
A marosvásárhelyi tanács tegnapi ülé-
sén a képviselő-testület döntésével vál-
tozatlanul azt a megoldást támogatta,
hogy a fizetőparkolás haszonbérbe ad-
ható, a polgármesteri hivatal közterü-
let-kezelő igazgatósága pedig csupán
ideiglenes jelleggel működteti a szol-
gáltatást. A koncessziós díjat a tanácso-
sok egy korábbi határozattal évi 1,2
millió lejben állapították meg. 

A határozattervezetet, mely szerint a fizető-
parkolást közvetlenül a közterület-kezelő igaz-
gatóság ügykezelésébe vonnák, a Szabad
Emberek Pártjának (POL) három képviselője
kezdeményezte. Az előterjesztés szerint egy ta-
valyi határozattal a tanácsosok többsége úgy
döntött, hogy a fizetőparkolás működtetése ha-
szonbérbe adható egy magáncégnek, amely évi
1,2 millió lejt fizetne haszonbérleti díjként. A
kezdeményezők szerint ez igencsak szerény
összeg, tekintve, hogy Kolozsváron, illetve
Nagyváradon a parkolórendszer működtetésé-
ből az önkormányzatok évente 6 és 9 millió lej

közötti összeget bevételeznek. „Indokolatlan a
fizetőparkolás koncesszióba adása, hiszen a
rendszert a polgármesteri hivatal a közterület-
kezelő igazgatóságon keresztül képes működ-
tetni” – áll az előterjesztésben. Minekutána a
koncessziós eljárás előkészítésével az illetéke-
sek késlekedtek, idén februárban a tanács csu-
pán ideiglenes jelleggel a közterület-kezelő
igazgatóság hatáskörébe utalta a fizetőparkolás
működtetését, amely több mint egyévi szünete-
lés után május 14-től indult. Az ezt követő 

Irány a Liget!
A hét végén a Liget lesz a Vásárhelyi
Forgatag központi helyszíne. Lesz
Egészségforgatag, Civil- és Gasztró-
sarok, rengeteg program várja a gye-
rekeket, nem maradhat el a
kézművesvásár, de az esti koncertek
sem.
____________2.
Kiigazították 
a megye költség-
vetését
Tegnap kiigazították Maros Megye Ta-
nácsának költségvetését, ami által
több alárendelt intézmény jutott kiegé-
szítő finanszírozáshoz. Bár a Szociális
és Gyermekvédelmi Igazgatóság mű-
ködését az állami költségvetésből kel-
lene biztosítani, a rendelkezésre
bocsátott összeg nem elegendő. 
____________4.
Közel nyolc 
évtizedes 
a második bécsi
döntés
78 évvel ezelőtt, 1940. augusztus 30-
án hirdették ki a tengelyhatalmak –
Németország és Olaszország – kül-
ügyminiszterei a bécsi Belvedere-pa-
lotában a „második bécsi döntést”,
lényegében egy döntőbírói ítéletet,
amely két évtizeddel Trianon után 
mintegy 43 ezer négyzetkilométernyi
területet juttatott vissza Magyaror-
szágnak két és fél millió lakossal. 
____________5.
Beavatás, avagy
amikor az apa 
elviszi a fiát 
az ország tetejére
Gyönyörűséges erdőben baktattunk
felfelé. Az átszűrődő napsugarak fény-
fürdővel melengettek, az átlátszó
patak locsogva csacsogott és csör-
tetve csobogott a vörös moszattal fes-
tett kövek között. ____________15.

Egy levél rejtelmei

Igen gyorsan neves európai és amerikai lapok címlapjára került
a héten a romániai korrupcióellenes hadjárat egy levél kapcsán, me-
lyet a jelenleg az amerikai elnök ügyvédeként is dolgozó egykori New
York-i polgármester írt a román közméltóságoknak címezve a mos-
tanság közszájon forgó lehallgatási protokollumok kapcsán.

Már első látásra is több mint érdekes volt a dolog, mert a teleor-
manisztáni igazságügyi fejleményekkel szemben finoman szólva is
kritikus hivatalos amerikai állásponttól eltérően élesen vádolta a
korrupcióellenes hadjárat túlkapásait, a mostani kormányoldali ve-
zetők szájízének megfelelően. Azt a benyomást keltve a szerzőnek az
országa elnökével való kapcsolatából eredően, mintha változott
volna a politikai széljárás.

Órákba sem telt, és az amerikai külügyminisztérium elhatárolódott
a levéltől, ráadásul azóta az amerikai nagykövet külön is megerősí-
tette, hogy ez a levél magánvéleményt fejez ki, nincs változás a hiva-
talos álláspontban.

A történet innen kezdett egyre érdekesebbé válni, ugyanis kétség-
kívül sorosista brüsszeli, londoni és washingtoni lapok kiderítették,
hogy az egykor a szervezett bűnözés ellen államügyészként látványos
és eredményes harcot vívó jogász szerző pénzért írta a levelet. A meg-
bízó szintén magas állami pozíciót töltött be korábban, az amerikai
szövetségi nyomozó iroda főnöke is volt. Most ügyvéd és nemzetközi
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Irány a Liget!
A hét végén a Liget lesz a Vásárhelyi Forgatag
központi helyszíne. Lesz Egészségforgatag, Civil-
és Gasztrósarok, rengeteg program várja a gye-
rekeket, nem maradhat el a kézművesvásár, de
az esti koncertek sem. Látogassunk el a Szférába,
amely szintén a hét végén várja a kortárs művé-
szetek kedvelőit; szombaton lesz Bolyai-sport-
nap. Van miből válogatni, nézzük a kínálatot!

Pénteken már beindul a zsongás
a Ligetben is, és vasárnap estig tart.
Kezdődik a kézművesvásár, melyen
40 árus kínálja majd portékáit. Hét-
végére beköltözik a fák közé a Te-
leki Téka, melynek Olvasókuckója
nemcsak a felnőttek, de a gyerekek
számára is feltöltődést nyújt, ha
kissé elfáradtak a pörgésben. Pén-
teken lesz a Verne-projekt Brassai
Eszterrel, szombaton könyves ma-
tatások Márton Krisztinával és ket-
tős gyermekkönyv-bemutatóra is sor kerül. A Tékaforgatag
keretében pénteken és szombaton még a Teleki Tékában is
részt vehetünk gyerekfoglalkozásokon és könyvbemutató-
kon. 

A Ligetben mindig közkedveltek a családi és gyermek-
programok, ahol péntektől vasárnapig különböző foglalko-
zások várják a legkisebbeket. Lesznek
kézműves-foglalkozások, múzeumi tevékenységek, játék
mágnesekkel, természetismereti foglalkozások, találkozha-
tunk a cserkészcsapattal, sokszínű programmal jelentkezik
a Magyar Szülők Szövetsége és még rengeteg esemény
lesz, amin részt vehetünk. Ne hagyjuk ki az állatetetést a
Marosvásárhelyi Állatkertben, melyet mindennap 11 és 14
óra között tartanak, szombaton délelőtt 11 órától a Velo
akadémiát se felejtsük el, vasárnap 16 órától pedig Szalóki
Ági Körforgás című gyermekkoncertjét.

A Civil sarokban kincsvadászatra hívja a kalandra vá-
gyókat az EKE Marosvásárhelyi Osztálya, de szerveznek
még kvíz-, memóriajátékot és fotókiállítást is. Az Aroma-
sátorban az egész hétvége az illóolajokról fog szólni, a Te-
lefonos Szeretetszolgálat pedig fotókabinba csalogatja az
embereket. Szombaton és vasárnap lesznek programjai a
HIFA egyesületnek, melyeken a fogyatékkal élők világával
ismerkedhetünk meg közelebbről. A Fókusz Öko Központ
és a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete szombaton várja
programjaira az érdeklődőket.

A Gedeon Richter támogatásával az Egészségforgatag
keretében naponta 10 és 17 óra között szakemberektől kap-
hatunk választ kérdéseinkre, de szűrővizsgálat elvégzésére
is lesz lehetőség.

Újra jelentkezik a Fomco sziget a 3D kamion-parkoló-
szimulátorral, nem hiányozhat az íjász-célbalövés, a gumi-
abroncsos pihenősarok, illetve különböző játékokon is részt
lehet majd venni. 

A Gasztrósarok szervezésében pénteken 19 órától

whiskykóstolót tartanak a várban, szombaton délelőtt pik-
niket szervez családoknak a Petry hentesüzlet szintén a vár-
ban, 11 órától ugyanott az Anyafőz Facebook-csoport
beszélget az eltevésekről. A III. Erdélyi Pálinka- és Pár-
latverseny zsűrizésének helyszíne megváltozott, szombaton
9–13 óra között zajlik a Bod Péter Diakóniai és Tanulmám-
nyi Központban (Erdő u. 7b). 17.30 órától a díjátadó ün-
nepségén vehetünk részt a Kultúrpalota kistermében.
Vasárnap kerül megszervezésre a Bűvös bogrács csapatos
főzőverseny, a közkedvelt virslievő verseny sem marad el.

A MIET (Maros Megyei Ifjúsági Tanács) is változatos
programokkal készült a Forgatagra.
Szombaton és vasárnap különböző
beszélgetésekkel és szájkaratéval
várják a forgatagozókat.

Az V. Erdélyi Legényes- és Ver-
bunkverseny pénteken lesz délután
5 órától a Kultúrpalotában, majd a
díjazottak műsorukat újra előadják
este fél 10-től a Borudvarban.
Szombaton a Maros Művészegyüt-
tes szervezésében egy egész napot
szánnak a népzenének és néptánc-

nak. A folknapon 14 néptáncegyüttes lép színpadra a Liget-
ben.

Szombaton nemcsak a népzene, de a sport is főszerepet
kap. A Bolyai-sportpályára várják a családokat, ahol sport-
és ügyességi versenyeken lehet részt venni, érdekes spor-
tokat is ki lehet próbálni, illetve a „Fuss egy kört a Bolya-
iért” jótékonysági futást is megszervezik.

A színházkedvelőknek a Budapesti Operettszínház A chi-
cagói hercegnő című előadását ajánlják, melyet három al-
kalommal, pénteken 19, szombaton 15 és 19 órától játszik
a társulat a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Nagytermé-
ben. A Kamaszok Ifjúsági Színtársulat szombaton a Kádá-
rok bástyájában 19.30-tól a Pötty és a többiek, vasárnap a
Ligetben 17 órától a Kamaszélet dalban című előadását
mutatja be. Vasárnap a Szabadi úti református templomban
12 órától a Magányos fenyő című versműsorát adja elő Ki-
lyén Ilka, Ritziu Ilka Krisztina, Györffy András. 

A Borudvarban különböző borászatok mutatkoznak be,
este pedig népzenei koncertek adják meg a hangulatot a
kellemes beszélgetéshez, borozgatáshoz. Esténként tánc-
házba várják a népzene kedvelőit a Jazz&Blues Klubba. 

A Szférában minden helyet kap, ami kortárs művészet.
Pénteken startol a 42h cinemaraton rövidfilmkészítő ver-
seny, melynek nyerteseit vasárnap hirdetik ki, és a díjazott
filmeket is levetítik. De lesz képzőművészeti kiállítás is a
volt Európa iskola udvarán, jelen lesz a Nemzeti Színház
sátra, textil- és bútorfestő műhely, meg Szféra-ócska, végül
pedig koncertek és a Sörpatikánál a hajnalig tartó parti zárja
a napot.

Ha hétvége, akkor indul a Koncertforgatag a Ligetben
is. Pénteken a Metropol Group, majd Rúzsa Magdolna,
szombaton az Eztán együttes, a Csík Zenekar és Kiss Tibi,
vasárnap pedig a Koszika & The Hot Shots és a Quimby
zenél. A koncertek mindennap 18 órától kezdődnek. (köz-
lemény)

Őszi felvételi 
a kántor-tanítóképzőben

Szeptember 3-án kezdődik a beiratkozás a júliusi felvételi
után betöltetlen maradt helyekre az Erdélyi Református
Egyházkerülethez tartozó kántor-tanítóképzőbe, amely egy-
ben a Károli Gáspár Református Egyetem kihelyezett tago-
zata. A tanító-óvodapedagógus szak nappali tagozatán
tandíjmentes helyekre, a levelező tagozaton részben költ-
ségtérítéses helyekre várják a jelentkezőket. A kántor szak
nappali tagozatára református, római katolikus, unitárius,
evangélikus és baptista felekezetű fiatalok felvételizhetnek.
Lehetőség van levelező tagozaton a kétéves posztliceális
rendszerű református és unitárius kántorképzésre is, amely-
nek eredményeként megszerezhető az egyházkerületi kán-
tori oklevél. Ezen a szakon költségtérítéses helyekre lehet
még jelentkezni. A jelentkezés és beiratkozás szeptember
3-tól 5-ig tart, az alkalmassági vizsgákra szeptember 7-én
kerül sor. Érdeklődni a 0265-215-278-as telefonon, illetve a
kantortanito@gmail.com e-mail-címen lehet.

Felvételi 
a BBTE marosvásárhelyi tagozatán

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem marosvásárhelyi tago-
zata őszi felvételit hirdet az óvodai és elemi oktatás peda-
gógiája szakra. Beiratkozni szeptember 10–11-én lehet az
egyetem titkárságán, a szóbeli felvételi vizsgára szeptem-
ber 12-én délelőtt 9 órától kerül sor. A beiratkozásról és a
felvételi menetéről további információkat találnak az intézet
honlapján, illetve személyesen vagy telefonon a Pszicho-
lógia és Neveléstudományok Kar titkárságán (Marosvásár-
hely, Köztársaság tér 38. szám). A titkárság telefonszáma:
0265-311-665, honlapcím: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/ma-
rosvasarhely/

Nyolcadikot végzettek második 
elosztása

Jövő héten iratkozhatnak be a betöltetlen helyekkel rendel-
kező középiskolai osztályokba a nyári számítógépes elosz-
tás során kimaradt, nyolcadik osztályt végzett diákok. A
líceumba készülők szeptember 3–6. között nyújthatják be
felvételi kérelmüket, elosztásukra szeptember 7-én kerül
sor. A szakiskolákba augusztus 31-én kezdődik az iratko-
zás, az igényléseket a szakiskolai osztályt indító tanintéze-
teknél kell benyújtani. Szeptember 5–6-án a megyei
tanfelügyelőségen iratkozhatnak be szakiskolába a diákok.

Szóbeli pótérettségi vizsga
Múlt héten írásbeli vizsgáikat tehették le a nyári érettségiről
távol maradt, illetve sikertelenül vizsgázottak. Ezen a héten
a szóbeli vizsgák zajlanak. Ma az idegennyelv-tudásukról
adhatnak számot a diákok. Az óvások előtti ideiglenes
eredményeket szeptember 1-jén, szombaton legkésőbb
déli 12 órakor közzé teszik, a fellebbezéseket ugyanaznap
16 óráig lehet benyújtani. A végső eredményeket szeptem-
ber 6-án, csütörtökön hozzák nyilvánosságra. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma ERIKA és BELLA, holnap
EGYED és EGON napja.
EGYED: a görögből latinosított
Aegidius rövidült formája. Jelen-
tése: pajzsvivő.
EGON: germán eredetű, az Ecke-
és Egin- kezdetű neveknek, főként
az Eckehard (jelentése:
kard(hegy) és erős, merész) név-
nek az önállósult rövidülése. 
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A Nap kel 

6 óra 40 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 4 perckor. 
Az év 243. napja, 

hátravan 122 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. augusztus 30.

1 EUR 4,6430

1 USD 3,9704

100 HUF 1,4219

1 g ARANY 153,5967

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő,
időnkét felhőátvonulások

Hőmérséklet:
max. 310C
min. 160C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
39, 5, 7, 15, 29 +8 NOROC PLUS: 145316

35, 21, 27, 37, 32, 7 SUPER NOROC: 218284

29, 27, 12, 25, 7, 39 NOROC:  5342803

Családos programok Radnótfáján
A radnótfáji református egyházközség e héten gyülekezeti
programot szervezett a fiatal családok számára. Ma 17–
20 óra között családválság-prevenciós tematikájú előadást
hallgathatnak és csoportfoglalkozásokon vehetnek részt. A
vallásórás korú gyermekek számára szakképzett pedagó-
gusok vezetésével zajlik a vakációs bibliahét. Szombat
délelőtt közös kenyérsütő nap lesz. Vasárnap hálaadó is-
tentisztelettel zárul a program. 

VI. Tordai-hasadéki 
Unitárius Találkozó
A Kolozs–Tordai Unitárius Egyházkör szervezésében
szeptember 1-jén, szombaton lesz a VI. Tordai-hasadéki
Unitárius Találkozó. Az egész napos rendezvényre délelőtt
9 órától várják a résztvevőket. A találkozó szabadtéri is-
tentisztelettel és alkalmi kulturális műsorral kezdődik. Az
ünnepélyes megnyitó után minden korosztály számára
szerveznek programokat: a gyerekeket színes és érdekes
tevékenységek, a fiatalokat és felnőtteket előadások, főző-
verseny, íjászbemutató, kiállítás és sok más tevékenység
várja. A találkozóra a Tordai-hasadék Mészkő felőli bejára-
tánál lévő táborhelyen kerül sor. Bővebb információ Di-
mény József esperes 0745-891-858 telefonszámán vagy
a dimenpap@yahoo.com címen érhető el.

Mezőbándi falunap
Szeptember 2-án tartják Mezőbándon a falunapot, amely
idéntől új helyszínen, az új polgármesteri hivatal mögötti

téren zajlik. A rendezvény 10 órakor a vendégek fogadá-
sával kezdődik, majd helyi és meghívott előadók, néptánc-
együttesek lépnek fel, köztük a Csipkebogyó tánccsoport.
17.30 órától felcsendül a nóta és az operett neves előadók
– köztük Ábrám Tibor és Buta Árpád – tolmácsolásában.
Este 10 órától a Titán együttes zenél. Szervező a helyi
polgármesteri hivatal – tájékoztatott Horváth Árpád alpol-
gármester.

Játssz a figurával
Augusztus 31-én, ma 19 órakor Játssz a figurával címmel
erdélyi legényes- és verbunkversenyre kerül sor a maros-
vásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Díszmeghívottak
Varga István „kiscsipás” és a Kalotaszeg legénytársulat (a
Fölszállott a páva döntőse), besegít az Üver zenekar, fel-
lép a Boróka és a Kökényes néptáncegyüttes. A belépés
ingyenes, adományt a szervezők elfogadnak.

Találkoznak 
a szászrégeni tanítóképzősök
Szeptember 1-jén délelőtt 10 órától a szászrégeni tanító-
képzősök találkoznak az iskolában. A találkozó megemlé-
kezéssel kezdődik az udvaron, ezt osztályfőnöki óra
követi.

Állati jó találkozások
A marosvásárhelyi állatkert Állati jó találkozások program-
jával csatlakozik a Vásárhelyi Forgatag rendezvénysoro-
zatához. Pénteken, szombaton és vasárnap három-három
foglalkozásra várják a gyermekeket: 12 órakor a tevék ki-
futójánál, 13 órakor az oroszlánok ketrecénél, 14 órakor
az elefántháznál találkoznak a résztvevők.

RENDEZVÉNYEK



hónapban mintegy 900 ezer lejt bevételezett az önkormányzat
a parkolódíjakból, bérletekből, bírságokból. A POL-os képvi-
selők szerint a közterület-kezelő igazgatóság képes működ-
tetni a rendszert, a koncesszió nem indokolt, hiszen a város
mintegy évi 5-6 millió lej bevételtől esik el. „Az évi 1,2 millió
lej alulbecsült ár, erkölcstelen és megkárosítja a helyi 
büdzsét” – áll az előterjesztésben. Úgyhogy a tanács elé vitt
határozattervezet arról szól, hogy az önkormányzat működ-
tesse a fizetőparkolást.

A fenti érveket a tegnapi tanácsülésen Radu Bălaş röviden
elmondta a plénumban. Hangsúlyozta, a helyi tanács – ha ki-
tart a koncesszió mellett – felelősségre vonható a büdzsé meg-
károsítása miatt. „A közterület-kezelő igazgatóság
bebizonyította, hogy képes irányítani ezt a tevékenységet, de
ahhoz, hogy hatékonyabb legyen, beruházásokat kell eszkö-
zölnie” – tette hozzá. 

Pápai László azt kérte tanácsoskollégáitól, hogy gondolja-
nak a város érdekére, hiszen egyszer csak arra ébrednek, hogy

egy magáncég haszonbérbe vette a szolgáltatást, és a pénz már
nem a városkasszába folyik. 

A tervezethez mind a helyi rendőrség igazgatósága, amely
az ellenőrzést végzi, mind a közterület-kezelő igazgatóság,
amelynek alkalmazottai az adminisztratív munkát végzik,
írásban nyújtották be észrevételeiket. A szóban forgó igazga-
tóságok hangsúlyozzák, hogy a fizetőparkoló rendszer zök-
kenőmentes működtetéséhez több alkalmazott és korszerű
logisztika, beruházások szükségesek. A rendőrség szerint a je-
lenlegi alkalmazottaival csupán a város stratégiai helyeit
képes ellenőrizni, sok a papírmunka, és ilyen feltételek mellett
képtelenek továbbra is ellátni ezt a feladatot. A közterület-ke-
zelő igazgatóságnak is legkevesebb 11 alkalmazottra lenne
még szüksége, illetve minimális beruházásokra (térfigyelő ka-
merák az azonosításhoz, jegyautomaták, számítógépes prog-
ramok a jegyzőkönyvek feldolgozásához stb.) ahhoz, hogy
hatékonyan működtesse a rendszert. A téma kapcsán a POL-
képviselőkön kívül más felszólalás nem volt, a tervezet öt
igen szavazat és 13 tartózkodás mellett elesett. 

Könnyen lemondanak a pénzről
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Újabb terminállal bővül 
a bukaresti nemzetközi röptér

Csaknem egymilliárd euróból új terminállal bővítik a
bukaresti Otopeni-Henri Coandă nemzetközi repü-
lőteret; a kormány szerdai ülésén fogadta el a beru-
házás technikai és gazdasági tervét. Nelu Barbu
kormányszóvivő elmondta: a projekt értéke csaknem
egymilliárd euró, amiből egy százezer négyzetmé-
teres, 25 beszállókapus új terminált építenek, a re-
pülők kiszolgálására alkalmas 650 ezer
négyzetméteres területtel. Az új terminálon 56 repü-
lőgépnek lesz állóhely. A projekt része egy 9600 sze-
mélygépkocsi befogadására alkalmas parkoló
létesítése is. Az új terminál 60 hónapon belül épül
meg a kivitelezési szerződés aláírásától számítva. A
szóvivő nem közölte, hogy mikorra várható a szer-
ződés aláírása. A légikikötőt legutóbb 2012-ben bő-
vítették. Az idei első fél évben 6,33 millió utasa volt
az Otopeni-Henri Coandă nemzetközi repülőtérnek.
A 49 légitársaságot kiszolgáló légikikötőt tavaly 12,8
millió utas használta, ami rekord a repülőtér történe-
tében, és 16 százalékos növekedés az előző évhez
mérten. (MTI)

Már több mint 760 feljelentés
Eddig 763 feljelentést tettek az augusztus 10-ei erő-
szakos cselekményekkel kapcsolatban – közölte
csütörtökön a legfőbb ügyészség. „2018. augusztus
30-ig az augusztus 10-ei erőszakos cselekmények-
kel kapcsolatos feljelentések száma 763” – írja a leg-
főbb ügyészség honlapján. (Agerpres)

Szeptember közepétől lesz
influenza elleni oltás

Szeptember 15-étől egymillió adag influenza elleni
oltás áll a fertőzésnek kitett lakosság rendelkezésére
az egészségügyi minisztérium kampányának kö-
szönhetően. A szaktárca arról tájékoztatta csütörtö-
kön az Agerpres hírügynökséget, hogy a
versenytárgyalás nyertesével aláírta az influenza el-
leni vakcinák beszerzésére vonatkozó keretszerző-
dést, 11.205.200 lej értékben. A szerződés
értelmében a beszállító szeptember 15-étől kezdi el-
juttatni az oltásokat a közegészségügyi igazgatósá-
gokhoz. A kampány célja minimálisra csökkenteni az
influenzás megbetegedések számát. Az oltásokat a
megfertőződésnek kitett személyek – egészségügyi
személyzet, 65 év fölöttiek, krónikus betegek, állami
gondozásban lévő gyerekek és idősek, várandós
nők – kapják meg. (Agerpres)

Bővítenék 
a börtönök befogadóképességét

Közvitára bocsátotta az igazságügyi minisztérium az
új börtönök építésének megvalósíthatósági tanulmá-
nyát. A fejlesztésre azért van szükség, mert jelen pil-
lanatban a kelleténél 3843 hellyel van kevesebb a
fogvatartási intézményekben. A terv szerint 2024-ig
több ezer hely létesül. A szaktárca honlapján meg-
tekinthető megvalósíthatósági tanulmány szerint új
fogvatartási helyek épülnek Besztercén, Botoşani-
ban, Galacon, Szamosújváron, Jászvásáron, Mio-
veni-ben, Konstancán a Poarta Albă börtönben és
Târgu Jiuban. A jogszabályjavaslat indoklása szerint
július 17-én a romániai börtönökben 22.394-en ültek
rács mögött, ami azt jelenti, hogy 3843 hellyel keve-
sebb volt, mivel egy rabra négy négyzetméter terü-
letnek kell jutnia. Emiatt volt az, hogy a 2017-es év
folyamán az Európai Emberi Jogi Bíróság döntései
nyomán 378 esetben a román államnak összesen
2.296.451euró kártérítést kellett kifizetnie a fogva-
tartási körülmények miatt. (Mediafax)

tanácsadó céget is működtet. Ennek az egykori nyomozó
fejes ügyvédnek az egyik védence az a hetedik leggaz-
dagabb romániai vállalkozó, aki jelenleg Londonban
eszi a bujdosók keserű kenyerét, miután itthon egy több
mint kétszáz hektáros állami teleknek az áron aluli meg-
szerzéséért hétévi börtönt szabtak ki rá. De van ennek
a nyomozóból lett ügyvédnek más regáti kliense is, aki
itthon hadilábon áll a törvényekkel. Mivel több mint fel-
tűnő lett volna, ha az illetők védőjeként maga ír hasonló
levelet, inkább megbízott vele egy, az elnökkel kapcso-
latba hozható, tehát politikai befolyással is bíró, nagy
presztízsű jogászt.

Van az a pénz, amiért egykori magas rangú, hírneves
köztisztviselők vagy politikusok elvégeznek hasonló
megbízásokat. Magyarul: lobbiznak valaki vagy valami
mellett, de szigorúan magánemberként, amely megnyil-
vánulásokat úgy is kell kezelni. Úgy teljes a kép, ha a
megbízás hátterére is fény derül, mert akkor érthető job-
ban, hogy mekkora tétje van egyesek számára az igaz-
ságügyi rendszer átalakításának. De nem véletlen az
sem, hogy amint a nyugati lapok a hátteret feszegetni
kezdték, a levélíró is sietett tisztázni, hogy magánkez-
deményezésre cselekedett. Még azt is elmondta, hogy
bukaresti fennforgóval is egyeztetett, de annak a nevét
nem árulta el. Vajon azért, mert ez már a számla értékén
felülmenő presztízsveszteség lett volna az egykori ál-
lamügyésznek?

Egy levél rejtelmei
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Politico: megbízásból írt levelet 
Trump ügyvédje Romániának

Fizetségért cserébe írta meg a korrupcióellenes
ügyészséget (DNA) és annak munkáját elmarasz-
taló levelét Rudolph Giuliani, Donald Trump ameri-
kai elnök jelenlegi ügyvédje – jelentette a Politico
című brüsszeli hírportál.

A hírportálnak az ügyvéd megerősítette: a Klaus Iohannis
elnöknek, valamint Viorica Dăncilă kormányfőnek és a par-
lament két háza elnökeinek is elküldött levelét a Freeh Group
International Solutions nevű nemzetközi tanácsadócég meg-
bízásából írta.

A portál szerint az amerikai kormányzat hivatalos állás-
pontját nem tükröző levelet egyes román politikusok arra
használják fel, hogy a korrupcióellenes ügyészség erejét gyen-
gítsék.

A cikkben megemlítették az amerikai külügyminisztérium
egyik tisztviselőjének nyilatkozatát, amely szerint Románia a
jogállamiság és az intézmények függetlenségének tekinteté-
ben válságközeli szinthez közeledik, azonban a Giuliani és a
Freeh által képviselt szempontok ellentétesek az Egyesült Ál-

lamok kormányának hivatalos álláspontjával. A külügymi-
nisztérium egyik szóvivője a Politicónak úgy nyilatkozott,
hogy Románia egészen a közelmúltig jelentős előrelépést tett
a korrupció elleni küzdelemben, és hatékonyan cselekszik a
jogállamiság kialakításáért. „Bátorítjuk a románokat, hogy
kövessék ezt az utat” – idézte a neve elhallgatását kérő szó-
vivőt a brüsszeli hírportál.

Rudolph Giuliani hétfőn nyilvánosságra került levelében a
romániai jogállamiság állapota miatti aggodalmának adott
hangot. Úgy vélte: Románia jelentős lépéseket tett a Cea-
uşescu-diktatúra bukása után a törvények betartatása és a jog-
államiság felé. Ezeket a lépéseket azonban „aláaknázták a
Laura Codruţa Kövesi által vezetett romániai korrupcióellenes
ügyészség túlkapásai”.

Korábban Hans Klemm, az Egyesült Államok bukaresti
nagykövete több alkalommal is azt közölte, hogy országa ha-
tározottan támogatja a DNA éléről nemrég leváltott Laura
Codruţa Kövesi nevével fémjelzett korrupcióellenes harcot.
(MTI)

Titkosított beadványban magyarázza az ügyészség
Dabis Attila kitiltásának okait

Egy négyoldalas titkosított beadványban magya-
rázta az ügyészség Dabis Attila Romániából való ki-
tiltása okait abban a perben, amelyet a Székely
Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottja a ki-
tiltó határozat megsemmisítését kérve indított.

Erről Izsák Balázs, az SZNT elnöke beszélt egy csütörtöki
sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón. Amint elmondta: a Bu-
karesti Táblabíróság augusztus 21-én tárgyalta Dabis Attilá-
nak a kitiltása ellen benyújtott keresetét, ítéletet azonban nem
hozott. Amint részletezte: még Dabis Attila ügyvédje sem is-
merhette meg, hogy mivel indokolja a román államot képvi-
selő ügyész az SZNT külügyi megbízottjának a kitiltását.
Hozzátette: szerinte azért titkosították az ügyészség álláspont-
ját, hogy leplezzék: a kitiltásnak nem volt törvényes alapja.

Izsák Balázs arról is tájékoztatott, hogy Dabis Attila kitil-
tásának az ügyével az Európai Bizottság is foglalkozott kilenc
EP-képviselő megkeresésére. A bizottság augusztus 27-én kel-
tezett válaszában az Európai Unió vonatkozó 2004/38-as
irányelvét idézte, amely szerint valamely EU-tagállam állam-
polgárát egy másik tagállam csakis közbiztonsági és közrendi
okokból korlátozhatja.

Az SZNT elnöke úgy vélte, a román állam nagy hibát kö-
vetett el azzal, hogy egy olyan embert tiltott ki, aki soha nem
sértette meg az ország törvényeit, aki nemzetközi szinten eu-

rópai módon képviselte a székelyföldi autonómiatörekvése-
ket. Szerinte kevesebb figyelem irányult volna Dabis Attila
munkásságára, ha Bukarest kitüntette volna, mint így, a kitil-
tás miatt. Izsák Balázs kijelentette: folytatják a jogi küzdelmet
az igazságtalan és törvénytelen határozat érvénytelenítéséért.

A román határrendészek március 9-én az Ártánd-Bors ha-
tárátkelőhelyen akadályozták meg Dabis Attila Romániába
való belépését. Az SZNT külügyi megbízottja Marosvásár-
helyre utazott volna a székely szabadság napja alkalmából
szervezett másnapi autonómia-felvonulásra és tüntetésre.

A határrendészet hetekkel később azt közölte az érintettel,
hogy a rá vonatkozó belépési tilalom 2021. március 8-ig van
érvényben. A hatóság egy olyan törvénycikkelyre hivatkozott,
amely „közrendi, nemzetbiztonsági vagy közegészségügyi
okokból” teszi lehetővé, hogy bírósági ítélet nélkül korlátoz-
zák egyes EU-s állampolgárok szabad mozgását Románia te-
rületén.

A budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet nemzetközi koor-
dinátoraként is tevékenykedő Dabis Attila a budapesti Corvi-
nus Egyetemen szerzett a közelmúltban doktori címet. A
Tévhitek az autonómiáról című, Székelyföld autonómiájának
alkotmányossága alcímű doktori dolgozatában tudományos
eszközökkel bizonyította, hogy Székelyföld területi autonó-
miája nem ellentétes Románia hatályos alkotmányával. (MTI)

Orosz hadgyakorlat kezdődik 
a Földközi-tengeren

Hadgyakorlatot tart Oroszország a Földközi-tenge-
ren szeptember 1. és 8. között, a hadiflotta több
mint 25 hajójának és a légierő 30 repülőgépének
részvételével – közölte csütörtökön az orosz vé-
delmi minisztérium.

A tárca szerint a manővereket a fegyveres erők kiképzési
tervének megfelelően és a nemzetközi joggal összhangban
hajtják végre. Az érintett övezeteket veszélyesnek nyilvánítják
a hajózás és a repülés számára.

A hadgyakorlat vezérhajója a Marsal Usztyinov lesz. A mű-
veletben rész vesznek majd egyebek között Tu-160-as hadá-
szati rakétahordozó, Tu-142MK típusú és Il-38-as
tengeralattjáró-vadász gépek, valamint a haditengerészeti lé-
gierő Szu-33-asai is.

A hadgyakorlatot olyan időszakban tarják, amikor Szíria
miatt kiéleződtek az ellentétek Oroszország és a Nyugat kö-

zött. Moszkva azt állítja, hogy terroristák brit segédlettel
vegyi támadást készítenek elő Idlíbben, hogy ürügyet szol-
gáltassanak egy Szíria elleni újabb rakétatámadásra, nyugati
fővárosokban viszont arra figyelmeztetnek, hogy a szíriai kor-
mányerők offenzívára készülnek a túlnyomórészt a Damasz-
kusz ellen harcoló erők által ellenőrzött tartományban.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán likvidálandó
„terrorista tályognak” nevezte a Bassár al-Aszad elnök ellen
Idlíbben harcoló, megbékélésre nem hajló csoportosulásokat.

Az orosz védelmi tárca ugyancsak csütörtökön közölte,
hogy sikeresen tesztelt egy új elfogó rakétát Kazahsztánban.
A rakétát a minisztérium szerint korábban sikerrel próbálták
ki februárban, áprilisban és júliusban is. A júliusi teszteléssel
kapcsolatban a Krasznaja Zvazda című katonai lap azt írta,
hogy a rakéta másodpercenkénti négy kilométeres sebességre
képes, ami egyedülálló a világon. (MTI)

(Folytatás az 1. oldalról)



Tavaly több százan vettek
részt a Bolyai-olimpián, idén
is hasonló érdeklődésre szá-
mít a szervező Bolyai Colle-
gium Alapítvány a Vásárhelyi
Forgatag keretében meg-
szervezett szeptember 1-jei
alkalmon. Az eseményt csa-
ládi sportnapnak szánják, de
természetesen jótékonysági
jellege is van, hiszen még sok
kell ahhoz, hogy a sportnap-
nak helyet adó Bolyai-pálya a
régi fényében ragyogjon.

A szeptember 1-jén reggel 10-től
18 óráig zajló Bolyai-olimpiát a
szervezők egyfajta családi sport-
napnak szánják, amelyen az unoka
és a nagyszülő egyaránt részt
vehet. A verseny egyfajta öttusa a
legtehetségesebb család címért, a
megmérettetésen azonban az idő-
eredmények mellett a családi csa-
patok méretét, életkorát,
ügyességét, viccességét is díjazzák
majd. Erre a versenyre még fel
lehet iratkozni a 0722-667-783-as
telefonszámon.

A megmérettetés mellett ugyan-
akkor érdekes sportokat lehet ki-

próbálni még szombaton a Bolyai-
pályán, többek közt olyanokat is,
amelyeket eddig csak televízióban
láthattunk, esetleg nem is hallot-
tunk róluk. Marosvásárhelyen
most először mutatják be például a
magyar találmányú teqballt, a jug-
gert, amelyben a „koponyát” az el-
lenfél kosarába kell juttatni,
valamint az amerikai focit. De
olyan sportokba is bele lehet kós-
tolni, mint az atlétika, vívás, csel-
gáncs, falmászás, sportíjászat,
vagy épp a kickbox, hogy csak
párat említsünk. S akinek mindez
nem elég, az profi versenyzők,
edzők bemutatójának örülhet, és
vásárhelyi bajnokokkal találkozhat
a Bolyai-pályán.

A Bolyai-olimpia célja a kezde-
tektől kettős, ugyanis a családi szó-
rakozás, a közös sport
népszerűsítése mellett jótékony-
sági célja is van az eseménynek.
Az öttusa utolsó próbája szimboli-
kusan a Fuss egy kört a Bolyaiért!
elnevezésű akció lesz, vagyis az
adománygyűjtés a Bolyai-pálya
felújításáért. Múlt évben a helyiek
adományaiból sikerült mintegy 43
ezer eurót összegyűjteni, amivel
teljesen fel tudták újítani a sportpá-
lya öltözőjének épületét, a zuhany-

zókat, öltözőket, mellékhelyisé-
geket, az erőtermeket, tanári szo-
bát. Az akció idén folytatódik, hi-
szen a pálya teljes körű felújítása a
cél – tudtuk meg a Bolyai Colle-
gium Alapítvány kurátorától,
Szathmáry Zsolttól. „Erre az évre
az a terv, hogy felszereljük mo-
dern, energiatakarékos megvilágí-
tási rendszerrel az egyik pályát, és
ideiglenesen használható állapotba
hozzuk a salakpályát, amelyet ké-
sőbb majd gumiborítású szőnyeg-
gel is befednénk. Ahhoz, hogy a
végeredmény egy modern, minden
szempontból felszerelt és korhű
pálya legyen, még sok támogatóra
van szükség” – mutatott rá Szath-
máry Zsolt, aki tavaly pár volt isko-
latársával fogott össze, hogy
közösen megmentsék a nagyon
rossz állapotban lévő Bolyai-pályát,
sokan amellett, hogy adományoz-
tak, közmunkával is hozzájárultak
az öltözők felújításához. Szathmáry
Zsolt rámutatott, több mint fél év-
századdal ezelőtt főleg közmunká-
val és helyi segítséggel valósították
meg a marosvásárhelyiek álmukat,
és hozták létre a sportbázist, most
pedig hasonlóképpen szeretnék el-
érni, hogy a pálya ismét a régi fé-
nyében ragyogjon.

Tegnap kiigazították Maros
Megye Tanácsának költség-
vetését, ami által több alá-
rendelt intézmény jutott
kiegészítő finanszírozáshoz.
Bár a Szociális és Gyermek-
védelmi Igazgatóság műkö-
dését az állami
költségvetésből kellene biz-
tosítani, a rendelkezésre bo-
csátott összeg nem
elegendő. Így a következő
időszakra a Maros Megyei Ta-
nács utalja át a szükséges
összeget, 4,8 millió lejt.

Szeptember végéig biztosított 
az intézmény működése

Péter Ferenc tanácselnök el-
mondta, hogy az intézmények
közül a legnagyobb gond a Szoci-
ális és Gyermekvédelmi Igazgató-
sággal van, hiszen a kormány még
nem hagyta jóvá az új költségve-
tés-kiigazítást, holott óriási össze-
gekre van szükség ahhoz, hogy
fedezni lehessen a költségeket. –
Az augusztusi és a szeptemberi
költségeket álljuk. Szeptemberben
újabb költségvetés-kiigazítás lesz,
de reméljük, hogy addig a kor-
mány költségvetés-módosítással
hozzájárul a kiadások fedezéséhez.
Egy nagyon fontos intézmény, a
kórház után a második legnagyobb,
ahol több mint 1500 alkalmazott
dolgozik, több mint 3000 a gondo-
zottak száma. Tehát biztosítanunk
kell a működési és a bérköltsége-
ket. Ha a kormány a továbbiakban
ezt nem fedezi, meg kell vizsgál-
nunk, honnan tudjuk előteremteni.
Több igazgatóságnak volt szük-
sége költség-kiigazításra – tájékoz-
tatott az elnök. A
Lakosság-nyilvántartó Hivatal 50
ezer lejt kapott, a megyei érdekelt-

ségű objektumok őrzőszolgálata
445 ezer lejt, a Maros Megyei Mú-
zeum 200 ezer lejt, a Maros Mű-
vészegyüttes 400 ezer lejt, a
Marosvásárhelyi Állami Filharmó-
nia 2,18 millió lejt – miután egy
megnyert per után módosultak az
alkalmazottak bérei –, a megyei
kulturális központ 69 ezer lejt, a
Vatra és a Látó folyóirat szerkesz-
tősége 15-15 ezer lejt, a Maros Me-
gyei Könyvtár 200 ezer lejt, a
Maros Megyei Hegyi- és Barlangi
Mentő Szolgálat 128 ezer lejt.

A megye költségvetésébe bele-
foglalták azt a 302 ezer lejt, ame-
lyet a kormánytól kapott Maros
megye a centenárium és a világhá-
borús évforduló megünneplésére.
Az összeget a Maros Megyei Mú-
zeumnak és a Maros Megyei
Könyvtárnak utalják át. 
Nyárádszentlászlón és Mikházán
vásárol ingatlant a múzeum

A Maros Megyei Tanács egy
mikházi és egy nyárádszentlászlói
ingatlan megvásárlásáról döntött. A
mikházi 54 ezer lejbe kerül. Ez egy
hagyományos falusi háztartás,
amely a római régészeti lelőhely
közvetlen közelében található. Az
ingatlanban interdiszciplináris ku-
tatóközpontot szeretne kialakítani
a megyei múzeum. Tervezik töb-
bek között tisztító-, konzerváló- és
restaurálólaboratórium kialakítá-
sát, továbbá egy irodát, ahol digi-
talizálhatják a leleteket és
feldolgozhatják a terepen gyűjtött
adatokat, valamint egy ideiglenes
raktárt a régészeti leletek számára,
egy szerzszámraktárt, egy öltöző és
egy illemhelység kialakítását a mú-
zeum alkalmazottainak. A megyei
múzeum tervezi, hogy az egyik
épületet átalakítják, és abban mú-
zeumpedagógiai és kísérleti régé-
szeti tevékenységeket folytatnak,
illetve egy multifunkcionális kon-
ferenciatermet alakítanak ki. 

A szentlászlói ingatlan 63 ezer
lejbe kerül. A 4474 négyzetméteres
telken jelenleg három építmény áll;
a tervek szerint ezt a területet sza-
badtéri néprajzi múzeummá alakí-
tanák, ahol a nyárádmenti,
Kis-Küküllő menti, Alsó-Maros
menti és mezőségi hagyományos
háztartásokat és mesterségeket (fa-
zekasság, fafeldolgozás, kötés,
szövés, a mezőgazdasági tevékeny-
ségek közül a szőlőtermesztés)
mutatnák be. 

Mindkét épület nagyon fontos, a
Maros Megyei Múzeum régi terve.
Jóváhagyták a repülőtér fejlesztési
stratégiáját

A repülőtőr fejlesztésére vonat-
kozó előtanulmányban négy fej-
lesztési forgatókönyvet dolgoztak
ki a szakértők. Ezek közül a leg-
komplexebbnek a megvalósítását
választotta és hagyta jóvá a megyei
önkormányzati testület. A fejlesz-
tési változat 26 célkitűzés megva-
lósítását foglalja magába. A
beruházások összköltségét 784
millió lejre becsülték a szakértők. 

– Ahogy elfogadtuk ezt a stra-
tégiát, indulhat a négy megvalósít-
hatósági tanulmány elkészítése a
pálya meghosszabbítására, az utas-
fogadó rész és a parkolótér bővíté-
sére, terminál építésére, mely a
business rész és a mentőrepülők
fogadására lesz alkalmas. Ezekből
hármat uniós forrásokból is lehet
finanszírozni. Amit nem lehet
uniós forrásból megvalósítani, arra
keresünk más lehetőségeket. A
hosszú távú fejlesztés része egy ha-
talmas terminál és a cargo rész el-
készítése, ez egy 25 hektáros
terület kisajátítását feltételezi.
Most a rövid távú terv elkészítése
a fontos, hiszen az utasszám egyre
növekszik – fogalmazott a tanács-
elnök. 
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Augusztus 31-én, ma 18 órától a
Kriterion könyvkiadó mutatja be
Szántó György: Aranyágacska c.
kötetét. A kiadó igazgatójával, H.
Szabó Gyulával Simon György be-
szélget a Teleki–Bolyai Könyvtár
olvasótermében.

Szeptember 1-jén, szombaton 10
és 13 óra között vásárhelyi kiadók
új könyvei kerülnek bemutatásra a
Téka udvarán. 10 órától a Mentor
Könyvek két könyvéről, Makkai
Sándor Egyedül (Bethlen Gábor
lelki arca), illetve Spielmann Mi-
hály Erdélyi fejedelmek c. kötetének
újabb kiadásáról beszélget Káli Ki-
rály István, Király István és Sebes-
tyén Spielmann Mihály. 

11 órától Demény Péter beszélget
a Művészeti Egyetem Kiadó A
Szentgyörgyi István Színművészeti
Intézet történetei II. című friss kö-
tetének szerzőivel, Albert Máriával,
Balási Andrással, Csép Zoltánnal,
Kovács Leventével, Lázok Jánossal
és Ungvári Zrínyi Ildikóval. 

12 órától a Lector kiadó új kiad-
ványát – Demény Péter A kímélet-

len látás. Bánffy Miklós irodalmi
portréi – mutatja be Nagy Miklós
Kund. 

13 órától Dósa Elek Marosszék
1848–1849 c. könyvét mutatja be
Tamási Zsolt a Téka udvarán. A
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
által kiadott kötetet Somogyi Gréta
rendezte sajtó alá.

Ugyancsak szombaton 15 órától
a Ligetben a Koinónia könyvkiadó
bemutatóira várják a közönséget a
Teleki Téka sátrába. Markus Maja-
louma Apa, építsünk kuckót! és
Hajós Erika Lizi és a Mindentudó
porcica c. könyvét bemutatja, a for-
dítóval és Hajós Erikával beszélget
Makkai Kinga irodalomkritikus. A
bemutatót a könyvekből inspiráló-
dott játék követi a részt vevő gyere-
kekkel.

16 órától Lucian Boia Az 1918-
as Nagy Egyesülés (Koinónia
kiadó) című kötetéről Rostás Péter
Istvánnal, a könyv fordítójával Szu-
számi Zsuzsa, a Marosvásárhelyi
Rádió munkatársa beszélget.

Könyvbemutatók 
a Teleki Tékában 

és a Ligetben

Mezey Sarolta

Portik Szász Emese

Soros ülését tartotta tegnap a Maros Megyei Tanács 
Kiigazították a megye költségvetését

4,8 millió lej a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak 

Bolyai-olimpia: családok versenye 
a pálya megmentéséért

A labdarúgó 1. liga 
7. fordulójának televíziós 

közvetítési rendje
Augusztus 31., péntek:
19.30 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Dunărea Călăraşi
Szeptember 1., szombat:
16.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – Medgyesi Gaz Metan
18.30 óra: Gyurgyevói Astra – Voluntari FC
21.30 óra: USK Craiova – Bukaresti Dinamo
Szeptember 2., vasárnap:
18.30 óra: Kolozsvári CFR – Konstancai Viitorul
21.30 óra: Bukaresti FCSB – Botoşani FC
Szeptember 3., hétfő:
21.00 óra: Jászvásári Politehnica CSM – Concordia Chiajna
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport

és a Look TV/Plus.



78 évvel ezelőtt, 1940. augusztus 30-án hirdették
ki a tengelyhatalmak – Németország és Olaszor-
szág – külügyminiszterei a bécsi Belvedere-palotá-
ban a „második bécsi döntést”, lényegében egy
döntőbírói ítéletet, amely két évtizeddel Trianon
után mintegy 43 ezer négyzetkilométernyi terüle-
tet juttatott vissza Magyarországnak két és fél mil-
lió lakossal. A magyar csapatok, a 2. magyar
hadsereg egységei 1940. szeptember 5–13. között
vonultak be a visszakapott területre.

A trianoni békeszerződés után a magyar politika fő célja a
területi revízió lett. A Csehszlovákiával szembeni magyar te-
rületi igényeket a Hitler, Mussolini, Chamberlain és Daladier
között 1938. szeptember 29-én létrejött müncheni egyezmény
záradéka értelmében kétoldalú közvetlen tárgyalások útján
kellett volna rendezni. Ezek eredménytelensége esetére
angol–francia–német–olasz döntőbíráskodás jött volna szóba.

Az 1938 októberi kétoldalú komáromi tárgyalások öt nap
után megszakadtak. London és Párizs jelezte, hogy mégsem
kíván részt venni a két ország határvitájában, és tudomásul
fogja venni a német–olasz döntőbírói határozatot. Így szüle-
tett 1938. november 2-án az „első
bécsi döntés”, amely a Felvidék
egy részét visszajuttatta az anyaor-
szágnak.

Hitler 1939. március 13-án azt a
kívánságot közölte Horthy Miklós
kormányzóval, hogy a magyar csa-
patok késedelem nélkül vonuljanak
be Kárpátaljára. Ez és az új len-
gyel–magyar határ elérése néhány
napon belül megtörtént. (Az első
bécsi döntés 11.927 négyzetkilo-
métert és 1.050 ezer lakost, köztük
86,5 százalék magyart ítélt vissza.
1939. márciusban 12.061 négyzet-
kilométer és 694.022 fő került visz-
sza.)

Románia idegesen reagált, a ma-
gyar–román határ mindkét oldalán
1940 nyarára mozgósított hadsere-
gek néztek farkasszemet egymás-
sal. Az akkori magyar kormányfő,
gróf Teleki Pál miniszterelnök,
Csáky István külügyminiszter és
Hory András, a románokkal tárgya-
lásokba bocsátkozó magyar küldöttség vezetője mindhárman
erdélyi származásúak voltak...

Németországnak, amely 1939. szeptember 1-jén kirobban-
totta az európai nagy háborút, érdeke fűződött ahhoz, hogy
ne legyen háborús konfliktus első számú délkeleti olaj-, va-
lamint búzaszállítója között. Amikor Moszkva 1940 júniusá-
ban elérkezettnek látta az időt, hogy visszaszerezze az első
világháború után Romániához került Besszarábiát és Észak-
Bukovinát, Bukarest részéről nem talált ellenállásra. Utóbbi
nem vállalt három fegyveres konfliktust a Szovjetunióval,
Magyarországgal és – Dél-Dobrudzsa kapcsán – Bulgáriával
szemben.
Az egyik fél mindig jajgatni fog

Galeazzo Ciano olasz külügyminiszter (Olaszország és Al-
bánia királyának, Etiópia császárának külügyminisztere)
1940. június 28-án diplomáciai úton azt üzente Budapestnek,
hogy mind Berlin, mind Róma engedékenységet tanácsolt
Romániának, de Magyarország se ragadtassa magát súlyos
következményekkel járó lépésre. A magyarországi mozgósí-
tás aggodalmat okoz, akárcsak a magyar–román határvillon-
gások híre.

Csáky külügyminiszter megígérte, hogy magyar részről al-
kalmazkodni fognak a tengelyhatalmak tanácsához, de kilá-
tásba helyezte a magyar intervenciót, ha Románia teljesen
összeomlik; ha forradalmi megmozdulások lesznek Románi-
ában; ha a besszarábiai menekültek Erdélybe áramlanak; ha
a szovjet hadsereg a Kárpátok felé nyomulna előre.

Az Erdélyre vonatkozó magyar igényt azonban a románok
elutasították. A Teleki-kormány a hadsereget a román határra
vezényelte – ez igen bátor lépés volt, tekintettel a román erők

nagyságára. A dolog sürgősnek tűnt, mivel a gyors német
győzelmek a háború közeli végét ígérték. A döntésben szere-
pet kapott az is, hogy Románia július 1-jén felmondta az or-
szág területi épségére vonatkozó brit garanciát – azaz Erdély
megtartása érdekében Németországhoz közeledett.

Hitler 1940. július 7-én Berlinben fogadta az olasz kül-
ügyminisztert, és elégedetlenségét fejezte ki „a magyar türel-
metlenség zűrzavaros megnyilvánulásai miatt”, de
hozzájárult, hogy július 10-én Münchenben fogadja Telekit
és Csákyt. A magyar államférfiak előtt egyebek között kije-
lentette: „Ha Magyarország azt gondolja, hogy Románia ellen
saját erejéből felléphet, és kész az ilyen akcióból származó
esetleges következményeket saját felelősségére vállalni,
akkor a Románia elleni háborús beavatkozásnak nem áll
semmi az útjában”. Hitler megjegyezte: „Magyarország sem
anyagi tekintetben, sem csapatai számbeli erejét tekintve
nincs olyan fölényben Romániával szemben, hogy biztos
győzelemre számíthatna”.

Ahogy magyar részről felismerték, hogy Hitler a katonai
megoldás ellen van, kezdtek áthangolódni a tárgyalásos meg-
oldásra, de csak Németország és Olaszország közvetlen rész-

vételének feltételével. Hitler cinikus őszinteséggel
megjósolta: „Természetszerűleg akárhogy is történjék a meg-
osztás, az egyik fél mindig jajgatni fog, Erdély esetében va-
lószínűleg mind a kettő”.
A süketek párbeszéde

A Turnu-Severinben 1940. augusztus 16-24. között meg-
tartott magyar–román tárgyalások a „süketek párbeszédének”
minden jegyét magukon viselték a számtalan „szóbeli jegy-
zékkel” és „emlékeztetővel”. Érlelődött az a felismerés, hogy
a magyar–román vitát csak a tengelyhatalmak döntőbírásko-
dása, vagy egy katonai akció oldhatja meg.

Hitler azt várta, hogy a két ország közötti feszültség rob-
banáspontig jusson, de a robbanást megelőzően olyan dön-
tőbíráskodásra kerüljön sor, amely a tengelyhatalmak révén
rákényszeríti a német akaratot a két országra. Ribbentrop és
Ciano augusztus 29-én már Bécsben fogadta Telekit és
Csákyt. A német külügyminiszter kijelentette előttük: az Ang-
liával élet-halál harcot vívó tengelyhatalmak elvárhatják a
baráti országoktól, hogy „kívánságaikat igazítsák hozzá
ehhez a nagy célhoz”, és hogy „az élelmiszer- és kőolajellá-
tásban ne legyen fennakadás”.

A bécsi Belvedere-palotában Ribbentrop német és Ciano
olasz külügyminiszter által augusztus 30-án kihirdetett má-
sodik bécsi döntés Észak-Erdélyt Magyarországnak ítélte,
ugyanakkor szavatolta a megmaradt román területek integri-
tását. Ciano naplója szerint Manoilescu román külügyminisz-
ter elájult a döntés kihirdetésekor.

Ribbentrop még az osztrák fővárosban aláíratott magyar
és román kollégájával kötelezvényeket arra vonatkozóan,
hogy a két országban élő német kisebbség korlátozás nélkül

megőrizheti önazonosságát, szabad lesz körében a nemzeti-
szocialista világnézet propagálása, valamint az érintkezés a
„nagynémet anyaországgal”. A „második bécsi döntés” eleve
nem felelhetett meg a várakozásoknak Észak-Erdély bonyo-
lult etnikai viszonyai, a magyar és román többségű területek
keveredése, a Székelyföldnek a trianoni magyar határoktól
való nagy távolsága miatt.

Maga a „második bécsi döntés” két részből állt. A német,
az olasz, a magyar és a román külügyminiszter által aláírt
jegyzőkönyv rögzítette: Magyarország és Románia képvise-
lői meghatalmazták a német és az olasz kormányt, hogy ren-
dezzék a Magyarország részére átengedendő erdélyi területek
kérdését, és kötelezték magukat a döntőbírói határozat „fenn-
tartás nélkül való végrehajtására”.

A hatpontos döntőbírói határozat, amelyet már csak Hitler
és Mussolini külügyminiszterei írtak alá, kijelölte az új, de
„végleges” magyar–román határt, rendelkezett arról, hogy a
román csapatoknak két hét alatt ki kellett üríteniük az át-
adandó területeket, kimondta, hogy a Magyarországra átke-
rülő román nemzetiségű állampolgárok, valamint a mások
országba átköltözni kívánó állampolgárok ügyét „nagylel-
kűen és előzékenyen kell kezelni”.

A döntőbírói határozat előírta végül, hogy ha Budapest és
Bukarest valamely kérdésben nem tudna megegyezni, úgy a

kérdést végérvényes elbírálás vé-
gett a német és az olasz kormány
elé terjesztik. Az átcsatolt terület
43.591 négyzetkilométer volt,
2185.456 lakossal, akiknek 51,4
százaléka, 1.123.216 volt magyar
(Dél-Erdélyben 400 ezren marad-
tak). Visszakerült Szatmárnémeti,
Nagyvárad, Kolozsvár, Nagykároly
és Marosvásárhely, továbbá Mára-
maros és a Székelyföld.

A magyar hadsereg 1940. szep-
tember 5-én lépte át a határt, 8-án a
Királyhágóig jutott. 11-én érték el
Kolozsvárt, 13-án az új román–ma-
gyar határt. A nagyváradi és szat-
márnémeti bevonuláson Horthy
Miklós kormányzó is részt vett, az
első hónapokban Észak-Erdélyben
katonai közigazgatás működött.

A területgyarapodásért az ország
komoly árat fizetett. Németorszá-
got az érvényes megállapodásokon
felül nyersanyaggal és élelmisze-

rekkel támogatták, még a belső szükségletek rovására is (ke-
nyér- és lisztjegyet vezettek be). A hazai német kisebbség
kötetlenül szervezkedhetett, radikális lépések történtek a „zsi-
dókérdésben”, személyi változások a politikai életben.

Teleki Pál gróf, miniszterelnök tudta: a németek nem nyer-
hetik meg a háborút, a revíziót nem tőlük várta, de azt el kel-
lett fogadnia. Ezért le is mondott, ám Horthy nem engedte el,
így kormánya hamarosan mindent teljesített: októberben en-
gedélyezték a német csapatok átvonulását Románia felé, no-
vemberben pedig aláírták a háromhatalmi paktumot,
elfogadva a német–olasz hegemóniát, s szolidaritást vállalva
egy újabb tengelyháborúval.

A verseny a németek kegyeiért tovább folyt, bár Románi-
ában Antonescu véresen leszámolt a Vasgárdával. A kormány
48 erdélyi magyar képviselőt hívott a parlamentbe, három
hely jutott a németségnek. 12 mandátumot tartottak fenn az
egymillió románnak, de ezeket nem töltötték be. Az Erdélyi
Párt a kormányt támogatta, amely így megbuktathatatlanná
vált. Az „országgyarapítás” utolsó állomása 1941 áprilisában
a Délvidék megszállása volt, amikor 11.475 négyzetkilométer
és 1.030 ezer lakos került Magyarországhoz.

Az 1945. január 20-án Moszkvában aláírt fegyverszüneti
egyezmény érvénytelenítette a bécsi döntéseket, és előírta,
hogy Magyarország vonja vissza csapatait az 1937. december
31-i határok mögé, majd az 1947. február 10-i párizsi béke
visszaállította Magyarország 1938 előtti határait, semmisnek
mondta ki az első és a második bécsi döntést, sőt a Sziget-
közben három falut át kellett engedni Csehszlovákiának. A
nagyhatalmak elutasították a magyar igényt, hogy a román
határt módosítsák ötezer négyzetkilométerrel Magyarország
javára. (forrás: mult-kor.hu)
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Közel nyolc évtizedes a második bécsi döntés



Ó hány szeptembert értem eddig ésszel!
a fák alatt sok csilla, barna ékszer:
vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik,
a perzselőt! a hűs esők előtt.

Szeptemberi első sétánkra Radnóti Miklós Hónapok
Naptár versciklusából a Szeptembert veszem iránytűnek.

Felhőn vet ágyat már az alkonyat
s a fáradt fákra fátylas fény esőz.
Kibomló konttyal jő az édes ősz.

Édesülő szilvák és körték, szőlők és almák évszaka.
Nagyszüleink gyümölcsösének nagy múltú almafája, a fe-

kete tányéralma lett az év gyümölcsfajtája. Az MKSZN (Ma-
gyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.) által tavaly
hagyományteremtő szándékkal indított szavazáson két kü-
lönleges fajta, a fekete berkenye és a Pipacs1 meggy mellett
indult ez az ősrégi magyar alma.

A tányéralma Erdélyből származó, ősrégi magyar gyü-
mölcsfajta. 1900-ban a párizsi világkiállításon a díszes kia-
dású Magyar pomológia az Erdélyben őshonos almafajták
között említi a fekete tányéralmát is.

A viszonylag vastag héjú, ellaposodó, szabálytalan gömb
alakú gyümölcs zamatos, fűszeres illata még rétesbe sütve is
átható.

A sárgászöld alapszínt 60-80%-os barnáspiros fedőszín bo-
rítja. Héja meglehetősen vastag, szívós, tompán fénylő, sima,
kissé viaszos, száraz tapintású. Alapszíne éretten halvány-
sárga, napos oldalán barnáspiros bemosással. Sötéten csíkolt
fedőszínét nagy fehér paraszemölcsök pöttyözik.

Húsa zöldes vagy sárgásfehér, tömött, kemény, roppanó,
omlós, kellemes édes-savas, fűszeres ízzel. Friss fogyasztásra
és feldolgozásra is alkalmas. Hosszabb tárolás során kissé ká-
sásodik. Helyes tárolás mellett ősztől akár márciusig meg-
tartja friss ízeit.

Fája erős növekedésű, felfelé törő, később terebélyes, laza
koronát nevel. Korán fordul termőre. Rendkívül jól termő, de
termésingadozásra hajlamos. Kárpát-medence-szerte bárhol
termeszthető. Jó vízellátottságú talajt és párás éghajlatot igé-
nyel. Jól alkalmazkodik a környezetéhez. A termőhellyel
szemben nem igényes, hűvös, csapadékos klímánál adja a
legnagyobb termésmennyiséget.

Korán virágzik, varasodással szemben ellenálló és a liszt-
harmatra kevéssé érzékeny.

Szeptembertől október elejéig szüretelhető, és egyszerű
körülmények közt is február-áprilisig tárolható.

A Nagyhegyszőlő s a Trébely almásaiban, a Nyárádmentén
Káposztásszentmiklóson a régi kántortanítói bennvalóban
vagy éppen a vámosgálfalvi Ördöngös hídra tekintő kis ház
mögötti, Kis-Küküllőre lefutó kertben, Maros menti öreg
gyümölcsösök eldugott zugában máig ott terem a rétesnek is
kiváló tányéralma. A vásárhelyi nagypiacon múltkorjában is
vásároltam belőle.

S persze érik a szőlő is. Az
idén talán hamarabb édesül, mint
tavaly.

Fordul az Hold: fordul gyászt
készítvén az ősz,

Bakhus udvarain rikolt s cser-
get a csősz,

Az ifjú haj közzé majd elegye-
dik ősz.

– írta volt még 1766-ban Gyön-
gyössi János Az esztendőben elé
forduló 12 hónapok alá (…)
Septemberről.

85 éve, 1933. augusztus 31-én
halt meg gróf Ambrózy-Migazzi
István botanikus, földbirtokos.
Hosszú utazásokat tett, a mediter-
rán flórát tanulmányozta, elsősor-
ban kertészeti szempontból. A
felvidéki Malonyán híres arboré-
tumát 1892-ben alapította száz-
holdnyi területen 1500 fafajtából.
A Szlovák Környezetvédelmi
Minisztérium 2009 februári dön-
tése alapján az arborétumot köz-
parkká szándékozza leminősíteni. (A község önkormányzata,
az arborétum igazgatósága és a Szlovák Tudományos Aka-
démia Dendrológiai Intézete ezt határozottan ellenzik.) Miért
is e mostoha sors? Az első világháború után Ambrózy nem
maradhatott még arborétuma közelében sem, Vas megyébe
kényszerült, ahol Kám község területén is arborétumot ala-
pított – azokból a növényekből, amiket sikerült kimentenie
első kertjéből. Sírhelyét ő maga jelölte ki az arborétum kö-
zelében, kriptáján olvasható jelmondata, amely fő életcéljával
megegyezett: Semper vireo – Örökké zöldellek. Csonka Ma-
gyarország egyik legérdekesebb gyűjteményét létesítette
örökzöld fás növényekből. A Jeli Arborétum mindmáig tartó
világhírét a rododendronok nyár eleji virágtengerének kö-
szönheti.

Höss! höss! Kapáltam s vérrel izzadtam napot
Napestig éhen: úgy szereztem e kevést.
Akkor te seregély, te babuk, a sűrű liget
Árnyékai alatt édesen hivalkodál.
S fogyasztod-e te is mustomat dongó darázs?
Nem elég, ha szabad a böngézés? Nem, mondanak:
Mi ég madarai mindenkor szabadok vagyunk.

Írta volt a Szüretelőről a 264 éve, 1754. augusztus 31-én
született Virág Benedek, a magyar ódaköltészet első mestere
a Mesék Phaedrusként versciklusában.

232 éve, 1786 szeptemberében tartották a világ első nem-
zetközi műszaki-tudományos (bányászati-kohászati) konfe-

renciáját a felvidéki selmecbányai Szklenó-fürdőn. Elsődle-
gesen azért, hogy a Born Ignác által kifejlesztett új nemes-
fém-kinyerési eljárást bemutassák. Az arany és ezüst
érceikből való, higannyal történő kivonását az addig ismert
módszereknél gazdaságosabban oldotta meg Born. Az üzemi
próbákat a Szklenón épített kohóban hajtotta végre. Ezért vá-
lasztották ezt a települést a konferencia helyszínéül. Nyolc
országból 27 szakember gyűlt össze. Born az új kohászati el-
járást az Ueber das Anquicken der gold-und silberhaltigen
Erze, Rohsteine, Schwarzkufer und Hüttenspeise című, leg-
jelentősebbnek tartott művében ismertette. A konferencián
Born javaslatára megalapították a „Societat der Bergbau-
Kunde” bányászati társaságot, a világ első nemzetközi tudo-
mányos szakegyesületét. Tagjai között olyan hírességeket
találunk, mint Lavoisier, Goethe és James Watt. A társaság
működésének célját így határozta meg: „Mindent összegyűj-
teni, ami a legtágabb értelemben hasznos a bányászat szá-
mára, és az ismereteket közölni a tagokkal, hogy azokat saját
országukban és az emberiség javára mindenütt hasznosíthas-
sák”.

186 éve, 1832. szeptember 1-jén született Kolozsváron 
Veress Ferenc műszaki alkotó, egyetemi tanár. 1881-től a
kolozsvári tudományegyetemen a fényképészet előadótanára
volt. A színes fényképezés egyik úttörője, amit az 1889-es
párizsi világkiállításon bemutatott, s nagy sikerrel fogadott
képei is igazolnak. 1882-ben ő indította meg Kolozsvárott a
Fényképészeti Lapok című periodikát.

118 éve, 1900. szeptember 2-án született Tangl Harald
orvos, fiziológus. A Magyar Biológiai Társaság vezetőségi

tagja volt. Tudományos kutatómunkája
mellett a természettudományok népszerű-
sítésében alkotott maradandót. Az 1930-
1965 időszakban a Búvár
főszerkesztőjeként sok tudománynépsze-
rűsítő írása, könyve jelent meg.

Egy másik természettudomány-népsze-
rűsítő író és szépíró, Fekete István Szep-
temberével búcsúzom egy hétre, kedves
Olvasóm.

Őszi hálót szőnek már a pókok,
vizek tükrén vándor csillagok.
Bokrok árnyában üresek a fészkek,
mint az erdő szélén nyári kis lakok.

Szőlőhegyen rizling meg a saszla
cukrot szűrnek a napsugárból.
Hasad már a diók szagos héja,
jegenyenyár csúcsán öreg varjú szól.

Levegőben seregélyek járnak,
harkály rikkant, lepke tántorog,
kinyílik a zsúpos présházajtó
s régi mámort lehel vén garádtorok.

Völgybe ér a délutáni árnyék,
hűvös az est, harmatos a rét.
Köd lebeg a patak fényes selymén,
teljes csillagporral tündöklik az ég.

Aztán elvesznek majd mind az utak...
Nem marad más, csak a csend és álom,
mohos tetőkön ásít a kémény,
halott levél kereng a pókfonálon.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018-ben, Szent Mihály havának

kezdetén
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Kiss Székely Zoltán

A vámosgálfalvi Ördöngös hídra tekintő kis ház láttatni engedi a Kis-Küküllőre lefutó gyümölcsöskertet 

Fekete tányéralma

A természet kalendáriuma (CCCXXII.)



– Hagyd már abba a kütyüzést! Gyere,
menjünk szaladni egyet! – szoktam hívogatni
a fiamat, amikor látom, hogy a kelleténél töb-
bet nyomogatja a szerkentyűket, a függőségig
belesüppedve digitális álomvilágába. Általá-
ban szívesen jön is, hiszen szeret velem lenni.

– Apuka, nézd meg a Battle royale-t – én
pedig erőt veszek magamon, s bár a számító-
gépes játékok sosem tudtak lekötni, mégis
belepillantok. Egy darabig nézegetem a lö-
völdözést, de hamar elegem lesz. 

– Na, most már gyerünk! Erre ő szó nélkül
öltözködik, és tíz perc múlva mögöttünk a
város.

Sokat kirándultunk már együtt, többször
jártunk a Fogarasi-havasokban is. Egy au-
gusztusi hétvégén azonban elérkezettnek lát-
tam az időt arra, hogy magammal vigyem
egy nagyobb szabású gyalogtúrára is. Nem
mást, mint az ország legmagasabb csúcsát, a
Moldoveanut céloztuk meg egy háromnapos
kiruccanás keretében. 

A gyaloglást a hegy lábánál kezdtük, a fel-
sőszombatfalvi Brâncoveanu ortodox kolos-
tor közelében. Az épületek, a templom és
ezek belsői olyan tökéletes rendben voltak, a
vérpiros rózsákkal és kardvirágokkal díszített
kert annyira ápolt és szeplőtlen volt, hogy
egy pillanatra azt hittük, nem is itthon va-
gyunk. Ha országunk a kolostor igényességé-
nek csak a töredékével vetekedne, akkor
máris kétezer kilométerrel nyugatabbra érez-
hetnénk magunkat Európában. A kolostor
környéki tömegáruk giccsparádéjának látvá-
nya azonban gyorsan visszapofozott e földi
valóságunkba, s ha szentelt vízzel nem is töl-
töttük meg kulacsainkat, azért tudtam, hogy
az imára nagy szükségünk lesz az elkövet-
kező napokban. 

Gyönyörűséges erdőben baktattunk felfelé.
Az átszűrődő napsugarak fényfürdővel me-
lengettek, az átlátszó patak locsogva csacso-
gott és csörtetve csobogott a vörös moszattal
festett kövek között. Tudta, merre tart, tudta,
hogy nemsokára várja az Olt, és megsemmi-
sül a nagy folyóban. Mégis szaladt tovább a
végzete felé, visszafordíthatatlanul, mint aho-
gyan mi is rendületlenül egyre csak emelked-
tünk. Ott, ahol a csermelyek és a patakocskák
már nem is kőlépcsőkön, hanem egyenesen a
kőfalakról zúdulnak alá, ott van a Szombat-
völgyi-menedékház. Varázslatos vidék. A

fenyvesek itt még a turistaház díszletéhez tar-
toznak, de kissé feljebb a hatalmas szálfák, a
kemény időktől megtörve, borókássá szelí-
dülnek. Itt mindennek nagyobb súlya van,
mint odalent: a hátizsákok nehezebbek, egy
csésze tea aranyat ér, egy tányér levesért éve-
ket adnánk az életünkből. A ház és a szoba
egyszerű volt, de megfelelt az elvárásaink-
nak: fedél alatt lenni, vízszintesen. 

Rövid pihenés után felkíváncsiskodtuk
magunkat a környék fő látnivalójához, ahhoz
a sziklalyukhoz, ahol Arsenie Boca ortodox
szerzetes pap imádkozott egykor. Szép nyári
napokon emberek százai zarándokolnak el
ide az ország minden részéből, olyanok is,
akiknek nagy része még soha nem járt hegyi
ösvényeken. Márpedig a remetelakhoz ve-
zető ösvény nincsen kiépítve, s a 200 méter-
nyi szintkülönbség még a tapasztaltabbakat
is meglihegteti. Figyelgettük, amint a csoszo-
gós és csicsás szandálos nénik esetlenül küz-
denek a gravitációval, s a helyzet
komikumára való tekintettel a fiammal kíno-
san ügyeltünk arra, hogy még véletlenül se

nézzünk egymásra. A hegyekben mindenki
köszön mindenkinek, sőt gyakran szóba is
elegyedünk egymással, akár egy kicsi falu-
ban. Ezt tettük mi is, és megtudtuk egy buka-
resti hölgycsoporttól, hogy a következő
napokban folytatják zarándoklatukat, és fel-
keresik a pap felváci születési helyét, vala-
mint a felsőszilvási sírhelyét. Bár az ortodox
egyház nem támogatja a Boca-kultuszt, a Se-
curitate által meghurcolt, Erdély szentjének
nevezett papnak hatalmas imázsa van. Ezt tá-
masztják alá az imafülke közelében elhelye-
zett ételáldozatok is. Volt ott keksz,
sütemény, perec, de még egy borkán za-
kuszka is. Erre a látványra aztán a mi gyom-
runk is korogni kezdett, és visszatérve a
menedékházhoz, előkotortuk „páté”-konzer-
veinket. 

Mire másnap reggel a hegyek csúcsai
(vagy a csúcsok hegyei) fellobbantak a fel-
kelő nap sugaraitól, mi már úton voltunk, és
az aranyló bércek irányába emelkedtünk.
Minél magasabbra hágtunk, a hegyek árnyé-
kai annál inkább megkurtultak a szemközti
oldalon. A hegygerincig 900 méternyi szint-
különbséggel kellett megbirkóznunk, s a há-
romórányi küzdelem egy normális embernek
elég is lett volna egy napra. Minket azonban
legfeljebb kvázi normálisnak lehet nevezni,
mert erőt merítve a Szombatvölgyi Nagy

Ablak elénk táruló látványából, elindultunk
nyugatra, a Moldoveanu-csúcs irányába. Az
első csúcsról megpillanthattuk célunkat,
melyről úgy tűnt, hogy már közel van, de va-
lójában még többórányi járásra volt. A Foga-
rasi-havasok csipkézett gerince nem
kezdőknek való vidék, ezért a 11 éves fiamat
sok mászó megdicsérte. Közben megvitattuk
az élet dolgait, s talán könnyebb lenne felso-
rolnom azt, hogy mi az, ami nem került
szóba, mint az, ami igen. Boldog voltam,
hogy vele lehettem, s hálás vagyok Istennek,
hogy ilyen nagyszerű túratárssal ajándékozott
meg. Az ösvényről festői völgyekbe kukkan-
tottunk, oltári sziklákra kapaszkodtunk. A
kék harangvirágokat már-már megszólaltatta
a fuvallat, itt-ott havasszépe csábított lilulva-
pirulva, kakukkfű illata bódított egyik csúcs-
ról a másikra. Fel és le, majd ismét fel és
ismét le. A legnagyobb csúcshoz közeledve
bizony egyre jobban elfáradtunk, a fiam mind

szótlanabb lett. 6-7 órai menetelés után jött a
hideg zuhany: hátravolt a legnagyobb és leg-
meredekebb hegy, a Nagy-Vist, a 2.500 méter
fölé csúcsosodó kaptatójával, amelytől még
félórányi járásra terpeszkedik a Moldoveanu-
csúcs. Tudtam, hogy a fiú az összeomlás ha-
tárán van, és azt is tudtam, hogy még 6-7 órai
gyaloglás vár ránk visszafelé. Elmagyaráz-
tam neki a lehetőségeinket: ha most megfor-
dulunk, nem jutunk fel a csúcsra, de két
órával kevesebbet fogunk gyalogolni. Ha fel-
megyünk a csúcsra, még jobban elfáradunk,
minden bizonnyal alaposan el is esteledünk,
de elmondhatjuk, hogy jártunk az ország te-
tején. Azt is tudatosítottam benne, hogy nin-

csen köztes megoldás, mert ha felmegyünk,
akkor le is kell jönnünk, nem éjszakázhatunk
a gerincen, arra ugyanis nem vagyunk felké-
szülve. Tudomására hoztam, hogy nem eről-
tetem a további mászást, mert már így is
erején felül teljesített, és büszke vagyok rá.
Azt vártam, hogy a visszatérés mellett fog
dönteni, de nem ez történt. Csak azért is ösz-
szeszedte magát, s bár vízhólyagok is kínoz-
ták már a talpát, apró lépésekkel nekivágtunk
a csúcshoz vezető utolsó gúlának. Egy óra
múlva ott álltunk büszkén a hazai csúcsok
csúcsán, a 2.545 méteres Moldoveanu-tetőn. 

A fiamat beavattam a magashegyek vilá-
gába, ami nagyon hasonlít magához az élet-
hez: kemény, de szép. Az életben is vannak
nehézségek, amelyek előtt meg lehet tor-
panni, ideig-óráig botorkálni, téblábolni, de
ha a célért érdemes küzdeni, akkor nem tán-
toríthat el semmi. Nagyon büszke voltam rá,
mert kibírta, nem hátrált meg.

Késő este, 16 órányi járás után értünk visz-
sza a menedékházhoz. Az utolsó órát korom-
sötétben tettük meg. Eltévedtünk, de hála az
elemlámpáknak és az angyalokként küldött
túratársaknak, megtaláltuk a helyes utat.
Ágyba bújva, a fiam arra kért, hogy meséljem
el életem első hegyi kirándulását. Örömmel
tettem meg, mert olyan elevenen él bennem
az édesapámmal átélt, három évtizeddel ko-
rábbi élmény, mintha csak a tegnap történt
volna. Remélem, hogy ő is emlékezni fog
erre a kirándulásra. Hamarosan elnyomta az
álom. Az én talpam viszont úgy sajgott, hogy
még sokáig nem tudtam elaludni. A fiam
álmát őriztem. 

Beavatás, avagy amikor az apa elviszi a fiát az ország tetejére
Veress Zsombor
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket szeptember 13-
ig a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Karinthy Frigyes egyik is-
mert versének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Fösvény – Nyugtalankodik. 7. Határozott névelő – A vanádium és
urán vegyjele. 8. Hegedű tartozéka – Pozitív elektróda. 9. Rés, népiesen – Menyasszony.
11. Regényét Gárdonyi írta meg – Az oxigén, kén és jód vegyjele. 12. Karám – Lapos,
egyenes. 14. Olasz névelő – Kiló egynemű hangzói. 15. Békaporonty – Szekér, kordély.
18. Csökken a víz szintje – Énekesmadár. 19. Kísérlet, teszt – Ordító állat. 22. Azonos
betűk – Arrafele! 23. Kiskabát – Muszkli. 25. Igyekezet, buzgóság – Luxemburgi, vatikáni
és spanyol gépkocsijelzés. 27. Zenei hangsorféle – Imádni kezd! 28. Pengetős hangszer
– Őszi eső jelzője. 30. Láncszemek! – Legvégén! 31. Gyapjúzsír – Szurokfű.     

FÜGGŐLEGES: 1. Magyarországi megye – Romlott zsír jelzője. 2. Görget – Se-
bészkés. 3. Védelmez – Kettőzve vásárhelyi rádióadó. 4. Lennon özvegye (Yoko) – Kettő,
románul. 5. Összeomlik – Másolópapír. 6. Ausztrál erszényes állat – Összhang, békesség.
10. … atya bűne (J. M. Eca de Queiros) – Fej, tréfásan. 13. Zsírbontó enzim – Máshollét
igazolása. 16. Valódi, őszinte – Előremozdul, továbbjut. 17. Ugat – Férfiszépség a római
mitológiában. 20. Bogár – Küzdőtér. 21. Iszlám szentírás – Arculat, képmás. 24. Ázsiai
bérmunkás – Intő jel. 26. Román focista volt (Alexandru) – Maga után húz. 29. Ásványi
fűszer – Szögfüggvény, rövidítve.         

Koncz Erzsébet

Az AUGUSZTUSI ÉVFORDULÓK (2.)
című pályázat nyertesei:

VITOS MAGDOLNA, Marosvásárhely, 
Testvériség u. 14/30. sz.

VERESS ETELKA, Marosvásárhely, 
1918. Dec. 1. út 118/5. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
BERNSTEIN; SANGER; KRAMMER; 

LADEGAST; DÉZSI; SZABÓ; SZANA; MACK.
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
az augusztus 24-i számból:

Klasszikus (ikrek): Március

Skandi:
Aztán odaadtam a pénzt a vizs-
gáztatónak és nyomban meg-
kaptam a jogosítványt.
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Szerkeszti: Kiss Éva 815.
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VÍZSZINTES: 1. A fizikai függ. 12-t  kapta meg 100 éve. 10. József Attila verse. 11.

Latin nyelvű író (VI. század). 12. Kolozsvár antik neve. 17. Viszketést enyhít. 19. Római
101. 20. Lengyel-német folyó. 21. Krémes..., süteményféle. 22. Kelet (német). 23.
Színésznő (Margit). 24. Hunyadi László nádora. 25. Helység Miskolctól északra. 27.
Félelem! 28. Nemzetgazdasági ág. 30. Színésznő (Irén). 32. ... Angeles, USA-nagyváros.
34. Vörösmarty-eposz. 36. Félig elakad! 37. Pára! 38. Tupoljev repülőgépe. 40. Alaktalan.
42. Fa dísze. 44. Népi hímzésféle. 47. ... Pavone (énekes, színésznő). 49. Norma ..., M.
Ritt filmje. 50. Megye alegysége. 51. Maros megyei helység. 53. A Tur partjai! 54. A
vízszintes 1. másik három személyneve.

FÜGGŐLEGES: 1. Kihalt futómadár. 2. Jótékonykodik. 3. Férfinév (dec. 3.). 4. Salt
... City (Utah). 5. Hernyó módra halad. 6. A nitrogén és az argon vegyjele. 7. Lyukas cent!
8. Járműféle. 9. A kémiai függ. 12-t kapta 100 éve.  12. Alfred Nobel nevét viselő
pénzjutalom. 100 éve csak két díjat osztottak ki. 13. Énekes (Salvatore). 14. Jogvita.
15. Hatvanpercnyi. 16. A kalcium vegyjele. 18. Fundamentum. 21. Nagy testű háziállat.
22. Joskar..., a marik fővárosa. 24. Régi aprópénz. 26. Kortyolnivaló. 29. Panamai autójel.
31. Üzletel (argó). 33. Ringo..., a Beatles dobosa. 35. Erkölcs, erény. 37. Cremonai
hegedűkészítő. 39. Ki nem állhat. 41. Amerikai rendező (Martin). 43. Francia arany. 45.
Majdnem ráad! 46. Lényegében kóser! 48. Könnyűfém rövid neve. 51. A foszfor és a 
nitrogén vegyjele. 52. ... McBain, krimiíró.

L.N.J.

R

1918-BAN 
TÖRTÉNTPÁ

LY
ÁZ

AT
I 

SZ
EL

VÉ
NY

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

1   6NÉPÚJSÁG ________________________________________________ SZÍNES VILÁG __________________________________________ 2018. augusztus 31., péntek

KOBAK KÖNYVESBOLT
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Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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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), telekkönyvszámuk 2219/N/Nyárádtő és 3968/N/Nyárádtő. Kikiáltási ár:
182.320 euró + héa.
– 211 m2-es beltelek, rajta a C37/1 anyagraktár, az A+1 építőanyagszín, az A+2
nyitott raktár, az A+3 út, összfelület 2692 m2, Marosvásárhelyen, a Raktár utca
30A+2. szám alatt (Maros megye). Kikiáltási ár 667.149 euró.
Az árverést szeptember 7-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
megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő
részvételi garanciát és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt. Bővebb
tájékoztatás  a 0265-261-019, 0265-269-700 vagy 0745-146-096-os
telefonszámon.

A Gergely Ádám András Egyéni
Felszámolóiroda – Marosvásárhely,
G-ral Ghe. Avramescu u. 4. szám –, a
csődbe jutott Rebomix Kft.
cégfelszámolója újabb 

nyilvános árverést  szervez  
a Csíkfalva községi 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
szeptember 7-én 12 órakor lesz, és
megismétlik péntekenként, ugyan-
abban  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 Mureş Insolvency SPRL –
Marosvásárhely, G-ral Avramescu
utca 4. szám –, a Petris Turism Kft.
cégfelszámolója 

nyilvános árverést szervez
az adós cég tulajdonában levő Holmer
DOS T3 típusú  cukorrépa-begyűjtő
kombájn eladására. Kikiáltási ár
200.194,50 lej, az ár nem tartalmazza
a héát. 

Az árverésre a cégfelszámoló
székhelyén kerül sor 2018.
szeptember 7-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 marosvásárhelyi Gral Avramescu
utca 4. szám alatti székhelyű Mureş
Insolvency SPRL, a Thesa Group
Distribution Kft. cégfelszámolója,
újra 

nyilvános árverést szervez 
az adós cég következő
vagyontárgyának értékesítésére:
– Citroen furgon, 1.200 lej + héa. 
Az árverést  szeptember 7-én 13
órától tartják a felszámoló
székhelyén, és azonos időpontban
megismétlik minden pénteken, a jármű
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
telefonszámon.

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 10.800 lej.
Az ár nem tartalmazza a héát. 
Az árverésre szeptember 7-én 12
órától kerül sor a felszámoló
székhelyén, és hetente, pénteki
napokon  megismétlik, 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 Maestro SPRL bukaresti fiókja (a volt SMDA Insolvency SPRL) a Mureş
Insolvency SPRL által – székhely: Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám,
Maros megye –, az átszervezés alatt álló Contranscom Benţa Rt. csődbiztosaként
12.549 négyzetméter területet 

értékesít 
Segesváron, a Küküllő lakóparkban. A kikiáltási ár 171.541 euró + héa.  A
parcellákat külön-külön feltüntető lista az árakkal együtt a www.unpir.ro , a
www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon, illetve a csődbiztos székhelyén
tanulmányozható. 
Amennyiben több ajánlattevő jelentkezik, nyilvános árverést szerveznek. Az

árverésre szeptember 7-én 13 órakor kerül sor a csődbiztos székhelyén, és
megismétlik minden pénteken ugyanabban az időpontban, a javak eladásáig. Az
árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi  személyek, akik/amelyek kifizetik
a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják
a feladatfüzetet legkésőbb 24 órával a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatással a
csődbiztos szolgál a 0265/269-700, 0745-146-096, illetve az adós a 0745-624-214-
es telefonszámon.  

A Maestro SPRL bukaresti fiókja (a volt SMDA Insolvency SPRL) a Mureş
Insolvency SPRL által – székhely: Marosvásárhely, Gen.  Avramescu u. 4. szám,
Maros megye –, az átszervezés alatt álló Contranscom Benţa Rt. csődbiztosaként 

nyilvános árverésen 
szállítóeszközöket, technológiai felszereléseket, konténer típusú barakkokat
értékesít. A kikiáltási ár 868.170 lej + héa.  Az állóeszközöket  külön-külön feltüntető
lista a www.unpir.ro , a www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon, illetve a
csődbiztos székhelyén tanulmányozható. Az árverésre szeptember 7-én 13
órakor kerül sor a csődbiztos székhelyén, és megismétlik minden pénteken
ugyanabban az időpontban, a javak eladásáig.  Az árverésen részt vehetnek azok a
magán- és jogi  személyek, akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi
garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet legkésőbb 24 órával a
licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatással a csődbiztos szolgál a 0265/269-700,
0745-146-096, illetve az adós a 0745-624-214-es telefonszámon.  

A Maestro SPRL bukaresti fiókja (a volt SMDA Insolvency SPRL) a Mureş
Insolvency SPRL által – székhely: Marosvásárhely, Gen.  Avramescu u. 4. szám,

Maros megye –, az átszervezés alatt álló Contranscom Benţa Rt. csődbiztosaként
nyilvános árverésen  értékesít 

összesen 6.579 négyzetméter területet a jeddi Orizont villanegyedben. A kikiáltási
ár 73.744,51 euró + héa.  
A parcellákat  külön-külön feltüntető lista a www.unpir.ro , a www.smdamures.ro és
a www.olx.ro weboldalakon, illetve a csődbiztos székhelyén tanulmányozható.   Az
árverésre szeptember 7-én 13 órakor kerül sor a csődbiztos székhelyén, és
megismétlik minden pénteken ugyanabban az időpontban, a javak eladásáig.  Az
árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi  személyek, akik kifizetik a
kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a
feladatfüzetet legkésőbb 24 órával a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatással a
csődbiztos szolgál a 0265/269-700, 0745-146-096, illetve az adós a 0731-230-720-
as telefonszámon.  

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű Mureş
Insolvency SPRL, a csődbe ment Magnific Com  Kft. (Marosvásárhely, Bánát
utca 13/9.) cégfelszámolójaként 

nyilvános árverést szervez 
az adós cég következő vagyontárgyainak egyenkénti értékesítésére:
– műszaki felszerelés,  kikiáltási ár 1.137,50 lej
– szállítóeszközök, kikiáltási ár 3.100 lej
– mérőműszerek, valamint ellenőrző és beállító berendezések, kikiáltási ár
2.073,34 lej
– bútorzat, irodai berendezés, védőfelszerelés, egyéb aktívák, kikiáltási ár 1.773,50
lej
A teljes lista az árakkal a felszámoló székhelyén tanulmányozható.  Az árak nem
tartalmazzák a héát. 
Ezenkívül termékcsaládonként egy-egy tömbben értékesítik a cég árumintákból
álló árukészletét  – gépkocsi-alkatrészek és -tartozékok, csavarok stb. – minimum
5.000 lej (héa nélkül) értékben. Kikiáltási ár: 19.304,19 lej + héa. Az árukészlet
részletes jegyzéke és az ár a felszámoló székhelyén tanulmányozható. 
Az árverést szeptember 7-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,
megvásárolják a feladatfüzetet 24 órával az árverés kezdete előtt. Bővebb
tájékoztatás  a 0265/261-019, 0265/269-700 vagy 0745-146-096-os
telefonszámon.

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

nyilvános árverést szervez 
az adós Talimur Exim Kft. alábbi javainak értékesítésére:
– 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.
– 5.750 négyzetméteres kaszáló (kültelek) Jobbágyfalván, szám nélkül – kikiáltási
ár: 18.500 euró. 
– 11.480 négyzetméteres kaszáló (kültelek) Jobbágyfalván, szám nélkül – kikiáltási
ár: 37.000 euró. 
– 2.111 négyzetméteres beltelek Jobbágyfalván, szám nélkül – 6.500 euró. 
A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát. 
Az árverésre szeptember 7-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, Gen. Avramescu u. 4., Maros
megye –,  a csődbe jutott Super Trafic Kft. cégfelszámolója, 

nyilvános árverést szervez 
az alábbi javak értékesítésére:
1a) II. sz. lakrész Marosvásárhelyen, a L. Rebreanu utca 11. szám alatt: egy szoba,
konyha, mellékhelyiség, éléskamra,  előszoba (a H épület földszintjén), 128/2878-
ad területrész a teljes ingatlanból, amiből 52/2878-ad rész az 1995. évi 112-es
törvény alapján, illetve 76/2878-ad rész a román állam tulajdona;
1b) 129,855/2.746,148 négyzetméteres belterület;
1c) Földszintes épület Marosvásárhelyen, a L. Rebreanu utca 11. szám alatt: C3
építmény: téglaépület, cseréppel fedve, 70 négyzetméteres beépített felület: 3
iroda, előtér; C6 épület: alagsor (részben) + földszint: téglából, betonlemezzel és
bitumenes kartonnal fedve, 235 négyzetméter beépített felület, az alagsorban
három pince, a földszinten öt iroda, egy fogadóterem, két előtér, iroda, öltöző, két
mosdó; C8 épület: lemezcsarnok  (földszint + 1 emelet) lemezzel fedve, 397
négyzetméter beépített felület: a földszinten lerakat, képviseleti üzlet, két iroda,
öltöző, raktár, lépcsőház; C7 földszintes épület: téglacsarnok lemezzel fedve, 215
négyzetméteres beépített felület, a 2.746,18 m2 összfelületből  1.666,85
négyzetméteres rész. Kikiáltási ár 1.024.400 lej;
2. Irodai felszerelés. Kikiáltási ár 1.835,72 lej. Az árak nem tartalmazzák a héát. A
javak teljes listája a felszámoló székhelyén tanulmányozható. 
Az árverésre 2018. szeptember 7-én 13 órakor kerül sor, és megismétlik minden
pénteken, ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. Az árverésen részt
vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-át
jelentő részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet 24
órával a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0745-146-096-os
telefonszámokon. 

A Mureş Insolvency SPRL, a dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. szám alatti
székhelyű Bicapa Rt. cégfelszámolója,

nyilvános árverésen értékesíti
a csődbe ment cég következő ingatlanjait: 
1. A dicsőszentmártoni Felszabadulás (Dezrobirii) utca 4. szám alatti
garzontömbházhoz tartozó 398 négyzetméter terület. Kikiáltási ár: 3.283,50 euró.
2. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti 6276 négyzetméter
beltelek (az étkezde körül). Kikiáltási ár: 51.777 euró. 
3. A dicsőszentmártoni Felszabadulás utca 3. szám alatti élelmiszerraktár és a
hozzá tartozó 349 négyzetméter terület. Kikiáltási ár: 8.387,50 euró. 
4. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti 9178 négyzetméter
beltelek (volt 1-es számú építőtelep). Kikiáltási ár: 40.379,16 euró. 
5. A dicsőszentmártoni Tavasz utca 7. szám alatti 4058 négyzetméter beltelek (volt
üvegházak). Kikiáltási ár 10.046,66 euró. 
6. Gazdasági épületek: három istálló, két raktár, kas; 115,9 négyzetméteres lakás –
munkásszállás  és a hozzá tartozó 5554 négyzetméter terület Dicsőszentmárton,
Kis utca  5. szám alatt. Kikiáltási ár 35.893,92 euró.
7. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. szám alatti vendégház négy
hálószobával, nappalival, protokollteremmel, konyhával, fürdőszobával,
illemhellyel, előtérrel, a hozzá tartozó 292 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár:
9.887 euró. 
8. A dicsőszentmártoni Június 1. utca 17. szám alatti 4835 négyzetméteres beltelek
(volt tervezőműhely). Kikiáltási ár: 23.046,83 euró. 
9. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti légvédelmi óvóhely a
hozzá tartozó 561 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár 18.928,25 euró. 
Az árverés 2018. szeptember 7-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 Mureş Insolvency SPRL, a Mezőméhes községi Kendeffytanya, Ady Endre utca
29. szám alatti székhelyű, csődeljárás alatt álló Internaţional Bujor Kft.
cégfelszámolójaként  újabb 

nyilvános árverést szervez 
az adós vagyonát képező alábbi javak értékesítésére:
– ingatlan Mezőméhesen  1.000 négyzetméter beltelekkel, telekkönyvszáma
50032/Mezőméhes, kataszterszáma 92/1, rajta téglából épült, szuterénes,
földszintes épület, melynek az alagsorában egy hőközpont, a földszinten üzlet, két
raktár, egy elosztókabin, két folyosó, három illemhely, egy helyiség a
kapcsolótáblának, egy fémoszlopokra helyezett, fémlemezekkel burkolt födém és
három üzemanyagtöltő szivattyú található. Kikiáltási ár 79.500 lej.
A nyilvános árverést szeptember 7-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/amelyek 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 Maestro SPRL bukaresti fiókja (a volt SMDA Insolvency SPRL) a Mureş
Insolvency SPRL által – székhely: Marosvásárhely, Gen.  Avramescu u. 4. szám,
Maros megye –, az átszervezés alatt álló Contranscom Benţa Rt. csődbiztosaként 

értékesíti 
a Marosvásárhelyen levő, Pandúrok úti (szám nélkül), összesen 14.889
négyzetméteres területet. A kikiáltási ár 1.130.400 lej + héa.  Amennyiben több
ajánlattevő jelentkezik, nyilvános árverést szerveznek. Az árverésre szeptember 7-
én 13 órakor kerül sor a csődbiztos székhelyén, és megismétlik minden pénteken
ugyanabban az időpontban, az ingatlan eladásáig.  Az árverésen részt vehetnek
azok a magán- és jogi  személyek, akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő
részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet legkésőbb
24 órával a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatással a csődbiztos szolgál a
0265/269-700, 0745-146-096, illetve az adós a 0745-624-214-es telefonszámon.  



ADÁSVÉTEL

ELADÓK: Bocskai-zsinórok, új székely
ruha 6-7 éves kislánynak és egy új
magyaros ruha (középméretű). Tel. 0751-
757-635. (9990)

ELADÓK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
kályhacsövek, többféle bútordarab, órák,
korsók, szövetek, csergeterítő, porszívó,
többféle edény, 15 db báránybőr, sok
baba, régi székek, szőnyegek,
mosdókagyló, plüssterítő, matrac, tűzifa
és sok egyéb, minden olcsón. Csere is
érdekel.  Tel. 0265/242-342. (9936)

ELADÓ 1 ha erdő és 1,16 ha szántó
Székesen (Ernye község). Tel. 0745-206-
048, 0742-027-047. (9859)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (9741-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-873-628. (9988)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-439-394. (9988)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-707-713. (9988)

ELADÓ: borpárlat pálinka, 52 fokos,
30 lej/l, házi bor, 6 lej, 15 vedres cse-
refa boroshordó, nagy gabonásládák,
ár megegyezés szerint. Érdeklődni de.
9–13, du. 17–21 óra között. Tel.
0265/261-148, 0743-034-390. (1896-I)

ELADÓK: Dacia-gumi és alkatrészek,
perzsaszőnyeg, automata mosógép,
biciklik, autogájzer-alkatrészek. Tel.
0365/448-371, 0771-538-831. (1903)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0745-793-465. (1877)

ELADÓ kemény tűzifa, házhoz szál-
lítom. Tel. 0740-570-753. (1877)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(1914)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(1913)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (1919-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (1919-I)

ELADÓ 2-es, 3-as, 4-es váltóeke, tár-
csás kasza, 165 cm. Tel. 0743-860-
354, 0745-404-666. (sz-I)

ELADÓ nagy mennyiségben bornak való
szőlő. Tel. 0754-034-906. (1931)

ELADÓK előnevelt húskacsák és ve-
gyes hasznú csirkék. Érdeklődni 8–16
óra között a 0265/331-016-os telefon-
számon. (-I)

ELADÓ nagyon olcsón diófurnéros
kombinált szobabútor, darabonként is.
Tel. 0744-781-522. (1932)

ELADÓK Marosvásárhelyen felpar-
cellázott telkek (600 m2, 764 m2, 905 m2,
985 m2) a Somostetőn (Tudor negyed).
Érdeklődni 8–19 óra között: tel. 0770-274-
001, 0730-912-710. (1937)

ELADÓ dupla falú, inox, 350 literes
pálinkafőző üst. Tel. 0770-521-678.
(1941)

ELADÓ tűzifa, 160 méter. Tel. 0747-933-
367. (1949)

ELADÓ tűzifa, 160 méter. Tel. 0751-531-
735. (1949)

ELADÓK: 4 db új külső autógumi, 175 x
70 x R14, két új, zománcozott fürdőkád,
170 x 48 x 50 cm, új, kétköves
villanymotoros  köszörűblokk. Tel. 0744-
509-235. (1951)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömbház-
lakás a Kövesdombon, a Parângului
utcában. Tel. 0748-151-982. (10095)

HOSSZÚ távra kiadó teljesen bebú-
torozott, felszerelt tömbházlakás az
1918. December 1. úton, 150-es
tömbház, II. emelet. Tel. 0731-526-
690. (9766-I)

ELADÓ emeletes ház – Bergenye 93.
szám. Tel. 0742-565-558. (9829-I)

ELADÓ ház telekkel Mikházán. Tel.
0745-976-110. (1784-I)

ELADÓ ház 25 ár kerttel. Tel. 0265/261-
023. (9933)

ELADÓ ház Udvarfalván nagy terü-
lettel. Tel. 0787-805-036. (9984-I)

ELADÓ kertes családi ház Nyárád-
szeredában csendes környezetben.
Tel. 0365/736-081. (9979-I)

KIADÓ szoba egy diáklány részére a
régi Tudorban. Tel. 0772-166-119,
0365/431-756. (10044-I)

ELADÓ garzon a Cisnădiei utcában.
Ügynökök  ne hívjanak. Tel. 0745-059-
240. (1871)

MAROSVÁSÁRHELYEN, a Kárpátok
sétányon levő kilencemeletes tömbház 7.
emeletén másfél szobás, 34 m2-es garzon
eladó. Ára 38.000 euró. Tel. 0745-330-
565, 0755-911-482. (1894)

KIADÓ kétszobás, bútorozott tömb-
házlakás a Kövesdombon, földszin-
ten, két fiatal részére. Tel.
0748-040-708. (1906-I)

ELADÓ háromszobás lakás harmadik
emeleten, a Rozmaring  utcában,
garázzsal. Tel. 0742-802-545. (1879)

ELADÓ háromszobás tömbházlakás
Erdőszentgyörgyön. Érdeklődni a
0743-222-572-es telefonszámon.
(1922-I)

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPíTVÁNY marosvásárhelyi posztliceális iskolájába 
a 2018–2019-es tanévre a következő szakokra lehet iratkozni: 

–  általános,  laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás és gyógytornász-
asszisztens,  román és magyar tagozatra. 

Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. 
(62408)

A marosvásárhelyi TRAIAN VUIA SZAKKÉPZŐ LÍCEUM 
posztlíceumi képzést indít kozmetikus szakon a 2018–2019-es tanévben.

Várjuk az érdeklődők jelentkezését a tanintézményben: 
Dózsa György utca 102. szám. Érdeklődni a 0365/730-972-es telefonszámon.  
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A Mureş Insolvency SPRL, a marosvásárhelyi Somos utca 27/A szám alatti
székhelyű Entreprise Kft. cégfelszámolója, újra 

nyilvános árverést szervez 
az eladósodott cég  következő ingó javainak értékesítésére:
Szállítóeszközök:
1. MAN TGA nyergesvontató, 2005-ös gyártású, 781.485 km-ben, kikiáltási ár:
18.350 lej + héa
2. SCHMITZ Cargobull S01 félpótkocsi, 2003-as gyártású, kikiáltási ár: 6.600 lej + héa
Az árverés a cégfelszámoló Marosvásárhely, Gh. Avramescu utca 4. szám alatti
székhelyén lesz 2018. szeptember 7-én 13 órakor, és megismétlik  a javak
értékesítéséig minden pénteken  ugyanabban az időpontban. Azon jogi és/vagy
magánszemélyek vehetnek részt az árverésen, akik/amelyek az árverést megelőző
napon 13 óráig garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat, és
megvásárolják a feladatfüzetet. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700 és a 0745-
146-096-os telefonszámon.  

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám –, az
adós Electro Dia Junior Kft. – Sárpatak, Fő út 85C1, Maros megye –
cégfelszámolója 

nyilvános árverést  szervez  
a következő javak értékesítésére:
– Ford Mondeo Break személygépkocsi, 2002-es gyártmány, 281.767 km-ben,
kikiáltási ár: 4.240 lej + héa
– Iveco Daily haszonjármű, 1994-es gyártmány, 288.760 km-ben, kikiáltási ár:
7.360 lej + héa.
A nyilvános árverésre szeptember 7-én 13 órától kerül sor a cégfelszámoló
székhelyén, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, az
értékesítésig. 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 az árverés előtti napon 13 óráig. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700, 0745-146-096  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:
– hét db szállítóeszköz – kikiáltási ár 21.600 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 54.664,73 lej + héa.
A teljes lista és az árak a felszámoló székhelyén tanulmányozhatók.  
Az árverést szeptember 7-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, a 0265/269-700 vagy a 0745-146-096-os

telefonszámon.

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 szeptember 7-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 12 óráig. 
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096
telefonszámokon. 

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: 
– Krone SPD 27 félpótkocsi, kikiáltási ár 16.537,50 lej
– Dell Intel Pentium 3 számítógép, kikiáltási ár 18 lej
– Dell Intel Pentium 4 számítógép, kikiáltási ár 39 lej
– Philips képernyő, kikiáltási ár 15,6 lej
– Bizo képernyő, kikiáltási ár 15,6 lej
– HP Photosmart nyomtató, kikiáltási ár 18,9 lej
– Lexmark nyomtató, kikiáltási ár 13,8 lej. 
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverés szeptember 7-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 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
síkképernyő –  50 lej; TET képernyő – 5 lej; hármas elosztó hosszabbítóval – 2,50
lej; gázkonvektor – 160 lej;
c) leltári tárgyak: íróasztal –  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.) egy
tételben – 556,50 lej. 
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverésre szeptember 7-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 (székhely: Marosvásárhely, Gh. Avramescu utca 4.
szám) az Energomur Rt. cégfelszámolójaként 

nyilvános árverést szervez 
az adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére: 
1. Ingatlan (manzárd) Marosvásárhelyen, a Kós Károly utca 1/B szám alatt.
Kikiáltási ár: 278.198,64 euró. 
2. Dacia SPM, kikiáltási  ár 3.392 lej + héa.
Az árverést szeptember 7-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/amelyek kifizetik  a kikiáltási
ár 10%-ának megfelelő részvételi garanciát, a feladatfüzetet és a részvételi díjat,
valamint jelzik a részvételi szándékot az árverés előtti napon 12 óráig. 
A részvételi garanciát a RO28RNCB0193015967210036-os, a marosvásárhelyi
BCR Central bankfióknál nyitott számlaszámra kell átutalni, vagy készpénzzel is
lehet fizetni a felszámoló székhelyén. 
Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019  vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

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

nyilvános árverésen eladja 
a Marosvásárhely, Raktár utca 22. szám alatti székhelyű eladósodott cég
következő javait: 
– kapusfülke, kikiáltási ár 2.200 lej;
– tűzvédelmi szekrény, 660 lej;
– Sony Vaio laptop, 390 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverés szeptember 7-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  Mures 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. A területek összfelülete 18.544
négyzetméter. Kikiáltási ár: 63.246,50 euró. Az ár nem tartalmazza a héát. 
II. Ingóságok
– Daewoo mikrohullámú sütő – kikiáltási ár 50 lej
– S7500 számítógép (LG számítógépház + színes képernyő) – 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
szeptember 7-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.



ELADÓ Nyárádmagyaróson 23 ár
beltelek telekkönyvvel. Irányár 30.000
lej. Tel. 0744-760-609. (1927-I)

KIADÓ két szoba központi zónában.
Tel. 0745-388-286. (10123-I)

ELADÓ 2 szobás, földszinti
tömbházlakás a Kövesdombon, a
Parângului utcában. Tel. 0748-151-982.
(10085)

ELADÓ 70 m2-es, háromszobás,
magasított földszinti tömbházlakás a
Tudor negyedben, Înfrăţirii utca.
Érdeklődni 9–20 óra között a 0770-845-
052-es telefonszámon. (1916)

ELADÓ kétszoba-összkomfortos
tömbházlakás a Szabadság utcában.
Ára 38.000 euró. Tel. 0770-194-431.
(1936-I)

BRASSÓ közelében családi ház
eladó, csere is érdekel. Tel. 0722-
892-212. (H-I)

ELADÓ garzonlakás a Tudor lakóne-
gyedben, a Viitorului  utcában. Az
első osztályú és első emeleti lakás
saját hőközponttal és termopán abla-
kokkal rendelkezik. Ára 36.000 euró.
Érdeklődni lehet a 0747-460-414-es
telefonszámon 8–20 óra között.
(1950-I)

KIADÓ bútorozott garzon egy sze-
mély részére a Grand Hotel közelé-
ben, előnyben hölgyek. 140 euró/hó+
kaució. Tel. 0746-502-316. (1952-I) 

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

AUTOMATA MOSÓGÉPEKET javítok.
Tel. 0755-825-502. (10070)  

VÁLLALUNK: tetőfedést, bádogos-
munkát, kisebb külső-belső javításo-
kat stb. 14% kedvezménnyel. Tel.
0742-778-207, Misi. (10059-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia.
Tel. 0748-020-050. (9769-I)

PONTOS MUNKA, komoly hozzáállás,
elérhető árak – a következő munkálatokat
vállaljuk: általános ácsmunkák,
tetőjavítás, csatornatakarítás,
kéményjavítás, cserép, burkolatok.
Munka után a helyet kitakarítjuk!
Kedvezmény: 15%. Tel. 0743-541-449,
0756-499-619, Nicu. (9812)

SÍRKERETEK készítése gránitból
előnyös áron. Tel. 0753-924-431. (9904)

VÁLLALUNK tetőszigetelést bitu-
mennel. Tel. 0743-618-971. (10030-I)

MAROSVÁSÁRHELYI fogászati ren-
delőbe asszisztensnőt keresünk. Ér-
deklődni a 0741-645-773-as
telefonszámon. (sz-I)

KIADÓ üzlethelyiség, 42 m2, Cuza
Vodă utca 5. szám. Tel. 0726-154-
974. (1897-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanci-
ával. Tel. 0722-846-011. (10000-I)

VÁLLALOM idős asszony gondozását,
vagy vigyázok gyermekre. Tel. 0751-173-
229. (1933)

TETŐFEDÉS, „lindabozás”, ácsmunka,
teraszokat készítünk, csatornázást,
lefolyókat, bármilyen tetőzeti és
bádogosmunkát vállalunk. 15%
kedvezmény nyugdíjasoknak. Tel. 0747-
871-270. (1939)

TETŐFEDÉS, bádogosmunka, csere-
pezés, „lindabozás”, bármilyen munkát
vállalunk (lécezés, fóliázás, szarufák).
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény! Tel.
0748-669-239. (1938)

FELÜGYELŐT keresünk nem ágy-
ban fekvő nő mellé. Tel.
0744-451-211. (1947-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (1948-I)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (0778-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Lehunytad a szemed, csen-
desen elmentél, minket
nagyon szerettél. Megállunk
némán sírod mellett, sze-
retnénk még egyszer meg-
fogni a kezed és megköszönni
végtelen szeretetedet.  Tizen-
hét év után is fájdalommal és
megtört szívvel emlékezünk a
feledhetetlen, szeretett férjre,
édesapára, nagyapára, déd-
nagyapára, a marosvásárhelyi
születésű KILYÉN JÁNOSRA.
Emléked örökre megőrizzük.
Szerettei: felesége, Rozália,
két fia, Attila és János (Öcsi),
valamint családjuk, unokái:
István és Attila, dédunokái:
Gyopár, Dóra és Boróka.
Nyugodj csendesen, legyen
békés álmod!
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
(1940-I)

Kegyelettel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
szüleinkre, az ákosfalvi id.
HOCK SÁNDORRA halálának
40. évfordulóján és HOCK
SÁNDORNÉRA szül. NAGY
ERZSÉBET halálának 10.
évfordulóján. Emlékük legyen
áldott, nyugalmuk csendes! A
család. (9963-I)

Az ő szíve pihen, a miénk
vérzik, a nagy fájdalmat csak a
szülők érzik. Szomorú szívvel
emlékezünk augusztus 31-én
JÁNOSI LEVENTÉRE halá-
lának 10. évfordulóján.
Emlékét kegyelettel őrzik
bánatos szülei. (10021)

Kegyelettel emlékezünk
FARKAS LAJOSRA halálának
3. évfordulóján. Szívünkben
mindig velünk marad. Soha
nem feledünk, Tata! Szerető
családja. (10025-I)

Múlnak az évek, egymás után,
sorban, szívünkben a szeretet
nem múlik el soha. Érezzük,
hogy itt vagy velünk, ha
felnézünk az égre, egy csillag
mindig fényesebben ragyog
nekünk. Hiányod fájdalom,
elviselni nehéz, örökké tart
szívünkben a rád emlékezés! 
Fájó szívvel emlékezünk
BUTTA MARGITKÁRA szül.
Berekméri. Testvére, Irmus és
családja. (1880-I)

Te a jóságot két marékkal
szórtad, önzetlenül adtál a
jónak és a rossznak. Mindig
egy célod volt, a családért
élni, ezt a halál tudta csak
széttépni. Míg köztünk voltál,
nagyon szerettünk, emléked
soha nem feledjük. 
Szomorúan emlékezünk
BUTTA MARGITKÁRA szül.
Berekméri. Testvére, Józsi és
családja. (1880-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
augusztus 31-én KAMENITCZKY
ÁRPÁDRA halálának 2.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (1885-I)

Megpihenni tértél, fájdalmad
elhagyva, melyet remény-
kedve viseltél magadban.
Kegyetlen volt a sors, hamar
elvett tőlünk, de a te szíved itt
maradt közöttünk.
Szomorúan emlékezünk au-
gusztus 31-én id. DÁVID
GYULÁRA halálának 4.
évfordulóján. Emlékét szí-
vünkben megőrizzük örökre.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékezik
rá felesége, fia, menye,
unokája, Boglárka és a
rokonok. (1886-I)

A múltba nézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs
már. Arany volt a kezed,
munka az életed, Isten hívott,
mert szeretett. 
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 3-án a szent-
gericei születésű vásárhelyi
lakosra, TOR GYULÁRA
halálának második év-
fordulóján. Emlékét őrzik:
felesége, fia, leánya, menye,
veje, három unokája, hat
dédunokája és húga, Emma.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (1889)

„Élettel és szeretettel aján-
dékoztál meg, és gond-
viselésed őrizte lelkemet.” 
A szív sajog, a fájdalom nő,
nem hoz enyhülést a múló idő.
Bús temető csendes
susogása, oda járok hozzád öt
éve már. Ez marad csak hátra,
megnyugvást még ma sem
találva. Hulló könnyekkel állok
sírod felett. Jóságos, szerető,
segítőkész, önzetlen szíved
örökre pihen már. Soha senkit
nem bántottál, mindenkihez
kedvesen, mosolyogva szól-
tál. Szavad, minden mosolyod
a szívemben marad. Az idő
elmúlhat, szállhatnak az évek,
amíg csak élek, velem lesz
drága emléked. Minden virág
beszél, amit a sírodra teszek,
minden virág elmondja,
mennyire szeretlek. 
Szememben könnyekkel,
szomorú szívvel, soha el nem
múló, mély fájdalommal és
szeretettel emlékezem drága
feleségemre, SZURKOS
JUDITRA szül. Szente,
szeptember 3-án, halálának
ötödik évfordulóján. Kérem a
Jóistent, hogy nyugtasson
békében, te drága lélek.
Csendes álmod fölött őrködik
szeretetem és
megemlékezésem. Örökké
bánatos és szerető férjed,
Géza. (sz-I)

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örök a
fájdalom és a szeretet. 
Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 3-án drága
nővérünkre, SZURKOS
JUDITRA szül. Szente
halálának ötödik évfordulóján.
Drága nővérünk, könnyes
szemmel gondolunk Rád,
soha nem feledünk, szép
emlékedet, jóságodat és
gondoskodó szeretetedet
szívünkben örökre meg-
őrizzük. A Jóisten adjon neked
csendes, békés nyugodalmat.
Testvéreid: Gyuszi és Mónika
családjukkal. (sz-I)

Bús temető magas domb-
oldala, kimegyek oda, ez
maradt számomra. Oda járok
hozzád, míg erőm enged, míg
leteszem és is a nehéz
keresztet. Az élet csendesen
megy tovább, de emléked
elkísér egy életen át. 
Szomorú szívvel emlékezem
augusztus 31-re, amikor két
éve, hogy volt férjem,
HAVADTŐI ISTVÁN (Pisti) itt
hagyott és elköltözött az
örökkévalóságba. Akik
ismerték és szerették, kérem,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emléked legyen áldott és
nyugodalmad csendes! Olgi.
(1904-I)

Úgy elment tőlünk, mint a
lenyugvó nap, de a szí-
vünkben él és örökre ott
marad. Eszünkbe jutnak az
együtt töltött napok,
fülünkben újra megcsendül a
hangod, szinte látjuk minden
mozdulatod.  
„Elmúlt, mint száz más
pillanat,
s tudjuk mégis, hogy
múlhatatlan, 
mert szívek őrzik, nem
szavak.” (Nagy László)
Fájdalommal emlékezünk a
drága jó feleségre, édes-
anyára, nagyanyára, déd-
anyára, anyósra és testvérre,
a jobbágyfalvi MOLDOVÁN
GYULÁNÉ Lőrinczi Irmára
halálának 7. évfordulóján.
Gondoljanak rá kegyelettel
mindazok, akik  ismerték és
szerették. (1910)

Szívünkben örök fájdalommal,
soha el nem múló szeretettel
emlékezünk augusztus 30-án
drága, egyetlen fiamra, VAJDA
GYÖRGYRE, a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatának
néhai ügyelőjére, aki egy éve
alussza örök álmát a
református temetőben.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Akiket Ő
nagyon szeretett, és akik Őt
holtában is nagyon szeretik.
(1908-I)

Már hat hete, hogy mint
hullócsillag hagytál itt engem,
drága testvérem, GLIGOR
ILDIKÓ. Tiéd a hideg, csend és
sötétség, enyém a bánat és
pótolhatatlan hiányod.
Nagyon szerettelek és
szeretni foglak, emléked
magammal hordom, amíg
élek. Nyugodj békében!
Bánatos nővéred, Joli és
sógorod, Imre. (1923-I)

Nem az a fájdalom, amitől
könnyes lesz a szem, hanem
amelyet magunkban hordo-
zunk egy életen át, némán,
csendesen. Szomorú szívvel
emlékezünk életünk leg-
szomorúbb napjára, au-
gusztus 31-ére, amikor 10 éve,
hogy a szeretett férj és apa,
JÁNOSI LEVENTE eltávozott
tőlünk. Szerettei: felesége,
Judit, lánya, Noémi és
családja. (1925)

ELHALÁLOZÁS

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok, és meg
vagytok terhelve, és én meg-
nyugvást adok nektek.” (Mt.
11:28)
A Máltai Szeretetszolgálat közös-
sége fájdalommal közli, hogy

LAKATOS GIZELLA 
hűséges munkatársunk folyó hó
26-án, 78. évében visszaadta lel-
két Teremtőjének.
Temetése szeptember 1-jén 11
órakor lesz a római katolikus te-
mető felső kápolnájából. Az el-
hunyt végakarata, hogy a
koszorúra vagy virágra szánt
összeget a marosjárai római ka-
tolikus plébánia keretében épülő
kápolna javára adományozza.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
A Máltai közösség tagjai. (1917-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett Gizim, 

LAKATOS GIZELLA 
a Cukorgyár volt dolgozója 

életének 78. évében csendesen
megpihent. Hamvait szombaton,
szeptember 1-jén 11 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a kato-
likus temető felső kápolnájából. 

Dr. Szalkay Márta. (1934-I)

Szomorú, megtört szívvel tudat-
juk, hogy a szeretett édesanya,
nagymama, dédmama, testvér,
anyós és sógornő, 

SZÉKELY IRMA 
szül. Puskás 

94 éves korában, augusztus 29-
én, hosszas betegség után meg-
pihent.
Utolsó útjára augusztus 31-én,
pénteken 14 órakor kísérjük a ke-
relőszentpáli temetőben, katoli-
kus szertartás szerint.
Nyugodjon békében! Pihenése
legyen csendes! 

A gyászoló család. (1935-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Marosvásárhelyi Reformá-
tus Kollégium – Bolyai Farkas
Líceum Öregdiákok Baráti Kö-
rének közössége megrendül-
ten búcsúzik baráti körünk
vezetőségi tagjától, SZÁSZ
BÉLA GYULÁTÓL, szeretett
társunktól, aki példás emberi
magatartásával, bölcs taná-
csaival támogatta baráti kö-
rünk munkáját. Áldott emléke
örökké élni fog szívünkben!
Nyugodjon békében! Együtt-
érzésünket és őszinte részvé-
tünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. (-I)
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Hozzád már csak a temetőbe
mehetünk, virágot csak néma
sírodra tehetünk. Jóságos szíved
pihen a föld alatt, minden érted
hulló könnycsepp nyugtassa
álmodat. Elmentél tőlünk, mint a
lenyugvó nap, de szívünkben élsz
és örökre megmaradsz. 
Fájó szívvel, könnyes szemmel
emlékezem augusztus 25-ére,
amikor örökre elmentél, drága
feleségem, RÁCZ VILMA szül.
Gyebnár. 
Emlékedet fájó szívvel és szeretettel őrzi mindörökre férjed, Miklós.
(1870)
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Gyógyászati segédeszközöket forgalmazó cég
raktárost és területi képviselőt alkalmaz

Feladatok – raktáros:
– beérkező áru tárolása
– csomagolás
– számlázás
– áru előkészítése szállításra 
– a raktári rend folyamatos fenntartása 
– a raktárkészlet nyilvántartása
– egyéb, kihívást jelentő feladatok
Elvárások:
• önálló és precíz munkavégzés
• terhelhetőség
• számítógép-ismeretek (legalább középfokon) 
• korrektség 
Feladatok – területi képviselő:
– a meglevő ügyfelekkel való kapcsolattartás
– új kliensek megkeresése, üzleti kapcsolat létrehozása és ápolása
– rendelés felvétele és kintlevőség behajtása 
– adminisztratív teendők ellátása, kimutatások, jelentések készítése
Elvárások:
• minimum középfokú végzettség, érettségi
• hatékony és gyors, önálló munkavégzés
• kiváló kommunikációs készség, megnyerő üzleti megjelenés
• kiváló problémamegoldó képesség, rugalmasság, megbízhatóság,

precizitás
• minőség- és eredményorientált hozzáállás
• pozitív, optimista szemlélet
• MS Office-tapasztalat (Word, Excel aktív használata)
• B kategóriás jogosítvány
• hosszabb delegációkra való hajlandóság 

Önéletrajzokat 
az info@vital-logistic.ro e-mail-címre várunk szeptember 7-ig. 

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)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT és SOFŐRÖKET alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges.
Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk
SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62483-I)
CUKRÁSZLABORBA ÜGYES KEZŰ SZEMÉLYEKET alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (9740-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-
SEGÉDET. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem, étkezési jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel.
0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. E-mail-cím: office@consuselectric.ro (62548-I)
A GRAND HOTEL SZOBALÁNYOKAT és TAKARÍTÓKAT alkalmaz. Önéletrajzokat a szálloda szék-
helyén fogadunk. Tel. 0365/730-003. (20329-I)
TERMOPÁN, PÁRKÁNY, SZÚNYOGHÁLÓ, VASAJTÓ, TETŐSZERKEZETEK, REDŐNY, SZA-
LAGFÜGGÖNY, SZÍNPADI FÜGGÖNY rendelésre. Javítást is vállalunk. Tel. 0744-504-536. (62194)
NÉMET CÉG keres németországi munkavégzéshez ÚTÉPÍTŐ, ASZFALTOZÓ, GÉPKOCSIVEZETŐ,
DARUS, KŐMŰVES, ZSALUZÓ MUNKAVÁLLALÓKAT! Bérezés a német tarifa szerint. Magyarul be-
szélő kapcsolattartó telefonszáma: +49-176-312-43989. (9909-I)
MAROSSZENTGYÖRGYI FAKERESKEDÉS RAKTÁROS-KISEGÍTŐT alkalmaz. Tapasztalat nem
szükséges. Jelentkezni a következő telefonszámon: 0757-041-226. (20432-I) 
MŰSZAKI KARBANTARTÓKAT és VILLANYSZERELŐKET alkalmazunk belföldi és külföldi mun-
kákra, hosszú távra. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Fényképes önéletrajzát kérjük e-mailben a je@telog.hu
címre elküldeni. (62597-I) 
A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG ÉPÍTŐMÉRNÖKÖT, GÉPKEZE-
LŐT (betanítását vállaljuk), valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az in-
reco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es
telefonszámon lehet. (62606-I) 
ÉPÍTKEZÉSI CÉG 10%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, tetőszi-
getelést, cserépforgatást, külső és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel.
0747-634-747. (10069-I)
A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz FAIPARI MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat a
lucian.radu@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0720-333-573-as telefonszámon vagy a Parcul
Industrial Mureş – Vidrasău nr. 1/G címen. (20438)
RESTAURÁLÁSRA SZAKOSODOTT KFT.  MUNKAERŐT alkalmaz  restaurálási, felújítási munká-
latokra.  Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (sz.-I)
NŐI ÉS FÉRFI ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi hentesboltjainkba. Szakmai tapasztalat nem szük-
séges, mindenki betanításban részesül.  Miből állna a munkád? Kiszolgálnád a vevőinket, informálnád a
termékeinkről, segítenél a csapatnak az áru rendezésében. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro. (-I)
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ, jó fizikai és mentális állapotú, önálló munkavégzésre képes KER-
TÉSZT keresek Marosvásárhelyre hosszú távra, amíg a növényzet igényli, heti egynapos munkára. Eszkö-
zök adottak. Jelentkezni a 0733-990-055-ös telefonszámon lehet. (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KÖNYVSZAKÉRTŐ CÉG KÖNYVELÉST vállal. Érdeklődni a
0747-091-582-es telefonszámon. (1915-I)
ALKALMAZUNK MUNKÁSOKAT, ÁCSOT, KŐMŰVEST, VA-
SAST építkezéshez. Tel. 0744-573-251. (62618-I)
NÉMETORSZÁGI ÉS HOLLANDIAI GYÁRI és RAKTÁRI
MUNKÁK. Órabér 10,40 euró. Azonnali indulás. Tel. 0740-881-428,
0753-837-335. (1873)
ALKALMAZUNK PINCÉRT/RECEPCIÓST panzióba. Tel. 0744-
624-976. (20460-I)
ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és B kategóriás hajtásival rendelkező SO-
FŐRT alkalmaz disztribúciós cég. Tel. 0728-169-805, 0722-383-216.
(sz-I)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG gépész vagy mechatronika
szakos MÉRNÖKÖT alkalmaz. Jelentkezés önéletrajzzal a
contact@contiplay.ro e-mail-címen. Tel. 0748-114-403. (20459-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT.
Tel. 0744-644-026. (62626)
KFT. ALKALMAZ ASZTALOSOKAT ajtó-ablak gyártásához. Tel.
0744-798-270. (20464-I)
KIADÓ ASZTALOSMŰHELY teljesen felszerelve, működőképesen.
Tel. 0744-505-710. (20464-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Kirándulás a Marosvásárhelyi Nyugdíjasok
Önsegélyző Pénztára tagjai számára

A Bolyai utca 36. szám alatt székelő Marosvásárhelyi Nyug-
díjasok Önsegélyző Pénztára (CARP) az igazgatótanács által
értesíti tagjait, hogy

2018. szeptember 18-án és 19-én kirándulást szervez 
a Prahova völgyébe.

A kirándulás részletei:
– A kirándulás időtartama: 2 nap.
– Indulás reggel 7 órakor a székhely elől (Bolyai utca 36.).
– Útvonal: Marosvásárhely – Kőhalom – Törcsvár – Sinaia –

Brassó – Marosvásárhely. 
– Meglátogatandó létesítmények: kőhalmi vár, törcsvári kas-

tély, Peles-kastély, pelesi kolostor, Fekete templom.
– Szállás: szállodában, Sinaián.
– Étkezés: vacsora (első nap), reggeli és ebéd (második nap).
– Részvételi díj (a beiratkozásnál kifizetendő): 250 lej/tag.
– Fontos: a kirándulás időtartama alatt a résztvevőknek ma-

guknál kell tartaniuk személyi igazolványukat és az utolsó hó-
napi nyugdíjszelvényüket (eredetiben).

A beiratkozásra az egyesület székhelyén 2018. szeptember 3-
tól kerül sor, 7–13 óra között, a rendelkezésre álló helyek függ-
vényében.

További információk a 0365-430-813-as és 0265-262-651-es 
telefonszámon 7 és 13 óra között kérhetők.


