
Február közepi soros ülésén a helyi tanács elfogadta Szász-
régen költségvetését, aminek alapján egyes városfejlesztési
tervek még az idén valóra válhatnak, másokra pedig még
várni kell, de az önrészt megelőlegezték. Márk Endre alpolgár-
mester részletezte lapunknak, hogy miből gazdálkodik az
idén a város. 

– Induljunk ki az általános számadatokból. Milyen a bevétel-kiadás
aránya? 

– Február 14-én fogadta el a szászrégeni tanács a helyi költségvetést.
Az idén a város 111 millió lejt költhet, aminek nagy része – 31.522.000
lej – uniós pályázatokból származik. Az adókból és illetékekből kikerülő
saját bevétel mintegy 65 millió lej – 90%-os adóbehajtási aránnyal 

Hat fertőzött 
az országban
Harmincnyolc személy van karantén-
ban az országban koronavírus-ve-
szély miatt, 11.311-et pedig
otthonukban különítettek el és tarta-
nak megfigyelés alatt – jelentette csü-
törtökön a Stratégiai Kommunikációs
Csoport.
____________3.
Szerelmesen 
és fiatalosan
Annak ellenére, hogy új a zenekar,
már meg is jelent az első albumuk,
ami csupa magyar zeneszámból áll.
Repertoárjukban megtalálhatók angol
zeneszámok, feldolgozások, és meg-
zenésített versek is színesítik az elő-
adásukat. 
____________5.
Életképek 
Bolyai Farkasról
A legjobb anekdotákat a valóság és a
megtörtént események szolgáltatják.
A Bolyaiak életéről nagyon sok színes
és humoros történet maradt meg.
Idézzük fel az egyik leghűségesebb
tanúnak, Koós Ferencnek a visszaem-
lékezését Bolyai Farkasra. Annyira él-
vezetesen és élethűen írja meg Koós
Ferenc az emlékeit, hogy ez szerin-
tem lepipálja az összes eddigi Bolyai-
anekdotát:
____________15.

Fotó: Nagy Tibor  
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Vajda György (Folytatás a 4. oldalon)

Milliárdos vicc
Mint várható volt, elindult a kötelezettségszegési

eljárás szép hazánk ellen, miután az államháztar-
tási hiány túllépte az uniós szabályokban megen-
gedett szintet. Az ügyvivő pénzügyminiszter és
kijelölt kormányfő azonnal igyekezett megnyugtatni
a közvéleményt, hogy aggodalomra semmi ok. De
a közelében sem jár a valóságnak.

Az úriember azt állítja, hogy az utóbbi hónapok-
ban egyeztettek az uniós döntéshozókkal, és sze-
rinte azok megbíznak a kormányban, amelynek
lenne hiteles terve a deficit csökkentésére. Az Eu-
rópai Bizottság korábbi idevágó közleményéből ez
a bizalom valahogy nem érződött ki, de ez még be-
lefér a finom füllentések kategóriájába, amivel
nincs nagy baj. A bökkenő ott van, hogy akármilyen
zseniális költségcsökkentő tervei is lennének a kor-
mánynak, pillanatnyilag épp annyit érnek, mint a
papír, amire kinyomtatták őket. Mert jelenleg nincs
igazi kormánya az országnak, csak amolyan fél-
kezű ügyvivő kabinet mímeli a munkát a kormány-
palotában. Ha meg is kapná a bizalmat a
főpénzügyér csapata a parlamenttől, amire azért
nem érdemes nagy összegben fogadni, hacsak nincs
ablakon kihajítani való pénzünk, a tervekkel akkor

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

2020 a takarékosság éve 

Szászrégeni tervek 
a költségvetés tükrében



ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,

naponta8-14óraközött,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

Ezekben a napokban ünnepli első születésnapját
az Erdély TV hétköznaponként jelentkező maga-
zinműsora, a Mozaik. A tavaly március 4. óta su-
gárzott műsor csaknem 6500, színes tartalommal
megtöltött percet tud maga mögött.

Ha csak a Mozaik műsort tekintjük, egy év alatt több
mint 300 hazai és külföldi meghívott látogatott az Erdély
TV marosvásárhelyi stúdiójába, a Mozaik-nézők csaknem
220 beszélgetést, 170-nél is több bejátszást láthattak az el-
múlt időszakban.

Ennek hátterében rengeteg szervezés, kreatív munka és
egy jó csapat áll. „Egy teljes évi előkészület előzte meg a
műsor adásba kerülését 2019. március 4-én. Mindannyian
lelkesek voltunk, bár némi kétely is lebegett előttünk, hi-
szen napi szinten több erdélyi témával megtölteni egy ma-
gazinműsort, valljuk be őszintén, óriási kihívás. De
belevágtunk, és sikerült: működik a Mozaik” – így tekint
vissza a kezdetekre Ambrus Laura, a műsor egyik házigaz-

dája, míg társa, Badics Petra műsorvezető így fogalmaz:
„Érdekes emberek történeteivel, izgalmas beszélgetésekkel
próbáltunk belopózni a nézők otthonába, ami számtalan
maradandó pillanatot szült”.

Az egyéves születésnap kiváló alkalom arra, hogy elru-
gaszkodjon a műsor is a hagyományos kereteitől: az ünnepi
héten az aktuális témák mellett a Mozaik tágabb csapatával,
a háttérben dolgozó rovatvezetők, szerkesztők munkájával
is megismerkedhetett a néző. Március 4-én pedig a World
Travel Shop utazási iroda által felajánlott törökországi uta-
zás nyertesét is kisorsolták. A nyereményjátékban azok ve-
hettek részt, akik olyan, Erdélyben élő vagy munkálkodó
személyt javasoltak a Mozaik vendégének, akinek a mun-
kája példaértékű lehet mások számára is.

Az Erdély TV Mozaik című műsora élőben követhető in-
terneten is hétköznaponként negyed 7-től a tévécsatorna
FB-oldalán. A beszélgetések és rovatok pedig újranézhetők
a YouTube-on.

A labdarúgó 1. ligás rájátszás 2. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Március 6., péntek:
* 20.30 óra: Gyurgyevói Astra – FC Botoşani (felsőház)
Március 7., szombat:
* 14.30 óra: Academica Clinceni – Konstancai Viitorul (alsóház)
* 21.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Bukaresti Dinamo (alsóház)
Március 8., vasárnap:
* 17.30 óra: Chindia Târgovişte – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (alsó-

ház)
* 20.30 óra: Bukaresti FCSB – CSU Craiova (felsőház)
Március 9., hétfő:
* 18.00 óra: FC Voluntari – Nagyszebeni Hermannstadt (alsóház)
* 20.30 óra: Medgyesi Gaz Metan – Kolozsvári CFR (felsőház)
Valamennyi mérkőzést élőben mutatja a DigiSport, a Telekom Sport és

a Look Sport/Plus. A Sepsi OSK meccséről magyarul közvetít a Maros-
vásárhelyi Rádió.

Hétvégi
sportműsor

LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjá-
nak 16. fordulójában, ma 15 órától: Szé-
kelyudvarhelyi FC – Szászrégeni Avântul.

A 4. liga elitcsoportjának 16. fordulójá-
ban, szombaton 11 órától: Nyárádszereda
– Erdőszentgyörgy, Nagysármás – Nyárád-
tői Unirea, Nyárádtői Viitorul – Segesvár
(Dózsa György-i pálya), Marosszentkirály-
Náznánfalva – Marosludas, Radnót – Ma-
rosvásárhelyi Atletic, Mezőszengyel –
Szováta, Ákosfalva – Marosoroszfalu.

KÉZILABDA. A női A osztály D cso-
portjának 16. fordulójában, szombaton 12
órától: Nagyváradi CSU – Marosvásárhe-
lyi CSM.

Világimanap Marosvásárhelyen 
A keresztény nők egyetemes világimanapját Marosvásár-
helyen március 6-án, pénteken 17 órai kezdettel tartják a
Szabadi úti (Egyesülés negyed) református templomban,
ökumenikusan. Az idei liturgikus anyagot a zimbabwei ke-
resztény nők állították össze, közölte az imanapi szerve-
zőbizottság nevében Menyhárt Katalin és Páter
Gyöngyvér.

Bukovinától az Al-Dunáig
Az EMKE Maros megyei szervezete szervezésében dr.
Ábrám Zoltán Bukovinától az Al-Dunáig c. könyvének be-
mutatójára kerül sor március 12-én, csütörtökön 18 órától
a Maros Művészegyüttes székhelyén (Arany János utca 2.
sz.). Bevezetőt mond Fazakas Ildikó, énekel Kásler
Magda, fellép a Tűzvarázs együttes. Moderátor Barabási
Attila-Csaba, a Maros megyei EMKE elnöke.

Szakmai nap 
a mesemondás varázsáról
A Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete március 8-án
délelőtt 9 órától Hamuban sült pogácsa címmel a mese-

mondás varázsáról szervez szakmai napot a marosvásár-
helyi Kultúrpalotában. Előadók: Zámborszky Eszter mis-
kolci mesemondó, mesepedagógus, Kádár Annamária
marosvásárhelyi pszichológus, Szabó Enikő sepsiszent-
györgyi mesemondó, meseterapeuta. A részletes prog-
ram, illetve a jelentkezési űrlap a Kulcs
Szociálpedagógusok Egyesülete honlapján található meg. 

Egylejes könyvek vására
A marosvásárhelyi, Arató utca 6. szám alatti Góbé antik-
váriumban március 7-én, szombaton újra megrendezik az
egy lejért elvihető könyvek vásárát. Az érdeklődőket 10 és
13 óra között várják az antikváriumba. A nőnap alkalmából
a hölgyek féláron, 50 baniért vihetnek haza könyvet.

Kosaras bál Szabédon
A helyi RMDSZ-választmány tagjai március 7-én, szomba-
ton 20 órától jótékonysági kosaras bált szerveznek a sza-
bédi művelődési otthonban. A mulatságra minden
szórakozni vágyó párt várnak. A rendezvény bevételét az
új székely kapu építésére fordítják. A jó hangulatról Dániel
Levente és zenekara gondoskodik, az estét további kultu-
rális műsorok színesítik. A bálon tombolajegyek is vásárol-
hatók, értékes nyeremények találnak gazdára, a
legszebben feldíszített kosarakat díjazzák. A belépő 50 lej
páronként.

Rajzkiállítás a víz napján
A marosvásárhelyi állatkert március 22-én a víz napját ün-
nepli. Ez alkalomból III–VI. osztályos diákok rajzaiból szer-
veznek kiállítást. Az alkotásokat az alábbi tematikákban
várják: Kreatív újrahasznosítás – vízi állatok és Tartsd tisz-
tán a vizeket. A rajzokat március 15-ig, naponta 7–17 óra
között lehet leadni az állatkert pénztáránál. Minden rajzon
fel kell tüntetni a készítő nevét és életkorát, valamint isko-
lája és pedagógusa nevét. Bővebb tájékoztatás a 0746-
799-057-es telefonszámon kérhető. 

Pup-up café találkozó
Március 7-én, szombaton újra házi kedvenceikkel várják
a kutya- és macskatartókat a marosvásárhelyi, George
Enescu utca 2. szám alatti 112 Coffee & Co kávézóba.
Délelőtt 10 órától este 10-ig bárki csatlakozhat az együtt-
léthez, ahol a szervezők – a 112 Coffee & Co mellett a Pet-
portrait.ro – ezúttal is megszervezik a hagyományos
adománygyűjtést a nélkülöző, gazdátlan állatok támoga-
tására. A résztvevők eledellel, játékokkal és egyéb hasz-
nos kiegészítőkkel is hozzájárulhatnak a gyűjtés
sikeréhez.

Védelem az erőszak áldozatainak 
A Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi
Igazgatóság március 4-étől befogad, védelmet és támo-
gatást nyújt azon Maros megyei személyek számára, akik
családon belüli erőszak áldozatává váltak. A segítségnyúj-
tást a Venus – együtt a biztonságos életért! elnevezésű
projekt teszi lehetővé, a Nők és Férfiak Esélyegyenlősé-
gének Országos Ügynöksége és az Európai Alapok Mi-
nisztériumával aláírt szerződés alapján. A családon belüli
erőszak áldozatai a dgaspmures.ro honlapján tájékozód-
hatnak, milyen feltételekkel vehetnek részt a programban. 

Aranypénz
Székely Ferenc beszélgetőkönyv-sorozata színes és át-
fogó képet nyújt erdélyi és Erdélyhez szorosan kapcsolódó
személyiségek nagy ívű, maradandó, korszakos munká-
járól. A legújabb, 8. kötet bemutatója március 11-én dél-
után 5 órától lesz a Bolyai téri unitárius egyházközség
Dersi János termében. A kötetben szereplő tíz személyi-
ség közül jelen lesz Farkas Árpád Kossuth-díjas költő,
Horváth Arany író, szerkesztő, Kilyén Ilka színművész,
Kuti Márta szerkesztő-publicista, Székely Szabó Zoltán
színművész, író. A kötetet Gáspár Sándor mutatja be, 
házigazda Nagy László unitárius lelkész. 

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor
17 órától 5–7 éveseknek, 18 órától 5 év alattiaknak. Mu-
zsikál Sinkó András, a Prücsök zenekar és az Öves együt-
tes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ,
Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma LEONÓRA és INEZ, 
holnap TAMÁS napja.
TAMÁS: arameus eredetű,
görög közvetítéssel érkezett
hozzánk. Jelentése: iker. 

6.,péntek
A Nap kel 

6 óra 52 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 16 perckor. 
Az év 66. napja, 

hátravan 300 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. március 5.

1 EUR 4,8086
1 USD 4,3072

100 HUF 1,4313
1 g ARANY 227,8001

IDŐJÁRÁS
Borús idő
Hőmérséklet:
max.120C
min.10C

Megyei hírek

Tavaszi fotókampány az Erdély TV-ben

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
16, 4, 43, 36, 5 + 7 NOROC PLUS: 7 7 6 8 4 8

35, 38, 3, 2, 21, 13 SUPER NOROC: 7 9 1 1 4 9

21, 39, 16, 6, 25, 10 NOROC: 0 8 1 6 4 8 6

RENDEZVÉNYEK

Weöres Sándor sorait idézve, fényben remegő vidékek
mottóval hirdette meg tavaszi fotókampányát az Erdélyi
Magyar Televízió. Ezúttal tavaszi tájat, hangulatot, pilla-
natot megörökítő fényképekkel lehet csatlakozni az akció-
hoz. A fotókampány márciusban indított részében is amatőr
és profi fotósok egyaránt jelentkezhetnek munkáikkal, ame-

lyeket az office@erdely.tv e-mail-címre vár a tévécsatorna.
A legalább 1920*1080 pixel felbontású, fekvő képek mű-
sorszignálként köszönnek majd vissza a képernyőről, a fotó
címének és készítőjének megjelölésével.

A történet folytatódik!
ErdélyiMagyarTelevízió

Mit láthat a néző vasárnap az Erdély TV-ben? 
Vasárnap 13:30-tól az Erdélyi Magyar Televízió Üzenet

szeretettelműsorának vendége Falusi Mariann magyaror-
szági dzsesszénekes, rádiós és televíziós műsorvezető. A
17 órakor kezdődő Hitéletműsor a múltba kalauzolja a né-
zőket. A Hitélet stábja egy hetet töltött Izraelben, ez idő
alatt nemcsak Jézus életének meghatározó helyszíneit járta

be, hanem a zsidóság története szempontjából kulcsfontos-
ságú eseményeket is felidézte, illetve a mai modern Izrael-
lel is próbált megismerkedni. Ezt követően, 17:30-kor
kezdődik a Pszichotrillák, amelyben Badics Petra és Kádár
Annamária pszichológus a napjainkban is aktuális pánik té-
máját járja körül.

Egyéves a Mozaik, a #napiszínes
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sem érnének sokat, mert a pénzügyi szabályok módosí-
tásához törvényeken kellene változtatni, ehhez pedig a
régi-új liberális kormánynak nincs parlamenti többsége.
És ha lenne is, az úgysem szavazna meg költségcsök-
kentő szabályokat választási esztendőben, mert a balkáni
politikusnak a pillanatnyi bizalmi index fontosabb az or-
szág jövőjénél. Tehát az uraknak egyelőre a legkisebb
bajuk is nagyobb lesz annál, mint hogy elkezdjenek költ-
ségeket faragni, arra már jobb nyerési eséllyel lehet fo-
gadni, hogy épkézláb pénzügyi döntéseket ebben az
esztendőben nem fogunk látni. Jó eséllyel kölcsönből
fogják megtartani az esztendő második felére beígért
osztogatást, mert választási évben senki nem fogja fel-
vállalni a kiadások elhalasztásával járó politikai vesz-
teséget. Ezért a jelenlegi aktív generáció, de ennek
gyerekei és unokái is fenntartanak majd egy meleg helyet
az utóbbi években kormányzó politikai réteg számára a
hálaimáikban, mert az utóbbi években divatba jött dő-
zsölés törlesztőszámláiba évtizednél is hosszabb ideig
kell majd pótolni, jut majd nekik is belőle. Ez az egyik, a
kötelezettségszegési eljárással járható bírságnál na-
gyobb baj ebben a helyzetben.

A másik pedig, hogy minél később látnak neki a dol-
gok rendbetételének, ami ilyen államháztartási helyzet-
ben nem is kérdés, hogy szükséges, annál fájdalmasabb
lesz a nadrágszíj összehúzása idelent, az adófizetői tér-
félen. 

Megjelent a Szülőföldön 
magyarul idei kiírása

Meghirdette a Szülőföldön magyarul külhoni támo-
gatási program 2020-as kiírását csütörtökön Temes-
váron Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A program ke-
retében azok a szülők igényelhetnek nevelési, okta-
tási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást,
akiknek a gyermekei Magyarország határain kívül
magyar tannyelvű óvodában, iskolában tanulnak,
vagy ahol ez nem lehetséges, választható tantárgy-
ként tanulják a magyart. A Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. által meghirdetett pályázat értelmében a magya-
rul tanuló gyerekek mindegyikét 22.400 forintos tá-
mogatás illeti meg, amelyet a szülők pályázat
benyújtásával igényelhetnek. Potápi Árpád János a
temesvári Bartók Béla gimnáziumban tartott sajtótá-
jékoztatón bejelentette: idén külön programot hirdet-
tek a jól tanuló és mellette jó sportteljesítményt
nyújtó külhoni magyar diákoknak. (MTI)

Szerződtek a Brassó–Segesvár
vasútvonal két szakaszának 
korszerűsítéséről

A Román Vasúttársaság (CFR) és a RailWorks tár-
sulás aláírta a csaknem 3 milliárd lejes szerződést
a Brassó–Segesvár vasútvonal két szakaszának –
Brassó–Apáca és Kaca–Segesvár – korszerűsítésé-
ről. A szakasz része a Rajna–Duna folyosónak. A
CFR csütörtöki közleménye szerint a most leszerző-
dött munkálatok nyomán lehetővé válik majd, hogy
a megújuló szakaszokon a vonatok sebessége el-
érje a 160 kilométer/órát. A munkálatokat vissza nem
térítendő, az európai hálózatfinanszírozási eszköz
(CEF) keretében biztosított forrásokból és az állami
költségvetésből finanszírozzák. A munkálatok elvég-
zésére a kezdési rendelettől számítva 108 hónap áll
a kivitelező rendelkezésére. A vasútvonalon két sín-
pár fut majd, és megújulnak ingatlanok, peronok,
alagutak, hidak, viaduktok is. (Mediafax)

Több mint 2800 diák 
kényszervakáción

Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint csü-
törtökön 2813 diák volt kénytelen otthon ülni azért,
mert az iskolák, óvodák felfüggesztették a tanítást
az influenzajárvány miatt. A legtöbb érintett oktatási
intézmény Bukarestben, valamint Brassó megyében
van. A tanítás felfüggesztése miatt otthon ülni kény-
szerülő diákok száma amúgy enyhe növekedést
mutat szerdához képest, de kisebb, mint a múlt
héten, amikor 5500 és 7000 közötti létszámokat je-
lentettek. (Mediafax)

Csökkent a három hónapos
bankközi hitelkamatláb

Két bázisponttal, évi 2,89 százalékról 2,87 száza-
lékra csökkent csütörtökön a lej alapú hitelek törlesz-
tőrészletét befolyásoló három hónapos bankközi
hitelkamatláb (ROBOR) – közölte a Román Nemzeti
Bank (BNR). Az elmúlt év elején évi 2,99 százalékon
állt a ROBOR, ami az idei év elejére 3,19 százalékra
nőtt. A jelzáloghitelesek esetében alkalmazott hat
hónapos bankközi hitelkamatláb a szerdán jegyzett
évi 3,04 százalékról 3,01 százalékra csökkent, a 12
hónapos ROBOR pedig évi 3,14 százalékról 3,12
százalékra mérséklődött. (Agerpres)

Ország – világ

Hivatalból vizsgálatot indított a nép ügyvédje Sorina
Pintea volt egészségügyi miniszter ügyében – jelen-
tette ki csütörtökön Renate Weber.

Az ombudsman az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva
azt mondta, az eddig rendelkezésére álló adatok alapján úgy
véli, hogy Pintea ügyében sérültek a betegjogok, végleges ha-
tározatot azonban csak azután hoznak, hogy a fővárosi rend-
őrség válaszol az ügyben feltett kérdéseikre.

„Az, hogy valakit vád alá helyeznek, megfosztanak szabad-
ságától, előzetes letartóztatásba kerül, vagy elítélik és börtön-
büntetést kell letöltenie, még nem jelenti azt, hogy elveszíti a
méltósághoz való vagy egyéb jogát. (…) Az élethez való jog-
ról nem is beszélve” – fogalmazott.

A nép ügyvédje azt mondta, többek között arra várnak vá-
laszt a bukaresti rendőrségtől, adottak-e a körülmények a fog-
dában egy bizonyos betegség megkívánta ellátás
biztosításához, hogy ez a betegség ne súlyosbodjon, ugyanak-
kor arra is kíváncsiak, hogy milyen módon és milyen eljárás
szerint szállítják a fogvatartottakat kórházba, mikor viszik
mentővel és mikor nem, milyen esetekben indokolt az illető
megbilincselése és mikor nem.

A vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt előzetes letar-
tóztatásban levő volt egészségügyi minisztert előbb hétfőn,

majd kedden is bekísérték a rendőrségi fogdából a kórházba.
Sorina Pintea egészségi állapotának rosszabbodására hivat-
kozva kérelmezte ezt. A médiában megjelent felvételek tanú-
sága szerint Pinteát megbilincselve kísérték be a kórházba.
A DNA azt állítja, nincs felelőssége az ügyben

Sem az üggyel foglalkozó ügyésznek, sem az Országos
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) keretében dolgozó rend-
őröknek nincs felelősségük az előzetes letartóztatásba helye-
zett személyek szállítását és kíséretét illetően, szögezi le a
DNA csütörtökön kiadott közleményében, arra utalva, hogy
az előzetes letartóztatásban lévő volt egészségügyi minisztert
kedden megbilincselve, rendőrautóval vitték kórházi vizsgá-
latra. „Mi több, az előzetes letartóztatásba helyezés elrende-
lését követően az ügyészeknek nem áll jogukban beleszólni a
fogvatartási helyen foganatosított eljárásokba” – szögezi le
közleményében a DNA.

Rámutat ugyanakkor, hogy az eljárásokért kizárólag az az
intézmény felel, amelynél az előzetes letartóztatásban levő
személyt, ebben az esetben Sorina Pinteát elhelyezték.

„Nyomatékosítjuk, hogy amíg a gyanúsított a DNA al-
kalmazottainak a felügyelete alatt volt, nem kerültek nyil-
vánosságra felvételek róla” – állítja az ügyészség.
(Agerpres)

Vizsgálatot indított a nép ügyvédje 
Sorina Pintea ügyében

Harmincnyolc személy van karanténban az ország-
ban koronavírus-veszély miatt, 11.311-et pedig ott-
honukban különítettek el és tartanak megfigyelés
alatt – jelentette csütörtökön a Stratégiai Kommu-
nikációs Csoport.

A csoport szerint jelenleg az országban hat koronavírussal
fertőzött személy van, de az elsőként diagnosztizált páciens
már felgyógyult – két, 24 óra után végzett teszteredménye ne-
gatív lett – és kiengedték a kórházból.

A másik öt pácienst a kolozsvári, temesvári és iaşi-i járvány-
kórházban kezelik, egészségi állapotuk jó.

A hatóságok folytatják a járványtani vizsgálatot Suceaván
és Temesváron, hogy mindenkit azonosítsanak, akikkel a két,
szerdán koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált páciens érint-
kezett.

„Felszólítjuk a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak ro-
konait, hogy tartsák be a karanténra vonatkozó előírásokat, és
ne próbálják meglátogatni a beutalt pácienseket, mivel gyó-
gyulásukig teljes elszigeteltségben tartják őket a kórházban”
– közölte a Stratégiai Kommunikációs Csoport.

A közlemény rámutat, hogy ki fogják engedni a japán kór-
házból azt a két román állampolgárt, akiknél korábban koro-
navírus-fertőzést mutattak ki, és időközben meggyógyultak.
Ők visszatérnek Romániába.

A szerdai nap folyamán 1011 hívás futott be az állampol-
gárok rendelkezésére bocsátott zöldszámra (0800-800-358),
amelyen információkat kérhetnek a koronavírussal kapcsolat-

ban, a 112-es sürgősségi számon pedig 69 hívást regisztráltak
ebben a témában.

A Stratégiai Kommunikációs Csoport ismételten felhívja a
lakosság figyelmét, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tá-
jékozódjanak a témáról, információkért az erre a célra létesített
zöldszámot hívják. A külföldön élő román állampolgárok a
+4021.320.20.20-as telefonszámon érdeklődhetnek a megbe-
tegedés megelőzésének módjáról.

A hatóság szerint március 4-éig összesen 3351 esetet jelen-
tettek az Európai Unió térségéből, illetve az Egyesült Király-
ság, Monaco, San Marino, Svájc és Andorra területéről. A
legtöbb esetet Olaszországban, Franciaországban, Spanyolor-
szágban és az Egyesült Királyságban regisztrálták. 
Akár 113 milliárd dollár kár is érheti a légi közlekedést

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) arra figyel-
meztet, hogy a koronavírus-járvány miatt akár 113 milliárd
dollár kár is érheti a légi közlekedést.

A montreali székhelyű, háromszáz légitársaságot képviselő
kereskedelmi szervezet MTI-hez eljuttatott, frissített előrejel-
zésében már azzal számol, hogy a legjobb esetben is 63 milli-
árd dollár kár keletkezik, de a fertőzések továbbgyűrűzése
esetén 113 milliárd dollárra rúghat a légi közlekedési szektort
ért kár, és ez csak az utasszállító cégekre vonatkozik, arról az
IATA-nak nincsenek becslései, hogy az áruszállítási piacra mi
vár.

Amennyiben nem sikerül megállítani a vírus terjedését, a
légitársaságok árbevétele és utasforgalma átlagosan 19 száza-

lékkal csökkenhet, de Ázsia-Óceániá-
ban és a Közel-Keleten ez akár 23
százalék is lehet.

Az IATA felhívta a figyelmet arra is,
hogy bár az olaj hordónkénti ára 13
dollárral csökkent a járvány kitörése
óta, az ebből származó mintegy 28
milliárd dollár nyereség aligha lesz
képes önmagában enyhíteni a negatív
hatásokat.

Alexandre de Juniac, az IATA
elnök-vezérigazgatója a közlemény-
ben azt mondta, a légitársaságok min-
dent megtesznek, hogy fenntartsák
üzemelésüket, de a kormányoknak
adókedvezményekkel kellene segíte-
niük az iparágat. Korábbi előrejelzésé-
ben az IATA még 30 milliárd dolláros
kárral és Ázsiában 13 százalékos 
forgalomcsökkenéssel számolt.
(hírösszefoglaló)

Koronavírus
Hat fertőzött az országban

Február közepétől ismét megjelentek a medvék
Maros megye egyes településein, Marosugrán 11
juhot ölt meg a nagyvad az elmúlt héten – tájékoz-
tatott Dănuţ Ştefănescu, a Maros Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség vezetője.

Dănuţ Ştefănescu úgy nyilatkozott az Agerpres hírügynök-
ségnek, hogy eddig nyolc, medve okozta kárt jeleztek, így mi-
nisztériumi engedélyt kértek egy vadállat eltávolítására.

Elmondta, az elmúlt héten Marosugra területén többször is
garázdálkodott egy medve, 11 juhot megölt.

Az új vadászati törvény szerint május 15-éig kell jóvá-
hagyni a beavatkozási és megelőzési kvótákat. Ez utóbbi új-
donság, és az a szerepe, hogy elejét vegye a vadkároknak –
magyarázta az ügynökségvezető, aki azt is elmondta: a meg-
előzési kvótába szerinte azokat a medvéket kellene beleszá-

molni, amelyek mezőn élnek, azért hatolnak be a gazdasá-
gokba, mert nincs megfelelő életterük.

Mara Togănel, Maros megye prefektusa szerdán összehívta
a vadkárokkal foglalkozó munkacsoportot. A megbeszélés
eredményeként a prefektusi hivatal felterjeszti a környezetvé-
delmi minisztériumhoz az általa javasolt megelőzési kvótákat.
A prefektúra figyelmezteti a lakosságot, hogy medve felbuk-
kanása esetén a 112-es segélyhívó számon kell értesíteni a ha-
tóságokat. Ha pedig gazdaságban okozott kárt a vad, a
vadászati alapnak kell kérnie a medve eltávolítására vonatkozó
engedélyt a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökségtől.

A Maros megyei hatóságok készek azonnal fellépni a
medve felbukkanása okozta sürgősségi helyzetekben, a hatá-
lyos törvények tiszteletben tartásával – teszi hozzá a prefektúra
közleménye.

Ismét megjelentek a településeken a medvék

Milliárdos vicc
(Folytatás az 1. oldalról)
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számolva – ennek a 80-85%-át az
önkormányzat működési költsége-
ire fordítjuk, csak a fennmaradt
részt szánhatjuk beruházásokra.
Várhatóan még 17 millió lej héa-
visszatérítést kaphatunk, és az okta-
tási intézményekben dolgozók fize-
tésére is adnak a
tanügyminisztériumtól. A tavalyhoz
képest nőtt a jövedelmünk, de ez el-
sősorban a már aláírt, az idén finan-
szírozásra kerülő uniós
projektekből bejövő összegnek kö-
szönhető. Azon igyekeztünk, hogy
a rendelkezésünkre álló összeget
arányosan osszuk el a kiadásokra.
Biztosítanunk kellett az uniós pá-
lyázatokhoz szükséges önrészt,
majd, ahogy lehetett, igyekeztünk
lefedni a szükséges költségeket. Az
otthoni beteggondozásra nem sike-
rült az év végéig biztosítani a teljes
költséget. A szükséglet 5,1 millió lej
lenne, 4,9 milliót különítettünk el
rá, reméljük, a költségvetés-kiegé-
szítéskor találunk megfelelő forrást,
hogy fedezzük a szociális szolgálta-
tás kiadásait. Vitatéma volt a ta-
nácsülésen a kulturális programok
támogatása. Az RMDSZ-frakció
véleménye az, hogy az idén is na-
gyon sok pénzt – 900.000 lejt – fo-
gadott el a tanács kulturális
rendezvényekre. Tavaly jeleztük,
hogy szeretnénk visszafogni a fö-
lösleges költekezést. Javaslatomra
sikerült csökkentenünk a kiadáso-
kat, így jóval kisebb összeggel tá-
mogattuk, mint az előző években, a
ratosnyai, görgényszentimrei napo-
kat, a szászrégeni városnapok költ-
ségeit is a főtér aszfaltozására
fordítottuk, továbbá sikerült a helyi
rendőrségnek új autót vásárolni. Az
idén elfogadtuk ugyan a költségve-
tést, de továbbra is jeleztük, hogy
néhány tételre nagyon sok pénzt
szánt a polgármester asszony, mint
például a március 8-i ünnepség,
ahol a javaslatban 25.000 lej szere-
pelt, itt 19.000 lejre szerettük volna
csökkenteni a tételt, de más pártok
képviselői nem fogadták el. Annyit
elértünk, hogy a különböző esemé-
nyekre szánt tételeket a rendezvé-
nyek előtt külön-külön
újratárgyaljuk. 

– Korábban említette, hogy a be-
vételt az uniós forrásokból támoga-
tott beruházásokra szánt
pénzösszegek növelték. Milyen ter-
vekről van szó?

– Három nagyobb terv áll végre-
hajtás előtt, ez azt jelenti, hogy a
gyulafehérvári régióközpontban
már aláírták a finanszírozási szerző-
dést, következik a feladatfüzetek

összeállítása, a kivitelezők verseny-
tárgyalás általi kiválasztása, majd a
munkálatok elvégzése. Ez a folya-
mat elhúzódhat, de garancia van
arra, hogy a támogatást megkapjuk,
így számíthatunk a költségvetésben
is megjelenített jövedelemre. Az
idén tehát ennek tükrében 57,3 mil-
lió lejt szánunk beruházásra. Ezek
közül a legnagyobb a mobilitási
terv, amelyre a regionális operatív
program (POR) 3.2-es pályázati ki-
írása alapján kértünk és kaptunk fi-
nanszírozást az uniótól. A megítélt
összeg 31.709.344 lej. A szerződés
alapján teljesen felújíthatjuk az
Axente Sever, Herbus, Akácos és
Mező utcákat, 10 elektromos autó-
buszt vásárolhatunk, rehabilitá-
lunk két autóbusz-megállót
(végállomást), az Akácos utcában
az egyik irányból még egy sávot
létesítünk. A projekt 2017-ben in-
dult, 2023-ban kell lezárni. A má-
sodik uniós program a 3-as számú
napközi otthon korszerűsítése. A
projekt összértéke 4.154.815 lej,
amiből a vissza nem térítendő hitel
4.061.270 lej. Mivel a pályázat az
oktatás minőségének, infrastruktú-
rájának a javítását célozza, a nyí-
lászárók és az épületgépészet
felújítása mellett két hónapig két
idős személyt is alkalmazhatunk,
elkészülhet a szelektív hulladéktá-
roló, továbbá digitális oktatási
rendszert is kiépíthetünk, és lesz
játszótér is az udvaron. Hasonló
irányú a másik terv is, a radnótfá-
jai régi, üresen maradt iskola he-
lyébe létrehozzuk a Boldog
Manók (Spiriduşii veseli) bölcső-
dét az egykori épület teljes felújí-
tásával, kibővítésével, majd az
épületet ellátjuk a megfelelő bútor-
zattal, tanfelszereléssel. Erre a tá-
mogatás értéke 3.745.366 lej, az
önrész 1 millió lej. Ha kész lesz, 25

gyerekkel foglalkozhatnak majd a
bölcsődében. 

Várólistán van, és reméljük, hogy
a második pályázati kiírásnál a még
rendelkezésünkre álló uniós pénz-
ből sikerül elvégezni a Petru Maior
iskola felújítását, ami 5,9 millió
lejbe kerülne. A tervek között sze-
repel a Florea Bogdan általános is-
kola és az Abafájai útnak – a főtéri
katolikus templom és a Kastély utca
közötti szakasz – a teljes felújítása.
A projekt értéke 23.144.923 lej, re-
méljük, hogy a kis- és közepes mé-
retű városok életszínvonalának
növelésére szánt regionális operatív
program keretében támogatják
majd. Ugyancsak e kiírás alapján
pályáztunk a stadion melletti Ifjú-
sági park teljes felújítására és a
Kohl István múzeum épületének
felépítésére, berendezésére. Erre
23.285.600 lejt kértünk. Mindkét
pályázat elbírálás alatt áll. A hazai
vidékfejlesztési program alapján
(PNDL) kértünk támogatást még az
Alexandru Ceuşianu iskola két épü-
letszárnyának a bővítésére, ennek
értéke 2.843.000 lej, amiből a kor-
mánytámogatás 1.894.000, az ön-
rész 948.000 lej. Az Országos
Beruházási Alapból szeretnénk fel-
újítani, átalakítani a főtéren a Patria
mozit, erre 11.2 millió lejt kértünk,
egyelőre a hatóság műszaki bizott-
sága újból engedélyezte a tervet. A
munka azért késik, mert az új tűz-
védelmi szabályoknak megfelelően
át kellett alakítani a tervet. Számí-
tunk arra, hogy erre is kapunk majd
pénzt. 

– Ezek olyan tervek, amelyeknek
a kivitelezésére – ismerve a hazai
hosszas eljárást – aligha kerülhet
az év végére vagy a jövő év elején
sor. Van-e olyan beruházási terv,
amelynek nyomát már láthatják a
régeniek? 

– Igen, talán leghamarabb a vá-
rosi kórház udvarán látható két be-
ruházást említhetem, amelyeket
még ebben a hónapban befejez a ki-
vitelező, és a létesítményeket át is
adhatjuk. Az egyik az egykori ka-
zánház épületében létesítendő CT-
egység. A befektetett összeg
2.260.000 lej, ebből átalakítottuk
az épületet és megvásároltuk a
komputertomográfot. A kormány
1,5 millió lejt adott, az önrész
760.000 lej volt. Hamarosan meg-
nyithatjuk az udvaron a sürgősségi
rohammentő szolgálat számára lé-
tesített egységet, amelyet konténe-
rekből alakítottunk ki. Sajnos, csak
ez a lehetőség volt, mert a városi
kórház tulajdonjogáért pereskedik
az ortodox egyház és az önkor-

mányzat. A munkálatok itt is a vége
felé járnak. 

Épül a szociális tömbház a Her-
bus utcában. Tavaly elkészült az
alap, ahogy az időjárás engedi, tel-
jes gőzzel folytatódnak a munkála-
tok. A projekt összértéke 8.626.443
lej, amiből 7,5 millió kormánytá-
mogatás és 1,1 millió lej önrész.
Ötven lakást alakítunk ki. Nagy
szükség volt erre, több mint 200-
an vannak a várólistán, hogy szo-
ciális lakást kapjanak. Azt is
láthatják a szászrégeniek, hogy
nemsokára befejeződik a nagypia-
con a vásárcsarnok. 70%-ban ké-
szült el, az Országos Beruházási
Alap (CNI) finanszírozza, értéke
11,8 millió lej, az önrész 2,8 millió
lej. Továbbá az önkormányzat
megvásárolt és lebontott két ma-
gánházat az Axente Sever utcában.
Aki arra jár autóval, láthatta, hogy
a Herbus utca felé igen nehéz volt
lehajtani a Maros-hídról, így most
ezzel az átalakítással teret nyi-
tunk, ahol megkönnyítjük a közle-
kedést. Ezt saját költségvetésből
oldottuk meg, 480.000 lejből. Be-
fejeződött az Akácos utca szenny-
vízhálózatának a kiépítése, ami
884.000 lejbe került, és hozzáfog-
tunk a Kemény János utca ivóvíz-
és csatornahálózatának a bővítésé-
hez, ami 485.649 lejt kóstál. Nem
látványos ugyan, de hozzá kell
tennem, hogy sikerült a helyi költ-
ségvetésből megvásárolni egy szét-
szedhető korcsolyapályát teljes
hűtőberendezéssel együtt, 650.000
lejért, így nem kell bérelnünk
évente az Ifjúsági parkban felállí-
tandó pályához. 

– Volt-e olyan tétele az idei költ-
ségvetésnek, amelyre a vita során
kifejezetten az alpolgármester, a
helyi tanács RMDSZ-frakciója kért
pénzt? 

– Négy területen kértünk költség-
vetés-módosítást. 200.000 lejt szán-
nánk a közüzemek udvarán
megépítendő autóbuszgarázsra. Az

említett mobilitási terv erre nem
szán pénzt, így abból az elgondolás-
ból, hogy a megvásárolandó új bu-
szoknak megfelelő garázsa legyen,
elkülönítettük ezt az összeget. A
második egy kivitelezhető kerék-
párútra vonatkozott a Maros-gáttól
a nagy hídig terjedő 2,8 km-es sza-
kaszon, a gáton haladna. Az utat le-
aszfaltoztatnánk, lámpatestekkel,
padokkal látnánk el. A tervezésre
80.000, a kivitelezésre újabb
200.000 lejt terveztünk. Továbbá,
mivel úgy tűnik, hogy országos
szinten 2030-tól bevezetik a meleg
ebéd programot az iskolákban, ja-
vasoltuk, hogy a meglévő kantino-
kat újítsuk fel. Első lépésként
200.000 lejt különítettünk el a Petru
Maior iskolában lévő étteremre,
ahol jelenleg asztalosműhely van. A
továbbiakban tervbe vettük a Lu-
cian Blagában levő étkezde felújítá-
sát. Végül, de nem utolsósorban
javasoltuk a Lidl áruház előtti for-
galmi csomópont átrendezését, ami
jelenleg nemhogy megkönnyítené,
de akadályozza a forgalmat. Erre
150.000 lejt szánnánk saját költség-
vetésből. Remélem, a kulturális
költségekből sikerül még lefarag-
nunk, mert sokkal fontosabbnak
tartjuk a kátyúzást vagy akár a ter-
vezett 28 gyalogátjáró LED-égős
lámpatestekkel való megvilágítását,
újabb villanyrendőrös gyalogátjá-
rók létesítését, amire egyelőre nem
sok pénz ígérkezik. 

– Végül sikerült kialakítani a
konszenzust? 

– Sajnos nem, a liberálisok nem
szavazták meg a költségvetést, más
tételekre helyezték volna a hang-
súlyt. Azt is figyelembe kell venni,
hogy kampányévben vagyunk, és a
valótlan ígérgetések megtéveszthe-
tik az embereket. Azon igye-
keztünk, hogy racionális, megvaló-
sítható költségvetést állítsunk 
össze minden szászrégeni számára,
hogy a valós városfejlesztést szol-
gálja. 
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Szászrégeni tervek a költségvetés tükrében

Az utóbbi időben vitára adott okot a kor-
mány azon szándéka, hogy korlátozza szabad
tartásban a sertéstenyésztést. A tervezett ren-
delet azonban nem általánosan a háztáji ser-
téstenyésztést, hanem a sertések szabad
legelőterületeken, esztenákon, nyári szállás-
helyeken és erdők közelében tartását korlá-
tozná. A kilátásba helyezett rendelkezés célja
visszaszorítani az afrikai sertéspestis elterje-
dését és hogy a házi sertések ne érintkezze-
nek a betegséget leginkább terjesztő
vaddisznókkal. Az ügy tisztázásáért az Orszá-
gos Állategészségügyi és Élelmiszer-bizton-
sági Hatóság a következő közleményt hozta
nyilvánosságra: 

Az Országos Állategészségügyi és Élelmi-
szer-biztonsági Hatóság nem tiltja és nem kor-
látozza a háztáji sertéstenyésztést. Az
országos hatóság a jogszabályoknak megfele-
lően közvitára bocsátott egy olyan rendeletet,
amely megállapítja azokat a minimális sertés-
tenyésztési szabályokat, amelyeket a háztáji
(nem professzionális) gazdaságokban be kell
tartani, ugyanakkor ezek egyaránt vonatkoz-
nak a kisebb, nyereségcélú farmokra és a
nagyüzemű tenyésztőkre is. A javaslat célja

olyan megoldásokat keresni, amelyekkel a
háztáji gazdaságokban és a farmokon csök-
kenthető a sertéspestisvírus terjedése. Jelenleg
is Romániában több mint 100 millió euró kár-
térítést fizetnek a sertéstenyésztőknek. 

A farmerek, húsfeldolgozók egyesületeivel
való konzultálást követően egy olyan közös
(állategészségügyi hatóság és mezőgazdasági
minisztérium) rendelet született, amely leszö-
gezi az általános közegészségügyi és biológiai
biztonsági szabályokat. 

Az országos állategészségügyi hatóság ér-
deke, hogy mielőbb megfelelő megoldást ta-
láljon a sertéspestis megfékezésére úgy, hogy
támogassa az állattenyésztőket, így nem tiltja
a háztáji sertéstartást, az embereknek to-
vábbra is lehetőségük lesz folytatni ezt a ha-
gyományos tevékenységet. 

Biztosítjuk a sertéstenyésztőket, hogy a
háztáji gazdaságokban, az A típusú kereske-
delmi jellegű farmokon továbbra is tarthatnak
disznót, betartva a szervezési formának meg-
felelő biológiai biztonsági szabályokat. 

AzOrszágosÁllategészségügyi
ésÉlelmiszer-biztonságiHatóság

kommunikációsosztálya

Közvita témája a sertéstenyésztés 
Florin Cîţu ügyvivő pénzügyminisz-
ter és miniszterelnök-jelölt szerint
Bukarestnek hiteles és fenntartható
terve van az államháztartási hiány
csökkentésére.

A tárcavezető ezt szerdán mondta egy
közösségi oldalon közzétett videoüzenet-
ben, miután az Európai Bizottság elindí-
totta Románia ellen a
túlzottdeficit-eljárást.

A pénzügyminiszter elmondta, hogy az
elmúlt három hónapban egyeztetett Brüsz-
szellel, az uniós végrehajtó szerv pedig el-
fogadta Románia valamennyi javaslatát,
vagyis elfogadta azokat a terveket, amelyek
az államháztartási hiány csökkentésére irá-
nyulnak. Úgy vélte, ez azt jelenti, hogy a
brüsszeli szakértők bíznak a bukaresti kor-
mányban.

Az Európai Bizottság már február végén
kilátásba helyezte, hogy túlzottdeficit-eljá-
rást indít Románia ellen, miután a költség-
vetési hiány 2019-ben meghaladta a bruttó
hazai termék (GDP) 3 százalékát, és várha-

tóan 3 százalék felett marad az idén és
2021-ben is.

A sajtó közlése szerint az Európai Bizott-
ság szerdán több javaslatot is megfogalma-
zott Románia számára, eszerint
Bukarestnek legkésőbb 2022-ig véget kell
vetnie a túlzott költségvetési hiánynak. Ja-
vaslatuk szerint 2020-ban 3,6 százalék,
2021-ben 3,4 százalék kellene hogy legyen
a deficit a GDP-hez mérten, majd 2022-ben
2,8 százalék. Brüsszel szeptember közepéig
vár Romániától részletes tervet a költség-
vetés egyensúlyának visszaállítása érdeké-
ben – derül ki a dokumentumból.

A román államháztartás a GDP-hez mér-
ten 4,6 százalékos hiánnyal zárta a tavalyi
évet. A kormány az idén 3,6 százalékos de-
ficitre számít. Ugyanakkor a Költségvetési
Tanács január végén figyelmeztette a kabi-
netet, hogy amennyiben nem kezdi el már
az idén a fiskális konszolidációt, az év
végén 4,6-4,8 százalékra nőhet a deficit,
majd 2021-ben 6 százalék fölé, 2022-ben 7
százalék fölé emelkedhet. (MTI)

Florin Cîţu szerint van hiteles terv az
államháztartási hiány csökkentésére

(Folytatás az 1. oldalról)



A Kvab zenekar tagjai Balázs-
Bécsi Eszter és Lőrincz Árpád,
akik nemcsak a zenekarban,
hanem a magánéletben is egy
párt alkotnak. 2018-ban
kezdtek el saját dalokat írni,
és 2019-ben koncerteztek
először. Annak ellenére, hogy
új a zenekar, már meg is je-
lent az első albumuk, ami
csupa magyar zeneszámból
áll. Repertoárjukban megta-
lálhatók angol zeneszámok,
feldolgozások, és megzenésí-
tett versek is színesítik az elő-
adásukat. A Kvab zenekar
március elsején koncertezett
a Marosvásárhelyi Rádió 3-as
stúdiójában, a Kotta meghí-
vottjaiként. A koncert után
Eszter és Árpád a kérdése-
inkre is válaszolt.

– Hogyan kezdődött a Kvab zene-
kar története?

– E.: A zenekar azután jött létre,
miután találkoztunk és összejöt-
tünk, azaz először volt a találkozás
és a szerelem, utána pedig a zene-
kar. Az indítólöket talán az volt,
hogy még a kapcsolatunk legelején
Árpi írt nekem egy dalt. Erre én pár
hónappal később szintén dallal vá-
laszoltam. Ezek elindítottak egy
láncreakciót, és elkezdtünk dalokat
írogatni. Mivel távkapcsolatban
voltunk, az is megtörtént, hogy
Skype-on vagy Messengeren írtuk a
dalokat. Egyszer csak azon kaptuk
magunkat, hogy összegyűlt egy
koncertre való saját dal, és kellene
kezdeni velük valamit.

– Árpád, pár hónapra válaszolt
Eszter a dalodra. Milyen volt addig
várni?

– Olyan, mint amikor valakivel
Messengeren beszélgetsz, és látod,
hogy látta, de nem válaszol. A vic-
cet félretéve, nem feltétlenül így
volt. A dalt megírtam, elküldtem, és
Eszter reakciója azonnali volt. A vá-
laszdalból részleteket már két hét
után kaptam, a teljes dal elkészülé-
séig kb. két hónapot kellett várnom.
De mi közben már egy párt alkot-
tunk.

– Hogyan jött az ötlet, hogy ver-
seket dolgoztok fel?

– Á.: Én már régebben foglalkoz-
tyam vele egy másik zenekarban,
amelynek tagja voltam. A versfel-
dolgozás szerintem azért nagyon jó,
mert tölti a koncertet. Minden zene-
karnak van egy zenei repertoárja,
egy zenei ízlése, és ezt versek segít-
ségével meg lehet mutatni. Ott van
a zenei alátét, ott vannak a versek,
csak hozzá kell nyúlni, és meg is
van a dal. Most, ahogy fejlődünk,
megpróbálunk tudatosan keresni
egy-egy verset, és ahhoz írni dalt.
Ez véleményem szerint fontos, mert
ahogy látom, kezd újra divatba
jönni a versolvasás, ezért is készí-
tünk versfeldolgozásokat.

– E.: Ezenkívül pedig színesíti is
az egészet, mert a versekkel még
több érdeklődőt össze lehet gyűj-
teni. Hiszen lehet, hogy valaki
pont az egyik versfeldolgozásért
hallgat meg minket, és ha már ott
van, végighallgatja a többi zene-
számunkat is

– Milyen párkapcsolatban lenni,
és így együtt dolgozni?

– Á.: Borzasztó. Egy egyszerű
párkapcsolatnál a felek elmennek

munkába, egyetemre, iskolába, és
miután az lejár, megbeszélik, hogy
milyen volt a nap, eldöntik vagy
nem döntik el, hogy hol vacsoráz-
nak, megnéznek egy sorozatot, és
ezzel le is járt a nap. Ezzel szem-
ben, mivel mi koncertre is kell ké-
szüljünk, valamint dalokat írunk,
ez a rész teljesen kiesik. Az egye-
temi programunk nem talál, tehát
körülbelül este nyolckor találko-
zunk, és ahelyett, hogy az időt egy-
mással töltenénk, arra fordítjuk,
hogy gyakorolunk és zenélünk,
mert ez is munka, komolyan kell
venni. Nem lehet sorozatnézés
közben dalokat gyakorolni. Komo-
lyan hozzáállunk, pont mint egy
nagyzenekar. 

– E.: Amikor próbálunk, mindig
rám kell szólni, hogy akkor most
gyakorolunk, most nem kapcsolat-
ban vagyunk, most munka van, el
kell választani a kettőt.

– Mondtátok, hogy egyetemre
jártok. Mit tanultok?

– E.: Én színművészetin vagyok
elsőéves hallgató Kolozsváron,
Árpád pedig állatorvosin ötödéves,
szintén Kolozsváron.

– Hogyan kapcsolódik az állator-
vosihoz a zenélés?

– Á.: Vagy hogy jött a zenéléshez
az állatorvosi? Nem tudok erre vá-
laszolni. Én a zenéléssel – termé-
szetesen nagyon alapszinten –,
tízévesen kezdtem el foglalkozni.
Akkor beírattak szintetizátorozni,
azután elkezdtem dobolni és gitá-
rozni. Utána született meg az előző
zenekarom, ahol főleg feldolgozá-
sokat készítettünk. Amikor pedig
elkezdődött az egyetem, és felkerül-
tem Kolozsvárra, vittem magammal
egy gitárt, hogy ne unatkozzak dél-

utánonként. Valahogy így, hobbi-
ként indult, később megpróbáltunk
dalt írni, aztán még egy dalt, és ki-
alakult a zenélés.

– Milyen hangszereken játsztok?
Árpád, nálad láttam egy nagyon ér-
dekes „mutáns” gitárt, arról is ejt-
sünk pár szót.

– Á.: Ezt a „mutáns” gitárt most
nem használtam ki. Kétnyakú gitár,
van rajta egy basszusgitár és egy
hathúros elektromos gitár. Főként
akkor használom, amikor egyedül
játszom, van egy ilyen zenei pro-
dukcióm, ahol felveszek és egy-
másra teszek dobot, gitárt és
basszust, ilyenkor zenekari hang-
zásban szólalnak meg a dalok.
Ebben a felállásban, mivel Eszter
nagyon sokat játszik a zongorán és
az orgonán, nagyon sok basszus
részt eljátszik, s így nincs amiért
megkavarni a basszusgitárral. Tehát
csak a gitár részét használom, de
Kolozsváron csak ez a hangszerem
van, ezt használom. 

– E.: Én zongorázni tanultam
több évig, aztán volt egy nagy sza-
kadék, mert más dolgok érdekeltek.
Ezután pedig ismét elkezdtem zon-
gorát tanulni. Tulajdonképpen az
ének volt itt a fő feladatom, és most
még pluszban csörgök ilyen-olyan
tojásokon és basszusgitározok a
szintetizátoron.

– Hogyan jött a névválasztás?
Mit jelent a Kvab?

– Á.: Azt is mondhatnánk, hogy
nem jelent semmit. Az elején erre is
törekedtünk. Az volt a cél, hogy le-
gyen egy-két szótagú név, amit
könnyű megjegyezni, ha valaki látja
valahova felírva, tűnjön fel, legyen
vagány. De azért jelent is valamit,
amikor kerestük, találtunk egy
angol szót: quab, ami azt jelenti,
hogy még nem teljesen kifejlett,
még nem teljesen kész, ezt magya-
rosítottuk egy kicsit, így született
meg a Kvab elnevezés. Miután
megvolt, elkészítettem a Kvab lo-
góját, és elküldtem az egyik bará-
tomnak, mire ő rögtön azt kérdezte,
hogy Kvab: azaz Ketten Vagytok A
Bandában? Bevallom, nem gondol-
tunk erre, de azóta ezt mondjuk.

– Mi lenne most számotokra egy
nagy siker, amire a későbbiekben
boldogan és büszkén gondolnátok
vissza?

– E.: Igazából Árpád nagy álma,
de én egyetértek vele. Azt szeret-
nénk, hogy alkossunk egy 40-50
perces összefüggő zenei darabot, és
ebből szülessen koncert, ami egy-
ben színdarab is. Olyan lenne, mint
a Hobo vagy az újabb Lovasi-dara-
bok, hogy elviszik a színházba, az
emberek beülnek és meghallgatják,
van egy összefüggő darab szöveg
és zene szempontjából egyaránt. Ez
az egyik nagy álmunk. Emellett
pedig szeretnénk minél több feszti-
válra eljutni. Jó lenne látni, hogy az
emberek egy pohár valamivel áll-
nak, kettőt jobbra, kettőt balra lép-
nek a zenénkre, és közben
mosolyognak. Ez nagy siker lenne
számunkra.

– Van kilátásban valamilyen fesz-
tivál ahol felléptek idén?

– Á.: Idénre még sajnos nincs, de
a nyár még messze van, reményke-
dünk. Nyilván próbálunk egy-két
fesztiválnak anyagot küldeni. Pél-
dául próbálkoztunk az Ördögkatlan-
nál, de ők sajnos nem tudnak
fogadni zenekarokat. Ezenkívül
akartunk küldeni a Fishing on Or-
fűre, de az szesszió ideje alatt van,
pedig náluk van egy ilyen tehetség-
kereső rész, azaz ők felajánlanak le-
hetőséget kezdő zenekaroknak.
Nagyon szívesen elmennénk oda,
reméljük, hogy egyszer összejön.
Abban is reménykedünk, hogy
hátha valaki azt mondja, tetszik,
amit csinálunk, és elhív, ha nem is
egy fesztiválra, hanem nyáron egy
kinti eseményre, ahol fellép egy-két
hozzánk hasonló zenekar. 

– E.: Az itthoni fesztiválokra is
nagyon szívesen elmennénk, a
Vibe-ra vagy a Double Rise-ra, csak
sajnos még nem ismernek. De hátha
érdeklődnek majd irántunk…

– Kolozsváron szoktatok valahol
játszani? Gondolok itt kávézókra,
szórakozóhelyekre…

– Á.: Volt két koncertünk, kisebb
kávézókban. Úgy történt, hogy ír-
tunk az adott helyre, hogy ezek va-
gyunk, ilyen stílust játszunk, és
megkérdeztük, érdekli-e őket. Ha
azt mondják, hogy igen, akkor me-
gyünk és zenélünk. Ugyanígy a szü-
lővárosunkban, Csíkszeredában is
zenéltünk a Grund kocsmában.

– E.: Ezenkívül pedig Budapes-
ten egy kis borozóban zenéltünk. Ez
volt a legtávolabbi pont eddig, de
reméljük, még kapunk meghívást,
vagy beleegyeznek abba, hogy az
adott helyen zenéljünk. Mindenhol
jóleső érzés zenélni.

– Hogyan látjátok, mennyire
lehet manapság megélni zenélés-
ből?

– Á.: Felmerül a kérdés, hogy
milyen zenélésből és milyen szin-
ten. Nem titkolom, hogy én ezt a
popkultúrát nem szeretem. Ez sok
televíziós és rádiós megjelenéssel
jár, és lehet, hogy kap érte pénzt az
ember. Nem tudom, egyáltalán oda-
való vagyok-e, illetve van-e olyan
zenénk, ami illik oda. Egy zenekar,
ha jó, és eljár fesztiválokra, hallgat-
ják különböző internetes platformo-
kon (Youtube, Spotify,
Soundcloud), és turnézik, abból
meg lehet élni. Ez egy másfajta
életstílus, mint ami a popkultúrával
jár. Az is kérdés persze, hogy ki mi-
lyen szinten akar ebből megélni.

– E.: Mi egyelőre tesszük a dol-
gunkat, egyetemre járunk, és a ze-
nélés is hozzátartozik a
mindennapi életünkhöz, de nem
gondolunk erre úgy, mint megélhe-
tési forrásra. Viszont egyikünk sem
fogja visszautasítani a lehetőséget,
hogy ebből éljünk meg, ha úgy ala-
kul. Most főként azért csináljuk,
mert élvezzük, és látjuk, hogy má-
soknak is tetszik, de szerintem
abból a legjobb megélni, amit az
ember igazán szeret.

Nagy-Bodó Szilárd

A Kvab zenekar a Kottában, műsorvezető Kurta Kinga Fotó: Marosvásárhelyi Rádió/Nemes Attila
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Csupaszon didereg a téli faág,
s mint vak kezében a bot,
fény felé tapogat.
De amikor – mint az idén is – 
tavaszra zendít valamely korahónap:
pici zöld ablakokat,
csipás, hunyori szemeket,
kérdő-kutató rügyeket nyit a fa.

RákosSándor a Rügyekben próbálja új-
rafogalmazni a természet soha meg nem un-
ható, gyönyörűséges megújulását.

A rügyek
beröpülik a fény palotáit
és az árny barlangjait
s fölcsapódó ágak csúcsain, mint fürge
helikopteren utazva tudakolják
felhőtől, böjti széltől,
ember szívétől, zsenge füvekre
éhes madártól:
ez már az új tavasz?

Ma egy virágcsodával kedveskedem
neked, hűséges Olvasóm. A nyírfafélék (Be-
tulaceae) családjába tartozó enyves éger
(Alnus glutinosa) termős virágainak kicsi,
tojásdad barkájával. Selymes fénye alig pár
napig gyönyörködteti a figyelmes erdőjárót.
A kicsiny, vörösesbarna termős füzérek a haj-
tások végén nőnek a még levéltelen ágakon.
Hamar kibarnul a termős virágzat, s elveszíti
hamvasságát is. Megérve tobozszerű, fásodó
terméscsoporttá válik.

Maga a növény váltivarú, egylaki fa. Ned-
ves ligetekben, láperdőkben gyakori faj. Ná-
lunk, a Kárpát-medencében posztglaciális
reliktum, a bükk kor emléke. Gyorsan növő,
hosszú életű fa. Víz- és fényigényes, meleg-
kedvelő, de a szennyezett levegőt jól tűri.
Nevét onnan kapta, hogy a széles, visszás
tojásdad, karéjos szélű, kicsípett csúcsú le-
velei enyves tapintásúak. Ragacsos hajtásai
miatt jó porfogó, s ahol lehet, e célból is ül-
tetik az akár 20 m magasra is megnövő
egyedeit – strandok, vízparti sétányok dísz-
eként.

Fája ipari fának túl puha. Ennek elle-
nére megbecsült fafaj. 2009-ben az év
fájává választották. Egykor, mert a ned-
vességnek ellenáll, hidak víz alatti tar-
tószerkezeténél használták. S mert
kérgében sok a csersav, régente bőrt cse-
reztek vele. Ma a fafaragók kedvence jól
faragható, narancssárga fája miatt.

Márciusban benépesültek a hegyolda-
lak. Megkezdődött a szőlők nyitása,
aztán a metszés, karóigazítás. A diófák
alsó ágairól a nyitnikék erősen biztatták
a gazdákat, hogy „nyit-ni-kék… nyit-ni-
kék”. De a gazdák ezt a madarak nélkül
is tudják – veszem kölcsön a képet
BerthaBulcsú Táj és évszakokjából. –
A napsütötte lejtőkön javában csattogott
a kapa, s fokozatosan kézbe kerültek a
metszőollók is. A metszést, aki csak te-
heti, maga végzi el. A metszés a legké-
nyesebb munka a szőlőben. Mert nem
mindegy az, hogy rövid vagy hosszú
csapra vágják vissza a vesszőket. Van
olyan fajta, ahol az alsó szem terméket-
len, s van olyan, ahol még a sárszemek-
ből is fürtök fakadnak. A juhfark
rövidcsapra metszve is bőtermő, a le-
ánykát viszont ajánlatos hosszú csapra,
vagy szálvesszőre metszeni. A szőlőjét
mindenki maga ismeri. Csak a gazda
tudja, hogy melyik vágóban milyen sző-
lője van, hol mivel pótolta a hiányokat.
Az öregebb birtokosok mégis kiadják a
metszést, mert egyedül már nem győzik.

Bizony, jómagam sem győzöm a tavasz
csodáit számba venni. S bár egy híján hetven
tavasz zsendülését éltem át, csodája újra s
újra elvarázsol.

Hosszú barátságunk alatt gyakorta
gondoltam s láttam is, hogy nő meg férfi
hegyből-fejtett-kő-képmása túléli
faragóját, ki visszatér a porba.

A természet ez egyszer fejét hajtja
a művészet előtt; győz a vésővel,
ecsettel nyert Szépség, mit az idő nem
zúz szét, s a halál nem vesz erőt rajta.

Két eszközöm szolgál, márvány és festék,
hogy átmentsem kettőnk arcát és testét –
megszédülök, a boldogság elönt,

hogy szépségét mától még ezer évre
is csodálhatják, s megértik, hogy én se 
voltam bolond, mert így szerettem Önt.

RónayGyörgy fordításában így hangzik a
nagy reneszánsz mester Vittoria Colonnához
írt szonettje. Árulkodó a szöveg. Bizony ez
MichelangelodiLodovicoBuonarrotiSi-
moni szövege. E varázslatos hónap szülötte
ő: 1475. március 6-án látta meg a napvilágot.
A különc, magányos, önmarcangoló művész
állandó harcban állt önmagával és a világgal.
Művészete eltér kora, a reneszánsz virágko-
rának művészetétől. Bár mélyen benne lüktet
a harmónia, hiányzik belőle az a derű és ele-
gancia, amely LeonardodaVinci vagy Raf-
faello műveit jellemzi. A korlátok közül
kitörni igyekvő, keserédes lázadását szobra-
iba, verseibe menekítette.

Március. A női princípium hónapja e tájon.
S a hóvirág tisztasága ennek a hónapnak a jel-
képe. Mennyit jártunk, el a jeddi dombokig,
a kakasdi erdőig, hogy március 8-ra ezt a vi-
rágot adjuk át!

A csodát szavakba tenni WassAlbertet
hívom segítségül. A funtineli boszorkányban
írta volt:

Megállt a hóvirág előtt. Lehajolt, nézte.
Mitől ilyen a hóvirág? Mitől ilyen fehér?
Mitől zöld a zöldje? Mitől búvik elő a föld
alól? Ezt a Jóisten csinálja? Valaki kell csi-
nálja mindezt, az biztos. Mert magától mikép-
pen nőhetne ki virág a földből?

Ma azonban egy másik tavaszhírnöke vi-
rággal kezemben érkeztem.

Először a Rigó utca egyik házának utcára
nyíló kiskertjében láttam ezt a virágcsodát.
Van annak már fél évszázada is, amikor
még a Bolyaiból kölcsönzött falécekkel jár-
tunk a Munkácsy Mihály utcán keresztül fel
a Somostetőre, s végig a gerincen egészen
a Cinege-tetőig, hogy ott kettőt-hármat
ereszkedjünk, s aztán ugyanazon az úton
hazafelé, vissza az Ebhátra. Akkora havak
voltak abban az időben még február végén is,

hogy lécen értünk hazáig. Nos, akkor láttam
először a fekete hunyort (Helleborus
niger). Aztán évről évre, ha szerét ejthettem,
arra kanyarodtam február végén, március
elején, hogy megcsodáljam halovány rózsa-
színbe hajló fehér virágait. Aztán, ahogy a
házat renoválták, talán változott a tulajdonos
is – ahogy a Rigó s a Munkácsy utca név-
tábláját is hiába keresném már –, örökre el-
tűnt a virágcsoda is. Három napja
Esztergomban, a Duna Múzeum udvarán ta-
lálkoztam újra kertbe kiültetett képviselői-
vel.

Közép-Európa nyugati részének legkoráb-
ban virágzó növénye. Erdők szélén, cserjé-
sekben bukkanhatunk rá. Akár 1900 m
magasságig is felhatol a Keleti-Alpokban,
Ausztriában és Szlovéniában. Nálunk kerti
dísz. Hóolvadással nyílik, áprilisig virágzik.
Meleg, napsütötte helyen már decemberben
is viríthat. Megelőzi a hóvirágot (Galanthus
nivalis), de még a téltemetőt (Eranthis hye-
malis) is.

Már a középkorban felfigyeltek rendkívül
korai virágzására. Akkor a szentesték csere-
pes virágdísze volt a karácsonyi terített asz-
talon. Ezért is nevezték arrafelé karácsonyi
rózsának. Olyan szerepe lehetett, mint nálunk
a karácsonyi kaktusznak, hiszen mindkettőre
nagy biztonsággal számítani lehet, hogy
éppen kellő időben – karácsonykor – 
virágzik. 

A monda szerint először Krisztus születé-
sének helyén látták virágba borulni. Ami
merő mese… Hiszen a fekete hunyor csak az
Alpokban él vadon.

Nemzetségneve, a Helleborus, méregre
utal. A hellein szó jelentése ölni, a bora ételt
jelent. Étel, ami mérgező? Már az ókorban is-
merték mérgező és gyógyító hatását. A düh-
rohamos betegekkel etették, de csínján
bántak vele. A gyűszűvirágéhoz (Digitalis)
hasonló glükozidokat tartalmaz – utóbbit a
szívgyógyászatban használják máig. A talán
ijesztő fajnév (niger) csupán a gyöktörzs fe-
ketés színére utal.

Négyszázadik levelem e két virágával kí-
vánok boldog nőnapot minden kedves hölgy
Olvasómnak. Maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2020-ben, 545 évvel Michelangelo
Buonarroti születése után

Fekete hunyor (Helleborus niger)

Hunyori szemeket, kérdő-kutató rügyeket nyit a fa

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CD.)
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A legjobb anekdotákat a valóság
és a megtörtént események szolgál-
tatják. A Bolyaiak életéről nagyon
sok színes és humoros történet ma-
radt meg. Idézzük fel az egyik leghű-
ségesebb tanúnak, Koós Ferencnek a
visszaemlékezését Bolyai Farkasra.
Annyira élvezetesen és élethűen írja
meg Koós Ferenc az emlékeit, hogy
ez szerintem lepipálja az összes ed-
digi Bolyai-anekdotát:

„A jó öreg Bolyaitól most is ke-
veset tanulhattunk tantárgyából, de
annál többet talpraesett mondatai-
ból. Midőn az egyes ütközeteket be-
széltük, melyekben részt vettünk,
egyszer így szólott: »Nem jól volt,
nem jól volt! Lett volna Széchényi:
Mózes és Kossuth: Áron, akkor be-
jutottunk volna az Ígéret földére, de
így Isten tudja, meddig fogunk a
pusztában bujdosni.«

Más alkalommal feljött a kollégi-
umba, s engem felszólított, hogy ke-
ressem ki a fizikai eszközök
szertárából a patkót. Nem bírtam
megtalálni, mert 1848 őszén az olá-
hok betörtek e szertárba is, és ellop-
ták a mágneses vasat. Emiatt

nagyon nyugtalankodott, le s fel sé-
tálgatva a nagy teremben, ahová én
is kijöttem a katedrától balra eső
kis szertárból. Hirtelen felém sie-
tett, s halkan mondá: »No nem baj;
nagyobb mágnes veszett el annál
tudja-e?« – »Miféle mágnes?« 
– kérdém. Szétnézett, hogy nem
hallja-e még valaki, s mondá: »Az
a mágnes, amelyik a nemzet szívét
a királyéval összetartotta; az lesz
még valaha a bölcs ember, aki azt
megtalálja!«

Ki tudta volna ezt a megjegyzést
elfelejteni? A jó, ritka nemes szívű
öreg nem érte meg a kibékülést, s
így nem tudta meg, hogy ki az a
bölcs, aki a mágnest megtalálta…”1

Úgy gondolom, hogy Bolyai Far-
kas tanári működését leghűségeseb-
ben Koós Ferenc írta meg, ezért, bár
picit hosszú, aki el szeretné kép-
zelni a tanár Bolyai Farkast, leg-
jobb, ha Koós visszaemlékezését
olvassa el. És véleményem szerint
a legjobb anekdoták a valóságos
történések!

„Bolyai Farkas, a mély tudomá-
nyu matheseos professzor nem járt
fel a kollégiumba, hanem mi men-
tünk le hozzá a mostani Bolyai-ut-

czába, a hol most Koncz. József
tanár barátom lakik. A mint az ut-
czáról az udvarba beléptünk, rög-
tön jobbra volt egy régi faház s
abban egy néhány hosszú lócza, egy
faszék és fekete tábla.. Ebbe a
házba léptem volt be 1846 szeptem-
ber elején azon komoly elhatározás-
sal, hogy én tanulni fogok az öreg
úrtól. Nem lett ebből semmi. Az
öreg úr olyan fenn kezdette s mi
olyan keveset tudtunk arra, hogy őt
megérthettük volna, miszerint a
mathesisből a nemes szívű öreg
úrtól egyáltalán semmit sem tanul-
tunk és mégis felelni kellett, mert az
öreg úr nemes szíve mellett is na-
gyon szigorú professor volt, kinek
súgásból nem lehetett felelni, mert
azonnal kizaklatott volna a tante-
remből – úgy segítettünk a dolgon,
hogy mindenik megtanult egy-egy
tételt szajkó-módra s azt úgy elmon-
dotta, úgy leírta, a mint épen a Ten-
tamenben le volt írva. Ha ilyen
módon egyik-másik jól felelt, az
öreg úr egész éven át ráemlékezett.
Szász Károly mostani nyárád-szere-
dai ref. pap barátom megtanulta a
»conica sectiót«, de hogy ez mit te-
szen, ezt még ma sem tudja. Ügye-

sen előadta, a táblát egészen beírta,
mire az öreg úr nagyon bámult s
megdicsérte őt. Ezt a feleletét az
öreg úr soha sem feledte el s vala-
hányszor Szász Károlyra került a
sor, mindig ezt mondotta az öreg úr:
»No Szász uram, solválja a »conica
sectiót.« Még a vizsgán is ezt fe-
lelte, mert egyebet úgy sem felelhe-
tett volna.

Legnagyobb baj volt az öreg úrra
nézve a vizsga, mert ott már rendet
kellett tartani s minden diáknak fel-
adni a feladatot, ezt pedig csakis
szereposztással lehetett megejteni.
Ez úgy történt, hogy minden diák
neve után odaírtuk azon thesist, a
melyet tudott, azaz bemagolt. Ezzel
a kimutatással a vizsga előtt lement
az öreg úrhoz két jobb hírben álló
diák és alkudozni kezdett az öreg
úrral. Nagy baj volt ez, mert az öreg
úr erről hallani sem akart, nemes
lelke és páratlan jó szíve utálta az
ilyen ámítást. Azonban a deputátió
erősen tartotta magát s kijelentette,
hogy másképen nem megy az osz-
tály vizsgára. Ez aztán hatott s az
öreg úr belenyugodott. Hanem meg-
volt aztán ennek a szereplésnek is a
maga komikus oldala, a mint a kö-
vetkezőkből kitetszik.

Zilahi Sebess Samu a gr. Tolda-
lagi Viktor osztályában elkészült
egy thesisre, mely így kezdődött:
»Maga Newton is megvallja…« Ezt
Sebess Samu jól bemagolta, de más
senki. Megkezdődött a vizsga, lege-
lőbb Toldalagi Viktor gróf felelt, a
ki egymaga megértette Bolyait.
Mikor a sor Newtonra került, előáll
Sebess Samu. Azonban hirtelen
nagy mozgás támadt, mert megér-
kezett a vizsgára Toldalagi Ferencz
gróf, a Viktor édes atyja és főcura-
tor. Az öreg úr azonnal ismét Viktor
grófot szólította ki; ő, mint mon-
dám, tisztában volt a tananyaggal,
mert mellette volt Kelemen, ki egy
év múlva tanár lett az öreg Boros-
nyói János nyugalomba lépett tanár
helyett. Viktor gróf elmondotta a kö-
vetkező tételt, t. i. Newtont, s az
öreg úr által derekasan megdi-
csérve bebiczegett, mert jobb lá-
bára sántított. Ezután kiállott
Sebess Samu, és rágyújtott: »Maga
Newton is megvallja.« Erre az öreg
úr köhécselni és töprenkedni kezdett
s így szólott: »Nem azt domine Se-
bess, mert azt már elmondotta a
gróf, hanem ezt…« Sebess Samu
azonban nem tágított, hanem ismét
kezdé: »Maga Newton is…« Erre
óriási nevetésben tört ki az osztály,
a tanári kar és hallgatóság. Az
öreg úr megrestellte a dolgot, töp-
renkedett, köhécselt, köszörülte
torkát s mondogatta halkan, de
mégis úgy, hogy a közönség is
meghallotta: »Na, na, megszakadt
a láncz, megszakadt a láncz. Na,
mondja tehát tovább…« Sebess Sá-
muel is mondotta, jobban mint Vik-
tor gróf s a láncz ismét össze volt
kovácsolva.

Szentkirályi János gernyeszegi
pap és görgényvidéki esperes nem
egyszer beszélte el, hogy az ő diák-
korában egyik osztály a Nagy-er-
dőre szökött volt Bolyai vizsgája
elől s alig bírták a szökevényeket
hazaterelni. Ez vigaszunkra szol-
gált, hogy az öregek sem voltak job-
bak annak idejében, mint mi
valánk.”2

Mi lehet ennél élethűbb anekdota
Bolyai Farkasról? A mai fiatalok is
bátran és őszintén megvallhatják,
ma sem értik jobban a matematikát,
mint Bolyai idejében, és ma is sok-
szor bemagolják azokat a matema-
tikai tételeket, melyeket érteni és
alkalmazni kellene.

Most, hogy két korábbi cikkem-
ben bemutattam néhány Bolyai-
anekdotát A magyar anekdotakincs
Tóth Béla-féle gyűjteményéből,
még csak egyet szeretnék felidézni.
Szerencsére a Bolyaiak olyan gaz-
dag életművet hagytak hátra, hogy
ebben az életműben anekdotákban
is bővelkedünk. Szinte érdemes
volna egy gyűjteményt kiadni a Bo-
lyai-anekdotákkal. Ezek közül
külön színfolt a Bolyai Farkas tanít-
ványának, Koós Ferenc református
lelkésznek a visszaemlékezésében
leírt fenti anekdota. 

E cikksorozatom zárásául míg
bemutatnék a Tóth-féle gyűjte-
ményből egy anekdotát:

„Igen szórakozott ember volt Bo-
lyai Farkas.

Egyszer íróasztalánál ült. Belép
hozzá báró Kemény Zsigmond legé-
nye, s kéri a báró nevében, magya-
rázná meg, merre lakik a professzor
úrnak dolgozó varga.

A nyájas és közlékeny Bolyai tüs-
tént krétát ragad, a fekete táblához
fut és pingálja a tudatlan inasnak a
sok vonalat és betűt:

– Nézze, az én házam A; az utca
végén B; onnan jobbra fordul, s ott
van a keresett C.

A legény elámul a sohasem lá-
tott-hallott magyarázaton, és meg-
kérdi az első embertől, ki útjába
akadt:

– Hol lakik bé?
A kérdezett azt hiszi: Bey generá-

lisról van szó s oda igazítja.
Bey generálisnál azt kérdezi az

inas:
– Hol van a cé?
– Miféle céh?
– Hát miért keresed?
– Mert csizmát kell onnan elhoz-

nom.
– Ahá! – szólt a kérdezett, és a

vargák céhmesteréhez igazítja az
inast.

A legény bekopogott a céhmes-
terhez és elmondja, mit akar. A céh-
mester egy  kukkot sem ért a
beszédéből. Hiába minden magya-
rázat, s az inas üres kézzel tér haza.

Délben Bolyai Farkas Kemény
bárónál ebédelt. A legény elmondja
hiábavaló vándorlását, s ekkor
vette észre Bolyai, kivel beszélt ő a
geometria nyelvén.”

(Kőváry László után)3

Ez az anekdota is sok mutáción
ment keresztül. Valami igazságtar-
talma azért lehetett. De az biztos,
hogy nem báró Kemény Zsigmond
legénykéje lehetett, hanem báró Ke-
mény Simon vagy báró Kemény
Pálé, mert nekik volt házuk és szál-
lásuk Marosvásárhelyen. 

1 Koós Ferenc: Életem és emlékeim,
I. 1828-1890. Brassó, pp. 288-289.

2 Koós Ferenc: Életem és emlékeim
I. 1828-1890. Brassó, pp. 155-157.

3 A magyar anekdotakincs, Gyűjtötte
és magyarázta: Tóth Béla, Új, átdolgo-
zott kiadás, Budapest Singer és Wolfner
Irodalmi Intézet R.T. kiadása. pp. 213-
214.

Életképek Bolyai Farkasról
(Bolyai-anekdoták III.)
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Amegjelöltsorokban,oszlopokbanszereplőhelyesmegfejtéseketmárcius19-iga
Népújságcímére(DózsaGyörgyu.9.szám)beküldők–kétszemély–egy-egykönyvet
nyerhetnek.Apályázatiszelvényt–apályázatcímévelegyütt–kérjükkivágniésa
borítékraráragasztani.(Egyborítékbancsakegypályázatiszelvényszerepelhet.)

Akétrejtvényazonosszámúmeghatározásaitkeverveközöljük.Amegjelölt
négyzetekbekerülőbetűketfolyamatosanösszeolvasvaÁprilyLajosegyikversének
acímétkapjuk.Könnyítéskéntegybetűtelőrebeírtunk.

VÍZSZINTES:1. Égetett cserép – Vezetékrendszer. 7. Technikai atmoszféra – Kiejtett
betű. 8. Maga után vonó – Törpe. 9. DBB – Páratlan lakás! 11. Meggyőződés – Radar
egynemű hangzói. 12. Papbér – Költemény. 14. Igevégződés – Máltai és spanyol gépko-
csijelzés. 15. Düledező, omlatag – Középiskola. 18. Matematikai műveletet végez – Er-
jesztett takarmány. 19. Mágnás … (Szirmai Albert) – Kebabféleség. 22. Emelni kezd! –
Ady egyik álneve. 23. Helyez – Fogadalomtétel. 25. Kacat – Diadém része! 27. Panasz
szava – Német, zambiai és ugandai autójelzés. 28. Előkelő – Rajongva szeret. 30. De, 
viszont – Részben befed! 31. Szakosztály – Játékbarlang. 
FÜGGŐLEGES: 1. Csendes – Hangulat, lelkiállapot. 2. Homo sapiens – Túlpartra ér.

3. Sóhaj – Ráma közepe! 4. Harap – Kissé zuhan! 5. Másolópapír – Csillagászati szög. 6.
Fő ütőér – Indián oszlop. 10. Melltű – Kém. 13. Festőeszköz – Sebészkés. 16. Dél-európai
nép – Katonai alakulat. 17. Épületszint – Előfordul, megtörténik. 20. San Marinó-i
versenyautó-pálya – Vizenyő. 21. Japán eredetű küzdősport – Halláskárosult. 24. Téli
jármű – Piaci árus. 26. Orosz harci repülőgépmárka – Eltérő, egyéb. 29. Üres doboz! –
Állóvíz. 

Koncz Erzsébet

A FEBRUÁRI ÉVFORDULÓK (2.)
című pályázat nyertesei:

Salati Eszter, 
Marosvásárhely, Jeddi út

Mezei Sándor, 
Marosvásárhely, Béke u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
KROMPECHER; FALUDI; ROUS; VAHOT; RÉKAI;

KÉLER; JAKAB; DEHMEL
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a február 28-i számból:

Ikrek:
Mama

Skandi:
Megkínáltak borral, de nem 
hallottam.
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VÍZSZINTES:1.Cigányeredetűzenész,150évehunytel(Ferenc). 9. Vértanuk
városa. 10. Idegen Sára. 12.Térkép-ésrézmetsző,250éveszületett(Ferenc).17. Női
név (máj. 4.). 19. Nagyi kedvence. 20. Pénzhozam. 21. Taszít. 23. Pajkosan felelőtlen.
24. Pödör. 25. Angol főnemesi cím. 26. Krétai hegy. 27. Az itteni. 28. A széleken arat! 29.
Menetelő! 30. Skálahang. 31. Dél-afrikai tartomány. 34. Becézett nagyanya. 37. Madridi
lap. 39. Függőzár. 41. Vákuum. 42. … Ferrer (filmsztár). 44. Tófenéken lehet. 46.  Ar-
culcsapás. 48. Villamos busz. 50. Négy (német). 51. Nagy térfogatú (terem). 53. Ezra
Mannon fia. 54.Franciapolitikus,publicista,150évehunytel(CharlesForbesde
Tyron,gróf).
FÜGGŐLEGES:1. Tánclépés. 2. Az argon vegyjele. 3. Orosz női név. 4. Állatot be-

tanító. 5. Munkácsy inasa teszi. 6. Tesz, helyez. 7. Ab … (haraggal). 8. Uruguayi és osztrák
autójel. 11. Német költő, 250 éve született (Friedrich). 12. Szülész-nőgyógyász,
egyetemi tanár, 150 éve született (Pál). 13. A katód párja. 14. Erősen szalad. 15.
Hordómérték. 16. A kalcium vegyjele. 18. … King Cole (rockénekes). 20. Kicsinyítő
képző. 22. Érzékszerv. 24. Egyetemi kar. 25. Lengyel scifiíró (Stanislaw). 27. Hosszú út
része. 29. Magas part. 32. Riadó. 33. Kubikos szerszáma. 35. Alkotás. 36. Olasz szerelem.
38. Angol rockegyüttes. 40. Órómai viselet. 43. Tévesen jegyez. 45. Japán vallás. 47.
Térelválasztó épületelem. 49. … Roy (W. Scott regénye). 50.Francia író, 100 éve
született(BorisPaul). 51. Talán! 52. Francia rt.

L.N.J.

MÁRCIUSI 
ÉVFORDULÓK (1.)PÁ

LY
ÁZ

AT
I 

SZ
EL

VÉ
NY

16NÉPÚJSÁG ________________________________________________ SZÍNESVILÁG ____________________________________________ 2020.március6.,péntek

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

5.

4.
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A LOCATIV RT. 
–Marosvásárhely,BartókBélautca2/A–

nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja az alábbi, nem lakás rendeltetésű marosvásárhelyi 
helyiségeket:

1.1848.útialuljáró,123,76négyzetméteres,közétkeztetésre,szerencsejátékokra,sportfogadásra
2.Győzelemtérialuljáró,10/1-eshelyiség,93,44négyzetméter,nemélelmiszer-kereskedelemre,

szolgáltatásra;
3.Rózsáktere1.szám,2-eshelyiség,103.62négyzetméteres,élelmiszer-/nemélelmiszer-kereske-

delemre,közétkeztetésre,szolgáltatásra.
4.Forradalomutca3.szám,87,95négyzetméteres,szolgáltatásra.
Aversenytárgyalásra2020.március25-én10órátólkerülsoratenderfüzetalapján,amelyetaLo-

cativRt.székhelyén,aBartókBélautca2Aszámalatt,a7-esirodábanlehetmegvásárolni(ára100
lej)március6-ától,naponta8–12óraközött.
Feliratkozniésaziratokatbenyújtanimárcius24-én12óráiglehet.
Aversenytárgyalásonazokvehetnekrészt,akikahatáridőigbenyújtjákarészvételidossziéjukat

éslicitálnak.
Bővebbfelvilágosításnapontaaszékhelyenésa0265/260-375(25-ösmellék)telefonszámonvagy

awww.locativmures.rohonlapon.

Joe Biden, az Obama-kormány
alelnöke a szuperkedden meg-
tartott előválasztásokon meg-
akasztotta Bernie Sanders
vermonti szenátor menetelé-
sét az amerikai Demokrata
Párt elnökjelöltsége felé.

A szuperkedden 14 tagállamban –
Alabama, Arkansas, Colorado,
Észak-Karolina, Kalifornia, Maine,
Massachusetts, Minnesota, Okla-
homa, Tennessee, Texas, Utah, Ver-
mont és Virginia – és egy
tengerentúli területen, Amerikai Sza-
moán tartottak előválasztásokat.

A keddi előválasztások fontosak
voltak, hiszen a nyári elnökjelölt-ál-
lító konvenciókra sok delegátust
küldő és nagy lélekszámú tagálla-
mokban járultak az urnákhoz. Mind-
két párt hívei választottak, de mivel
a Republikánus Pártban Donald
Trumpnak lényegében nincs vetély-
társa, a politikusok és az elemzők
egyaránt a demokratákra figyeltek.
Az előzetes elemzések Joe Biden és
Bernie Sanders párharcát jelezték
előre, és ez így is történt.

Biden tarolt a déli államokban, és
összesen nyolc államban győzött:
Virginiában, Észak-Karolinában,
Alabamában, Tennessee-ben, Arkan-
sas-ban, Oklahomában, Minnesotá-
ban, sőt, még az északkeleti
Massachusettsben is. A volt alelnök
győzelme földcsuszamlásszerű volt
Virginiában, Észak-Karolinában és
Alabamában, ahol nagyrészt a vi-
szonylag nagy lélekszámú afroame-

rikai közösségek támogatására is
számíthatott.

Sanders a demokraták nyári el-
nökjelölt-állító konvenciójára leg-
több, 415 delegátust küldő államban,
Kaliforniában hódította meg a vá-
lasztókat. Az este folyamán sokáig
úgy tűnt, hogy a szintén sok, 228 de-
legátust a konvencióra küldő Texas-
ban is a magát demokratikus
szocialistának valló Sanders nyerte
el a választók bizalmát, de éjjel for-
dult a kocka Biden javára.

A szuperkedd nagy vesztesének az
amerikai kommentátorok a New
York-i milliárdost, Michael Bloom-
berget tartják. Bloomberg lényegé-
ben kedden lépett be a választási
küzdelembe, a korábbi előválasztá-
sokon ugyanis nem vett részt. Egye-
dül a 11 delegátust adó Amerikai
Szamoán, az Egyesült Államok ten-
gerentúli területén került ki győzte-
sen a versengésből. Donna Brazile
demokrata párti stratéga és kam-
pányszakértő – aki 2011 és 2016 kö-
zött a Demokrata Országos
Bizottság (DNC, a párt vezető
szerve) elnöke volt, úgy kommen-
tálta a saját vagyonából eddig mint-
egy félmilliárd dollárt kampányra
költő Bloomberg szereplését: a mil-
liárdosnak nagyon sok anyagi for-
rása van a kampányra, de nagyon
kevés oka arra, hogy továbbra is
kampányoljon az elnökjelöltségért.
Bloomberg szerdán vissza is vonult
az elnökjelöltségért folytatott küzde-
lemből. (MTI) 

Amerikai előválasztás
Fordult a helyzet 
a demokratáknál



ADÁSVÉTEL

EGY 150 kg-os DISZNÓT osztanék
négyfelé, erre keresek 3 társat, 10
lej/kg. Tel. 0744-692-841. (6983)

ELADÓ lucernamag, lucernabála,
tökmag, tökmagolaj. Tel. 0747-480-
255. (6719)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (6094-I)

ELADÓ terület Jedden. Tel. 0741-
576-235. (6562-I) 

ELADÓ 7,20 ár telek főúton, Maros-
vásárhelyen, a Dózsa György utcá-
ban. Tel. 0737-797-975. (6910-I)

ELADÓ 80 ár telek Bözödön, a fő-
úton. Tel. 0737-797-975. (6910-I)

ELADÓ disznó Mezőbergenyében.
Tel. 0752-030-394. (6924-I)

ELADÓ kemény tűzifa – 130 lej. Tel.
0747-309-072. (6941-I)

ELADÓ Szovátán 2600 m2 beépíthető
belterület, 28 euró/m2. Tel. 0771-289-784.
(6969)

ELADÓ Nyomáton 27 ár beltelek. Tel.
0365/444-805. (6972-I)

ELADÓ garázs a régi szerpentin kör-
nyékén (UMF). Tel. 0722-317-778.
(22011)

LAKÁS

ELADÓ ház telekkel Panitban, a 124.
szám alatt. Tel. 0747-997-792. (6731)

KIADÓ garzonlakás hosszú távra.
Tel. 0744-694-380. (6849-I)

ELADÓ 2 szobás, IV/IV. emeleti
tömbházlakás a Kövesdombon, a Pallas
üzlet környékén. Ára: 46.000 euró,
alkudható. Tel. 0745-099-578. (6902)

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti tömb-
házlakás. Tel. 0737-797-975. (6910-I)

SÜRGŐSEN tömbházlakást vásáro-
lok készpénzzel. Tel. 0745-423-310.
(6910-I)

ELADÓ központi fekvésű egyszoba-
konyha, fürdő, kamra magánházban.
Tel. 0741-274-929. (6927-I)

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti
tömbházlakás a Kornisa sétányon.
Ingatlanügynökök kíméljenek! Tel. 0732-
607-651. (6936)

EGYETEMISTA, TÁRSBÉRLŐT ke-
resek 2 szobás lakásba a November
7. negyedbe, közel az egyetemi köz-
ponthoz (UMF). Tel. 0771-424-636.
(6946-I) 

MAGÁNSZEMÉLY, sürgősen vásá-
rolok tömbházlakást vagy magánhá-
zat. Tel. 0755-309-832. (6985-I)

ELADÓ 3 szobás, II. osztályú tömb-
házlakás a Dombon. Tel. 0755-309-
832. (6985-I)

MINDENFÉLE

INGYENES FOGHÚZÁS a fogorvosi
egyetemen. Tel. 0745-758-648, 0754-
480-977. (6953)

VÁLLALUNK tetőfedést, kisebb javí-
tásokat; készítünk teraszt fából. Tel.
0735-288-473. (6912-I)

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)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS VÁLLALKOZÁSOKNAK adózás
céljából. Tel. 0744-504-536, https://www.bizoo.ro/firma/scprofo-
servsrl/. (64423)
PVC-ABLAKOK,VASAJTÓK,REDŐNYÖK,SZALAGFÜG-
GÖNYÖKJAVÍTÁSÁT és SZERELÉSÉT vállalom. Tel. 0744-504-
536, https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)
HENIMEDCENTER– INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyá-
szat; neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (-I)
ATRIPLASTKFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) és HEGESZTŐT. Szakmai felkészítést, vonzó bérezési
csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Ma-
rosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkársá-
gán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni.
További információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (64520-I)
APLASMATERMRT.USA-ROFÉMIPARIVÁLLALAT elő-
nyös feltételek mellett alkalmaz TERMELÉSI VEZETŐT (mérnök),
SZERSZÁMLAKATOST, SZERELŐLAKATOST, ESZTERGÁ-
LYOST és MARÓST. Jelentkezés önéletrajzzal a következő e-mail-
címen: barna.szilagyi@plasmaterm.ro, valamint személyesen
Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Tel. 0365/809-841.
(21923)
VARRODAVARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (21939-I)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk, akár 50 év fölöttieket is, ma-
rosvásárhelyi ÖNKISZOLGÁLÓ ÉLELMISZERÜZLETBE. Tel.
0722-404-679. (21943-I)
ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUNKÁ-
SOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-310, Rozália. (64487-I)
ALKALMAZUNK 4 CSILLAGOS PANZIÓBA igényes és önálló
munkavégzésre képes SZOBALÁNYT/TAKARÍTÓNŐT. Tel. 0744-
624-976. (21945-I)
KISVENDÉGLŐ keresi kreatív, újdonságokra képes VEZETŐ 
SZAKÁCSÁT. Tel. 0744-624-976. (21945-I)
APCHOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számí-
tástechnika, és szeretnél a tesztelőcsapatunk tagja lenni, jelentkezz
most! Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy szemé-
lyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá behozni. Érdek-
lődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64591-I)
APCHOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására.  Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség!  Az
önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni,
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
hozni. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64591-I)
MAROSVÁSÁRHELYICSIZMAGYÁR FÉRFIAKAT alkalmaz 3
váltásba, fröccsöntőgépekre. Érdeklődni a 0788-481-753-as telefon-
számon. (22002-I) 
NYÁRÁDTŐIBÚTORGYÁR a szerelőrészlegére alkalmaz előnyös
feltételekkel csiszolásban és natúrban, fehérben a hibák kijavítására
szakosodott NŐKET. Tel. 0724-989-092. (22001)
ALKALMAZOK B+C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, kül-
földi fuvarozásban tapasztalt GÉPKOCSIVEZETŐT 7,5 tonnás te-
herautóra. Szükséges a tachográfkártya + attesztát. Tel. 0721-872-118,
8-21 óra között.  (-I)
ATORDAICÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Érdeklődni a 0744-681-130-as telefonszámon. (22006-I)
KFT. alkalmaz VÍZSZERELŐT, ÁCSOT. Tel. 0744-505-710. (6971-I)

A marosszentgyörgyi ACITBÁR(Transilvania u. 77/A sz., a fürdő
sarkán, a körforgalom mellett) BÁROSNŐT alkalmaz kecsegtető fi-
zetéssel. Érdeklődni a bárban vagy a 0754-256-036-os telefonszámon.
(6974)

VIDÉKIGYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERÉSZASSZISZTENST
alkalmaz. Elvárások: legkevesebb három év szakmai gyakorlat és szá-
mítógépes ismeretek. A szállítás a munkahelyig és a szabad hétvége
biztosítva. Az érdeklődők az önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre
küldjék: cvangajarifarmacie@gmail.com (sz.-I)

MAROSSZENTGYÖRGYIFAKERESKEDÉSTARGONCAKE-
ZELŐ RAKTÁROST alkalmaz. Tel. 0740-403-808. (22010)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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Eladási közlemény
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa
György utca 1–3. szám) 2020. március 25-én 11 órai kezdettel nyilvános
árverésen értékesíti az alábbi ingóságokat, az adótartozás behajtása
céljából: 

PRAETORIAN GUARD KFT., adószám: 24341331 – Nyárádtő 134. szám,
Maros megye, végrehajtási dosszié száma: P1755, harmadik licit
– NISSAN D40/NAVARA, N1 BA haszonjármű, nyitott felépítmény,
homologálási szám: B11G161111JAOE4/2011, azonosítószám:
VSKCVND40U0410890, dízel, összkerékmeghajtású, 2488 cm3-es, szín:
szürke, rendszáma MS-13-AOW, a törzskönyv szériaszáma K446490.
Kikiáltási ár héa nélkül 39.295 lej, héa 19%
– SEAT 3R ACCAGCXO AC BREAK gépkocsi, az alváz szériaszáma
VSSZZZ3RZAR009425, gyártási év 2010, kék, rendszáma MS-14-BIH.
Kikiáltási ár héa nélkül 17.655 lej, héa 19%
– DACIA SANDERO AB személygépkocsi, Hayon szedán, az alváz
szériaszáma: UU1BSD4EH40150540, gyártási év 2008, kék, rendszáma: MS-
14-BIF. Kikiáltási ár héa nélkül 9.315 lej, héa 19%
– SEAT 6J IBIZA ST AC szedán, az alváz szériaszáma: VSSZZZ6JZBR017816,
gyártási év 2011, rendszáma: MS-14-BID, megütve, az első jobb szélvédő, az
ajtó és a tükör sérültek, a fényszóró összetörve, a rács hiányzik. Kikiáltási ár
héa nélkül 18.120 lej, héa 19%
– DACIA SD LOGAN személygépkocsi, szedán, az alváz szériaszáma:
UU14SDAG452255512, a motor szériaszáma: F302256, gyártási év 2014,
rendszáma: MS-13-YKX, működésképtelen motorral, a motorháztető és az
első lökhárító sérült. Kikiáltási ár héa nélkül 9.573 lej, héa 19%
– DACIA SD LOGAN személygépkocsi, szedán, az alváz szériaszáma:
UU14SDAG452255512, gyártási év 2014, a motor szériaszáma: F302279,
rendszáma: MS-13-YKV. Kikiáltási ár héa nélkül 9.885 lej, héa 19%
– BMW 701 KM21 730D szedán személygépkocsi, az alváz szériaszáma:
WBAKM21040CY70742, gyártási év 2008, rendszáma: MS-01-BAU. Kikiáltási
ár héa nélkül 58.580 lej, héa 19%
– SMART 451 For two Coupe személygépkocsi, az alváz szériaszáma:
WME4513341K438981, gyártási év 2010, rendszáma: MS-12-MUX,
működésképtelen motorral, a szivattyúk hibásak, nem működik. Kikiáltási ár
héa nélkül 9.945 lej, héa 19%.
– M1 AC Break DACIA SD/KSDEK/LOGAN személygépkocsi, gyártási év
2007, homologálási szám ACDA1G1C11U96E4, azonosítószám
UU1KSDEKJ38589969, dízel, metallizált szürke, motor K9K-K7, széria
D088909, 1461 cm3-es, első meghajtású, rendszáma: MS-32-LAV,
törzskönyvszám: F553714, hibás motor és dugattyúk, működésképtelen.
Kikiáltási ár héa nélkül 6.660 lej, héa 19%
LG LUX KFT., adószám: 22730880, Marosvásárhely, 1848. út 29/32. szám,
Maros megye, végrehajtói dosszié száma L626
– leltári tárgyak, elektromossági alkatrészek (keret, gyűrű, kapcsolók, kit,
foglalatok,       üveg, fedő stb.), a 39305/15092/2014.04.18 számú, az SI Co Kft.
által készített felmérés szerint  – 154 tétel –, kikiáltási ár: 28.351 lej (negyedik
árverés), héa 19%.

MC LINE KFT., adószám: 16385230, Marosvásárhely, Haţeg–Hátszegi utca
12/11. szám, Maros megye, végrehajtói dosszié száma M1204 (második
árverés)
– BB furgon, Dacia SD FSD1K Logan haszonjármű, azonosítószáma
UU1FSD1K537521072, 2007-es gyártású,  fehér, motor szériaszáma D028431,
rendszáma MS-12-UEM, működőképes, a hátsó fele sérült, 166.005 km-ben,
kikiáltási ára 4.485 lej, héa 19%
– Volkswagen 2DXFZ LT46 típusú, BA02 lenyitható rakterű haszonjármű,

azonosítószáma WV1ZZZ2DZX1-001317, 1999-es gyártású, fehér, motor
szériaszáma 040050, rendszáma MS-14-MCL, nincs akkumulátora, pótkereke
és műszaki vizsgája. Kikiáltási ára 14.288 lej, héa 19% 
– BMW 730D  személygépkocsi, azonosítószáma WBAGM21080DR61628,
2004-es gyártású, szürke, motor szériaszáma 23145802, rendszáma MS-17-
UES, hibás a villanymotor és a kapcsolószekrény, lejárt műszaki vizsgával,
385.854 km-ben. Kikiáltási ára 10.493 lej, héa 19%
–  motoros rakodógép, kikiáltási ára 1.718 lej, héa 19%
– Telemac daru, kikiáltási ára 23.625 lej, héa 19%
– Jakle  típusú hegesztőkészülék, kikiáltási ára 3.488 lej, héa 19%

EYWERS KFT., adószám: 33805988, Magyardellő 89. szám, Maros megye,
végrehajtói dosszié száma E1534
– Massey Ferguson 3635 típusú traktor, gyártási év 1989, maximális
vontatóképesség 13500, dízel, kéttengelyes, 4x4-es meghajtású, kb 10.000
órányi működési idővel. Kikiáltási ár: 48.760 lej, első árverés, héa 19%
–  Massey Ferguson 3080 típusú traktor, gyártási év 1989, maximális
vontatóképesség 10000, dízel, kéttengelyes, 4x4-es meghajtású, kb 5.000
órányi működési idővel.  Kikiáltási ár: 38.820 lej, első árverés, héa 19%
– mezőgazdasági dobtárcsa hat forgólappal, gyártási év 2017. Kikiáltási ár
4.550 lej, héa 19%
– Peugeot 6ERHR 407 gépkocsi, az alváz szériaszáma
VF36ERHRE21201695, motor szériaszáma 4000422, gyártási év 2005, lila,
break, rendszáma MS-78-EYW. Kikiáltási ár: 9.730 lej, héa 19% 
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságokra,
hogy értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák
be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási ár 10%-át kitevő
részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a
marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN
RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), ha szükséges, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi
személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát. 
Jelen okirat a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül
megfellebbezhető az illetékes bíróságon, az újraközölt, módosított és
kiegészített 2015. évi 207-es törvény pénzügyi eljárási törvénykönyv 260. és
261. cikkelye értelmében. 
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi
eljárási törvénykönyv 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja értelmében a
végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, a 0265-250-982-es telefonszámon,
166, 179-es mellék. 
A közlemény kifüggesztésének időpontja: 2020. március 6.

Sintean Olivia, a Közpénzügyi Hivatal helyettes vezetője 
Lăcătuşu Dumitru osztályvezető Suba Lóránt felügyelő



MEGBÍZHATÓ NŐ, ablakpucolást,
porszívózást, portörlést vállalok. Tel.
0726-371-662. (6938-I)

MEGBÍZHATÓ NŐ, gyereket elkísé-
rek az iskolába, vagy ügyelek rá. Tel.
0726-371-662. (6938-I)

KIADÓ 300 m2-es üzlethelyiség a
Fortuna Complex keretében, jelenleg
az Orange Romania béreli, és 2020.
április 30. után szabadul fel. Tel.
0722-582-368, 0744-389-634.
(21927-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (21906-I)

A NATALIART FUNERAR KFT. sír-
keretek készítését vállalja gránitból és
mozaikból. Showroom: Sáromberke,
Fő út 340. szám. Tel. 0753-924-431.
(6660)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, tetőszigetelést, cse-
répforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-
pukészítést, bontást is. Tel. 0770-621-
920. (6577-I)

FAMETSZÉST vállalok. Tel. 0757-
602-904. (6718)

VÁLLALUNK lakásfelújítást, festést,
szigetelést, parkettcsiszolást. Tel.
0740-667-511. (6818-I)

HÁZTETŐT KÉSZÍTÜNK cserépből
vagy lemezből, és vállalunk bármilyen
kisebb javítást. Tel. 0759-163-860,
Csaba. (6832-I)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló-, falicsempe, laminált padló
lerakását, lépcsőházfestést garanciával.
Tel. 0746-552-473. (6869)

HOSSZÚ TÁVRA, munkakönyvvel
gyerekszerető, kedves és megbíz-
ható dadust keresünk. Tel. 0734-730-
472, 0745-162-268. (6913-I)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciá-
val. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(64571)

KÜLÖNFÉLE FÉMMUNKÁT vállalok.
Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(64571)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. 
(6900-I)

TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok 1,5
tonnáig. Tel. 0748-580-389. (6893-I)

TERMOPÁN ajtó, ablak javítását vál-
lalom. Tel. 0771-383-725. (6928-I)

Töltse a húsvéti ünnepeket
HAJDÚSZOBOSZLÓN, a Barbara
vendégházban. 3 éjszaka/4 nap/fő 300 lej
vagy 20.000 forint, félpanziós ellátással.
Tel. 00-36-30-455-7227, 00-36-52-271-
848. Szabó Antalné, Hajdúszoboszló,
Damjanich utca 100. szám. (4/1642)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (6957-I)

ÁCSMESTER vállal tetőfedést bármilyen
cseréppel, tetőjavítást, ácsmunkát, belső
és külső munkát. Tel. 0758-737-660.
(6958)

VÁLLALUNK tetőkészítést, csatorna-
készítést, belső javítást, festést,
szigetelést. Tel. 0752-878-798. (6963)

VÁLLALUNK festést, vakolást, kerí-
tésfestést. Tel. 0747-816-052. (6968)

TAKARÍTUNK sírt, udvart, garázst,
elszállítjuk a szemetet. Tel. 0743-512-
168. (6967)

VÁLLALOK festést, szigetelést,
építkezési munkát stb., fametszést,
szőlőmetszést. Tel. 0741-352-972. (6978)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezünk NAGY
ANNÁRA (Nusi) szül. Papp, az
ICRTI volt statisztikusára halálá-
nak 10. évfordulóján. Akik ismer-
ték és szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Nyugodj békében,
drága édesanyám! (6934-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a gernyeszegi
VAJDA DEZSŐRE halálának 6.
évfordulóján. Nyugodj békében!
Szeretetét örökké szívünkben
őrizzük. Fia, lánya, három uno-
kája és azok családja, valamint
dédunokája. (6887)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 6-ára, amikor hét éve el-
távozott szerettei köréből szere-
tett édesapánk, id. SCHNEIDER
JÓZSEF. Emlékét őrzik fiai: Jocó
és menye, Kinga, Lacika és barát-
nője, Mónika. Emléke legyen ál-
dott és nyugalma csendes!
(6922-I)

Örök hiányát érezve, szeretetét
és emlékét szívünkbe zárva emlé-
kezünk id. KRECSENSZKI 
ERNŐRE halálának 12. évforduló-
ján. Nyugodjon békében! Szeret-
tei. (6909)

Fájó szívvel emlékezünk március
9-én MEZEI IOANRA (Jani) halá-
lának 10. évfordulóján. Nyugod-
jon csendesen! Felesége, Olga.
(6970)

Mint egy gyertyaláng, úgy fogy el
az élet, mint egy gyors folyó, ro-
hannak az évek. Az idő bárhogy
is halad, a fájdalom a szívünkben
örökre megmarad.
Féjó szívvel emlékezünk március
6-án a folyfalvi id. APPA 
VIKTORRA halálának 7. évfordu-
lóján. Emlékét őrzi felesége, test-
vére, két fia családjukkal együtt.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (6977-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, apa, nagyapa, munka-
társ, a csekelaki születésű 

GYARMATI TIBOR SÁNDOR 
volt marosludasi lakos, 

rövid betegség után 2020. már-
cius 4-én csendesen megpihent.
Emléke legyen áldott! Szívünk-
ben maradsz. Temetése március
7-én, szombaton 12 órakor lesz a
marosludasi református temető-
ben. 

A gyászoló család. (p.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett apa, nagyapa, testvér,
sógor, 

MENYHÁRT JÁNOS 
77 éves korában elhunyt. Teme-
tése március 9-én, hétfőn 14 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi római
katolikus temetőben. Nyugodjon
békében! 

A gyászoló család. (6966-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, após, nagy-
tata, testvér és rokon, 

MÁTYUS ALBERT
76 éves korában eltávozott közü-
lünk. Temetése március 8-án, va-
sárnap 14 órakor lesz a
marosszentgyörgyi református
temetőben. Isten nyugtasson bé-
kében, emléked legyen áldott,
drága szerettünk! 

A gyászoló család. (6984-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI 2-ES POSTAHIVATAL
POSTAI KÉZBESÍTŐT alkalmaz.

Érdeklődni naponta 8-15 óra között a következő telefonszámokon:
0265/224-800, 0265/251-059, 0725-902-396. (sz.-I)

A LEHETŐ LEGOLCSÓBB INGATLANOK MAROSVÁSÁRHELYEN.
Facebook: Real Garant Casa

Tel. 0737-797-975. (6911-I)

A NYÁRÁDSZEREDAI AUTÓBONTÓ 
AUTÓSZERELŐT és SZAKKÉPZETLEN MUNKAERŐT 

alkalmaz.
– motiváló bérezés

– program: 8-17 óra között
– fejlődési lehetőségek.

Tel. 0743-425-043. (22004-I)

A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs közöttünk
már. 
Amit benned megtaláltunk, 
nem találjuk senkiben, 
akit benned elvesztettünk, 
nem pótolja senki sem.
Soha el nem múló szeretettel gondol-
tunk DOMOKOS GYULÁRA március
4-én, halálának harmadik évforduló-
ján. Jóságát és szeretetét soha nem feledjük. 
Emlékét szívünkben őrizzük. 
Két lánya, két fia, két veje, négy unokája és a dédunoka, 
Nikolász. (6947)

30 éve, hogy örökre elbúcsúztunk

szeretett tanító bácsinktól, 

CSŐSZ FERENCTŐL. 

Szép emlékét életünk végéig meg-

őrizzük. 

Kegyelettel emlékezünk rá: hűséges

tanítványai és családja. (-I)
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Pályázati felhívás 
Afinanszírozóneve:SzászrégeniPolgármesteriHivatal
Adószám:3675258
Cím:Szászrégen,Marosmegye,PetruMaiortér41.szám
Telefon:0265-511-112
Fax:0265-512-542
E-mail:office@primariareghin.ro

ASzászrégeniPolgármesteriHivatalaközpénzbőláltalánosér-
dekeltségűnemkormányzatiszervezeteknekszántvisszanemtérí-
tendőhitelekfolyósításáravonatkozó350/2005-östörvényalapján
pályázatothirdetazemlítetttörvényelőírásaitteljesítőnemnye-
reségcélúegyesületekésalapítványokszámára.Akövetkezőterü-
letekentevékenykedőcivilszervezeteknyújthatnakbepályázatot:
sport,művelődés,oktatás,ifjúságéskörnyezetvédelem.

Asport,művelődés,oktatás,ifjúságéskörnyezetvédelemterü-
letentevékenykedőcivilszervezetekakövetkezőkalapjánpályáz-
hatjákmegatámogatást:
–aközpénzbőlanemnyereségcélúcivilszervezeteknekjáró

visszanemtérítendőhitelnyújtásravonatkozó350/2005-östörvény
6.cikkelyénekelőírásai
–apályázatirendszert,szabályzatottartalmazó2019.01.31-i

25.számúszászrégenitanácsihatározat

A2020.02.14-i21.sázmúhelyitanácsihatározatszerint2020-
banSzászrégenmunicípiumköltségvetésébőlösszesen220.000lejt
különítettekelerreacélra.

Aköltségvetésbőla2020-asfinanszírozásiprogramota2020.02.
14-i23-asszámúhelyitanácsihatározattalfogadtákel,akövetke-
zőképpen:

Sorsz. Terület Pénzösszeg
1. Művelődésiésoktatásitevékenységek 60.000lej
2. Ifjúságiprogramok 10.000lej
3. Sportprogramok 140.000lej
4. Környezetvédelem 10.000lej

Összesen: 220.000lej

A programok időtartama: A programok kezdési időpontját
külön-különegyénileghatározzákmegmindenpályázóesetében
(deeznemlehetkésőbb,mint2020.december15-e),ésafinanszí-
rozásiszerződésbenrögzítik.
Apályázáshozszükségesdokumentációt,azáltalánoséssajátos

követelményeket,apályázatiútmutatót,apályázatiszabályzatot
kifüggesztettékaSzászrégeniPolgármesteriHivatalszékhelyén
levőhirdetőtáblára,ugyanakkormegtalálhatóakahttp://www.pri-
mariareghin.rohonlaponaFinantarinerambursabilefejezetben.
BővebbfelvilágosításaSzászrégeniPolgármesteriHivatalszék-

helyénapályázatbírálóbizottságánál.
Apályázatokbenyújtásánakhatárideje:2020.április9-e,16óra.
AprojekteketaSzászrégeniPolgármesteriHivatalPetruMaior

tér41.számalattiszékhelyénekközönségtájékoztatóközpontjához
kellbenyújtani.
Apályázatokat2020.április10-én10órakoraSzászrégeniPol-

gármesteriHivatalkisgyűléstermébenbontjákfel.
Elbírálásiidőszak:2020.április13-aésáprilis24-eközött.
Eredményhirdetés:2020.április29-e.
Azeredményhirdetéstkövetőenhárommunkanaponbelüllehet

benyújtaniazóvásokat.
Jelenhirdetést2020.március3-ánküldtékelaHivatalosKöz-

lönyhöz.
RomániaHivatalosKözlönyeVI.részének2020.március4-i41-

esszámábanközöltközleményalapján



A Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály 
árverési hirdetése

A  pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó  2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelyének 2. bekezdése értelmében a Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály
árverést tart 2020. március 18-án 10 órai kezdettel az intézmény 1918.
December 1. út 37–39. szám alatti székhelyén, a következő ingatlan
értékesítésére:
– lakóház, kereskedelmi helyiség, melléképület, beltelek Küküllősárd faluban
(Héjjasfalva). Kikiáltási ár: 87.750 lej (harmadik árverés, a becsült érték 50%-
a), héamentes.
Az ingatlan nincs megterhelve. 
A  pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, utólag módosított 2015. évi
227-es törvény VII. fejezetében szereplő előírások értelmében állapítják meg
az ingó javakra alkalmazandó héa értékét, ez esetben az ár héamentes.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra,
hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A fent említett jogszabály értelmében a liciten való részvételhez az
ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő
részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Segesvári Kincstárba az
IBAN RO62TREZ4765067XXX014298 számlára kell átutalni, címzett a Maros
Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 – , az ajánlattevőt képviselő
személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által
kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési
okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány  másolatát, külföldi magánszemélyek a
személyi igazolvány/útlevél  másolatát, valamint saját felelősségre tett
nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő nem közvetítő.
A vásárló köteles betartani a sajátos törvényes előírásokat, amelyek a
környezetvédelemre, a nemzeti örökség védelmére stb. vonatkoznak.
Bővebb felvilágosítás a Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén
vagy a 0265/774-690-es telefonszámon. 
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2020. március 6. 

Monica Bontea, a végrehajtó hatóság vezetője
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A Carit-San Medical rendelőintézet 
ingyenes laboratóriumi, belgyógyászati, 

hasi ultrahangos vizsgálatra és pszichiátriai szakrendelésre
várja az érdeklődőket családorvosi, 

illetve szakorvosi küldőpapír alapján. 

Laboratórium: 0265-250-874
Járóbeteg-rendelő: 0265/269-172.

www.caritsanmed.ro

Dürkopp Adler Kft., 
Marosszentgyörgy,

Agricultorilor utca 12. szám,

munkatársat keres 
minőségellenőri/felelősimunkakörbe

Elvárásaink: 
– Műszaki rajz ismerete;
– Technikai szakértelem;
– Mérő- és ellenőrző-eszközök használatának ismerete;
– Angol és német nyelv ismerete előnyt jelent;
– Hajlandóság 2 műszakban dolgozni;
– Jó kommunikációs készség;
– Az adatok elemzése, megszervezése és feldolgozása;
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat.

Feladatok:
– A gyártássor és a gyártási folyamatban levő darabok folyamatos

minőségellenőrzése: a nyersanyagok–termékek–gyártás körben, fél-
kész/késztermékek minőségi követelményeit;

– A nem megfelelő termékek, a minőségi követelményektől való el-
térések felismerése, azonosítása, a megfelelőségi jelentés kezdeménye-
zése;

– A technológiai részleggel együttműködve elkészíti, ellenőrzi és
frissíti a minőségellenőrzési tervet, dokumentációt;

– A gyártási folyamatban használt mérőműszerek ellenőrzése és be-
állítása.

Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés;
– Éves teljesítménybónusz;
– Képzési programok;
– Étkezési jegyek;
– Ingyenes szállítás;
– Pótszabadság;
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy az 
office@duerkopp-adler.ro, moldovanm@duerkopp-adler.ro e-mail-
címekre várunk. 

További információ a 0265-208-307-es telefonon.

Dürkopp Adler Kft., 
Marosszentgyörgy,

Agricultorilor utca 12. szám,

munkatársat keres 
számvezérlésűgép-kezelői,karbantartói,

hőkezelői állás betöltésére
Amit kérünk: 
– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komoly hozzáállás, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek. 
Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás,
– Biztos, hosszú távú munka,
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek,
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.
Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy az

office@duerkopp-adler.ro, 
personal@duerkopp-adler.ro e-mail-címekre várunk. 
További információk a 0265-208-307-es telefonon. 


