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Iktatták az RMDSZ Maros megyei szenátorés képviselőjelöltjeinek iratcsomóit

Megújul a megyei képviselet

Botrányos tanácsülést tartottak
Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi tanács tegnapi rendes ülésén a testület jóváhagyta a
sportkluboknak idén kiutalható összegeket. A tervezetbe foglalt támogatásnál kevesebbet hagytak jóvá, az
összegek jelentős részéről 2017-ben
tárgyalnak.

____________3.
Spontán sztrájk
a postánál

Tegnap a délutáni órákban számos olvasónk jelezte szerkesztőségünknek, hogy nem kapták meg
a Népújság október 27-i, csütörtöki
lapszámát. Mint hivatalosan meg
nem erősített forrásból megtudtuk,
a lapunk terjesztését végző állami
postavállalat béreikkel elégedetlen
kihordói tegnap előre be nem jelentett spontán sztrájkba léptek. A
fejleményekről tájékoztatunk.

Kezdődik a téli
időszámítás

Október utolsó vasárnapján hajnalban térünk át a nyári
időszámításról a télire. Eszerint október 30-án hajnali 4 órakor 3 órára
kell átállítani az órákat.

Tegnap délelőtt a Maros Megyei Választási Irodában iktatták
az RMDSZ megyei képviselő- és szenátorjelöltjeinek jelölési
iratcsomóit. Mint Kovács Mihály Levente, a Maros megyei
RMDSZ ügyvezető elnöke lapunk érdeklődésére elmondta,
mind a választási irodához, mind a bíróságra benyújtották a
jelölési dossziékat, a dokumentációkat az illetékesek rendben
találták.

Antalfi Imola

Fotó: a Maros Megyei RMDSZ sajtóirodája

A december 11-i parlamenti választásokon a Maros megyei RMDSZ
megújult erővel vesz részt, de a szövetség számít a korábbi parlamenti
képviselők, szenátorok támogatására – áll a szervezet lapunkhoz eljuttatott
közleményében. A Népújságnak a jelölési dossziék iktatása után a befutónak számító képviselő-, illetve szenátorjelöltek nyilatkoztak.
Dr. Vass Levente képviselőjelölt úgy vélte, jelölése hosszú munka eredménye, majd reményét fejezte ki, hogy az elkövetkezendőkben is sikerül
a közösségért, a közösséggel együtt dolgoznia, hogy sikerül észrevenni
azokat a lehetőségeket, amelyek a közösségi érdekképviselet számára
(Folytatás a 4. oldalon)

Frankcsapda

Benedek István
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!
OHO morning school gabonapehely (250 g) 4,19 lej
Chumak ketchup (500 g, barbeque, édes és csípős) 3,49 lej
Kaija saláta lazaccal (44 g, mexikói, olaszos, magyaros, francia ízesítéssel) 6,95 lej
Kunsági búzafinomliszt (BL55, 1 kg) 1,59 lej
Torkos pástétom (100 g, kacsa/liba/csirke/pulyka) 1,39 lej
Arnold lazac gombás/mustáros/paradicsomos szószban csak 6,95 lej
Szobi gyümölcsszörp (0,7 l) 5,69 lej
Piroska szörp többféle ízben (0,7 l) 8,95 lej

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Áll a bál a frankhitelek lejre váltásáról elfogadott
törvény kapcsán: a parlament alsóházában egyhangúlag
elfogadott jogszabályt nemcsak a hasznukat féltő
bankárok bírálták hangosan, hanem a kormány is alkotmányossági kifogást emelt ellene. Pedig ezúttal a sokat
szidott képviselőház döntött helyesen, még ha választási
érdekből is tette. Mert ezzel a törvénnyel az átvert ügyfelek
mellé álltak, akiket korábban is megvédhettek volna az
előző parlamentek okos törvényalkotással, és a jegybank
is szigorúbb szabályozással és felügyelettel, de nem tették
meg.
Egy évtizeddel ezelőtt lett volna szükség okos és határozott politikusokra meg jegybankelnökre. Akkor volt
napirenden, hogy az uniós csatlakozással megnyissák a
román piacot a nyugati bankok előtt, és a korabeli illetékesek – ideértve a jegybank máig hivatalban lévő kormányzóját – jól tudták, hogy olyan bankok is szeletet
hasítanak majd maguknak ebből a piacból, amelyek már
otthon, Nyugaton is kerültek összeütközésbe a törvénnyel
az ügyfelek átverése miatt. Ezeknek a bankároknak az
alacsony pénzügyi kultúrájú ország többmilliós potenciális fogyasztóbázisa kész Kánaánnak tűnhetett. De ki
lehetett volna fogni a szelet ezeknek az ügyeskedőknek
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 58 perckor,
lenyugszik
18 óra 12 perckor.
Az év 302. napja,
hátravan 64 nap.

Ma SIMON és
SZIMONETTA, holnap
NÁRCISZ napja.
NÁRCISZ: eredetileg a Narcisszusz férfinév női párja.
A nárcisz virágnév szintén a
férfinévből származik.

IDŐJÁRÁS

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 110C
min. 20C

Radu Afrim átvette
a Kulturális Érdemrend lovagi fokozatát

A színházművészet presztízse emelésében nyújtott kiemelkedő hozzájárulás, valamint a színház- és filmművészet itthoni és külföldi elismerésében való részvétel
elismeréseként Románia elnöke, Klaus Johannis október
26-án a Cotroceni palota Unirea termében tartott ünnepség keretében a Kulturális Érdemrend lovagi fokozata –
előadóművészet – D kategória kitüntetést adományozta
Radu Afrim rendezőnek.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2016. október 27.

1 EUR

4,5037

100 HUF

1,4549

1 USD

„Radu Afrim, az Ön kitüntetésével a legeredetibb és
legnépszerűbb fiatal román rendezők egyikét értékelem. Az Ön
presztízse a romániai és a nemzetközi művészeti életben bátorítást
jelent annak a nemzedéknek, melynek Ön is tagja, ösztönzést jelent
egy olyan karrierre, mely hosszú és eredményes nemzetközi pályafutást jelent” – jelentette ki az államelnök.
***
Radu Afrim a Tompa Miklós Társulatnál a fesztiválsikereket halmozó Az ördög próbája és A nyugalom című előadásokat követően
újra egy rendhagyó előadást visz színre Retromadár blokknak
csapódik, majd forró aszfaltra zuhan címmel, melynek premierje
2016. november 12-én lesz a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Nagytermében. (pr-titkárság)
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168,5382

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

30, 39, 24, 20, 9 + 14
24, 20, 22, 39, 17, 4
6, 35, 3, 1, 43, 42

NOROC PLUS: 396674

SUPER NOROC:760714
NOROC: 1186292

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Felavatják a havadtői múzeumot

Az önálló épületbe költözött havadtői múzeum avatóünnepsége keretében a helyi időseket is köszöntik október
30-án, vasárnap délután 3 órakor a havadtői kultúrotthonban. A rendezvényt a Pro Havadtő Egyesület szervezi, fő
támogatói a Gyulakutai Polgármesteri Hivatal, a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. és a sepsiszentgyörgyi Székely
Nemzeti Múzeum.

Jövő héten vakáció

Október 31-én, hétfőn kezdődik az óvodások és kisiskolások egyhetes őszi szünidője. A felsőbb tagozatosok folytatják a tanulást, egyes iskolákban azonban ezekben a
napokban zajlik az Iskola másként alternatív tanítási hét.
Az óvodákban és az iskolák alsó tagozatán november 7én, hétfőn folytatódik és december 23-án, pénteken ér
véget a tanítás. A téli vakáció két hetet tart, január 8-án
zárul.

Rajzpályázat

A Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet rajzpályázatot hirdet
Jézus és tanítványai témakörben. A felhívás általános iskolás gyermekeknek szól, akiknek pályázatai két korcsoportban kerülnek elbírálásra: az I-IV., illetve az V-VIII.
osztályos kategóriában. Egy személy három rajzzal pályázhat. A pályaműveket az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet címére várják: 400105 Kolozsvár/Cluj-Napoca,
B-dul 21 Decembrie 1989. nr. 9, Kolozs megye/jud. Cluj.
Beküldési határidő: november 2.

Hahota-kabaré Marosvásárhelyen

A Hahota Színtársulat 30. évfordulójára készült Humor
forte című ünnepi előadás újra látható Marosvásárhelyen
november 5-én, szombaton és 6-án, vasárnap este 7 órától a Maros Művészegyüttes előadótermében. Jegyek a
Maros Művészegyüttes és a Kultúrpalota jegypénztáránál
kaphatók.

MaRoTa a Jazz Clubban

A hét végén, október 29-én, szombaton és 30-án, vasárnap zajlik a 7. Marosvásárhelyi Rockzenészek Találkozója
(MAROTA) a marosvásárhelyi Sörház/Sinaia utcai Jazz
Clubban. A koncertek mindkét nap este 8 órakor kezdődnek a klub kis- és nagytermében. Jegyeket a helyszínen
lehet kapni, a napijegy 10 lejbe, a rendezvény mindkét
napjára szóló jegy 15 lejbe kerül.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Csúnyán kikapott a Maros KK az Európa-kupában

Súlyos vereséget szenvedett a Maros Kosárlabdaklub a
FIBA Europe Cup csoportkörének 2. fordulójában, a Prienu
Birstono elleni vendégjátékon. A marosvásárhelyiek 99:61
arányban maradtak alul úgy, hogy esélyük sem volt a
győzelemre. A csapat legeredményesebb játékosa Kalve
volt, 17 ponttal.
„Sajnos, nagyon gyengén kezdtük a meccset, és nem
tudtuk utolérni ellenfelünket. A második félidőben jobban
játszottunk, a védekezés is kezdett összeállni, de már késő
volt“ – értékelte a látottakat George Trif másodedző, akinek
Szászgáspár Barnabás távollétében dirigálnia kellett a csapatot (az edző gyomorrontás miatt maradt itthon, volt
olvasható a klub honlapján).

A labdarúgó 1. liga
14. fordulójának
televíziós közvetítési
rendje

Október 28, péntek:
* 20.30 óra: Concordia Chiajna –
Kolozsvári CFR
Október 29., szombat:
* 14.00 óra: USK Craiova – Zsilvásárhelyi Pandurii
* 20.30 óra: Bukaresti Dinamo –
Astra Giurgiu
Október 30., vasárnap:
* 18.00 óra: Marosvásárhelyi ASA
– Medgyesi Gaz Metan
* 20.30 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Bukaresti FCSB
Október 31., hétfő:
* 18.00 óra: Konstancai Viitorul
FC – Voluntari FC
* 20.30 óra: Botoşani FC –
Temesvári Poli ACS
Valamennyi mérkőzést közvetíti a
DigiSport, a Dolcesport, valamint a
Look TV/Plus

RENDEZVÉNYEK

További román és magyar vonatkozású eredmények az
európai kupasorozatokból:
* férfi Bajnokok Ligája (2. forduló): Maccabi Rishon Le
Zion (izraeli) – Nagyváradi CSM CSU 69:56 (B csoport),
Szolnoki Olaj KK – Dinamo Sassari (olasz) 73:72
* férfi FIBA Europe Cup (2. forduló): Gaziantep Basketbol (török) – Kolozsvári U 72:73 (G csoport), Bukaresti
Steaua CSM – Lukoil Akademic Szófia (bolgár) 76:80 (F
csoport), Gravelines (francia) – Körmend 95:76 (B csoport), Antwerp Giants – Sopron 88:67 (D csoport)
* női Euroliga (1. forduló): CCC Polkowice (lengyel) –
Sopron 82:90 (B csoport)
* FIBA Europe Cup (1. forduló): AGÜ Spor (török) – Pécs 65:47
(B csoport), Kassa – Miskolc 82:67 (D csoport) (F.A.)

Hétvégi sportműsor

LABDARÚGÁS. Az 1. ligás bajnokság 14. fordulójában a Marosvásárhelyi
ASA a Medgyesi Gaz Metan csapatát látja vendégül vasárnap 18 órakor a
Sziget utcai Trans-Sil stadionban.
A 3. liga V. csoportjában szereplő Maros megyei csapatok programja: ma
15 órától: Medgyesi Gaz Metan II – Radnóti SK; szombaton 15 órától: Pusztadaróc – Szászrégeni Avântul, Dés – Marosvásárhelyi ASA II.
A 4. liga 11. fordulójában: ma 19.30 órai kezdettel: Marosvásárhelyi MSE
– Erdőszentgyörgy (Sziget utcai műfüves pálya); szombaton 11-től:
Marosvásárhelyi Atletic – Marosludas (Marosszentgyörgy), Marosoroszfalu
– Marosvásárhelyi Gaz Metan, Szováta – Kutyfalva, Marosvásárhelyi Juvenes
– Náznánfalva (Marosszentkirály), Dános – Nyárádtő, Nyárádszereda – Ákosfalva. Nagysármás áll.
A női 1. ligában a 7. forduló mérkőzései következnek. A Marosvásárhelyi
ASA Borgóprundon, a helyi Heniu ellen játszik vasárnap 13 órától.
KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga e hétvégi (6.) fordulójában a Maros
KK mérkőzését hétfő estére programálták. A ligeti sportcsarnok vendége a
Temesvári KK, a 18 órakor kezdődő találkozót a DigiSport élőben közvetíti.
Hazai környezetben szerepel a Sirius KK is. A női Nemzeti Liga 6. fordulójában a CSM Târgovişte látogat Marosvásárhelyre. Helyszín: ligeti sportcsarnok. Kezdés: szombat 17 óra.
RÖPLABDA. Az A1 osztályú bajnokság 4. fordulójában a Bukaresti Dinamo vendége a Marosvásárhelyi CSU Medicina. A találkozót szombaton
11.45 órai kezdettel rendezik a fővárosban, a mérkőzést a DigiSport élőben
közvetíti.
KÉZILABDA. A női A osztályú bajnokság B csoportjában a Marosvásárhelyi Mureşul a Brassói Naţional vendége vasárnap 12 órától.

Huszárbál Marossárpatakon

Október 29-én, szombaton az első győztes marossárpataki csata (1848. október 31.) emlékére a marossárpataki
15. Mátyás huszárezred hagyományőrző csapata és a
Marossárpatakért Egyesület tizenegyedik alkalommal
szervez emlékünnepséget és hagyományőrző huszárbált.
Az ünnepség 18 órakor kezdődik a helyi történelmi szoborparkban, ahol a huszárok és a vendégek az 1848-as
marossárpataki győztes csatáról fognak megemlékezni.
Ezt követően állófogadás lesz a sportcsarnokban, amit
vetített képes beszámoló követ a Mátyás-huszárok évi hagyományőrző tevékenységéről. A huszárbál ünnepélyes

megnyitóját 20 órára tervezik, majd a marossárpataki
Székely János hagyományőrző tánccsoport fellépése és
a megszokott huszártánc következik. A táncmulatságon
csak meghívóval lehet részt venni. A megjelenés egyenruhában, díszmagyarban vagy népi viseletben javasolt.

Slam poetry a G-ben

November 3-án, csütörtökön 20 órától a marosvásárhelyi
G kávézóban az SPM csapata a szezont megnyitó Open
Micra rendezvényre várja a slam poetryt kedvelőket és
előadókat. A benevezőknek egy vagy két szöveget kell elmondaniuk. Lesz KaraoGé is, amelyet Szabó János Szilárd (Lali) elsőéves színművészetis hallgató vezet. A
rendezvényt hangulatos buli zárja.
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Támogatás a sportkluboknak

Botrányos tanácsülést tartottak Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi tanács tegnapi rendes ülésén a
testület jóváhagyta a sportkluboknak idén kiutalható összegeket. A tervezetbe foglalt támogatásnál
kevesebbet hagytak jóvá, az összegek jelentős részéről 2017-ben tárgyalnak.

Anatlfi Imola

Az ülésre az Egyetemi Sportklub számos fiatal játékosa is
eljött, a viták során a sportolók több ízben is tapssal vagy ingerült bekiabálásokkal fejezték ki tetszésüket, illetve tiltakozásukat. A tanácsülésen egyes klubok edzői is felszólaltak, a
képviselők támogatását kérve, a sport fontosságát,
hatékonyságát hangsúlyozták, Marosvásárhely brandjének
nevezve az élsportot. Ezúttal is Papuc Sergiu képviselő vezette
az ülést, amelyen rövid ideig Dorin Florea polgármester is
részt vett. Miután bejelentették a liberális Fărcaş Ioan
lemondását és helyébe beiktatták Moldovan Călint, Csiki Zsolt
RMDSZ-frakcióvezető magyarul és románul szólalt fel, a polgármesteri hivatal ugyanis ezúttal sem biztosított hivatásos
tolmácsot. (Mint a jegyző közölte, a tolmács alkalmazására
elindították az eljárást, amely folyamatban van.) Csiki Zsolt
hangsúlyozta, az RMDSZ mindig támogatta mind a tömeg-,
mind az élsportot, hiszen, mint mondta, egyik nem létezik a
másik nélkül. Nehezményezte, hogy elmaradások vannak a
sportklubokkal szemben, amit ideje volna kifizetnie a polgármesteri hivatalnak. Javasolta, hogy a napirenden levő tervezetben szereplő támogatási összegeket 20 százalékkal
csökkentsék, és a megmaradt összeg egynegyedének kiutalását
szavazza meg a testület, a fennmaradó pénzről, illetve a teljesítményprémiumokról a 2017-es költségvetés elfogadásakor
tárgyaljanak. A POL-os képviselők álláspontja a korábbi
ülésekhez képest nem változott. Mint Bălaş Radu és Hermann
Mark Christian hangsúlyozták, egyetértenek azzal, hogy a
sportot kell támogatni, de azonos szabályok alapján.
Esélyegyenlőséget kell biztosítani a kluboknak. Mindazonál-

tal, mint Bălaş Radu elmondta, a közösség igényeit, érdekeit
kell szem előtt tartani, ez pedig inkább azt jelentené, hogy a
sportkluboknak szánt 20 millió lejből a sportolási infrastruktúrát kellene felújítani. Felhívta a figyelmet, hogy a sporttámogatások miatt korrupciós perek vannak folyamatban, majd
hozzátette: nem kellene 2-3 év múlva arra ébredni, hogy újabb
képviselőket vádolnak meg az ügyészek korrupcióval. Dr.
Benedek Theodora figyelmeztette a képviselőket, hogy a helyi
választási kampány lejárt, és fegyelmezettségre intette őket,
hogy felelősen döntsenek a helyi költségvetésből kiutalható
sporttámogatásokról. Bakos Levente hangsúlyozta: annak híve,
hogy kidolgozzanak egy 5 évre szóló stratégiát a sporttal kapcsolatosan. Személyeskedések után szólat fel Dorin Florea, aki,
miután röviden kioktatta a képviselőket munkájukat illetően,
kijelentette: amíg polgármester lesz, támogatni fogja a sportot.
Az ülésen szót kapott dr. Constantin Copotoiu is, a MOGYE
volt rektora, aki nehezményezte, hogy az állam nem fektet
eleget a sportba, ez meglátszott az idei olimpia eredményein
is, majd hozzátette, támogatni kell a sportot, hiszen jelenleg
ez az egyik módja annak, hogy az ország ismertté váljon a
világban.
Hermann Mark Christian azt javasolta, hogy népszavazással
kérdezzék meg a marosvásárhelyieket, mit tartanak fontosnak:
a sportot vagy a közszállítást, a beruházásokat, a tanintézetek
korszerűsítését? Dan Maşca mintegy 5 percig elfoglalta a
teremből eltávozott Dorin Florea helyét. Felszólalásában elmondta, hogy az elmúlt 7 év alatt 60 millió lejt kaptak a
sportklubok, de nem sikerült felmutatniuk ezzel arányos teljesítményt. Beszéde hangzavarba fulladt. Több felszólalás
után végül a testület megszavazta a támogatásokat, Csiki Zsolt
módosító javaslata szerint. Az RMDSZ-frakcióból Peti András, Novák Zoltán és Furó Judit tartózkodott. A határozat
értelmében idén a Maros Kosárlabdaklub 800 ezer, az
Egyetemi Sportklub 205 ezer, a City Us 300 ezer és az ASA
1,28 millió lejt kap.

Románia kisebbségpolitikáját méltatta az államfő

Sikernek bizonyult az a „kísérlet”, amelyre az 1990es évek elején szánta el magát Románia, amikor alkotmányba foglalta a területén élő valamennyi
nemzeti kisebbség jogát a parlamenti képviseletre
– hangoztatta Klaus Johannis államfő csütörtökön.

Az elnök a Nemzeti kisebbségi frakció 1990-2016 című
könyv bemutatója alkalmával, a parlamentben méltatta
országa kisebbségpolitikáját. „A román állam azzal
büszkélkedhet, hogy az 1918-as Nagy Egyesüléssel (Erdély
és a Román Királyság egyesülésével) kezdődött modern léte,
egy olyan többségi célkitűzés megvalósulása, amely az azt támogató kisebbségek megértésére és támogatására támaszkodott” – jelentette ki Johannis.
Elismeréssel beszélt arról, hogy a kisebbségi frakció mindig
„hűségesen, tisztességesen és elkötelezetten” támogatta Románia nemzeti célkitűzéseit, a demokratikus berendezkedést, az
emberi jogok érvényesítését, a NATO-hoz és az Európai
Unióhoz való csatlakozását. Johannis „hatalmas lehetőségnek”
nevezte Románia etnikai, felekezeti és kulturális
sokszínűségét, és kifejezte meggyőződését, hogy tapasztalatával „jelentősen és hitelesen” járul hozzá az európai
építkezéshez.
Johannis részben „érzelmi” okokkal magyarázta jelenlétét
a könyvbemutatón, arra hivatkozva, hogy maga is tagja a

német kisebbségnek, de nem titkolta, hogy a közelgő választásokat is szem előtt tartotta. Ezzel arra utalt, hogy a 18 tagú
kisebbségi frakció többször volt már a mérleg nyelve a román
törvényhozásban, és jelentős szerepet játszott egy-egy kormány beiktatásában vagy megbuktatásában.
Mivel a decemberi választások után karcsúbbá válik a
román parlament, a kisebbségi frakciónak már több mint ötszázalékos súlya lesz a bukaresti képviselőházban, így politikai érdekérvényesítő ereje várhatóan megközelíti az
RMDSZ-ét, azzal a lényeges különbséggel, hogy a szenátusban nincs kisebbségi frakció.
A Romániában bejegyzett nemzeti kisebbségi szervezetek
közül egyedül az RMDSZ lépte át eddig valamennyi választáson a román pártokra is érvényes (ötszázalékos) parlamenti
küszöböt, és 1990 óta mind a szenátusban, mind a
képviselőházban önálló frakciót alakíthatott.
Azoknak a kisebbségi szervezeteknek, amelyek nem lépik
át a küszöböt, nemzetiségenként egy-egy helyet garantál a
képviselőházban a választási törvény, ha az egy mandátumhoz
szükséges voksok legalább öt százalékát megszerzik. A
könnyített módszerrel általában 18 kisebbség küldhet egy-egy
képviselőt a kétkamarás törvényhozás alsóházába, és ők önálló
frakciót alkotnak.

Ha Közép-Európa nemet mond a migránsokra,
Olaszország „megvétózza” az EU-költségvetést

Ha Magyarország, a Cseh Köztársaság és Szlovákia
„erkölcsi leckét adnak a migránsokról, de utána nem
segítenek”, és „csak a pénzünket akarják (...), az
olaszok pénzét el is felejthetik” – mondta Matteo
Renzi olasz miniszterelnök a Rai1 olasz közszolgálati televízió Porta a Porta című, népszerű politikai
talkshow-műsorában kedden.

Úgy fogalmazott, hogy az olasz kormány „kész megvétózni
az Európai Unió költségvetését” is, ha a kelet-európai tagállamok nem segítenek a migránsok befogadásában.
A műsor kedd éjszaka látható, de korábban rögzített
felvételeinek sajtóbeszámolói szerint az olasz miniszterelnök
úgy fogalmazott: „A pénz nem hatol át a falakon. Ha falat
emelsz, az olaszok pénzét jobb, ha elfelejted. Ha nem
segítetek, nem fizetünk többet.”
Emlékeztetett, hogy Róma nettó befizetőként évi 20 milliárd euróval finanszírozza az EU-t, és ebből Olaszország 12
milliárdot kap vissza. „Az viszont nincsen jól, hogy
Magyarország, a Cseh Köztársaság, Szlovákia erkölcsi leckét
adnak a migránsokról, de utána nem segítenek” – hangsúlyozta
Matteo Renzi. Megjegyezte, hogy szeretné, ha ebben a kérdésben Olaszországban egyetértés lenne a kormány és az ellenzék
között, és „együtt mondanánk ezeknek az országoknak, hogy
az eddigi finanszírozási mechanizmusnak vége”.
Brüsszel kedden figyelmeztető levelet küldött az olasz
kormánynak, mert nem tartotta be az államháztartási deficit
2017-es évre előirányzott mértékét. Matteo Renzi erre azt

mondta, Európa „jobban teszi, ha a szája jártatása helyett a
pénztárcáját nyitja meg”, mivel Olaszország tiszteletben tartja
a költségvetési szabályokat. „Ha nekünk levelet küldenek,
azoknak az országoknak, amelyek nem tartják tiszteletben a
migránsok befogadását, mit kell küldenie Európának, könyvet
vagy enciklopédiát?” – kérdezte az olasz miniszterelnök.
Renzi egyébként úgy vélte, Itália jelenleg még képes kezelni
a partjaira érkező migrációs áradatot abban reménykedve,
hogy az év eleje óta érkezett több mint 153 ezer embernél a
téli hónapokban már nem sokkal többen érkeznek oda.
Ugyanakkor kijelentette, hogy az EU-nak legfeljebb hat hónapja maradt a migráció problémájának megoldására, maximum márciusig, mivel Olaszország nem képes még egy, a
mostanihoz hasonló év terhét elbírni.
Korábban Pier Carlo Padoan olasz pénzügyminiszter fogalmazott úgy, hogy az EU-nak választania kell a migránsokat
befogadó Olaszország és a falakat emelő „magyar út” között.
Szijjártó szerint Olaszországnak teljesítenie kellene schengeni
kötelezettségeit
Az olasz miniszterelnök a közös szabályokat betartó középeurópai országokat támadja, miközben országa nem teljesíti a
schengeni övezethez való tartozásból adódó kötelezettségeket;
pedig ha Olaszország betartaná a közös szabályokat, jóval
kisebb lenne a bevándorlási nyomás az EU-n – közölte
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az
MTI-vel. (MTI)

Ország – világ
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A NATO együttműködik
az EU-val a migráció
csökkentése érdekében

A NATO felajánlotta logisztikai támogatását és információk megosztásával segíti a Földközi-tenger középső medencéjében szolgálatot teljesítő, az
embercsempész-hálózatok felderítése és felszámolása érdekében tevékenykedő Sofia elnevezésű,
uniós haditengerészeti műveletet – jelentette be
Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Brüsszelben, a katonai szövetség védelmi minisztereinek kétnapos
tárgyalását követően csütörtökön. Stoltenberg elmondta, a NATO hajói és repülőgépei két héten belül
megérkeznek a Földközi-tenger érintett medencéjébe. A katonai szövetség és az Európai Unió együttműködése sosem volt ennyire szoros. Az
együttműködés nagyban hozzájárul az Európai Unió
külső és belső biztonságához, amely erősebb Európát, ezáltal erősebb NATO-t jelent – mondta. (MTI)

Megállapodás született a CETAról a vallonokkal

Megállapodás született Belgiumban a Kanada és az
Európai Unió közötti szabadkereskedelmi egyezmény (CETA) támogatásáról – jelentette csütörtök
délben az RTBF francia nyelvű belga közszolgálati
rádió és televízió honlapja. A megállapodást eredetileg a csütörtöki EU–Kanada csúcstalálkozón írták
volna alá, de Vallónia eddigi vonakodása miatt a
belga szövetségi kormánynak nem volt felhatalmazása az egyezmény aláírására, ezért a csúcsot lemondták. A vallon kormányzat az egyezményben
szereplő jogorvoslati mechanizmus miatt nem járult
hozzá a CETA aláírásához, mert úgy vélte, az lehetőséget ad arra, hogy a nagyvállalatok kikezdjék az
uniós és belga jogszabályi előírásokat, környezetvédelmi, egészségügyi, munkavédelmi, munkajogi normákat. A belga államberendezkedés értelmében a
szövetségi kormány csak az ország összes közösségének beleegyezésével írhatja alá a megállapodást, ami vétójogot biztosít Vallóniának. (MTI)

Török offenzíva Rakka ellen

Az Iszlám Állam (IÁ) fellegvárát, Rakkát veszi célba
a török hadsereg offenzívája Szíriában – közölte
csütörtökön Recep Tayyip Erdogan török elnök. Erdogan élőben közvetített televíziós nyilatkozatában
arról számolt be, hogy Barack Obama amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetése során tudatta:
a török műveletek először az IÁ kezén lévő Báb városát, majd az amerikai támogatású, kurd erők vezette Szíriai Demokratikus Erők (FDS) által
felszabadított és ellenőrzött Manbídzsot, végül pedig
magát az IÁ fellegvárát, Rakkát veszik célba. A
Rudáv észak-iraki kurd hírügynökség szerint Erdogan úgy fogalmazott: „mi szabadítjuk fel Rakkát”.
(MTI)

Frankcsapda

(Folytatás az 1. oldalról)
a vitorlájából, ha sokkal szigorúbban szabályozták
volna a devizahitelezést akkoriban. Mint már látható,
százezreket menthettek volna meg a rövidebb-hosszabb
ideig tartó anyagi gondoktól vagy a teljes nyomorba
eséstől. Mert az ügyeskedő bankok persze hogy azokat
a devizahiteleket csomagolták vonzóbban, amelyeknek
a törlesztője attól a valutaárfolyamtól függött, melynek
a pontos alakulását még az avatott szakértők is csak tippelni tudják valójában, annyi tényezőtől függ. Mára
már egyes ilyen bankok, amelyekkel szemben számos
pert is megnyertek az átvert kliensek, fel is hagyták az
itteni üzletelést, másokat elvitt a múlt évtized végi válság. Ez persze nem boldogítja azokat, akiknek azóta is
jelentős összegű törlesztőik vannak. A kormánynak a
törvénnyel szembeni lépése azért is volt ilyen gyors,
mert a frankhitelesek tábora nálunk ugyan nem túl
népes, de ezután már csak egy lépés lenne a
szerződéskori árfolyamszámítás kötelező erejű érvényét
átvezetni az euróhitelekre is, ez pedig már a romániai
bankrendszert is elég érzékenyen érintené. Mert akkor
is fájdalmas a veszteség, ha tisztességtelen haszonról
kell lemondani. Vajon a közelgő választások után felálló
parlamentben lesz annyi következetesség, hogy az átvert
hitelesek több százezres táborát legalább így, utólag
próbálja megvédeni a nem tisztességtelenül
nyerészkedő bankárokkal szemben?
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Megújul a megyei képviselet

(Folytatás az 1. oldalról)
adottak Bukarestben, Budapesten, Brüsszelben.
„Politikusként a változás embere szeretnék lenni,
a közösséggel együtt dolgozni, a közösség problémáinak jobb megértőjeként. Orvosként igazából
ehhez értek a legjobban, hogy meghallgassam a problémákat és azokat orvosoljam”.
Csép Éva Andrea képviselőjelölt szerint nagy
lehetőség előtt állnak a jelöltek. „Rendkívül
fontosnak tartom, hogy az első nő leszek a Maros
megyei RMDSZ életében, aki képviseli a megye
magyarságát a parlamentben, a döntéshozatalban.
Az eddigi tapasztalataimat, a közösséggel való
rendszeres kapcsolattartást a parlamentben is
hasznosítani szeretném.”
Bíró Zsolt képviselőjelölt: „Óriási jelentősége
van annak, hogy 26 év után, mondhatni először,
egyfajta koalícióban, közösen vágunk neki egy választási kampánynak. A közösség érdeke az, hogy
minél erősebb érdekképviseletünk legyen a
törvényhozás szintjén is. Az összefogás a közösség
elvárása, ennek a közösségi igénynek próbálunk
megfelelni. A bukaresti jelenlét nélkül a romániai
magyarság, az erdélyi magyarság hatékony
érdekképviseletéről nem tudunk beszélni. Célunk,
hogy programunkból minél többet meg tudjunk
valósítani”.
Novák Zoltán szenátorjelölt számára is különleges nap volt a tegnapi, megtiszteltetésnek
nevezte, hogy majd képviselheti a megyét a szená-

tusban. „Hatalmas terhet jelentő feladat előtt állok,
de úgy érzem, felkészülten vágok neki a decemberi választásoknak, majd azt követően az
elkövetkezendő négy év munkájának. A
célkitűzésünk tovább folytatni az RMDSZ által a
’90-es évek elején elkezdett munkát: minél
erősebb decentralizációra törekedni, minél több
döntést a helyi közösségek hatáskörébe helyezni,
javítani az erdélyi családok, az erdélyi magyar
családok
életkörülményein.
Személyes
célkitűzésem, hogy a romániai oktatási rendszer
lehetőségeit kihasználva minél erősebb,
minőségibb magyar oktatási vonalat építsünk ki
Erdélyben. Ebben látom megmaradásunk,
felemelkedésünk zálogát.”
Császár Károly Zsolt szenátorjelölt: „Nagy
élmény számomra, hogy rajta lehetek az RMDSZ
listáján mint szenátorjelölt, örömmel fogadom. A
felelősség nagy, de mindig felelősségteljesen dolgoztam, és ez ezután is így lesz. Kapocsként
szeretnék működni az önkormányzatok, egyszerű
emberek és a törvényhozás között, feltérképezni
gondjaikat és a törvényhozásban megtalálni ezekre
a megoldásokat”.
Képviselőjelöltek: Vass Levente, Csép Éva
Andrea, Biró Zsolt, Soós Zoltán, Tubák Nimród,
Fodor József, Hamar Alpár Benjámin, Kedei Pál
Előd, Peti András, Serár Lóránd. Szenátorjelöltek: Novák Csaba Zoltán, Császár Károly,
Kozma Mónika, Kupás János, Fülöp József, Brassai Zsombor.

Zenei élményeiben is maradandónak ígérkezik a jövő héten kezdődő Alter-Native
Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A koncertek idén két helyszínen várják a közönséget. A Kultúrpalota mellett a Jazz and
Blues Klubban muzsikálnak jövő héten a
filmes szemle meghívottjai.

és jazz sztenderdek egyaránt szerepelnek. Hangzásuk leginkább a hard bop stílusához áll közel, modern, de a hagyományokat is tiszteletben tartó,
letisztult formában. A négyes összetétele: Bende
Zsolt – gitár, Balázs József – zongora, Orbán
György – nagybőgő, Balázs Elemér – dob. Este 8
órától hallgathatjuk meg őket.
A csütörtök a Gentry Sultan estje a Jazz and
Blues Klubban. A négyes a legendás Pop Ivan mítosz szellemiségét idéző, annak alapító tagjaiból
szerveződött friss hajtás. Zenéjük fúziót képez korábbi
énjük
romantikus,
mással
nem
összetéveszthető formavilága, a free-jazz hagyományok tradíciói, az orientalizmus és a kortárs
zene elementáris, arcát folyamatosan változtató jelene között. A Gentry Sultan tagjai: Horváth László
– trombita, elektro-akusztikus effektek, Vereb
Szabolcs – szaxofon, billentyű, teremin, Hevesi
Nándor – basszus, billentyű, Kovács Gergely –
dobok. A négyes csütörtök este 9 órától zenél.
A fesztiválbelépők ára idén is változatlan marad:
a jegy 15, az öt napra szóló bérlet 40 lejbe kerül.
Az esemény programját megtalálják a fesztivál
weboldalán, a www.alternativeiff.ro internetes
címen.
A fesztivál partnere a Maros Megyei Tanács,
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, a Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Kulturális Központ,
főtámogatói: Románia Kulturális Minisztériuma,
Románia Kormányának Nemzeti Kisebbségvédelmi Hivatala, az Ifjúsági és Sportminisztérium, a Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen
Gábor Alap és a Communitas Alapítvány.

Koncertek a 24. Alter-Native Nemzetközi
Rövidfilmfesztiválon

A David Yengibarian Trio hangzásvilágában
péntek este merülhetünk el. A jereváni születésű,
örmény származású David Yengibarian az egyik
legkeresettebb jazz- és világzenei előadó és
zeneszerző. Fő inspirációs forrása az örmény zenei
hagyomány, az európai és amerikai jazz és improvizatív zene, az argentin tangó, valamint az azt
megújító Astor Piazzolla zenéje. A trió összetétele:
David Yengibarian – tangóharmonika, Bata István
– basszusgitár, Badics Márk – dob. Koncertjükre
november 4-én 21.30 órától kerül sor a Kultúrpalota nagytermében.
Szombaton újra jazzben oldódik a népzene, és
ugyancsak egy trió várja a közönséget. A Bartókév jegyében szervezett Bartók és a jazz elnevezésű
koncerten a művészek azzal játszadoznak el, hogy
miként vihetők át a jazzbe Bartók alkotásai, és
fejleszthetők tovább az e műfajra jellemző sajátos
improvizációval. A trió tagjai: Teodora Enache,
Fejes Krisztina és Káel Norbert. A koncertnek november 5-én, szombaton este 18 órától ad otthont
a Kultúrpalota.
Idei filmfesztiválos zenei élményeink másik
helyszíne a Jazz and Blues Klub. Itt muzsikál az
Alter-Native jövő szerdai első napján a Bende
Zsolt Quartet. A marosvásárhelyi születésű Bende
Zsolt zenekarának repertoárján saját szerzemények

Költségvetés-kiigazítás a megyei tanács
napirendjén

Közel egymillió lej egészségügyi
felszerelések vásárlására

A Maros Megyei Tanács idei
költségvetésének a kiigazítása,
valamint a Transilvania nemzetközi reptér költségvetésének a
módosítása voltak a megyei önkormányzat tegnapi soros ülésének főbb napirendi pontjai. A
költségvetés-kiigazítás nyomán
jelentős összegeket hagytak
jóvá a megyei kórháznak performáns egészségügyi felszerelések vásárlására.

Menyhárt Borbála

Az Alexandru Câmpeanu tanácselnök-helyettes vezette soros ülés ezúttal is gördülékenyen, viták nélkül
zajlott. Az egyik legnagyobb
napirendi
pont
a
horderejű
marosvásárhelyi
Transilvania
repülőtér költségvetésének a módosítására vonatkozott. A repülőtér a
költségvetésében szereplő beruházási
források egy részét átcsoportosította,
az egyes projekteknél megtakarított
összegeket átutalta más fejlesztésekre,
és új beruházásokat is előirányzott.
Peti András, a reptér igazgatója az
ülést követően lapunknak elmondta,
nagyon sok a tennivaló, számos
beruházás vár megvalósításra, viszont
jelen esetben két prioritást határoztak
meg: a mozgáskorlátozott személyeknek a repülőbe való bejutását
megkönnyítő lift beszerzését, illetve a
parkolórendszer felújítását, ugyanis
erre rengeteg panasz érkezik. A tegnapi ülésen jóváhagyott költségvetésben 120 ezer lejt különítettek el a
parkolórendszer korszerűsítésére, és
117 ezret a sérültek utazását elősegítő
lift beszerzésére, további 18 ezer lejt
a kifutópálya javításához szükséges
felszerelések megvásárlására. Peti András hangsúlyozta, a kifutópálya
korszerűsítése a legfontosabb teendő,
hiszen majdnem ötven éve működik a
vásárhelyi reptér, és azóta nem
végeztek ezen átfogó felújítási
munkálatot. – Ha jövő évben nem sikerül
megvalósítani
ezt
a
nagylélegzetű beruházást, sajnos be
kell zárni a repteret. Már benyújtottuk
a kifutópálya teljes körű felújítására
vonatkozó pénzügyi-műszaki mutatókat is, 78 millió lejbe kerülne ez a
beruházás – mutatott rá a reptér igazgatója.
Performáns felszerelések a kórháznak
A tegnapi költségvetés-kiigazítás
során jelentős összegeket hagytak
jóvá a kórháznak egészségügyi felszerelések beszerzésére. A Maros
Megyei Kórháznak 840 ezer lejt,
többek között egy digitális rönt-

Bizalmat kérek magamnak és az új csapatnak!

Dr. Vass Levente az RMDSZ képviselőlistájának első helyén áll. 41 éves
urológus főorvos, közegészségügyi
második diplomás szakorvos, a magyar orvosi és művészeti egyetem
háttérintézményeit kiépítő Studium
Prospero Alapítvány egyik alapítója
és ügyvezető elnöke. Nős, három
gyermek édesapja.
– Marosvásárhelyen a Florea-korszak
alatt mintha megállt volna az idő. Eközben az RMDSZ jelmondata az, hogy Erdélyben a jövő. Nincs ebben
ellentmondás?
– Az Erdélyben a jövő politikai szlogen, az
RMDSZ választási szlogenje, amely
lehetőséget ad arra, hogy mindenki azt gondoljon bele, amit leginkább szeretne. Ezért jó
szlogen. Számunkra, erdélyi magyarok
számára természetes, mások számára talán
furcsa, hogy a jövő tulajdonképpen a múlt és
a jelen keveréke. Korszerű, újrafelfedezett és

modern kiadása. A mi jövőeszményünkben
benne van a múltunk is. Ez számunkra, erdélyi magyar emberek számára nem ellentmondás.
Dorin Florea Marosvásárhelye valóban
jövőkép nélküli. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy a város lakosainak nincs jövőideáljuk.
Amíg a városnak vízióval rendelkező polgármestere lesz, nekünk az a dolgunk, hogy
ébren tartsuk az emberek jövőképét. Az
RMDSZ nem mindig volt ebben hatékony,
elismerem. Ez viszont nem jelenti azt, hogy
nem kell vagy nem fogunk változtatni ezen.
– Hisz ön Erdélyben?
– Merje egy politikus kampányban azt
felelni erre, hogy nem. A kérdés, ha
megengedi, nagyon általános. Én szakpolitikus vagyok, szeretem a precíz kérdéseket.
Egy ember lehet „általában” egészséges,
minthogy a legtöbb szerve remekül működik,
és közben nagyon beteg, mert egyetlen fontos
szerve gyógyításra szorul. Ha a kérdése arra

vonatkozik, hogy hiszek-e a közösségemben,
akkor a válaszom a legtermészetesebb igen.
Ha az a kérdés, hogy hiszek-e egyféle
korszerű transzszilvanizmusban, a válaszom
ismét igen. Ha a kérdés az, hogy Erdély
nyerő lesz-e gazdaságilag középtávon, azt
mondom, ehhez megfontoltaknak és realistáknak kell lennünk, nem kincstárian optimistáknak. Van miért dolgozni, sokat és
okosan kell dolgozni.
– Ön szerint mit várnak az emberek az új
parlamenti frakciótól?
– Erre nagyon röviden tudok válaszolni.
Érdemi csapatmunkát várnak. Nemcsak frakción belül, hanem a szövetségi vezetéssel és
az önkormányzati vezetőkkel is. A Maros
megyei jelöltek rangsoroló ülésén megkaptam a polgármesterek 70 százalékának támogatását, ezért nem aggódom a közös munka
miatt.
– Csapatjátékosnak tartja magát?
– Nem az a kérdés, hogy én minek tartom

genkészülék vásárlására a gyerekgyógyászati osztálynak, egy multifunkcionális műtőasztal beszerzésére
az urológiai klinikának, egy hordozható echográfra, illetve 300 ezer
lejt a szülészeti-nőgyógyászati részleg
műtőjében, valamint a fertőzőklinikán
szükséges javítási munkálatokra. A
dicsőszentmártoni kórház 115 ezer lejt
költhet felszerelésvásárlásra.
1,1 millió lej az útkarbantartó osztály
székhelyére
A költségvetés-kiigazítás során 450
ezer lejt utalt a tanács az Apollópalota javítási munkálataira, továbbá
1,1 millió lejt egy székhely
kialakítására, a műszaki igazgatóság
keretében a megyei utak karbantartása
végett létrehozott osztály számára.
Szabó Árpád RMDSZ-tanácsos elmondta, ezt a karbantartó részleget két
évvel ezelőtt hozták létre, és számos
feladat hárul rájuk, többek között a
megyei utak mentén a kaszálás, a sáncok tisztán tartása, a hidak korlátainak
a javítása.
– A megyei utakat járva már
láthatóak az eredmények. Viszont
szükséges egy székhely, ahol tárolni
tudják a nagy értékű gépeket, illetve
ezek karbantartását is el tudják látni.
Támogatni kell ezt a részleget, hiszen
az a cél, hogy ha bármi gond történik
– például nagyobb csapadékmenynyiség esetén – ne kelljen más cégeket
keresni, hanem lehessen ezt a csapatot
küldeni. A megyei utak környékének
a tisztán tartása rendkívül fontos,
hiszen balesetveszélyes lehet, ha a
burján miatt a kanyarban nem lehet
kilátni – indokolta a beruházás
fontosságát Szabó Árpád.
Partnerség a pályázathoz
A Maros Megyei Tanács európai
uniós pénzekre szeretne pályázni a
Szentágota és Segesvár közötti 106-os
jelzésű megyei út felújítására. A
beruházásra a Regionális Operatív
Program keretében nyújtanának be
pályázatot. A finanszírozás megszerzéséhez partnerségi szerződés
szükséges a Maros Megyei Tanács, a
Szeben Megyei Tanács, illetve Szentágota, Jakabfalva, Hégen, Apold és
Segesvár önkormányzataival, ezt a
partnerségi megállapodást hagyta tegnap jóvá a megyei tanács. A tervezett
projekt összértéke megközelítőleg
120 millió lej, ebből a Maros megyére
eső rész 52 millió lej. A megyei utat
37,3 km-es szakaszon fogják felújítani, ebből 15,53 km Maros megyében
van, 21,77 km pedig Szeben
megyében.

magam, hanem, hogy engem csapatjátékosnak tartanak-e a többiek. Egy biztos: sok
olyan ember van körülöttem, akik a maguk
során jó csapatjátékosok és akikkel sokat dolgozom együtt. Javasolom, nézzék meg a
videóimat a www.vasslevente.ro-n. Nem
valamiféle politikusi öntömjénzésről van szó.
Úgy gondolom, meggyőzően szemléltetik,
hogy milyen kapcsolatra törekszem barátaimmal, munkatársaimmal.
– Ön szerint milyen a megye magyarjainak a választási kedve?
– Itt-ott bajok vannak a választási
részvétellel. A helyzet viszont új. Az RMDSZ
teljesen új parlamenti csapattal indul. Ebben
a számunkra új munkakörben még nem volt
lehetőségünk bizonyítani. Egyikünk sem
sztárpolitikus. De éppen ez szól mellettünk.
Tapasztalatból tudom, hogy aki nem sztár,
jobban igyekszik. Bízom benne, hogy ezt a
szavazóink is észreveszik és bizalmat
hiteleznek nekünk. Bizalmat kérek magamnak és az új csapatnak!
Kérdezett:
Lengyel Noémi
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Az ’56-os forradalom és Marosvásárhely
Pál-Antal Sándor

(Folytatás az október 21-i lapszámból)
1956. október 23-án este és 24-én reggel
a rádióból értesült a város lakossága a budapesti események kezdetéről, amely széles
körű visszhangot váltott ki országszerte,
különösen a magyarlakta vidékeken, így a
Székelyföldet magába foglaló Magyar Autonóm Tartományban is. Akkor – az 1956.
februári népszámlálás adatai szerint –
Marosvásárhely tipikus magyar jellegű erdélyi város volt, ahol a lakosság 73,7%-a
magyar nemzetiségűnek vallotta magát. A
magyar beszéd nem csak a magánszférát,
hanem a közhivatalokat is uralta, kivéve a
hadsereget és bizonyos mértékben a milíciát
(rendőr-csendőrséget).
A magyarországi forradalom híre
futótűzként terjedt el a tartomány székhelyén
élő lakosság körében – ahol elég jelentős
számú rádióvevő készülékkel rendelkező
család élt –, hiszen a hírek elsősorban a rádió
hullámhosszán jutottak el hozzájuk. Az
eseményeket általános szimpátiamegnyilvánulás követte. Az emberek sokaságában –
értelmiségiekben, egyszerű dolgozókban –
felcsillant a változás reménye, a forradalomnak Erdélyre, főként erre a vidékre történő
kiterjedése, a kommunista rendszer bukása
és a szovjet csapatok nyugati segítséggel
való kiűzése.
A helyi és központi magyar sajtóban csak
október 25-én láttak napvilágot az első,
külföldi eseményeket ismertető tudósítások
között a magyarországi vonatkozásúak is, de
amelyekből már sejteni lehetett, hogy ott
rendkívüli események történtek. A Vörös
Zászló október 25-i számában A Magyar
Dolgozók Központi Vezetősége plenáris
ülésének a határozata című rövid tájékoztató
olvasható, egy sokat sejtető alcímmel: A

Vörös Zászló, 1956.október 30.

A forradalom vásárhelyi visszhangja

Magyar Népköztársaság dolgozói mélységesen elítélik az ellenforradalmi bandák akcióit. A következő napi külföldi hírekben
Kádár János első titkárrá választásáról
értesülünk. Csak az október 27-i számban
olvasható – most már nem az utolsó oldalon
található külföldi hírek között, hanem a másodikon – a „rend helyreállításáról Budapesten” szóló tájékoztató. És csak az
október 30-i számban kerül az első oldalra
egy hosszabb cikk. Ennek címe: A magyar
nép szétzúzza az ellenforradalmi kalandot,
amely tulajdonképpen a román kommunista
párt állásfoglalását összegző, a Scînteiában
azelőtt két nappal megjelent szöveg magyar
változata volt.1 A magyar nyelvű újságok
hangneme, akárcsak a román nyelvűeké,
mindvégig forradalomellenes, hiszen a
román kommunista párt szócsövei voltak.
A Román Munkáspárt Politikai Bizottságának október 24-én délután tartott
ülésén elfogadnak egy átfogó intézkedési
tervet, amelyet Marosvásárhelyen is életbe
léptettek. Intézkednek az állami rádió
műsorának a feljavításáról, a sajtópropaganda fokozásáról, a hírek, a levelezés és a
magyarországi nyomtatványok teljes körű
cenzúrázásáról, az állambiztonsági és a
fegyveres erők készenlétbe helyezéséről, az
állami intézmények, üzemek, gyárak és pártszékházak fegyveres őrzéséről és a párt állásfoglalásának minden szinten való
ismertetéséről. Már akkor intézkedtek arról,
hogy a Securitate kellő óvatossággal kezdje
meg
az
ellenforradalmi
elemek
összeszedését és letartóztatását.2 Fazekas
Jánost3 pedig a párthatározatok életbe
léptetésére
kormánybiztosi
jogkörrel
Marosvásárhelyre küldik.
A forradalom hírének marosvásárhelyi fogadtatásáról, visszhangjáról a központi
hatóságok is azonnal értesültek, hiszen a
Román Munkáspárt egyik október 26-i

központi közleménye már arról számolt be,
hogy: „a Magyar Autonóm Tartomány
központjában, Marosvásárhelyen [...] az ellenséges elemek továbbra is nyilvánosan
mutatkoznak, dicsőítve a Magyar Népköztársaságbeli eseményeket vagy erőszakra
buzdítva.”4 Az sem volt titok a központi
szervek előtt, hogy a városban az emberek
nyíltan hangot adnak elégedetlenségüknek és
szolidarizálnak a magyar forradalommal.
Október 30-án Kovács Mihály5 alezredes,
a Securitate marosvásárhelyi székhelyű tartományi szerveinek parancsnoka átfogó jelentésben összegzi a kialakult helyzetet.
Jelenti, hogy az elmúlt napokban a román
polgári
elemek
körében
erőteljes
szervezkedés tapasztalható (utalás a három
nappal később letartóztatott Falibogacsoportra), nyugállományú katonatisztek,
egykori légionáriusok kiáltványt szerkesztettek, melyben a népet arra szólítják fel, hogy
fegyveresen döntse meg az RNK államrendjét. A lakosság körében sokan kifejezték
rokonszenvüket a magyarországi eseményekkel, és hangoztatva remélik, hogy hasonló változásokra kerül sor Romániában is.
A fiatalok, egyetemi hallgatók, középiskolások tartományszerte kiáltványokban követelik, hogy a tantervből töröljék az orosz
nyelvet és a marxizmust-leninizmust, sőt
néhol a román nyelvet is. Ittas emberek nyíltan szidalmazzák az államhatalom szerveit
stb.6
A forradalom napjaiban aktivizálódott egy
– marosvásárhelyi központú – széles körű
hálózattal rendelkező ún. Nemzeti Felszabadító Bizottság (Comitetul Naţional de
Eliberare) nevű, titkos román szervezet.
Vezetője Ioan Faliboga moldvai származású
tanító, aki akkor a tartományi néptanács
egyik osztályvezetője volt. Faliboga vallomása szerint szándékában állt a Felszabadító Bizottságnak alárendelt magyar
szervezet megalakítása is, amely egy
központi
kormányzattal
rendelkező
független Erdélyben svájci minta szerint
működött volna. A leendő kormány tagjai
közé soroltak két magyar személyt is,
Frunda Károly és Miholcsa Gyula
mérnököket. A tartomány határain túlra is
kiterjedt szervezkedést azonban, már ak-

cióba lépése előtt, november 2-án felszámolták. Tagjainak többségét – beszervezett
besúgók segítségével – már akkor letartóztatták, a többieket a következő napokban. Az
országos hírűvé vált akció során letartóztatottak közül 70 személyt bíróság elé állítottak és elítéltek.7
A Securitate által letartóztatott és elítélt
személyek csak kis részét képezik azoknak,
akik a forradalom mellett foglaltak valamilyen formában állást. A forradalom
győzelmében nyíltan vagy titkon bízók,
annak kiterjedését remélők és a kommunista
rendszer bukását várók száma sokkal kiterjedtebb volt.
(Folytatjuk)

Vörös Zászló, 1956. október 25-30-i számai.
2
SEBESTYÉN MIHÁLY: Időtár IV.
Marosvásárhely történeti kronológiája
1945-1989. Mentor Kiadó-Mentor Könyvek
Kiadó, Marosvásárhely, 2014, 96.
3
Fazekas János (1926-2004) kommunista
politikus. 1945-től párttag, 1945-1948 között
az Ifjúmunkás Szövetségnél tevékenykedett,
1949-1954 között az IMSZ Központi
Vezetőségének tagja, 1954-1956 között a
Román Munkáspárt Központi Vezetőségének
egyik titkára, 1956 januárjától a
Nemzetiségi Bizottság felelőse. 1961-1965
között élelmiszeripari miniszter, 1965-1975
között minisztertanácsi elnökhelyettes, 19741980 között belkereskedelmi miniszter. 1982től mellőzték a nemzetiségi kérdésben vallott
elvei miatt.
4
RETEGAN, MIHAI: A román kommunizmus és az 1956-os magyar és lengyel válság.
In: 1956. Évkönyv 1996/1997. Budapest,
1956-os Intézet. 1997, 135.
5
Kovács Mihály, állambiztonsági tiszt,
1956-ban alezredes, 1952-1961 között a
Magyar Autonóm Tartomány állambiztonsági szerveinek parancsnoka.
6
SEBESTYÉN 2014, 97-98.
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Kiss Székely Zoltán
Feketeség a város felett,
sűrű felhő – hollóraj az égen.
Klorofillt evett az őszi nap
s utcára hullt szégyen gyanánt
a lomb.

parittya és a lant művészetére oktatta. Egy
napon azonban Héraklész véletlenül
megsebesítette mérgezett nyilával, Kheirón
rettenetesen szenvedett. Kínjainak enyhítésére Zeusz az égboltra helyezte.
Így vált a Nyilas a 12 állatövi csillagkép
egyikévé. A Kárpát-medencéből tökéletesen
megfigyelhető, legkényelmesebben nyári estéken. Mivel az égi egyenlítő alatt
helyezkedik el, novemberben napnyugta után
a délnyugati horizont fölött még felkereshető.
Hét szabad szemmel jól látható csillaga akkor
is világít.
Mintha a Nyilas hét csillaga költözött
volna a Földre a mátyusföldi Zsigárd községben 2016. október 23-án. Városunk szülöttjének, Csizmadia Bélának, az alkotása
emlékezik ezentúl az ’56-os forradalomra a
Felvidéken. A hét golyónyomot őrző üvegből
megálmodott emlékmű az 56-os bajtársaimnak sorait juttatja eszembe:

Október végi gyorsfénykép. 110 éve, 1906.
október 29-én helyezték örök nyugalomra
Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc hamvait
a kassai dómban.
Október utolsó hétvégéje – a nyári
időszámítás vége. Háborús idők szülötte.
1916-ban Amerikában vezették be először a
nyári időszámítást. A praktikusnak tetsző
ötletet több európai állam, így Magyarország
is átvette. Azóta többször megszüntették,
majd újra alkalmazták. 1980 áprilisa óta
élvezhetjük ismét az óraigazítás örömeit. A
legutóbbi reformra 1996-ban került sor.
Akkor – már az EU-irányvonalnak
megfelelően – szeptemberről október végére
Csupán egy verssornyi időt kérek
tolódott a téli időszámítás kezdete: október
vagy egy pillanatnyi ezredévet,
utolsó vasárnapján hajnali 3-kor 2-re állítjuk
hogy nem-volt bölcsőmbe visszatérjek
az órákat. A cél az energiamegtakarítás. Értelés megpihenjek, ha nem lesz vétek;
metlen szabályozás. Nem lehet az óraátálcsak egy örök csóknyi időt kérek
lítással energiát megtakarítani. Akkor is
nem ifjú magamnak, hanem néktek,
sokan fölöslegesnek gondolták. Mára min…szedjétek össze a törmeléket
denki belátta…
s az ég jegébe vágjatok léket!
499 éve, 1517. október utolsó napján
…Tilos kihalnod, HŐS NEMZEDÉKEM!
Luther Márton közzétette a búcsúcédulákkal való visszaélések és a katolikus egyÍrója Bartis Ferenc. Az Utószó című verház elvilágiasodása ellen szóló tézisét. sét 1956. november 1-jén, halottak napján
Kezdetét vette a reformáció.
szavalta el Kolozsváron a Házsongárdi
A Bulevárd ostorfáinak őszsárga levelű szépiabarna bogyós koszorúja a Vártemplom felett
November – a kilencedik hónap a róma- temetőben Dsida, Brassai, Kriza sírjánál.
1-je 1172 éve mindenszentek
November
S megérkezik másodikán a halottak napja:
iaknál. Első két-három napja a kelta eredetű Hétévi nehéz börtön volt a bére.
napja.
a
katolikusoknál
az üdvözült lelkek emlékhalottak kultuszát szolgálja. Az
napja,
a
protestantizmus
az elhunytakról emelsejei mindenszentek napja, s a
A tűzfalakra hűs ködöt
lékezik meg.
másnapi halottak napja a keltáknál
sír a november mélabúsan.
November 3. már a magyar tudomány
már a VIII. században is közünnep
Emberfürtös villamosok
napja. S bár kettős emlékű ünnep, sokan
volt. Mindenszenteket Kr. u. 835
futnak a ködbe koszorúsan.
meg-megfeledkeznek ennek vásárhelyi
óta, a halottak napját pedig 998 óta
vonatkozásáról,
a temesvári levélről.
tartja meg az egyház. A Krisztus
Mindszent-virágos ár sodor
Ki ne ismerné Bolyai JánosTemesvárról
utáni M. évre várt világvége
s egy dísztelen sír gondja éget:
1823. november 3-án édesapjához írott leszorongásos hangulatában gyökeó,
hogyha
áthajítanám
velét?
rező szokás a gyertyagyújtás s a
koszorúval a messziséget.
„…tsak annyit, hogy semmiből egy ujj más
sírok rendbetétele. A bukovinai
világot
teremtettem…”. Mikola Sándor A
magyarok körében még ennivalót is
Tudom, hogy vár ma, nő a köd,
fizika gondolatvilágában írta volt: „Ha
vittek a temetőbe. Aki ezeken a
nincs rajta rács, nincs rajta kőjegy.
Bolyai János csak logikai-matematikai
napokon nem tud kimenni a
Határon
átkiáltanám:
kérdést
oldott volna meg, bizonyára már
temetőbe, az otthon gyújt gyertyát.
ringasd szelíd karokkal, Őrhegy!
életében elismerést aratott volna és munkája
Néhol úgy tartották, hogy akié a
az értékes munkák közé soroztatott volna.
családban a legelőször leég, az hal
Áprily
Lajos
apja
sírjának
üzen
Minthogy
azonban új világfelfogást, új ismeg leghamarabb. E napon hoszNagyenyedre Mindszentjével. Jómagam meretelméleti meggyőződést, a mindenséget
szabban szólnak a harangok, hogy
Vásárhelyre.
átölelő új geometriai vázlatot alkotott, sorsa
a harangszóval elfedjék a szelleaz volt, ami az úttörőké lenni szokott: a
mek siránkozását. Az emberiség
Körül az este glóriás:
tekintetbe nem vétel, a lekicsinylés, a
halálfélelme a mágikus koroknak
ezernyi
gyertya
gyúl
–
s
kilobban.
lenézés”.
egyik leghatalmasabb szellemi
Ő alszik fénytelen tovább
1825. november 3-án a pozsonyi
mozgatóereje volt.
a
kergetőző
évszakokban:
országgyűlésen
Felsőbüki Nagy Pál
Az ógörögöknél a hónapot őszi
különösen
gyújtó
hatású beszédet mondott,
lombszín ruhájú ifjú jelképezte,
Hó villan. Vérpiros bogyót
amelyben hevesen kikelt azon elkorcsosodó
fején bogyós olajág koszorúval: a
fehérbe ejt a rózsa bokra.
főurak ellen, akik elhanyagolják nemzetünk
mediterráneumban november az
Sírok között friss por szitál
és nyelvünk érdekeit. Ezután tette meg sorsolajbogyószüret kezdete. Baljában
a temetői nyúlnyomokra.
fordító felajánlását gróf Széchenyi István, s
a hónap terményeivel teli tálat tart;
határozták el a magyar rendek a Magyar Tujobbjában pedig a Nyilas jelét.
…S jönnek szirénás, vad szelek,
dományos Akadémia létrehozását.
Antik jelkép a nyilazó Kheirón
hogy
fenn
az
új
telet
jelentsék.
Maradok – egy felvidéki őszi délután
kentauré. A kentaurok közül ő volt
Az
én
életem
évszakos,
bűvöletében
– kiváló tisztelettel.
az egyetlen bölcs és nagylelkű
az ő évszaka: végtelenség.
Kelt 2016-ban, 110 évvel II. Rákóczi
tanítómester: tanítványait, többek
Ferenc hazaérkezte után
között Akhilleuszt az íj, a
Mintha a Nyilas csillagkép költözött volna a Földre

Paradicsommadarak

Összeállította: Márton Béla

Sárgarojtos paradicsommadár
(Seleucidis melanoleuca = Seleucidis ignota)
A hím dürgéskor terjesztgeti ibolyásfekete
szárnyát, legyező alakban kitárja bársonyfekete torok- és begytollait, mint valami pajzsot, amelynek széles szív alakú szegélye
zöldesen csillog. Ilyenkor kilátszik a nyitott,
telt sárga torka; kitárja remek aranysárga,
gazdagon foszlott ágyéktollait, amelyeknek
tizenkét meghosszabbodott, csupasz, fekete
szára messze előrekunkorodik. Ilyenkor
farkából és zöldesfekete hátából már semmi
sem látható. A tojó sokkal szerényebb színű,
a testalja sötét harántcsíkos. Fekete „sapkájával” és szép rozsdabarna testaljával még így
is nagyon szép madár. A faj csak ÚjGuineában él. A síkság párás erdeit, mocsarait és a félsós vizű mangrovéseket* lakja.
Közepes hosszúságú csőrével fogja meg a

Sárgarojtos paradicsommadár (www. wikiwand.com)

kisebb gyümölcsöket, a magasba dobja és
garatjával kapja el.
* mangrove – forró égövi tengerpartok
árterén honos léggyökeres növényzetű cserjés
Fekete paradicsommadár
(Craspedophora magnifica)
Nem tartozik a legszínesebb fajok közé, de
mély benyomást kelt tetszelgése. Tollazata
fekete, oldalain foszlott, kissé a rövid kékes
fényű farkán túl ér, sötét ibolyásbarna. A feje
teteje, a torka és a melle érces kékeszöld csillogású. Dürgéskor a hím egy ferdén álló csupasz ágra kapaszkodik, a fejét felnyújtja,
ide-oda himbálja, így tollazatának fényes
része jól érvényesül. Közben jól szétterjeszti
hosszú, kerek, körvonalaiban a bankára
emlékeztető szárnyait. Fejének minden mozdulatát a szárnyak megrándulása követi, s
ezáltal éles kereplést hallat, ami a tollak rendkívül finom szerkezetének köszönhető.
Szép, telt, csengő hangja betölti Új-Guinea
és Észak-Queensland erdőségeit. Húsos

Fekete paradicsommadár (www.idre.hu)

gyümölcsöket, rovarokat és lárvákat eszik,
ezeket elég hosszú, sarlós csőrével a fák
kérge alól és a korhadó fatönkökből húzogatja ki.
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A hatvanadik évfordulóra emlékezve

A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen átélt, prózában és versben megfogalmazott
1956-os
élményeit
foglalta kötetbe Péterffy Gyöngyi
Továbbvittük Európát címmel. A verset író és költeményeit az Egyesült Államokban, valamint Erdély különböző
településein előadó nyugalmazott történelem szakos tanárnő volt tanárkollégák, barátok, ismerősök körében
mutatta be a kis kötetet hétfőn este a
Jókai (Eminescu) utcai Diakóniai Otthon Bocskai-termében.

A diákjai által kedvelt tanárnő, az erdélyi
nőmozgalom elindításában szerepet vállaló
szervező, a hazaszeretetét, a magyarság
sorsáért, egységéért, megmaradásáért való
aggódását megfogalmazó és hangoztató
előadó pályaképét a volt tanárkolléga ismertette, akihez ötvenéves barátság fűzi.
Kárp Ágnes beszámolt Péterffy Gyöngyi
származásáról, erdélyi, majd az Egyesült Államokban kifejtett munkásságáról, a
Philadelphia környéki magyarság művelődési
életében betöltött szerepéről, arról a hatásról,
amit Tőkés László és Wass Albert gyakorolt
írásaira. Beszélt arról az elszakíthatatlan
kötelékről, ami szülőföldjéhez fűzi.
Kiemelte, hogy fellépéseinek, könyveinek
bevételéből és az egyesült államokbeli támo-

Érettségi előtt – 2017

gatók adományaiból sok nehéz sorsú erdélyi
diákot és egyetemi hallgatót támogatott és támogat ma is.
A Kis-Küküllő menti Gyulakután szolgálatot teljesítő református lelkész lányaként
született szerző köszöntésére szülőhelyének
két kisiskolás diákja, az ötödik osztályos
Magyari Orsolya és Boga Ferenc Nimród játszott magyar népdalokat furulyán és
hegedűn. A diákokat volt tanítónőjük, Varga
Éva és magyartanárnőjük, Magyari Edit
Csilla kísérte el a rendezvényre.
„Mindig fáj az emlékezés! A mai napig
sem dolgoztuk fel méltón az eseményeket. A
velünk történteket” – emlékezik könyvében
Péterffy Gyöngyi az 1956-os forradalomnak
és szabadságharcnak a Bolyai Tudományegyetem történelem-filológia szakos hallgatóira gyakorolt hatására. „Leírhatatlan az a
lázas, aggódó együttérzés, amit a magyar forradalmi ifjúság iránt éreztünk” – írja, majd
hálásan gondol néhai Keszi Edit tanárnőjére,
aki a marxista katedra előadójaként estéről
estére a bentlakásban arról akarta meggyőzni
hallgatóit, hogy ellenforradalom van Magyarországon. Bár a heves viták után
megtörtént, hogy sírva távozott, soha nem
árulta el tanítványait. A halottak napi gyertyás
megemlékezésen való részvételtől a Házsongárdi temetőben – ahol Szabédi László
felkérésére József Attila Hazám című versét

kellett volna elszavalnia – a harmadéves hallgatót Bodor András dékán és tanára, Csetri
Elek tiltotta el, azzal a megjegyzéssel, hogy
tanárokra van szükség, akik a jövő
nemzedékét oktassák, és nem börtönviselt
emberekre. Kollégáik elhurcolása és elítélése
után sokáig rettegtek, és egyre jobban
érezték, hogy a román–magyar kapcsolatokban új, a magyarok számára kedvezőtlen
korszak veszi kezdetét.
’56-os emlékei soha nem hagyták nyugodni, s bár börtönbüntetésre ítélt társaival

Farkas Jenő Új román irodalomtörténeti tankönyve

Rózsa Mária

A gyulai Nicolae Bălcescu román gimnáziumban új román irodalomkönyvet kaptak a
XII.-esek, az érettségiző diákok. Szerzője,
összeállítója, dr. Farkas Jenő, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem tanára, irodalomtörténész, a bukaresti Tudományegyetem francia–román szakán végzett
1972-ben, műfordító, számos nyelvkönyv és
irodalomtörténeti tanulmány szerzője, a Palamart Könyvkiadó vezetőjeként jelen van a
modern román, francia és e két nyelvből
magyarra vagy viszont fordított művek
ismertetőjében. Tudományos és kiadói, főleg
tankönyvek kimunkálásában, fiatal korában
még Bukarestben, a romániai magyar iskolák
számára a francia nyelvkönyvek magyarra
átültetésében, a kiadó munkatársaként vett
részt, akár a nyomdai korrigálásban is.
Főállásban Bukarestben a Tanügyi Újság
szerkesztője volt.
Tanári munkája minden fokon, a fordítók
vizsgáztatása a Budapesti Műszaki Egyetemen mind hozzájárult ahhoz, hogy szakavatott kézzel fogott hozzá, és újszerűen érdekes,
de a műfaj mindig vitatható érvényes állományához képest nem a mostanság divatos
színes magazinszerű tankönyvet írt meg és állított össze, hanem az irodalmi műveltség mai
követelményeinek megfelelő, tanulható irodalmi anyagot visz be a gimnázium utolsó
osztályába a román irodalmat tanuló diákoknak. Ezzel azt is szeretném elkönyvelni, hogy
milyen haszna lehet ebből a hazai, a romániai
magyar iskolák 12. osztályai számára is, bár
a két kerettanterv különböző, az írók és az
irodalmi korszakok tekintetében megvan az
azonosság. Emlékeimben és talán az utánam
jötteknek is nehéz volt, sohasem volt
könnyen hozzáférhető iskolai tanulmányainkban a román irodalom. Nagyon
rövid és órákon át diktált szövegből tanultunk
(magoltunk), az elemzendő könyveket eredetiben nem olvastuk, esetleg később,
egyetemi éveinkben. Jó lett volna egy
ilyenszerű (bár az akkori nyomdatechnika is
messze volt ettől) tankönyv, később, amikor
a rendszerváltás után kiváló könyveket
olvashattunk volna, nem volt elegendő indíttatásunk, a nyelvi képzésünk alig segített.
Néhány évtized elteltével mások
a viszonyok. Az új tankönyv a tanulók kedvében akar járni, mindent elébük tárni, amit
olvassanak. Ez a tankönyv magyar közegben
élő román fiataloknak készült, különleges pályázatra, a kétnyelvű közegben élő, de főleg
román anyanyelvű diákoknak.
Íme hát, a többi gimnáziumi osztályé mellett elkészült egy olyan irodalomkönyv, a
modern román irodalom összefoglalása,
amely valójában kettős rendeltetést is betölthet, jóleső számítással nagy hasznára lehet a
romániai magyar iskolák tanárainak, tanulói-

Croatica Kiadó, Budapest, 2015.

nak. Megismerése, elolvasása után az is
kiderült, hogy olvasmányélménnyé válhat.
A célkitűzés, a tankönyv meghatározása
A könyv nyelvi lektora Gheorghe Chivu, a
Román Tudományos Akadémia levelező
tagja, aki a szerző előbbi munkájáról, a
Román nyelvtanról írta: „A szerző alapvető
nyelvelméleti és gyakorlati ismeretek segítségével teszi érthetővé és áttekinthetővé a
mai román irodalmi nyelv alaktani kérdéseit… A gazdag gyakorlatanyag hozzásegíti
a románul tanulókat, hogy precízen rögzítsék
a modern szemléletben fogant elméleti ismereteket.” Mindezek mellett az irodalomkönyv a nyugatos modernség, a román
nyelv árnyalt kifejező erejének, állandó
gazdagodásának bizonyítéka, autentikus,
szüntelenül frissülő forrás. A szerző
Bukarestben töltött fiatal éveinek, a számos
ösztöndíjjal szerzett párizsi összehasonlító
nyelvismereti tanulmányainak köszönhetően
éri el ezt az olvasmányosságot, a szemléletességet. A tankönyvet magas mérce és
követelményrendszer jellemzi, nyolc fejezetben tizenhét író húsz művét, illetve verseit és színművét elemzi. Irodalomelméleti
jegyzetek, kor- és stílus irányzat egészíti ki
az elemzéseket. A minden írónál érdekes
részlettel bizonyított, kiválasztott szöveg az
életmű meghatározó jegyeit tükrözi.
A tankönyv oktatóeszköz volta az anyag
rendszerezése, sokféle áttekinthetősége, az
irodalmi fogalomtár rovat, a szójegyzék és az
interaktív tárgyalásra szánt feladatsor nem
nehezíti, hanem színesebbé, változatossá,
vonzóvá teszi.
Keretbe foglalt életművek
Érettségi tételként szerepelnek az írói
életművek a vizsgán, a tankönyv kiemelten
tárgyalja ezeket, hozzátéve a világirodalom
kortárs műveinek rövid ismertetését,
lehetőleg kitűnő fotókkal. Önmagában
bármelyik kiegészítő rovat kiválóan
hasznosítható. Ilyen például Tihanyi Lajos
portréja Tristan Tzaráról, a dadaizmust megalapító román származású poétáról.
Két életmű feldolgozásáról sokat lehetne
írni, bár a modernek és posztmodernek bizonyára jobban érdeklik majd a fiatalokat.
A XX. század regényirodalmának
remekművei közül a II. fejezetben George
Călinescu, a legtöbbet olvasott író, esztéta,
irodalomtörténész bemutatása, tárgyalása
elemzése méltó helyet kapott, nemcsak
regényírói munkássága, hanem máig korszakos munkája, A román irodalom története a
kezdetektől című, 1941-ben megjelent 1000
oldalas műve okán.
Regényei közül az Enigma Otiliei Otília
titka vagy A titokzatos lány címmel jelent
meg magyarul, a típusteremtés és a karakterek ábrázolása, látványos helyszínek és
hiteles korrajz jellemzi. A tankönyvi anyag a
nemzeti irodalom jeles és sokat olvasott

értékét közel hozza az olvasóhoz, életének
élményévé teszi, akár ha kötelezően olvasta
is. Balzac és Proust rövid bemutatása tartozik
a regény elemzéséhez, annak is bizonyítására,
hogy Călinescu a balzaci technika útját
választotta. Otilia Mărculescu és Felix Sima
szerelme, a női lélek örök rejtelmei megfejtés, sajátos víziónk döntése elé állítanak.
Bár tankönyvanyagként és olvasmányként
kapjuk a regény címének, tárgyának
értelmezését, a leírások érdekességének jellegét, a filmváltozat képei is hatást váltanak
ki, végül a regény epilógusának értékelése
teljessé teszi a regényről alkotott képet.
A korabeli, máig sokat emlegetett Bukarest
sokszínűsége, lüktető élete, bizarr történetű
családok együttélése, gazdag öreg zsugoriak
és még gazdagabb parvenük feltűnése, vágyaik és összeomlásuk, kívülről messze indázó, zöldellő kertek, villák tárulnak elénk,
amelyek belül szőnyegekkel, képekkel zsúfoltak, ahonnan szabad levegőre vágynak a
fiatalok. Ám vágyaik szerelmük árán
valósíthatók meg. A regény minden szépségét
vitatható vagy megfejthető értékét segít
felfedezni a tankönyv.
A fejezetben nagylélegzetű életmű, amelyet ugyancsak ismerni kell, Marin Preda
tehetségének kibontakozását követi, kezdeti
novellái, de főleg a Moromete család
történetében. Kiválóan rajzolja elénk az író
faluját, a regény színhelyét (Siliştea Gumeşti
– Teleorman), a Duna mentén élő román
paraszt családot, különös tekintettel arra,
hogy mit jelent számukra a föld, a szokásaik,
az életet adó természet. Hogyan változik meg
mindaz körülöttük, amibe beleszülettek, a
cél, amiért Moromete küzdött, hogy
valamikor nyugalomban, megbékélve élhessen. Bújtatott, rejtett érzelmekkel telített
világ, minden lassú, a vágyak sem szárnyalnak. A nagy család szerteágazó élete és mégis
együvé tartozása, a becsület és a kitartás
hősiessége, ahogy kezdődik és véget ér a
Nagy Színjáték. A Duna menti falu változásai
a történelem, társadalmi rend változásával
egy család és a falu hagyományainak ősi,
merev, de folytonosságot biztosító pillérei
lassan
inogni
kezdenek,
mintha
elköltöznének a mindennapok kis örömei, a
régi házak, az öreg fák megbecsülése. A Moromete család, Marin Preda életműve, ami
sajátos és egyetemes jellegű benne, a diák
számára, az érettségire a tananyag fontos
része.
Szeretni fogják a tanulók Nicolae Labiş
rövid életének, de fájdalmasan gazdag
költészetének bemutatását, Az őz halálának
magyarázatát, gyönyörködni fognak a mellékelt képekben, a költő mesebelien kedves
szülőházában.
A modern próza képviselői rövidebb tárgyalásban: Mircea Eliade, Cornel Ţoiu, Nicolae Breban, Augustin Buzura (milyen
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ellentétben Péterffy Gyöngyi megmenekült,
verseiben azóta is írja, mondja azt a
nagyszerű élményt, amikor a magyarság
1848-hoz hasonlóan újra bátrabb volt Európa
bátor nemzeteinél, és fellázadt a zsarnokság
ellen. Ezekből a versekből adott elő egy
csokrot a szabadság, a nemzet egysége, a hit
fontosságát hangsúlyozva egy „torzult rohanásban vergődő világban”, ahol egyre
kevesebb a szeretet. A könyv eladásából származó bevételt ezúttal is jótékony célokra
ajánlotta fel. (bodolai)

reveláció volt számunkra!), Gabriela
Adameşteanu (Az elveszett délelőtt írója, egy
átmentett fővárosi életforma csodálnivaló
üvegfiguráinak és életrevaló társaságának
megidézője), megéri olvasni őket és róluk
nem csak a tanulóknak.
A költészet fejezeteiben a legújabb megjelenéseket is megtaláljuk, jelesen Marta Petreu
értékőrző, látomásos verseit, magyarul a
Márta jelenései címmel olvasható kötetét,
regényét „Armaghedon” mezejéről.
Nem győzöm csodálni a tankönyv illusztrációs anyagát. Milyen hatásos információs és nevelő eszköz mindezekkel egy
máskor unalmas, de a művészetek közös jegyeit ilyenformán nem érvényesítő irodalom
tankönyv.
Nem kis szerepet és terjedelmet kap a
tankönyv szerkezetében, a VII. fejezetben, a
magyarországi románok irodalmát, folyóiratait, irodalmi életének történetét, kultúrája
jelenének tárgyalását tartalmazó részletes bemutatás. Ilie Ivănuş, Lucia Borza, Lucian
Magdu, Alexandru Hoţopan ismert nevek a
románok irodalmában, néprajzában. Ana
Radici Repisky és Maria Berényi szép
könyveit, verseit, bensőséges publicisztikáját,
Teodor Misaroş egyháztörténeti tanulmányait
érdeklődés övezi a határon kívül is.
Nyelvőrzők, népnyelvet frissítők, a tájnyelvi
források közlői, fiatalok és korosabbak,
tanárok és műfordítók, a magyar költészet
közvetítői egyben, a román műfordító irodalomban is. Érdemes figyelni rájuk. A
szerző elismerése, tisztelete az érdekes fejezetben megnyilvánul irántuk, és a tanulókat
is erre ösztönzi.
Eléggé részrehajlóan, csak a számomra
fontos vagy emlékezetes anyagrészeknél
időztem, az irodalomelméleti fejezetet
szakértőre bízva, mégis eljutottam ahhoz a
régi meghatározáshoz, hogy az irodalom
tankönyv sajátossága a műfajában, hogy egy
tantárgy ismertetése, tárgyalása bár egyben
művészi alkotás, jellegét az irodalmi művek
kisugárzása, az élmény befogadása biztosan
meghatározza.
Akárcsak a „doina”, az édes ének varázsa,
a nemzeti kultúrán kívül az örök érvényű
világörökség is érdemeként felhozható.
Elképzelem, hogy azok a fiatalok, akik a
modern román nyelvvel ilyenszerű
tankönyvekből
tanulva,
akár
anyanyelvükként, akár második, a közéletben
vagy a munkahelyükön is használatos
nyelvként, két irodalom jó ismerőjeként dolgoznak, alkotnak, akár a politikai, akár az
üzleti asztaloknál, tárgyalásokon, szórakozáson, rendezvényen, olyan módon társaloghatnak egymással, olyan módon vitatkozhatnak,
hogy nem küzdenek nyelvi nehézségekkel,
hogy kölcsönös megértéssel fogadják be a
jóra törekvő kezdeményezéseket, érveket és
megegyezést, hogy szerepe lesz benne, ha
nem is látványosan, az irodalomnak, a Szépnek és a Jónak.
Szeretném, ha e „jó kézből” kikerült
tankönyvből szerzett ismeretekkel, az irodalom szeretetével minden diák jól érettségizne.
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17. Tűt és cérnát használ. 19. Görög betű. 20. Rajt. 21. Teljesen beborít. 22. Sült húst
boríthat. 24. Necc. 25. Megátalkodott. 27. Szintén ne. 28. Épületszint. 29. Üres tár! 30.
Három (latin). 32. Csüng. 35. Páros nyél! 36. Német költő (Heinrich). 38. Végtag. 40.
Ám. 41. Népies éneklés. 43. Torokfájós hangja lesz. 45. … Nielsen (színésznő). 46. Spion.
47. … propria: saját kezűleg (latin). 48. Vonal (román). 50. Operaszerző (Ferenc). 52.
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zongoragyártó, 250 éve született (Johannes Adolf). 12. Néma gésa! 13. A másik félhez
csatlakozó. 14. Terem, helyiség (olasz). 15. … és kontra. 16. Keresztül. 18. Erdélyi
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Jurij Valentyinovics Trifonov, orosz író egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

BIZTATóSZó u

q

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

15

1

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket november 10ig 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 NOBEL-DíJ 50 ÉVE

című pályázat nyertesei:
TROMBITÁS ÁRPÁD,, Marosvásárhely,
Moldovei u. 14/A/24. sz.
DANKULY JóZSEF, Marosvásárhely
Szorgalom u. 23/1.

14

28

53

q

q

q

u

uq

SEBESSÉg
JELE

u

13

24

48

TOVÁBBÁ

RóMAI 1100

FOLYÉKONY
TÁPLÁLÉK

20

A

q

u

12

OKTóBERI
ÉVFORDULóK (2.)

41

...IACTA EST

HATÁROZóRAg

A

Ð

u

AZ IDEg
HÚRJA

u

IgÉNYES VEVŐ

VULKÁNI
KŐZET

q

q

q

u

SZAKASZTOTT

S

Ð

CÉgFORMA

q

HÁZIÁLLAT

POTYOg

q

SZAPPANMÁRKA

u
u

ÁZSIAI
FOLYó

MESSZIRE

u

Ð

q

KÖZÉPEN
LÉP!

u

KARDSZÁRNYÚ
DELFIN

FAJANKó

SZOLMIZÁCIóS HANg

q

q

Ì

Ð

SíTALP

p

A HOLLó
íRóJA

JELET
KARCOL

723.

Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI REJTVÉNY
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Minta, vázlat – Lekötelezettség. 9. Páratlanul meleg! – Az ittrium, kén és vanádium
vegyjele. 11. Közterület – Szita közepe! 12. Hegycsúcs – Karám. 14. Római hatos – Sarok
szélei! 15. Pénztár – Szerves ipari nyersanyag. 18. Sakkjátszma végét jelenti – Boldogító
szó. 19. Olvasmány, könyv – Söralapanyag. 22. Nyújt – Epedni kezd! 23. Kenőanyag –
Könyvtár. 25. Mező – Zambiai, spanyol és kambodzsai gépkocsijelzés. 27. Le – Telek
része! 28. Amely ideig – Vár. 30. Schutzstaffel, német védőosztag rövidítése – Azonos
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Szándék. 20. Vizenyő – Zenedráma. 21. Nyilas – Faág, vessző. 24. Egyik kártyalap –
Szükséges. 26. Bogoz – Kamionjelzés. 29. Kerékpármárka – Igen, oroszul.
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Testamentum

Földi és égi örökség – portrésorozat a közmédiában

A Kossuth rádió október 30-ai
Rádiószínház adása híres magyarok végrendeleteiből készült összeállítást mutat be.

A Kossuth rádió felolvasással
tiszteleg híres magyar írók, költők,
színészek és államférfiak emléke
előtt. A végakaratokból készült
gyűjtemény összeállítása Csiffáry
Gabriella levéltáros többéves kutatómunkájának eredménye. Az
1700-as évektől a múlt század
közepéig kirajzolódó ív a végakaratok tükrében árnyalja azt a képet,
amit nemzetünk nagyjairól a
közemlékezet megőrzött. Életük
színtere is változatos: Petrőczy Kata
Szidónia, az első neves magyar költőnő Kutyfalván, II.
Rákóczi Ferenc, Erdély fejedelme
rodostói száműzetésében, Árva
Bethlen Kata Hévízen írta meg végrendeletét. Eltérő az is, hogy a végakarat papírra vetői mennyivel
korábban gondoltak az utódokra:
Kaffka Margit élete utolsó napján,
Benedek Elek harmincöt éves korában, ráérezve, hogy talán még
egyszer ennyi esztendőt
élhet, Liszt Ferenc is sokkal
korábban, huszonhat évvel
halála előtt gondoskodott a
későbbiekről.
Nemcsak
kedves vagy nagy értékű
vagyontárgyaikat sorakoztatják fel, de intelmeket,
minden
eshetőségre
felkészítő jó tanácsokat is
hagynak
az
utánuk
következőkre.
Egressy
Gábort, a kiváló színészt és
műfordítót egy közelgő párbaj előre nem látható
végkimenetele
késztette
arra, hogy gondoskodjon
saját temetéséről és szerettei
későbbi
boldogulásáról.

„Kérem a Nemzeti Színházra
felügyelő bizottmányt és az intézet
mostani igazgatóját, méltóztassanak
az én földi részemet egyszerűen eltemettetni, azon országos intézet
költségén, melyet én híven szolgáltam, hogy e költség ne terhelje
szegény nőmet, aki bennem minMásodik
denét elveszítette…
kérelmem a Nemzeti Színház igazgatóságához abban áll, hogy legyen
kegyes kisebbik fiamat, Árpádot
segédszínészül az intézet tagjai
közé sorozni.” Markovits Ferenc, a
rádiójáték szerkesztő-rendezője
megjegyezte: – Törekedtem arra,
hogy a végakaratok közül a
legérdekesebbeket mutassuk be a
hallgatóknak, s lehetőleg jogi paragrafusokkal ne rontsuk az
összhatást; a legnagyobb nehézséget a régi magyar nyelven
megfogalmazott részek értelmező
jelentette
a
felolvasása
színészeknek, akik végül remekül
oldották meg a feladatot”.
Adás: október 30. (Kossuth
rádió 22.04)

Az RMDSZ útmutatót készített politikusainak
a melegházasságról folyó közvitához

Az RMDSZ ügyvezető elnöksége belső dokumentumot
készített a szövetség politikusai számára, amelyben azt
szorgalmazza, hogy a párbeszéd és a tolerancia szükségességére
helyezzék
a
hangsúlyt a melegházasságról folyó közvitában – derítette ki a Maszol.ro hírportál.

Az internetes újság által szerdán
ismertetett belső dokumentum úgy
értékeli, hogy az azonos neműek
házasságának kérdése Romániában
még hosszú ideig komoly társadalmi feszültségeket fog szítani,
mert nagyon messze van
egymástól a melegházasságot támogató jogi alapú és az azt ellenző
morális, érzelmi érvelés. Míg a
jogi megközelítés polgárjogi
alapon kezelné a kérdést, az
ellenzők
elképzelhetetlennek
tartják ennek elválasztását az egyháztól, a házasság szentségétől –
emlékeztetnek az állásfoglalás
szerzői.
Az RMDSZ szerint a pró és

kontra álláspontot csak párbeszéd
útján lehet közelíteni egymáshoz.
„Nem az utcán, nem a mikrofontól,
hanem lépésről lépésre kell lebontani az egyik vagy másik fél ellenérzéseit, és meg kell találni a
középutat” – olvasható a dokumentumban. Az álláspont megfogalmazói szerint a társadalmi
előítéletek lebontásához több
nemzedéknyi idő szükséges, ezt igazolja az azonos neműek házasságával
kapcsolatos
vélemények
változása Európa nyugati és kele
ti részein. „A kulcs a toleranciában
rejlik, abban, hogy próbáljuk
meghallgatni és megérteni a
másikat, ne csak a magunk igazát
keressük” – zárul a dokumentum.
A Maszol előző nap arról
cikkezett, hogy az RMDSZ szenátorai közül hárman (a többséghez
hasonlóan) nemmel voksoltak, ketten pedig tartózkodtak, amikor az
élettársi szerződés bevezetéséről
szóló
törvénykezdeményezés
került napirendre. Tánczos Barna

szenátor elmondta a portálnak:
nem ért egyet a melegek partnerségi és házassági kapcsolatával, és
nem zavarja, hogy „a magyar
melegek nem vehetnek fel közösen
kölcsönt”.
A múlt hét végén Kereskényi
Gábor, Szatmárnémeti RMDSZ-es
polgármestere is nyilvánosság elé
lépett az ügyben: a városban
szervezett melegházasság elleni
tüntetés egyik szónokaként a
keresztény értékek védelmét szorgalmazta beszédében.
A melegházasság kérdéséről
zajló vitát az élesztette fel újra,
hogy a Koalíció a családért nevű
csoport hárommillió támogató
aláírás összegyűjtését követően
alkotmánymódosítást
kezdeményezett. Azt kérik, hogy
az alaptörvény „egy férfi és egy nő
önkéntes elhatározásával létrehozott házasságaként” határozza meg
a családot, a jelenlegi alkotmány
ugyanis „házastársakat” említ –
emlékeztet a Maszol.ro. (MTI)

megcsapolni, és a közös agrárpolitika terhére oldaná meg a gazdáktól
teljesen
független,
a
migránsválság miatt kialakult
helyzetet.
A magyar szaktárca álláspontja
szerint a támogatási rendszerek
egyszerűsítésére hivatkozva a bizottság „ügyesen becsempészett”
módosításokkal állt elő, hogy a
gazdák uniós forrásainak csökkentésével, a támogatások átcsoportosításával
oldja
meg
a
migránshelyzetet. Ez azonban sérti
a nemzeti érdekeket – szögezte le
Fazekas Sándor –, elfogadhatatlan,
hogy a gazdák a migránsválság terheit viseljék.

A szerdán elfogadott nyilatkozat
lényege, hogy a Közös Agrárpolitika forrásait ténylegesen a gazdák
kapják, és vidékfejlesztési forrásokból csak azok a társadalmi-gazdasági és demográfiai változások
okozta válsághelyzetek kezelése finanszírozható, amely közvetlenül
az uniós gazdák helyzetét érinti –
fejtette ki Fazekas Sándor.
A visegrádi országok agrártárcáinak vezetői továbbá megegyeztek egy munkabizottság
létrehozásában a földforgalom
szabályozásával
kapcsolatban,
hogy megvédjék az adott ország
termőföldjeit a spekulánsoktól – ismertette. (MTI)

Az agrártámogatásokat hátrányosan érintő uniós
javaslat ellen fogtak össze agrárminiszterek

Közös nyilatkozatot fogadtak
el az Európai Bizottság agrártámogatásokat hátrányosan
érintő javaslatának visszavonása érdekében a visegrádi
négyek országcsoport –, valamint Bulgária, Szlovénia és
Románia agrárterületéért felelős miniszterei szerdán
Varsóban.

Fazekas
Sándor
magyar
földművelésügyi miniszter telefonon számolt be az MTI-nek a
lengyelországi
agrárminiszteri
csúcstalálkozón kialakult álláspontról. Úgy fogalmazott: az Európai
Bizottság „lopakodó üzemmódban” próbálja a gazdák pénzét

Az SZNT az autonómia iránt elkötelezett jelöltek
megválasztására buzdít

Állásfoglalásban kérte a Székely
Nemzeti Tanács (SZNT) a székely
közösséget, hogy a decemberben
tartandó romániai parlamenti választásokon „olyan képviselőket
válasszanak, akik elkötelezettek
Székelyföld autonómiája iránt, és
hajlandók is cselekedni érte”.

Az állásfoglalást élénk vita után 59 támogató és 28 ellenszavazattal, tíz
tartózkodás mellett fogadta el a tanács
szerda este Marosvásárhelyen tartott
küldöttgyűlése.
A küldöttgyűlés elején Farkas Balázs
csíkszeredai konzul olvasta fel Kövér
Lászlónak az SZNT-hez címezett
levelét. Ebben az Országgyűlés elnöke
arra kérte a tanácsot, hogy mozgósítsa a
romániai parlamenti választásokon való
részvételre Székelyföld népét, és biztassa arra, hogy szavazzon az RMDSZ
és az MPP együttműködésén alapuló
magyar képviseletre.
Az MPP tiszteletbeli elnöki tisztségét
is betöltő Kövér László arra kérte az
SZNT-t, hogy „ne essen kamaszbetegségbe”, emelkedjen felül a korábbi
vélt vagy valós sérelmein, és
előlegezzen bizalmat a román törvényhozásba
küldendő
magyar
képviselőknek.
Kövér László levelében nyomatékosította, hogy a székelyföldi területi autonómia és a román nép által az 1918-as
gyulafehérvári nyilatkozatban megígért
teljes nemzeti szabadság „lenne az orvosság” a Romániában felhalmozódott
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magyar vonatkozású bajokra. Az erdélyi
magyar politikai szervezetek összefogásának, közös fellépésének a
szükségességéről beszélt a küldöttgyűlés
előtt Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is. „Amíg két indián egymás
skalpját követeli, addig a sápadtarcúak
örülnek” – jelentette ki az Országgyűlés
volt elnöke.
Elnöki beszámolójában Izsák Balázs
a székely diplomácia megerősítéséről és
az autonómiatüntetésen való részvételük
miatt meghurcolt székelyek védelmében
folytatott sikeres perekről számolt be.
Elmondta, eddig minden olyan pert
megnyertek, amelyet az idei székely
szabadság napján tartott marosvásárhelyi tüntetés megbírságolt résztvevői
védelmében indítottak, és amelyben már
ítélet született.
Az SZNT elnöke bejelentette: október
18-án Magyarország kormánya ismét
belépett az Európai Unió luxemburgi
bíróságán immár másodfokon zajló
perbe, amelyet a nemzeti régiókra
vonatkozó polgári kezdeményezésük bejegyzésének az elutasítása miatt indítottak az Európai Bizottság ellen.
A küldöttgyűlés elfogadta azt a nyílt
levelet, amelyet az SZNT a szervezett
bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség
(DIICOT) főügyészének címezett. A
dokumentumban a tanács sérelmezte,
hogy a kézdivásárhelyi állítólagos
merényletkísérlet
vádiratában
az
ügyészség negatív színben tünteti fel az
SZNT-t, „kriminalizálja a székelység le-

gitim autonómiatörekvését, és Románia
magyar nemzetiségű polgárai ellen
hangolja a közvéleményt”.
Az SZNT leszögezte, hogy nem állt
kapcsolatban sem az eljárás során meggyanúsított személyekkel, sem a
feltételezett cselekménnyel, elítél minden erőszakos cselekményt vagy
erőszakkal való fenyegetést, és csakis
alkotmányos, demokratikus eszközökkel
kívánja elérni Székelyföld területi autonómiáját.
A küldöttgyűlés döntött arról, hogy
változatlan formában fenntartja a 2004ben elfogadott autonómiastatútumot. A
szövegnek csak olyan formai változtatásait tartja megengedetteknek, amelyeket
a törvényekben beállt változások tesznek
indokolttá.
Az SZNT küldöttgyűlése egy olyan
állásfoglalást is elfogadott, amelyben a
román hatóságoknak a székely zászló elleni intézkedéseit részletezi, és azzal a
kéréssel fordult a népek közötti barátság,
a béke és a stabilitás iránt elkötelezett
emberekhez, hogy az üldözött székely
zászló védelmében fejezzék ki együttérzésüket a székelyekkel, „ezzel is
segítve Romániát, hogy szakítson a
kommunista múlttal, a diktatúra gyakorlatával, és megtalálja az utat a demokrácia felé” – olvasható az állásfoglalásban.
Izsák Balázs elmondta, a székely
zászlóról elfogadott állásfoglalás angol
változatát eljuttatják a bukaresti
külképviseletekhez és a nemzetközi
szervezetekhez. (MTI)

Érdekellentétet állapított meg
Markó Attilánál az ANI

Érdekellentétet állapított meg az Országos
Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) Markó Attilánál, a kormány keretében működő Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának volt államtitkáránál – közölte a tisztségviselők vagyonosodását ellenőrző intézmény csütörtökön.

Az ANI közleménye értelmében Markó Attila a hivatal vezetőjeként négy olyan szerződést írt alá, amelyek alapján a Romániai Magyar Jogászok Egyesülete
(RMJE), amelynek ő maga is tagja volt, vissza nem
térítendő támogatásban részesült. A feddhetetlenségi
ügynökség szerint Markó Attila jogászként maga is
haszonélvezője volt azoknak a szakképzéseknek, amelyeket az RMJE a kisebbségvédelmi hivatal támogatásával szervezett. Az RMDSZ politikusa az ANI
szerint ezzel megsértette a 2003-as összeférhetetlenségi
törvény közigazgatási érdekellentétre vonatkozó cikkelyét. Az ANI szerint az érintetett írásban tájékoztatták
minderről, lehetőséget biztosítva számára, hogy maga
is kifejtse álláspontját, de Markó Attila nem élt a
védekezés jogával.
A közlemény szerint az érdekellentétre vonatkozó
szabályok megsértése fegyelmi vétségnek minősül,
amelyet az adott tisztség munkaköri szabályozása
alapján büntetnek, a vétkest ugyanakkor három évre
eltiltják bármilyen köztisztség viselésétől.
Tavaly áprilisban a legfelsőbb bíróság elrendelte a
korábban Magyarországra települt Markó Attila
előzetes letartóztatását, akit egy – az ügyészek által
törvénytelennek tartott – ingatlan-visszaszolgáltatási
ügyben való hivatali visszaéléssel gyanúsítanak. A
letartóztatási parancs végrehajtására a politikus távollétében nem került sor. Az RMDSZ politikusa egy
rádióinterjúban ezt követően kifejtette: nem bízik már
a román igazságszolgáltatásban, miután a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó református kollégium visszaszolgáltatása miatt 2014-ben három év felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélték, és visszaállamosították az egyház iskolaépületét. (MTI)
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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)

MAGYARORSZÁGI SZARVASMARHAFARMRA MUNKAERŐT (férfit) keresünk. Tel. 00-36-20-946-7704. (56985)

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. (18108)

Marosvásárhelyre,
a
Tudor
negyedbe
MAGÁNCÉG
BÁROST/PULTOST alkalmaz. Követelmények: román, magyar
nyelvtudás, kellemes megjelenés. Amit ajánlunk: kedvező bérezés
bónuszokkal. Betanítást biztosítunk. A fényképes önéletrajzokat a
szabo.pal@yahoo.com e-mail-címre várjuk, érdeklődni a 0744-144561-es telefonszámon lehet. (56986)

AJTÓ-ABLAK és BÚTOR GYÁRTÁSÁRA SZAKOSODOTT
CÉG alkalmaz FAIPARI TERVEZŐMÉRNÖKÖT, MŰSZAKI
RAJZOLÓT. Jelentkezési határidő: október 28. Az önéletrajzokat a
faipariroda@gmail.com e-mail-címre kérjük elküldeni. Tel. 0736999-099. (18036-I)

ALKALMAZUNK TAXISOFŐRÖKET vonzó fizetéssel és munkakönyvvel, minimum 2 éves gyakorlattal, naprakész egészségügyi
vizsgálatokkal, tanúsítvánnyal. Tel. 0757-054-053. (56977)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), TEREMFŐNÖKÖT, SZAKÁCSOT, PINCÉRT, BÁROST, SZOBALÁNYT.
Tel. 0722-268-866. (58817)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(58000)

A 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. (18134)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG keres tapasztalt VARRÓNŐKET lineáris, speciális, szurfilálógépekre vagy tapasztalat nélküli SEGÉDMUNKÁSOKAT végtermék tisztítására, csomagolására. További
információk a 0786-556-911-es telefonszámon. (18083)
CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű SZEMÉLYT alkalmazunk. Tel.
0745-668-883. (57068-I)

Marosvásárhelyi székhelyű KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZÁMLÁZÓT és KASSZÁST. Vonzó fizetés: 1300-1800
lej. Érdeklődni a 0756-103-101-es telefonszámon. Az önéletrajzokat
elküldhetik a suny_mures@yahoo.com e-mail-címre (18142)

Marosvásárhelyi székhelyű KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz KÖNYVELŐT. Vonzó fizetés: 1800-2500 lej. Érdeklődni a
0756-103-101-es telefonszámon. Az önéletrajzokat elküldhetik a
suny_mures@yahoo.com e-mail-címre (18142)

SZAKFELÜGYELŐT (inspektort) alkalmazunk műszaki ITP-re.
Tel. 0740-801-365. (18145-I)

ALKALMAZUNK NYUGDÍJAS PEDAGÓGUST (óvónőt, tanítónőt, tanárnőt) napi 3-4 órára. Tel. 0742-010-627. (57096-I)

HÍRSZERKESZTŐT-HÍRBEMONDÓT keres az ErdélyFM
RÁDIÓ Marosvásárhelyen. Elvárások: érdeklődés a közélet iránt,
nyitottság a csapatban való együttműködésre. A szakmai tapasztalat
előnyt jelent. Ha érdekel a rádiózás, küldd el az önéletrajzodat az
erdelyfm@erdelyfm.ro e-mail-címre, vagy hozd be személyesen a
marosvásárhelyi szerkesztőségünkbe, a Predeal utca 12. szám alá.
Jelentkezési határidő október 31. (sz.-I)

A ROMARIS KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET építkezési gépekre és TAKARÍTÓNŐT. További információ a 0265/446-133-as
telefonszámon. (18146-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás!
Tapasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (58903-I)

ELADÓ héjatlan tökmag és nagy ka-

pacitású fejtőgép. Tel. 0747-480-255.
(57083-I)

ELADÓ 2012-es évjáratú Dacia Dus-

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

ADÁSVÉTEL

Euro 5-ös, sok extrával. Beszámítok

ELADÓ korpa a koronkai malomnál

– 19 lej/25 kg-os zsák. Tel. 0722-356-

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

303, 0722-396-107. (56684-I)

ELADÓ tűzifa: csere és gyertyán.

Tel. 0743-631-610. (56919)

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

ELADÓ ötrészes fenyőfa konyhabútor,
ruhásszekrények. Tel. 0751-291-808.
(56788)

ötszemélyes Dacia Dokker 1.5, dízel,

ELADÓK piros, Lohmann fajta tojótyúkok, a földön nevelve, Vajdaszentiványon, 12 lej. Tel. 0752-522-081.
(56719-I)

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

ELADÓK használt boroshordók jó állapotban (50-200 literes űrtartalom).
Tel. 0726-692-020, 0743-179-407.
(56994-I)

rával, valamint 2013-as évjáratú,

VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744474-863. (56818)

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

ELADÓK 120-140 kg-os disznók és
7 hetes malacok. Tel. 0732-586-648,
0365/420-368, 0724-957-478. (sz.-I)

ter 1.6, benzines, Euro 5-ös, sok ext-

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(56919)

ELADÓK olcsón, kitűnő állapotban:
konyha-, szoba, ifjúsági bútor, öltönyök,

dzsekik, szövet, bőr, 75 W-os hangfalak.
Tel. 0770-272-176. (57065)

ELADÓK: kanapé, dupla és szimpla
ajtók,

kályhacsövek,

többféle

bútor-

darab, konvektor, rádiók, lemezek, órák,
korsók,

tégla,

szövetek,

porszívó,

többféle edény, 15 db báránybőr, sok

baba, régi székek, kicsiágy, mosógép és
sok egyéb, minden olcsón. Csere is
érdekel. Tel. 0265/242-342. (57097)
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ALKALMAZOK C és E kategóriájú hajtásival rendelkező SOFŐRÖKET uniós munkára, vonzó fizetéssel. Tel. 0737-531-062.
(57109-I)

ALKALMAZUNK SEGÉDSZAKÁCSOT, ZÖLDÖVEZET-GONDOZÓT, MOSOGATÓT. Tel. 0745-696-055. (18117-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT keresünk. Házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (18117-I)
VARRODA alkalmaz VARRÓNŐKET, MESTERSEGÉDET (nőt)
és MUNKATÁRSAT minőségellenőrzésre, csomagolásra, végtermék-tisztításra stb. Tel. 0742-298-872. (18137-I)

Az AMICUS EGYESÜLET BETEGGONDOZÓKAT alkalmaz a
mezőfelei öregotthonba. Érdeklődni a 0752-214-323-as vagy a
0744-615-258-as telefonszámon. (57159-I)

DÓZSA GYÖRGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA
2016. november 28 – 29-én versenyvizsgát tart egy III. fokozatú
KEZDŐ REFERENS köztisztviselői állás betöltésére, az ügyfélszolgálati részlegre. A versenyvizsgára a Dózsa György Községi Polgármesteri Hivatal székhelyén, a Fő út 6. szám alatt kerül sor. Az
írásbeli vizsga 2016. november 28-án 10 órától, az állásinterjú 2016.
november 29-én 12 órától lesz. A jelentkezőknek meg kell felelniük
a közalkalmazottakra vonatkozó, utólag kiegészített és módosított
1999. évi 188-as törvény 54. cikkelyében megfogalmazott minden
előírásnak. A jelentkezési dossziékat a közleménynek a Románia
Hivatalos Közlönye III. fejezetében való közzétételétől számított
20 napon belül kell benyújtani az intézmény székhelyén. Bővebb
tájékoztatás a polgármesteri hivatal székhelyén vagy a 0265/331112-es telefonszámon. (sz.-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG tapasztalattal rendelkező PÉKEKET és
PÉKSZAKMÁT tanulni vágyókat alkalmaz. Tel. 0744-403-114.
(18202)
ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA
allatgyogyszertar@freemail.hu (-I)

állatorvost

alkalmazunk.

olcsóbb autót is. Tel. 0722–967-539.

(HN-I)

ELADÓ Delia amplituner, Unitra

hangfalak (90 W), kocsirádiók (kazetta, CD), fűtőkályha, háló- és ebéd-

lőszekrények (fényezett), kanapék

(kihúzhatók), fotelek, festmények,

perzsaszőnyegek, paplanok. Tel.
0755-134-719. (57103-I)

ELADÓ kukoricakas és Singer varrógép.
Tel. 0745-751-628. (57126)

ELADÓ tűzifa: gyertyán, csere. Tel.

0747-594-011. (57137)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-556-815.
(57137)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0749-761147,

(57145)

0743-595-124,

0365/432-506.

ELADÓ szilva- és almapálinka. Tel.
0751-409-097. (57150)

ELADÓ sőberágy, Ileana összecsukható
varrógép,

villanymotor,

vízpumpa,

háromfázisú

hegesztőkészülék,

háromvedres korsó, egyvedres korsó, 5

darab fügefa bő terméssel (olcsón

adjuk), egy négykerekű és egy kétkerekű

kicsi szekér, két gabonásláda deszkából,
ötvedres

műanyag

bidon

és

egy

háromvedres bidon káposztának. Tel.
0265/348-346,

Rozália. (57155)

0747-405-980,

Kis

KLARA gyógyító,
javasasszony
sokak kérésére
most Marosvásárhelyen tartózkodik.
Rövid idő alatt
megoldja a problémákat a legerősebb gyógyírekkel, gyógynövényekkel, a
leghatásosabb
rituálékkal, a Jeruzsálemből kapott
varázsgömbbel (melyet a legtöbb
sikeresen megoldott esetért kapott, I.
helyezett lett)
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, depresszió, szenvedélybetegségek esetén.
Köszönetnyilvánítások:
Monica Marosvásárhelyről köszöni,
hogy ismét együtt lehet szerelmével;
Matei Ákosfalváról hálás Klárának,
mert
kigyógyította
az
alkoholizmusból; Magdolna Régenből
köszöni, hogy 28 éves fiát jó útra
térítette, megmentette a rossz baráti
társaságtól; Ágnes Jeddről hálás,
mert újból együtt élhet férjével;
Bogdan köszöni, hogy kigyógyította
az impotenciából; Gizella Szovátáról
köszöni Klarának, hogy segítségével
kigyógyult a depresszióból.
Hívják Klara asszonyt bizalommal,
garantáltan segít, hogy életük
megváltozzon, jóra forduljon.
Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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ELADÓ váltóeke, tárcsás kasza, ka-

FELKÉSZÍTEK matematikából és in-

HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását

0745-404-666. (57178-I)

(56428)

hűtőket garanciával. Tel. 0722-846-

lapácsmalom,

vegyszerező.

Tel.

LAKÁS

fürdő, egyéni hőközpont, 280 m2 telek,

garázs, csendes helyen, a Szabadság

utca övezetében. Tel. 0749-425-152.
(56692)

SÜRGŐSEN eladó ház a Kövesdom-

bon. Tel. 0742-265-594. (57098-I)

ELADÓ 4 szobás lakás a Kövesdombon.
Tel. 0754-937-438. (57006)

ELADÓ kétszobás, kertes ház Nagyernyében.

Tel.

0744-453-895.

HOSSZÚ távra kiadó felújított, búto-

rozott 3 szobás lakás a Tudorban.

Tel. 0741-392-529. (56576-I)

ELADÓ kertes ház. Tel. 0744-192-192.

(56788)

KIADÓ garzon a Kövesdombon. Tel.

0365/803-907. (56913)

zott tömbházlakás. Tel. 0265/219063, 0740-227-108. (56966-I)

MEGBÍZHATÓ, komoly hölgy kiadó

garzont vagy különálló lakrészt keres

reális áron. Tel. 0756-607-969. (57066)

ELADÓ háromszobás lakás a Korni-

sán. Tel. 0744-766-399. (57160-I)

Bernadett

névre szóló ingyenes autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (57149)

MINDENFÉLE

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(57062)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok:

kapu, garázsajtó, ablakrács stb. Tel.
0744-966-747. (56798)

A NYÁRÁDSZEREDAI PÁLINKA-

FŐZDE minőségi kiszolgálást végez
előnyös áron (programálással). Ké-

résre szállítást is biztosítunk. Tel.
0744-483-809, 0265/576-541, nap-

közben 8-19 óra között. Borbély.

(17580-I)

VÁLLALOK csatornázást, tetőjavítást,
„lindabozást”,

bármilyen

bádogos-

munkát. Tel. 0751-847-346. (56629)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.

Tel. 0748-020-050. (56579)

MANIKŰRÖZÉST és pedikűrözést
vállalok.

(56988-I)

Tel.

0742-528-230.

HŰTŐK és FAGYASZTÓK javítása

garanciával lakásán is. Tel. 0740-967-

114. (56945)

TERMOPÁN, szalagfüggönyök és
redőnyök szerelése és javítása. Tel.

0 7 4 4 - 5 0 4 - 5 3 6 .
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(58859)

HITELEK. Tel. 0762-561-052. (57014)

TÁZÁST, SZIGETELÉST vállalok. Tel.
0742-833-967. (57009)

BETEG, idős hölgy mellé 24 órára

gondozónőt keresünk. Tel. 0751-495-

488. (57072)

nem

ágyban

fekvő

hölgy

óra

között)

gondozónőt alkalmaz ottlakással. Tel.

0365/414-789.

(11-18

(57050)

VÁLLALOK fakivágást, fafelvágást. Tel.
ÓRÁT TARTOK kezdőknek és haladóknak angol, német és román
nyelvből.

(57098-I)

csatornákat,

anyag redőnyöket, szalagfüggönyöharmonikaajtókat,

104. (56732-I)

KÉSZÍTÜNK,

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

ket,

lunk személyzettel. Tel. 0749-543-

IDŐS,

ácsmunkákat.

Tel.

0771-293-448.

javítunk:

tetőket,

lefolyókat,

(57102)

Tel.

vállalunk

0752-377-342.

SÜRGŐSEN keresnek Németországba,

raktári

munkára,

hosszú

gondolkodó 4-5 komoly,

távon

fiatal férfit.

További részletekért hívja az alábbi

telefonszámot: 0742-604-116. (57115)

OKTÓBER 28-tól újra működik a jeddi
pálinkafőző. Tel. 0745-256-040. (57108)
FIATAL HÁZASPÁR gyerekfelügye-

letre és könnyebb háztartási felada-

tok elvégzésére keres rugalmas

időbeosztással középkorú/nyugdíjas

személyt Marosvásárhelyről (előnyben a November 7., Kornisa negyedben

vállalom lakásán, és eladok használt

011, 0365/801-517. (56782)

0757-675-736. (56993)

ELVESZETT
Böjthe

0741-460-304.

FESTÉST, FAJANSZOZÁST, PARKET-

KIADÓ 2 szobás, felszerelt, bútoro-

ELVESZTETTEM

Tel.

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-

ELADÓ 4 szobás ház: két konyha, két

(56726-I)

formatikából.

lakók).

0740-028-128-as
(57135-I)

Érdeklődni

a

telefonszámon.

MEGEMLÉKEZÉS
Nem vársz már minket
csillogó
szemekkel,
nem
örülsz már nekünk szerető
szíveddel.
Örök fájdalommal emlékezünk
a
nagyernyei
NAGY
ROZÁLIÁRA halálának 10.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (57090)

Ha egy könnycsepp gördül
végig az arcunkon, az azért
van, mert hiányzol nagyon.
Soha
el
nem
múló
fájdalommal emlékezünk a
nagyernyei VÁRADI-SZÖCS
ANTALRA
halálának
7.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (57090)

„Uram! Adj nekik békét az
örök mezőkön, testük – bár
porrá lett – szívünkben örök
élők.”
Emlékeztetjük
mindazokat,
akik ismerték és szerették,
hogy ma hat éve kísértük
utolsó útjára id. CSATLÓS
JÓZSEFET és nyolc éve
helyeztük örök nyugalomra
feleségét, ROZÁLIÁT (Csomi).
Akik őket nem feledik el.
(57125-I)

„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
S akit szeretünk,
Azt nem feledjük el.”
Szívünkben őrzünk, mint
drága kincset, mert már hét
éve, hogy itt hagytál minket.
Fájdalomtól összetört szívvel
emlékezünk
id.
BÁN
SÁNDORRA. Emlékét őrzik
gyermekei és azok családja.
(57124)

Fájó szívvel emlékezünk a
marosjárai
születésű
SZATMÁRI MARGIT szül.
Dávid volt maroskeresztúri
lakosra
halálának
15.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Gyermekei: Magdi, Karcsi,
Feri és családjuk. (57134-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
DEMETER ALBERTRE halálának
első
évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
szeretettel
őrzi
felesége,
Erzsébet, lánya, Hajnal, férje,
Csaba, unokái: Csaba, Zoltán,
Csilla és Barni. (57158-I)
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„Szívünkbe beleégett nyomok,
Mit itthagytak az esztendők,
Emlékek lángolnak a sírban,
Mik soha nem felejthetők.
Lelkünkbe végleg beékelődtek,
Mint a sárba a lábnyom,
Mély érzés szálldogál bennünk,
És repül angyalszárnyon.”
Mély fájdalommal emlékezünk a
drága férjre, édesapára, nagytatára,
testvérre, rokonra és jó barátra, a
néhai DEMETER ATTILÁRA halálának 13. évfordulóján. Nyugalma
legyen csendes!
Szerető családja. (57094-I)
Kegyelettel és fájó szívvel gondolok
életem
legszomorúbb
napjára,
amikor 2011. november 3-án a
kegyetlen halál elragadta egyetlen
fiamat, MAGYARI GYÖRGYÖT, az
Electromureş dolgozóját. Kérem, aki
ismerte, gondoljon rá kegyelettel! Ő
volt nekem az élet.
Soha el nem múló fájdalommal,
bánatos édesanyja. (56905)
„Búcsúztam volna, de erőm nem
engedett, csak a szívem súgta
halkan: isten veletek.”
Elfáradtál az élet tengerén, pihenj
csendesen a földnek lágy ölén.
Elfeledni téged nem lehet, te voltál a
jóság, a szeretet.
Fájó szívvel emlékezünk október 31ére, amikor egy éve eltávozott
közülünk MÓRÉH ILONA.
Emlékét
őrzi
három
testvére
családjával és élettársa, Ferenc.
(57151)
Telnek az évek, a fájdalom

nem csitul. Isten hívott, mert

szeretett. Angyalok közé vitt,

hogy onnan tekints le ránk.
Korai

halálod

szívünket.

Elvittél

megtörte

minden

szépet és jót, nekünk maradt a

bánat, de Jézus feltámadást
ígért, és akkor a bánat örömre

Búcsúzom Áprily Lajos versével
NAGY LAJOSTÓL:

„Megállok. Menj! Csak menjen,

akiben

magasságokba húzó láz lakik.

Állok s nézem, hogy lépsz a nagy
íven

egyik csillagtól másik csillagig.”

Nyugodj békében!

Teréz. (57176-I)

változik.

Életünk legszomorúbb napjára emlékezünk, amikor 14

éve, október 28-án távozott

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

szentmártoni

após, szomszéd és jó barát, a

szerettei
OTTÓ.

békében!

közül

Isten

a

MENYHÁRT
nyugtassa

Bánatos

felesége,

fia

dicső-

és

szülei,

két

kis

unokája, akiket nem is ismert.
(57164)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalomtól megtört szívvel bú-

csúzunk szeretett vejünktől, sógortól,

VELCHEREAN CONSTANTINTÓL

aki életének 63. évében csendesen megpihent. Drága halottunk

temetése október 28-án 13 óra-

a szeretett édesapa, nagytata,
szabédi születésű

özv. id. NAGY SÁNDOR

marosvásárhelyi lakos életének

90. évében, rövid szenvedés után

elhunyt. Temetése október 28-án

13 órakor lesz a remeteszegi sír-

kertben.

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorúan

búcsúznak

a

kedves néhai osztálytárstól,
SÁRKÁNYNÉ
IRINGÓTÓL

a

végzett

B

KÁKONYI

volt

4.

sz.

kor lesz a meggyesfalvi temető-

Leány-középiskola

szívünkben.

tanulói. Nyugodjék békében!

ben. Emlékét örökre megőrizzük

Anyósa, sógora, sógornője

és unokája. (57156-I)

Őszinte

XI.

részvét

1959-ben

osztályának

gyászoló

szeretteinek. (57157-I)
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A Siletina Impex Kft.
– Helyi Közszállítási
Vállalat Rt. Társulás
– fő tevékenysége
személyszállítás –

alkalmaz
jegyeladókat.

Követelmények:
– XII. osztály elvégzését igazoló irat vagy érettségi diploma
– állandó marosvásárhelyi
lakhely.
Az érdekeltek benyújthatják
önéletrajzukat a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám
alatti titkárságán, hétfőtől péntekig 8–16 óra között, vagy elküldhetik a 0265/268-448-as
faxszámra. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon. Csak a kiválasztott
személyeket hívják állásinterjúra. A társulás fenntartja a
jogot, hogy felmérje a jelentkezők hozzáértését.

Szünetel
a vízszolgáltatás
Marosvásárhelyen

A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

A marosvásárhelyi AQUASERV RT. értesíti a fogyasztókat, hogy
hétfőn, október 31-én 8–18 óra között egy, a Kornisa sétányon levő
új vezeték csatlakoztatása miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás
Marosvásárhelyen, a Gheorghe Marinescu u. 5. szám –
Tüdőklinika övezetében.
Ezek a modernizálási munkálatok részét képezik A marosvásárhelyi
ivóvíz- és csatornahálózat, a szennyvízelvezetés és szivattyúházak
felújítása/bővítése és a SCADA rendszer kiépítése elnevezésű
szerződésnek, amely az Európai Unió Kohéziós Alapjából finanszírozott Maros megyei ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítése és felújítása
nevű projekt része.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejezése után
a víz elszíneződhet és lerakódásokat tartalmazhat, kitisztulásáig csak
háztartási célokra használják. Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.
Aquaserv Rt., Marosvásárhely

