, gyere mifelénk is, úgy, mint
réges-régen. Tudjuk, hogy nem
jössz, de olyan jó várni, hazudni a
szívnek, hogy ne tudjon fájni. Szívünkben a helyedet nem pótolja
semmi, míg e földön élünk, nem fogunk feledni.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk február 3-án a
gyulakutai LÁSZLÓ ERZSÉBETRE halálának első évfordulóján.
Akik ismerték és tisztelték, gondoljanak rá kegyelettel. Áldott, szép
emlékét szívünkben őrizzük egy életen át. 
Bánatos férje, Jancsi, szerető fia, Jani, menye, Ildikó, imádott két
unokája, Norbert és Mátyás, testvére, Jóska és családja, sógornője,
Irma és családja. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Pihenj
békében, te drága lélek. (sz.)

Valahol a felhők fölött van egy
másik világ, ahol minden szép és
nem szenved senki már.
Fájó szívvel emlékezünk az egyetlen
gyermekre, férjre, a legdrágább
édesapára és tatára, a vásárhelyi
születésű PANTEA PETRURA (Peti)
halálának 20. évfordulóján. 
Nyugodj békében, drága Apuka!
(58595)

Megállunk a sírod mellett és
könnyezünk, de jó lenne, ha itt
lennél velünk. Egy éve már, 2016.
február 1-jén örök álom zárta le a
szemedet. Azóta könnyek között
emlegetjük a te drága neved.
Nélküled szomorú, üres a
lakásunk, most sem hisszük el,
hogy hiába várunk. A bánat, a
fájdalom örökké megmarad, nem
feledünk, az idő bárhogy halad.
Szívünkben soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk a
marosludasi GÖRÖG IRÉNKE-
ERZSÉBETRE szül. László (1935-ben) halálának első évfordulóján. 
Két fia, Miki és Attila, két menye, három unokája: Boglárka,
Szabolcs és Ákos, valamint bánatos férje, Miklós. 
(58515-I)



A CFR Önsegélyző Pénztára 
– Marosvásárhely,  Horea utca 3. szám – 

sürgősen megoldhatja anyagi gondjait  helyben 
nyújtott  hitel folyósításával, előnyös feltételekkel. 

A hiteltípusok a következők:
• kezessel nyújtott kölcsönök
• kezes nélküli kölcsönök és pluszösszegek
• speciális kölcsönök fiatal házasoknak, 
újszülöttet nevelő családoknak és egyetemistáknak

• társaságitőke-betétek előnyös kamatokkal
Érdeklődni a 0265/233-699-es telefonszámon lehet. 

Sucursala Mures
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SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12,

Munkatársat keres számvezérlésű gépek 
kezelésére és lakatos állások betöltésére

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

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

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

További információk a 0265/208-307-es telefonon. 

Kiszállítás hétfőtől péntekig 8-15 óra között. 50 lej felett a kiszállítás ingyenes!
Minden kedden és pénteken friss baromfihúst kapunk Magyarországról! 

Legjobb árak a városban!

Friss pulykamellfilé 24,95 lej/kg. Friss pulykanyak 10,95 lej/kg.
Friss pulykafelsőcomb  15,95 lej/kg. Friss pulykaszárny 9,89 lej/kg. 

Friss pulykahát 2,89 lej/kg. Friss pulykazúza 17,95 lej/kg.
Tipp: Házias ízek bográcsgulyás konzerv 500 g 6,95 lej/db. 

Házias ízek sertéspörkölt 300 g 6,95 lej/db. 
Házias ízek chilis bab darált marhahússal 400 g 6,95 lej/db. 

Torkos babfőzelék kolbásszal 300 g 3,29 lej/db. 
Torkos babfőzelék füstölt oldalassal 300 g 3,29 lej/db. 

Menü húsgombócok paradicsommártásban 400 g 3,49 lej/db. 
Menü babfőzelék kolbásszal 400 g 3,49 lej/db.  

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

csomagoló

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

Elvárásaink: 
• pontosság
• figyelmesség
• jó fizikai kondíció
• megbízhatóság
• lojalitás

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

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 javait: 
–  9 földparcella Szászszentlászló kültelkén, egyben,  kikiáltási ár 55.620 lej,
valamint  külön tételenként az alábbiakat:
– Krone SPD 27 félpótkocsi, kikiáltási ár 21.262,50 lej
– Dell Intel Pentium 3 számítógép,  24 lej
– Dell Intel Pentium 4 számítógép, 52 lej
– Philips képernyő, 20,8 lej
– Bizo képernyő, 20,8 lej
– HP Photosmart nyomtató, 25,2 lej
– Lexmark nyomtató, 18,4 lej. 
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverés február 10-én 12 órától lesz a felszámoló székhelyén –
Marosvásárhely, G-ral  Avramescu utca 4. szám –,  és hetente péntekenként
megismétlik ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. 
Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek, akik/amelyek  24
órával az árverés előtt garanciaként kifizetik a megvásárolandó javak kikiáltási
árának 10%-át, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet.  A garanciát a
Dan Group Trans Kft.-nek (RO15730844) a marosvásárhelyi CEC-nél nyitott
RO82CECEMS0301RON0425387-es bankszámlaszámára kell átutalni. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a 0745-146-096-
os telefonszámon. 

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű Mureş Insolvency SPRL, a csődbe ment  NOVOCOM
CONSULT  KFT. cégfelszámolójaként 

újra nyilvános árverést szervez 
az adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére:
– bútorzat, irodai felszerelés –  kikiáltási ár 1.742,50 lej + héa
– leltári tárgyak – kikiáltási ár 9.984,95 lej + héa
– műszaki berendezés: hőközpont, nyomtatók, számítógépek –  kikiáltási ár  13.423,56 lej + héa
– 7 db szállítóeszköz – kikiáltási ár 26.750 lej + héa
– az  árukészletet termékcsaládonként egy-egy tömbben értékesítik,  legalább 15.000 lej (héa nélkül) értékben: fémvasalások,
vasáru, PVC- és fémtartozékok, fogantyúk és csuklóspántok, különféle  zárak, reteszek, tolózárak, csavarok stb.  – kikiáltási ár
91.107,88 lej + héa.
A teljes lista,  az árak a felszámoló székhelyén tanulmányozhatók.  
Az árverést február 10-én 13 órától tartják a felszámoló székhelyén, és azonos időpontban megismétlik péntekenként, a javak
értékesítéséig.  
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő
részvételi garanciát,  a részvételi díjat, és megvásárolják  a feladatfüzetet  24 órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019, 0265/269-700 vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

A Mureş Insolvency SPRL, az újraszerveződés alatt álló  Foraj Sonde Rt. Maros cég csődbiztosa 
nyilvános árverést  szervez 

az adós cég következő javainak értékesítésére:
– 12.902 négyzetméteres szabad beltelek, amely betonlapokkal     van bekerítve, Sáromberkén (Maros megye), kikiáltási ár
280.269 lej;
– 139.400 négyzetméteres szabad beltelek Nagyernyében (Maros megye), kikiáltási ár 6.300.468 lej;
– 28.650 négyzetméteres szabad beltelek Nagyernyében, kikiáltási ár 1.439.871 lej;
– ingatlan, termelőtelep Nagyernyében, a 630. szám alatt, 6.261 négyzetméter beépített felület és a hozzá tartozó  33.798
négyzetméteres terület. Kikiáltási ár 6.173.156 lej;
– irodaház Marosvásárhelyen, a R. Guga utca 1. szám alatt, 1362 négyzetméter felületű építmény és a hozzá tartozó 1643
négyzetméteres terület. Kikiáltási ár 2.463.983 lej;
– 9.723 négyzetméteres szabad beltelek Kissármáson (Maros megye). Kikiáltási ár 174.555 lej;
– 66.204 négyzetméteres külterület Szovátán (Maros megye), kikiáltási ár 142.626 lej;
– 73.190 négyzetméteres külterület Szovátán (Maros megye), kikiáltási ár 184.575 lej. 
Az árak nem tartalmazzák a héát. A javak teljes listája a www.unpir.ro ,www.smdamures.ro. és a www.olx.ro  weboldalakon,
illetve a csődbiztos székhelyén tanulmányozható. 
A nyilvános árverésre február  10-én 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente péntekenként megismétlik
ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek
megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete
előtt. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700, 0745-146-096, 0736-444-657-es telefonszámokon.

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű Mureş Insolvency SPRL, a Marbona Kft. cégfelszámolója 
közvetlen eladás útján 

értékesíti a Maroskeresztúr, Viilor utca 728. szám alatti székhelyű adós vagyonát képező javakat: 
1) A Maroskeresztúr, Viilor utca 728. szám alatti ingatlan, telekkönyvszáma 2287/N/Maroskeresztúr, kataszterszáma (628-C3):
betonalapú, földszint + manzárdból álló téglaépítmény – pékség; a 2200 négyzetméter telek felől egy magánszemély
rendelkezik. Kikiáltási ár: 20.300,00 lej;
3) Sütőipari berendezések (gépek, felszerelések), kikiáltási ár: 4.208,83 lej;
4) Iveco furgon, kikiáltási ár: 4.000 lej;
5) Bútorzat, kikiáltási ár: 367,50 lej;
6) Csomagolóanyag (117 kenyeresláda, 99 süteményesláda), kikiáltási ár: 364 lej.  Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az eladandó tárgyak teljes jegyzéke a cégfelszámoló székhelyén megtalálható.  
Az árverést február 10-én 13 órától a cégfelszámoló székhelyén tartják, és minden hét pénteki napján azonos időpontban
megismétlik, a javak értékesítéséig. 
Az árverésen részt vehetnek magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi
garanciát, a részvételi díjat és a feladatfüzet ellenértékét legkésőbb 24 órával az árverés meghirdetett időpontja előtt. 
A részvételi garancia átutalható a Marbona Kft.-nek a marosvásárhelyi BCR-nél nyitott bankszámlájára: COD IBAN
RO50RNCB0188034980380001, CIF RO 12797896.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096-os telefonszámokon. 

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, Ghe. Avramescu utca 4. szám –, a csődbe jutott Com Ardeleana Kft.
(Dicsőszentmárton, 1918. December 1. utca 32. szám) cégfelszámolója, újra 

nyilvános árverést  szervez 
az alábbi ingó javak értékesítésére:
– fafeldolgozó gépek  és szállítóeszközök,  kikiáltási ár 155.444 lej; bunker, kikiáltási ár 741,76 lej.  
A licitre február 10-én 12 órától kerül sor, és hetente megismétlik, ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. Az
árverésen azok a jogi/fizikai személyek vehetnek részt, akik/amelyek a kikiáltási ár értékének 10%-át kitevő részvételi garanciát,
valamint az árverésen való részvételi díjat kifizetik, és megvásárolják a feladatfüzetet  legkésőbb az árverés előtti napon 14
óráig. 
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096 telefonszámokon. 


