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Higgy, remélj, küzdj!

Az aradi vértanúkra emlékeztek a Postaréten

Olvass és játssz
a Könyvvásárral!

A szervezők várakozását is felülmúlva
összesen 195 csapat jelentkezett a
22. Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásár szeptember közepén
meghirdetett olvasójátékára, és pár
nap múlva, október 11-én kezdődik a
könyvvásár főtámogatásával a
Mélykvíz néven meghirdetett kocsmakvíz is.

____________2.
Megkezdte működését az EU közös
határ- és parti
őrsége
Hivatalosan is megkezdte működését
csütörtökön a közös európai uniós
határ- és parti őrség, amelynek az
egységeit elsőként a Bulgária és Törökország közötti határon vetik be.

____________3.
Kiállítás Picasso
és Giacometti
munkáiból

Alberto Giacometti és Pablo Picasso
húsz évig voltak közeli barátok. A közös
gondolkodást és alkotói folyamatot idézi
fel a svájci szobrász és a spanyol festő
munkáiból nyílt első közös kiállítás a párizsi Picasso Múzeumban.

____________15.

Az RMDSZ Maros megyei és marosvásárhelyi szervezete tegnap délután az
aradi vértanúkra emlékezett kivégzésük
167. évfordulóján a Székely vértanúk
emlékoszlopánál.
A
történelmi
egyházak nevében Nagy László unitárius lelkész köszöntötte az egybegyűlteket.

Mózes Edith

Ünnepi beszédében Csép Éva Andrea megyei
tanácsos rámutatott: az aradi vértanúk halála
népünk szabadságának váltságdíja volt. Nem
vakmerőségről, meggondolatlanságról vagy
üres hősködésről volt szó, hanem mély
szenvedéllyel és meggyőződéssel átitatott,
szabad jövőbe vetett tiszta reménységről.
Kijelentette: a hősök nem haltak ki. Olyan
nép szül hősöket, amelyben bátorság és
szenvedély van. Ha változást akarunk – ahogy

Gandhi is mondotta –, annak első lépése a magunk megváltoztatása. Saját belső rabláncaink
eltépése. A mai nap üzenete tehát elsősorban ez:
ha változást akarsz, légy a változás te magad!
Higgy, remélj, küzdj, tégy – egészen a halálig.
Mert életednek és létednek célja van. Nem
véletlenek összjátéka, hogy magyar lettél. Erdélyi, Maros megyei, marosvásárhelyi magyar.
Tenned kell, bíznod kell, remélned kell
(Folytatás a 4. oldalon)

Gyógyszergazdaságtan és
egészségügyi menedzsment
konferencia Marosvásárhelyen

Idén nem csökkentik
az orvosságok árát

Miniszteri rendelet helyett ezután kormányhatározattal csökkenthető Romániában a gyógyszerek ára, ami leghamarabb 2017-ben következhet
be – jelentette ki tegnap Marosvásárhelyen, a III.
gyógyszergazdaságtan és egészségügyi menedzsment konferencián dr. Marian Sorin Paveliu
professzor, az ISPOR (International Society for
Pharmacoeconomics and Outcomes Research) romániai szervezetének elnöke. A szakember kevés
esélyt lát arra, hogy egy ilyen határozatot elfogadjon a kormány.

Antalfi Imola

Fotó: Nagy Tibor

A konferencia tegnapi megnyitóján az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) elnöke, Radu Ţibichi
felszólalásában hangsúlyozta, annak ellenére, hogy az
elmúlt 17 év során hatszorosára nőtt az egészségügyi alap
(1999-ben 980 millió euró volt, jelenleg 6 milliárd euró),
az egészségügyi ellátásra továbbra sem elegendő a pénz,
hiszen az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevők
(Folytatás a 4. oldalon)

A tizenhármak emléke

Benedek István
Tegnap arra emlékeztünk, hogy 167 esztendeje haltak
vértanúhalált Aradon a magyar szabadságharc honvédtábornokai. Az első felelős magyar kormány miniszterelnökét is ezen a napon végezték ki, nem volt
véletlen, hogy a szabadságharc leverését követő osztrák
megtorlás éppen az egy évvel korábbi, második bécsi forradalom kitörésének évfordulójára időzítette a vérengzést.
Azóta már tudjuk, hogy bár a szabadságharc elbukott, az
áldozat nem volt hiábavaló, a nemzet küzdelmének társadalmi vívmányait, a jobbágyfelszabadítást, a
közteherviselést és a törvény előtti egyenlőséget már nem
lehetett elvenni. És a már haláluk napján mártírrá vált tizenhármak kiállása kellett a későbbi kiegyezést
kikényszerítő passzív ellenállás magvainak elvetéséhez is.
Példaadásuk az igaz ügybe vetett megtörhetetlen hit, az
összefogás és a hazaszeretet máig élő üzenete. Hiszen a
magyar forradalom ügye mellett a kivégzőosztag sortüzéig
vagy a hóhér köteléig kitartó tisztek között csak öt volt
magyar származású, mellettük három német, két örmény
és egy-egy osztrák, szerb és horvát férfi vállalta a halált
is a magyar és az egyetemes szabadságért. Az alig két évtizede lezajlott délszláv háborúkra vagy a közelebbi fejleményekre gondolva, vajon hol álltak volna, vagy épp
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 29 perckor,
lenyugszik
18 óra 49 perckor.
Az év 281. napja,
hátravan 85 nap.

Ma AMÁLIA,
holnap KOPPÁNY napja.
KOPPÁNY: régi magyar
személynév, valószínűleg török
méltóságnévből származik.

IDŐJÁRÁS

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 140C
min. 30C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2016. október 6.

1 EUR

4,4737

100 HUF

1,4657

1 USD

1 g ARANY

4,0012
162,8438

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

16, 45, 39, 1, 22 + 5 NOROC PLUS: 692667

21, 30, 38, 25, 24, 2 SUPER NOROC: 573983
21, 10, 40, 23, 3, 38

Megyei hírek

NOROC: 6187738

Gyöngykoszorú Mezőbándon

Október 8-án Gyöngykoszorú-találkozót szerveznek Mezőbándon. A csoportokat 10 órára várják, majd 11.30 órától
felvonulás lesz a településen. Ezt követően 12 órától istentiszteletre kerül sor, 13 órától pedig bemutatkoznak a
néptánccsoportok. 17 órától táncházba várják a résztvevőket. A rendezvényt a mezőbándi Csipkebogyó tánccsoport és a református egyházközség szervezi.

Élő rózsafüzér-zarándoklat

A Máltai Segélyszolgálat szervezésében élő imalánccal
vonják körbe Marosvásárhelyt, melynek során a város lakóiért imádkoznak. Az élő rózsafüzér-zarándoklat október
8-án 8 órakor indul a remeteszegi Szent Család-templomtól, 10 órakor a Szent Imre, 12 órakor a Szent Erzsébet,
13.30 órakor a Szent Miklós, 15 órakor a Szent Kozma és
Damján, 16.30 órakor a minorita, 17.30 órakor a Keresztelő Szent János-templomnál imádkoznak. A zarándoklat
a 18 órakor kezdődő szentmisével zárul.

Szüreti bál Erdőcsinádon

Október 15-én, szombaton este 8 órától az erdőcsinádi Árvácska néptánccsoport hagyományos szüreti bált tart a
helyi kultúrotthonban.

A Kelemen- és a Görgényi-havasokban lehullt a hó

A Maros Megyei Hegyi- és Barlangimentő-szolgálat felhívja a túrázók figyelmét, hogy az elmúlt napokban a Kelemen- és a Görgényi-havasokban beköszöntött a tél, és
az 1500 m feletti magasságokban a hóréteg vastagsága
eléri a 12 cm-t. Azok, akik túrát terveznek ezekben a hegyekben, gondoskodjanak a megfelelő téli felszerelésről.
Bővebb felvilágosítás a Maros Megyei Hegyimentő-szolgálat állandó ügyeletén a 0728-28-94-42 telefonszámon,
vagy az Országos Hegyimentő-szolgálat ügyeletén a
0372-126-668 számon.

Több órán át oltották a tüzet

A volt Ilefor bútorgyárnál szerdán háromnegyed 10 órakor
keletkező tüzet nagyon nehezen sikerült eloltani, mivel ez
a csarnok egész tetőzetére átterjedt, s fennállt a veszély,
hogy egy szomszédos épület is meggyúl. A mozgósítást
követően tűzoltóautóból és három darus kocsiból szórták
a vizet és a habot. A tüzet azonban csak 17 óra 41 perckor
sikerült teljesen eloltani. A tűzben leégett a pléhvel fedett
tetőzet, ennek bitumenes szigetelőrétege, körülbelül 2800
négyzetméteren.

Olympikus-kupa

Október 8-án szervezik meg a X. Olympikus-kupát fogyatékos személyek számára a sportcsarnokban és a Ligetben. A megnyitóra 10 órakor kerül sor, 10.30 órakor
kerekes székes gyorsasági verseny, majd asztali verseny,
12 órától célba dobás lesz. A vetélkedők délután is folytatódnak. 19 órától az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban
többek között a magyarországi Para Dance, a BB tánccsoport lép fel.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Olvass és játssz a Könyvvásárral!

Olvasójátékkal és kocsmakvízzel hangol olvasásra a
marosvásárhelyi könyvvásár. A szervezők várakozását is
felülmúlva összesen 195 csapat jelentkezett a 22.
Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár szeptember
közepén meghirdetett olvasójátékára, és pár nap múlva, október 11-én kezdődik a könyvvásár főtámogatásával
a Mélykvíz néven meghirdetett kocsmakvíz is.
Összesen 195 csapat jelentkezett a szeptemberben
meghirdetett Olvasd el és játssz velünk! olvasójátékra. Ez
azt jelenti, hogy több mint félezer, azaz 585 gyerek olvassa
el a kijelölt könyveket, ami már önmagában is nagy eredmény. A játékos vetélkedőre nemcsak Maros megye városi
és vidéki településeiről jelentkeztek, hanem szép számban
találunk Hargita és Kovászna megyei csapatokat is. „Jó
látni, hogy a két évvel ezelőtt először meghirdetett
olvasójáték 3 év alatt így kinőtte magát. Célom az volt,
hogy a gyerekek olvassák a kortársakat, hiszen az utóbbi
évtizedekben hihetetlenül fellendült a magyar gyermek- és
ifjúsági irodalom. Hiszem, hogy a mai gyerek olvasók
igényeit kielégítő friss, szórakoztató, de ugyanakkor
igényes könyvekkel közelebb hozhatjuk a gyerekek
szívéhez az irodalmat, és fellendíthetjük az olvasókedvüket. „Benedek Elek utolsó szavait parafrazálva: „…fő,
hogy olvassanak” – hangsúlyozza a kezdeményezés célját
Makkai Kinga, az olvasójáték főszervezője, aki ezúton is
köszönetet mond a pedagógusoknak, akik népszerűsítik az

olvasójátékot és általa a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalmat.
Az október végén sorra kerülő elődöntő nyertes csapatai
a döntőben a könyves szemlén újra találkoznak.
A marosvásárhelyi könyvvásár támogatásával indul október 11-én a marosvásárhelyi kocsmakvíz második évada
is. A Mélykvíz néven elindított kocsmai vetélkedőt december 13-ig minden kedden este nyolc órától tartják a
Sörházban.
A B. Szabó Zsolt által összeállított és levezényelt
vetélkedőre három-öt fős csapatok jelentkezhetnek a
Mélykvíz Facebook-oldalára írt üzenetben.
A könyvvásár támogatóként való belépésével a
kvízkérdések között természetesen megnő a könyvhöz, irodalomhoz köthető feladványok száma is, ezáltal is az
olvasást, a könyves kultúrát népszerűsítve a fiatalok
körében. Káli Király István, a 22. Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásár főszervezője szerint a vásár és az
erdélyi magyar kiadók számára nagyon fontos, hogy a
gyerekek mellett a középiskolás és egyetemista fiatalokat
is megszólítsák, az olvasást népszerűsítsék körükben,
hiszen „nincs olyan kincs, ami a könyvekből ne lenne
kibányászható, és nincs derekabb aranyásó, mint egy ifjú
ember”.
A november 10-e és 13-a között megrendezendő
könyvvásáron egy extra kvízre is sor kerül majd.

A Női Akadémia tagjai kíváncsiak, hogyan is látják a
férfiak ma a NŐT. Megkértük négy marosvásárhelyi férfi
társunkat, hogy osszák meg velünk a nőkkel kapcsolatos
gondolataikat és érzéseiket. A téma megközelítését teljes
mértékben rájuk bíztuk, és ráadásul minden szempontból
markánsan különböző marosvásárhelyi férfiakat invitáltunk meg. Szeretettel meghívunk tehát minden érdeklődőt,
jöjjön el október 11-én, kedden 17.30 órakor a Női

Akadémia újabb rendezvényére, amelyen közösen
meghallgathatjuk, hogy mire is gondol Kedei Zoltán
festőművész, Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió
főszerkesztő-helyettese, Birtalan István, a MIET elnöke
és nem utolsósorban Nagy Miklós Kund publicista, művészeti író. A rendezvényre a Bernády Házban
kerül sor.
Koreck Mária, Női Akadémia

A Maros megyei rendőrség öt házkutatást tartott hat
olyan személy lakásán, akiket illegális dohánykereskedelemmel vádolnak. A házkutatás során 500 kg dohányt, közel 20 ezer lejt, dohányaromát és címkéket
koboztak el.
Október 5-én a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség gazdasági bűncselekményeket vizsgáló osztályának munkatársai Marosvásárhelyen, Marosugrán, Lackodon és
Mezőcsáváson házkutatást tartottak. Hat személyt azzal vádolnak, hogy dohányt termeltek és forgalmaztak anélkül,
hogy valamely termelő vagy feldolgozó egységgel
szerződést kötöttek volna. A gazdaságban termelt dohányt

a gyanúsítottak online árusították, amit gyorspostán le is
szállítottak a vásárlóknak szerte az országban.
A házkutatás során 500 kg ömlesztett dohányt, 56 kg vágott dohányt, dohányaromát, 18.250 lejt és címkéket
koboztak el.
Az államkasszának okozott kár összegét még nem állapították meg.
A kivizsgálást a marosvásárhelyi bírósági ügyészség
folytatja az adóköteles és adózandó termékek engedély
nélküli termelésének és raktározásának, illetve a védjegykötelezettség betartása elmulasztásának vádjával.
(mezey)

Nőkről férfiszemmel

Házkutatás illegális dohánykereskedelemmel vádolt
személyeknél

RENDEZVÉNYEK

Megemlékezés a holokausztnapon

Október 10-én, hétfőn 11 órakor a marosvásárhelyi holokauszt-emlékműnél megemlékezést tartanak a holokausztnap alkalmából. Az esemény koszorúzással kezdődik,
majd közös imával emlékeznek az áldozatokra. A történelem e szomorú fejezetére Şandor Vasile és dr. Puskás Attila tanárok emlékeznek. Jelen lesz dr. Lucian Goga
prefektus, dr. Dorin Florea polgármester és Péter Ferenc
tanácselnök. A zsidó hitközség részéről dr. Dub László
mond beszédet.

Marosszentgyörgyön
ma kezdődnek a rendezvények

A marosszentgyörgyi magyar közösség napja előestéjén,
ma 17 órakor kerül sor a rendezvény nyitóünnepségére,
ahol az elmúlt év tevékenységének vetített képes összefoglalóját láthatja a közönség. A székely falutízes Marosszentgyörgyön címmel dr. Ambrus Tünde tart előadást. A
rendezvényt a kultúrotthonban tartják.

Nyílt nap a Medicare-nél

A Medicare Otthongondozó Alapítvány októberi nyílt
napot szervez a Kornisa sétány 23/1. szám alatt (az egykori diákétkezdével, a volt Angela vendéglővel szemben)
október 12-én, szerdán 15-19 óra között. Ingyenes vérnyomás-, illetve vércukorszintmérést végeznek, és készletükből a betegek részére felajánlanak
beteggondozáshoz szükséges termékeket: fáslikat, gumiharisnyákat, kötszereket, lepedőket, csecsemőápolási, il-

letve felfekvést megelőző krémeket, ruházati és irodai
eszközöket, cukorbetegeknek egyszer használatos eszközöket, vizelet-, illetve colostomás felszereléseket, tájékoztató
anyagokat. Adományokat is elfogadnak és a rászoruló betegek gondozására fordítják. Előzetes telefonos egyeztetés
alapján (0744-339-765) mozgásszervi megbetegedésekben, agyvérzésben szenvedő betegeknek angliai
kinetoterapeuta ingyenes tanácsadást biztosít a helyszínen vagy a lehetőségek szerint akár a betegek
otthonában. Érdeklődni a 0265/212-623-as telefonszámon lehet.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra kedden kerül sor 18
órától óvodások (3-6 év), 19 órától kisiskolások (7-10 év)
számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: a Dr. Bernády György Általános Iskola (volt 2-es
számú; Dózsa György u. 11. sz.) tornaterme. Cserecipő
szükséges.

Címerbemutató és előadás
Nyomáton

Október 9-én, vasárnap a nyomáti unitárius templomban
a 13 órától tartandó istentisztelet keretében Novák József
nyomáti származású képzőművész, címerszakértő rövid
előadást és címerbemutatót tart a település történetéhez
kapcsolódó történelmi címerekről. A nyomáti unitárius
egyházközség keblitanácsa szeretettel hívja és várja
az elszármazottakat és érdeklődőket is az istentiszteletre, az azt követő bemutatóra, majd egy kis szeretetvendégségre.
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Nem hosszabbították meg a Sky News riportjában
szereplők letartóztatását

Elutasította a Bukaresti Ítélőtábla a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT)
arra vonatkozó kérését, hogy meghosszabbítsák a
Sky News brit televíziócsatorna riportjában szereplő
három romániai férfi előzetes letartóztatását.

Az ítélőtábla döntése értelmében Aurelian Mihai Szantót,
Pantics Csaba Attilát és Pantics Leventét bírósági felügyelet
alá helyezik. A döntés nem végleges, a DIICOT ügyészei
megfellebbezhetik azt.
A három férfit augusztus 12-én helyezték vizsgálati
fogságba, bűnszervezet létrehozásával, a fegyvertartásra
vonatkozó szabályok megszegésével és hamis információk terjesztésével gyanúsítják őket.
A riportfilmben Aurelian Mihai Szanto a közvetítő szerepét
játszotta a brit riporterek és az úgynevezett fegyverkereskedők
között, míg Pantics Csaba Attila és Pantics Levente maszkban
jelenik meg, és az eladásra kínált fegyvereket mutatja be.
A DIICOT a brit televíziócsatorna három munkatársa ellen
is bűnvádi eljárást indított, valótlan információk terjesztése és
félrevezetés miatt.
Az ügyészek szerint 2016 júliusának elején a román állampolgárságú, de évek óta Angliában élő Aurelian Szantót egy
régebbi ismerőse, a Sky Newsnál dolgozó brit újságíró azzal
az ajánlattal kereste fel, hogy dolgozzon fordítóként a televíziócsatornának. A brit riporter elmondása szerint a
fegyverkereskedelemről készült dokumentumfilmet forgatni,
és arra kérte Szantót, hogy találjon olyan személyeket, akik
hajlandók lőfegyverek bemutatására.
Szanto ugyan kijelentette, hogy katonai fegyvereket nem,
csak egy romániai barátja által törvényesen birtokolt vadászfegyvereket tud bemutatni, az újságíró így is beleegyezett.
Szanto így felkereste barátját, Pantics Csaba Attilát, aki

unokatestvérével, Pantics Leventével mutatta be a
fegyvereket.
Az ügyészek úgy tudják, hogy Aurelian Szanto 2.000 eurót
kapott az ‘oknyomozói munkáért’, aminek felét szétosztotta
Pantics Attila és Pantics Levente között.
A forgatásra július 29-én több brit riporter landolt a
marosvásárhelyi reptéren, őket egy kimondottan erre az alkalomra bérelt autóval Szanto várta.
A forgatás részleteinek tervezésekor Szanto kérte, hogy a
‘fegyverkereskedők’ szerepét játszó személyek viselhessenek
maszkot.
Ugyanekkor szögezték le, hogy az úgynevezett csempészek
között milyen párbeszédnek kell elhangzania, és milyen árakat
kérjenek a kínált fegyverekért.
Szintén a riporterek kérése volt, hogy a forgatás elhagyatott,
erdős területen történjen, a ‘csempészek’ autóján ne legyen
rendszámtábla, a fegyvereket pedig takarják le egy pokróccal.
Mivel az újságírók AK típusú katonai fegyvert akartak
filmezni, Pantics Csaba Attila elkérte egy barátja
gyűjteményéből annak UM Sadu 7,62X39-es típusú fegyverét,
amelyet legálisan birtokolt ugyan tulajdonosa, de arra nem volt
engedélye, hogy kivigye a lakásból vagy más személynek
kölcsönadja.
A forgatásra július 31-én került sor, Marosvásárhely
közelében. A házkutatások során az ügyészek megtalálták a
Pantics Attila és Pantics Levente által viselt maszkokat. A riporterek kérésére a filmezés helyszínén Aurelian Szanto is
maszkot, sapkát és dzsekit öltött, amit a britek kölcsönöztek
neki. Amikor leforgatták az előre elkészített párbeszédeket, a
brit riporterek nyomatékosan kérték a szereplőket, hogy
románul beszéljenek, noha magyar anyanyelvűek – állítják
még a DIICOT ügyészei.

A leggazdagabb uniós tagállamokra jutott
a Juncker-terv beruházásainak többsége

A helyzetértékelés szerint a tavaly útjára indított európai
beruházásösztönző intézkedéscsomagból eddig a legtöbbet
Olaszország, Spanyolország és Nagy-Britannia profitált, számos infrastruktúra-fejlesztési projekt kapott támogatást ezekben az országokban.
A kis- és középvállalkozásoknak (kkv) eddig juttatott
pénzek 54 százalékát német, francia és olasz cégek kapták.
A Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság három év
alatt, túlnyomórészt magántőke mozgósításával 315 milliárd
euró értékű beruházás megvalósulását szeretné elérni. A tervek
szerint 240 milliárd eurót infrastruktúra-fejlesztésre és innovációra fognak fordítani, 75 milliárdot pedig a kkv-k támogatására.
Az Európai Stratégiai Beruházási Alap keretében június
végéig 104,8 milliárd euró értékű beruházást sikerült megvalósítani, ami majdnem pontosan harmada a kijelölt célnak.
Ha az eddigi trendek folytatódnak, akkor az EFSI várhatóan
eléri a célszámait – írták az Európai Beruházási Bank által kiadott dokumentumban.
Az EIB mindazonáltal „aggasztónak” tartja, hogy a befektetések legnagyobb része, csaknem 92 százaléka az Európai
Unió tizenöt régebbi, gazdagabb országában valósul meg, az
újonnan csatlakozott tagállamoknak pedig mindössze a 8
százalék jut.

„Ez különösen elgondolkodtató, minthogy Európa legfejletlenebb régióinak többsége a közép- és kelet-európai országokban található” – hangsúlyozták.
A jelentésben ugyanakkor leszögezték, félrevezető lehet az
abszolút számok összehasonlítása: ha az EFSI által kiutalt
összegeket összevetik a tagországok bruttó hazai termékével
(GDP), akkor látható, hogy a kisebb gazdaságok nagyobb
arányban részesültek az alap finanszírozásaiból.
Az Európai Beruházási Bank becslései szerint az EFSI
rövid távon 0,8 százalékkal növeli az Európai Unió GDP-jét
és 830 ezer új munkahelyet teremt, hosszú távon viszont 1,1
százalékos GDP-bővülést és 1,4 millió új munkahelyet eredményezhet.
„Európának fel kell pörgetnie a beruházásokat az innováció,
a kutatásfejlesztés, a kkv-k, a stratégiai infrastruktúra és a klímaváltozás elleni harc terén, és ezek pontosan azok a fajta befektetések, amelyeket az EFSI serkenteni kíván” – közölte
Ambroise Fayolle, az EIB alelnöke.
A Juncker-terv lényege, hogy az uniós büdzséből rendelkezésre bocsátott összegek segítségével olyan beruházások
megvalósulását segítse elő a multiplikátorhatást kihasználva,
amelyeket a magánszektor gazdasági alapon esetleg túl kockázatosnak ítélne, de ilyen ösztönzővel mégis hajlandó
belevágni a megvalósításba.
Az Európai Bizottság nemrégiben bejelentette, hogy
javaslatot tesz a beruházási program élettartamának és
tőkeerejének megduplázására. A kiterjesztett program
keretében a brüsszeli tervek szerint 2020-ig legalább 500 milliárd eurót tudnak majd mozgósítani, 2022-ig pedig 630 milliárd eurót.

Hivatalosan is megkezdte működését csütörtökön a közös
európai uniós határ- és parti őrség, amelynek az egységeit
elsőként a Bulgária és Törökország közötti határon vetik be.
Az új ügynökség „avatását” a bolgár-török határon lévő
Kapitan Andreevo határállomásnál tartották. Ott volt Bojko
Boriszov bolgár miniszterelnök, Dimitrisz Avramopulosz
migrációs ügyekért felelős uniós biztos és Fabrice Leggeri, az
EU határvédelmi ügynökségének (Frontex) vezetője is.
„A mai nap mérföldkő az európai határvédelem
történetében. Mostantól egy tagállam külső határa a tagországok mindegyikének a külső határát jelenti – mind jogi, mind
működési szempontból” – mondta Avramopulosz. Hozzátette,
„ez pontosan az a fajta közös európai válasz, amelyre szükség
van ahhoz, hogy megfeleljünk a 21. század biztonsági és
migrációs kihívásainak”.
„Az új ügynökség erősebb és jobban felkészült az Európa
külső határainál jelentkező migrációs és biztonsági kihívások
kezelésére” – hangsúlyozta Leggeri, aki „történelmi pillanatnak” nevezte a közös határ- és parti őrség létrehozását.
A szervezet felállításáról „rekordidő alatt” sikerült megál-

lapodnia az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanácsnak
és az Európai Parlamentnek, mindössze kilenc hónap telt el az
erről szóló javaslat előterjesztése óta – írták az Európai Bizottság csütörtöki közleményében.
A schengeni rendszer védelmét és megerősítését célzó
határőrizeti szerv feladatai közé tartozik a migrációs áramlások nyomon követése, a gyenge határőrizeti pontok
azonosítása, valamint az, hogy válaszintézkedéseket hajtson
végre azokban az esetekben, amikor az Európai Unió valamely
külső határát veszély fenyegeti.
A határok védelme továbbra is a tagállamok hatáskörébe
tartozik, de szükség esetén tagállami kérésre a határ- és parti
őrség meghatározza a megfelelő létszámú stábot és technikai
felszerelést, és támogatást tud nyújtani, hiányosságok esetén
időben be tud avatkozni.
Az ügynökség a Frontex és a tagországok erőforrásait
egyesíti. Tagállami felajánlások alapján bármikor rendelkezhet
1500 fős személyi állomány és eszközök mozgatásáról, a szükségesnek ítélt területekre való átcsoportosításáról legfeljebb
tíz napon belül.

A régebbi, gazdagnak számító uniós tagállamokra
jutott a Juncker-tervnek is nevezett Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) keretében eddig megvalósított beruházások túlnyomó része – derült ki az
Európai Beruházási Bank (EIB) csütörtökön közzétett jelentéséből.

Megkezdte működését
az EU közös határ- és parti őrsége

Ország – világ
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Az RMDSZ nem törekszik bármi
áron kormányzásra

Kelemen Hunor meg van győződve arról, hogy a
decemberi parlamenti választásokat követően koalíciós kormánya lesz az országnak. Ennek a koalíciónak pedig a szövetség is tagja lenne, de nem bármi
áron, és nem akármilyen feltételekkel – nyilatkozta
Aradon az RMDSZ elnöke. A szövetségi elnök hozzátette: aligha találni olyan pártot, amely azért indulna a választásokon, hogy ellenzékbe kerüljön.
Minden politikai alakulatnak célja, hogy kormányon
legyen, hiszen így van esélye arra, hogy – legalább
részben – megvalósítsa politikai programját –
mondta.

Előzetesben marad
a szexszekta vezetője

Előzetes letartóztatásban marad a szektajellegű
bűnszervezet alapításával, emberkereskedelemmel
és kiskorúakkal való kereskedelemmel gyanúsított
Apostolache Eusebiu Sebastian – döntött a Marosvásárhelyi Ítélőtábla. Ugyanabban az ügyben a
Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség még további négy személy ellen is vizsgálatot
folytat.

Jelentősen nőtt
a kiskereskedelmi forgalom

Az első nyolc hónapban 16,3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene Romániában a tavalyi azonos időszakhoz képest – közölte
csütörtökön az országos statisztikai intézet. Az élelmiszerek eladása 19,4 százalékkal nőtt a vizsgált
időszakban, a nem élelmiszerek értékesítése 16,1
százalékkal emelkedett, üzemanyagból 11,9 százalékkal adtak el többet. A gazdasági növekedés fő
hajtóereje tavaly óta a belföldi fogyasztás, amely azt
követően ugrott meg, hogy a kormány tavaly és idén
csökkentette a héát. A Nemzetközi Valutaalap kedden közzétett legfrissebb előrejelzésében 5 százalékra emelte az idei várható gazdasági növekedést,
miután áprilisban még 4,2 százalékos növekedésre
számított. Ezzel Európában várhatóan Romániában
lesz a legnagyobb gazdasági bővülés.

Csődvédelem alá helyezték
a bukaresti távhőszolgáltatót

Fizetésképtelenné nyilvánította és csődvédelem alá
helyezte a törvényszék szerdán a RADET bukaresti
távhőszolgáltatót, amely az évek során 3,9 milliárd
lejes adósságot halmozott fel. A csődvédelmet a
közüzem tulajdonosaként a fővárosi önkormányzat
kezdeményezte, miután a RADET fő hitelezője, a
bukaresti hőerőműveket működtető ELCEN kilátásba helyezte a hőenergia-szolgáltatás leállítását.
Ez azt jelentené, hogy több mint félmillió bukaresti
lakás – 1,25 millió lakos – maradna fűtés és meleg
víz nélkül. Az évtizedek alatt felhalmozott adósság
jelentős része késedelmi kamat, mértéke pedig már
csak kevéssel marad el a főváros éves költségvetésétől. A RADET Bukarest hőenergia-szükségletének
csaknem háromnegyedét biztosítja.

A tizenhármak emléke

(Folytatás az 1. oldalról)
állnának, milyen oldalon ebben a világban? Mert az a
haza, amely mellett a végsőkig kitartottak, ma több
országba van szétszakítva, ahol a kisebbségi sorban
élők még mindig csak amolyan megtűrt, másodrangú
polgároknak számítanak, úgy is, hogy a román impérium alatt élőknek szűk százada egészen mást ígértek.
Jóhiszemű egymás felé közelítés nélkül kevés az esély a
tizenhármak szimbolizálta nemzetiségek közti
egyetértésre, ami igencsak elkelne a vén földrész e
tájékán ilyen zavaros időkben.
Az öt magyar vértanú pedig vajon hogyan vélekedne
egy olyan hazáról, ahol az állítólagos demokraták az
egyik legalapvetőbb demokratikus jogtól való
tartózkodás mellett álltak ki egy olyan referendum kapcsán, amilyenhez hasonlót a kontinens többi országában
is illett volna tartani a vén földrész utóbbi időkbeli egyik
legnagyobb kihívásának kérdésében? A néhai tábornokok vélhetően kardot rántanának a hazájukat a
brüsszeli harctereken hátba támadó, a hatalomért minden elvet megtagadó utódok láttán. Már ha nem Tamási
novellahőseihez hasonlóan húznák ismét magukra a
hantot egy ilyen világra ébredve, melyből kiveszett már
a nyoma is annak a tartásnak, ami az ő példamutatásukhoz elengedhetetlen volt. Ma a szabadnak csak
becézett, közterheket számlálatlanul nyögő, de a törvény
előtt az utódállamok polgáraival egyenrangúságot csak
néha tapasztaló magyaron nem önkényeskedő
császárok, „csak” kalandor politikusok uralkodnak.

4 NÉPÚJSÁG

_____________________________________________________AKTUÁLIS _______________________________________________ 2016. október 7., péntek

Idén nem csökkentik
az orvosságok árát

(Folytatás az 1. oldalról)
száma kétszer annyi, mint azoké,
akik járulékot fizetnek. Az állam
ezért hozzá kell járuljon ehhez az
alaphoz, fedezve a nem biztosítottak ellátásának költségeit is. Utalt
a magán egészségügyi ellátórendszer bővülésére, valamint arra,
hogy az egészségügyi kártyák
2013-ban történt bevezetése óta
100 millió eurót takarítottak meg
azáltal,
hogy
négymillióval
csökkent a kibocsátott receptek
száma, 100 ezerrel a beutalások
száma és 450 ezerrel kevesebb ambuláns szakorvosi vizsgálatot
végeztek. Az OEP elnöke szerint a
rendszer informatizálása jobb
hatékonyságot eredményezett, ami
tovább növelhető a költség-volumen, illetve a költség-volumeneredmény
szerződések
megkötésével.
A háromnapos értekezleten
olyan fontos szakterületekről
tanácskoznak, mint a gyógyszergazdaságtan, gyógyszerárpolitika, a hazai mellett a cseh, a
szlovák és a magyar egészségügyi
rendszer működéséről tartanak
előadásokat. A konferencia másik
nagy témaköre a kórházmenedzsment, egészségügyi menedzsment
problematikáját öleli fel.
Lorenzovici László egészségügyimenedzsment-szakértő,
főszervező lapunknak elmondta, a
program kidolgozásakor figyelembe vették a „forró
témákat”, így külön modult
szerveznek a kórházon belüli
fertőzésekről, az egészségügyi dolgozók béremeléséről és ennek
következményeiről, a transzfúzióról és az erre vonatkozó szabályozásról. A tegnapi előadásokon
kiemelt téma volt a C típusú hepatitiszben szenvedő betegek
kezelése. A legújabb terápiák ismertetése mellett nagy visszhangja
volt annak a javaslatnak, mely
szerint kevés adat van arról, hogy
az egészségügyi dolgozók közül
hányan szenvednek C típusú hepatitiszben. A felszólalók hangsúlyozták, e betegségben szenvedő
orvosok, nővérek kezelése prioritást kellene jelentsen. Vasile
Cepoi volt egészségügyi miniszter

ezt egyenesen közegészségügyi
problémának minősítette, míg
Buicu Florin, a képviselőház
egészségügyi bizottságának elnöke
azt mondta, a hepatitisz C-ben
szenvedő egészségügyi alkalmazottak kezelésének költségeit nem
az OEP, hanem a szaktárca kellene
fedezze. Lorenzovici László
szerint a C típusú hepatitiszben
szenvedő egészségügyi alkalmazottak számáról felmérést kellene
készíteni, esetükben az állami finanszírozást más – a páciensek
biztonságát veszélyeztető –
betegségek gyógyítására is ki kellene terjeszteni.
A november 1-re tervezett
nem
gyógyszerárcsökkentés
következik be – tudtuk meg a
tanácskozáson, az erre vonatkozó
jogszabályt ugyanis olyan értelemben módosították, hogy miniszteri
rendelet helyett ezután kormányhatározattal válik lehetségessé.
Ennek következménye az, hogy a
gyógyszerárcsökkentésre
leghamarabb 2017-ben kerülhet sor,
mivel az eljárás hosszadalmas,
minimum 120 napot vesz igénybe
– jelentette ki dr. Marian Sorin
Paveliu professzor, az ISPOR
romániai szervezetének elnöke.
A konferencia első részében
még szó esett az orvosi
segédeszközök finanszírozásáról,
ezzel kapcsolatban az OEP elnöke
az
értekezlet
szünetében
sajtótájékoztatón közölte: mivel
kevés pénz áll rendelkezésre, a
gyógyszerjegyzék mintájára el kell
készülnie az orvosi segédeszközök
jegyzékének. „Ha az orvosi
segédeszközöket a finanszírozó
nem differenciálja és nem kezeli
külön
alkategóriánként,
a
következmény az lesz, hogy
például az egyszerű művégtagokat
felülfinanszírozza, és a komplex
művégtagokra kevés pénz jut. Az
eszközök besorolásának a beteg,
az igény, az eszköz és a finanszírozás figyelembevételével kell
történnie” – hangsúlyozta Lorenzovici László. A szakmai fórum
ma a kórházmenedzsment témakörben folytatódik, szombaton
a
sürgősségi
ellátórendszer
működéséről lesz szó.

Higgy, remélj, küzdj!

(Folytatás az 1. oldalról)
és küzdened kell. Együtt, egy testben és lélekben azért, amiért egykoron meghalni sem volt elrettentő.
A közös harcot végig kell vinni!
Novák Csaba Zoltán városi
tanácsos az aradi vértanúk példáját

állította elénk, akik, amikor megtehették volna, nem a menekülést
választották, „mert kötelezte őket
az eskü, a vállalás, mert hittek
abban, hogy egy nemes ügyet
képviselnek, és hittek abban, hogy
ha elkezdtek egy közös harcot, azt

Fesztiválszereplés előtt hazai színpadon
A játszma vége

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata Tompa Gábor rendezésében mutatta be az
elmúlt évadban Samuel Beckett A játszma vége című
színművét. Szereplők: Bíró József, Bartha László
Zsolt, Biluska Annamária és Makra Lajos. Dramaturg:
Visky András, díszlet- és jelmeztervező: DobreKóthay Judit, rendezőasszisztens: Nagy Botond.
A jeles produkció beválogatást nyert a hazai
legrangosabb színházi seregszemlére, az október 21–
30. között Bukarestben sorra kerülő Országos
Színházi Fesztiválra (FNT), ahol október 29-én, szombaton és 30-án, vasárnap 21 órától lesz látható a
bukaresti I. L. Caragiale Nemzeti Színház Pictura termében. A 26. alkalommal megrendezésre kerülő
eseménysorozat Klaus Johannis államelnök védnöksége alatt zajlik.
A marosvásárhelyi közönség október 8-án, szombaton és 18-án, kedden tekintheti meg az előadást,
mindkét alkalommal 19 órától a nagytermi stúdiótérben.
Jegyek és szabadbérletek válthatók a Kultúrpalota
jegyirodájában hétköznap 12-17.30 óra között, a színházi jegypénztárban 9-15 óra között és előadás előtt
egy órával, valamint a www.biletmaster.ro honlapon.
Az előadás román nyelvű felirattal követhető.
(pr-titkárság)

Fotó: Rab Zoltán

Két évtizedre szóló területfejlesztési stratégiát
fogadott el a kormány

Elfogadta a Többközpontú Románia 2035 című, a
következő két évtizedre szóló területfejlesztési
stratégiát a szakértői kormány szerdán.
A kabinet közleménye szerint a törvénytervezet a
közlekedési, környezetvédelmi, mezőgazdasági, oktatási, egészségügyi és egyéb ágazati politikákat hangolja össze oly módon, hogy Romániában az európai
infrastruktúrába szervesen illeszkedő, az ország
egyenletes fejlődését segítő kisebb-nagyobb regionális
központok hálózata alakuljon ki.
A stratégia rövid távú (3 év) célkitűzései között
szerepel az energiahálózatok európai integrációs tervének kidolgozása és annak a legalább száz községnek
a kijelölése, amelyek – a városok mellett – fejlesztési
pólusokká válhatnak.
Középtávon (7 év) a stratégia egyebek mellett kétkét új átkelőt irányoz elő a Dunán (Bulgária felé) és a
Prut folyón (Moldova felé), kerékpárutat és a gátrendszer fejlesztését a Duna mentén, és legalább négy európai szinten is versenyképes metropolisz övezet
kialakítását az ország nagyvárosai körül.
Hosszú távon (10 év felett) a stratégia egyebek mellett két, az ország területét észak-dél és kelet-nyugat
irányban teljes egészében átszelő autópálya

megépítésével, egy új Tisza-híddal (Máramarosszigetnél), és legalább egy, a Kárpátokat átszelő gyorsvasúttal számol. A regionális fejlesztési és közigazgatási
minisztérium augusztusban állt elő a stratégia tervezetével, amely élénk vitát és még több értetlenséget
váltott ki a politikai pártok körében. A decemberi parlamenti választások megnyerésére legesélyesebb, jelenleg is a legnagyobb frakcióval rendelkező PSD azt
kifogásolta: miért készít két évtizedre szóló
stratégiákat egy olyan szakértői kormány, amelynek
mandátuma – átmeneti megoldásként – mindössze egy
évre szól. Az RMDSZ a stratégia tervezetében
szereplő faluösszevonási elképzelés ellen tiltakozott,
amely szerinte nem más, mint a kommunista
„szisztematizálásnak” – Nicolae Ceauşescu diktátor
falurombolási tervének – folytatása.
Az augusztusban közvitára bocsátott tervezet
ugyanis a lakosságszám, oktatási és egészségügyi intézmények szerint rangsorolná a településeket, és
ösztönözné a jelentős népességfogyást elszenvedett
közigazgatási egységek szomszédaikkal való önkéntes
egyesülését, ha pedig ez 2025-ig nem történik meg,
„kormányzati kezdeményezésre” vonnák össze a
településeket.

végig kell vinni, azért vállalni kell
a felelősséget”.
Kijelentette: október 6-át gyásznapként emlegetik, számára az emberi tartás, az adott szó, a
felelősségvállalás, a jövőbe és az
igaz ügybe vetett töretlen hit napja.
Az Aradon kivégzettek társadalmi,
nyelvi és vallási különbözőségeik
ellenére össze tudtak fogni, s együtt

harcoltak a szabad, független, polgári Magyarországért. Remélték,
sőt tudták, hogy áldozatvállalásuk
nem hiábavaló. És igazuk volt.
„Lám, ezért is tudunk ma, Arad
után 167 évvel itt állni és közösen
emlékezni. Manapság olyan időket
élünk, hogy nincs szükség
mártírokra, de emberi tartásra,
közösségi
ügyekért
való
következetes kiállásra annál inkább.
Arra van szükség, hogy mindenki
higgyen és tegyen a maga
eszközeivel és lehetőségeivel azért,
hogy a hullámvölgyekből legyen
kiút, azért, hogy a 21. század komoly kihívásaira közösen találjunk
választ és megoldásokat.”
Farkas Balázs, a csíkszeredai
főkonzulátus konzulja arra hívta fel

a figyelmet, hogy az aradi vértanúk
neve mint mártír került be a
történelembe, de azokra is emlékezni kell, akikről nem emlékezik
meg a történelem. És bár ez a kor
szerencsére nem követel tőlünk
véráldozatot, a közös ügy
érdekében mindenkinek feladata
van.
A műsorvezető B. Szabó Zsolt
volt. Fellépett Szabó Előd, a Titán
együttes
szólistája,
Szalma
Szilárd, a Bolyai Farkas líceum
XII. osztályos tanulója Tompa
Mihály, Köllő Magor XI. osztályos tanuló Faludy György versét
szavalta el.
A rendezvény koszorúzással, illetve a magyar és a székely himnusz eléneklésével ért véget.

Az első világháború Erdélyben
Pál-Antal Sándor
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Szerkesztette: Antalfi Imola

Menekülés 1916 őszén

(Folytatás
szeptember 30-i lapszámunkból)
Menekültek Marosvásárhelyen
Habár Marosvásárhely nem volt a
kiürítésre kijelölt városok között, nevezetes
értékeinek a biztonságosabb helyre
menekítését már 1916. augusztus 31-én elhatározták. És a frontvonalnak a városhoz
való közeledésével szeptember közepén a
rendelkezést életbe léptették. Elsőnek a
bankok lépnek és menekítik pénzkészleteiket. Így szeptember másodikán a budapesti anyaintézet elszállíttatja az
Agrárbank széfjéből a legfontosabb
betéteket és letéteket.1 És elkezdik a város
műkincseinek a biztonságba helyezését is.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a 11.399. sz. rendelettel tudatta Szász
József főispánnal, hogy Radics Jenő miniszteri tanácsost, az Országos Magyar
Iparművészeti Múzeum igazgatóját bízta
meg a marosvásárhelyi Teleki Samu-féle
műkincseknek (a könyvtárnak és a
nemzetségi levéltárnak), a Kultúrpalotában
lévő Nagy Sándor által tervezett üvegfestményeknek, az ottan letétben lévő állami
képeknek biztonságba helyezésével. Radics
dr. Gyulai Pállal, a múzeumok és könyvtárak
főfelügyelősége másodelőadójával végeztette el a feladatot. A Kultúrpalota ablakaiból
kivett üvegfestményeket, a képtár nevezetesebb festményeit (köztük Munkácsy Mihály
Mosónőkjét) és egyéb értékes tárgyakat a
Székely és Réthy marosvásárhelyi cég becsomagolta és Budapestre szállította, az
Országos Magyar Szépművészeti Múzeum
1916. szeptember 22-én vette át őket. Visszajuttatásuk a helyzet normalizálódása után,
Bernády közvetlen irányítása alatt zajlott.2
A Teleki család műkincseit Gyömrőre vitték. Míg a könyvtár elmenekített részei
sértetlenül visszatértek, a nemzetségi levéltár
a család ottani kastélyában maradt, később
pedig átkerült a Magyar Országos
Levéltárba.
Következő lépésként az ipari szakiskola
felszereléseit, valamint az iparmúzeum tárgyait szándékoztak elmenekíteni. Ezeket a
lépéseket azonban már nem kellett
megtenni.3
Október 28-án megkezdődött a visszatelepítés. Aznap indult Budapestről az első
két vonat 500–500 utassal, brassóiakkal és
barcaságiakkal. A csíkiak és a háromszékiek
még hosszú hónapokat kellett várjanak, míg
útra kelhettek, hiszen a hadsereg
szülőföldjüket hadműveleti területnek nyilvánította. Emiatt több ezer menekült volt
kénytelen Marosvásárhelyen tovább időzni,

hiszen zömük gyergyói volt. Az élelmezési
gondok mellett most már meleg szállásról,
megfelelő ruházatról és a gyerekek iskoláztatásáról is gondoskodni kellett.
A munkát találók csekély kereseti
lehetőséghez juthattak, de a többség, a sok
gyerek és az idősek teljes ellátásra szorultak
továbbra is. A meleg ruha, főként harisnya
és kabát, valamint a cipő hiányzott, ezeket
kellett elsőbben is biztosítani. E célból
gyűjtéseket szerveztek megyeszerte. Mivel
egy október 30-i kimutatás szerint 886 cipő
nélküli gyerek tartózkodott a városban,
kiosztották közöttük a helyi állami gyermekmenhely raktárában lévő 140 pár cipőt és
megrendeltek a temesvári Turul cipőgyártól
még 600 párat. A cipőgyár által leszállított
különböző méretű cipőket Fényes László
újságíró felügyelete alatt december és január
folyamán szét is osztották a rászorulók
között.4
Még 1917 nyarán is voltak a városban
olyan határ menti menekültek, akik még nem
tudtak hazatérni.
A hazatérés, veszteségek
A menekültek áradata gyakorlatilag
ellepte az ország belső részét. A
kiköltöztetett közigazgatási intézmények a
kijelölt helyekre mentek, de a lakosságot
csak részben sikerült egy-egy megye
területére telepíteni. Főként a vasút mentén
fekvő községekben osztották el őket,
lehetőleg arra törekedve, hogy egy-egy
község lakói egy csoportban maradjanak. De
a szekérrel vagy gyalog útra keltek más
vidékekre is kerültek, ott telepedve le, ahol
meghúzhatták magukat. Az alispáni hivatalok, a szolgabíróságok, a községi jegyzők
és a tanfelügyelőségek az új székhelyükön
azonnal munkához láttak, hiszen halmozott
ügyeket kellett intézzenek.
Szeptember 6-án Budapesten megalakult
az Erdélyrészi Menekülők Központi Irodája
dr. Harrer Ferenc tanácsos vezetése alatt,
első teendője a menekültek összeírása, az
igazolványok kiosztása, a segélyezettek elszállásolása és ruhával való ellátása volt.5
Október elsejéig a menekültek jó része
elfoglalta szálláshelyét, de a vonulás még
folyamatban volt, mert eddig csak azok
érkeztek meg, akiket vasúton szállítottak, de
sokan szekereken indultak, és ezek többsége
még úton volt. És a menekülés tovább folyt.
Amikor október 13-án – tehát már Brassó
visszafoglalása után – a belügyminiszter
arról értesült, hogy Szolnokra két erdélyi
menekülteket szállító vonat érkezett, elrendelte, hogy erdélyrészi menekülteket ezentúl
a Királyhágón túl ne szállítsanak, hanem
azokon a részeken szállásolják el őket.6

Csíkszereda 1916 őszén, a román csapatok visszavonulása után

Miután október 8-án az osztrák–magyar
és német csapatok már visszafoglalták
Brassót, a belügyminiszter engedélyezte a
tisztviselők visszatérését, utasítva őket, hogy
mielőbb térjenek vissza elhagyott működési
helyükre. És már október 9-én este Pestről
hazaindult 12 képviselő, köztük Brassó polgármestere is.7 Október 11-én az erdélyrészi
hadparancsnokság Marosvásárhelyre teszi át
székhelyét.
A menekültek visszatelepítésének az
elősegítésére bizottságot állított fel, amely
Erdélyrészi Visszatelepítő Bizottság néven a
földművelésügyi minisztérium kolozsvári
kirendeltségének vezetése alatt állott, és
Marosvásárhelyen működött. A bizottságnak
előzetesen a károkat kellett felmérnie,
élelemről gondoskodnia, és a visszatérő
lakosságot segítenie. A jelentések szerint ez
a munka annyira szervezetten folyt, hogy
következő tavasszal – például – a Székelyföldön a megszokottnál jóval nagyobb
területet sikerült megművelni. Ott, ahol a
lakosság csak 1917 tavaszán térhetett vissza,
igénybe vették a katonaság és a hadifoglyok
munkáját is.8 Mindemellett számos eset
kedvezőnek nem mondható képet örökített
meg.
A bizottság feladata volt a különvonatok
indításával kapcsolatosan az elindító és fogadó törvényhatóságok munkájának az
összehangolása, az útra kelt visszatérők
számának a közlése is. De a helyzet kézben
tartása csak részleges lehetett, hiszen számosan indultak haza és érkeztek vissza
személyvonattal, szekérrel vagy gyalog.
Akadályozta a visszatérést a decemberben
beköszöntött kemény tél. A hidegben leállították a menekültek szállítását, és a különvonatokat csak 1917. március 1-től
Az
Erdélyrészi
indították
újra.9
Visszatelepítő Bizottság elnökének, Koós
miniszteri tanácsosnak 1917. január 2-áról a
belügyminiszternek küldött jelentése szerint
csak Erdélyben még többezernyi feltartóztatott visszatérő személy volt: Kolozsváron 10
ezer, Székelykocsárd környékén 3 ezer,
Maros-Torda régeni felsőjárásában 4 ezer.10
A katonai parancsnokság nemcsak korlátozta a vonatok közlekedését, hanem a
hadműveleti területnek nyilvánított Csík és
Háromszék területére megtiltotta a visszatelepítést. Amikor a Békés megyéből a kézdi
és orbai járásokba indított vonat február 15én megérkezett Sepsiszentgyörgyre, visszaküldték Brassóba.
A visszatelepítés sokáig elhúzódott, még
1917 nyarán is tartott, mert a határ menti
települések hadműveleti területhez tartoztak,
ahova nem engedték vissza a menekülteket.
De voltak elég jelentős számban olyanok is,
akik nem tudtak, és olyanok is, akiket nem

engedtek visszatérni. Így pl. 1917. május 11én Jász-Nagykun-Szolnok megyében még
885 erdélyi lakos volt, akik közül 249-et
vissza nem telepíthető, megbízhatatlan
személynek nyilvánítottak, 411-en még
tiltott hadterületről valók voltak és 225-en
betegség vagy egyéb ok miatt kényszerültek
ott maradni.11
Mi várt a hazatértekre? Mi történt az
otthon hagyott javaikkal? És egyáltalán mi
történt az otthon maradottakkal?
Adataink szomorú, lehangoló, sokszor
megdöbbentő képet festenek az otthon
történtekről, aminek elsősorban az emberi
gyarlóság az oka. Hiszen a háború okozta
rombolások mellett ott vannak a katonák és
civilek által elkövetett rablások, fosztogatások, sőt gyilkosságok is.
Mivel ez a kérdés, az elkövetés módja és
végrehajtóinak a kiléte rendkívül bonyolult
ügy, amely részben még mindig feltáratlan,
ez alkalommal csak szemléltető adatokat
közlünk, remélve, hogy később – legalábbis
részben – visszatérhetünk rá.
A katonai műveletek során fontos
műtárgyak váltak rommá, főként hidak,
vasúti gócpontok, mint pl. a brassói állomás
vagy a karakói viadukt, és jelentős volt az
emberveszteség is. A megszállás alatt akcióba léptek a lecsúszott elemek, akik egyre
merészebben fosztogatták az elmenekültek
javait. Ennek ékes példája Sepsiszentgyörgy
esete, amelynek a szomszédos Előpatak és
Árapatak román lakosai által elkövetett kifosztását, akikhez csatlakoztak az otthon
maradtak is, egy helyben maradt gyógyszerész naplója élethűen megörökítette.
„Rémes dolog – írta szeptember 14-én
Balázsovich gyógyszerész –, most már harmadik héten át nézni ezt a lelketlen rablást,
melyben az itt való nép is részt vesz
suttyomban. És rémes dolog ily nép közt
lakni. Mert intelligens, jó lelkű ember alig
maradt a városon száz, a többi 3–400 öregasszony, s züllött-iszákos öregember, kik
most semmit sem dolgoznak. […]
Az előpataki oláhok ma is zsákokban
és lepedőkben hordták a katonák által
nekik ajándékozott árut” – írja szeptember
15-én. 12
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A természet kalendáriuma (CCXXIV.)

Kiss Székely Zoltán

Hűvös arany szél lobog,
leülnek a vándorok.
Kamra mélyén egér rág,
aranylik fenn a faág.
Minden aranysárga itt,
csapzott sárga zászlait
eldobni még nem meri,
hát lengeti a tengeri.

Október. Radnóti Miklós Októbere.
1825. október 5-én született a magyar természettudomány
egyik legnagyobb vándora, Xántus János. Észak-Amerika és
Ázsia növény- és állatgyűjtőjét tulajdonképpen a kényszer
vitte a tudományos pályára. A jogászhallgató az 1848-49-es
szabadságharc bukása után hadnagyként Königgrätz várában
raboskodott. 1850-ben Angliába, majd Amerikába emigrált.
Először a Mississippi közelében, a Pacific vasút nyomvonalának kitűzésénél kapott munkát. 1854-ben, Iowa államot
belovagolva a prérin kezdett el növényeket és állatokat
gyűjteni, preparálni. Erre az időszakra vezethető vissza
néprajzi érdeklődése is. (Nem véletlen, hogy May Károly
róla formázta Old Shatterhand alakját, akivel aztán bekalandoztatta szinte az egész világot.) Egy idő után már
Amerika leghíresebb tudományos intézete, a Smithsonian
Institution számára gyűjtött, Iowa után Kaliforniában. Ebből
az anyagból a Magyar Nemzeti Múzeumnak is juttatott.
Később az intézet megbízásából tengeráramlási megfigyeléseket végzett a Mexikóhoz tartozó Kaliforniai-félszigeten; így módja nyílt rá, hogy a tenger élővilágából is
gyűjtsön. A hazaküldött beszámolók és múzeumi anyagok
alapján egyre nagyobb elismerés övezte munkásságát. 1861ben hazatért, és a következő évben megtartotta székfoglalóját a Magyar Tudományos Akadémián Adatok a
tenger természettani földrajzához címmel. 1862-ben visszautazott Amerikába; előbb a washingtoni tengerészeti minisztérium titkára, majd mexikói konzul lett. 1864-ben
települt végleg haza nagy értékű természettudományi
gyűjteményével. Ő alapította az 1866. augusztus 6-án megnyílt Budapesti Állatkertet, melynek első igazgatója lett.
1868-tól először egy osztrák–magyar expedíció tagjaként,
majd magát önállósítva kelet-ázsiai gyűjtőexpedíciókban

Trópusi madarak (5.)

Sárgul a fű szakálla

vett részt Ceylonban, Sziámban,
Borneón és Jáva szigetén. Hatalmas
állattani anyagot s mintegy 2500 darabos etnológiai gyűjteményt hozott
magával, utóbbi főleg a borneói dajakok tárgyaiból állt. Ezzel az Európában egyedülálló gyűjteménnyel
vetette meg a Nemzeti Múzeum
néprajzi osztályának, a későbbi
Néprajzi Múzeumnak az alapjait. 1870ben tért haza, 1873-tól a Nemzeti
Múzeum igazgatójává nevezték ki. 1872ben részt vett a Magyar Földrajzi
Társaság megalapításában, melynek
1892-ben elnöke lett.
Folytassuk október eleji sétánkat
egy másik ’48-as szabadságharcos
őszköszöntő soraival:
Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Piros levéltől vérző venyigék

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.
Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.

És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.
Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.

Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik…

Petőfi Sándor ezt a versét Erdődön
írta 1848 novemberének második
felében. A következő év októberének
első hete már másról szólt…
De térjünk vissza az állandóan
megújuló természethez. Az élő természet folyamatosan körfolyamat
jellegű változásokon megy keresztül.
Csak így maradhat fenn, de közben módosul. Miközben dinamikus egyensúlyi
állapotát fenntartja, bizonyos határokon
belül alkalmazkodik. Megújul. A
megújuláshoz az kell, hogy az
elöregedett,
elhasználódott,
feleslegessé vált részeket a rendszer

folyamatosan lebontsa, s a lebomló részeket állandóan újrahasznosítsa.
Az élővilág legkisebb önálló egységére, a sejtre is elmondható mindez. A sejt folyamatosan megújítja önmagát.
A sejtalkotók folyamatosan károsodnak, azokat vagy újrahasznosítja a sejt, vagy lebontja. Ez a folyamat az autofágia
– a sejtmaggal rendelkező sejtek megújulási folyamata. Ha
az autofág rendszer jól működik, hónapokig, évekig fenntart
egy sejtet – az idegsejtek többsége évtizedekig él. S ezáltal
lesz működőképes a szervezet.
Az autofágia elmélete az 1960-as években látott napvilágot. Azonban a jelenséget nehéz volt tanulmányozni, eladdig,
amíg a ’90-es évek elején Yoshinori Ohsumi megtalálta az
autofágia örökléstani alapjait. Az idei orvosi-élettani Nobeldíjat, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia döntésének indoklása szerint, azért adták a japán biokémikusnak, mert
kutatásai magyarázatot adtak a sejtfelépülés és -lebomlás dinamikus egyensúlyának kialakítására. Az – akár az
éhezéshez való – alkalmazkodás, a fertőzésekre adott sejtes
válaszok, a szervezet öregedése, az Alzheimer-kór és a rák
– néhány olyan probléma, amely megértéséhez hozzájárult
az autofágia folyamatának megértése.
Piros levéltől vérző venyigék.
A sárga csöndben lázas vallomások.
Szavak. Kiáltó, lángoló igék.

Kosztolányi Dezső Októberi táján lépkedve érkezünk 12éhez. 1891-ben e napon született Tordán Tulogdi János geológus, a Magyar Földrajzi Társaság tagja, a Bolyai Egyetem
földrajzi tanszékének tanára. Főleg barlangok kutatásával
foglalkozott. Az erdélyi turistamozgalom lelke volt.
Az éji égen a Tejút mentén didergő csillagok.
Nyeregből száll a szél, gyorsan összeszed minden illatot,
felül és nagylassan tovább baktat patkótalan lován.
Üvegpálcás eső pereg szüntelen. Barna levelek
tyúktolla közt kiáll a vadgesztenyefa válla
vizesen s szurokfeketén. Sárgul a fű szakálla.

Következő héten Faludy György Októberében folytatjuk
majd őszi sétánkat.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2016-ban, október 6-án.

közülük sokan kimerülnek, és a tenger hullámai lesz a
szemfedelük.
Földrajzi nevek értelmezése
Bahama: szigetcsoport Florida és Haiti között az AtlantiÖsszeállította: Márton Béla
óceánban. Szétszórt szigetei kb. 1300 km hosszan ÉNy–DK
Tüzestorkú kolibri (Archilochus colubris)
irányban húzódnak. A Golf-áramlat kellemessé teszi éghajlatát.
Bermuda: Észak-Amerikától K-re az Atlanti-óceánban
fekvő korallszigetek. 1629 óta Nagy-Britanniától függő
terület. Enyhe óceáni éghajlatú. Fővárosa Hamilton.
Labrador: félsziget Észak-Amerikában, a Hudson- és Szent
Lőrinc-öböl között. Kanadához tartozik. A XVI. századi
térképeken már Terra do laborado (a munka földje) néven
szerepel.
Csodakolibri (Loddogesia mirabilis)
Észak-Peruban, az Andokban él. A farka különösen alakult.
Pompás kolibri (Lophornis magnifica) Forrás: www.kolibriklub.eoldal.hu
Fiatalkorában 10 farktolla van, ebből kifejlett korában csak
meghosszabbodott
hegyes farokfedő toll. Nász közben a hím
négy marad: középen két egészen rövid, a szélein pedig két
zászlós toll. Az egész úgy hat, mintha a farok lenne a két a tojó előtt lebeg, és a két hosszú, kopasz csévén ülő nagy
színes zászlóit messze előrelendíti, zörejt hallatva összeveri
őket. Azt senki sem tudja, hogy miként mozgatja a zászlóit.
Amikor így mutogatja kékesibolya színű tollait, ritka
szépségű látvány. A feje teteje bíbor és kék színben csillog, a
torka aranyoszöld, a háta és oldala fémeszöld.
Tüzestorkú kolibri (Archilochus colubris) Forrás:www.erdekesvilag.hu
Pompás kolibri (Lophornis magnifica)
Floridától Délkelet-Kanadáig, Labradorig sokfelé költ. A
Kiemelkedően kecses jelenség a madarak világában. A
telet Mexikó középső térségében tölti. Sokszor látták a Bahossza csupán 8 cm. Torkának érceszöld csillogása a
hamákon, a Bermudákon és Kubában is. Kilenc centiméter
legszebb. Szembetűnő éke a hegyes, rozsdavörös fejbúbkonty
magasságú madár. Vonuláskor 800 km-nél többet tesz meg
és pofáinak széles, fehér és fekete harántcsíkozású
a nyílt tenger fölött, pihenés nélkül. Ez valóban nagy teljesítlegyezőtollai. A szomszédos területen élő rokonai csak a fejmény. Mérések igazolták, hogy a hosszú útra 2 grammnyi
dísztollak színében és testméretben különböznek tőle. Ez a
zsírkészlete éppen elegendő. Ha ellenszélbe kerülnek, Csodakolibri (Loddogesia mirabilis) Forrás: www.kolibriklub.eoldal.hu
pici madár Közép- és Dél-Brazíliában honos.
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Kiállítás Picasso és Giacometti
munkáiból

Alberto Giacometti és Pablo Picasso
húsz évig voltak közeli barátok. A
közös gondolkodást és alkotói folyamatot idézi fel a svájci szobrász és a
spanyol festő munkáiból nyílt első
közös kiállítás a párizsi Picasso Múzeumban.

„Művészi párbeszéd folyt a XX. század
legnagyobbnak tekintett festője és legnagyobbnak tekintett szobrásza között” –
mondta Catherine Grenier, a Giacometti
Alapítvány igazgatója, a tárlat kurátora.
A szobrász 1931-ben találkozott Párizsban a nála húsz évvel idősebb Picassóval,
akire mint igazi mesterre tekintett, és aki az
akkor 30 éves svájci alkotó első kiállításának első látogatója volt. A kezdő és az ünnepelt művész között barátság szövődött,
amely az 1950-es évekig összekötötte őket.
A Giacometti Alapítvány igazgatója
szerint nagyon érdekes a két művész alkotásainak szembesítése, hiszen miután folyamatos eszmecserét folytattak, ugyanazok a
kérdések foglalkoztatták mindkettő-jüket.
Picasso és Giacometti is őstehetség, olyan
festők gyermekei, akik művésszé formálták
a fiaikat. A kiállítás elején a két művész
húsz év különbséggel alkotott két híres
önarcképe látható, amelyről sugárzik a
karakteres és tudatos művész.

Forrás: prolerat.wordpress.com

„Megragadják a nézőt.
Odaszegez a
jelenlétük. Lebilincselő személyiségek” –
hangsúlyozta a
kurátor. Arra is
felhívta a figyelmet, hogy
mindkettőjüket
érdekelték a
távoli
tájak
Forrás: luc.devroye.org m ű v é s z e t e i ,
amelyekből a formák stilizációját merítették, de ugyanazon forrásokból teljesen más
formákat alakítottak ki.
Mindketten nagyon fiatalon kísérleteztek
a hirtelen halállal. Picasso egyik barátját
festette meg a halálos ágyán, Giacometti
pedig a festő Georges Braque portréját formázta meg. Mindkettejüket foglalkoztatta
az a kérdés, mit gondolunk élőként a halálról. A leginkább azonban a szexualitáshoz
és az erotikához kapcsolódó erőszak volt a
közös rögeszméjük.
„Nagyon közös volt bennük az, ahogy a
női testet szétbontották. A szexuális aktust
harcként mutatták be” – mondta Catherine
Grenier.
A kiállításon olyan remekművek is
láthatók, mint a Nő piros karosszékben vagy
az Alakok tengerparton Picassótól, a
Felfüggesztett golyó vagy az Elvágott torkú
nő Giacomettitől.
A tárlat párhuzamba állítja Picassónak az
1935 és 1949 között Dora Maarról készült
portréit
Giacomettinek
a
majdani
feleségéről, Annette-ről mintázott szobraival. Mindkét művész a szeretőként és
múzsaként is szolgáló nőbe vetítette ki saját
pszichológiáját, amely időnként a szörny
megformálásáig is eljutott.
A kiállítás február 5-ig tekinthető meg
Párizsban.

A brit trónörökös titokban
meglátogatta nagyanyja sírját

Károly herceg, brit
trónörökös titokban meglátogatta
apai
nagyanyja,
Aliz
battenbergi
hercegnő
sírját
Kelet-Jeruzsálemben, amikor Simon
Peresz volt államelnök temetésére
múlt pénteken Izraelbe érkezett –
adta hírül szerdán
a Háárec című izraeli napilap.

A walesi herceg a
nyilvánosság teljes
kizárásával látogatta
meg
apai
nagymamájának Kelet-Jeruzsálemben, az Olajfák hegyén, a Mária Magdolna templomban
lévő nyughelyét, kihasználva a Peresztemetés adta lehetőséget, mivel a palesztin–
izraeli viszály rendezéséig a brit
uralkodóház tagjai csak kivételes esetben
utaznak Izraelbe. A templomban tett látogatásról néhány fényképet feltöltöttek az internetre a templomhoz közelálló emberek, a
média így értesült a titkosnak tervezett
családi tiszteletadásról.
Aliz battenbergi hercegnő Károly herceg
édesapjának, Fülöp edinburghi hercegnek
az édesanyja, akinek földi maradványait
végakarata szerint a jeruzsálemi templomban temették el. A hercegnő 1969-ben
Angliában hunyt el, utolsó kívánságát 1988ben teljesítették.
Aliz Viktória királynő dédunokája volt, a
hercegnő süketen született, és szájról olvasott. A múlt század elején, VII. Eduárd brit
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Céline Dion
új, francia nyelvű lemezt készített

Encore un soir (Még egy éjszaka) címmel francia nyelvű albummal jelentkezett Céline Dion. A kanadai sztár
legutóbb 2012-ben adott ki francia
anyagot (Sans attendre).

A lemez címadó dalát a Grammy-díjas
zeneszerző, Jean-Jacques Goldman írta, Luc
Leroy-val és Yann Macéval közösen. Dion és
Goldman tizenkét év után dolgozott ismét
együtt. A már májusban közzétett Encore un
soirt az énekesnő januárban elhunyt férjének
szentelte. Goldmanon kívül a díva számos
más szerzőt vont be a lemez elkészítésébe. A
szövegtémák között kifejezetten felemelőek,
az élet szeretetét, a pozitív hozzáállást
hirdetők szerepelnek, holott Dion az év elején
nemcsak férjét, hanem a szintén rákban el-

www.usmagazine.com

hunyt egyik bátyját is elveszítette. Az album
záródarabját, az Á la plus haute branche (A
legmagasabb ágra) címűt Daniel Picard szerezte, őt a Céline Dion honlapján közzétett
tehetségkutató pályázat négyezer jelentkezője
közül választotta ki az énekesnő.
Céline Dion nyári turnéján Belgiumban két,
Párizsban kilenc telt házas koncertet adott, a
montréali Bell Centerben tíz, Québec
városában öt alkalommal lépett fel hatalmas
sikerrel. Több mint 220 millió eladott
lemezével Céline Dion a világ egyik legsikeresebb
popénekesnője.
Legnagyobb
slágereinek egyike a Titanic filmzenéje, a My
Heart Will Go On című dal. 1988-ban – svájci
színekben – megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált.

Tigriscápa érkezett
a Nyíregyházi Állatparkba

Homoki tigriscápa (Carcharias taura- praktikus szerkezettel emelték ki a cápát a
tus) érkezett szerdán a Nyíregyházi varsói akváriumából. A lengyel fővárostól
Nyíregyházáig tartó 48 órás útra egy speciális
Állatpark Ócenáriumába.

A több mint két méter hosszú, ötéves hím
különleges módon került a szabolcsi
megyeszékhelyre: kinőtte a korábban otthonául szolgáló varsói állatkert akváriumát,
ezért a lengyel szakemberek szerettek volna
minél előbb egy nagyobb helyet biztosítani
számára – közölte Révészné Petró Zsuzsa, a
park osztályvezetője.
Elmondta, a Nyíregyházi Állatpark
munkatársai éltek a lengyelek által felajánlott
lehetőséggel, mivel így párt találhattak a parkban élő nőstény tigriscápájuknak. Az állat
kiemelését azonban nem vállalták a
lengyelek, emiatt az áthelyezés sokáig elhúzódott. A magyar szakemberek végül egy
általuk korábban kifejlesztett egyszerű, de

szállítótartályt is készítettek, amiben a víz változó paramétereit folyamatosan ellenőrizni és
szabályozni tudták. Az akció sikeres volt, így
már
megérkezett
sóstógyógyfürdői
látványosságba az új tigriscápa, amiért a magyarok négy ománi tehénorrú ráját
(Rhinoptera jayakari) vittek cserébe a lengyel
állatparknak.
A homoki tigriscápa a mérsékelt, illetve a
szubtrópusi tengerek partokhoz közeli
vizeiben, kétszáz méter mélységig honos. A
hímek átlagos testhossza 2,2-2,5 méter, a
nőstények mérete elérheti a 3,2 méteres
hosszúságot is. Tápláléka halakból,
lábasfejűekből áll, de az emberre is veszélyt
jelent.

Forrás: ujszo.com

uralkodó koronázásán ismerte meg György
görög király negyedik fiát, András herceget,
akivel egymásba szerettek és összeházasodtak. Négy lányuk és egy fiuk született,
utóbbi II. Erzsébet királynő férje lett.
Aliz hercegnő hosszú és igen kalandos
élete során részben német származása ellenére is összeütközésbe került a Görögországot megszálló náci hatóságokkal. A
második világháború idején a hercegnő
Athénban élt, ahol a város német uralmának
idején életét kockáztatva házában elbújtatta
a Cohen családot, a korábbi görög parlament egyik zsidó politikusának feleségét és
gyermekeit.
Ez a Gestapo tudomására jutott, ám kihallgatásán süketségére hivatkozva úgy tett,
mintha nem értené a kérdéseket. Hősies
helytállását 1993-ban Izraelben a Jad Vasem
holokausztintézet és múzeum a posztumusz
Világ Igaza kitüntetéssel ismerte el.

Fotó: Balázs Attila, MTI
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY

Szerkeszti: Kiss Éva

Családi irattár

720.

VÍZSZINTES: 1. A 225 éve született Széchenyi István gróf egyik aforizmája (első
rész). 9. Habár. 10. Költő (János, XIX. sz.). 11. Ritka férfinév (jún. 18.). 16. Japán város.
18. Ludolf száma. 19. USA-focista (kapus). 20. Máshollét igazolása. 21. Tyúkhang. 22.
Félreirányít. 24. Biztatószó. 25. Jelfogó. 26. Páratlan nyilas! 27. Japán szeszes ital. 29.
Receptre jegyez. 30. Verne egyik kapitánya. 32. Régi rádiómárka. 33. Téli sportot űz. 35.
Az ittrium és a fluor vegyjele. 36. Látszik rajta. 38. Lekvár. 39. Don Quijote... Mancha.
41. Német angolna. 42. A nyelőcső része. 45. Bátorkodik. 46. Csatlakozik hozzá. 49. Jó
kiállású vitéz. 51. Német igen. 52. Politikus, ő nevezte Széchenyit a legnagyobb magyarnak (Lajos).
FÜGG ŐLEGES: 1. És (angol). 2. Beszól! 3. Íme, itt (nép.). 4. Délelőtti előadás. 5.
Bikavér jelzője lehet. 6. A rádium és az urán vegyjele. 7. Arrafele! 8. Nápoly honi neve.
11. Az idézet befejezése. 12. Domborzat. 13. Repülőtéri szolgáltatás. 14. Norvég férfinév.
15. Svéd férfinév. 17. Durva posztóféle. 20. Formál. 21. Báj, kedvesség. 23. Kerek szám.
25. Nád (angol). 28. Kicsinyítő képző. 29. Görög betű. 31. Talján. 33. Egyéni műsorszám.
34. Idegen női név. 37. Elege lesz belőle. 38. Közel-keleti állam. 40. Lefelé meredek. 41.
Művészet (latin). 43. Ady egyik álneve. 44. Apró. 47. Középen ráad! 48. Énekhang. 50.
Órómai rézpénz.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 20-ig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Jaroslav Hasek cseh író
egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

A SZEPTEMBERI ÉVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:
FÜLÖP ILDIKÓ, Marosvásárhely,
Moldovei u. 28A/15 sz.
KOVÁCS IMRE, Marosvásárhely,
Rămurele u. 19/29. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
NICOLLE; COŞBUC; MORGAN;
ZSIGMONDY; MORO; BERNARD;
ABA NOVÁK.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.

Biobazár

Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám
Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com
www.biobazar.ro

Megfejtések
a szeptember 30-i számból:

Klasszikus (Ikrek): KORUNK HŐSE
Skandi: AZ EGÉSZ MŰVELTSÉGED
NEM ÉR ANNYIT, MINT AZ ÉN ÖTOSZTÁLYOS BIZONYÍTVÁNYOM.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
34. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban

VÍZSZINTES: 1. Csodálat – Talpsaru. 7. Kutrica – Nem áll. 8. Pusztaság – Kugli. 9.
Kambodzsai, osztrák és magyar gépkocsijelzés – Fikuszdarab! 11. Az ezüst és nitrogén
vegyjele – Kissé lumpol! 12. Sémi nép – Idény, szezon. 14. Alá – Benyit! 15. Esőkabát –
Társaság, csoport. 18. Nemes nedű – Majdnem kiszáradt ázsiai tó. 19. Férfi, argóban –
Bibliai áruló. 22. Lám – Bank belseje! 23. A Nílus forrástava – Fakorona. 25. Lócsemege
– Éra. 27. Latyak – Norvég, ománi és luxemburgi autójelzés. 28. Hegycsúcs – Táblakép.
30. Ásványi fűszer – A szabadba. 31. Tumor – Enyvet használ.
FÜGGŐLEGES: 1. Lábízület – Bisztró, falatozó. 2. Maszk – Olajbogyó. 3. Méltóság
– Páratlan séta! 4. Ébred – Mauna-…, hawaii vulkán. 5. Szemlencse – Kerub. 6.
Nagyszerű, kiváló – Okít. 10. Reped, feslik – Gyertyabél. 13. Hajigál – Haver, cimbora.
16. Hozzátartozó – Hapsi, fickó. 17. Szájfény – Sorozatrész, jelenet. 20. Hazai sós tó –
Nagyszülő kedvence. 21. Erdővidék központja – Ruhát átmos. 24. Frigy, házasság – Tréfa,
humor. 26. Csomó – Horog vége! 29. Sürgetőszócska – E nap.
Koncz Erzsébet
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Hétvégi sportműsor

LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 6. fordulójában: Marosvásárhelyi ASA II – Pusztadaróc,
Kolozsvári Sănătatea – Szászrégeni Avântul (ma 15
órától), Lénárdfalva – Radnót SK (szombat, 15 óra).
A 4. ligás Maros megyei bajnokságban a 8. forduló mérkőzései következnek. Program: Nyárádtő
– Marosoroszfalu, Erdőszentgyörgy – Szováta,
Marosludas – Kutyfalva, Marosvásárhelyi Gaz
Metan – Marosvásárhelyi Juvenes (meggyesfalvi
pálya), Ákosfalva – Marosvásárhelyi MSE, Náznánfalva – Dános, Nyárádszereda – Nagysármás. A
Marosvásárhelyi Atletic szabadnapos. Valamennyi
mérkőzés szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik.
KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Ligában a 3.
forduló mérkőzéseit rendezik a hét végén, illetve a
jövő hét elején. A Maros Kosárlabdaklub hétfőn 18
órai kezdettel lép pályára a ligeti sportcsarnokban,
ellenfele a Kolozsvári U lesz.
A női Nemzeti Ligában a 2. forduló következik a
bajnoki programban. A Marosvásárhelyi Sirius a
Brassói Olimpia CSU-t látja vendégül szombaton
18 órai kezdettel. Helyszín: ligeti sportcsarnok.

Televíziós közvetítések
a labdarúgó-vb selejtezősorozatából

Október 7., péntek:
* 21.45 óra, DigiSport 1: Franciaország – Bulgária
* 21. 45 óra, DigiSport 2: Hollandia – Fehéroroszország
* 21.45 óra, DigiSport 3: MAGYARORSZÁG – Svájc
* 21.45 óra, DigiSport 4: Belgium – Bosznia-Hercegovina
Október 8., szombat:
* 19.00 óra, TVR 1: Örményország – ROMÁNIA
* 19.00 óra, DigiSport 1: Montenegró – Kazahsztán
* 19.00 óra, DigiSport 2: Anglia – Málta
* 21.45 óra, DigiSport 2: Lengyelország – Dánia
* 21.45 óra, DigiSport 3: Németország – Csehország
Október 9., vasárnap:
* 19.00 óra, DigiSport 1: Finnország – Horvátország
* 19.00 óra, DigiSport 2: Wales – Grúzia
* 21.45 óra, DigiSport 1: Albánia – Spanyolország
* 21.45 óra, DigiSport 2: Macedónia – Olaszország
* 21.45 óra, DigiSport 3: Izland – Törökország
* 21.45 óra, DigiSport 4: Szerbia – Ausztria
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Sztrájkolnak a Maros KK játékosai

Nagyon nehéz helyzetben van a
Maros KK edzői stábja –
Szászgáspár Barnabás, Trif George,
Liviu Dumitru – a Kolozsvári U elleni mérkőzés felkészítésében.
„Sajnos, ismerve a klub jelenlegi
anyagi gondjait, néhány játékos
sztrájkolni
tiltakozásképpen
kezdett, és visszautasította, hogy
eddzen a csapattal, ugyanis április
óta nem kaptak fizetést. Arról a
négy játékosról van szó, akik az
elmúlt idényben is a Maros KK-t
erősítették. Az új játékosok is
nemtetszésüknek adtak hangot, de
őket sikerült meggyőznünk, hogy
vállalják a szereplést Kolozsvár
ellen – nyilatkozta a csapat

vezetőedzője, Szászgáspár Barnabás a klub honlapján. – Nagyon
nehéz helyzetben van az edzői stáb,
mi sem tudjuk, merre menjünk
tovább, mit hoz a jövő. Viszont
ígéreteink vannak, hogy jövő héten
megoldódik a helyzet. Szkeptikus
vagyok a kolozsváriak elleni
mérkőzést illetően, de szeretném
megkérni szurkolóinkat, hogy ezekben a nehéz pillanatokban is álljanak a csapat mellé.”
A Maros KK – Kolozsvári U
mérkőzést október 10-én, hétfőn 18
órai kezdettel rendezik a ligeti
sportcsarnokban a férfikosárlabda
Nemzeti Liga 3. fordulója
keretében.

Európai focikörkép

* Angol Premier Liga, 4. forduló: Manchester United – Manchester City 1-2, Bournemouth –
West Bromwich 1-0, Arsenal –
Southampton 2-1, Burnley – Hull
1-1, Middlesbrough – Crystal
Palace 1-2, Stoke – Tottenham 0-4,
West Ham United – Watford 2-4,
Liverpool – Leicester 4-1, Swansea
– Chelsea 2-2, Sunderland AFC –
Everton 0-3; 5. forduló: Chelsea –
Liverpool 1-2, Hull – Arsenal 1-4,
Leicester – Burnley 3-0, Manchester City – Bournemouth 4-0, West
Bromwich – West Ham United
4-2, Everton – Middlesbrough 3-1,
Watford – Manchester United 3-1,
Crystal Palace – Stoke 4-1,
Southampton – Swansea 1-0, Tottenham – Sunderland AFC 1-0; 6.
forduló: Manchester United –
Leicester 4-1, Bournemouth –
Everton 1-0, Liverpool – Hull 5-1,
Middlesbrough – Tottenham 1-2,
Stoke – West Bromwich 1-1, Sunderland AFC – Crystal Palace 2-3,
Swansea – Manchester City 1-3,
Arsenal – Chelsea 3-0, West Ham
United – Southampton 0-3, Burnley – Watford 2-0; 7. forduló: Everton – Crystal Palace 1-1, Swansea
– Liverpool 1-2, Hull – Chelsea
0-2, Sunderland AFC – West
Bromwich 1-1, Watford –
Bournemouth 2-2, West Ham
United – Middlesbrough 1-1, Manchester United – Stoke 1-1, Leicester – Southampton 0-0, Tottenham
– Manchester City 2-0, Burnley –
Arsenal 0-1. Az élcsoport: 1. Manchester City 18 pont, 2. Tottenham
17, 3. Arsenal 16.
* Spanyol Primera División, 3.
forduló: Real Sociedad – Espanyol
1-1, Celta Vigo – Atlético Madrid
0-4, Real Madrid – Osasuna 5-2,
Málaga – Villarreal 0-2, Sevilla –
Las Palmas 2-1, Barcelona –
Alavés 1-2, Sporting Gijón –
Leganés 2-1, Valencia – Betis 2-3,
Granada – Eibar 1-2, Deportivo La
Coruna – Athletic Bilbao 0-1; 4.
forduló: Betis – Granada 2-2,
Leganés – Barcelona 1-5, Atlético
Madrid – Sporting Gijón 5-0, Eibar
– Sevilla 1-1, Las Palmas – Málaga
1-0, Osasuna – Celta Vigo 0-0,
Athletic Bilbao – Valencia 2-1, Villarreal – Real Sociedad 2-1, Espanyol – Real Madrid 0-2, Alavés
– Deportivo La Coruna 0-0; 5. forduló: Málaga – Eibar 2-1, Sevilla –
Betis 1-0, Real Madrid – Villarreal
1-1, Celta Vigo – Sporting Gijón
2-1, Real Sociedad – Las Palmas
4-1, Granada – Athletic Bilbao 1-2,
Barcelona – Atlético Madrid 1-1,
Osasuna – Espanyol 1-2, Deportivo
La Coruna – Leganés 1-2, Valencia
– Alavés 2-1; 6. forduló: Betis –
Málaga 1-0, Eibar – Real Sociedad
2-0, Sporting Gijón – Barcelona 05, Athletic Bilbao – Sevilla 3-1,
Las Palmas – Real Madrid 2-2,
Leganés – Valencia 1-2, Atlético
Madrid – Deportivo La Coruna

1-0, Villarreal – Osasuna 3-1, Espanyol – Celta Vigo 0-2, Alavés –
Granada 3-1; 7. forduló: Real Sociedad – Betis 1-0, Granada –
Leganés 0-1, Sevilla – Alavés 2-1,
Osasuna – Las Palmas 2-2, Deportivo La Coruna – Sporting
Gijón 2-1, Valencia – Atlético
Madrid 0-2, Real Madrid – Eibar
1-1, Espanyol – Villarreal 0-0,
Málaga – Athletic Bilbao 2-1, Celta
Vigo – Barcelona 4-3. Az élcsoport: 1. Atlético Madrid 15 pont
(14-2), 2. Real Madrid 15 (16-7), 3.
Sevilla 14.
* Olasz Serie A, 3. forduló: Juventus – Sassuolo 3-1, Palermo –
Napoli 0-3, Bologna – Cagliari
2-1, Atalanta – Torino 2-1, Chievo
– Lazio 1-1, Genoa – Fiorentina
(elhalasztva), AC Milan – Udinese
0-1, AS Roma – Sampdoria 3-2,
Pescara – Inter 1-2, Empoli – Crotone 2-1; 4. forduló: Sampdoria –
AC Milan 0-1, Lazio – Pescara 30, Napoli – Bologna 3-1, Udinese
– Chievo 1-2, Cagliari – Atalanta
3-0, Crotone – Palermo 1-1, Sassuolo – Genoa 2-0, Torino – Empoli 0-0, Inter – Juventus 2-1,
Fiorentina – AS Roma 1-0; 5. forduló: AC Milan – Lazio 2-0,
Bologna – Sampdoria 2-0, Atalanta
– Palermo 0-1, Chievo – Sassuolo
2-1, Empoli – Inter 0-2, Genoa –
Napoli 0-0, Juventus – Cagliari
4-0, Pescara – Torino 0-0, AS
Roma – Crotone 4-0, Udinese –
Fiorentina 2-2; 6. forduló: Palermo
– Juventus 0-1, Napoli – Chievo
2-0, Torino – AS Roma 3-1, Genoa
– Pescara 1-1, Inter – Bologna 1-1,
Lazio – Empoli 2-0, Sassuolo –
Udinese 1-0, Fiorentina – AC
Milan 0-0, Crotone – Atalanta 1-3,
Cagliari – Sampdoria 2-1; 7. forduló: Pescara – Chievo 0-2, Udinese – Lazio 0-3, Empoli –
Juventus 0-3, Atalanta – Napoli
1-0, Bologna – Genoa 0-1, Cagliari
– Crotone 2-1, Sampdoria –
Palermo 1-1, AC Milan – Sassuolo
4-3, Torino – Fiorentina 2-1, AS
Roma – Inter 2-1. Az élcsoport:
1. Juventus 18 pont, 2. Napoli 14,
3. AS Roma 13.
* Német Bundesliga, 2. forduló:
Schalke 04 – Bayern München
0-2, Bayer Leverkusen – Hamburger SV 3-1, Wolfsburg – 1. FC
Köln 0-0, Ingolstadt – Hertha BSC
0-2, Darmstadt – Eintracht Frankfurt 1-0, Freiburg – Mönchengladbach 3-1, RB Leipzig – Borussia
Dortmund 1-0, Werder Bremen –
Augsburg 1-2, Mainz – Hoffenheim 4-4; 3. forduló: 1. FC Köln –
Freiburg 3-0, Bayern München –
Ingolstadt 3-1, Borussia Dortmund
– Darmstadt 6-0, Hamburger SV –
RB Leipzig 0-4, Hoffenheim –
Wolfsburg 0-0, Eintracht Frankfurt
–
Bayer
Leverkusen
2-1,
Mönchengladbach – Werder Bremen 4-1, Augsburg – Mainz 1-3,
Hertha BSC – Schalke 04 2-0;

4. forduló: Wolfsburg – Borussia
Dortmund 1-5, Ingolstadt – Eintracht Frankfurt 0-2, Darmstadt –
Hoffenheim 1-1, Freiburg – Hamburger SV 1-0, Bayern München –
Hertha BSC 3-0, Bayer Leverkusen
– Augsburg 0-0, Schalke 04 – 1. FC
Köln 1-3, Werder Bremen – Mainz 12, RB Leipzig – Mönchengladbach 11; 5. forduló: Borussia Dortmund –
Freiburg 3-1, Mönchengladbach –
Ingolstadt 2-0, Mainz – Bayer Leverkusen 2-3, Hamburger SV – Bayern München 0-1, Augsburg –
Darmstadt 1-0, Eintracht Frankfurt
– Hertha BSC 3-3, Werder Bremen
– Wolfsburg 2-1, Hoffenheim –
Schalke 04 2-1, 1. FC Köln – RB
Leipzig 1-1; 6. forduló: RB Leipzig
– Augsburg 2-1, Bayern München
– 1. FC Köln 1-1, Hertha BSC –
Hamburger SV 2-0, Ingolstadt –
Hoffenheim 1-2, Darmstadt –
Werder Bremen 2-2, Freiburg –
Eintracht Frankfurt 1-0, Bayer
Leverkusen – Borussia Dortmund
2-0, Wolfsburg – Mainz 0-0,
Schalke 04 – Mönchengladbach 40. Az élcsoport: 1. Bayern
München 16 pont, 2. Hertha BSC
13, 3. Borussia Dortmund 12.
* Francia Ligue 1, 4. forduló:
Paris St. Germain – St. Etienne
1-1, Lyon – Bordeaux 1-3, Angers
– Dijon 3-1, SC Bastia – Toulouse
2-1, Guingamp – Montpellier HSC
1-1, Lille – AS Monaco 1-4, Lorient – Nancy 0-2, Nantes – Metz 03, Stade Rennes – Caen 2-0, Nice
– Olympique Marseille 3-2; 5. forduló: Caen – Paris St. Germain
0-6, AS Monaco – Stade Rennes 30, Bordeaux – Angers 0-1, Dijon –
Metz 0-0, Lorient – Lille 1-0,
Nancy – Nantes 1-1, Toulouse –
Guingamp 2-1, Montpellier HSC –
Nice 1-1, St. Etienne – SC Bastia
1-0, Olympique Marseille – Lyon
0-0; 6. forduló: Lille – Toulouse
1-2, Paris St. Germain – Dijon 3-0,
Angers – Caen 2-1, SC Bastia –
Nancy 0-0, Guingamp – Lorient 10, Lyon – Montpellier HSC 5-1,
Metz – Bordeaux 0-3, Nantes – St.
Etienne 0-0, Nice – AS Monaco
4-0, Stade Rennes – Olympique
Marseille 3-2; 7. forduló: Toulouse
– Paris St. Germain 2-0, Lorient –
Lyon 1-0, SC Bastia – Guingamp
1-0, Bordeaux – Caen 0-0, Dijon –
Stade Rennes 3-0, AS Monaco –
Angers 2-1, Montpellier HSC –
Metz 0-1, St. Etienne – Lille 3-1,
Nancy – Nice 0-1, Olympique
Marseille – Nantes 2-1; 8. forduló:
Stade Rennes – Guingamp 1-0,
Paris St. Germain – Bordeaux 2-0,
Caen – Toulouse 1-0, Dijon –
Montpellier HSC 3-3, Lille –
Nancy 1-0, Metz – AS Monaco
0-7, Nantes – SC Bastia 1-0,
Angers – Olympique Marseille
1-1, Nice – Lorient 2-1, Lyon – St.
Etienne 2-0. Az élcsoport: 1. Nice
20 pont, 2. AS Monaco 19, 3. Paris
St. Germain 16.

A Szigligeti Színház – Nagyvárad Táncegyüttes Segesváron vendégszerepel október 11-én 19 órától, a kultúrházban. A jegy felnőtteknek 15, gyerekeknek, nyugdíjasoknak 10 lej. Elővételben jegyek
kaphatók Jakabházi Bélánál (tel: 0724-034-789) és egy órával előadás
előtt a helyszínen.
A Szigligeti Színház – Nagyvárad Táncegyüttes Szászrégenben
vendégszerepel október 12-én 19 órától, a kultúrházban. A jegy felnőtteknek 15, gyerekeknek, nyugdíjasoknak 7 lej. Elővételben jegyek
kaphatók Padurean Évánál (tel: 0741-024-882) és egy órával előadás
előtt a helyszínen.
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)
VARRODÁBA szakképzett VARRÓNŐKET alkalmazunk. Tel.
0744-692-873. (17972-I)
IDŐSGONDOZÁSRA NÉMETORSZÁGBAN munkahelyet ajánlunk 28-60 év közötti nőknek (kereset: 800-1200 euró + szállás +
ellátás). Németnyelv-tanfolyamot biztosítunk, amelyet havonta indítunk. Érdeklődni hétfőtől péntekig 10-18 óra között. Tel. 0748122-242. (17916-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI HALLÁSGONDOZÓ és TINNITUSKEZELÉSI KÖZPONT megnyitotta Maros megye egyetlen hallókészülék-javító és illesztékgyártó laboratóriumát, amely lehetővé
teszi a gyors és szakszerű kiszolgálást. Szolgáltatásaink: fülzúgásvizsgálat és lézeres kezelés, hallásvizsgálat, tanácsadás, hallókészülék-javítás. Termékskálánk: az egészségügyi pénztár által
támogatott hallókészülékek, illesztékek, elemek, zajvédő füldugók.
Tel. 0265/435-494, 1989. December 22. út 48. szám, a Triumf vendéglő mellett. (17967)
MAROSVÁSÁRHELYI ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG MUNKAERŐT
ALKALMAZ. Érdeklődni a 0757-599-577-es telefonszámon.
(17988-I)
AUTÓMOSÓ alkalmaz SZEMÉLYZETET. Vonzó, 1300 lejtől
kezdődő fizetés és bónuszok. Előnyben a gyakorlattal rendelkezők.
Tel. 0741-411-334. (56327)
MAROSVÁSÁRHELYI AUTÓSZERVIZ AUTÓSZERELŐT alkalmaz. Érdeklődni a 0744-607-000-s telefonszámon, 8-17 óra között. (18054-I)
TOPOGRÁFUSI (FÖLDMÉRŐ) állás betöltésére MUNKATÁRSAT keresünk. Szakmában való tapasztalat nem szükséges, a friss
alkalmazott ingyenes oktatásban részesül. Önéletrajzát várjuk az allashirdetesms@yahoo.com e-mail-címre. Leadási határidő: 2016.
október 28. (18071)
CÉG ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁKAT vállal 10% kedvezménnyel: háztető-szigetelést, tetőfedést Lindab lemezzel vagy javítást, cserépforgatást, csatorna-, hófogókészítést, hőszigetelést, festést, kapuk
és kerítések készítését, bádogosmunkát, bármilyen javítást. Tel.
0747-634-747. (56485-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0740-592-229. (18064-I)
A marosszentgyörgyi ZYGOTA MEDDŐSÉGI KLINIKA
ANESZTEZIOLÓGUS SZAKORVOST alkalmaz. Önéletrajzokat
az office@fivmures.ro e-mail-címre várunk. (sz.-I)
KŐMŰVESEKET, ZSALUZÓ ÁCSOKAT, BURKOLÓKAT
keresünk hollandiai munkára. Órabér 11,7 euró. Tel. 0753-837-335.
(56522)
SZOBALÁNYI/SZOBAFIÚI állás NÉMETORSZÁGI HOTELEKBEN. Németnyelv-tudás és tapasztalat nem szükséges. Ingyenes kiutazást és szállást biztosítunk. Jelentkezzen telefonon:
0740-223-377, hétfőtől péntekig 9-16 óra között. (58747-I)
CUKRÁSZDÁBA ELADÓT keresünk. Tel. 0745-668-883,
jutkams@yahoo.com (18059-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(58000)
ALKALMAZUNK galvanizáló gépsort kezelő VEGYÉSZOPERÁTOROKAT vagy SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT, akiket a munkahelyen betanítunk. Tel. 0265/211-150, 7-15 óra között. (18077)
ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz INTERVENCIÓS ÜGYNÖKÖKET
és DISZPÉCSERT. Tel. 0733-008-775. (18072-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni
a 0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt lehet. (58772-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
HÖLGYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb
betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban
és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as
telefonszámon. (58773-I)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG SOFŐRÖKET és SZOBALÁNYOKAT alkalmaz. Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal
a Szabadság utca 4. szám alatt. (sz.-I)
A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz FAIPARI
MUNKÁSOKAT. Minimális végzettség: X osztály. Az önéletrajzokat a lucian.radu@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a
0720-333-573-as telefonszámon vagy a Parcul Industrial Vidrasău
– Ungheni, nr. 1/G címen. (18078-I)
A TIMKO PÉKSÉG MUNKÁSOKAT alkalmaz. Önéletrajzát bármely TimKo üzletbe beadhatja. Érdeklődni a 0756-128-306-os telefonszámon. (18057-I)
SZAKÁCSOT keresünk! A SÖRHÁZ SZAKÁCSOT és SZAKÁCSSEGÉDET keres. Idősebb hölgyeknek/férfiaknak is nyitott
az állás (60-65 évesig), sőt, a tanítást is vállaljuk! CV-ket a
jazzdome@gmail.com e-mail-címre várunk. Ursus Sörház Facebook: https://www.facebook.com/casaberiiursus/?fref=ts. (sz.-I)

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

ADÁSVÉTEL

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

VESZEK/BEVESZEK
festményt
(Bordi, Páll Lajos, Olariu…), ezüstöt,
antik tárgyakat, régi bútort. Sáros u.
12. szám, tel. 0740-147-380. (55798-I)

VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen
régiséget.
Tel.
0731-309-733.
(54859)

ELADÓK 120-140 kg-os disznók és
7 hetes malacok. Tel. 0732-586-648,
0365/420-368. (sz.-I)

ELADÓ 200 kg-os disznó és 8-10
hetes malacok. Tel. 0744-387-183.
(56435-I)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0757-883-361. (56447)

ELADÓ íróasztal és emeletes ágy.
Tel. 0742-669-672. (56597-I)
VESZEK olcsó autót. Tel. 0756-465529. (56604-I)

ELADÓ eredeti Singer és Pfaf varrógép jó állapotban. Tel. 0742-291-609.
(56617-I)

ELADÓ Jedden 2 ha erdő olcsón –
10.000 lej – és nagy telek olcsón – 600
lej/ár. Tel. 0765-192-707. (56442)

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (17565)

ODAAJÁNDÉKOZOM
az
ezeket
egészséges
KISCICÁKAT,
csak együtt.
Bővebb információ a 0741048-557-es
telefonszámon. (56718)
ELADÓ
négyégős
aragázkályha,
gőzelszívó
(hota),
régi
Unitra
lemezjátszó, lemezek. Mind nagyon jó
állapotban. Tel. 0741-048-557. (56590)

ELADÓ lugasban termett izabellaszőlő.
Tel.
0365/422-202,
0720-529-505.
(56628)
ELADÓ
(56649)

garázs. Tel.

0744-781-522.

ELADÓ gyermekülés autóba. Tel. 0751755-605. (56648)

ELADÓ
kiváló
1300-as
Dacia
kedvezményesen. Tel. 0740-630-457.
(56663)
ELADÓ egy 3x2 méteres perzsaszőnyeg és egy fedett sír a katolikus
temetőben. Tel. 0729-090-506.
(56653-I)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590792. (56658)
TŰZIFA
(56658)

eladó.

Tel.

0752-578-568.

TŰZIFA ELADÓ. Tel. 0758-641-927.
(56658)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Az OLIGRAF betanít és alkalmaz FIATAL FIÚKAT műhelyébe.
A fényképes önéletrajzokat az office@oligraf.ro e-mail-címre vagy
naponta a Cuza Vodă utca 51. szám alá várjuk. (18081-I)
ALKALMAZOK C és E kategóriájú hajtásival rendelkező SOFŐRÖKET uniós munkára, vonzó fizetéssel. Tel. 0737-531-062.
(56661-I)
MAROSVÁSÁRHELYI ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALAT alkalmaz
SZAKKÉPZETT MUNKÁSOKAT: KŐMŰVESEKET, VASBETONSZERELŐKET, ÁCSOKAT Marosvásárhely körzetében tömbházak építésére. Tel. 0723-102-044. (18082)
SOFŐRT keresek PIZZAKISZÁLLÍTÁSRA. Tel. 0740-028-181.
(56666)
TOPOGRÁFIA – HELYSZÍNRAJZOK ÉPÍTKEZÉSI ENGEDÉLYEKHEZ – TELEKELÉS – FÖLDMÉRÉS: TRUFÁN JÓZSEF
topográfus mérnök, Nyárádszereda, Szentanna utca 120. szám. Tel.
0742-968-152, e-mail-cím: trufantoppro@gmail.com. (18084-I)
TITKÁRNŐT alkalmaz a MULTIDECOR KFT. A jelentkezőket
várjuk az info@multidecor.ro e-mail-címen vagy a 0745-356-536os telefonszámon. (18085-I)
A KREATÍV KIADÓ alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel
rendelkező
MUNKATÁRSAT.
Az
önéletrajzokat
az
office@kreativkiado.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG keres tapasztalt VARRÓNŐKET lineáris, speciális, szurfilálógépekre vagy tapasztalat nélküli SEGÉDMUNKÁSOKAT végtermék tisztítására, csomagolására. További
információk a 0786-556-911-es telefonszámon. (18083)
A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET alkalmaz. Tel. 0744-403-114.
(56693)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Biztosít szállítást és étkezési jegyeket. Érdeklődni a 0744-692-873-as telefonszámon.
(18087-I)
ALKALMAZUNK BÁROSNŐT a November 7. negyedi Nordic
bárba (az Unicnál, a körforgalom közelében). Érdeklődni a 0744613-505-ös telefonszámon. (18088)
ALKALMAZUNK HEGESZTŐT. Tel. 0766-519-187. (-I)
VENDÉGLŐ Marosvásárhely főterén alkalmaz SEGÉDSZAKÁCSOT. Érdeklődni a 0725-991-799-es telefonszámon vagy
transylvanianpub@gmail.com (18089)
BÚTORGYÁRTÓ KERESKEDELMI TÁRSASÁG a következő
állásokat hirdeti meg: BÚTORTERVEZŐ MÉRNÖK/TECHNIKUS, TERVEZŐOSZTÁLY-VEZETŐ, BELSŐÉPÍTÉSZ, ELŐKÖNYVELŐ. Követelmények: kommunikációs készség,
pontosság, komolyság, számítógép-kezelési ismeretek, az AUTOCAD, ARHICAD ismerete. A francia és angol nyelv ismerete előnyt
jelent. További információért hívja a 0757-590-321-es telefonszámot. (18091)

ELADÓ ruhásszekrény, kétszemélyes
kanapé, fotel, sőberágy, könyvesszekrény, asztal, szék, régi, antik
ebédlőbútor és ruhásszekrény. Tel.
0770-526-610. (56662)
ELADÓ korpa a koronkai malomnál
– 19 lej/25 kg-os zsák. Tel. 0722-356303, 0722-396-107. (56684-I)

JÓ MINŐSÉGŰ szilva-, cseresznyeés almapálinka eladó. Ára: 30 lej/liter.
Tel. 0740-334-468, 0265/262-882.
(56682-I)
ELADÓ alma (jonatán, idared, jonagold). Ára: 1,50 lej/kg. Tel. 0740-289140, 0747-680-500. (56686-I)

ELADÓ fatüzelésű főzőkályha és 15
darab cserefa sasfa (kerítésoszlop).
Tel. 0741-078-840. (56694-I)
ELADÓ bor és szilvapálinka. Tel.
0265/222-267. (56702-I)

ELADÓK piros, Lohmann fajta tojótyúkok, a földön nevelve, Vajdaszentiványon. Tel. 0752-522-081.
(56719-I)

LAKÁS

KIADÓ garzon a Kövesdombon. Tel.
0751-676-432. (56547)

KIADÓ
berendezett
tömbházlakás
igényesnek: 3 szoba, 2 fürdő, garázs.
Tel. 0770-209-700. (55642)
ELADÓ
2
szoba-összkomfortos
tömbházlakás, garázs. Tel. 0770-209700. (55642)

LŐRINCFALVÁN ház eladó. Tel. 0770321-222. (56184)
KIADÓ
egyszoba-összkomfortos
lakás az Unirii negyedben. Tel. 0775359-983, 0753-739-054. (56357-I)

KLARA javasasszony segít
önnek abban,
hogy élete megváltozzon, jóra
forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel,
kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment
meg a csődtől,
sikert visz a
házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást,
segít
epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és
csontfájás, psoriasis, depresszió,
álmatlanság esetén, továbbá segít,
ha megmagyarázhatatlan dolgok
történnek
az
emberrel
vagy
álmatlanság gyötri. Hívja bizalommal
KLARA asszonyt, aki megoldja
problémáját, garantálva a sikert.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália
Dicsőből
hálás
Klara
asszonynak, mert segített epilepsziás
fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről
köszöni, hogy ismét együtt lehet
feleségével, hosszú és szomorú
távollét után; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Elena
Régenből hálás, hogy ismét sikeres
az üzleti életében, a gazdasági válság
ellenére is.
Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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HOSSZÚ távra kiadó felújított, bútorozott 3 szobás lakás a Tudorban.
Tel. 0741-392-529. (56576-I)

ELADÓ ház Radnóton, a központban
(kert, udvar). Tel. 0740-276-813.
(56583-I)

ELADÓ Nyomáton 10 ár terület faházzal,
bekerítve, gyönyörű kilátással. Az iratok
rendben. Ára alkudható. Tel. 0742-818586. (56582)
HÁZAT vásárolok Marosvásárhelyen
havi vagy évi részletfizetéssel. Tel.
0744-488-940. (56623-I)

KIADÓ magánház hosszú távra,
bútor nélkül. Tel. 0740-039-595.
(56647-I)

ELADÓ 4 szobás ház: két konyha, két
fürdő, egyéni hőközpont, 280 m2 telek,
garázs, csendes helyen, a Szabadság
utca övezetében. Tel. 0749-425-152.
(56692)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Kövesdombon.
Tel.
0745-233-336.
(56688)
KIADÓ 2 szobás, berendezett tömbházlakás a Bălcescu negyedben.
Tel. 0773-926-477, 0365/418-079.
(56683-I)

KIADÓ központi zónában egy 270
m2-es, különálló és utcára nyíló, háromszintes, udvaros lakás, minden
szinten külön bejárattal, minden szinten fürdő és vécé. Tel. 0740-497-624.
(56695-I)

KIADÓ szoba egyetemista fiúnak a
központban. Tel. 0746-090-331.
(56698-I)

KIADÓ egyszoba-összkomfortos udvari
lakás két személy részére a Köztársaság
téren. Tel. 0745-383-739. (56713)
KIADÓ 2 szoba-összkomfort teljes
felszereléssel fiatal párnak vagy két
lánynak a Dacia piac környékén. Tel.
0740-528-705. (56714-I)

KOMOLY személy, kétszobás, első
emeleti lakást vennék. Azonnal fizetek.
Tel. 0745-594-852. (56712)
SÜRGŐSEN vásárolok 2 vagy 3 szobás tömbházlakást Marosvásárhelyen. Tel. 0755-309-832. (56721-I)

ELADÓ kétszobás kertes ház Nagyernyében. Tel. 0744-453-895. (-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Fórika Beáta névre
szóló diákigazolványom és egyetemi
ellenőrzőm. Semmisnek nyilvánítom.
(56704)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(56116)
HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846011, 0365/801-517. (56541)

A NYÁRÁDSZEREDAI PÁLINKAFŐZDE minőségi kiszolgálást végez
előnyös áron (programálással). Kérésre szállítást is biztosítunk. Tel.
0744-483-809, 0265/576-541, napközben 8-19 óra között. Borbély.
(17580-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (17954-I)

FELKÉSZÍTEK matematikából és informatikából. Tel. 0741-460-304.
(56428)

VÁLLALOK 16% kedvezménnyel tetőkészítést Lindab cserépből, teraszkészítést,
csatornák,
lefolyók
készítését, bármilyen javítást. Tel.
0756-703-359. (56432-I)

IDŐS HÁZASPÁR gondozót keres
ottlakással. Tel. 0751-012-291. (56599)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (56569-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (56579)
TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Tel.
0740-527-205. (18073-I)

VÁLLALOK csatornázást, tetőjavítást,
„lindabozást”,
bármilyen
bádogosmunkát. Tel. 0751-847-346. (56629)
HÁZ KÖRÜLI munkák elvégzésére
kollégát keresek. A szállás megoldható. Tel. 0751-292-182. (56611-I)

SIKÓ IOSIF jelentkezzen Panitból. Tel.
0751-755-605. (56656)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST
0746-854-850. (56672)

vállalok. Tel.

SÜRGŐSEN GONDOZÓNŐT keresek idős nő mellé vidékre, havonta
egy hétre. Tel. 0747-171-541.
(56690-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk október
7-én édesapánkra, CSERGEZÁN
BÉLÁRA halálának 20. évfordulóján. Emlékét örökké megőrizzük.
Lánya és fia családjukkal együtt.
Nyugodj békében, drága édesapánk! (56468)

„Szívemben beleégett nyomok,
mit itt hagytak az esztendők.
Emlékek lángolnak a sírban,
mik soha nem felejthetők.
Lelkemben végleg beékelődtek,
mint
sárba
a
lábnyom.
Mély érzés szálldogál bennem,
és repül gyönge angyalszárnyon.”
Ezekkel a gondolatokkal a szívünkben emlékezünk a havadtői
MARTON (BANDI) ELLÁRA halálának első évfordulóján.
A szeretteink nem hagynak el
minket. Egyszerűen csak eltűnnek a szemünk elől egy időre, de
várnak ránk… az árnyékok között. Tudjuk, hogy lelked fénye vigyáz ránk.
Emlékét őrzi férje, Gyuri, leánya
és veje, fia és menye, valamint
drága négy unokája. (56626)

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk október 8-án a marosvásárhelyi születésű id. FARCZÁDI
SÁNDOR harcói lakosra halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Anyja, Irén, öccse, Jancsi.
(56646)

XXIV. Hajnal akar lenni (HAL) népdaléneklési verseny
A szervezőbizottság felhívása

A Bartók Béla Egyesület, a Szent-Györgyi Albert
Társaság, a Romániai Magyar Dalosszövetség, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetsége (KÓTA), a Hagyományos Kultúrát
Megőrző és Támogató Központ, a G. M. Zamfirescu
Művelődési Ház
2016. november 12–13-án
Szatmárnémetiben a Dinu Lipatti Filharmóniában
rendezi meg a XXIV. Hajnal akar lenni népdaléneklési
versenyt a világon bárhol élő műkedvelő népdalénekesek számára. A rendezvény célja a magyar népdal
népszerűsítése, eddig ismeretlen tehetséges énekesek
felfedezése.
Részvételi tudnivalók:
Részt vehet bárki, aki nem végzett ének szakot
zeneművészeti akadémián vagy főiskolán, nem engedélyezett énekes, és betöltötte 12. életévét.
A versenyzők elküldik az orbannagy@gmail.com
címre jelentkezési lapjukat, melyen a következő adatokat kérjük feltüntetni: név, születési adatok, lakcím,
telefonszám, foglalkozás, a döntőben előadásra kerülő
dalok kottája és a dalok szövege. A szervezőbizottság
névre szóló meghívóval visszaigazolja a jelentkezést.
Az énekverseny zenei anyaga:
Minden versenyzőnek két dalcsokorral vagy egy
dalcsokorral és egy népballadával lehet jelentkezni.
Egy dalcsokor 2-3 népdalból áll. Népies műdalokat
nem fogadunk el. A szervezők két ajánlással fordulnak
a jelentkezőkhöz:

– ajánlatos a régi típusú magyar dalkincsből
meríteni
– a fellépő versenyzők népviseletben szerepeljenek.
A versenyzőknek rendelkezniük kell iskolájuk vagy
valamelyik művelődési intézmény ajánlásával.
A versenyzők kérhetnek KÓTA térségi szintű
minősítést. Színvonaltól függően „Minősült”, „Dicséretes” vagy „Kiváló” fokozatokat érhetnek el. A
döntőbe jutott versenyzők a KÓTA országos népzenei
szintű minősítését kérhetik, ahol elérhetik a bronz,
ezüst vagy arany, illetve a legjobbak az Arany Páva
minősítési fokozatot, melyhez mellékelniük kell a
kitöltött jelentkezési lapot és mellékletet.
Azokat a versenyzőket, akik a fenti elvárásoknak
megfelelnek, díjtalan ellátásban részesítik a szervezők.
Kísérőt, legyen az egy vagy több személy (családtag,
felkészítő stb.), csak abban az esetben fogadhatunk, ha
2016. november 7-ig kifizetik a személyenkénti
kísérői díjat. A felkészítő mentesül a kísérői díj alól.
Díjazás. A verseny első három helyezettje és a
közönség kedvence, valamint a versenyzők által
kiválasztott legjobb énekes pénzdíjban részesül: 800,
700, 600, 600, 600 lej értékben. Minden jelentkezőnek
sok sikert kívánunk.
A rendezvényt támogatja a Bethlen Gábor
Alapkezelő, a Communitas Alapítvány, a Kallós
Alapítvány, a Szatmár Megyei Tanács, a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal.
Jelentkezési határidő: 2016. november 3.
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Megállt a szív, mely élni vágyott,
pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Az emlékezéshez szeretet kell, és
akit szeretünk, azt nem feledjük el.
Fájó szívvel emlékezünk október
8-ára, amikor 9 éve elveszítettük
szent-háromsági
születésű
a
id. SZÁSZ MIHÁLYT.
Emlékét őrzi bánatos felesége,
lánya, két fia és azok családja,
valamint négy unokája. (56627-I)
Úgy mentél el, ahogy éltél, szerényen, drága lelked, fáradt tested
nyugodjon békében! A búcsú
nélküli elválás fájó emlékével a
szívünkben emlékezünk október
7-én FAZAKAS IBOLYÁRA halálának 2. évfordulóján. Nagyon hiányzol, édesanyám! Soha nem
feledünk el! Lányod, Irma és családja. (56659-I)

Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
De a kegyetlen halál mindent
összetépett.
Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél,
Számunkra nem is haltál meg,
csak álmodni mentél.
Egy remény van, mi éltet és
vezet,
Hogy egyszer majd találkozunk
veled.
Szomorú szívvel emlékezünk október 10-én SZAKÁCS VILMOS
volt nyárádszeredai lakosra halálának 4. évfordulóján. Emléked
szívünkben őrizzük. Szerető felesége, Zita, három gyermeke, Zitu,
Csabi, Hajni és azok családja, öt
szerető unokája. Nyugalmad legyen csendes, kicsi tatánk!
(56685)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték a székelysárdi
id. FRUNZA JÓZSEFET
hogy türelemmel viselt, hosszú
betegség után, életének 83. évében hazatért Megváltó Urához.
Szerettünktől 2016. október 7-én
13 órakor veszünk búcsút Székelysárdon.
Emlékét őrzi felesége, fiai, menyei, unokái és dédunokája. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (56654-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, testvér,
anyós, nagymama, dédnagymama, nagynéni, rokon és jó
szomszéd,
KOÓS IRÉN (Bébi)
szül. Nagy
szerető szíve életének 80. évében október 3-án, türelemmel viselt, rövid betegség után
megszűnt dobogni. Utolsó útjára
hétfőn, október 10-én 12 órakor
kísérjük a római katolikus temetőben.
A gyászoló család. (56687-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
testvér, anyós, rokon, szomszéd,
özv. MÉSZÁROS TERÉZ
született Gábosi
életének 82. évében hosszú
szenvedés után megpihent. Temetése október 8-án 14 órakor
lesz a katolikus temető felső kápolnájából. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsúzik egyetlen fia, Jocó, felesége, Gyöngyi, unokái, Zsolt és
Kata. (56709-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
dédapa,
SZÁSZ JÓZSEF
életének 77. évében örök nyugalomra tért.
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Egy váratlan pillanat megtörte
szívedet,
Számunkra nincs öröm többé
nélküled.
Mosolygós arcodat nem látjuk
többé,
De emléked szívünkben élni fog
örökké.
Hirtelen halálod nagy fájdalmat
okozott,
de jóságod és szereteted szívünkben örökké élni fog.
Örök nyugalomra október 8-án,
szombaton 14 órakor kísérjük az
ákosfalvi református temetőbe.
Búcsúzik felesége, Anna, gyerekei, Ágnes és József, unokái: Melissa, Noemie, Betti és Bence,
dédunokái: Timéo és Noah.
(56710-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Együttérzésünket fejezzük ki
kollégánknak, Petrescu Călinnek

szeretett

elvesztése

FELESÉGE

miatt

érzett

fájdalmában. Isten nyugtassa
békében!

Munkatársai

az

Imatex Rt.-től. (58806-I)

Együttérzésünket fejezzük ki
Petrescu Călinnek szeretett
FELESÉGE elvesztése miatt
érzett

fájdalmában.

nyugtassa

békében!

Isten

A

Cetănaş család. (58806-I)

Szomorú szívvel értesültem
MAGYARI

hunytáról.
temet

és

érzésemet

ÁGNES

Őszinte
mély

fejezem

el-

részvé-

együttki

a

családnak. Nyugalma legyen
csendes!
(56703-I)

Csiki

Erzsébet.

Együttérzésünket fejezzük ki
Koós Bélának és Editnek a

drága édesanya és anyós,
KOÓS

IRÉN

szül.

Nagy

A

Maros

elhunyta miatt érzett mély
fájdalmukban.

Kosárlabdaklub

munkakö-

zössége és játékosai. (sz.-I)
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:

fémesztergályos

Elvárásaink:
• esztergályos, fémforgácsoló vagy
fémmegmunkáló szakképesítés
• esztergálási tapasztalat
• pontosság, megbízhatóság
• lojalitás

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

Az önéletrajzokat személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán
(Dózsa Gy. u. 145/a) lehet leadni, illetve e-mailben a
hr@surubtrade.ro címre küldeni. Érdeklődni a 0745-043-920-as
telefonszámon lehet.

Kiszállítás hétfőtől péntekig 8-15 óra között. 50 lej felett a kiszállítás ingyenes!
Minden kedden és pénteken friss baromfihúst kapunk Magyarországról!
Legjobb árak a városban!
Friss egész csirkecomb 7,49 lej/kg, friss felső csirkecomb 7,95 lej/kg,
friss alsó csirkecomb 7,95 lej/kg,
friss farhátas csirkecomb 5,49 lej/kg, friss csontos csirkemell 11,95 lej/kg, friss csirkemáj 7,95 lej/kg,
friss csirkeszárny csak 6,95 lej/kg, friss csirkefarhát 1,89 lej kg.
Tipp:
Pampers Giant Pack pelenka különböző méretben csak 64,90 lej!
Compact nedves törlőkendő (100 darabos) csak 8,49 lej.
Lanka sonkás párizsi, kilogrammja csak 21,95 lej.
Topjoy nektár különböző ízben (250 ml) csak 1,69 lej.
Puszta hosszan friss 1,5%-os dobozos tej, 1 l csak 3,15 lej.
Gyorsfagyasztott zöldborsó, kg-ja csak 5,90 lej.
Rolton tasakos leves, többféle ízben, 60 g csak 0,95 lej.
Mándy-féle 8 tojásos házi jellegű száraztészta (200 g) 1,95 lej.
Cérea gluténmentes kakaós ízesítésű zabpehely (300 g) csak 6,59 lej!
Igazi Csíki/Székely üveges sör (500 ml) csak 2,95 lej!

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

A Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
versenyvizsgával alkalmaz

egy szakképzett munkást a Maros szabadidő- és sportkomplexum
medencéket karbantartó és üzemeltető osztályára.
Az állást olyan jelentkező töltheti be, aki eleget tesz a 2011. évi
286-os, utólagosan módosított és kiegészített kormányhatározattal
elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtaknak.

Követelmények:
– középfokú végzettség
– számítógép-kezelési ismeretek, ezt igazoló bizonylat
A versenyvizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2016. október 20-án 12 óra – a dossziék benyújtásának
határideje
– 2016. október 28-án 10 óra – gyakorlati vizsga.
Az állásinterjú időpontját később közöljük.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a
könyvészet listája a www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330 telefonszám 110-es mellékállomásán vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es
iroda.
Dr. Dorin Florea polgármester

A Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
versenyvizsgát szervez

egy I. besorolású, fő szakmai fokozatú könyvvizsgálói (auditor)
állás betöltésére a belső audit osztályra.
Az írásbeli versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják 2016. november 9-én 10 órakor.
A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny
III. részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet
benyújtani a hivatal székhelyén, a 87-es irodában, és tartalmazniuk kell azokat az iratokat, melyeket a 2008. évi 611-es kormányhatározat 49. cikkelye és a 2013. évi 192-es rendelet 2-es
cikkelye ír elő.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok listája
és a könyvészet a polgármesteri hivatalban, illetve a www.tirgumures.ro weboldalon is tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330 telefonszám 110-es mellékállomásán, naponta 8–14 óra között.
Dr. Dorin Florea polgármester

A Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
versenyvizsgát hirdet

egy megüresedett szakfelügyelői állás betöltésére a Közterületkezelő Igazgatóság köz- és magánterület-kezelő osztályára.
Az állást olyan jelentkező töltheti be, aki eleget tesz a 2011. évi
286-os, utólagosan módosított és kiegészített kormányhatározattal
elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtaknak.
Követelmények:
– felsőfokú végzettség licencdiplomával
– legkevesebb két év szakmai gyakorlat
A versenyvizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2016. október 20-án 12 óra – a dossziék benyújtásának
határideje
– 2016. október 28-án 10 óra – írásbeli vizsga.
Az állásinterjú időpontját később közöljük.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a
könyvészet listája a www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330 telefonszám 110-es mellékállomásán vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es
iroda.
Dr. Dorin Florea polgármester

