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Késik a hóeltakarítási szerződések megkötése

Még nincsenek felkészülve a télre

Őrizetbe vették
egy délolasz
maffiaszervezet
többtucatnyi tagját

A hírhedt Ferrentino-Chindamo és Lamari klán tagjairól van szó, akik a
‘ndrangheta területeként ismert Calabria
régióból, Laureana di Borrello kisvárosából irányították üzleteiket.

____________3.
Volt egyszer egy
Communitas kör

Három évtizeddel ezelőtt, 1986. november 6-án három lelkes orvostanhallgató
közös elhatározása nyomán, mások segítségével és támogatásával alakult
meg a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Intézet diákfolyóirata
keretében a Communitas kör. Az irodalmi jellegű önképzőkör célja az egyetemisták általános műveltségi
színvonalának az emelése volt.

____________15.
Emléktáblát kapott
Erőss Zsolt
és Kiss Péter
Négy gyergyószentmiklósi hegymászó
egy – a Kancsendzönga csúcs lábánál
álló – buddhista kolostorban emléktáblát
állított a hegyen 2013-ban elhunyt Erőss
Zsolt és Kiss Péter hegymászónak.

____________17.

Maros megye egyelőre nincsen felkészülve a télre, azaz késésben van a téli útkarbantartásra vonatkozó szerződések
megkötésével. A hét térségből mindössze kettő, Szászrégen
és Vámosgálfalva esetében írták alá a szerződéseket a hóeltakarításra. A megyei önkormányzat illetékesei ma tárgyalásokat folytatnak, szolgáltatókat keresnek, amelyek
ideiglenesen, a versenytárgyalás lebonyolításáig ellátnák ezt
a feladatot.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Dacian Cioloş kormányfő a minap jelentette be, hogy eddig csak az
ország 26 megyéjében kötötték meg az önkormányzatok a hóeltakarítási
szerződéseket, holott a törvény előírásainak megfelelően, a novembertől
március végéig tartó téli időszakra, a megyei önkormányzatoknak kötelességük a közigazgatásilag hozzájuk tartozó útszakaszok karbantartására
vonatkozó hóeltakarítási szerződéseket megkötni. November közepétől a
hóeltakarítást végző cégek készenléti állapotban kell legyenek, hogy
havazás esetén a legrövidebb időn belül közbelépjenek. Lukács Katalin,
a Maros Megyei Tanács sajtófelelőse lapunk érdeklődésére elmondta,
(Folytatás a 2. oldalon)

Rezidensvizsga helyett interjú

Itthon tartanák
a szakorvosokat

A rezidensvizsga eltörlése, a megyei és városi
rangú kórházak vidéki oktatói kórházakká alakításának lehetősége, illetve a fiatal, kezdő
szakorvosoknak az egészségbiztosítási rendszerbe való haladéktalan bekerülése kiemelten
fontos – nyilatkozták tegnap Vass Levente és
Tubák Nimród RMDSZ-es képviselőjelöltek.

Antalfi Imola

A megyei jelöltek sajtóbeszélgetésen ismertették az
egészségügyi ellátás javítását célzó terveiket. Vass Levente és Tubák Nimród hangsúlyozták, jelenleg egy
négyórás, 200 kérdéses vizsga alapján lehet bekerülni a
rezidensképzésbe Romániában, akárcsak például Franciaországban. Több európai országban azonban interjúalapú a bejutás a rezidensrendszerbe, ami azt
eredményezi, hogy az orvosi egyetem elvégzése után az
orvos rögtön el tud helyezkedni. „Romániában ez nem
lehetséges, emiatt sok fiatal szakember úgy dönt, hogy
meg sem próbálja a rezidensvizsgát, hanem elmegy
külföldre, ahol interjú alapján azonnal alkalmazzák. Ha a
rezidensvizsgát eltörölnénk, és helyette interjúalapú felvétel lenne a rezidensrendszerbe, meggyőződésem, hogy
(Folytatás a 4. oldalon)

Hatalom, te drága

Benedek István

Eddig is nyílt titok volt, hogy a közpénzeket a pártok
saját aranybányájukként kezelik, azért tolakodnak ekkora
buzgalommal a húsosfazék közelébe. Most a volt
demokraták kapcsán derült ki, mekkora pénzek forognak
a hatalmi játszmákban, mert noha a régi-új kolozsvári
városgazda nem volt bőbeszédű a DNA-nál tanúként tett
látogatása után, a vádhatóság szerint volt pártjában az
állami közbeszerzések értékének akár a negyedét is
lecsípték a párt finanszírozására.
Ezért fontos a nagy pártoknak az önkormányzatokat és
a miniszteri bársonyszékeket birtokolni, valamint megtartani a nagy pénzeket forgató állami vállalatok vezetői
pozícióit a politika markában, mert így házon belül lehet
akkora összegeket kimarkolni a közpénzből, amennyiért
tisztességes cégeknek évekig kell keményen gürizni, az
egyszerű adófizető pedig tán életében nem lát annyi pénzt
egy helyen. És noha most a volt demokraták szennyese –
talán csak egy vékony szeletnyi – került nyilvánosságra,
naivitás lenne azt hinni, hogy a szociáldemokratáknál
vagy a liberálisoknál másképp menne a játék. Legfeljebb
a „részesedés” mértéke különbözik.
Azért gerincességben van egy kis különbség a pártházak
között. Ugyanis amikor ebben az ügyben a liberálisok
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 9 perckor,
lenyugszik
17 óra 2 perckor.
Az év 309. napja,
hátravan 57 nap.

Ma KÁROLY,
holnap IMRE napja.
IMRE: germán eredetű, eredeti
elemeinek jelentése (Amalrich): Amál királyi család és
hatalmas, híres.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2016. november 3.

Változó idő

Hőmérséklet:
max. 80C
min. -30C

1 EUR

4,4993

100 HUF

1,4610

1 USD

1 g ARANY

4,0569
168,6144

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

5, 2, 32, 31, 43 + 10
15, 34, 25, 17, 2, 11
7, 19, 22, 6, 5, 45

NOROC PLUS: 7 5 6 2 9 5

SUPER NOROC:0 5 6 0 5 6
NOROC: 7 9 4 4 8 4 1

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

Zöld út karaván Marosvásárhelyen

A Szeben Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a Zöld út
a tartós fejlődés felé nevű, uniós finanszírozású projekt keretében indította el a Zöld út karavánt, amely november 7én, kedden délelőtt 11 órakor érkezik Marosvásárhelyre.
Aznap a Győzelem téren, 8-án, szerdán délelőtt 10 órától
pedig a Nicolae Iorga utca 1. szám alatt, a Petru Maior
Egyetemnél várják az érdeklődőket, akik a klímaváltozásokról, az ezzel kapcsolatos helyi szintű intézkedésekről,
illetve a témával kapcsolatos versenyekről tájékozódhatnak. A karaván mindkét napon hat órán keresztül látogatható.

Összefogás a szociális szféra
érdekében

Összefogás címmel szociális témájú kerekasztal-megbeszélésre kerül sor november 8-án, kedden 17 órától a marosvásárhelyi Gecse utcai református vendégházban. A
rendezvény célja a szociális szféra azon képviselőinek egy
asztalhoz való ültetése, akiknek munkája és feladatköre
átfogja olyan, veszélyeztetett célcsoportok életét, amelyek
problémáira azonnali és hatékony megoldást kell keresni.
A beszélgetés első lépése lesz annak a munkafolyamatnak, amelynek során törvénymódosításokat fogadtatnának
el. Meghívottak: Ludescher László, a Caritas ágazati igazgatója, Schmidt Loránd, a Szociális és Gyermekvédelmi
Igazgatóság vezetője, Vargancsik Iringó, az Alpha Transilvană Alapítvány és Zalányi János, a Gecse utcai diakóniai
szolgálat képviselői.

Warhawks – a román hadsereg
első repülői

Warhawks – a román hadsereg első F16-os repülői címmel
zajlik konferencia november 9-én, szerdán déli 12 órakor
a marosvásárhelyi várban lévő múzeumban. Az ülésszakot
a Petru Maior Egyetem Végzőseinek Egyesülete a marosvásárhelyi repülőtérrel közösen szervezi. Díszvendég Adelin Petrişor televíziós szakember, a meghívottak között
Mircea Duşa volt védelmi miniszter is szerepel.

Folytatódik a tanítás

November 7-én, hétfőn megkezdődik az iskola az e héten
őszi vakáción lévő óvodásoknak és kisiskolásoknak. A tanítás december 23-áig, péntekig tart, ezt követően kéthetes téli szünidő kezdődik.

A Verskoncert együttes fellépései

November 4-én, ma 16 órától a marosvásárhelyi Szabadság utcai református templomban (Vihar utca 3.) a magyarországi Verskoncert együttes bemutatja a Ha a világ rigó
lenne… című gyermekműsorát. 5-én, szombaton 18 órától
a Valami szép című, felnőtteknek szóló előadásra is sor
kerül. Mindkét előadáson magyar költők megzenésített
verseit hallhatják az érdeklődők. A belépés ingyenes.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Még nincsenek felkészülve a télre

(Folytatás az 1. oldalról)
a Maros megyei utak hét körzetre vannak felosztva, ebből
egyelőre kettőre, Vámosgálfalva és Szászrégen
környékére van megkötve a hóeltakarítási szerződés a
2016–2020 időszakra, a másik öt, azaz Nyárádszereda,
Gernyeszeg, Mezősályi, Segesvár és Marosszentkirály
régiók egyelőre nincsenek lefedve. A sajtófelelős hangsúlyozta, a közbeszerzési törvény módosulása vezetett a
késéshez, késve jelentek meg az alkalmazási normák, így
a szóban forgó öt körzet esetében csak november 23-án
tudják meghirdetni a versenytárgyalást a szolgáltató
kiválasztására. Addig a megyei önkormányzat ideiglenes

megoldást keres, ma, azaz pénteken közvetlen tárgyalás
útján próbálnak szolgáltatót keresni, amely november–
folyamán,
amíg
sor
kerülhet
a
december
szerződéskötésre a versenytárgyalás nyertesével,
elvégezné a hóeltakarítást az egyelőre lefedetlen
övezetekben. A november 23-i versenytárgyaláson
kiválasztott céggel négy évre, azaz a 2016–2020 közötti
időszakra kötik majd meg a szerződést.
Érdeklődtünk a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban is, hogy a város hogy áll a télre való felkészülés terén.
A sajtófelelős közölte, hogy Marosvásárhelyen fel vannak
készülve a hóeltakarításra.

A családromboló és önpusztító
szenvedélybetegek – az alkohol-, drog-,
nikotin-, gyógyszer-, játék- és sok más
függőségben szenvedő fiatalok – nemcsak önsorsrontók: szűkebb és tágabb
környezetük életét is megkeserítik. Van-e
kiút ebből a társadalmi zsákutcából, mentálhigiéniai kelepcéből? Mennyiben vezet
a
(munka)terápiás
gyógyuláshoz
közösségi segítség?
Ezekre a kérdésekre keresi a választ a
Korunk szerkesztősége, mintegy folytatva
a 2011. évi 4-es számban meghirdetett új
egészségtudatosságot, amelynek Pikó
Bettina egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Magatartáskutató Intézetének vezetője, az MTA doktora volt
a témafelvezetője. A mostani számot is az
ő tanulmánya nyitja a veszélyes
függőségek és ugyanakkor a védekezési lehetőségek számbavételével. A felvetett kérdéseket Nagy Zsolt az
addiktológus szemével láttatja s gondolja tovább
Józanságmunka és felépülés függő társadalmakban
címmel. A nemzetközi együttműködésen alapuló
romániai kutatási képességfejlesztésről (pontosabban:
annak egyik szegmenséről) Ábrám Zoltán, a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
professzora nyújt átfogó képet. A gyógyszeres
függőségekről a Marosvásárhelyről elszármazott Kovalszki
Péter fejti ki véleményét részben a legfrissebb amerikai
szakirodalom, másrészt ottani gyógyítói/konzultáns gya-

korlata, illetve orvos-igazgatói tapasztalatai alapján.
Az olvasó az MTA TTK munkatársainak (Papp Z. Attila és Szerbhorvát
György) szociológiai felmérései alapján
kap hiteles tájékoztatást a Kárpát-medencei fiatalok önsorsrontásáról. Négy erdélyi egyetemünk kutatói Albert-Lőrincz
Enikő professzor vezetésével Hargita,
Kovászna és Maros megyében végeztek
mélyfúrást.
Az 1993-ban megalapított Mentő Miszszió, az 1996-ban útjára indított Bonus
Pastor Alapítvány, a Drogterápiás Otthon
létrejötte (2005) és működése azt bizonyítja, hogy gyakorlatilag is lehet
segíteni azokon, akikről környezetük
többé-kevésbé már lemondott. Az erdélyi
tapasztalatokat megerősítik a budapesti
Nyírő Gyula Kórházban, a Semmelweis Egyetemen, a
Szegedi Tudományegyetem Magatartástudományi Intézetében, illetve Ifjúságkutató Munkacsoportjában végzett
megfigyelések is.
Meglepetésként
hat
az
internetfüggőség
–
szerkesztőségünk felkérésére született – legfrissebb hazai
vizsgálata. Ki kit tart a markában? – kérdezi a
nomofóbiáról értekező kolozsvári pszichológus, VarghaJenő László. Péter Árpád médiakutató a „virtuális világok
bűvöletében” kialakult számítógépjáték-függőség aspektusait
elemzi
–
ugyancsak
meggondolkoztató
következtetésekkel.

Szent Márton ünnepének hetére a Bartók rádió gazdag
népzenei választékkal készül. A Savariában született szenthez kötődő szokások mellett a lengyel–magyar barátság
lelkes hívei és erdélyi prímások is várják a hallgatókat.
A Bartók rádió minden délben népzenei összeállítással
jelentkezik. A csatorna november második hetében
különösen változatos műsorokat kínál. A Szent Mártonnapi műsor a naphoz kötődő szokásokat gyűjtötte csokorba.
A szerkesztők gazdag kínálatból válogathattak. Például
Márton napján kóstolják meg sok helyen az újbort. A régi
szokásból mára komoly gasztronómiai rendezvénysorozat
fejlődött ki, amelynek legfőbb vonzereje a friss bor mellett
a Márton-napi lúd. Mi, magyarok is szorosan kötődünk a
szenthez: Szent Márton Pannónia szülötte, kultusza a kora
középkorban alakult ki, s mi serényen ápoljuk (november
9., szerda 13.05).
Sebő Ferenc a Lengyel-magyar két jó barát című
kétrészes műsorában a Brathanki lengyel rockzenekar
lemezét mutatja be. A felvétel érdekessége, hogy majd valamennyi száma magyar vagy ahhoz közelálló népzenei

témára épül. A név a lengyel–magyar barátságra utaló
közismert dal kezdetéből ered: Polak – węgier dwa
bratanki, i do szabli i do szklanki. (Lengyel magyar
két jó barát, együtt harcol, s issza borát.) Az együttes
tagjai a Krakkó környéki gorál muzsikusdinasztiák
leszármazottai, és kitűnő jazz-zenészek (november 11.,
péntek).
Szombaton a szerkesztők Erdély szívébe látogatnak.
Immár 19 éve rendezik meg Csíkszeredában az erdélyi
prímások találkozóját, melyre elhívják a még élő erdélyi
zenészeket. A program változatos: a rendezők gyűjtést
szerveznek, a fiatalabb zenészeknek mesterkurzusokat tartanak, és a zenészek nagyközönség előtt, gálaműsoron is
bemutatkoznak. A nagyszabású rendezvényen a Zeneakadémia Népzene Tanszékének diákjai és tanárai már
évek óta részt vesznek, és a péntek esti koncerten is ők lépnek fel. Az adás a hét eseményeit foglalja össze (november
12., szombat).
Az adás az interneten, a http://www.mediaklikk.hu/bartok/ oldalon érhető el.

Önsorsrontó függőségeink

Ludak és barátok

Márton-napi csemegék a Bartókon

Egyetemi nyílt napok

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) szervezésében a jövő hét végén a
tizenharmadik alkalommal tartanak egyetemi nyílt napokat. 250 hallgató vállalja, hogy az
Erdély 16 városából két tömbben érkező több mint 350 líceumi diáknak bemutatja a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet, a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemet, valamint a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) közreműködésével a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetemet. Az egyetemlátogatások keretében a diákok közelről
ismerik meg a képzési formákat, számos tanszék tevékenységét, feltehetik kérdéseiket,
véleményt alkothatnak, saját tapasztalatot szereznek. A rendezvény tehát összefogja az erdélyi
magyar diákságot, hogy Marosvásárhelyre vonzza az egyetemisták következő generációit.

Helyesbítés

A kedden, november
1-jén megjelent Öreg tölgyek örökifjú vendége
című íráshoz tartozó
fénykép
készítőjének
neve tévesen jelent meg.
A fotós neve helyesen
Velicsek László Miklós.
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Kihallgatták a volt demokrata kormányfőt

Kihallgatta csütörtökön a korrupcióellenes ügyészség Emil Bocot, korábban pedig Adriean Videanut és
Ion Aritont is Vasile Blaga ügyében. A volt PDL-tagokat – akik a Blaga ellen felhozott vádak idejében
miniszterelnöki, illetve miniszteri tisztségeket töltöttek be – tanúként idézte be a DNA. A feltételezett
bűncselekmény Blaga belügyminisztersége alatt
történt. Ugyanebben az ügyben Ştefan Gheorghét,
az azóta a PNL-vel összeolvadt PDL akkori alelnökét,
Piatra Neamţ polgármesterét, valamint Berdilă Horaţiu Bruno üzletembert is gyanúsítják.

A DNA szerint 2009-ben az akkor épp kormányon lévő
pártban a vezető beosztású személyek között létezett egy megegyezés, amely szerint megpróbáltak pénzt szerezni a pártnak,
mégpedig úgy, hogy a politikai alapon kinevezett miniszterek
segítségével bizonyos embereket neveztek ki az állami vállalatok és intézmények élére, majd rajtuk keresztül olyan
cégeknek ítélték oda a fontos szerződéseket, amelyek hajlandók voltak egy előre megbeszélt százalékkal „hozzájárulni”
a párt finanszírozásához.
Mi több, előfordult, hogy kifejezetten a hozzájárulástól tették függővé azt, hogy a kinevezett vállalatvezetőt megtartják

tisztségében. Ez történt egy Berdilă Horaţiu Bruno által
képviselt energetikai cég esetében is, amelynek egy sor
közbeszerzési szerződést kellett odaítélnie egy, a PDL alelnöke
által kinevezett személynek, amennyiben meg akarta tartani
az állását. Ezzel párhuzamosan Gheorghe Ştefan megígérte
Berdilának, hogy közbenjár az állami vállalatnál, hogy a cég
megnyerje a közbeszerzési eljárásokat, cserébe a szerződések
értékéből 10 és 25 százalék közötti összegeket kért magának
és a pártnak, ami összesen mintegy 25 millió lejre rúgott. Az
előzetes megegyezések alapján Vasile Blaga 2011–2012-ben
is kapott összegeket, először 200.000 eurót, majd további 500
ezret Ştefan Gheorghétól, holott annak származásáról pontosan tudott.
A DNA zárolta Vasile Blaga vagyonát az ügy miatt, a PNL
volt társelnökét pedig hatósági felügyelet alá helyezték, miután a gyanú szerint összesen 700.000 eurót kapott, amiből
500 ezret Gheorghe Ştefan alelnöktől. Ez utóbbi ellen szintén
befolyással való üzérkedés miatt folyik eljárás.
Miután 60 napra bírói felügyelet alá helyezték, Vasile Blaga
bejelentette a Nemzeti Liberális Párt (PNL) társelnöki, illetve
az idei parlamenti választási kampányfőnöki tisztségéről
történő lemondását. (Mediafax)

Őrizetbe vették egy délolasz maffiaszervezet
többtucatnyi tagját

A dél-olaszországi ‘ndrangheta bűnszervezet két
klánját számolták fel a csütörtök reggel Olaszország
számos városát érintő hatósági akcióban, amelynek
során 41 embert vettek őrizetbe, közöttük egy politikust is – jelentette Reggio Calabria rendőrsége.

A hírhedt Ferrentino-Chindamo és Lamari klán tagjairól van
szó, akik a ‘ndrangheta területeként ismert Calabria régióból,
Laureana di Borrello kisvárosából irányították üzleteiket. Az
őrizetbe vett személyek között van Laureana di Borrello önkormányzatának környezetvédelmi felelőse is, akit szintén
maffiatevékenységgel vádolnak.
A hatóságok szerint a két klán szabályosan uralta a kisvárost
és környékét: ők döntöttek a közbeszerzési pályázatok
sorsáról, s a vádak között illegális fegyverbirtoklás és
kábítószer-kereskedelem, valamint zsarolás, súlyos testi sértés
és gyújtogatás is szerepel. A ‘ndrangheta emberei ugyanis
gyakran erőszakkal léptek fel azokkal szemben, akik ellen-

szegültek akaratuknak. A bűnszervezet a sporttal kapcsolatos
csalásoktól sem riadt vissza: Reggio Calabria ügyészsége
szerint a klánok a helyi labdarúgócsapat legalább két
mérkőzésének az eredményét is megvásárolták.
A hatósági akció a déli Calabriától az északi Lombardia
régióig számos olasz várost érintett: egész Olaszországban a
klánok tíz vállalkozását foglalták le 30 millió euró értékben,
közöttük építkezési vállalatot, egy szupermarketet, újságüzletet és hatósági zár alá került Laureana di Borrello labdarúgócsapata is.
A ‘ndrangheta számít a legerősebb olaszországi
bűnszervezetnek, amely az utóbbi évtizedekben maga mögé
szorította a szicíliai Cosa Nostra és a nápolyi camorra
szervezetét is. A dél-olaszországi Calabrián keresztül érkezik
a Dél-Amerikából Európába tartó drogszállítmányok jelentős
része, amelynek bevételét a ‘ndrangheta olaszországi befektetésekben mossa tisztára. (MTI)

A NATO védelmi ellenlépésekre kényszeríti Oroszországot

Oroszország védelmi ellenlépésekre kényszerül amiatt, hogy a NATO, élén a Egyesült Államokkal, növeli
támadó potenciálját a Szövetségi Állam (Oroszország és Fehéroroszország szövetségének) nyugati
határainál – hangoztatta Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter az orosz és a fehérorosz védelmi minisztérium szerdai minszki együttes vezetőségi
ülésén.

„A Szövetségi Állam nyugati határainál az Egyesült Államok és más NATO-tagországok aktívan növelik támadó potenciáljukat, új bázisokat nyitnak és fejlesztik a katonai
infrastruktúrát. Nem szűnnek az arra irányuló kísérletek, hogy
gazdasági és politikai diktátum, valamint katonai erő segítségével megpróbálják más országokra ráerőltetni a saját

akaratukat. Nyílt tájékoztatási háború folyik” – jelentette ki.
A tárcavezető szerint ezek a lépések „aláássák a stratégiai stabilitást” és arra „kényszerítik” Oroszországot, hogy „védelmi
jellegű ellenlépéseket” tegyen, egyebek között a nyugati
stratégiai irányba.
Sojgu méltatta az orosz–fehérorosz globális és regionális
álláspont-egyeztetés magas fokát, amely lehetővé teszi a
védelmi potenciál sikeres fejlesztését „egy olyan helyzetben,
amikor a nemzetközi válságmegoldási mechanizmusok
elakadtak”. Kiemelte, hogy komoly figyelem irányul az orosz
nyugati katonai körzet egységeinek korszerű fegyverekkel
és haditechnikával történő felszerelésére, valamint
kiképzésére, továbbá az orosz–fehérorosz védelmi
együttműködésre. (MTI)

Fegyvereket és robbanószerkezeteket rejthettek el
a brüsszeli robbantók

A sajtóban a „kalapos férfiként” ismertté vált Abrini egy
rendőrségi kihallgatás során arról számolt be, hogy ő és társai
elhagyták a brüsszeli Jette negyedben található búvóhelyüket,
miután egy ismerősük márciusban arra figyelmeztette őket,
hogy a rendőrség a nyomukban jár – jelentette a VRT flamand
közszolgálati televízió.
A férfi azt vallotta, hogy a lakásban rejtegetett fegyvereket
egy garázsba szállították át néhány nappal a brüsszeli robbantások előtt, azt azonban nem tudta megmondani, hogy hol van
ez a rejtekhely.
„Khalid el-Bakraoui (az egyik brüsszeli robbantó) szállította
át a fegyvereket. Tudom, hogy egy garázsba vitte őket, azt
azonban nem, hogy hol van ez a garázs. (…) Három vagy négy

Kalasnyikov típusú gépkarabélyról, egy kézifegyverről és
robbanóeszközökről van szó” – mondta Abrini.
A belga hatóságok több mint 150 garázst kutattak át júniusban Brüsszelben, de nem jutottak semmilyen eredményre. Paul
Van Tigchelt, a terrorista fenyegetéseket elemző belga testület
(OCAM) vezetője szerint „nem zárható ki”, hogy fegyverek
vannak elrejtve az országban.
Március 22-én Brüsszelben a Zaventem repülőtéren és a
Maelbeek metróállomáson is terrortámadást hajtottak végre,
32 ember halálát okozva. Tavaly november 13-án Párizsban
hét helyszínen követtek el merényleteket, amelyekben 130-an
vesztették életüket. A hatóságok szerint bizonyított kapcsolat
van a merényletek kitervelői és elkövetői csoportjai között.
Mindkét támadás elkövetőjeként az Iszlám Állam terrorszervezet jelentkezett.
Belgiumban az illetékes hatóságok még mindig hármas,
azaz „súlyos” fokozaton tartják az ország terrorkészültségi
szintjét. Ez azt jelenti, hogy a fenyegetés jelentős, „lehetséges
és valószínű” a terrortámadás. (MTI)

Az amerikai elnök egy kampánygyűlésen az FBI igazgatóját
bírálta, mert nyilvánosságra hozta a Hillary Clinton demokrata
elnökjelölt elektronikus levelei miatti nyomozás újraindítását.
Barack Obama a NowThis internetes portálnak nyilatkozva
név szerint nem említette ugyan, de szavaiból kitűnt, hogy
James Comey FBI-igazgatóról beszélt.
A Fehér Ház, és maga Obama elnök eddig egyáltalán nem
kommentálta az FBI múlt pénteken nyilvánosságra került döntését, mely szerint újraindíttatják a Clinton elektronikus levelei
miatti nyomozást, és erről tájékoztattak kongresszusi politikusokat is. Az elnök azonban most éles szavakkal szólt az esetről,
leszögezve: „Mi általában nem részinformációk alapján

tevékenykedünk, nem kiszivárogtatásokra alapozva, hanem
konkrét döntések alapján cselekszünk”. Az elnök hangsúlyozta
azt is, hogy a legutóbbi alapos nyomozást követően az FBI,
az igazságügyi minisztérium és a többször megismételt kongresszusi vizsgálatok következtetései szerint Hillary Clinton
„követett el hibákat, de semmi olyat nem tett, amely
vádemelést vont volna maga után”.
Az elnök – miközben hangsúlyozta, hogy nem akar
független intézmények munkájába beleszólni – ismét hitet tett
Hillary Clinton mellett. „Bízom benne, ismerem őt, nem támogatnám, ha nem bíznék meg benne teljes egészében”
– nyilatkozta Obama az internetes portálnak. (MTI)

Lőfegyvereket és pokolgépeket rejtettek el valahol
Belgiumban a tavaly novemberi párizsi és az idei
márciusi brüsszeli merényleteket végrehajtó dzsihadisták – közölte Mohamed Abrini, a belga főváros
repülőterén elkövetett robbantásokért felelős terrorkommandó egyik tagja.

Obama az FBI igazgatóját bírálja

Ország – világ
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Kihallgatta a DNA
a megyei főtanfelügyelőt

Bekísérték kihallgatásra csütörtökön a korrupcióellenes ügyészek Ştefan Someşan Maros megyei főtanfelügyelőt – nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek
ügyészségi források. Ezek szerint több ügyben is vizsgálat zajlik ellene, az egyik a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium
létrehozásával áll kapcsolatban. Ugyanezen források szerint ugyanakkor a főtanfelügyelőt azzal is
gyanúsítják, hogy jogosulatlanul jutott különböző javakhoz a címzetes pedagógusi és az igazgatói versenyvizsgák szervezése kapcsán. Az ügyészégi
források szerint a Maros Megyei Tanfelügyelőség más
alkalmazottai is érintettek az ügyben. (Agerpres)

Törvénytelen a Sanitas sztrájkja

Törvénytelennek nyilvánította a Bukaresti Törvényszék a Sanitas Szakszervezeti Szövetség által kirobbantott sztrájkot, és elrendelte annak azonnali
beszüntetését – tájékoztat közleményében az
Egészségügyi Minisztérium. Az ítélet nem jogerős.
A közlemény értelmében a Sanitas követelései megszegik a költségvetési felelősségről szóló 2010/69es számú törvényt, amely előírja, hogy a kormány
nem rendelhet el a személyzeti költségek növelésével járó intézkedéseket a mandátuma lejárta előtti
180 napban. (Agerpres)

Hétéves mélyponton
a munkanélküliség

Több mint hétéves mélypontra, 5,9 százalékra csökkent a munkanélküliségi ráta szeptemberben, utoljára 2009 elején volt ilyen alacsony az állástalanok
aránya az országban – közölte csütörtökön az országos statisztikai intézet. Az adat 1,7 százalékkal
marad el az előző hónapban, és 17,5 százalékkal a
tavaly szeptemberben mért munkanélküliségi rátától. Szeptemberben 520 ezer volt a munkanélküliek
száma Romániában, 9 ezerrel kevesebb, mint augusztusban és 110 ezerrel kevesebb, mint egy évvel
ezelőtt, tavaly szeptemberben ugyanis még 630
ezer állástalan szerepelt a nyilvántartásokban. (MTI)

Nőtt a turisták száma

Az idei első háromnegyed évben 11 százalékkal nőtt
a turisták száma a kereskedelmi szálláshelyeken a
tavalyi hasonló időszakhoz mérten – közölte szerdán az országos statisztikai intézet. A január-szeptember közötti időszakban 8,557 millió turista kereste
fel a kereskedelmi szálláshelyeket. A turisták több
mint háromnegyede román volt, a külföldiek aránya
mintegy 23 százalék. Romániában tavaly egész
évben csaknem 16 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma 2014-hez mérten. A külföldi turisták száma
16,9 százalékkal, 2,234 millióra emelkedett. (MTI)

A londoni parlamentnek is szavaznia
kell a Brexit elindításáról

Elfogadta csütörtökön a londoni felsőbíróság azt a
keresetet, amelynek beterjesztői szerint a brit kormánynak nincs joga parlamenti jóváhagyás nélkül elindítani az Egyesült Királyság EU-tagságának
megszűnéséhez vezető folyamatot. Ez azt jelenti,
hogy a folyamat elindítását, vagyis a lisszaboni szerződés 50. cikkelyének aktiválását a brit parlamentnek meg kell szavaznia. A végzés ellen azonban a
kormány a legfelsőbb bíróságnál fellebbezhet.(MTI)

Hatalom, te drága

(Folytatás az 1. oldalról)
társelnökét – aki korábban demokrata pártvezér volt –
meggyanúsították, az lemondott pártelnökségről és
kampányfőnökségről is. Miközben a balliberális
oldalon úgy tűnik, lassan legalább egy vád alá helyezés
kell a főnökséghez, elvégre a pártelnököt jogerősen
elítélték választási csalásért, a volt kormányfőjük több
pernek is vádlottja, a liberális csendestárs pedig hamis
tanúzásért áll vád alatt. Ez persze nem akadályozza meg
őket abban, hogy hazugsággal vádolják az elnököt, és
a pártba be nem lépett, de liberális támogatással a jelek
szerint további kormányzásra kapható független miniszterelnököt.
Az utóbbi napok politikai kórusában a tiszta hangot
az államfő ütötte meg kedden, aki ezúttal egy szakszervezeti szövetség kongresszusának küldött üzenetet.
A társadalmi párbeszédben való közvetítői szerepét
ezúttal komolyan vevő államelnök azt mondta a szakszervezetiseknek, hogy ne hagyják magukat becsapni a
pártok kampányígéreteivel, és ne feledjék el, volt már
példa rá, hogy a kampányban beígért béremeléseket
ugyanazok a pártok, hatalomra kerülve, visszavették a
munkavállalóktól. Ilyen józan üzeneteket vártunk volna
az elmúlt szűk két évben is az elnöki palota lakójától.
De jobb későn, mint soha ráébrednie arra, hogy mikor
mit kell mondania, hiszen a kampány csalfa ígéretáradata még csak ezután zúdul igazából a választók
nyakába.
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Itthon tartanák a szakorvosokat

(Folytatás az 1. oldalról)
javítani tudnánk az itthon maradási
mutatókat a frissen végzett orvosok
körében.” Hozzátették: első
lépésként összeállítottak egy 10
kérdésből álló kérdőívet, amit az
elkövetkező hetekben, hónapokban
eljuttatnak a MOGYE hallgatóihoz, és „az eredmény alapján majd
megteszik a megfelelő lépéseket a
rezidensvizsga eltörlése céljából”.
Mint megtudtuk, a szóban forgó
kérdőív kitöltésével a hallgatók
kifejthetik véleményüket a rezidensvizsga eltörléséről, illetve az
interjú alapú bejutásról, a rezidensképzés decentralizálásáról, az itthon maradásról.
Vass Levente elmondta, a rezidensvizsga eltörlése mellett a
vidéki – a megyei, illetve városi
rangú – kórházak vidéki oktatói

kórházakká alakulását tartja
fontosnak, hiszen ez olyan lépést
jelentene, amely amellett, hogy
elősegítené a szakemberek gyakorlati képzését, lehetőséget
teremtene a vidéki kórházak
számára a korszerű egészségügyi
berendezések beszerzésére, az innováció gyorsabb bevezetésére,
ami a betegellátás minőségének
javulásához vezet. „A vidéki
kórházak oktatói kórházakká
alakításához egy kritériumrendszer
kidolgozását látom szükségesnek.
Erre van példa Magyarországon és
az unióban is, ahol a rendszer jól
működik” – tette hozzá a
képviselőjelölt.
Vass Levente arról is beszélt,
hogy a fiatal, kezdő szakorvosnak
azonnal lehetőséget kellene teremteni a biztosítóházzal való

szerződéskötésre, ami alapján felírhatja az ártámogatott orvosságokat, betegszabadságot adhat,
fogadhatja a családorvosi küldőpapírral érkező betegeket, így
kialakíthatja betegkörét. „A jelenlegi állapotokkal ellentétben,
amikor a szakorvosi oklevelét
megszerző rezidens, fiatal szakorvos hónapokat kell várjon, amíg a
biztosítóházzal megkötött keretszerződést újratárgyalja a kórház,
ahol alkalmaznák, vagy amíg az új
keretszerződés érvénybe lép,
kezdeményezni fogjuk, hogy a
megyei egészségügyi pénztárak a
szakorvosi oklevél megszerzését
követő 30 napon belül kötelesek
belefoglalni
a
legyenek
keretszerződésbe a járóbeteg- vagy
a kórházi ellátásban dolgozni
kívánó fiatal szakorvosokat. Ez
lehetőséget teremtene arra, hogy a
kezdő szakorvos azonnal fizetést
kapjon, és ne az országból való
eltávozást válassza. Beszélünk az
orvoshiányról, és nyolc hónapig is
eltart, míg a szakvizsgázó orvos
beléphet a biztosítási rendszerbe”
– nyilatkozta Vass Levente.
A képviselőjelölt szerint a rezidensképzés végén lehetővé kellene
tenni a gyakornok orvosoknak,
hogy ügyeletet vállalhassanak,
ezáltal segítve a főorvosokat és
szakorvosokat az ügyeleti sor
fenntartásában.

Az Európai Bizottságnál tesznek panaszt
a biztosítók

A Biztosító és Viszontbiztosító Társaságok
Romániai Egyesülete (UNSAR) úgy véli, a kötelező gépjármű-biztosítási kötvények (RCA)
árának maximálása ellentmond az európai
törvénykezésnek, ezért az egyesület az Európai Bizottsághoz fordul.

Az egyesület úgy véli, az RCA tarifájának maximálása „súlyosan sérti Románia alkotmányának
egyik alapelvét, a szabad versenypiac elvét, az
UNSAR tagjai pedig jelenleg azt vizsgálják, mi a
legjobb módja annak, hogy ez ellen a törvény ellen
fellépjenek”.
Az UNSAR már panaszt tett az Európai Bizottságnál a 2009/138-as számú direktíva, illetve az
Európai Unió Működési Szabályzatának megsértése
miatt, mert szerintük fennáll a veszély, hogy Románia
szankciót kapjon az EU-s törvények megszegése
miatt.
Az említett európai normák szerint egy általános
árfelügyelő rendszer hiányában tilos mind a tarifák
maximálása, mind egy tarifa valamely ipar védelmére
vagy támogatásául történő bevezetése.
„Tekintetbe véve, hogy Romániában nincs
árellenőrzési rendszer, törvényes szempontból
lehetetlen, hogy létezzen olyan keret, amely kizárólag
a biztosítási piacra vonatkozzék. Sőt, az a mód,
ahogyan ezeket a szabályozásokat meghozták, arra
utal, hogy csakis azért történt ez az intézkedés, hogy

a fuvarozók nyomásának engedjenek, ezért hivatkoztak piaci válsághelyzetre. Ezt a válsághelyzetet azonban nem tudták gazdasági szempontból, a romániai
fuvarozópiac alapos pénzügyi elemzésével alátámasztani. A válság valójában a biztosítók szintjén létezik”
– áll az UNSAR közleményében.
Az egyesület szerint a romániai biztosítók az elmúlt
kilenc hónapban 90 millió eurós tőkeinjekciót kaptak
a külföldi részvényesektől, mert ez a szegmens óriási
veszteségeket generál: 9 év alatt 2,8 milliárd lejt.
A biztosítótársaságok szerint a kormány által elfogadott intézkedések miatt a veszteségek hosszú távon
is folytatódni fognak, nem csak a plafon
érvényességének hat hónapja alatt. Példaként azt említik, hogy egy testi sérülésért fizetett kártérítés a biztosítónak akár 20-30 éves lejáratú fizetési
kötelezettséget is jelenthet.
A maximálás negatív hatásait közép- és hosszú
távon a biztosítottak is megérzik majd, hiszen mivel
a piaci valóságot nem vették figyelembe a szabály
megszületésekor, fennáll a veszélye, hogy a
kötvényárak a jövőben kiegyenlítődnek, így azok az
autóvezetők járhatnak rosszul, akik általában nem
vezetnek veszélyesen.
Az UNSAR emellett úgy véli, a hat hónap lejártakor visszatérnek majd a biztosítók számára fenntartható tarifák, ami ismét azt a benyomást keltheti,
hogy nincs piaci egyensúly. (Mediafax)

Maros megyében marad
a PSD–RMDSZ-többség

Fotó: Mózes Edith

Gliga szerint Maros megyében
megvan és meg is marad az
egyezség,
bármit
mond
a
„központ”, mert a megye számára
ez a legészszerűbb megoldás.
Az RMDSZ óriásplakátjairól azt
mondta, hogy szlogenek, amelyekre
szüksége van a szervezetnek az 5%os parlamenti küszöb eléréséhez.
A sajtótájékoztatón azzal vádolta
a miniszterelnököt, hogy leleplezte
saját magát azzal, hogy részt vett a
Nemzeti Liberális Párt (PNL)
országos tanácskozásán, és ezek
után a PNL-nek fel kell vállalnia a
technokrata kormány összes hibáját.

Véleménye szerint a PSD-nek
meg kell nyernie a választásokat,
mert csak így lehet megszabadulni
a külföldieket favorizáló kormánytól. Kijelentette: Cioloş nem
jó menedzser, „nem tette oda dolgozni a minisztereket”.
Interpelláció
a ratosnyai vízgyűjtő ügyében
A ratosnyai vízgyűjtővel kapcsolatban elmondta, hogy a jövő héten
interpellál a környezetvédelmi miniszternél és kérdésére írásos választ
vár. Ugyanakkor a jövő héten a parlament elé hívják a tárcavezetőt,
magyarázza meg, miért nem folytatják a Maros megye számára
nagyon fontos beruházást. Annál is
inkább, hogy már 95%-ban
elkészült. De még mindig vannak
problémák a kisajátítások körül.
Köztudott, hogy a ratosnyai
vízgyűjtő és gát építését 1989-ben
kezdték el, de a restitúciós törvény
életbe lépése után kiderült, hogy a
létesítményt nem állami területen
valósították meg, emiatt kisajátításokat kell eszközölni. (mózes)

Tisztában van vele, hogy a
következő időszakban „mindenféléket fognak róla mondani”, jelentette ki csütörtökön Dacian
Cioloş kormányfő, leszögezve,
hogy ő ennek ellenére továbbra is
tiszta, egyenes, őszinte és nyitott
marad. „Nincs semmi rejtegetnivalóm, remélem, másnak sincs” –
mondta Cioloş a Victoriapalotában. Arra a kérdésre, hogy
véletlennek tartja-e, hogy az európai biztosi javadalmazásáról szóló
adatok éppen akkor váltak
közbeszéd
tárgyává,
amikor

a
PNL őt
nevezte
meg
kormányfőjelöltjeként, Cioloş azt
felelte: „Semmi nem véletlen, és
nem is probléma”. Hozzátette, európai biztosként kapott javadalmazása eddig se volt titok, hisz az
ezzel kapcsolatos adatok nyilvánossá váltak mandátuma lejártakor. Az Európai Bizottság minden
volt biztosának fizet ilyen javadalmazást, ez a vagyonnyilatkozatában
is megjelenik – tette hozzá a miniszterelnök. Cioloş havi 8300
eurót kap az Európai Bizottságtól.
(Agerpres)

– nyilatkozta tegnapi sajtótájékoztatóján Vasile Gliga, a
Szociáldemokrata Párt (PSD)
Maros megyei elnöke arra az
újságírói kérdésre, hogy véleménye szerint hogyan alakul
a megyében a helyzet december 11. után, miután Liviu
Dragnea, a PSD országos elnöke kijelentette, nem fog az
RMDSZ-szel kormányt alakítani.

Cioloş EB-től kapott
javadalmazásáról:
ez eddig sem volt titok

Csép Éva Andrea: családoknak kedvező adórendszerre van szükség Romániában

– Mi ösztönöz abban, hogy politikus
légy ilyen rossz politikai időszakban
Romániában?
– Azt hiszem, pontosan ez ösztönöz, arra
törekszem, hogy ilyen kilátástalan politikai
helyzetben is meg tudjam mutatni: kész
vagyok harcolni. Tudatában vagyok, hogy
egy fecske nem csinál tavaszt, de úgy gondolom, hogy lehet megoldást találni a kialakult
helyzetre. Bízom benne, hogy az eddigi
munkám során, a terepen való folyamatos jelenlétem, az emberekkel való személyes
találkozás és beszélgetés jó alap ahhoz, hogy
közösen megoldásokat találjunk a felmerülő
problémákra. Meg szeretném mutatni, hogy
egy politikus lehet emberközeli is. Tudom,
hogy ennek kialakítására kétoldalú kommunikációra van szükség. Kötetlen beszélgetésekre, találkozók szervezésére, ahhoz,
hogy a lényeges kérdéseknek hangot adjunk.
Nem tudom biztosan állítani, hogy mindent

meg lehet oldani, de beszélni kell róla, hogy
meg tudjuk keresni azokat a lehetőségeket,
amelyek elvezetnek a megoldáshoz.
– Mi az, amit el szeretnél érni a parlamentben? Mi az az új szemlélet, amit magaddal
vinnél?
– Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnék
arra, hogy mi történik a kisgyerekekkel.
Nagyon sok család van, amelyeket érint a két
és három év közötti gyermekek elhelyezésének kérdése. A törvénykezés nem rendelkezik arról, hogy hogyan lehet
intézményesen, megfelelő esélyek mellett elhelyezni ezeket a gyermekeket. Ez gazdaságilag, anyagilag nagy megterhelést jelent
a családoknak. A havi kiadások mellett sok
szülő nem engedheti meg magának a
bébiszittert vagy azt, hogy a gyermekét
magánóvodában helyezze el. Erre a jelenségre törvénymódosítással kell válaszolni, államilag támogatott, úgynevezett „tipegő”

csoportok kialakítását képzelem el. Ez
átmenetet képezne a bölcsőde és az óvoda
között, segítségével fellélegezhetnének a
családok.
Egy másik felmerülő kérdés a családok
adókedvezménye. Jelenleg az az összeg, amit
a gyermekeik után kapnak a családok, nem
kevés. Országos viszonylatban csaknem
155.000 magyar családról beszélünk, amelyek érintettek ebben a kérdésben. Olyan
összetett adózási rendszer bevezetésére van
szükség, amely a munkavállaló családokat
segíti, a gyermekek számával arányosan
növekvő jövedelemadó-kedvezményt biztosít. Ez két gyermek után négy-, három
gyermek után hat-, négy gyermek után
tízszázalékos adókedvezményt jelent.
S akkor még szólni kell a valós
esélyegyenlőségről nők és férfiak között,
magyar és román munkavállalók között, a
törvény erejével szeretnék fellépni a fo-

gyatékkal élők, a házigondozás alatt lévő
betegek s az ő anyanyelvhasználatuk
érdekében.
– Egy új kapu nyílt előtted; hogyan éled
meg, milyen érzések kavarognak benned?
– Most, jelen pillanatban kihívást érzek. A
tenni akarás, a munka, a segítségnyújtás első
helyen van. Emellett természetesen aggodalom is van bennem, mert a politikusoknak nincs munkavédelmi ruhájuk. Ez alatt azt
értem, hogy ha megkapom a bizalmat,
képviselőként meg kell szoknom, hogy minden lépésem a nyilvánosság előtt zajlik. Nem
fogok tudni mindenkinek megfelelni, az biztos. De arra fogok törekedni, hogy a kitűzött
céljaimnak hangot adjak, és ezeket minél
több emberhez eljuttassam. Mindenen lehet
változtatni. Bizonyítanunk kell, hogy lehet
másképpen is politizálni.
Az RMDSZ Maros megyei
szervezetének sajtóirodája
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Az ’56-os forradalom és Marosvásárhely
Pál-Antal Sándor

(Folytatás október 28-i lapszámunkból)
De hogyan is viszonyultak a forradalom
hírére a marosvásárhelyi párt és államhatalmi szervek? A párt – döntően magyar nemzetiségűekből álló – helyi
apparátusa a visszaemlékezők ábrázolása szerint pánikhangulatban és egyfajta hadiállapotban élte át a kezdeti időszakot. A
tartományi pártbizottság gazdasági osztályának vezetője, Kuti Elek ekként emlékszik
vissza: „Az ’56-os eseményeket ott éltem a
pártnál. Jött Fazekas, lent aludtak a
székházban, az én szobámban, mert féltek.
Érdekes figura volt az is, senki sem tudta,
hogy végül is hogy van, s mint van Magyarországon. Aztán kaptunk egy üzenetet,
fogalmam sincs, kitől, miért, azt mondta,
hogy Kuti s Branis1 ne féljenek, nem lesz
semmi bajuk, nem akasztják fel őket. […]
Nem mi hallgattuk a rádiót, hanem egy ún.
Sinteza (szintézis) szekció, Csiszér Lajos,
egy bányász volt ott és egy kicsi román,
vagy hárman, ők hallgatták a rádiót […] Mi
be voltunk mobilizálva a pártszékházba, behívtak a székházba egy reggel, s haza sem
engedtek. Otthon azt sem tudták, mi van. Otthon hallgatták a rádiót, hallották, mi van,
sírtak, mi lesz velünk […] franc, nem lett
semmi, aludtunk a földön. Enni adtak a kantinban. Hozattak egy csomó puskát a
kaszárnyából, hogy vigyázzunk a főnökökre,
ha valami lesz.”2
Érdemesnek tartjuk megjegyezni, hogy a
korabeli pártgyűlési jegyzőkönyvekből az is
kiderül, hogy a magyarországi eseményekkel kapcsolatosan nem csak a lakosság,
hanem
számos
pártaktivista
sem
helyezkedett az elvárt álláspontra, és kifejezte szimpátiáját azzal. Ezért a tartományi
pártbizottság vezetősége 1956 novem-

Vörös Zászló, 1956. november 5.

A forradalom vásárhelyi visszhangja

berében, de később is foglalkozott e kérdéssel, átfogó kivizsgálást folytatva.3
A helyi pártszervek a kezdeti pánikon
hamar túlestek, hathatós segítséget kaptak a
Securitate és a milícia részéről. Az első
lépések egyike a nyilvános összejövetelek
betiltása volt. Megtiltották a rendezvények
tartását, még azt is, hogy az utcán három
ember beszélgessen. Fokozták a megfigyelést, és az első adandó alkalommal
letartóztatták a szervezkedőket, ahogy
történt ez Falibogáékkal. Visszaemlékezésében Kuti azt is megemlíti, hogy
amikor október 25-én Fazekas megérkezett,
már folyt a városban a fokozott rendőri
ellenőrzés. Bevezették a nappali és éjszakai
járőrözést, állandó személyzettel ellátott
stratégiai pontokat állítottak fel stb.
Az elemzők véleménye szerint a helyi
politikai elit, kevés kivétellel, már az első
napokban „hatékonyan kezelte” a forradalom hatásait, és figyelmen kívül hagyva
minden etnikai alapú szolidaritási alkalmat,
felvállalta a rendszer által rábízott feladatot,
hogy biztosítsa a nyugalmat.4
Sajnos, a viszonylag szűkös adatok
alapján csak részben tudjuk bemutatni
tények alapján a forradalmi hírek
marosvásárhelyi fogadtatását. Az utóbb
végzett szóbeli adatgyűjtés csak egypár volt
pártaktivista megkérdezésére szorítkozott,
amelyek a szűkebb körű pártvezetés és a
pártapparátus körében lévő viszonyulást
tükrözik. Az állambiztonsági szervek, a Securitate által összegyűjtött információk
közül csak azoknak a birtokába jutottunk,
amelyek az utóbbi időben közlésre kerültek,
illetve a megtorló akciók során a bűnügyi
dossziékban konkretizálódtak. Mivel a megtorló intézkedések áldozatai között 117
marosvásárhelyi személy található,5 amelyekhez társul a zaklatásoknak, kihallgatá-

soknak alávetettek egész sora, bizonyítottnak tekinthetjük, hogy Marosvásárhely
lakossága a forradalom híve lett. Ha tekintetbe vesszük a megtorlás során 1956-1962
között bíróság elé állítottak és elítéltek
foglalkozási körét, láthatjuk, hogy az átfogja
a lakosság széles rétegeit. Találhatók köztük
értelmiségiek (közigazgatási és más intézményeknél dolgozó tisztviselők, műszaki,
tanügyi, egészségügyi szakemberek),
munkások és kisiparosok (pl. lakatosok,
kőművesek,
asztalosok,
szabók,
kereskedelmi alkalmazottak stb.), háziasszonyok, földművesek, valamint egyetemi
hallgatók és középiskolai tanulók.
A letartóztatottak közül 67 magyar és 50
román etnikumú volt. Ez utóbbiak között
jelentős számban találhatók magasabb
beosztású,
közigazgatásban
dolgozó
tisztviselők, valamint volt katonatisztek és
rendőrök, de van közöttük orvos, jogász,
mérnök, több vasúti tisztviselő, földműves
és tanuló is. Többségük a Ioan Faliboga
vezette szervezet tagja volt.
Megjegyezzük,
hogy
az
első
Marosvásárhelyen letartóztatott személy
Nyilasi Zoltán 46 éves kőműves, aki egy
italozóban, ittas állapotban megfenyegetett
egy securitatés altisztet, le akarta vetkőztetni,
és a következőket mondta neki: „Látod, mi
történt
Magyarországon,
most
mi
következünk”. Haza sem jutott, már a
kocsmából elvitték, és október 29-én vád alá
helyezték „nyilvános izgatásért”.6
A marosvásárhelyi egyetemisták
a forradalom idején
Marosvásárhelyen nem jegyeztek fel
nagyméretű utcai tüntetéseket vagy azok
megszervezésére irányuló kísérleteket, de
revindikatív követelések megfogalmazására
és kinyilvánítására itt is sor került,
elsősorban az orvostan- és gyógyszerészhallgatók körében.7 Az orvosi és gyógyszerészeti
egyetemi
hallgatók
radikalizálódása nyilvánvaló
volt.
Ennek
előzménye egy 25 tagú
csoportnak 1956 augusztusában Budapesten és
más egyetemi központokban tett egy hónapos tapasztalatcseréje, amelyről
a szeptemberben hazaérkezettek
magukkal
hozták az anyaországban
már jól érezhető változtatásokat igénylő hangulat
A
diákszellemét.8
követelések nyílt hangoztatása, többek között
annak a megvitatása, hogy
tanulják-e továbbra is a
marxizmust vagy nem,
óvatosságra késztette a
párt és az igazgatás
szerveit. Ebben az időben
nem is léptek fel nyíltan
velük szemben, és amikor
november 1-jére, a halottak napjára a református
temetőben egy gyertyás
együttérzési
megnyil-

Szerkesztette: Antalfi Imola

vánulást kezdeményeztek, maga Fazekas
János járt közben, lebeszélve őket a várható
incidensekkel járó akcióról. (A nyílt gyertyás
demonstrációból egy szerény jelképes akció
lett. Egy idősebb hölgyet megkértek, hogy a
Bolyaiak sírjára helyezzen egy szalaggal ellátott virágkoszorút, amelyre mintegy 150
gyertyát helyeztek.) Erről az esetről egy november 2-i informatív jelentés tájékoztatta a
pártszerveket, kiemelve annak békés és
epizódszerű jellegét.9 Utólagos szóbeli adatok szerint a megmozduláson az
egyetemisták mellett jelentős számban részt
vettek középiskolások is, főként a volt református kollégium tanulói.
Egy másik diákmozzanat, amelyről csak
utólagos
visszaemlékezésekkel
rendelkezünk, ugyanebben az időben zajlott le.
Ez a libasorban való felvonulás volt.10 Mivel
a gyülekezési tilalom értelmében kettőnél
több személy nem csoportosulhatott, a
marosvásárhelyi orvostan- és gyógyszerészhallgatók egymás után felsorakozva, több
száz méteres libasorban vonultak az
egyetemre követeléseik átadására, ami nagy
izgalmat váltott ki az intézet vezetőségében.
Az egyetem bejáratánál Andrásofszky
Tibor11 rektor torkaszakadtából ordítva fogadta őket. Megjegyezzük, hogy a rektorral
kapcsolatosan az is ismertté vált, hogy egy
névtelen levélben megfenyegették. Tudomására hozták, hogy a diákság árulójának
nyilvánítják, ha elítéli a magyar felkelést, és
ha ellenszegül a magyarországi sebesültek
megsegítését célzó véradási akciónak.12
1
Branis László pártaktivista, a tartományi
pártbizottság Végrehajtó Bizottságának
egyik titkára, 1968-ban az újonnan alakult
Hargita megye első titkára lett, de rövid idő
után visszakerült Marosvásárhelyre, és
egypár évig a Textila Mureş Készruhagyár
igazgatója lett.
2
BOTTONI, STEFANO (szerk.): Az 1956os
forradalom
és
a
romániai
magyarság (1956-1959). Csíkszereda, ProPrint Könyvkiadó, 2006, 26.
3
MmNL, RKP Maros- Magyar Autonóm
Tartományi
Pártbizottság
levéltára,
145/1956, sz. ügyiratcsomó, 306.
4
BOTTONI 2006, 26.
5
Lásd PÁL-ANTAL 2006.
6
Uo. 54.
7
Megjegyzés: Az utóbbi évtizedben több
visszaemlékezés is napvilágot látott, amelyben volt orvostanhallgatók, de mások is
felidézték az akkori feszült hangulatú,
eseménydús időket és sorsuk további
alakulását. Az általuk közölt pluszinformációk összegyűjtése, a hatósági levéltári adatokkal való összevetése és egy minél
valósághűbb kép kidolgozása mindmáig
elvégzendő feladat maradt.
8
Dr. Piros Ferenc marosvásárhelyi orvos
szóbeli közlése.
9
BOTTONI 2007, 214.
10
Tófalvi Zoltán utólagos szóbeli közlésében arról tájékoztatott, hogy a CNSAS
által őrzött Securitate-levéltárban erre
vonatkozóan is találhatók konkrét adatok.
11
Andrásofszky Tibor (1914-1978) idegsebész, orvosi szakíró. 1953-1965 között az
OGYI rektora.
12
SEBESTYÉN 2014, 98.
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A természet kalendáriuma (CCXXVIII.)

Kiss Székely Zoltán
A dombon túl eltűnt a sárga nap,
rétek felett repül a pókselyem;
olyan a mai alkonyat,
mint egy hegedű zsongó belseje…

Jékely Zoltán 1934-es Késő tarlózása október végi, novemberbe áthajló hegedűszó.
Hatvan évvel ezelőtti október végi szüret
a badacsonyi dűlőben. A forradalom
előestéjén Nagy Imre ott pihent meg
utoljára… Ahogy a hajnali napfény rubintja
megpihen egy pillanatra a szőlőtövek között,
hogy aztán újabb színeket varázsoljon az égbolt végtelen tavába.
Nézem az égbolt végtelen tavát;
milyen színű? – színének nincs neve.
Lelkemen illatok surrannak át,
hűs illatok, melyeknek nincs neme.
Nézem a fenyők mély-zöld tetejét:
ott fenn, rég sejtem, lappang valami
rejtelmes szép veszély, melynek nevét,
ha tudnám, sem merném kimondani.
Ma a virágok végsőt intenek,
s tán földbe bújnak, mint a rovarok;
az elpusztult temetőn a kövek
is elfeküdtek – a halál halott.

November 4-én, 110 éve született Horváth
Imre. 1940-es Októberi tájában írta:

A fogyó fény alig egy ujjnyi fenn.
A táj csendje oly mély, hogy szinte zengő —
s a ritka dér felette úgy pihen,
mint holt szemén a könnyű csipkekendő.

130 évvel ezelőtt, 1886. november 6-án
született Kézdivásárhelyen Bányai János
földtanos muzeológus. Tanári diplomát a budapesti polgári iskola tanítóképző természettudományi szakán szerzett 110 évvel
ezelőtt, ahol a tizenhárom kötetes Románia

flórája szerkesztője, Nyárády Erazmus
Gyula és az Afrika-kutató vadász Kittenberger Kálmán évfolyamtársaként – szinte
vadromantikus – szerződést kötve, felosztották egymást közt a megismerendő-meghódítandó természet világát. Egyiküknek a fű
jutott: ő lett a botanikus Nyárády, másikuké
lett a nyű, ő lett a zoológus Kittenberger, a
harmadik világ a kűé – Bányai lett a geológus. Abrudbányán, Székelykeresztúron, majd
Székelyudvarhelyen tanított. 1931 és 1943
között a Székelység című havi folyóiratot
szerkesztette. Megalapította a Borvízkutató
Intézetet, expedíciókat kezdeményezett a
Hargita kutatására. Mintegy félezer
közérdekű írása, több mint száz szakcikke jelent meg. Írásai Erdély földrajzi viszonyaival,
a Székelyföld geológiájával és hasznosítható
ásványi kincseivel foglalkoztak. A sors
iróniája, hogy két legfontosabb megjelent
munkája, A Magyar Autonóm Tartomány
hasznosítható ásványi kincsei és a Magyar
Autonóm Tartománybeli ásványvizek és
gázömlések, 1957-ben jelenhetett meg.
1971-ben bekövetkezett halála után dolgozószobája az udvarhelyi múzeumban zarándokhelye minden természettudományos
ismeretterjesztőnek.
31 éve, 1985. november 6-án költözött
végleg virágai közé a legnagyobb magyar
növényrajzoló, Csapody Vera. A matematika-fizika tanárnőt 1922-ben kérte fel
Jávorka Sándor akadémikus A magyar flóra
képekben, az Iconographia Florae Hungaricae illusztrálására. Jávorka egy akvarelljeiből készült kiállításon ismerte fel
Csapody növényrajzoló tehetségét, aki
továbbra is változatlanul tanított, de ettől
kezdődően
tanári
munkája
mellett
érdeklődése a növényi ábrázolás felé fordult.
1916-tól a Sacre Coeur Sophianum katolikus
leánygimnáziumban (1914-ben alakult Budapesten, a kolozsvári után másodikként)
tanította a matematikát és a fizikát. 32 évig
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Paradicsommadarak

Összeállította: Márton Béla

Nagy paradicsommadár (Paradisaea
apoda)
Hosszú, aranysárga vagy prios dísztollakból álló nagy puffos pamata olyan, mint
a fonott arany. Ezek a tollak a szárnyak alól
erednek, nyugalmi állapotban uszály benyomását keltik, mely befedi a rövid farkot
úgy, hogy csak a két középső toll látszik ki
alóla. Ezek ugyanolyanok, mint a lantfarkú
paradicsommadáré, és még az uszályon túl
is kinyúlnak 75 cm hosszúságban.
Dürgéskor a hím púpos testtartást vesz fel,
fejét és farkát mélyen lelógatja, evezőit
kitárja. Alóluk, mint két lángnyelv, úgy
emelkednek fel és csüngnek le hátrafelé, remegve a dísztollak. A tojó alapszíne azonos
a hímével, de sárga tarkóján kívül hiányoznak róla a hím díszei. Hét alfaja van. Ezek
megoszlanak Új-Guineában és az attól nyugatra eső Aru-szigeteken. Csak dísztoll
tekintetében különböznek.

Nagy paradicsommadar www.oiseaux.net

A badacsonyi villa, itt szüretelt Nagy Imre hatvan évvel ezelőtt, október 23-án

volt a leánygimnázium tanára, az utolsó tíz
évben az igazgatója. S mikor az egyházi
fenntartású iskolák jó részét egy tollvonással megszüntették, 1949-ben a Természettudományi Múzeum Növénytárának
munkatársa lett. Számtalan botanikai
gyűjtőúton vett részt. Bejárta a Kárpátmedence minden részét. A begyűjtött
növényekről lehetőleg azonnal elkészítette
rajzait,
akvarelljeit.
Hat
évtizedes
munkássága során rendkívül pontos és
természethű – megközelítőleg 12 ezer – akvarellt és 3 ezer táblarajzot készített. 40 éven
keresztül, Jávorka Sándor haláláig dolgozott
együtt a botanikai tudomány két kiválósága.
Ez idő alatt egymást követte a növényvilág
megismerését, a botanikai kutatást és oktatást, az alkalmazott botanikai tudományt
szolgáló, s a természetet kedvelők részére
készült tudományos ismeretterjesztő munkák
egész sora. Egyik legnépszerűbb alkotása a
Jávorkával közös Erdő mező virágai című
műve, amely élőhelyeik szerinti praktikus
csoportosításban tartalmazza a növények
rövid leírását. 1953-ban Ujvárosi Miklós
Gyomnövények könyvének és Boross
Ádám mohahatározójának képeit festette.
1961-ben készítette el Színes atlasz Magyarország kultúrflórájához című művét.
15 éven át gyűjtötte és csíráztatta a növények
magvait,
hogy
azok
lerajzolásával
elkészíthesse a hazai botanikai irodalomban
egyedülálló alkotását, a csírahatározót, a
német nyelven 1968-ban megjelent Keimlingsbestimmungsbuchot. Legendás mára
már a középiskolások számára Simon Tiborral készített Kis növényhatározója: fél
évszázadon keresztül tanította növények ismeretére az egész Kárpát-medence magyar
diákságát. 1970-től Debreczy Zsolt
munkatársaként a többkötetesre tervezett
Dendrológiai atlasz összeállításában vett
részt. Gyengülő erejével is a készülő nagy
összefoglaló műhöz mintegy 4 ezer tusrajzot
készített. Élete utolsó napjaiban is ezen dolgozott. Már elmúlt kilencvenéves, amikor
kezébe vehette Tóth Imrével készített, a

Kis paradicsommadár (Paradisaea minor)
Valamivel kisebb méreteivel és testalja

egységes lilabarna színezetével különbözik
az előbbitől. Új-Guineán kívül honos Misool szigetén is. Az őslakók a krómsárga,
hegye felé fehér faroktollai miatt
vadásszák. A bennszülött pápuák ügyes
vadászok, íjaikkal elképesztő biztonsággal
lőnek. Évszázadok óta vadásznak erre a
madárra, napjainkban is ezt teszik, hogy
tollát fejdísznek használják.
A nyereségvágyó idegenek oly sokat
felvásárolnak a színpompás tollakból, hogy
már-már veszélybe sodorták az állományt.
Dürgéskor egyszerre 20-30 színes hím gyűl
össze a nagy fákon, és egymástól távol eső
ágakat csupaszítanak meg a levelektől.
Pompázó tollazatukat messziről látják a
tojók meg a pápuák. A hímek hangos
kiáltással is felhívják magukra a figyelmet. Egyik ágról a másikra repülnek,
szárnyukat kitárják, a reggeli, déli, délutáni napfényben egyszerre, ütemesen
mozgatják le-fel aranyosan csillogó tollpamataikat. Minden fajuknak erős a lába.
Ha az élelemszerzés megkívánja, fejjel
lefelé is biztosan tudnak kapaszkodni az
ágakon.

közép-európai díszfák és díszcserjékről írt
határozóját, A Colour Atlas of Flowering
Trees and Shrubst. Vera néni önmagáról
szakmai pályájának csúcsán is szerényen így
vallott:
„…én mindig azt mondom, hogy növényrajzoló vagyok, tehát nem művész, s nem is
tudós, hanem a természetnek egy alázatos
másolója. Az én munkám a megfigyelés és a
valósághoz hű visszaadás.”

Az édesanyámnak küldött aszparágusz-akvarellje asztalom felett őrzi emlékét.
A kerti fák közt álmatag ődöngött
Az ősz, s szelíd és hervadt illatú
orsójából a szőke, szomorú
Fák hűs hajába bús parfőmöt öntött.

S a billentfejű, nagy, komor fatönkök
Hallgatták, hogy zokog a halkszavú
Szél, mint egy arany flóta, mint a bú,
S távozó léptek messze zaja döngött.

Veszem a szót a 88 éve, 1928. november
7-én meghalt Tóth Árpádtól, a szomorúság
költőjétől. A vén magyar hegyével biztatlak
Téged is, kedves Olvasóm, ősz hegyek
csodálatára.

A vén magyar hegy csöndes és borús,
Hervadt piros levéllel koszorús,
Az őszi nap rubinttal gyújtja fel,
S a szőlőfürt a csöndben énekel:…
*
Az este csöndes, elmúlt a szüret,
A felhők bús járása alacsony,
A vén szőlőhegy zordan felmered,
Viharra vár a néma Badacsony.
Őszi villámok sárga fénye lobban,
S az avaron rubint gyíkokat űz,
És felneszel, s dúdolni kezd titokban
A hegytetőn rakott venyigetűz…
Őszi tüzek rőt lángjába révedve, maradok
kiváló tisztelettel.
Kelt 2016-ban, az ’56-os forradalom leverése után hatvan évvel

Kis paradicsommadar www.offforever.blog.hu
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Volt egyszer egy Communitas kör

egyetemisták általános műveltségi színvonalának az emelése volt. Oktatási
időszakban
kéthetente került sor összeHárom évtizeddel ezelőtt, 1986. november
6-án három lelkes orvostanhallgató közös el- jövetelre a fiúbentlakás tanulószobájában a
határozása nyomán, mások segítségével és tá- hazai értelmiség ismert képviselői köréből
mogatásával alakult meg a Marosvásárhelyi meghívott vendégek részvételével. A terOrvosi és Gyógyszerészeti Intézet diákfolyói- vezett programot közösen állítottuk össze, és
rata keretében a Communitas kör. Az iro- alapító-szervező társaimmal együtt (Pávai
dalmi jellegű önképzőkör célja az Zoltán, Seres-Sturm Róbert) leosztottuk az
találegyes
kozókkal kapcsolatos teendőket,
valamint az általános feladatokat.
„Visszaemlékszem, hogy sokszor
állt
a
hallgatóság egy
elegendő
része
szék hiányában.
Nagy volt az
érdeklődés, pedig
kockázatosnak tűnt
részt venni az
összejöveteleken.
Nem lehetett tudni,
ki kit figyel, nem
hívat-e egy elvtárs
másnap” – idézem
az egyik rendszeres résztvevőt a
kör megalakulásának a tizedik évfordulójára kiadott
emlékkönyvből. A
kötet alapjául szolgált az eredeti
Communitas-emlékfüzet,
amely
összesen harmincA Communitas kör második évfordulójáról a Communitas-emlékkönyvben
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Dr. Ábrám Zoltán

Cs. Gyimesi Éva bejegyzése a Communitas kör emlékfüzetébe

nyolc találkozó krónikája 1986 novembere és
1989 májusa között. Művelődéstörténeti
jelentőségét alátámasztja, hogy a meghívottak gondolatait, némely esetben verseit, novelláit tartalmazza. „Egy válságos korban
létrehozott és folyamatosan működtetett
egyetemistacsoportosulásnak állít emléket,
szellemi kisugárzása messze túlhaladja a
maga határait” – olvasható az emlékkönyv
előszavában.
A kör első találkozójára 1986. november
24-én került sor, legelsőnek Mészáros József
könyvtárost hívtuk meg. Utólag elemezve,
szinte jelképes, hogy második meghívottunk
Markó Béla volt, míg az emlékfüzetben az
utolsó Domokos Géza. Előbbinek az ajánlásából
idézek
a
Communitasemlékkönyvből: „Most éppen a jövőből
szólok. Abból a jövőből, amely olyan amilyen, de az álmodozók, a kitartók, a maradók,
a szervezők és szervezkedők nélkül ez sem
lenne. Közéjük tartoznak a Communitas
álmodozói is. Akkor, amikor még nem látszott az alagút vége – most vajon látszik-e
igazán? –, irodalmi, művelődési, szellemi
körökben körbeülni, szolgálatos szemek és
fülek elől rejteni a fényt és a hangot: kicsiny
tettecske volt talán, de ebből nőtt ki mindaz,
ami van”.
A kiemelt ellenzékinek, disszidensnek
számító Cs. Gyimesi Éva jelenléte lett a leg-

emlékezetesebb. Az 1989. április 3-i köri
találkozón száznál többen vettünk részt, számosan nem orvosisok. De másért vált felejthetetlenné számomra az aranykorszak utolsó
esztendejének áprilisa. Éspedig azért, mert
akkoriban gyakran látogattam el a Borsos
Tamás utcába, pedig még nem oda szólt a
buletinem. A Communitas kör létrehozásával
és működtetésével szinte párhuzamosan
folyó megfigyelésem ekkor „gyümölcsöt termett”. Az I/B ügyosztályt irányító Bordea
Sabin őrnagy jóváhagyásával 1989. április
24-én Pocan Ştefan őrnagy, egyetemi
főszekus
írásbeli
figyelmeztetésben
részesített. Az előző évben már megfogalmazott, szorosabb megfigyelésemre vonatkozó
cselekvési tervezet vádpontjai alapján: irodalmi érdeklődés és nacionalista tartalmú írások, kapcsolattartás az állambiztonsági szerv
figyelmében álló személyekkel, ellenséges
magatartás.
Ma a Communitas (Alapítvány) egészen
más. Még szerencse, hogy éppen idejében
véget ért a diktatúra, és bekövetkezhetett a
„reinkarnáció”. Egykori meghívottaink
közül sokan már nincsenek az élők sorában,
tisztelettel adózunk nekik. És köszönettel
minden
meghívottnak,
résztvevőnek,
segítőnek, akár szurkolónak is. Velük együtt
bízom abban, hogy a Communitas kör
működtetése nem volt hiábavaló.

Élő bolygó jelentés: csökkentek az állatfajok populációi

Sokkal kevesebb lett az állat és több
az ember az elmúlt 40 évben a Természetvédelmi Világalap (WWF) Élő
bolygó jelentése (Living Planet Report) szerint.

Az Élő bolygó jelentés szerint drasztikus
mértékben csökkentek az állatfajok populációi. A Földön élő gerinces fajok populációi
58 százalékos, a szárazföldi populációk 38
százalékos, míg az édesvizekben megfigyelt
populációk 81 százalékos csökkenést mutatnak az 1970-es adatokhoz képest.
Antal Alexa, a WWF Magyarország kommunikációs vezetője szerint az élő bolygó

index – amelyet a WWF 18 éve vizsgál – a
változás átlagos ütemét mutatja, nem egyenlő
az állatok egyedszámának eltűnésével, hanem
a populációk méretének csökkenését jelenti.
Több mint 3 ezer forráson alapul a jelentés,
amelyet kétévente adnak ki, és az 1970-es
adatokhoz viszonyítanak. A jelenlegi jelentés
2012-ig vizsgálja az adatokat és csaknem 300
hiteles kutatási jelentésre támaszkodik, hat
szervezet munkáját mutatja – tette hozzá.
Kiemelte: 58 százalékos a visszaesés több
mint 14 ezer populáció vizsgálatánál, ez azt
jelenti, hogy 58 százaléka tűnt el ezeknek
az állatoknak. Ez a tendencia, ha nem vál-

Mára már kihalt a kínai édesvízi delfin

Az Új-Zélandon élő huja 1907-re kihalt

erdekesvilagunk.blog.hu

toztatunk a csökkenés mértékén, akkor
2020-ra elérheti a 67 százalékot – hangsúlyozta.
Az 1950-es évektől a népességnövekedéssel párhuzamosan nőtt a szén-dioxid-kibocsátás, a műtrágyahasználat akkor kezdődött
el, a tengeri halászat és az esőerdők irtása
akkor öltött drasztikus méreteket. Az ökológiai lábnyomunk – vagyis mindaz az emberi
tevékenység, amelynek erőforrásigényei vannak – az 1970-es években lépte át azt a pontot, amely óta már úgy használjuk ezeket az
erőforrásokat, hogy azok nem képesek
megújulni – figyelmeztetett Antal Alexa.
Hangsúlyozta: a jelentés megmutatja azt is,
hogy mik lehetnek a megoldási lehetőségek.

Forrás: SciArt.eu

A jelenleg létező gyakorlatok, hatalmi és
intézményrendszerek nem felelnek meg a
fenntartható jövőnek, így nem biztosított
az unokáink, de még a gyerekeink jövője
sem az erőforrások terén. Márpedig a
világgazdaságunk a természeti erőforrásokra épül, és az emberek jóléte és egészsége
szintúgy.
Egyfelől a vállalatok felelőssége hatalmas,
ugyanakkor kormányszinten kellenek
elköteleződések ahhoz, hogy pozitív változást tudjunk elindítani. De mi magunk,
egyének is hozzájárulunk ahhoz, hogy tudatos,
fenntartható keresletet teremtsünk meg” –
hangsúlyozta a WWF Magyarország kommunikációs vezetője.
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Az OKTóBERI ÉVFORDULóK (1.)
című pályázat nyertesei:
NEMES MÁRIA, Marosvásárhely,
Munka u. 38/12. sz.
GÁLICZ MÁRIA, Marosvásárhely,
Pandúrok sétány 21/10. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
SCITOVSZKY; BÁRCZY; POTTIER;
GALGóCZY; BETHLEN; SHIRLEY.
kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.

Biobazár

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

Megfejtések
az október 28-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Hely és idő
Skandi: Sajnálom, uram, de nincs akkora
papírunk, amibe ezt az új autót becsomagolhatnánk.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
34. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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VÍZSZINTES: 1. Francia elnök, 100 éve született (Francois). 9. Keserű anyagok
orvosi neve. 10. … Baldwin (színész). 13. Publicista, 150 éve született (Sándor). 17.
Gyorsan. 19. Párosan árul! 20. A Kongói D. K. régebbi neve. 21. Merevség (latin). 22.
Mauna …, vulkán. 23. Fémpénz. 24. Máramarosi hegy. 25. Kis termetű ló. 26. Páratlan
csipet! 27. Cipész szerszáma. 28. Igevégződés. 29. Kicsinyítő képző. 30. Német személynévmás. 31. Nagyobb helyiség. 34. Cremonai hegedűkészítő család. 38. Errefele! 40.
Parkerdő. 42. A divatirány szerinti. 44. Mobiltelefon-márka. 46. Disznócomb. 48. Életem
apadó … (Ady). 49. … Montand, énekes, színész. 50. Befejeződött. 51. Bosszút áll. 53.
Zeusz egyik kedvese. 54. Térképész, tábornok, frankhamisító, 150 éve született
(Lajos). 55. Francia építész, 275 éve halt meg (Jean). 56. Üres tegez!
FÜGGŐLEGES: 1. Angol sziget az Ír-tengerben. 2. Lám. 3. Gauguin kedvenc szigete.
4. Drámai színésznő. 5. … de Valera (ír politikus). 6. Ritka (német). 7. … Pacino (színész).
8. A. Boito operája. 11. Francia származású vívómester, tornatanár, 150 éve hunyt el
(Ignác). 12. Politikus, MTA igazgatósági tag, 150 éve született (Bertalan, gróf). 13.
Olasz kikötővátos. 14. Focikupa névadója (Jules). 15. Francia területmérték. 16. Szuez
belseje! 18. Arrafele! 21. Rucafej! 22. Paripa. 24. Becézett Gregory. 25. Rovartojás. 27.
Dalbetét. 29. Keleti küzdősport. 32. Idegen női név. 33. Csodákkal teli. 35. Budapesti
sportklub. 36. Vegyileg semleges. 37. Szász természettudós, kőnyomdász, 150 éve halt
meg (Mihály). 39. Fába véső. 41. Órómai ruhadarab. 43. Huzal. 45. Lóbetegség. 47. Új
(német). 50. Néma vita! 52. Francia arany.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket november 17ig a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Hamvas Béla egyik
művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Nyári zápor – Gátlásos, gyámoltalan. 7. Kis véredény – Kutya. 8.
Lábízület – Sovány ló. 9. Szlovák, gúnyosan – A kén és rádium vegyjele. 11. Kacat – Klór
egynemű hangzói. 12. Színültig – Műsorszórás. 14. Asszonynévképző – Szibériai folyó.
15. Buzdít, rábeszél – Pódium. 18. Karám – Körtánc. 19. Piac – Szélhámos, imposztor.
22. Eme tárgy – A legvégén! 23. Padka – Tokaji borfajta. 25. Edényféleség – Zambiai,
ománi és vatikáni gépkocsijelzés. 27. Veszteség – Néma Zsóka! 28. Történelmi köz –
Hegycsúcs. 30. Fiatalos köszönés – Közterület. 31. Szakosztály, szekció – Észak-amerikai
vízesés.
FÜGGŐLEGES: 1. Gárdonyi egyik hőse – Mázol. 2. Kel – Hivatali helyiség. 3. Az
ezüst vegyjele – Seb szélei! 4. A panasz szava – Kissé telt! 5. Pásztordal, dicsőítő ének –
Újságra előfizet. 6. Bízik – Svéd színésznő (Greta). 10. Terjengős, bő – Hawaii köszönés.
13. Gyilkos vírus – Padlót súrol. 16. Európai nép – Nyak része. 17. Zóna – Szerves
oldószer. 20. Kedvelt női név – Indiai női viselet. 21. Segédszakács – Haver, cimbora. 24.
Ragadozó tengeri hal – Buli. 26. Mauna …, hawaii vulkán – Üvegdarab! 29. Üres mag!
– Patás állat.
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Ritmus nélkül nincsen élet

Cserey Csaba
könyvbemutatója

Kaáli Nagy Botond

„A Ritmus nélkül nincsen élet
című könyvet azért írtam meg, mert
úgy éreztem, hogy sok olyan dolog
van a világon, ami nem marad meg
mások számára. Én mint zenész
szeretném azokat az időket
feleleveníteni és hátrahagyni az
utókor számára – attól az időtől,
amikor kezdtem, napjainkig. Sok
zenésszel játsztam, és fontosnak
tartom, hogy sokukat megemlítve
tisztelegjek előttük az általam leírt
sorokban, de egyúttal az előtt a
világ előtt is, amiben éltem és élek.
Vannak örök emlékű pillanatok.
Amikor egy gondolat megfogant,
amikor egy másik ember által kimondott szó cselekvésre késztetett,
alkotásra, érzelmek kifejezésére.
Így születnek az értékek, így jött
létre ez a könyv is, kedves olvasó.
Egy szerény kis kötet, benne számomra a legnagyobb kinccsel:
találkozásokkal és zenével. Az eddigi életemmel. Volt benne sok
könnycsepp. Nem a keserűség
könnycseppjei csupán, hanem
szerencsére sokszor a meglepetésé,
az örömé, a gyönyöré is. Ezen
emlékekkel a kötetben üzenem
mindenkinek, ki e földre született
egyedi, értékes és pótolhatatlan
emberként, hogy egyetlen dolgunk van nekünk itt, ég és
föld között: szeretni, mit a
szívünk diktál. Az én életem
elválaszthatatlan attól, ami
szívemhez legközelebb áll. Az
én életem a ritmus, a dob, a dallam. És ezek nélkül nincsen élet”
– e szavakkal ajánlja kötetét az
olvasónak Cserey Csaba.
A szerző, művész- és becenevén
Csabcsi egyike a legismertebb
és
legelismertebb
hazai
dzsesszzenészeknek. Dobos és

Bálint Zsombor

Érvényesítette esélyesi státusát a
Galaci CSU elleni bajnoki
mérkőzésen a Marosvásárhelyi
CSU Medicina női röplabdacsapata. Bár Predrag Zucović
együttese nem kezdte igazán jól a
bajnoki idényt, az újonc galaciak
ellen
mégiscsak
könnyed
győzelemre lehetett számítani, s ez
végül be is következett. Azt azonban el kell mondani, hogy csak a
második és harmadik szettben volt
ez így egyértelműen, az elsőben egy
kissé „megtréfálták” szurkolóikat a
házigazdák, akik 16:9 után beleszundítottak a játékba, s amire
felébredtek, a vendégek már 19:17re (!) vezettek, többnyire a
marosvásárhelyiek
hibájából
szerzett pontokból. Ezen a kis kimaradáson
kívül
azonban
nyomasztó volt a hazai fölény,
beleértve az első szett elejét és
végét is.
A marosvásárhelyi csapatban
mindenki pályára lépett, akit fel
lehetett
írni
a
hivatalos
jegyzőkönyvbe, ki még az említett
nehéz időszakban, amikor a hazai
edző megpróbálta felrázni a csapatát, ki az utolsóban, amikor már

ütőhangszeres művész, számos
neves formációban fellépett az
elmúlt évtizedekben. Az 1958-ban
Gyergyószentmiklóson született
alkotó 1989-ben költözött Szatmárnémetire, ahol a helyi színház
munkatársa lett. 1970-ben hozta
létre első zenekarát, de ismertté
azután vált, amiután a Vox T
együttessel közösen feljátszott albumait kiadta az Electrecord, a ’80as évek elejétől pedig a Román
Televízióval működött közre. Az
azóta eltelt évtizedekben olyan, a
hazai és nemzetközi dzsesszéletben
legendás nevekkel koncertezett
együtt, mint Harry Tavitian vagy
Johnny Răducanu, egyéni projektjei
mellett pedig szívesen tart gyerekfoglalkozásokat, ismerteti meg a
legifjabb nemzedékekkel is az
ütőhangszerek varázslatos világát.
„Cserey
Csaba
egyike
a
legleleményesebb
romániai
dzsesszütősöknek, és egyben az
egyik kedvenc partnerem. Az
elmúlt tíz évben számos koncerten
játszottunk együtt duóban, trióban,
vagy az Orient Express nevű
zenekarom vendégfellépőjeként
Romániában,
Magyarországon,
Németországban,
Belgiumban,
Ausztriában és Törökországban
egyaránt” – nyilatkozta róla Harry
Tavitian dzsesszzongorista.
A művész nemrégiben könyvet
írt: a Ritmus nélkül nincsen élet
című
kötetet
ma
délután
Marosvásárhelyen is bemutatják a
második Freedom Blues Festival
keretében,
a
Sörház
utcai
Jazz&Blues Clubban. Az este 7
órától kezdődő eseményt Cserey
Csaba rövid, ütőhangszeres bemutatója követi, majd a fesztiválon
fellépő együttesek koncertjeivel
folytatódik a neves formációkat
felvonultató bluesfesztivál.

Félgőzzel

Évadkezdő bemutató
a Stúdió Színházban

A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem Magyar Kara november 8án, kedden 19 órától mutatja be a
Stúdió Színházban KIADJAMAGÁT című előadását Forgács
Péter rendezésében.
Forgács Péter a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem
színészmesterség tanára, 2009-ig a
Vígszínház rendezője. Budapesten
és vidéken egyaránt rendezett
klasszikus és kortárs darabokat.
A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem végzős színészosztályával különleges előadáson dolgozik a Köteles utcai Stúdió
Színházban.
Kötetlen rögtönzésekre alapozva,
saját történetekből, élményekből,
helyzetekből merítve jeleneteket
hoznak színre. Család, gyerekkor,
első szerelem, első személyes
tapasztalatok,
első...
Első.

színészhallgatók
játszanak;
jelmeztervező Nagy Eszter harmadéves látványtervező szakos
Dramaturg: Faragó
hallgató.
Zsuzsa;
osztályvezető
tanár:
Gáspárik Attila.
A bemutatót követően november
9-én és 23-án látható újra a produkció. A Stúdió Színház műsoráról
bővebb információ a www.
studioszinhaz.ro honlapon található.
Szeretettel várnak minden
érdeklődőt!
Jegyek vásárolhatók a Stúdió
Színház jegypénztárában minden
kedden 14-18 óra között vagy az
előadás helyszínén, kezdés előtt egy
órával. Jegyek foglalhatók a 0736
350 686 telefonszámon vagy a
jegy@studioszinhaz.ro
e-mailcímen. A nézők a lefoglalt jegyeket
legkésőbb előadás előtt fél órával
legyenek szívesek átvenni.

Emléktáblát kapott
Erőss Zsolt és Kiss Péter

Négy gyergyószentmiklósi hegymászó egy – a
Kancsendzönga csúcs lábánál álló – buddhista
kolostorban emléktáblát állított a hegyen
2013-ban elhunyt Erőss Zsolt és Kiss Péter
hegymászónak – írta szerdai számában a Krónika napilap.

A gyergyói hegymászók azt követően számoltak
be élményeikről, hogy hétfőn este hazaérkeztek az
emléktúráról. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület országos és gyergyói szervezetének felkérésére járták
be a Kancsendzönga alaptáboráig vezető utat, amelyen három évvel ezelőtt Erőss Zsolt és Kiss Péter is
haladt. A táblaállítók 188 kilométert tettek meg gyalog.
A helybéliek felajánlását elfogadva, buddhista szertartás szerint helyezték el a két hegymászó arcképét is
megjelenítő márványtáblákat a Kancsendzönga felé
vezető úton legmagasabban fekvő kolostorban, egy
Sherpa Gaun nevű faluban. Elmondták, hogy a faluba
bármely jó egészségnek örvendő ember eljuthat, így a
kolostor akár zarándokhellyé is válhat.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 5. forduló: Marosvásárhelyi
CSU Medicina – Galaci CSU 3:0 (25:21, 25:11, 25:11)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal-csarnok, 250 néző. Vezette:
Nicolae Sârb (Zilah), Răzvan Lupuşan (Nagybánya). Ellenőr: Traian Marinescu (Bukarest).
CSU Medicina: Pucarević, Iancu,Teianu, Rusu, Klarić, Dobriceanu (Cauc, Varga, Buterez, Arniceru, Babaş, Petra). Liberó:
Molnar (Rancz).
CSU Galac: Dudnic, Chirilov, Ivan, Marian, Cazamir, Todaşcă
(Petre). Liberó: Foca.
A női röplabda A1 osztály 5. fordulójában: Lugosi CSM –
Bukaresti Dinamo 3:2, Bákói Ştiinţa – CSM Târgovişte 3:1,
Jászvásári Penicilina – Bukaresti CSM 3:0, SCM Piteşti –
Karácsonkői Unic 1:3, SCMU Craiova – Balázsfalvi Alba Volei 0:3.
Az állás: 1. Balázsfalva 14 pont, 2. Bákó 13, 3. Târgovişte 12, 4.
Bukaresti CSM 10, 5. Dinamo 9, 6. Karácsonkő 7, 7.
Marosvásárhely 6, 8. Jászvásár 6, 9. Piteşti 6, 10. Lugos 4, 11. Galac
3, 12. Craiova 0.

egyáltalán nem forgott veszélyben
a siker. Tény, hogy a meccset
csupán két kezdővel zárta a Medicina.
A találkozón hivatalos statisztika
nem készült, ezért csak benyomásokra hagyatkozhatunk, azonban
tetszett Varga és Cauc játéka, jobban, mint a kezdőben a posztjukon
beküldött Teianué vagy Dob-

Sokunknak akadhat ezekhez a
kulcsszavakhoz kapcsolódó személyes élményünk, hozzáfűzni való
történetünk. Van-e bennünk annyi
bátorság, hogy feltárulkozzunk? A
történeteket szaggatottság, dinamikusság jellemzi. Képeit nem az
időrendi sorrendhez, sem a
folytonossághoz való ragaszkodás
határozza meg; részleteikben
sokrétűek, helyenként homályosak,
helyenként élesek, játékosan szubjektív teret és időt alkotva. A
történetmozaikból lassan állnak
össze a képek, míg végül a rendszerváltás generációja mutatkozik
meg, kiadja magát.
Az előadásban Bálint Örs Hunor,
Dunai Júlia Veronika, Gaál Attila
Csaba, Gyarmati Éva, Hollai-Heiser
Anna, Illés Alexa, Kozma Gábor
Viktor, Tóth Szilvia Lilla, Wessely
Zsófia Anna másodéves magiszteris
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riceanué. A bajnokság a hét
végén folytatódik, a CSU Medicina vasárnap Târgoviştén lép pályára, ahol amiatt is roppant nehéz
dolga lesz, hogy a bajnokesélyesnek is számító házigazdák
meglepő vereséget szenvedtek
Bákóban. A 13:30 órakor kezdődő
mérkőzést a Digi Sport is műsorra
tűzte.

Köllő Zsolt, az emléktúra vezetője felidézte: amikor
megérkeztek a Kancsendzönga lábához, nagy volt a
csend, csak a szél lobogtatta az imazászlókat, a látvánnyal pedig nem lehetett betelni. „Mély hálaérzet
tört fel belőlem, amely köszönettel és könnyekkel
párosult, majd közösen imádkoztunk Erőss Zsolt és
Kiss Péter lelki nyugalmáért, hiszen ez a hely az ő
sírhelyük” – idézte a Krónika Köllőt.
Fülöp László arról számolt be, hogy több olyan emberrel találkoztak, akik – látva kabátjukon Erőss Zsolt
képét – felismerték a magyar hegymászót, és mosolyogtak. Sokan nem is tudták, hogy meghalt. „Az
egyik házigazda hölgy azt is elmondta, nála is megálltak egy teára, úgy, mint mi” – idézte Fülöp László.
A Csíkszeredában született, Gyergyószentmiklóson
felnőtt Erőss Zsolt a gyergyói hegyekben tanult meg
sziklát mászni. A minden idők legeredményesebbnek
tekintett magyar hegymászója Kiss Péterrel 2013.
május 20-án tűnt el a Himalájában, miután megmászták a Nepál és India határán található 8586
méteres Kancsendzöngát. (MTI)

Hétvégi sportműsor

LABDARÚGÁS. Az 1. ligás bajnokság 15. fordulójában:
Marosvásárhelyi ASA – USK Craiova (szombat, 18 óra).
A 3. liga V. csoportjának 11. fordulójában: pénteken 14 órától:
Marosvásárhelyi ASA II – Lénárdfalva (Trans-Sil stadion, 2-es pálya);
szombaton 14 órától: Radnót SK – Pusztadaróc, Szászrégeni Avântul –
Beszterce FC.
A 4. liga 12. fordulójában: Szováta – Marosvásárhelyi Juvenes, Kutyfalva – Marosoroszfalu, Marosvásárhelyi Gaz Metan – Marosvásárhelyi
Atletic (meggyesfalvi pálya), Marosludas – Marosvásárhelyi MSE,
Erdőszentgyörgy – Dános, Nyárádtő – Nagysármás, Ákosfalva – Náznánfalva. Valamennyi mérkőzés szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik.
Nyárádszereda szabadnapos.
KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga 7. fordulójában: Nagybányai
Municipal Olimpic – Marosvásárhelyi Maros KK (szombat, 17 óra).
A női Nemzeti Liga 8. fordulójában: Galaci Phoenix – Marosvásárhelyi
Sirius (vasárnap, 17 óra).
RÖPLABDA. A női A1 osztályú bajnokság 6. fordulójában: CSM
Târgovişte – Marosvásárhelyi CSU Medicina (vasárnap, 13.30 óra, TV:
DigiSport).
KÉZILABDA. A női A osztályú bajnokság B csoportjának 7. fordulójában: Marosvásárhelyi Mureşul – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC
(ligeti sportcsarnok, vasárnap 17 órától).

A labdarúgó 1. liga 15. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

November 4, péntek:
* 17.30 óra: Medgyesi Gaz Metan – Jászvásári CSM Politehnica
November 5., szombat:
* 15.30 óra: Voluntari FC – Concordia Chiajna
* 18.00 óra: Marosvásárhelyi ASA – USK Craiova
* 20.30 óra: Temesvári Poli ACS – Bukaresti Dinamo
November 6., vasárnap:
* 18.00 óra: Astra Giurgiu – Zsilvásárhelyi Pandurii
* 20.30 óra: Bukaresti FCSB – Konstancai Viitorul FC
November 7., hétfő:
* 20.30 óra: Kolozsvári CFR – Botoşani FC
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Look TV/Plus, a DigiSport
és a DolceSport.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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)

A MAROSVÁSÁRHELYI HALLÁSGONDOZÓ és TINNITUSKEZELÉSI KÖZPONT megnyitotta Maros megye egyetlen
hallókészülék-javító és illesztékgyártó laboratóriumát. Szolgáltatásaink: fülzúgásvizsgálat és lézeres kezelés, hallásvizsgálat, az egészségügyi pénztár által támogatott hallókészülékek, tanácsadás,
hallókészülék-javítás, illesztékek, elemek, zajvédő füldugók. Tel.
0265/435-494, cím: 1989. December 22. út 48. szám, a Triumf vendéglő közelében. (18108)

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

JÓKÍVÁNSÁG

Marosvásárhelyre, SOMODI ILONÁNAK,
a legdrágább nagymamának, édesanyának, anyósnak és feleségnek
születésnapja
alkalmával jó egészséget,
hosszú, boldog életet
kíván tiszta szívből
unokája, Anna, lánya,
Emese, veje, Levente,
fia, Zoltán és férje,
János. (57260)

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)

CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű személyt alkalmazunk. Tel.
0745-668-883. (57068-I)

A ROMARIS KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET építkezési gépekre és TAKARÍTÓNŐT. További információ a 0265/446-133-as
telefonszámon. (18146-I)
TAKARÍTÓCÉG alkalmaz NŐKET és FÉRFIAKAT külföldi kiszállási lehetőséggel. Tel. 0740-280-126. (57184-I)

ADÁSVÉTEL
VÁSÁROLUNK festményt, ezüstöt,

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

A BONUS PASTOR ALAPÍTVÁNY két teljes állást hirdet: TERÁPIÁS MUNKÁS és PR/FR SZAKEMBER. A jelentkezés feltételeiről
a www.bonuspastor.ro honlapon és a https://www.facebook.com/BonusPastor-Foundation-112245418823117 oldalon lehet tájékozódni. Jelentkezési határidő: 2016. november 10., 12 óra. (18205-I)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0749-761-

VARRODA alkalmaz VARRÓNŐKET, MESTERSEGÉDET (nőt)
és MUNKATÁRSAT minőségellenőrzésre, csomagolásra, végterméktisztításra stb. Tel. 0742-298-872. (18137-I)

pacitású fejtőgép. Tel. 0747-480-255.

A KOVÁCS PÉKSÉG tapasztalattal rendelkező PÉKEKET és
PÉKSZAKMÁT tanulni vágyókat alkalmaz. Tel. 0744-403-114.
(18202)

SZOBALÁNYI/SZOBAFIÚI állás NÉMETORSZÁGI HOTELEKBEN. Német nyelvtudás és tapasztalat nem szükséges. Ingyenes kiutazást és szállást biztosítunk. Jelentkezzen telefonon:
0740-223-377, hétfőtől péntekig 9-16 óra között. (58867)
MŰBÚTORASZTALOST alkalmazunk azonnali kezdési lehetőséggel. Telefon: 0723-244-200. (sz.-I)

ROMÁN-AMERIKAI CÉG alkalmaz előnyös feltételek mellett
TERVEZŐT, RAJZOLÓT, SZERSZÁMLAKATOST, ESZTERGÁLYOST, MARÓST. További információ a következő telefonszámon:
0729-142-792. Az önéletrajzot a cég székhelyén lehet benyújtani, a
Bodoni/Budiului utca 66/A szám alatt vagy e-mailben elküldeni a
barna.szilagyi@plasmaterm.ro e-mail-címre. (18209-I)

ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST és AUTÓFESTŐT. Tel.
0745-832-391. (18215-I)

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

A marosvásárhelyi ATLAS COMPANY cég alkalmaz MÉRNÖKÖT/MESTERT építkezésbe. Tel. 0265/312-923. (58911)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat) SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, SZOBALÁNYT,
KARBANTARTÓ MUNKÁST/SZAKEMBERT. Tel. 0722-268866. (58830)

SAJÁT HŐKÖZPONTOK, GÁZKAZÁNOK ellenőrzését, javítását vállaljuk előnyös áron. Tel. 0742-478-112. (18219)

SZEMÉLYZETET alkalmazunk SZERENCSEJÁTÉK-TEREMBE, valamint PULTOSOKAT. Betanítási lehetőséget ajánlunk.
Tel. 0754-546-785. (18212)
A ROSEN-GARDEN vendéglőbe SZAKÁCSOT vagy SEGÉDSZAKÁCSOT alkalmazunk. Tel. 0722-396-115. (57273-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)

KFT. alkalmaz RAKODÓMUNKÁST itallerakathoz. Érdeklődni a
0740-019-089-es telefonszámon. (18222-I)

ALKALMAZUNK 20-40 év közötti hitelesített BIZTONSÁGI
ŐRT motiváló fizetéssel. Tel. 0731-021-371, 0745-233-313. (18223I)

KERESÜNK MUNKATÁRSAKAT mozgó GYORSÉTTEREMBE shaorma, hamburger, grillcsirke eladására. Fizetés mellett
százalékot adunk az eladásból. Előnyben a jogosítvánnyal rendelkezők. Érdeklődni a 0744-364-791-es vagy a 0744-795-054-es telefonszámokon. (18224)

A DUBLIN POKER CLUB KFT. alkalmaz PIZZÁST, SEGÉDSZAKÁCSOT, BÁROST. Fizetés mellett százalékot adunk az eladásból. Érdeklődni a 0744-364-791-es vagy a 0744-795-054-es
telefonszámokon. (18224)

ALKALMAZUNK dízelpumpákat és porlasztókat javító marosvásárhelyi műhelybe MUNKATÁRSAT. Betanítását vállaljuk. Érdeklődni a 0744-607-000-s telefonszámon. (-I)

147,

(57145)

0743-595-124,

0365/432-506.

ELADÓ szilva- és almapálinka. Tel.

0751-409-097. (57150)

ELADÓ héjatlan tökmag és nagy ka(57083-I)

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

VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen
régiséget.
Tel.
0731-309-733.
(57166)
ELADÓ gyümölcsfacsemete. Tel.
0744-263-566. (57196-I)
ELADÓ 4 darab téli gumi (165/70 - R13
típus)
1300-as
Daciához,
kitűnő
állapotban. Ára: 270 lej. Tel. 0365/408749. (57198)
ELADÓ korpa a koronkai malomnál
– 19 lej/25 kg-os zsák. Tel. 0722-356303, 0722-396-107. (56684-I)
VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744474-863. (56818)
ELADÓ tűzifa: gyertyán, csere. Tel.
0747-594-011. (57137)
TŰZIFA eladó. Tel. 0749-556-815.
(57137)
ELADÓK termopán ablakok. Tel.
0742-977-535. (57261-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MUNKALEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSI SZAKTERÜLETEN
szorgalmas, dinamikus, kommunikatív, fejlődést kereső személyeknek. A szakmai fejlődéshez minden feltétel biztosított: képzés, útmutatás, támogatás, motiválás. Kiemelkedő kereseti lehetőség,
szakmai sikerek első pillanattól! További információkért hívjon a
0723-584-831-es telefonszámon. (sz.-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe ELADÓNŐT és KASSZÁSNŐT. Tel. 0744-681-130. (18226-I)

HOLLANDIÁBA keresek női, szakképzetlen munkaerőt; Németországba KŐMŰVESEKET és SEGÉDMUNKÁSOKAT (bontásra). Indulások novemberben. Tel. 0753-837-335. (57305)
MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény

A Maros Megyei Tanács versenyvizsgát tart egy
megüresedett vezető köztisztviselői – ügyvezető
igazgatói – állás betöltésére a Maros Megyei Tanács Műszaki Igazgatóságán.
A versenyvizsgát a Maros Megyei Tanács székhelyén, Marosvásárhelyen, a Győzelem tér 1. szám
alatt tartják.
Az írásbeli vizsga 2016. december 6-án 10 órától,
az állásinterjú december 9-én 14 órától lesz.
A jelentkezőknek meg kell felelniük a közalkalmazottakra vonatkozó, utólag kiegészített és módosított, újrakibocsátott 1999. évi 188-as
törvény 66. cikkelyében megfogalmazott minden
feltételnek.
A sajátos feltételek, a könyvészet és a pályázati
dosszié iratainak jegyzékét kifüggesztették az intézmény székhelyén és tanulmányozható a
www.cjmures.ro honlapon.
A dossziékat jelen hirdetésnek Románia Hivatalos
Közlönyében való közzétételétől számítva 20
napon belül kell benyújtani a Maros Megyei Tanács székhelyén.
Bővebb felvilágosítás a 0265/263-211-es telefonszámon, az 1233-as, 1234-es, 1236-os mellékállomáson.
Péter Ferenc elnök

Paul Cosma jegyző

ELADÓ egy 3x4 méteres perzsaszőnyeg, egy fürdőkád, egy balos
főzőkályha. Tel. 0770-850-539. (57266)
ELADÓ 2012-es évjáratú Dacia Duster 1.6-os, benzines, Euro 5-ös,
55.000 km-ben, sok extrával, valamint 2013-as évjáratú Dacia Dokker
1.5-ös, dízel, 5 személyes, Euro 5ös, extrákkal. Beszámítok olcsóbb
autót is. Tel. 0722–967-539. (H.N.-I)
KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0752578-568. (57263)
KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0753590-792. (57263)
KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0758641-927. (57263)
ELADÓ gázkonvektor (3 hónapig
használt) és irodabútor nagyon jó állapotban. Tel. 0749-520-805. (57282-I)
ELADÓ 1997-es gyártású VW Polo 1000
cm3-s motorral, forgalomba íratva, az
iratok rendben vannak. Tel. 0748-126138. (57280)
ANASTASIA
javasasszony
Marosvásárhelyen van. Felold
átkokat, kötéseket, kigyógyít
az alkoholizmusból, epilepsziából, psoriasisból, újraegyesít
családokat, kigyógyít azokból a
betegségekből,
amelyekből
az
orvosok nem tudnak. Minden
problémát garantáltan megold.
Erzsébet nagyon hálás Anastasiának,
mert gyógyírekkel sikerült kigyógyítania az epilepsziából.
Hívja bizalommal a 0744-218-933,
0764-106-694-es
telefonszámon!
(Engedéllyel rendelkezik.)
(Fizetett hirdetés: 57268)
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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Fájó szívvel emlékezünk drága
testvérünkre,
id.
SZŐCS
JÁNOSRA halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Testvérei: Sanyi,
Etus, Cica. (57154)

ELADÓK szőrmesapkák. Tel. 0743870-554, 0365/409-634, 0740-892267. (57285-I)

HŰTŐK és FAGYASZTÓK javítása
garanciával, lakásán is. Tel. 0740-967114. (56945)

ELADOM/ELCSERÉLEM bécsi Bölendorfer zongorámat. Ára 800 lej,
ajánlatokat várok. Tel. 0744-951-396.
(57290-I)

FESTÉST, FAJANSZOZÁST, PARKETTÁZÁST, SZIGETELÉST vállalok. Tel.
0742-833-967. (57009)

ELADÓK kicsi és nagy koporsók,
komplett ajtó és ablak, asztalosgépek, boroshordók, fakanapé, asztal
és székek, nyolc véka dió. Kiadó
szoba nyugdíjasnak. Érdeklődni naponta a 0265/213-678-as telefonszámon, 10-18 óra között. (57300)

LAKÁS
KIADÓ nyaraló szilveszterre Homoródfürdőn.
Tel.
0752-061-882.
(57256-I)
ELADÓ lakás: 2 szoba, konyha központban, közös udvaron. Tel. 0743-870554, 0740-892-267, 0365/409-634.
(57285-I)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Mihálydeák Péter
névre szóló autóbuszbérletem. Semmisnek nyilvánítom. (57278)
ELVESZTETTEM Demeter Izabella
Iringó névre szóló autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (57291)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(57062)
TERMOPÁN, szalagfüggönyök és
redőnyök szerelése és javítása. Tel. 0744504-536. www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl (58859)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (56732-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok:
kapu, garázsajtó, ablakrács stb. Tel.
0744-966-747. (56798)
FELKÉSZÍTEK matematikából és informatikából. Tel. 0741-460-304.
(56428)

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

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18206-I)
KÉSZÍTÜNK, javítunk: tetőt, csatornát,
lefolyót, vállalunk ácsmunkát. Tel. 0752377-342. (57102)
INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzsmirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűségmérés.
Előjegyzés telefonon: 0740-158-526,
0265/311-771. (57232-I)
ÚJRA MŰKÖDIK a jeddi pálinkafőző.
Tel. 0745-256-040. (57267)
HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846011, 0365/801-517. (56782)
ALKALMAZUNK NYUGDÍJAS PEDAGÓGUST (óvónőt, tanítónőt, tanárnőt) napi 3-4 órára. Tel.
0742-010-627. (57284-I)
SZŰCSMUNKÁT vállalok. Tel. 0743870-554, 0365/409-634, 0740-892267. (57285-I)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (57292-I)
ANGOL NYELVTANÍTÁST vállalok
bármilyen szinten, minden korosztálynak. Tel. 0723-089-808. (57293-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (57296)

MŰKÖDIK a kakasdi pálinkafőzde.
Szeretettel várunk mindenkit. Tel. 0753067-099. (57299)
A NAGYERNYEI KORONA KING
SZAKÁCSOT alkalmaz. Tel. 0737507-020. (57304-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Kegyelettel emlékezünk halálának 4. évfordulóján a magyarbükkösi születésű id. BALLAI
GYÖRGY volt marosvásárhelyi
lakosra. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerető felesége, gyermekei és azok családja. (57154)

Szomorú szívvel emlékezünk november 4-ére, amikor már 5 éve
eltávozott az élők sorából id.
SZŐCS JÁNOS (Öcsi), az Elektromaros volt dolgozója. Emléked
örökké élni fog. Nyugodj békében! Felesége, Márta, lánya, Zsuzsi és unokája, Orsi férjével.
(57179)

A bánat, a fájdalom örökre megmarad, velünk lesz szép emléked, az idő bárhogy halad.
Szomorú szívvel, könnyes szemmel emlékezünk november 7-én
VARGA ÖDÖNRE halálának első
évfordulóján. Emlékét örökre szívünkbe zárjuk. Bánatos édesanyja, megtört felesége, húga és
családja, lánya és családja. Emléked legyen áldott, nyugalmad
csendes! (57244)

Fájó szívvel emlékezünk november 7-én VARGA ÖDÖNRE halálának első évfordulóján. Emlékét
örökre szívünkbe zárjuk. Anyósa
Madarasról, sógora, Ferike, sógornője, Kati és családjuk.
(57244)

Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.
Fájó szívvel emlékezünk, hogy felejthetetlen leányunk, GIERLING ÉVA drága szíve
november 3-án már négy éve megszűnt
dobogni.
Áldott, szép emlékét szívébe zárva őrzi
a család. (57212-I)

A múltba nézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Arany volt a kezed,
munka az életed, Isten hívott, mert szeretett. Megállt a szíved, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott.
Szemünkben könnyel, szívünkben örök
fájdalommal emlékezünk november 4-én
id. JÁNI ZOLTÁNRA halálának 11. évfordulóján.
Bánatos felesége, négy gyermeke
családjukkal és a négy unoka. (57061)
Mint egy gyertyaláng, úgy lobbant el az
élet, mint egy gyors folyó, rohannak az
évek.
Fájdalommal emlékezünk november 7én egyetlen gyermekünkre, PĂCURAR
RUDOLFRA (Rudi) halálának 20. évfordulóján.
Nyugodjál békében!
Szülei. (57289)

Fájdalommal, de Isten akaratá-

Őszinte részvétünket és mély

hogy a szeretett testvér, nagy-

gyászoló családnak a maros-

ban

megnyugodva

tudatjuk,

néni és rokon,

MÉSZÁROS ERZSÉBET

a Ferences Világi Rend tagja

életének 82. évében átadta halhatatlan lelkét Teremtőjének. Teme-

tése pénteken, november 4-én 13

Mondta nekik Jézus: „Én vagyok
a feltámadás és az élet, aki hisz
énbennem, ha meghal is, él; és
aki csak él és hisz énbennem,
soha
meg
nem
hal”.
(János 11:25-26)
Hittel teli szívvel emlékezünk dr.
BAKÓ LÁSZLÓ ÁRONRA (19412006), aki már tizedik éve, hogy a
mennyországban él. Szívünkben
őrizzük emlékét, nyugodjon békében! Szerettei. (57288)

ELHALÁLOZÁS
Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt;
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi utakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk
A LÉLEK ÉL: találkozunk!
(Arany János)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
dédnagyapa,
FELSZEGHI ISTVÁN
ny. gyémántokleveles
építészmérnök,
a Maros Megyei Építkezési
Tröszt volt vezérigazgatója
2016. november 1-jén, 94. évében
megpihent. Temetése 2016. november 5-én 14 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
A gyászoló család. (-I)

órakor lesz a római katolikus te-

mető felső kápolnájából.

Gyászoló szerettei. (57279-I)

együttérzésünket fejezzük ki a
vásárhelyi

KISS

SÁNDOR

elhunyta miatt érzett fájdal-

mukban. Nyugodjon békében!
Kónya

lányai:

Gézáné
Rudolf

(Baba)

és

Ibolya

és

Kövesdy Kónya Enikő Elíz és
családjuk,

valamint

Rózsika

és

Németországból. (v.-I)

Baier

családja

Szomorú szívvel, de Isten akara-

tában megnyugodva búcsúzunk

a szeretett édesanyától, nagyma-

Szomorúan

testvértől, közeli és távoli rokon-

szeretett

mától,

tól,

anyóstól,

anyatárstól,

ADORJÁNI ARANKÁTÓL
szül. Kováts.

Szerető szíve életének 86. évé-

ben megszűnt dobogni. Utolsó

útjára kísérjük november 5-én 13

órakor a marosvásárhelyi református temetőben.

értesültünk

kolléganőnk, Máthé Rozália

ÉDESANYJÁNAK

haláláról.

Isten

nyugtassa

békében és adjon családjának
megnyugvást!

Őszinte részvéttel, az Ariel
Színház
(sz.-I)

munkaközössége.

A gyászoló család. (57307-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély

együttérzésünket

és

őszinte részvétünket fejezzük
ki

dr.

Máthé

kolléganőnknek

Rozália

szeretett

ÉDESANYJA elhunyta miatt
érzett fájdalmában.

A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem közössége. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket

fejezzük

ki

mindazoknak, akik özv. IMREH
MÁRTONNÉT
MARGIT

elkísérték,
helyeztek

szül.

BALOGH

sírjára

virágot

utolsó

és

útjára

fájdalmunkban

osztoztak. A gyászoló család.
(57247)
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A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
szervezésében
az őszi nagytakarítás
2016. november 7. és december 12. között zajlik.

Az őszi nagytakarítás programja:
November 7-én: Észak, Prahova, Liget, Homoród, Szamóca, Orgona, Tolsztoj, 1989. December 22.,
Bükk, C. R. Vivu, Székely Vértanúk, Asztalos, Esthajnalcsillag, Béke.
November 8-án: G. Coşbuc, Építők, Gyöngyvirág, Grigorescu, Kornisa sétány, Gh. Marinescu, D.
Cantemir, Dr. Ciugudeanu, I. Dumitrache, Hajnal-Ioan Bob, Tető, Köcsög, Cserjés, Argeş.
November 9-én: Nyár, Kőrösi Csoma Sándor, H. Coandă, Gábor Áron, Szegfű, Posada, Somostető,
Erdő, Trébely, Fülemüle.
November 10-én: M. Viteazul, Kollégium, Brigádos, N. Iorga, Vár sétány, Ana Ipătescu, Mogyorós,
Csibin, Bazsarózsa, V. Babeş. A. Şaguna, Azuga, Cosmin, Nagy Pál.
November 11-én: Hévízi, Avram Iancu, Régi Kórház, Palás köz, Visói, Forradalom, Köztársaság,
Aranyos, Motru, Vlahuţă, December 30., Küküllő, Mărăşti, Mărăşeşti tér.
November 12-én: Eminescu, Brăila, Rózsa, Csillag köz, Beszterce, Călăraşilor, Kinizsi Pál, Sinaia.
Mint minden alkalommal, ezúttal is a polgármesteri hivatal biztosítja a hulladék elszállítását. Az
ingatlantulajdonosok, tulajdonosi társulások kötelesek időben kitakarítani a háztáji gazdaságokat,
udvarokat, a tömbházak körüli területet és a zöldövezetet. A hulladékot a járdaszélre, a
szállítójárművekkel könnyen megközelíthető helyre kell kitenni egy nappal a meghirdetett időpont
előtt. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felkéri azokat, akik most metszik a fákat, hogy az
ágakat külön csomóba rakják, másként nem viszik el a helyszínről. A szemetet a meghirdetett napon
szállítják el a polgármesteri hivatal illetékesei. A program az időjárás függvényében módosulhat.
A polgármesteri hivatal bel- és külkapcsolati osztálya

Rágcsálóirtás

A Coral Impex Kft. felhívja
a lakosság figyelmét, hogy november 8 – november 11. között (rossz idő esetén több
napon át) Marosvásárhely
közterületein rágcsálóirtásra
kerül sor a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatallal kötött
2011. szeptember 13-i 313-as
koncessziós szerződés alapján.
A felhasználandó szer hatóanyaga az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett
brodifacoum, amely mérgezés
szempontjából ártalmasnak
(Xn) és irritálónak (Xi) minősül, ellenszere a K1 vitamin.
Felkérünk mindenkit, hogy
fokozottan figyeljenek a kisgyerekekre és a háziállatokra,
a balesetek elkerülése végett.
Ha mégis bejutna a szervezetükbe a méreganyag, sürgősen
jelentkezzenek a Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórháznál ellátásra.
A Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság,
amely rágcsáló-, rovarirtást és
fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál
és gazdasági egységeknél egyaránt.

