
Végleges választási 
eredmények

Nincs abszolút
többsége a PSD-nek

Visszaosztásból sem szerzett abszolút többsé-
get a parlamentben a vasárnapi választásokon
győztes Szociáldemokrata Párt (PSD), így nagy
valószínűséggel koalíciós kormány alakul majd
Bukarestben.

A központi választási bizottság (BEC) csütör-
tökön ismertette a szavazatszámlálás végeredmé-
nyét és a mandátumok elosztását.

A PSD 154 képviselői és 67 szenátori mandá-
tumot szerzett. A 136 tagú szenátusban így to-
vábbi két voksra, a 329 tagú képviselőházban
pedig 11 voksra van még szükségük az abszolút
többséghez.

Az RMDSZ képviselőházi csoportja – amely-
ben a Magyar Polgári Párt (MPP) két tagja is he-
lyet kapott – 21 tagú lesz, az RMDSZ szenátusi
frakciója 9 tagú lesz.

A PSD a képviselőházi listákra leadott szava-
zatok 45,47 százalékát szerezte meg, a szenátus-
ban pedig 45,67 százalékot kapott.

Az alsóház összetétele: PSD-45,47%, Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) – 20,04%, Mentsétek

A napokban leaszfaltozták az
Állomás téri parkolóhelyeket,
a vasútállomás épületét meg-
közelítő utat, mivel úgy tűnik,
hogy befejezték a főépület
főjavítását, így nemsokára az
utasok birtokba vehetik az in-
dóházat. 

Üröm az örömben, hogy a teret
csúfítják a valamikor az 1990-es
évek elején kihelyezett bódék,
amelyek nemcsak építészeti szem-
pontból nem illenek a környezetbe,
hanem lassan fertőzési gócokká is
válnak, hiszen a környékük, az
épületek mögött valóságos sze-
méttelep keletkezett. Azonban

nem lehet „elrendelni” ezek lebon-
tását, mivel nincsen semmilyen
jogszabály rá. A helyi rendőrség
kereskedelmi ellenőrző osztály-
ának munkatársai három hete jártak
kint helyszíni  ellenőrzésen, és ki-
derült, hogy a 13 bódé közül mind-
össze négyben van valamilyen
tevékenység, ebből egy-egy

kocsma és játékterem. A többi üre-
sen, elhagyottan áll. Megtudtuk,
hogy ezek közül az állomás épüle-
tével szembeni sort közterületen
húzták fel, így ha ezektől megvon-
nák a működési engedélyt, eltaka-
ríthatóak lennének, a tömbhá-
zakkal szembeniek viszont 

Sikerjózanító
Bukarestben a helyzet változatlan. A választások nem

hozták meg a remélt változást a politikai színtéren. A par-
lamentbe visszajuttatott stréberek ugyanúgy viselkednek,
mint eddig. Számukra nem ért véget a kampánybanzáj. To-
vább kakaskodik a jogerősen elítélt szocdem vezér. Az el-
nyert szavazatokra támaszkodva törvény felettinek érzi
magát, és a kormányfői székre ácsingózik, amihez meg-
nyerte hűséges pártkatonáinak a támogatását. Közben az
elnöki palotában lázasan keresik a megoldást arra, hogy
miként lehetne a bukott erőkből olyan parlamenti többsé-
get összefércelni, amely kormányalakító tényezővé vál-
hatna. Mert Johannis rögeszmésen ragaszkodik
Cioloşhoz, figyelmen kívül hagyva, hogy a technokrata mi-
niszterelnök miatt is veszített annyi szavazatot a liberális-
nak mondott, néppárti hadrendbe terelt politikai kalandor
csapat. Ennek a bandának nincs közös ideológiai kötő-
anyaga. Vándorolnak egyik fazéktól a másikig. Esetleg a
pártvezetők hurcolkodnak át egy másik táborba. Van olyan
mai liberális, aki vagy parasztpártiként, vagy a megmentési
frontból alakult szocdemként kezdte karrierjét, hogy majd
demokratából demokrata-liberálisba váltva legyen nem-
zeti liberálissá. Nem csoda, hogy a vasárnapi kudarc után
markáns repedések váltak láthatóvá az államelnök-csináló
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Uniós csúcs 
Brüsszelben
Az uniós tagországok állam- és kor-
mányfői tartottak találkozót csütörtök
délután Brüsszelben, az ülés közép-
pontjában a migrációs válság, a véde-
lempolitika és a gazdaság kérdései
állnak.
____________3.
Kampány 
az erőszak ellen
A kampány során a védelmi rendszer-
ben élő gyerekeknek és fiataloknak,
valamint az igazgatóság munkatársai-
nak köszönhetően az üzenet eljutott a
megye különböző részeibe, többek kö-
zött 24 tanintézetben, nyilvános helye-
ken, vonatállomásokon, parkokban
hívták fel a járókelők figyelmét az erő-
szak következményeire. 
____________4.
A lengyelországi
Szczecinben 
felavatták a Pesti
srác szobrát
A Juha Richárd szobrászművész által
készített, Budapest XXI. kerülete által
Szczecin városának adományozott
emlékmű arra emlékeztet, hogy „hat-
van éve Szczecin polgárai örökbe fo-
gadták a magyar forradalom utcáin
harcoló pesti srácokat”…
____________5.
Fénylő igazság
Meghurcolták a szerkesztőket, levál-
tották a minisztériumi magyar iskola-
hálózat vezetőit, és az utánuk
következőknek (mert pártparancsra
újakat neveztek ki) mindig félniük kel-
lett, ha a kiadásra szánt szövegeket a
sajtó-főigazgatóság átvizsgálta.
____________15.

Felemás rendezés az Állomás téren 

Érinthetetlen lebujok



December 14-én,
szerdán délután a Vi-
segrádi Szent György
Lovagrend Maros-
széki Priorátusának
kilenc tagja látogatott
el a Szent Erzsébetről
elnevezett marossár-
pataki gyermekott-
honba, hogy
adományt, valamint
ajándékot vigyenek a
Bakó Béla – Pál atya
által működtetett ott-
hon gyermekeinek. 

A lovagok, miután
meghallgatták a 24
bentlakó megható ver-
ses, énekes előadását,
kiosztották az ajándé-
kokat, majd együtt
énekelték  el a Menny-
ből az angyalt.

Bolyai János-emlékünnepség
December 16-án, ma a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
– Református Kollégium dísztermében a tizenhatodik
alkalommal szervez Bolyai-emlékünnepséget a Refor-
mátus Kollégium–Bolyai Farkas Líceum Öregdiákok
Baráti Köre. A rendezvény 11 órakor kezdődik. Az is-
kola udvarán megkoszorúzzák Bolyai János és Bolyai
Farkas szobrát. 11.15-től az amfiteátrumban dr. Kör-
tesi Péter professzor, Bolyai-kutató Bolyai János 
tudományos munkásságáról tart előadást, majd dr. We-
szely Tibor professzor a Bolyaiakról értekezik.

A No Sugar a Kottában
Decemberben a No Sugar zenekar lesz a Kotta vendége.
A pop és a rock széles skáláját képviselő csapat a kétez-
res évek közepén alakult, 2016 a megújulás évét jelenti
számukra. December 18-án 18 órától a Marosvásárhelyi
Rádió stúdiótermében lépnek fel, ahol a saját dalok mel-

lett ismert magyar és angol nyelvű pop-rock slágerek fel-
dolgozásai is elhangzanak. A hallgatók a  106,8; 96 FM;
1323 AM hullámhosszon, valamint  interneten a
www.marosvasarhelyiradio.ro oldalon élőben is hallgat-
hatják a koncertet, amelyre a belépés ingyenes.

Karácsonyi kézcsodák 
A Kézcsodák kézműveskör és a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány szovátai Szent József-otthonának, Böjthe Csaba
árva gyermekeinek és nevelőiknek közös, kézműves
ajándéktárgyakat bemutató jótékonysági kiállítása és vá-
sára tekinthető meg a marosvásárhelyi Deus Providebit
Tanulmányi Ház előterében december 18-áig, naponta 8–
20 óra között.

Angyalok hirdeték
December 27-én 16 órától a marosludasi Hajdina, Po-
hánka és Tatárka néptánccsoportok Angyalok hirdeték
címmel adventi és karácsonyi szokásokat mutatnak be a
helyi művelődési házban. A műsort Kásler Magda és Far-
kas Sándor Csaba állította össze. 

Könyvbemutató és képkiállítás 
Jung Ildikó Gondolatok című novelláskötetének bemuta-
tójára és a szerző által festett képekből nyílt kiállítás meg-
tekintésére várják az érdeklődőket december 18-án,
vasárnap 12 órára a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János termébe. A Studium Kiadó
gondozásában megjelent kötetet Markó Enikő méltatja, a
novellákból Kilyén László színművész olvas fel. 

Szombatra megérkezik 
a betlehemi láng 

Ebben az évben is számos család karácsonyát világítja be
a Betlehemből hozott láng. A cserkészek küldetésként élik
meg, hogy Erdélybe is eljusson a láng. A Maros megyei
cserkészcsapatok  december 17-én, szombaton a Keresz-
telő Szent János-templomban a 18 órakor kezdődő misén
osztják a lángot. Erre az alkalomra hívják és várják az ér-
deklődőket. 

Téli mulatság 
Fergeteges téli mulatságot szervez Mezőpanitban a Pro
Pambus Mezőpanitért Ifjúsági Egyesület december 16-án,
ma este 8 órától a kultúrotthonban. Fellépnek a helyi, me-
zőmadarasi, vajdaszentiványi, mezőbergenyei néptánc-
csoportok, valamint a Napsugár néptáncegyüttes, majd
élőzenés táncházra kerül sor az Üver zenekar kíséretével.
A belépés ingyenes.

Adventi szeretetvendégség
December 16-án, ma 17 órától a Telefonos Szeretetszol-
gálat és a Dorcas Segélyszervezet meghitt együttlétre hív
kicsiket és nagyokat a második alkalommal megszervezett
adventi szeretetvendégségre a Mobex étterembe (Maros-
vásárhely, Őz/Căprioarei utca 2. szám). A vacsora mellett ér-
tékes tombolanyareményeket sorsolnak ki, lesz gyereksarok
is. Bőveb információkért, tombola- és adományfelajánláso-
kért a 0753-565-656-os  telefonszámot lehet hívni.

Cipősdoboz-akció a máltaiaknál is
A Máltai Szeretetszolgálat az idén is CIPŐSDOBOZ-AK-
CIÓT szervez. Az  adományokat a Berek utcai székházba
várják. Időseket és gyerekeket segítenek, hogy ők is bol-
dog és kegyelemteljes karácsonyt ünnepelhessenek. Na-
gyon fontos, hogy az élelmiszerek eredeti csomagolásban
legyenek, a játékok, tanszerek jó állapotban kerüljenek a
rászoruló gyermekekhez. Bővebb információ a 0728-332-
008-as telefonszámon, e-mail: muresmaltez@yahoo.com.

A Friedrich Schiller iskola ünnepsége
December 16-án, ma 17 órától a Maros Művészegyüttes kö-
vesdombi előadótermében tartják karácsonyi ünnepségüket
a marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Iskola diákjai.

Fenyőt koboztak el
December 14-én a rendőrség a Brassó Megyei Erdőőrség-
gel közösen  egy marosvásárhelyi cégnél főként az import-
ból származó fenyőfák beszerzési módját és forgalmazását
ellenőrizte.  Az ellenőrzés során kiderült,  hogy a cég 60
importfenyőt eredetet igazoló iratok nélkül forgalmazott. A
céget 10 ezer lejjel bírságolták meg, a fákat elkobozták. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma ETELKA és ALETTA, 
holnap LÁZÁR és OLIMPIA
napja. 
LÁZÁR: héber eredetű,
az El(e)azár név görög rövidü-
léséből, illetve ennek a latin La-
zarus formájából származik,
jelentése: Isten segített. 

16., péntek
A Nap kel 

8 órakor, 
lenyugszik 

16 óra 35 perckor. 
Az év 351. napja, 
hátravan 15 nap.
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1 EUR 4,5202
1 USD 4,3146

100 HUF 1,4389
1 g ARANY 156,9583

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 10C
min. -90C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

15, 37, 24, 17, 9 + 15 NOROC PLUS: 676053

36, 14, 5, 19, 4, 26, SUPER NOROC: 982384

49, 4, 44, 37, 7, 31 NOROC: 2878627

Hétvégi 
sportműsor

LABDARÚGÁS. Az 1. liga 21.
fordulójában a Marosvásárhelyi
ASA a Zsilvásárhelyi Panduriit látja
vendégül vasárnap 18 órai kezdettel.

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti
Liga 13. fordulójában, vasárnap 17 órá-
tól, a marosvásárhelyi sportcsarnok-
ban: Maros KK – Galaci Phoenix.

A női Nemzeti Liga 12. forduló-
jában, pénteken 18 órától, a ligeti
sportcsarnokban: Marosvásárhelyi
Sirius – Jászvásári Politehnica Naţi-
onal.

RÖPLABDA. A női A1 osztályú
bajnokság 13., fordulójában, szom-
baton: Jászvásári Penicilina ACS –
Marosvásárhelyi Medicina CSU.

A labdarúgó 1. liga 21. fordulójának 
televíziós közvetítési rendje

December 16., péntek:
* 20.30 óra, Look TV, DigiSport, DolceSport: Concordia Chiajna – USK Cra-

iova
December 17., szombat:
* 14.00 óra, Look Plus, DigiSport, DolceSport: Voluntari FC – Kolozsvári

CFR
* 20.30 óra, Look Plus, DigiSport, DolceSport: Bukaresti FCSB – Temesvári

Poli ACS
December 18., vasárnap:
* 18.00 óra, Look TV, DigiSport, DolceSport: Marosvásárhelyi ASA – Zsil-

vásárhelyi Pandurii 
* 20.30 óra, Look TV, DigiSport, DolceSport: Jászvásári CSM Politehnica –

Bukaresti Dinamo 
December 19., hétfő:
* 18.00 óra, Look Plus, DigiSport, DolceSport: Medgyesi Gaz Metan – Astra

Giurgiu * 20.30 óra, Look TV, DigiSport, DolceSport: Konstancai Viitorul FC
– Botoşani FC

* Kiesett a labdarúgó-Románia-kupából a Marosvásár-
helyi ASA, miután a sorozat nyolcaddöntőjében szerdán 
3-0-ra kikapott Voluntari-on a helyi Futballklub csapatától.
Gólszerzők: Popadiuc (42.), Cazan (55.) és Căpăţână (79.).
Meglepetésre búcsúzott a Bukaresti FCSB is, a fővárosiak
a 2. ligában szereplő Mioveni CS-től kaptak ki a tizenegyes-
párbajjal befejeződött mérkőzésen. A rendes játékidő gól
nélküli döntetlenre végződött, a hosszabbításban pedig
egyaránt egy-egy találatot ért el mindkét csapat. Az első
öt-öt büntetőből mindkét együttes egyet hibázott el, előbb
Boldrin, majd Năstăsie rontott, utána az összes bement. Kö-
vetkezhetett az első ráadás, és ekkor de Amorim fölé dur-
rantott, az utána vállalkozó Rădescu pedig gólt szerzett,
ezzel továbblőtte csapatát a negyeddöntőbe.

* 1-1-es döntetlenre játszott a Marosvásárhelyi City’us
és a Temesvári Informatica a futsal 1. liga 7. fordulójából
elmaradt mérkőzésen, szerdán, a marosvásárhelyi ligeti

sportcsarnokban. A gólszerzők: Küsmödi (31.), illetve
Lupu (26.). További részletek hétfői lapszámunkban.

* Legyőzte a Nagyváradi CSM CSU az izraeli Maccabi
Rishon Leziont a férfikosárlabda Bajnokok Ligája B cso-
portjának 9. fordulójában szerdán, az Antonio Alexe Aré-
nában. Az eredmény 69:64 (23-19, 16-16, 14-10, 16-19). A
nagyváradi csapat a csoport hatodik helyén áll 13 ponttal,
első a Le Mans Sarthe, 16-tal.

* Nem jutott be a Svédországban zajló Európa-bajnok-
ság elődöntőjébe a román női kézilabda-válogatott, miután
szerdán 21-17-re kikapott Dániától a II. középdöntős cso-
port utolsó fordulójában. A román csapat így az 5. helyért
játszik, ellenfele Németország lesz. A magyarok az oroszok
elleni 26-26-os döntetlennel búcsúztak, a nem hivatalos
végeredmény szerint a 12. helyen fejezték be a kontinens-
viadalt, és az Eb-k történetében először fordult elő, hogy
nem jutottak a legjobb tíz közé.

RÖVIDEN

Pál atya sárpataki gyermekotthonának 
ajándékozott a Szent György Lovagrend



Uniós csúcs Brüsszelben

Távozásra késztetheti a londoni City pénzügyi szol-
gáltatási cégeit, ha nagyon rövid időn belül nem
tisztázódik, hogy a brit EU-tagság megszűnése után
milyen feltételekkel tevékenykedhetnek az Európai
Unióban maradó országok piacain – áll a brit tör-
vényhozás felsőházának csütörtökön ismertetett je-
lentésében.

A Lordok Háza EU-bizottságának pénzügyi albizottsága az
55 oldalas tanulmányban a kockázatok súlyosságát illusztrálva
kifejti, hogy Nagy-Britannia a pénzügyi és biztosítási szolgál-
tatások legnagyobb exportőre a világon: e szolgáltatás export-
jának nettó értéke meghaladja az évi 70 milliárd dollárt. A
jelentés szerint a City bankjai és a kiszolgáló háttérintézmé-
nyek a brit költségvetés teljes jövedelemadó-bevételeinek 12
százalékát, a társaságiadó-bevételek 15 százalékát adják, és a
szektor 1,1 millió alkalmazottat foglalkoztat, egyharmadukat
Londonban.

Az albizottság a tanulmányban kiemeli, hogy a pénzügyi
szolgáltatási szektor és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló válla-
latok 60 milliárd font adót fizetnek évente Nagy-Britanniában.
Ebből a City bankjai közvetlenül 31 milliárd fontot adóznak,
ennek felét a Londonban megtelepedett külföldi pénzintézetek
fizetik be a brit költségvetésbe.

A felsőházi testület külön hangsúlyozza a jelentésben, hogy
egyedül a City külföldi bankjai által évente befizetett adóösz-
szeg nagyobb, mint Nagy-Britannia éves nettó hozzájárulása
az Európai Unió költségvetéséhez.

Jóllehet a pénzügyi szolgáltatási szektor közmegítélése igen
rossz a 2007-2008-as pénzügyi válság óta, e szolgáltatási
szféra életfontosságú az Egyesült Királyság egészének jóléte
szempontjából, ezért a szektor érdekeit a brit EU-tagság meg-

szűnésének feltételeiről szóló majdani tárgyalások egyik fon-
tos elemévé kell tenni – áll a felsőházi jelentésben.

Az albizottság a tanulmány elkészítéséhez meghallgatott
szakértők véleményét idézve hangsúlyozza: a nagybankok
„nem engedhetik meg maguknak azt a luxust”, hogy hosszabb
ideig várjanak a brit kormány és az EU egyezkedésének ered-
ményére, mivel ha végül át kell helyezniük bizonyos tevé-
kenységeiket máshová, annak csak a tervezési munkálatai
két-három évig vagy akár annál tovább is tarthatnak.

Londoni pénzügyi elemzők már jó ideje figyelmeztetik a
brit kormányt arra, hogy több tízmilliárd font bevételkiesést
és több tízezer munkahely megszűnését okozhatja a Cityben
a brit kilépés az EU-ból, főleg akkor, ha Nagy-Britannia ki-
szorul az EU egységes belső piacáról is, mivel ebben az eset-
ben megszűnne a Londonban működő pénzügyi társaságok
euróövezeti szolgáltatásnyújtási jogosultsága.

Az Oliver Wyman globális vállalati tanácsadó cég által a
City legnagyobb pénzügyi szolgáltatási vállalkozásait képvi-
selő szervezet, a TheCityUK megbízásából összeállított tanul-
mány szerint a legrosszabb forgatókönyvek megvalósulása
esetén az EU-piachoz kötődő citybeli üzleti aktivitás 40-50
százalékkal zuhanna, 18-20 milliárd font bevételkiesést és 31-
35 ezer munkahely megszűnését okozva a londoni pénzügyi
szolgáltatási szektorban.

Az elemzés szerint azonban ez csak a közvetlen hatás lenne,
a tovagyűrűző másodlagos hatások miatt még további 14-18
milliárd font bevétel és 34-40 ezer pénzügyi szolgáltatási mun-
kahely kerülhet veszélybe Londonban. A legrosszabb forga-
tókönyv szélsőérték-hatása így akár 38 milliárd font
bevételkieséssel és 75 ezer munkahely megszűnésével is járhat
a Cityben. (MTI)

Az uniós tagországok állam- és kormányfői találko-
zót tartottak csütörtök délután Brüsszelben, az ülés
középpontjában a migrációs válság, a védelempoli-
tika és a gazdaság kérdései állnak.

A szokásos kétnapos csúcstalálkozó helyett ezúttal csak csü-
törtökön ültek össze az uniós vezetők.

A munkaebéd napirendjének első helyén a migráció kérdése
szerepelt, a résztvevők áttekintették az EU és Törökország kö-
zött létrejött megállapodás végrehajtását, értékelték a bizonyos
afrikai országokkal kötött egyezmények terén elért eredmé-
nyeket, illetve megvitatták a közös menekültügyi rendszer re-
formjának kérdését, valamint azt, hogy a jövőben miként
alkalmazzák a felelősségvállalás és a szolidaritás elvét.

A 28 tagállami vezető ezt követően a szíriai polgárháborúról
és az abban való orosz részvételről, illetve az Ukrajnával kö-
tött társulási megállapodásról egyeztetett. Francois Hollande
francia elnök és Angela Merkel német kancellár beszámolt az
ukrán válság rendezését célzó minszki megállapodások vég-
rehajtásának jelenlegi állásáról.

A délutáni munkaülésen az állam- és kormányfők áttértek
a közös biztonság- és védelempolitika, valamint a gazdaság
és a társadalmi fejlődés témájára.

A munkavacsorán már csak az Egyesült Királyság uniós ki-
lépése után bennmaradó tagállamok vezetői vettek részt, hogy
informális tanácskozásukon a britek távozásának következ-
ményeiről és a kiválási folyamatról egyeztessenek. (MTI)
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Újraválasztották 
a Sapientia EMTE rektorát

A Sapientia EMTE akadémiai közössége 2016. de-
cember 14-én újraválasztotta dr. Dávid László pro-
fesszort az egyetem rektori tisztségébe. Az általános
választások során a 196 szavazati joggal rendelkező
oktató és hallgatói képviselő közül 153 jelent meg az
urnáknál, ami 78,06%-os részvételt jelent az 50%-
os érvényességi küszöbhöz képest. Az egyetem
tisztségben levő rektora iránt 138 szavazó fejezte ki
bizalmát, így dr. Dávid László 90,1%-os többségi
szavazattal nyerte el újabb rektori mandátumát. A
választások eredménye a szenátus jóváhagyását
követően válik véglegessé. (közlemény)

Újabb három vadászgép érkezett
Újabb három F-16-os Fighting Falcon típusú harci
repülőgép érkezett csütörtökön Romániába – jelen-
tette be Facebook-oldalán a Román Légierő. Ezek
a repülőgépek is Portugáliából érkeznek, akárcsak
az a hat F-16-os, amelyeket szeptember 28-án vet-
tek át a román hatóságok a portugáliai Monte Real
légi bázison. További három ilyen harci repülőgép ér-
kezése jövő év elejére várható. Románia 2013-ban
írt alá szerződést Portugáliával tizenkét használt F-
16-os repülőgép megvásárlásáról. Összesen 628
millió eurót fizet az állam a gépekért, amelyek az
aranyosgyéresi, illetve feteşti-i légi bázison állomá-
soznak. A védelmi minisztérium újabb 12 F-16-os
beszerzését tervezi, erre várhatóan 2017-ben kerül
sor. (Agerpres)

Több volt a turista
Az első tíz hónapban 10 százalékkal nőtt a külföldi
turisták száma, ám az egy főre eső átlagos költésük
csökkent a tavalyi azonos időszakhoz képest – kö-
zölte csütörtökön az országos statisztikai intézet. A
kereskedelmi szálláshelyeket az idén január és ok-
tóber között 1,929 millió külföldi turista kereste fel,
szemben az egy évvel korábbi 1,753 millióval. A ven-
dégek az előző évi összesen 4,365 milliárd lejnél 5,6
százalékkal többet, 4,613 milliárd lejt költöttek. Egy
külföldi turista átlagban 2391 lejt költött a tavaly jegy-
zett 2489 lejhez képest, ami 4 százalékos csökke-
nést jelent. (MTI)

Dzsihadista terrortámadásokat
akadályoztak meg Moszkvában

Az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet által tervezett
robbantásos merényletek sorozatát akadályozta
meg Moszkvában a Szövetségi Biztonsági Szolgálat
(FSZB) – jelentette a szolgálatra hivatkozva csütör-
tökön több orosz hírügynökség. A terrortámadásokat
az FSZB szerint az IÁ egy, a tádzsikisztáni hatósá-
gok által köröztetett, Törökországban tartózkodó
képviselője rendelte el. Az orosz biztonsági szervek
a RIA Novosztyi hírügynökség szerint négy személyt
őrizetbe vettek, három közülük tádzsik, egy pedig
moldovai állampolgár. Moszkva délkeleti részén csü-
törtök reggel 145 embert, köztük 19 gyereket mene-
kítettek ki egy 17 emeletes lakóházból, amelynek
kilencedik emeletén pokolgépet találtak. (MTI)

alakulatban. A legmegdöbbentőbb kijelentés a megbí-
zott liberális pártelnöknő egyik első nyilatkozatában
hangzott el, amelyben azért sajnálkozott, hogy a kam-
pányban megfeledkeztek saját gazdasági programjuk-
ról. Hát ennyit az ideológiáról. De azért ígérgettek ők
is. A szocik is ennek isszák a levét. Igazi bűvészmutat-
vány lesz a jövő évi költségvetés összeállítása és a tör-
vényhozáson való átkergetése. Az átlagjövedelmek
nagyarányú emelkedésének elmaradása esetén a csaló-
dott választópolgárok utcára vonulhatnak, az ellenzék
– bármely legyen is – támogatását élvezve. A jelenlegi
– az esetleges kormányfő személyéből fakadó – latens
alkotmányos válságot nagyarányú munkavállalói tilta-
kozási hullám követheti. Kelemen Hunoréknak talán
nem ártana ezt is szem előtt tartaniuk, amikor az eset-
leges kormányba lépésről tárgyalnak. Könnyen elveszt-
hetik azt a bizalmat, amit, mi tagadás, egy kis külső
segítséggel megszereztek vasárnap. Természetesen a sa-
játos román, urambátyámos forráselosztás arra kény-
szerítené az RMDSZ vezetőit, hogy ott legyenek a
pénzosztók között, hisz így tudnák az önkormányzatokat
támogatni, amit az elmúlt évek tapasztalata ékesen bi-
zonyított. Ugyanakkor a bérből és fizetésből élő tan-
ügyiek és egészségügyiek, közalkalmazottak, valamint
a nyugdíjasok árgus tekintettel várják a kampányban
beígért többletpénzeket. Nehéz lesz úgy osztogatni, hogy
a munkahelyteremtő beruházásokra és bérnövekedésre
is jusson. Sikerjózanító feladat. 

Sikerjózanító
(Folytatás az 1. oldalról)

Nincs abszolút többsége a PSD-nek
meg Romániát Szövetség (USR) – 8,87%, RMDSZ – 6,18%,
Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) –5,62%, Népi
Mozgalom Párt (PMP) –5,34%.

Az alsóházi mandátumok száma pártok szerint: PSD 154,
PNL 69, USR 30, RMDSZ 21, ALDE 20, PMP 18. 

A nemzeti kisebbségeknek 17 mandátumot osztottak ki. 
A szenátus összetétele: PSD – 45,67%, PNL – 20,41%, USR
– 8,92%, RMDSZ – 6,24%, ALDE – 6 %, PMP – 5,65%. A
felsőházi mandátumok száma pártok szerint: PSD – 67, PNL
– 30, USR – 13, ALDE – 9, RMDSZ – 9, PMP – 8. 
(MTI, Mediafax)

Ország – világ

Türelmetlenek a City bankjai

Az Európai Parlament (EP) csütörtökön megsza-
vazta a vízummentesség azonnali visszavonhatósá-
gára vonatkozó szabályokat, amelyek révén az
Európai Bizottság és az európai uniós tagállamok
szükség esetén a jelenleginél gyorsabban visszaál-
líthatják a vízumkötelezettséget az EU-n kívülről ér-
kezőkkel szemben.

Sajtószolgálatának tájékoztatása szerint az EP strasbourgi
plenáris ülésen a képviselők nagy többséggel – 485 szavazattal
132 ellenében – fogadták el az új szabályokat, amelyek értel-
mében fel lehet függeszteni az úgynevezett harmadik orszá-
gokkal kötött vízummentességi megállapodásokat.

Egy adott ország polgárainak újra vízumot kell igényelniük,
ha honfitársaik nagy számban illegálisan tartózkodnak az Eu-
rópai Unió (EU) területén, vagy nagy számban tagadják meg
tőlük a belépést az EU területére, továbbá akkor, ha a nem
megalapozott menedékkérelmek száma jelentős mértékben
emelkedik egy adott ország állampolgárainak vonatkozásában,
vagy ha a kibocsátó országok részéről a visszafogadási haj-
landóság csökkenne. Visszaállhat a vízumkötelezettség abban
az esetben is, ha az EU-n kívüli állampolgárokhoz köthetően
egy uniós tagország belső biztonsága veszélyeztetetté válik.

A vízummentesség felfüggesztésének mechanizmusát a tag-
államok és az Európai Bizottság egyaránt elindíthatják, de a
döntésnek „releváns és objektív adatokon” kell nyugodnia –
olvasható a közleményben.

A bizottságnak egy hónapja van arra, hogy kilenc hónapra
felfüggessze a vízummentességet, miután az egyik tagállam

vagy a tagállamok többsége arról értesítést küldött számára,
vagy saját adatai azt indokolnák.

A felfüggesztés után a brüsszeli bizottságnak az érintett or-
szággal közösen kell megoldást találnia a kiváltó okok keze-
lésére. Ugyancsak a bizottság dolga, hogy a szóban forgó
országgal kapcsolatos helyzetet figyelemmel kövesse, s évente
legalább egyszer jelezze az uniós parlamentnek és a tagorszá-
gok kormányait képviselő tanácsnak, hogy a vízummentességi
feltételek – például az emberi jogi helyzet tekintetében – tel-
jesülnek-e.

Ha a vízummentesség felfüggesztését kiváltó helyzet nem
változik, a bizottság további 18 hónapos hosszabbításra tehet
javaslatot.

A három éve, 2013-ban elfogadott vízummentességi me-
chanizmus felülvizsgálata a Grúzia, Ukrajna és Koszovó
számára kilátásba helyezett vízummentességhez kapcsoló-
dik.

A grúz állampolgárok vízummentes beutazásáról kedden
egyeztek meg az Európai Parlament és az Európai Unió Taná-
csának tárgyalói. A megállapodás megerősítette az Európai Bi-
zottság vízummentességre vonatkozó javaslatát, amely szerint
minden uniós polgár Grúzia területén és minden grúz állam-
polgár az Európai Unió bármely tagállamában 90 napig tar-
tózkodhat.

A grúz állampolgárok vízummentes beutazásának lehető-
sége a vízummentesség azonnali visszavonásának szabályo-
zásával egy időben lép érvénybe – közölte az Európai
Parlament. (MTI)

Az EP támogatja az uniós vízumkötelezettség 
visszaállítását rendkívüli esetekben

(Folytatás az 1. oldalról)
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Igor Dodon, Moldova megválasztott elnöke
egy szerda esti moldovai televíziós műsorban
kijelentette: beiktatása után azonnal kezde-
ményezi Traian Băsescu volt román elnök és
felesége moldovai állampolgárságának visz-
szavonását – közölte az Agerpres hírügynök-
ség csütörtökön.

A Moszkva-barát szocialista politikus november 13-
án nyerte meg a moldovai elnökválasztást, beiktatása
december 23-án lesz. Traian Băsescu volt román elnök
és felesége a választási kampányban, november 3-án
tette le Chişinăuban a moldovai állampolgársági esküt.
A gesztussal Igor Dodon ellenjelöltjének, a Moldova
Bukaresthez és az Európai Unióhoz való közeledését
szorgalmazó Maria Sandunak a választási esélyeit pró-
bálta növelni.

Igor Dodon szerdán kijelentette: a moldovai ható-

ságok Traian Băsescu esetében nem tartották be az ál-
lampolgárság megadásának a procedúráját. Erre épül
majd az állampolgárság megvonását kezdeményező
beadvány.

„Ha Băsescu a Moldovai Köztársaság állampolgára
akar lenni, törvényesen kell az állampolgárságot meg-
szereznie, úgy, ahogy az jár” – idézte az Agerpres a
megválasztott államfő szavait.

A romániai politikában a Népi Mozgalom Párt
(PMP) elnöki tisztségét betöltő Traian Băsescu számít
a Moldovával való egyesülés leghangosabb szószóló-
jának. A PMP a szavazatok öt százalékát szerezte meg
a vasárnapi parlamenti választásokon. Băsescu még el-
nöki mandátuma idején többször kijelentette: a NATO-
hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozás után
Romániának a legfontosabb célja a Moldovával való
egyesülés kell legyen. (MTI)

Visszavonják Traian Băsescu 
moldovai állampolgárságát

Lezárult a 16 napos Vigyázz a
gyermekekre, ernyőként védd
a körülötted élőket! elneve-
zésű kampány, amelyet a
Maros Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság
kezdeményezett, és amely-
nek célja felhívni a társada-
lom figyelmét az erőszakra
mint jelenségre, ennek követ-
kezményeire, illetve, hogy mit
tehetünk, ha gyanítjuk, hogy
a közvetlen környezetünkben
egy gyerek erőszak áldozata
lett – derült ki az intézmény
székhelyén tartott tegnapi
sajtótájékoztatón. Az ese-
mény családias, karácsonyi
hangulatban zajlott, a vé-
delmi rendszerben nevelkedő
gyerekek színes műsora tette
ünnepélyessé.  

A kampány során a védelmi
rendszerben élő gyerekeknek és fi-
ataloknak, valamint az igazgatóság
munkatársainak köszönhetően az
üzenet eljutott a megye különböző
részeibe, többek között 24 taninté-
zetben, nyilvános helyeken, vonat-
állomásokon, parkokban hívták fel
a járókelők figyelmét az erőszak
következményeire. Több mint há-
romezer személyhez jutott el a kam-
pány üzenete. Az emberek nyitottak
voltak az információkra, érdekelte
őket, mire is kell odafigyelniük, il-
letve mit tehetnek abban az esetben,
ha erőszakra utaló jeleket vélnek
felfedezni a körülöttük élők eseté-
ben. A kampány részeként az igaz-
gatóság alárendeltségébe tartozó
központokban az ott élő gyerekek a
kampány jelképe, az esernyő tema-
tikájára építve különféle kézműves-
tárgyakat készítettek, amelyeknek
egy részét a tegnapi eseményen ki
is állították. 

Deak Elida (fotó) vezérigazgató-
helyettes hangsúlyozta, a családon
belüli erőszak, a gyermekeket érő
bántalmazás sajnos létezik, ezért
nagy szükség van hasonló kampá-
nyokra, amelyek arra hivatottak,
hogy tudatosítsák az emberekben,
hogy ez milyen veszélyes, hiszen
bármely formája – fizikai vagy lelki
– károsan befolyásolja a gyermekek
fejlődését.  
Kétszeresére növekedett 
a bejelentések száma

Deak Elida lapunk érdeklődésére
kifejtette, amióta tavaly november-
től üzemel a Gyerek telefonja nevű
zöldvonal, ez év november végéig,
tehát 13 hónap alatt 678 hívást re-
gisztráltak. A bejelentések nyomán
több mint kétszáz esetben a gyer-
mekvédelmi szakemberek a hely-
színen vizsgálták ki, hogy milyen
körülmények között élnek a szóban
forgó gyerekek, és 63 kiskorút kel-
lett kiemelni a családjuk köréből,
ugyanis a fejlődésük veszélyeztetve
volt az adott közegben. – A legtöbb
esetben a gyerekek el vannak ha-

nyagolva, azaz a szükségleteikre
nem figyelnek kellőképpen oda,
nincsen biztosítva az étkeztetésük,
ruháztatásuk, de vannak esetek,
amikor kizsákmányolás áldozata
lesz a gyerek, ugyanis ahelyett,
hogy iskolába járna, rendszeresen
koldulni küldik a szülők, hogy
ebből tartsák el a családot. A lelki
bántalmazás is gyakori, ami hivata-
losan nehezen bizonyítható, főként
ha a gyerek ott marad abban a kö-
zegben, és további fenyegetések-
nek, zsarolásoknak, megaláztatá-
soknak van kitéve, így egy idő után
annyira zárkózottá válik, hogy nem
fog beszélni az őt érő sérelmekről –
mutatott rá az igazgatóhelyettes. 

Mint mondta, a zöldvonalra ér-
kező bejelentések nagy részében a
hatóságok, szomszédok jelzik, hogy
felmerül a bántalmazás gyanúja, de
számos olyan esettel is találkoztak,
amikor maga a gyerek telefonált
vagy személyesen ment el a gyer-
mekvédelmi hatóság székhelyére,
hogy segítséget kérjen. 

Az is előfordult, hogy az egyes
iskolákból a pedagógusok jelezték,
hogy gond lehet a gyerek családjá-
ban, és arra is volt példa, hogy az
iskolából csupán annyit jeleztek,
hogy a szülő egyáltalán nem érdek-
lődik a gyerek iskolai előmenetele
iránt, és ebből kiindulva, a vizsgá-
lódások nyomán súlyos dolgokra
derült fény, a gyerek bántalmazás-
nak volt kitéve. Deak Elida szerint
jelentős előrelépést jelentett ezen a
téren a Gyerek telefonja nevű zöld-
vonal, ugyanis sokkal több bántal-
mazásos esetről sikerül ezúton
tudomást szerezni. Míg előző évek-
ben átlagban közel háromszáz beje-
lentés érkezett hozzájuk, amióta
üzemel a szóban forgó telefonvo-
nal, ennek a kétszeresét regisz-
trálják. Ugyanakkor az is pozití-
vumként könyvelhető el, hogy 
a figyelemfelkeltő kampányok nyo-
mán egyre többen döntenek úgy,
hogy jelzik, ha a bántalmazás bár-
mely gyanúja felmerül a környeze-
tükben, eddig ugyanis az a
mentalitás uralkodott, hogy nem
avatkozunk bele mások családi 
dolgaiba. 

A zöldvonalnak köszönhetően 
jóval több esetre derül fény

Kampány az erőszak ellen

Menyhárt Borbála

A januártól életbe lépő új hulladékadóra vo-
natkozó törvény pontosítását kérte a Maros
Megyei Tanács – tájékoztatott szerdai közle-
ményében a megyei önkormányzat. 

A megyei tanács levélben fordult a Környezetvé-
delmi Minisztériumhoz, a Környezetvédelmi Alaphoz,
az európai alapokért felelős minisztériumhoz, illetve
a Romániai Megyei Tanácsok Országos Szövetségé-
hez, és a hulladék lerakásáért fizetendő kör-
nyezetvédelmi adó bevezetésének halasztását kérte a
törvényi rendelkezés pontosításáig. A Maros Megyei
Tanács szerint a jogszabály, amely előírja, hogy
2017. január elsejétől tonnánként 80 lejes adót kell
fizetni a lerakott hulladék után, nem egyértelmű
abból a szempontból, hogy milyen típusú hulladé-
kok után kell ezt fizetni, és az sem világos, hogy
melyek azok a jogi személyek, akiknek kötelessége
ennek az adónak a befizetése. E pontosítások hiá-
nyában a törvény úgy értelmezhető – az önkormány-
zat szerint tévesen –, hogy a szemétlerakókban
lerakott hulladék teljes mennyisége után fizetni kell
ezt az új adót.  

A fent említett intézményekhez küldött kérésben az
önkormányzat vezetősége felhívta a figyelmet, hogy a
rendelkezés pontosításának hiányában a tonnánkénti
80 lejes adó bevezetésének súlyos következményei
lesznek: a lakosság által fizetett hulladékdíj városon
megközelítőleg 50 százalékkal emelkedne, vidéken is
a jelenlegi díj duplájára, a hulladékszolgáltatásért fi-
zetett díj értéke meghaladná azt a szintet, amelyet a la-
kosság ki tud fizetni, az Európai Unió 2007 és 2013
közötti Környezetvédelmi Ágazati Operatív Program-

jának keretében elindított hulladékgazdálkodási pro-
jektek haszonélvezői nem tudják majd teljesíteni a
fenntarthatóságra és a hulladékdíjak árszabására vo-
natkozó vállalásaikat, amelyek a támogatási szerződé-
sek részét képezik. Ennek következtében
megtörténhet, hogy vissza kell fizessék az elnyert tá-
mogatás egy részét. Ez a probléma a Maros megyei in-
tegrált hulladékgazdálkodási projekt esetében is
fennáll. És nem utolsósorban: az új adó bevezetése
ösztönözni fogja az illegális hulladéklerakást, veszé-
lyeztetve a környezet tisztaságát. „A felsorolt érvek
alapján kértük a szükséges lépések meghozatalát
annak érdekében, hogy hosszabbítsák meg a határidőt,
amikortól be kell fizetni az új hulladékadót, mindad-
dig, amíg pontosítják a 384/2013-as törvény előírásait
a Környezetvédelmi Alap bevételeire vonatkozóan” –
áll a tanács közleményében.  A megyei önkormányzat
azt követően döntött arról, hogy levélben kéri a törvé-
nyi rendelkezés pontosítását, hogy múlt héten egy ta-
lálkozón a megyei hulladékgazdálkodásban érintett
intézmények képviselői, a Maros Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség, a Maros Megyei Környezetvé-
delmi Őrség, az Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulás
és a kerelőszentpáli hulladéklerakó működtetését el-
nyerő társulás képviselői megvitatták a megye hulla-
dékkal kapcsolatos problémáit. A törvényi előírások
tisztázását sürgősnek tartja a megyei tanács, hiszen
2017. január elsejéig pár nap van hátra, másrészt, a
közlemény szerint, januárban megnyílik a kerelőszent-
páli megyei hulladéklerakó, és a megyei tanács, illetve
a lerakó működtetését elnyerő társulás szeretné tisztán
látni a helyzetet. (a.)

Megnövelt hulladékadó?
Pontosítást kért a megyei tanács 

Ünnepek előtt minden a feje tetején áll, nagyobb a
kapkodás, temérdek a munka, a kéziratok, a hírek,  for-
dítások megsokasodva sorakoznak az íróasztalokon,
arra várva, hogy az újságoldalakra kerüljenek. Ilyen
szerkesztőségi feszes ritmus közepette kopogtak be a
marosszentgyörgyi iskolások, akik minden adventben,
karácsony küszöbén meglepnek bennünket, hogy 
más dimenzióba, a  karácsony hangulatába repítsenek

bennünket. A pásztorokkal együtt, örvendezve siethet-
tünk Jézushoz Betlehembe, köszöntést mondani a kis-
dednek, ki váltságot hozott az embernek. A csoportot
ez alkalommal is Frenţ Laura aligazgató és Rend
Tamás zenetanár kísérte el. A  hetedik és nyolcadik
osztályosokból álló kántáló csoportnak Karácsonyi Zsig-
mond főszerkesztő köszönte meg a szépen csengő dalo-
kat, s kívánt áldott ünnepet és boldog új évet! (m. s.)

Kántálók a szerkesztőségben

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

a Román Vasúti Társaság (CFR) te-
rületén állnak. Ezekhez nyúlni 
– az eljárás miatt – egyelőre nem lehet. 

Hasonlóan rendezetlen a bódék
által közrezárt park is, amely érde-
kes módon egy magáncég tulaj-
dona. A cég ezt egy árverésen
megvásárolta az Electrica Rt.-től,
az áramszolgáltató pedig adósság
fejében foglalta le a volt gazdájától,

aki tulajdonképpen nem is volt tu-
lajdonosa, de ez egy régi történet. A
jelen viszont azt igazolja, hogy gon-
dozatlan ez a terület is, holott, ha
már rendbe tették az állomás épüle-
tét és a teret, akkor a bódék eltaka-
rításával, a parkrendezéssel igazán
szép helyet varázsolhatnának ide.
Végül is ez a város egyik kapuja
azoknak, akik vonattal érkeznek
Marosvásárhelyre. 

Érinthetetlen lebujok
(Folytatás az 1. oldalról)



(Folytatás december 9-i lapszámunkból)
Fazekas beszéde végén javasolta, hogy még

akkor este állítsák össze az írók felhívását,
hogy  másnap reggel a rádió közvetíthesse, és
vasárnap a művészek nyilatkozata is elhangoz-
hasson. A nyilatkozat szövegének megfogal-
mazására egy szerkesztőbizottságot neveztek
ki, amelynek tagjai Sütő András, Hajdú Zoltán,
Balázs Lajos és Kemény János lettek. A nyilat-
kozat már aznap elkészült, de az sincs kizárva,
hogy a nyers változat már a gyűlés előtt kész
volt. Tény, hogy az elfogadott nyilatkozat nem
a kinevezett bizottság munkája, hanem Hajdu
Győzőé és Kovács Györgyé, legalábbis annak
véglegesítése, amely szövegbe – a visszaemlé-
kezéseiben olvashatók szerint – a vaskos elítélő
megfogalmazásokat Fazekas maga íratta be. A
kérdéssel kapcsolatosan visszaemlékezéseiben
Sütő András a következőket írta: „A tervezett
kiáltvány szerkesztőinek kis közösségébe, Ke-
mény Jánossal együtt, engem is bevontak,
majd csendben kihagytak, miután napokig
tartó válságos konfliktus okozója lettem. Váltig
ragaszkodtam ugyanis a magam fogalmazta
kezdő mondathoz, miszerint a Magyarorszá-
gon kirobbant események a magyar népet sújtó
törvénytelenségek következményei. Valójában
Nagy Imre1 egyik fontos megállapítását han-
goztattam én is: „Az elmúlt évtized szörnyű hi-
báinak és bűneinek végzetes következményei
tárulnak elénk azokban a fájdalmas esemé-
nyekben, amelyeknek szemtanúi és résztvevői
vagyunk”.2

A nyilatkozat aláíróiként 16 író, három szer-
kesztő és három szerkesztőségi dolgozó neve
szerepelt.3 A gyűlésről azonban ezek közül né-
gyen hiányoztak, éspedig Tomcsa Sándor és
Tompa László székelyudvarhelyi írók, vala-
mint Metz István4 író és Siklódi Sándor, az Igaz
Szó egyik szerkesztője, mindketten Marosvá-
sárhelyről. Az bizonyos, hogy Tompa és Tom-
csa nem tartózkodott Marosvásárhelyen, így
nem is írhatta alá a nyilatkozatot. De lehetsé-
ges, hogy telefonbeszélgetés révén, mint író-
szövetségi tagok, beleegyeztek nevük
feltüntetésébe anélkül, hogy ismerték volna a
nyilatkozat pontos szövegét.

A nyilatkozat Lelkiismeretünk parancs-
szava. A Magyar Autonóm Tartományban élő
írók és a marosvásárhelyi irodalmi intézmé-
nyek dolgozóinak levele az RMP Központi Ve-
zetőségéhez címmel november 4-én, vasárnap
jelent meg a Vörös Zászlóban. A levél a követ-
kező mondatokkal kezdődik: „Immár két hete
vagyunk tanúi a testvéri Magyar Népköztársa-
ságban zajló tragikus eseményeknek. A kétség
és reménység, a fájdalom és megdöbbenés vál-
takozó hangulatában, pártunknak már kezdet-
ben világos értékelése alapján jutottunk el
ahhoz a felismeréshez, hogy Magyarország
dolgozó népének az ország politikai és gazda-
sági életében meglévő hibák felszámolására
irányuló törekvéseit megnyergelte a sötét reak-
ció, s a szocialista demokratizmust szolgáló
tiszta szándékot, jóhiszemű tömegek félreve-
zetésével, elborította az ellenforradalom szeny-
nyes áradata. De már az első pillanatokban
világos volt számunkra, hogy az ellenforradal-
mat előkészítő és fellobbantó bandák nem azo-
nosíthatók a szocializmus ügyéhez hűséges
magyar néppel”5. A nyilatkozatot november 6-
án leközölte a magyar nyelvű központi lap, az
Előre is, Sütő András és Gálfalvi Zsolt tiltako-
zása ellenére. A leközölt szöveg hangvételével
egyet nem értő írók ugyanis táviratban kérték
nevük kihagyását az aláírók közül, de tiltako-
zásukat nem vették tekintetbe.

Visszaemlékezéseiben Fazekas János így
magyarázza a nyilatkozat születését: „Szüksé-
gesnek tartottam, hogy a marosvásárhelyi és a
Magyar Autonóm tartományi magyar értelmi-
ség politikai álláspontjáról írásos dokumentum
legyen, amely megjelenjen a sajtóban és a rá-
dióban, úgy külföldön, mint belföldön, és
amely igazolja, hogy a magyar értelmiség nem
nacionalista, nem akarja eladni senkinek se Er-
délyt. […] Azokon a soviniszta securitate-s
tiszteken ütöttünk, akik hamis információkat
gyűjtöttek a magyar írók ellen, és 1956-ban ja-
vasolták letartóztatásukat. […] Ez a dokumen-
tum egy védőpajzs volt évtizedeken keresztül,
lehetőséget biztosított az alkotómunkához”6.

Az írók szerepét a pártpolitikának a lakosság
közti terjesztése és a közhangulat befolyásolása
terén a központi pártvezetés elsőrendű feladat-
nak tekintette. A Marosvásárhelyen elért ered-

ményről Fazekas beszámolt főnökének, 
Gheorghiu-Dejnek, aki a december 15-16-i
magyar autonóm tartományi pártkonferencián
nyomatékosította is azt. Ekkor ugyanis kijelen-
tette a következőket: „El kell mondanom, hogy
a munkásosztály, a párt erős akarata érvénye-
sült. Erőteljesen megnyilvánult a párt egysége,
energiája, szervezőkészsége, politikai, ideoló-
giai ereje. Nagyon szép munkát végeztünk.
Nagy örömünkre az értelmiség legnagyobb
része helyes álláspontot képvisel, ez a pártunk
és értelmiségünk érdeme, hogy az események
megértési szintjére emelkedett”7.

Fazekas több mintegy két hétig tartózkodott
a tartományban, arra törekedve, hogy meg-
győzze a magyar lakosságot: nem állhat érde-
kében minden megszerzett kulturális és
nyelvhasználati jog kockáztatása a magyaror-
szági forradalommal való szolidaritás miatt. A
magas rangú pártfunkcionárius tudatában volt
annak, hogy a Belügyminisztérium apparátusa
a szigorú megtorló politikát igyekezett alkal-
mazni minden valós vagy lehetséges ellenféllel
szemben. Bukarestnek az erdélyi magyar la-
kossággal és a Magyar Autonóm Tartománnyal
szembeni növekvő bizalmatlanságát úgy igye-
kezett ellensúlyozni, hogy minden lehetséges
eszközzel demonstráltatta a tartomány lojalitá-
sát a párt és az államhatalom iránt. Ennek a cél-
nak az eszköze volt a magyarországi
forradalom nagygyűléseken való nyilvános el-
ítélése.

Megemlítjük, hogy egy 1989 után vele ké-
szült interjúban több alkalommal is kiemelte,
hogy október 26-án vagy 27-én Gh. Pintilie tá-
bornok8, aki 1948-tól a Securitate irányítója
volt, titkos parancsot küldött neki, amely 
mintegy ezer névből álló listát tartalmazott,
akiket előzetes letartóztatásba akart helyeztetni.
A listán a Magyar Autonóm Tartomány fontos
személységeinek, számos írónak és értelmisé-
ginek, tanároknak és az Orvosi és Gyógysze-
részeti Intézet mintegy 150 diákjának a nevét
azonosította. De Fazekasnak a Kolozsváron
hasonló utasításokat kézhez kapó Miron Cons-
tantinescuval együtt sikerült hatályon kívül he-
lyezni a rendelet végrehajtását az akkor még
belgrádi útján tartózkodó Gheorghiu-Dejzsel
folyatott telefonbeszélgetés révén.9 Tény, hogy
a forradalmat követő években a  megtorlások
során egyetlen marosvásárhelyi író sem lett
megtorló politikai per áldozata.

Bármi is volt a Román Munkáspárt, illetve
Fazekas János célja a nagygyűlésekkel és az

azokon elhangzott állásfoglalásokkal, az esz-
köz, a használt módszer kielégíti a hatalom
által alkalmazott kényszer fogalmát (amit ne-
vezhetünk preventív megtorlásnak is), hiszen
embereket köteleztek felfogásukkal és meg-
győződésükkel ellenkező nyilatkozatok téte-
lére, amelyek nemcsak pillanatnyi lelki traumát
okoztak nekik, hanem kihatottak életük ké-
sőbbi szakaszára is. És ez még csak a kezdet.
A durva retorzió csak ezután kezdődött, de azt
már nem a párt végezte, hanem az elnyomó-
megtorló gépezete: a Securitate és a katonai
„igazságszolgáltatás”.

1 Nagy Imre (1896-1958) reformer kommu-
nista politikus, 1953-54-ben és az 56-os
forradalom idején Magyarország minisz-
terelnöke, 1958-ban kivégezték.

2 SÜTŐ ANDRÁS: Szemet szóért. Debrecen,
Csokonai Kiadó, 1995, 89.

3 Aláírókként szerepelnek név szerint: dr. An-
talffy Endre, Gagyi László, Gálfalvi Zsolt,
Hajdu Győző, Hajdú Zoltán, Kemény
János, Kovács György, Metz István, Molter
Károly, Nagy Pál, Oláh Tibor, Papp Ferenc,
Sütő András, Szabó Lajos, Tomcsa Sándor
és Tompa László írók, Balázs Lajos, dr.
Kocziány László, dr. Szász Béla szerkesz-
tők, valamint Metz Erzsébet, Sátán Margit
és Siklódi Sándor, az Igaz Szó szerkesztő-
ségi dolgozói.

4 Metz István (1894–1983) magyar orvos, or-
vostörténész, színműíró, novellista.

5 Vörös Zászló, 1956. november 4.
6 Idézi TÓFALVI ZOLTÁN: Kezdeményezé-

sek és szerveződések Erdélyben (Romá-
nia). In: Magyar 56. Forradalom és
szabadságharc Magyarországon. Hatások
a Kárpát-medencében. Szerk. Székelyhídi
Ágoston. I-II. 1996, 202.

7 PÁL-ANTAL 2006, 271.
8 Pintilie, Gheorghe (Pantiuţa Bodnarenko –

1902–1985), állambiztonsági tábornok.
1948–1963 között a Népi Securitate Fő-
igazgatóságának parancsnoka. A kommu-
nista Romániában végrehajtott
meghurcolások egyik fő vezetője

9 TÓFALVI 1996, 198. Más információ szerint
a letartóztatandók listáján kb. 800 kolozs-
vári és négyszáz marosvásárhelyi magyar
értelmiségi és egyetemi hallgató neve sze-
repelt. Lásd: BOTTONI 2006, 27.

Az ’56-os forradalom és Marosvásárhely
„Lelkiismeretünk parancsszava”
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Pál-Antal Sándor

Az észak-lengyelországi kikötővárosban,
Szczecinben felavatták múlt pénteken az ok-
tóber 23-án, Csepelen felállított Pesti srác
szobrának ikerpárját. Az ünnepségen felol-
vasták Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő
levelét.

A Juha Richárd szobrászművész által ké-
szített, Budapest XXI. kerülete által Szczecin
városának adományozott emlékmű arra em-
lékeztet, hogy „hatvan éve Szczecin polgárai
örökbe fogadták a magyar forradalom utcáin
harcoló pesti srácokat” – áll a magyar kor-
mányfő Gyurcsík Iván varsói magyar nagy-
követ által felolvasott levelében.

Orbán Viktor kiemelte: Szczecin volt az
első lengyelországi város, amely 1956 őszén
segélyszállítmányt küldött az ostromlott Bu-
dapestre. Mint emlékeztetett, a szczeciniek
„válaszul a magyarországi megtorlásokra
ismét az utcára vonultak, és a pincébe kerget-
ték a helyi szovjet konzulátus vezetőjét”.

A levél ezzel arra utalt, hogy 1956. decem-
ber 10-én a szczeciniek a helyi szovjet kon-
zulátus előtt tüntettek, Nagy Imre szabadon
bocsátását, Kádár János menesztését követel-
ték, majd betörtek a képviselet épületébe, és
felgyújtották azt. A tüntetést a lengyel bizton-
sági testület (KBW) csapatai és a rendőrség

oszlatta szét. Az eseményre Németh
Szilárd korábbi csepeli polgármester
is kitért beszédében, rámutatva: a
szczecini volt az egyetlen szovjet kül-
képviselet az egész keleti tömbben,
amelyet akkor megostromoltak és el-
foglaltak. Mint emlékeztetett, 1956-
ban Szczecin és Csepel testvérvárosok
voltak, a lengyel városban még bélye-
get is adtak ki, amelyen két egymásba
fonódó kéz és a Szczecin-Csepel fel-
irat látható.

Hangsúlyozta: a magyar szabad-
ságharc ügyéért a legtöbbet a lengye-
lek tették, akik elsőként küldték
segélyszállítmányaikat Magyaror-
szágra. A lengyel véradományokra
utalva elmondta: „Sok magyar hazafi
vérében ma is testvéri lengyel vér
csörgedez”.

Az ünnepségen Beata Szydlo len-
gyel kormányfőnek, valamint Jaros-
law Kaczynskinak, a kormányzó Jog
és Igazságosság párt elnökének leve-
leit is felolvasták. Jelen volt Borbély
Lénárd, Csepel polgármestere is.

Az ünnepség keretében Szczecin egyik
központi terén múlt péntek délután az 1956 –

Lengyelország–Magyarország. A történelem
és az emlékezet című szabadtéri kiállítás nyílt

meg a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete
(IPN) szervezésében. (MTI)

A lengyelországi Szczecinben felavatták a Pesti srác szobrát

MTI EPA



Két hónapja alig múlt, hogy felavatták a Székelydobót
Nagygalambfalvával összekötő utat, nem zsákfalu immár a
Rez-tető alatti kis település. 106 éve itt gyűjtötte Kodály Zoltán
az alábbi népdalt is.

Jaj de szépen cseng a lapi, hezzád megyek rózsám lakni,
Ha hezzád nem megyek lakni, száradjon el ez a lapi.
Száradjon el fügefástól, mér maradtunk el egymástól,
Száradjon el fügefástól, mér maradtunk el egymástól.

Hogy mitől cseng egy levél – furfangját kedves Olvasómnak
szánom kibogozás végett. S hogy éneklik-e még e dalt a falu-
ban, csak remélem. De hogyan került a fügefa a Rez-tető alá –
errefelé nemhogy nem érik be a füge, de fájának még ideje sem
lenne kiszáradni, mivel mifelénk csak cserépben nődögél, nem
szabadföldben –, azt csak sejdítem, mint a Tinódi-dallam útját
idáig. Itt gyűjtötte Kodály a Kifeküdtem én a magas tetőre
kezdetűt is, melynek dallama Tinódi Lantos Sebestyén Eger-
vár viadaláról szóló énekéből köszön reánk 1553-ból. Máso-
dik versszaka azonos A citrusfa levelestől, ágastól szövegével.
Mindkettő az 1932-ben Budapesten bemutatott Székelyfonó-
ban csendül fel. Kodály ezeket a népdalokat akarta volt össze-
illeszteni egy kalevalai ihletésű magyar népi eposzba. Jut
eszembe mindez 134 évvel születése után, december 16-án.

Ezerkilencszázharminckettő, december tizenhat, péntek: ün-
nepi est a budapesti Operaházban.

A magyarok ezerévesek.
Kodály ötven – így kezdi Tamási Áron Kodály Zoltánról

írott sorait a Pásztortűz 1933. januári első számában.

…A magyarok széjjelszabdalva
sínylődnek a Duna mentén, a Tisza
mentén, északon, délen és itt keleten,

ahonnét feljött a nap.
…kitágulva röpköd a szemem, …ugrál a vérem, mintha szik-

lákon csörgedeznék lefelé, …sajognak a gyors rügyek alatt az
idegeim.

…Aztán felcsendül a hajnal, muzsika szól…
A Psalmus Hungaricus.
Templomot látok: földje a megdúlt magyar föld és mennye-

zete az égbolt, amely nemzetiségi különbség nélkül minden em-
bert egyformán véd…

És felzendül a Zsoltár…
…Nemsokára feltünedeznek az akkordok között az erdélyi

bércek, kisebb hegyek és nagyobb hegyek, majd egy játékosabb
föld.

Székelyek földje.
Szép házba szállunk…
Különböző színű virágokat nyílnak: gyászos violát, pajzán

pirosat, szökdöső tarkát és szűzies kéket.
Pompával telik meg a föld és a levegő.
Nagy mester ez a Kodály!
Milyen szépen fonnak neki ezek a csintalan székely lányok!

És hogy tud a nyelvükön beszélni: csak alig pendíti meg, amit
szeretne, s azok már éneklik és játsszák.

Egészen otthon vagyok. Ha tudnék, én is énekelnék…

Jutnak eszembe nekem is éneklések a Somostető decemberi
ege alatt, hazafele menet a Németkalapról. Ha kifagyott a le-
vegőből a víz, ilyenkor lehetett megpillantani a Fogarasi-ha-
vasok gerincét a Nagyhegyszőlő feletti tisztásról. S a házakat
a Csereerdő sziluettje mellé rendezte a korán alkonyuló égbolt.
A tisztás helyett mára kivadult szőlős, s annak is több évtized-
nyi ideje már, hogy a Csereerdő alatt blokkok százai rendezték
át a tájat.

…a székely ház nem más, mint a székely nép ezen az erdélyi
földön töltött ezeresztendős kultúrmunkájának eredménye. És
ha ez az ezeresztendős munka eredménye az, hogy a székely
házban a székely nép, illetve a székely-magyar faj ki tudta fe-
jezni a maga minden más népétől különvaló és nem alacso-
nyabb rendű kulturális egyéniségét, ha a székely ház …
gazdagítását jelenti az emberiség kultúrértékeinek, akkor ez
a székely nép kulturális erejének, művészi képességének sok-
kal szebb és méltóbb eredménye, mint ha a székely ház 
csakugyan nem volna más, mint az ősi dicsőségnek, a ho-
mályba veszett egykori hatalomnak valami koldusmaradvá-
nya…

– írta volt Kós Károly A székely házban 1929-ben. S az
eredmény:

Külseje méltóságosan egyszerű, becsületes szerkezettel, ke-
vésfajta anyaggal felépítve, cifrálkodás nélkül komoly; belseje
színes, de nem rikító, vidám, de nem léha, gazdag, de nem hi-
valkodó. És mindenekelőtt magyar, sőt székely. Mint ahogyan
a szász és román falusi embert első pillantásra meg tudjuk kü-
lönböztetni székely földmíves társától, bár talán falvaik évszá-
zadok óta szomszédok, mert viseletükön kívül arcuk,
testtartásuk, sőt szemük járása ma is más és más, úgy külön-
bözik a székely-magyar ház általában a román avagy szász
háztól. Különbözik egészen természetesen azért, mert a székely
háznak székely az építője, díszítője, bútorozója és lakója, a
maga különváló természetével, lelkével, fajtájával és – tradí-
ciójával.

Egy évvel Kodály születése után, 1883. december 16-án,
Temesváron látta meg a napvilágot… Kosch Károly.

…Tudom: vágni fogjuk kemény, vad sziklába az utat, melyen
egy kemény, régi nép lép majd velünk és utánunk újra csak fel-
felé – az 1921-es Kiáltó szó…-ból idézek. – A mi igazságunk:
a mi erőnk. Az lesz a mienk, amit ki tudunk küzdeni magunk-

nak. A bátraknak kiáltok hát, a harcolni akaróknak, a köteles-
ségtudóknak; a látni akaróknak, az előrenézőknek. Álljanak
elő, ne szégyenkezzenek, ne aludjanak, ne duzzogjanak. Az Élet
nem vár; az Élet rohan. Kiáltó szómmal ezt kiáltom!

Az idei december? Az első hó után, az állandó hótakaró le-
hullta előtt. Választások és Luca-nap után, karácsony előtt.

Luca után, karácsony előtt született 1740. december 20-án
Bardócon Benkő József református lelkész, polihisztor: törté-
nész, nyelvész, botanikus. Mintegy tucatnyi könyve jelent meg
nyomtatásban, számos művét levéltárak őrzik feldolgozásra,
kiadásra várva. Legnevezetesebb az Erdélyt bemutató, kétkö-
tetes munkája. Ő volt az első hazai kutató, aki a növényvilágot
az akkor korszerűnek tekinthető Linné-rendszer alapján ismer-
tette, megalapozva a magyar botanikai terminológiát. 1778-
ban elkészítette Erdély első flóraművét, a Flora
Transsylvanicát. A kéziratos munka sajnos elveszett, magyar
nyelvű változata a Teleki Tékába, innen a nagyenyedi könyv-
tárba jutott, ahol 1848-ban megsemmisült. A munka jelentő-
ségére csak a kortársak és utódok hivatkozásai alapján
következtethetünk.

Nem azt mondja Idevezitő Urunk, hogy a virágos házakba s
kertekbe menjünk, nem hív minket a tanult kertészek által mes-
terségesen oltatott, csokrosíttatott és különösön megszelídítte-
tett füveknek és virágoknak szemlélésére, hanem csak azokat
mutatja, melyek önként, gyomlálás, kapálás, öntözés és minden
egyéb emberi munka nélkül a mezőkben nőnek, és azokról erő-
síti, hogy ama dicsőséges Királynál, Salamonnál, és az ő pom-
pás öltözeteinél ékesebbek.

– idézem őt az 1781-ben megjelent Téli bokrétából. Ez a te-
metésen elmondott prédikáció volt hosszú időn keresztül az
egyetlen bizonyítéka Benkő megsüvegelendő botanikai tudá-
sának.

Kodály Székelyfonójának dalai, Kós ház- és hazaépítő gon-
dolatai mellé Benkő virágneveit tűzve télváró bokrétámba, ma-
radok kiváló tisztelettel. 

Kelt 2016-ban, Kodály és Kós születésnapján, négy nappal
Benkő születésnapja előtt

Argus-páva (Argusianus argus)
Tollazata barnás tónusú, finom mintájú, a

fejteteje fekete, pofáin és torkán a csupasz
bőr kék. Ezt a madarat a világhírű svéd ter-
mészetbúvár, Carolus von Linné, az állatok
és növények névadásának atyja nevezte el így
ezelőtt 200 évvel. A név a görög mondavilág-
ból ered, Argus az ókori görög mondavilág
százszemű óriása volt. 

A madár a szumátrai erdőkben él. Szokat-
lanul hosszú karevezőin tíz világos, sötéten
keresztezett „pávaszem folt” sora tűnik fel. A kakas mindkét középső farktolla 140 cm

hosszú, és kis „pávaszemekkel” van tele-
szórva. Ezekkel a hosszú tollakkal együtt a
teljes hossza két métert is elér.  Dürgéskor
büszkén díszeleg velük. Ilyenkor a kakas fel-
állítja farktollait, szárnyaival legyezőt alakít,
így kitűnően érvényesülnek a ragyogó „pá-
vaszemek”. A pompás jelenségnek van árny-
oldala is. Ilyen alkattal nem tud jól repülni. A
szárnyai viszonylag rövidek, szokványos
ütemű csapásokkal nehéz testét nem tudja
eléggé emelni. 80 centi hosszú karevezői nem
tudják segíteni a repülést. A tojó sokkal ki-
sebb. Mindig csak két tojást rak. Jellemzője,
hogy a kotlási idő alatt nem eszik, se nem

iszik. A csibék nem a földről szedegetik az
eleséget, hanem az anyjuk csőréből csipege-
tik. Az Argus-páva a Maláj-félszigettől Bor-
neóig és Szumátráig otthonosan érzi magát. 
Glóriás páva (Pava muticus)

A kakas tollazatának fénye inkább zöld, mint
kék, tarkóján a kis tollbokréta helyett a dicsfény
ábrázolásához hasonló tollkorona van. A tyúkja
is szép. Tolluszályt ez sem hord. Négy-nyolc to-
jást is rak, és azokon négy hétig kotol. 
Gyöngyös páva (Rheinardia acellata)

Középső farktollai az egész madárvilágban
a leghosszabbak (nem számítva a tenyésztett
főnixkakasét). A tollak szélessége 13 cm,
hosszúságuk elérheti a 170 centit. Ezzel
együtt a barna, fekete torkú kakas 240 cm

hosszú. Tollazatát fehér és barna pávaszemek
díszítik. Mindenre figyelő, óvatos madár;
gyakran tartózkodik a fákon. 
Kongói páva (Afropavo congensis)

Az amerikai James Chapin találta meg a
Kongó felső vidékének erdőségeiben (XX.
századi felfedezés). Ő a pávák egyetlen afri-
kai képviselője. A gyönyörű kakas testalja
acélkéken, a háta pedig zölden csillog. Félig
csupasz fején hosszú, sárgás, serteszerű tol-
lakból álló bóbita emelkedik az ég felé. A tol-
lazatában nincsenek „pávaszemek”. A farka
rövid, és nincs rajta uszály. A madár teljes
hossza csak 70 cm. A tyúk kisebb, s a feje
búbján kicsike pamatot hord, a testalja barna.
Leginkább a talajon tartózkodik. Sűrű, nyir-
kos erdőségekben, párosan él. 

Pávafélék családja
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Argus-páva (Argusianus argus) –  commons.wikimedia.org

Kongói páva (Afropavo congensis) – zooinstitutes.com

Gyöngyös páva (Rheinardia acellata) –  ARKive

Glóriás páva (Pava muticus)  – animalworld.com.ua

Összeállította: Márton Béla

Kiss Székely Zoltán
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1985-ben kitiltották a tankönyve-
inkből Kós Károlyt és Illyés Gyulát.
Ilyen gyors és azóta is emlékezetes
intézkedésre a magyar irodalmat te-
kintve Romániában csak a hírhedt
tankönyvbotrány idején volt példa,
amikor  ‘56 után szemügyre vették
a magyar tankönyveket, és Gheor-
ghe Gheorghiu-Dej  a bukaresti
Párttörténeti Múzeumban  a megré-
mült, néma közönség, a vádlottak
előtt Kölcseyt, Vörösmartyt, illetve
azokat kárhoztatta, akik a magyar
irodalom olyan műveit, mint a  Szó-
zat, tankönyvekben, tantervekben
eltűrték. Meghurcolták a szerkesz-
tőket, leváltották a minisztériumi
magyar iskolahálózat vezetőit, és az
utánuk következőknek (mert párt-
parancsra újakat neveztek ki) min-
dig félniük kellett, ha a kiadásra
szánt szövegeket a sajtó-főigazga-
tóság átvizsgálta. Bármilyen kifo-
gást emeltek, akár egy mondat
megfogalmazása ellen vagy egy át-
hallásos vers ellen, a kiadó vagy a
minisztérium illetékes vezetői bot-
rányként kezelték. A magyar szer-
kesztőség vegzálására szolgáltatott
okot. 

Miután Illyés Gyula Naplóját
‘56-ról kézbe vehettem, akaratlanul
jutottak eszembe és éltem át a ’85-
ös eseményeket. Hogy mindezek
mért csattantak megint a tanköny-
veken, illetve a kiadókon, azt sokan
tudták, akikkel a Központi Bizott-
ság megbízottja közölte. Azok,
akiknek végre kellett hajtaniuk, ke-
vésbé. A szerzők, Dávid Gyula,

Szász János, Markó Béla és Izsák
József a rendelkezés nyomán visz-
szavonták könyveiket. Ezután me-
gint pártparancsra újabb szerzőket
jelöltek ki, valamilyen hibrid tan-
könyvek készültek, nem lehetett az
iskolákat tankönyvek nélkül
hagyni. 

A Napló olvasásakor először há-
lával gondolok a költő lányára, aki
a többkötetes naplók hiányzó részét
megtalálta és kiadta, aztán fohász-
kodom, hogy többé ne legyen olyan
világ, amelyben nagy költők szavait
kárhoztatják, vagy tiltják az ifjúság-
tól, az olvasóktól.

Az a fő, hogy a Napló kiadásával
fény derül a költő következetes és
merész előzetes tevékenységére is.

A Napló kiadása, Illyés Gyula
megbecsülése, a Kós Károlyt ért
méltatlanság feledése valamikép-
pen csak a „megnyugvás” ösvé-
nyein történik. 

Az író, aki kortársként nagy idő-
nek tekinti azokat a napokat, az
előzményeket, amikor a nemzet a
rajta esett sérelmekért szembeszállt
a hatalommal, és megütközött egy
hatalmas hadigépezettel. Abban a
sodró vészhelyzetben, az esemé-
nyeket követően a feljegyzéseket el
kellett rejteni – egy láda mélyén
mindenféle holmi közt valahogy
megmaradnak, igazolnak ma tette-
ket, embereket, rögzítik, ami az író
szapora jövés-menése, szemlélő-
dése közepette a tollára tolul.   

Illyés Gyula arcát, a fiatal íróét és
a gondok közt öregedőt ismerve, a
szelíd kifejezést, az élénk, kedves
mosolyát, mindig őszinte mivoltá-

ról győztek meg, milyen jó, hogy
könyvével újra velünk lehet. 

A napló mindig tanúságtétel, az
író a jövőnek is szól, különösen ér-
zékenyen reagál a történésekre,
szaggatott feljegyzései a valóságél-
ményt jelentik. A kis Anne Frank
naplójára ma is megrendülten tekint
a világ, leírta félelmét, a családja
összetartó fegyelmét. Hány és
hányféle feljegyzés tanúskodik
arról, hogy a szabadság vágya mi-
ként hatja át az embereket.

A történész Horváth István dol-
gozott az író lányával, részletes
jegyzetanyaggal látta el a Naplót, a
gazdag illusztrációs és fotóanyag
mellett. 

Az októberi eseményeket meg-
előzően Illyésnek rendkívül fontos
szerepe volt a Petőfi-körben, az Író-
szövetségben, Bibó Istvánnal és

Bisztrai Farkas Ferenccel a Nem-
zeti Parasztpárt megújulásáért dol-
gozik. Tanácskozik Nagy Imrével,
Tildy Zoltánnal. A cselekés embere
elvbarátaival, Déry Tiborral, Né-
meth Lászlóval, Tamási Áronnal. 

Tamási súlyos beteg, segíteni
igyekszik, közben járja a várost, le-
írja a felhívások, a hirdetmények
szövegét. A néplélek megváltozását
akkor veszi észre valójában.

Hatvan évvel ezelőtti tragikussá
vált forradalmi eseményekről olva-
sunk, aztán a terror első napjait éli
át, „Atlantisz” sorsára jutottunk –
írja. Gyász, letörtség, az áldozatok
hiábavalósága szembesíti a vigasz-
talansággal, a gonosz erők megjele-
nésével. Illyés bátran szembefordul
a megtorlás híveivel és előidézői-
vel. Tárgyal Münnich Ferenccel,
Kállai Gyulával, a szovjet várospa-

rancsnokkal. A szovjetek mindig
éreztek valamilyen tekintélyt, fel-
sőbbrendűséget az írókban. A tár-
gyalásokon elhangzott
párbeszédeket, vitákat lejegyzi,
ezek ma forrásértékűek. „Tigriskar-
mok közt” érezte magát és nemze-
tét, barátait, „a puszták népét”. 

A régebbi naplókat (1902–1983)
Kozmutza Flóra, az író felesége
gondozta, rendezte sajtó alá Illyés
halála után, de ezt az életszakaszt
nem találtuk a naplókban, erről jó
volt a figyelmet elterelni, nem be-
szélt róla a kritika sem. Jelentős
esemény volt a könyvbemutató,
amikor a pesti ember választ ka-
pott kérdéseire, visszatekintett az
általa is átélt eseményekre a fia-
tal nemzedék. A költő hívei fejet
hajtottak a zsarnokságot megjele-
nítő nagylélegzetű költemény írója
előtt.

Az én nemzedékem olvasta A
puszták népét, lelkesedett Petőfiért,
sírva fakadt az Egy mondat a zsar-
nokságról hallatán, de láthatta a
forró hangulatú előadást (még a
Kultúrpalota színpadán játszó szín-
házban), 1954-ben láthatta a Fák-
lyalángot, ahogy Kovács György és
Lohinszky Loránd, Kossuth és Gör-
gey az aradi vár kazamatáiban meg-
ütközött. A forradalom és a
szabadságharc csatái a kétféle
szemléletben és döntésben. Reme-
gett a bársonyfüggöny a nézőtér aj-
tóin, mély csend, majd dörgő taps
bűvölete remegtette az annyi szépet
megért nagytermet. 

– Kinek volt igaza? Kit tisztel és
szeret az utókor? 

– Nem hunyt ki az emlékezet.
– Megannyi vita, a filmek és em-

lékezések nem voltak hiábavalók.
– 1956 felfakadó sebei, az elor-

zott öröm valahol a messzeségben,
még a lélek ösvényein vannak. 

Fénylő igazság
Illyés Gyula: Naplójegyzetek 1956–1957  

Atlantisz sorsára jutottunk 
Magyar Szemle Kiadó, Budapest, 2016

Négyszázharminc éve, 1586. december
12-én, a grodnói várban (mai nevén: Hrodnó,
Fehéroroszország) 53 éves korában váratla-
nul elhunyt Báthory István erdélyi fejedelem,
lengyel király és litván nagyherceg. Szilágy-
somlyón született 1533. szeptember 27-én.
Üstökösként tűnt fel, meteorként távozott.

Bár nem írják a történelemkönyvek, nem
hangsúlyozzák a szakemberek, nem beszél-
nek róla, nem került a köztudatba: Báthory
István az a magyar államférfi, aki a legna-
gyobb terület felett uralkodott. Esetleg Nagy
Lajos magyar király „versenyezhet” vele, aki
szintén Lengyelország királya volt 1370-
1382 között, nagybátyjától örökölte a lengyel
trónt. Igaz, vele ellentétben Báthory nem volt
magyar király, még a csonka országé sem,
„csak” a háromba szakadt Magyarország er-
délyi részének a fejedelme. Egyúttal az ak-
koriban nagy kiterjedésű Lengyelország, a
vele perszonáluniót képező Litvánia, sőt – az
éppen Tallinn nélküli – Livónia ura. Akkori-
ban Európa legnagyobb kiterjedésű országa
felett uralkodott, mai fehérorosz, ukrán és
orosz területek is a fennhatósága alá tartoz-
tak. Uralkodása alatt, 1576–1586 között Gyu-
lafehérvárról úgy lehetett eljutni egészen a
Balti-tengerig, hogy az úr nem változott.
Közös uralkodója volt Marosvásárhely, Ko-
lozsvár, Krakkó, Riga, Vilnius, Minszk, Kijev
polgárainak. „Birodalma” a történelmi Nagy-
Magyarországnál, a valaha is létező Magyar-
országnál lényegesen nagyobb volt. Partjait
az Adria helyett a Balti-tenger vize mosta.

A történelem során több Báthory István
szerzett dicsőséget a Báthoryak nemzetségé-
nek, egyúttal Erdély népének. A lengyel ki-
rályi trónt megszerző Báthory István az
ötödik a sorban a somlyói családfa tanúsága
szerint, nevéhez kötődik Lengyelország tör-
ténelmének egyik legdicsőbb korszaka. A
lengyelek egyik legnagyobb királyukat tisz-
telik benne, annak ellenére, hogy élete végéig
megmaradt magyarnak, lengyelül sohasem
tanult meg, velük latinul értekezett. De nem-
csak virágzó lengyel királyságot és litván

nagyhercegséget hagyott maga után, hanem
nevéhez kötődik az Erdélyi Fejedelemség
első virágkora is (1571–1586). Nagy hadve-
zér, európai léptékben jelentős államférfi, hu-
manista egyetemalapító volt.

Némi sorsszerűség és szerencse is kellett
ahhoz, hogy Báthory István ily jelentős euró-
pai politikus legyen. Az Erdélyi Fejedelem-
séghez Szapolyai János korai halála, majd e
cím birtokában a lehetőség a lengyel korona
megszerzéséhez, továbbá a Lengyelország és
Litvánia perszonálunióját kimondó lublini
unió létrejötte a litván nagyhercegséghez.
Még ellenségei által is elismert kvalitásai
mellett azonban élete lemondással járt. A len-
gyel főurak elvárása és feltétele szerint a nála
tíz évvel idősebb Jagelló Annát vette felesé-
gül, akitől nem lett, nem lehetett gyermeke.
Lengyel-litván uralkodása szülőföldjétől
rendkívül nagy távolságra szólította, amelyet
Erdélyből való távozása után sohasem látott
viszont. Erdéllyel krakkói kancelláriája és fu-
tárai által tartotta a kapcsolatot. 

Váratlanul korai halála nem engedte kitel-
jesíteni az életművét. Nem valósul-
hatott meg azon merész terve, hogy
Magyarországot a török alól felsza-
badítsa, akár nyugati-orosz keresz-
tyén szövetségben. Bár a
történelemírásban nem használatos
a feltételes mód, mégis idekívánko-
zik: mi lett volna, ha sikerül Ma-
gyarország újraegyesítése, és tíz
esztendő helyett húsz, harminc évet
uralkodott volna a jó diplomáciai
érzékű, katonai sikereket elköny-
velő, tudományt, művészetet és kul-
túrát támogató Báthory? Talán az
egyik legnagyobb magyar királyt
tisztelhetnénk benne…

A valóság viszont az, hogy nem
került a Hősök tere millenniumi
bronzszobrai, a leghíresebb magyar
királyok és erdélyi fejedelmek
közé. Születésének 400. évforduló-
ján Salgótarjánban (?) állították fel
Magyarország első köztéri Báthory-
szobrát. Bár ekkorra tervezték, a
budapestire még negyedszázadot

kellett várni a kialakuló presztízsharcok és
gáncsoskodások miatt. Különösen szomorú
történet, ami helyenként nagyjainkra rávetül.
1958 óta egy viszonylag periférián található
zuglói parkban áll Báthory István egész ala-
kos – kőszobra. A kardját térdén megtá-
masztó Báthory kócsagtollas ülő alakja
mögött jelentéktelen panelházak tartoznak
az összképhez. Pedig Jan Matejko azon
közismert festménye szolgált a szobor alap-
jául, amelyen a Rettegett Iván orosz cárt le-
győző, éppen megpihenő hadvezér alakja
elevenedik meg (a festmény címe: Báthory
Pszkov előtt). A szobor felállítását a levert
(ellen)forradalmat követően megfelelő
gesztusnak szánta a magyar pártvezetés a
lengyelek felé.  A szobor és környéke azóta
a néhány ezer főt számláló magyarországi
lengyelek fontos emlékhelye, ahol minden
év tavaszán megkoszorúzzák az emlékmű-
vet. Legalább ők kellőképpen büszkék
nagy királyukra, aki békekötésre kénysze-
rítette a területeket vesztő cárt, majd török-
ellenes hadjáratra készülődött egy széles

alapú és „ökumenikus” keresztyén szövetség
megteremtésével. Sőt, közép-európai egység-
frontot kívánt felállítani mind a török, mind
a Habsburg-terjeszkedés meggátolására. Vá-
ratlanul korai halála miatt sajnos azon poli-
tikai tervét sem tudta megvalósítani, hogy
Lengyelország, a török és a Habsburgok alól
felszabaduló Magyarország és Erdély közös
államszövetséget alkosson 

A harmadik évezred elején Báthory Ist-
vánra Erdélyben és az anyaországban úgy
kell tekintenünk, amiként Lengyelországban
és Litvániában teszik, ahol kiemelt megbe-
csülésnek örvend. Mi, erdélyi magyarok iga-
zán büszkék lehetünk egyik legjelentősebb
fejedelmünk mai országhatárokon inneni és
azokon túli tevékenységére, a jeles közép-
kelet-európai államférfi „szűk hazánkon”
messze túlmutató munkásságára, megvalósí-
tásaira és terveire. Az általa alapított kolozs-
vári jezsuita kollégiumra és vilniusi
egyetemre egyaránt. Koronázási jelmonda-
tára, miszerint: A nép királya vagyok, nem a
lelkiismerete!
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Báthory Pszkov előtt. Jan Matejko festménye    (Wikipedia)

Dr. Ábrám Zoltán

Négyszázharminc éve halt meg Báthory István fejedelem, király, nagyherceg

Rózsa Mária

Illyés Gyula és lánya, Illyés Mária 
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Biobazár 
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám

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

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

34. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

VÍZSZINTES: 1. Kuruc kincstartó, 350 éve született (János). 9. Abba az irányba.
10. Maró anyag. 12. Erdődi gróf, császári tábornok, 300 éve született (Lipót). 17. Szét-
adogat. 19. Újpesti sportklub. 20. Falsimító réteg. 21. Vizet ad. 22. Erdélyi történetíró
(Péter, báró). 23. ... Baldwin, amerikai színész. 24. Üres sír! 25. Francia város. 27. Azon-
ban. 28. Házikó. 29. Ruhakészítő iparos. 31. Ok! 33. Emberfej! 34. Floridai város. 35.
„Már hó... el a bérci tetőt” (Petőfi). 38. Román népi sport. 40. Keleti boltféle. 42. Pozitív
elektród. 43. Középen tolul! 45. Gibraltár névadója. 47. Le. 48. Francia város. 51. Hoz-
zátartozó. 53. Cin. 54. Klasszika-filológus, MTA lev. tag, szakíró, 200 éve született
(Pál). 55. Erdélyi író, tanár, publicista, 150 éve született (Dezső).

FÜGGŐLEGES: 1. ... Bradbury, scifi-író. 2. Az argon vegyjele. 3. Huzal. 4. Ruhát
simító. 5. Páratlanul nősítő! 6. Ásványi fűszer. 7. Tetőfedő szalmaköteg. 8. Negatív elekt-
ród. 11. Pedagógus, tankönyvíró, 200 éve született (László). 13. ... áruház (film Latabár-
ral). 14. Póréhagyma (angol). 15. A Fradi klubja. 16. Forint (röv.). 18. Zalai sportklub
(röv.). 20. Híres olasz táncos, 200 éve halt meg (Vincenzo). 21. Lendület (rég.). 22.
Indiai király volt. 24. Méretre vág. 26. Gyenge szőlőféle. 29. Téli sport. 30. Különös, torz.
32. Román női név. 34. Disznófi. 35. Mez. 36. Ablakredőnye van. 37. Jezsuita fizikus,
szépíró, 300 éve született (András). 39. Becézett Nóra. 41. Sánc. 44. Ultrarövid hullám
(röv.). 46. Kovászna (röv.). 49. ... Capone. 50. ... gros (nagyban). 52. Nápoly bejárata!

L.N.J.

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 29-
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 Kálmán Imre egyik ope-
rettjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Aszkétikus, egyszerű – Remény optimizmus. 7. Izomkötő szalag –
Ibolyaszirmok! 8. Adósságot megad – Nemesi rang. 9. Hálószövő rovar – Indonéz és japán
autójelzés. 11. Klubegyed – Piros, angolul. 12. Adódik – Oxigénmódosulat. 14. Keleti
játék – Igen, oroszul. 15. Gyengén termő búzafaj – Szándék. 18. Gabonát levág – Paradi-
csomkert. 19. Kettéválik, szakad – Arab állam. 22. Német személyes névmás – Kutya.
23. Himbálózik – Egyik csillagjegy. 25. Címermadár – Ló csemege. 27. Lábbal illet –
TIÉ. 28. Dupla, kétszeres – Betűvetés. 30. Skálahang – Páratlan véső! 31. Szennyvízcsa-
torna – Házat felújít.

FÜGGŐLEGES: 1. Dohányzóeszköz – Játékvezető. 2. Spanyolországi sziget –
Nagyszülõ kedvence. 3. Rangjelző szó – Jód és bor vegyjele. 4. Szájat kinyit – Kályha
sütõje. 5. USA tagállam – Vízözön. 6. Magatartás, viselkedés – Unszol. 10. Baromfiudvar
ura – Fényűzés, luxus. 13. Spanyol teniszező (Rafael) – Töredék, rész. 16. Foglalat, ráma
– Törlőgumi. 17. Nincs mit ennie – Cicomáz, díszít. 20. Manilakender – Papagájfajta. 21.
Teljes, ép – Nyurga, nyakigláb. 24. Szint – Kelet-ázsiai bérmunkás. 26. Svéd, spanyol és
thaiföldi gépkocsijelzés – Szán, sajnál. 29. Sárdarab! –Helyhatározó rag.  

Koncz Erzsébet

A DECEMBER 6. 
című pályázat nyertesei:

GYÖRGY F. MARGIT, Marosvásárhely, 
Ştefan cel Mare u. 13. sz.

SZABÓ SZIDÓNIA-TEKLA,
Marosvásárhely, L. Rebreanu u. 1/7. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
MIKULÁS; MIKLÓS; NÉMET MITOLÓGIA;

VIRGÁCS; KRAMPUSZ.
Kérjük a nyerteseket, 

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

telefonszámon.

Megfejtések 
a december 9-i számból:

Klasszikus (Ikrek):  A denevér
Skandi: Ha nem tanulsz, kulizhatsz majd
egész életedben, mint én.

Szerkeszti: Kiss Éva 730.
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Maros Megyei Tanács
ELNÖK

A Maros Megyei Tanács elnökének 
2016. december 14-én kelt  385-ös számú rendelete 

a Maros Megyei Tanács nyilvános, 
soros ülésének összehívásáról 2016. december 21-én 13 órára 

A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólag módosított és kiegészített, majd újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 215-ös számú
törvény 94. cikkelyének 1), 3), 5), 7) és 8) bekezdése, valamint 106. cikkelyének 1) bekezdése értelmében

elrendeli:
Egyetlen szakasz:
A Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2016. december 21-én 13 órára, a közigazgatási
palota nagytermébe, a következő

napirenddel:
1. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonát képező dicsőszentmártoni Dr. Gh. Marinescu Municípiumi Kór-
ház kezelésében levő ingatlanok helyiségeinek bérbeadásához szükséges intézkedések megállapításáról.
2. Határozattervezet a marosvásárhelyi 1918. December 1. út 24–26. szám alatti ingatlanban található orvosi ren-
delő rendeltetésű 1-es és 5-ös helyiségek bérbeadásához szükséges intézkedések megállapításáról.
3. Határozattervezet a dicsőszentmártoni Victor Babeş utca 2. szám alatti ingatlan adminisztrálásához szükséges
intézkedések megállapításáról. 
4. Határozattervezet a marosvásárhelyi Călăraşilor utca 26–28. szám alatti, megyei köztulajdonban levő ingat-
lanban található helyiségek ingyenes használatba adásáról. 
5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2016. IV. negyedévi költségvetése előzetes végrehajtásának elfoga-
dásáról. 
6. Határozattervezet a megyei tanács és a megyei tanácsnak alárendelt intézmények 2017. évre szóló helyi díja-
inak és illetékeinek elfogadásáról.
7. Határozattervezet a mezőgazdasági termények átlagárainak törvény szerinti megállapításáról a 2017. évre
szóló földbérleti díjak megállapítása érdekében.
8. Határozattervezet a 18920/12/486/2016. X. 7. számú szerződést kiegészítő irat elfogadásáról.
9. Határozattervezet a Transilvania Repülőtér ÖV. alkalmazotti és státusjegyzékére vonatkozó, 2015. január 29-
én kelt 12-es számú megyei tanácsi határozat módosításáról. 
10. Határozattervezet egyes menetrend szerinti megyei közszállítási járatok lincencének odaítéléséről. 
11. Kérdések, felszólalások, válaszok, vélemények. 

Az elnök helyett Ellenjegyzi:
Alexandru Cîmpeanu alelnök    Paul Cosma jegyző
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Ahogy közeledik az év vége,
egyre élénkebb a kabarék
iránti érdeklődés. Marosvá-
sárhelyen igencsak szeren-
csés helyzetben vannak e
műfaj kedvelői, mert kínálat-
ban nincs hiány. A Hahota az
utóbbi évtizedekben tömege-
sen vonzotta a közönséget a
szilveszteri kabaréra. Arról,
hogy idén milyen előadással
készül a társulat, mivel lepik
meg a közönséget, Puskás
Győző, a társulat vezető színé-
sze számol be olvasóinknak. 

– Az idei előadásunk címe: Ha
betéved – nem téved! Gyűjtőcím,
köze van a jelenetekhez, de tulaj-
donképpen  azt szeretnénk sugallni
vele, hogy ha valaki betéved az elő-
adásunkra, akkor szerencsés hely-

zetbe került, és biztosan nem bánja
meg. 

– Évről évre azt tapasztaljuk,
hogy kifejezetten várják az emberek
a Hahota-kabarét, s jókedvvel, rá-
hangolódva ülnek be az előadásra.

– Igen, tudják, hogy mire számít-
hatnak, hogy nevetni fognak,  ami
nekünk is nagyon jó. Segít a színé-
szeknek, ha a közönség eleve úgy
jön, hogy nincs kételye afelől, hogy
jól fog szórakozni.  Ez erőt ad, főleg
a premieren. Az utolsó próbasza-
kaszhoz érkeztünk. Ilyenkor az szo-
kott történni, hogy a jelenetek
poénjait megszokjuk, mondhatnám
azt, hogy el is fásulnak, miután az
elején jókat szórakozunk rajtuk.  Ez
minden évben így történik. Hiány-
zik a reagálás, ezért várjuk mi is a
nézőkkel való találkozást. Valójá-
ban a tisztelt nagyérdemű fontos
szerepet tölt be egy kabaré-előadás-

nál, hiszen nevetéssel, tapssal fű-
szerezi a jeleneteket, és így 
kapja meg az igazi hangulatát az
előadás.

– Milyen jeleneteket tűzött mű-
sorra  a  társulat?

– Teljesen új bohózatokat válasz-
tottunk Kovács Levente rendezővel
közösen. Olyan bohózatokat, ame-
lyeket még soha nem játszottunk.
Eddig megtörtént, hogy szilveszteri
kabaréba felújítottunk egy nagyon
régen  játszott bohózatot, s új kön-
tösben „visszaloptuk” az előadásba,
most  minden jelenet vadonatúj
lesz. Négy klasszikus bohózatot ját-
szunk. Maradt a séma, két bohózat
az első felvonásban, kettő pedig a
másodikban. Az utolsó bohózat
hosszabb, hiszen a történet két hely-
színen játszódik. Minden színész
játszik benne. 

– Gondolom, a nők, a pénz, a sze-
relmi bonyodalmak, a félreértések
adta helyzetek képezik a  témájukat.

– Igen, klasszikus bohózatokról
van szó, amelyek témái ma is aktu-
álisak, éppúgy, mint a múlt század

eleji,  két világháború közötti Buda-
pesten. A korok változnak, de az
emberek alaptulajdonságai marad-
nak. Ezért mindig időszerűek ezek
a bohózatok. 

– Ki a rendező? Kik a szereplők,
van-e változás a társulat összetéte-
lében?

– Az előadást Kovács Levente
rendezi, a társulathoz frissen csatla-
kozott Kilyén Ilka színművésznő,
aki Székely M. Éva színművésznő-
vel dupla szereposztásban lép fel. A
további szereplők: Gönczy Katalin,
Szőllősi Pénzes Szilárd, Ritziu Ilka
Krisztina, Kelemen Barna, Cseke
Péter és jómagam. 

– A közönség hozzászokott, hogy
jelenetek közben zenés betétekre is
számíthat. Idén is lesz ilyen? 

– Igen, Ritziu Ilka Krisztina fog
énekelni. 

– Mikor lesz a bemutató és a kö-
vetkező előadások?

– December 27-én este 7 órától a
Maros Művészegyüttes előadóter-
mében, aztán 28-án, 29-én, 30-án
ugyanott, ugyancsak 7 órától. De-

cember 31-én délután 4 órától és
este 7 órától is lesz előadás,  mivel
tavaly az egy kevésnek bizonyult.
Január 2-án este 7 órától, 3-án dél-
után 4 és este 7 órától, 4-én, 5-én
este 7 órától lépünk fel. Sorozatban
tizenegy előadás Marosvásárhe-
lyen. Utána kezdjük a turnét Szová-
tán, Székelyudvarhelyen, aztán
ismét Marosvásárhelyen lépünk fel.
Az ünnepek idején Marosvásárhe-
lyen lesz több előadás, mert  ilyen-
kor sokan hazalátogatnak, s nagy
igény van a kabaréra – mondotta
Puskás Győző. 

A szilveszteri kabaréra a Maros
Művészegyüttes kövesdombi
pénztáránál naponta 13-14, illetve
17-18 óra között,  a Kultúrpalota
jegypénztáránál 10-13 óra között
lehet jegyet váltani. A szilveszteri
előadás kivételével – amikor 
30 lej a jegy – 25 lejért válthatók
jegyek.

A szilveszteri Hahota-kabaréra
várják tehát a közönséget, kikap-
csolódást, felhőtlen vidámságot és
hahotázást ígérve.

Jön a Hahota-kabaré!
Ha betéved – nem téved! 

Mezey Sarolta

Forrás: Hahota fotógaléria



ADÁSVÉTEL

VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744-
474-863. (56818)

VÁSÁROLUNK festményt, ezüstöt,
bútort, régiséget. Tel. 0740-242-861.
(56027)

ELADÓK húsdisznók. Tel. 0745-616-
016. (57902-I)

DISZNÓKAT árulok. Tel. 0744-157-
542. (57856-I)

ELADÓK: kanapé, dupla és szimpla
ajtók, kályhacsövek, többféle bútordarab,
konvektor, rádiók, lemezek, órák, korsók,
tégla, szövetek, csergeterítő, porszívó,
többféle edény, 15 db báránybőr, sok
baba, régi székek, kicsiágy, mosógép és
sok egyéb, minden olcsón. Csere is
érdekel.  Tel. 0265/242-342. (57967)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0743-
595-124, 0749-761-147, 0365/432-
506. (57765-I)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0747-
480-255. (57724)

ELADÓ 5 részes natúr fenyő
konyhabútor és egy ruhásszekrény. Tel.
0751-291-808. (57918)

ELADÓK: kétajtós szekrény, két fotel,
székek, asztal, régi antik bútorok, síléc,
41-es számú bakancs, egy kis szánkó.
Tel. 0770-526-610. (57928)

ELADÓ vegyes kisüsti pálinka, 53 fokos,
100%-ban gyümölcstermék, nem
tartalmaz cukrot vagy mesterséges
adalékanyagokat – 25 lej/liter. Tel. 0741-
048-557. (57976)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (57166)

ELADÓ Marosvásárhelyen, a Negoiului
utcában 8 ár beltelek hétvégi házzal.
Építésre nem alkalmas. Tel. 0743-530-
526. (1186)

VÁSÁROLOK régi könyveket,
dokumentumokat, térképeket,
földgömböket stb. Tel. 0745-700-486.
(57963)

ELADÓ 60 mg-os Clexan injekció
kedvező áron. Tel. 0265/217-800, 10-
20 óra között. (57718-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (57864)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (57864)

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

ELADÓK 150-170-200 kg-os disznók
előnyös áron. Tel. 0754-895-544,
0265/323-361. (58010)

ELADÓK: két egyszemélyes paplan, egy
új nagy gyapjúpléd, hatszemélyes
ebédlőkészlet, asztalterítők. Tel.
0265/335-301. (1206)

ELADÓ gabonával tartott húsdisznó. Tel.
0727-335-284. (1207)

ELADÓ sőberágy nagyon jó állapotban,
egy pár új 44-es számú bokszcsizma, egy
pár új 43-as számú „bizon” bőrcsizma,
hegesztőkészülék, 380 V-os villanymotor,
új, összecsukható Ileana varrógép, két
darab új olajos kalorifer, kétkerekű kicsi
szekér, egy négykerekű kicsi szekér, két
gabonásláda, négy darab fügefa
termésben. Tel.  0747-405-980,
0265/348-346. (58042)

ELADÓ 21 ár üres beltelek Nyárád-
magyaróson, a 109. szám alatt –
30.000 lej. Tel. 0744-760-609.
(58079-I)

ELADÓ kripta a Jeddi úti temetőben.
Tel. 0740-495-159. (58077-I)

ELADÓK női, férfiszőrmesapkák,
ugyanott vállalunk szűcsmunkát. Tel.
0743-870-554, 0740-892-267, 0365/
409-634. (57285-I)

ELADÓK húsdisznók, süldők. Tel.
0732-586-648, 0724-957-478. (58067)

ELADÓK: gyerekülés autóba (10-16
kg), gyerekágy 2-7 évesnek, bicikli
fából, gyerek-bicikliülés, különböző
gyermekjátékok fából, műanyagból,
állatkák, sok színes labda. Tel.
0265/263-378. (58068)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-641-927.
(58092)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(58092-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(58092-I)

ELADÓ 140 kg-os disznó Ákosfal-
ván. Tel. 0748-357-588. (mp.-I)

VESZEK hibás színes tévét. ELADÓ
vadászmesszelátó.  Tel. 0742-863-116.
(58099)

ELADÓ Beco típusú használt kombinált
hűtő. Tel. 0731-356-564. (58096)

LAKÁS
VÁSÁROLOK sürgősen lakást vagy
garzont. Tel. 0745-423-310. (58024)

KIADÓ januártól kétszobás tömbház-
lakás a November 7. negyedben
hosszú távra (két perc a Regina
Maria kórház, öt perc az új kórház).
Tel. 0749-412-189. (58048-I)

KIADÓ garzon hosszú távra. 
Tel. 0740-035-489, 0365/440-242.
(58082-I)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, X/IX.
emeleti tömbházlakás a Kövesdombon.
Ára: 41.000 euró. Tel. 0743-085-185.
(58089)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Varga Noémi Renáta
névre szóló autóbuszbérletem. Sem-
misnek nyilvánítom. (58085)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (56798)

BÉRBE ADOK kereskedelmi helyisé-
get központi zónában. Tel. 0745-824-
161. (57845-I)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzs-
mirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűség-
mérés. Előjegyzés telefonon:
0740-158-526, 0265/311-771.
(57232-I)

HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846-
011, 0365/801-517. (57900)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (56732-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (57838)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0766-519-187. (18297-I)

HŰTŐK és fagyasztók javítása
garanciával, lakásán is. Tel. 0740-967-
114. (57674)

TERMOPÁN, szalagfüggönyök és re-
dőnyök szerelése és javítása. 
Tel. 0744-504-536. www.bizoo.ro/
firma/scprofoservsrl (58859)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18292-I)

IDŐSEK gondozását vállalom ottla-
kással. Tel. 0743-190-209. (58020-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. (58016-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (58052)

SZÉPÜLJÖN KÉNYELMESEN OTTHONÁ-
BAN! Női, férfifodrász minden
korosztálynak! Programálásért hívja a
0741-611-092-es telefonszámot! (58093)

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal emlékezünk
december 16-án, amikor két éve,
hogy Halál-alvásba ment szere-
tett férjem, TOMA JÁNOS, akinek
emlékét őrizzük addig, ameddig
újra életre lesz teremtve Jehova
új Világában, amit ír a Biblia, a
Máté 6:9-13 és Ézsajás 26:19,
eljön ide a Földre, és akkor nem
lesz többé sírás, Halál, nem kell
temetni senkit. Nagyon várunk,
drága Toma! Szerető feleséged,
gyermekeid és unokáid. (58044)

Édesanyánk, DÉNESI BERTA a
Mioriţei utcából ma tíz éve hunyt
el. Emlékét megőrzik leányai:
Zsuzsa, Piroska családjukkal
együtt. Nyugodjon békében!
(58073-I)

Minden zord tél után jön egy vi-
rágzó tavasz, de az én szívemben
mindig tél marad.
Fájó szívvel emlékezem decem-
ber 16-án, halálának 3. évforduló-
ján id. MOLDOVAN TIBOR volt
maroskeresztúri lakosra. Emlékét
őrzi nagynénje, Ágica Marosvá-
sárhelyről. (58064)

Szomorúan emlékezünk 1999.
december 16-ára id. INCZE 
ALBERT halálának 17. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Fia, Ernő és
családja. (58095)

Megállt a szív, mely élni vágyott,
pihen a kéz, mely dolgozni imá-
dott. December 15-én, halálának
első évfordulóján fájó szívvel em-
lékezünk CSIKI ANNA-MATILDRA
(Tilda) szül. Fülöp. Gyászoló sze-
rettei. (-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(58000)
A marosvásárhelyi SUMEL ELECTROMUREŞ PRODUCŢIE
KFT. alkalmaz ESZTERGÁLYOST; LAKATOST; FÉMMEG-
MUNKÁLÓ SZAKEMBERT számvezérlésű (CNC) esztergára, va-
lamint CNC-marógépre. Gépészeti és műszakirajz-ismeretekkel
rendelkező, utolsó éves egyetemi hallgatók vagy frissen végzettek
is jelentkezhetnek; FÉMMEGMUNKÁLÓ SZAKEMBERT koor-
dináta-fúrógépre; MARÓST Bohrwerk megmunkálógépre; HE-
GESZTŐT védőgázas hegesztésre, ISCIR-elismervénnyel;
GÉPÉSZMÉRNÖKÖT németnyelv-ismerettel. További részletek a
vállalat székhelyén (Jeddi út 69. szám) vagy a 0265/260-353-as és
a 0265/266-467-es telefonszámon. (59081-I)
A marosvásárhelyi SUMEL ELECTROMUREŞ KFT.-nél bérel-
hetők 200, 1500–2000 m2-es  helyiségek termelőtevékenység, illetve
raktár céljára, irodákkal, mellékhelyiséggel, saját udvarral, nagy tel-
jesítményű háromfázisú villamos hálózattal, valamint gázzal, vízzel
ellátva. További részletek a vállalat székhelyén (Jeddi út 69. szám)
vagy a 0265/264-629-es és a 0265/260-353-as telefonszámon.
(59082-I)
A KREATÍV KIADÓ sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretek-
kel rendelkező MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@kre-
ativkiado.ro e-mail-címre várjuk. (59075-I)
KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Elektrotechni-
kát végzett személyek előnyben. Tel. 0734-123-877. (18310-I)
A CASA MUREŞANĂ VENDÉGLŐLÁNC alkalmaz: SZAKÁ-
CSOKAT, PIZZAKÉSZÍTŐKET, CUKRÁSZOKAT, PINCÉRE-
KET és FUTÁROKAT. Az alkalmazáskor 100 euró juttatást 
adunk és vonzó fizetést. Az önéletrajzokat küldjék a casamure-
sana@gmail.com e-mail-címre. Érdeklődni a 0740-084-090-es te-
lefonszámon. (59086)0
VÉDŐ-ŐRZŐ CÉG alkalmaz sürgősen DISZPÉCSERT. Tel. 0733-
008-775. (18304)
A THERÉZIA PRODCOM KFT. GÉPKOCSIVEZETŐT alkal-
maz. Önéletrajzát a Therezia titkárságán vagy a therezia@therezia.ro
e-mail-címre várjuk. Érdeklődni 7-15 óra között a 0755-084-280,
0265/322-440-es telefonszámokon lehet. (59098-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁ-
CSOT, SZOBALÁNYT,  MEDENCESZERELŐT/SZAKEMBERT,
KARBANTARTÓ MUNKÁST, SOFŐRT. Tel. 0722-268-866.
(59071)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG TITKÁRNŐT alkalmaz. Köve-
telmények: középfokú/felsőfokú tanulmányok; számítógép-kezelési
alapismeretek (Office); magyar, román és angol nyelv ismerete;
kommunikációs és szervezési készségek. Kérjük, küldje el önélet-
rajzát a következő e-mail-címre: cata12006@yahoo.com. További
információk: 0740-824-091. (59106-I)
MAROSSZENTGYÖRGYI TELEPHELYŰ LEMEZMEG-
MUNKÁLÓ ÜZEMBE alkalmazunk argon WIG/TIG (AWI) HE-
GESZTŐT rozsdamentes bútorok összeszerelésére, valamint
tapasztalattal és targoncavezetői engedéllyel rendelkező RAKTÁ-
ROST. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon 9-től 17 óráig.
Várjuk önéletrajzát a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre. (59077)
A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍ-
TŐT alkalmaz. Tel. 0744-403-114. (58030)
VENDÉGLŐ alkalmaz PINCÉREKET rendezvényekre. Magas bé-
rezés! Érdeklődni a 0740-061-148-as telefonszámon. (sz.-I)
AJTÓ-ABLAK ÉS BÚTOR GYÁRTÁSÁRA SZAKOSODOTT
CÉG alkalmaz: FAIPARI TERVEZŐMÉRNÖKÖT, MŰSZAKI
RAJZOLÓT, ASZTALOST. Jelentkezési határidő 2017. január 13.
Az önéletrajzokat a faipariroda@gmail.com e-mail-címre kérjük
küldeni. Tel. 0736-999-099. (sz.-I)
A ROHIDCONSTRUCT KFT. alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES, VAS-
BETONSZERELŐ munkásokat 2017. januári kezdéssel. Magas ke-
reseti lehetőség! Tel. 0773-391-682, 15-19 óra között. (1208-I)
ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk.
allatgyogyszertar@gmail.hu (18319-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel és mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy a szeretett
férj, nagybácsi, rokon, jó barát, jó
szomszéd, a cukorgyár volt alkal-
mazottja, a kakasdi születésű 

KISS TIBOR
2016. december 14-én, életének
88. évében visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Szerettünket 2016.
december 16-án délután 2 órakor
a marosvásárhelyi katolikus te-
metőben református szertartás
szerint helyezzük örök nyuga-
lomra. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes!
Felesége, Erzsébet és a gyászoló
család. (58069-I)

Tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték, szerették, tisztelték és
végső búcsút szeretnének tőle
venni, hogy 

MOLNÁR H. LAJOS író 
hamvait december 17-én, szom-
baton 11 órakor helyezzük örök
nyugalomra a marosvásárhelyi
református temetőben. 

Gyermekei. (58068-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett, jó édesanya, nagy-
mama, testvér, anyós, 

FERENCZI JUDIT 
életének 80. évében hosszas
szenvedés után eltávozott az
élők sorából. Temetése 2016.
december 16-án 13 órakor lesz a
szentgyörgyi (kórház mögötti) te-
metőben. Búcsúznak: fia, menye,
unokája, négy testvére és a roko-
nok. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (58070-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, 

GÁLL MIHÁLYNÉ 
szül. GYÖRFI PIROSKA

türelemmel viselt szenvedés
után 80 éves korában csendesen
megpihent. Temetése 2016. de-
cember 16-án 13 órakor lesz a
marosjárai családi háztól. Emlé-
két szívünkben örökké őrizzük. 

A gyászoló család. (58100-I)

Mély fájdalommal búcsúzom sze-
retett testvéremtől, a marosjárai 

GÁLL MIHÁLYNÉTÓL. 
Magda, keresztlánya, Erika és
Zoltán a távolból. 
Nyugodj csendesen! (58100-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, após, apatárs, rokon, barát
és jó szomszéd, a várhegyi szü-
letésű 

ORBÁN DEZSŐ 
a Metal Szövetkezet volt dolgo-
zója életének 66. évében elhunyt.
Temetése december 17-én,
szombaton 13 órakor lesz a vár-
hegyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (58106-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte együttérzésünket
fejezzük ki kolléganőnknek,
Barabás Rékának ÉDESAPJA
elvesztése miatt érzett mély
fájdalmában. Gyászotokban
osztozunk, nyugalma legyen
csendes!  A Csodavilág
Óvoda munkaközössége.
(58083-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
Csiki családnak a szeretett
CSIKI ROZÁLIA elhunyta
alkalmából. Nyugodjon
békében! A Triplast cég
tulajdonosai és alkalmazottai.
(18318)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Tisztelettel köszönöm mindazok-
nak, akik december 14-én a
szeretett lánytestvérem, FÜLEP
ILEANA született Bölöni te-
metésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek és együtt 
éreztek velem és a gyászoló
család többi tagjával.
Köszönöm Roata Gigel ortodox
papnak, aki a halotti beszéd
közben szólt hozzánk, a
résztvevőkhöz, mint ember az
emberhez. Köszönöm azoknak
is, akik a temetési szertartáson
szerettek volna részt venni, de
nem volt lehetőségük rá. (58098-I)

2016. december 16., péntek _____________________________________HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY  __________________________________________ NÉPÚJSÁG 19

Tizennyolc éve már, hogy nélküled kell
élnünk, de te itt élsz szívünkben, ez ad
erőt nekünk. A szív sajog, a fájdalom nő,
nem hoz enyhülést a múló idő. Évre év
jön, az idő elrepül tova, de mi téged nem
feledünk el soha.
Fájó szívvel emlékezünk december 18-
án a nyárádszentlászlói ifj. BENKE 
CSABÁRA halálának 18. évfordulóján.
Emlékét őrzik bánatos szülei, testvére,
Erika és családja. (58012-I)

A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
velünk lesz szép emléked, az idő bár-
hogy is halad.
Szomorú szívvel, könnyes szemmel em-
lékezünk a Magyarnemegyéről elszár-
mazott PÁLL JÁNOSRA halálának 7.
évfordulóján. 
Emlékét őrzi felesége, fia, Jocó, húga,
rokonai, volt barátai, munkatársai,
szomszédai. Emléke legyen áldott! 
Szerettei. (58047)

MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény
A Maros Megyei Tanács versenyvizsgát tart két
megüresedett köztisztviselői – I. besorolású,
felső szakmai fokozatú tanácsos – állás betölté-
sére a Maros Megyei Tanács Terület- és Városren-
dezési Igazgatóságának engedélyezési irodájába.

A versenyvizsgát a Maros Megyei Tanács székhe-
lyén, Marosvásárhelyen, a Győzelem tér 1. szám
alatt tartják.

Az írásbeli vizsga 2017. január 17-én 10 órától,
az állásinterjú január 20-án 14 órától lesz.

A jelentkezőknek meg kell felelniük a közalkal-
mazottakra vonatkozó, utólag kiegészített és mó-
dosított, újrakibocsátott 1999. évi 188-as
törvény 54. cikkelyében megfogalmazott minden
feltételnek.

A sajátos feltételek, a könyvészet és a pályázati
dosszié iratainak jegyzékét kifüggesztették az in-
tézmény székhelyén és tanulmányozható a
www.cjmures.ro honlapon.

A dossziékat jelen hirdetésnek Románia Hivatalos
Közlönyében – III. rész – való közzétételétől szá-
mítva 20 napon belül kell benyújtani a Maros Me-
gyei Tanács székhelyén.
Bővebb felvilágosítás a 0265/263-211-es telefon-
számon, az 1233-as, 1234-es mellékállomáson.

Péter Ferenc elnök              Paul Cosma jegyző

MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény
A Maros Megyei Tanács 2017. január 11–16. kö-
zött versenyvizsgát tart egy megüresedett szak-
képzett munkási (I.) állás betöltésére a Maros
Megyei Tanács Műszaki Igazgatóságának hibaelhá-
rító szakosztályára.

A versenyvizsgát a Maros Megyei Tanács székhe-
lyén, Marosvásárhelyen, a Győzelem tér 1. szám
alatt tartják.

Az írásbeli vizsga 2017. január 11-én 10 órától,
az állásinterjú január 16-án 14 órától lesz.

A jelentkezőknek meg kell felelniük a közalkal-
mazottakra vonatkozó, utólag kiegészített és mó-
dosított, újrakibocsátott 2011. évi 286-os
törvény 3. cikkelyében megfogalmazott minden
feltételnek.

A sajátos feltételek, a könyvészet és a pályázati
dosszié iratainak jegyzékét kifüggesztették az in-
tézmény székhelyén és tanulmányozható a
www.cjmures.ro honlapon.

A dossziékat jelen hirdetésnek Románia Hivatalos
Közlönyében való közzétételétől számítva 10
napon belül kell benyújtani a Maros Megyei Ta-
nács székhelyén.
Bővebb felvilágosítás a 0265/263-211-es telefon-
számon, az 1233-as, 1234-es mellékállomáson.

Péter Ferenc elnök                Paul Cosma jegyző

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
nyilvános árverést szervez 2016. december 29-én 10 órai kezdettel az
intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő ingóság
értékesítésére:

– MAI típusú  tömörítő (compactor), kikiáltási ár 3100 lej. A BT ALL
TEHNOLOGY KFT. tulajdonát képező tárgyat az állami adósságok behajtása
céljából értékesítik.  

(A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.)

A 2015. évi 207-es,  pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti ingóságokra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 

A fent említett jogszabály 250. cikkelyének 4. bekezdése j) pontja, valamint  7.
cikkelye értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási
ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot
– a pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN
RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell átutalni, címzett a  Maros
Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 – vagy banki  garancialevelet
a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott
bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat
román nyelvő fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány  másolatát, pénzügyi igazolást arról, hogy nincsenek adósságaik,
ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.  

A BT All Tehnology  Kft.  javainak árveréséről szóló közlemény
kifüggesztésének időpontja: 2016. december 16. A közleményt kifüggesztik a
Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a Dicsőszentmártoni
Polgármesteri Hivatal székhelyén és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium
weboldalán.   

Bővebb felvilágosítás  a  végrehajtói irodában (Baltatu Gheorghe felügyelő)
vagy a 0265/443-312-es telefonszámon. 
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A karácsony megünneplése világszerte elterjedt
szokás. Minden család az évek során kialakította
a saját ünnepi szokását. Szeretteinkkel együtt
meghitt légkörben töltjük az ünnepeket. Szentes-
tén minden figyelmünk szeretteinkre irányul, és
a lehető legszebb módon ajándékozzuk meg
őket, kifejezve szeretetünket és hálánkat irántuk. 
Tegye emlékezetessé a karácsonyt! 

A karácsony minden évben nagyon fontos ünnep min-
denki számára, és rengeteg jelentést hordoz. Ön készül már
a karácsonyra? A hetek és a napok rohamosan telnek, a
szenteste pedig mindjárt itt van! Karácsony estéjét min-
denki másképpen ünnepli, de általában a család, a gyerekek
és barátok mind egy helyen gyülekeznek, a karácsonyfa
körül, a szeretet melegében. Ön hogyan ünnepli a kará-
csonyt? És mitől lesz mindig emlékezetes egy ünnep? Ter-
mészetesen a családdal és barátokkal töltött percek is
nagyon fontosak, de amikor eljön az ajándékozás ideje,
mindenki még izgatottabban és kíváncsian várja a karácso-
nyi ajándékot. És persze, ki szeret megszokott ajándékokat
kapni, amit majd felsorakoztat a többi személytelen aján-
dék mellé? Nem jobb egy olyan ajándékkal készülni, ami-
ről tudjuk, hogy a megjándékozott személy használni fogja,
látni fogja minden nap, nem fog feledésbe merülni és po-
rosodni a személytelen ajándékok mellett? 
A szeretet és ajándékozás ünnepén készüljön 
egyedi karácsonyi ajándékokkal szerettei számára!

Amennyiben még nincs ötlete, hogy milyen emlékezetes
ajándékkal lephetné
meg szeretteit, mi a
segítségére sietünk, és
megmutatjuk, mi-
lyen megszemélye-
síthető különleges 
ajándéktárgyakkal ke-
szültünk, ami közül
kedve szerint válogat-
hat, és biztosak va-
gyunk benne, hogy
hamar megtalálja a
legmegfelelőbb aján-
dékot szerettei szá-
mára. 

A Mr. Gift az egyedi, minőségi és személyesíthető 
ajándéktárgyak forgalmazója

Nálunk lehetősége van egyedi és személyiséggel teli
ajándékokat adni szeretteinek. Számos olyan termékünk
van, amely kizárólag  a mi üzletünkben kapható, és mind
személyre szabható saját fényképpel, szöveggel vagy gra-
fikával. Hogyan lehetséges az, hogy más ajándékboltokban
nem találja meg ezeket az ajándéktárgyakat? Ajándékbol-
tunk az egyedi és megszemélyesíthető ajándéktárgyakra
szakosodott, az önök ötleteit a legújabb generációs gépek-
kel valósítjuk meg, kollégáink pedig mindenben a segítsé-
gükre lesznek. Számunkra az ajándékozás terén a minőség
a legfontosabb! 
Készüljön fel időben a karácsonyi ajándékozásra!

Ajándékozza meg szeretteit egyedi ajándékokkal, kife-
jezve szeretetét és odaadását családja, gyerekei, unokái, ba-
rátai iránt. Mi ér többet annál, mint amikor meglátja a
csillogást a szeretett személy szemében? Akár szavak nél-
kül is kifejezheti szeretetét a gondosan kiválaszott ajándé-
kokkal és a gondosan kitervelt megszemélyesítési

ötletekkel. Szerezzen örömöt közelében élő
szeretteinek, vagy akár a távolban élő sze-
retett személyeknek. Mr. Gift ajándékbol-
tunkban rengeteg karácsonyi ajándékkal
várjuk önöket. Jöjjennek el időben hoz-
zánk, és készüljenek fel időben az ajándé-
kozásra! 
ünnepi hosszabbított program

Azért, hogy nehogy lekés-
sen az ajándékok megvásárlá-
sáról, hosszabbított ünnepi
programmal készültünk. 

Ünnepi programunk: 
december 18., szombat: 

9-17 óra között,
december 19., vasárnap:

10-16 óra között

(x)

A Siletina Impex Kft. 
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt. 

Társulás –  
személyzetválogatást szervez 

TAXISOFŐRI  állások betöltésére:
Követelmények: 
– érvényes  taxisengedély 
– legalább két év tapasztalat
Amit ajánlunk: 
– dinamikus munkakörülmények
– motiváló bérezés
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a

végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleg ajánlással  a cég
Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon
nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 

Csak a követelményeknek megfelelő személyeket hívják meg-
hallgatásra. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077, 0733-090-691-es
telefonszámon.

Kiszállítás hétfőtől péntekig 8-15 óra között. 50 lej felett a kiszállítás ingyenes!

Minden kedden és pénteken friss baromfihúst kapunk Magyarországról! 
Legjobb árak a városban!

Friss egész csirkecomb 7,49 lej/kg, friss felső és alsó csirkecomb 7,95 lej/kg,
friss farhátas csirkecomb 5,49 lej/kg, friss csontos csirkemell 11,95 lej/kg, 

friss csirkeszárny csak 6,95 lej/kg, friss csirkemáj 7,95 lej/kg,
friss csirkefarhát 1,89 lej kg.

Tipp:
Pampers Giant Pack pelenka különböző méretben csak 64,90 lej. 

„Sok szeretettel/ Boldog ünnepeket” egyedi címkés vörösbor (750 ml) 12,95 lej, Douwe Egberts 
Paloma őrölt kávé (225 g) 8,95 lej, Douwe Egberts Omnia Espresso, olaszos pörkölés (250 g) 12,49 lej,

Coffeeta classic gyorsan oldódó kávékrémpor (200 g) 3,49 lej, Nesquik kakaópor (200 g) 4,95 lej,
Teaház tea erdei gyümölcs darabokkal (60 g) 10,49 lej, Pannonhalmi étvágynövelő gyógynövénytea
étvágytalanság ellen (20x1,5 g) 9,49 lej, Negro töltött keménycukorka többféle ízben (79 g) 2,69 lej,

Leila vegyes csokoládés desszert (122 g) 7,95 lej, Edeka rumos ízesítésű csokigolyók (250 g) 7,49 lej,
Forest karácsonyi szalvéta (3 rétegű, 33x33 cm) 3,59 lej, Aphrodite fürdőkristály (400 g) 3,49 lej,

Caola kamillás hintőpor (100 g) 4,89 lej, Herba kids kézmosó hab (kamilla- és körömvirág-kivonattal,
250 ml) 8,49 lej, Herba kids tusfürdő (250 ml) 9,49 lej, Herba kids sampon csalán- és bojtorján-kivonattal

(250 ml) 8,49 lej, Elkos habfürdő eukaliptusz kivonattal (500 ml) 5,95 lej, Life illatos gyertya 
(különböző illatú) 7,95 lej, Szaloncukor többféle ízben 9,95 lej/kg.

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

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

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

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

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

Mr. Gift, a személyre szabott karácsonyi ajándéktárgyak szakértője

Sucursala Mures


