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Iskolakezdési nehézségek

Első és ötödik osztályosok beilleszkedése

Szüreti bál
Nyárádremetén is

A hét végén Nyárádremete fiataljai is
bekapcsolódtak az őszi szüreti bálokat
rendezők sorába, vasárnap tartották
eme falu nem kis ünnepét.

____________2.
Ismét Magyar
Termék Nagydíjat
nyertek
a Petry-termékek!

Idén XX. alkalommal hirdették ki a Magyar Termék Nagydíj-pályázatot, amelyen második alkalommal a
Kárpát-medencében tevékenykedő
magyar szervezetek, vállalkozások is
aktívan bekapcsolódhattak.

____________3.
Befejezték
a javításokat
a marosvásárhelyi
tanintézetekben

Marosvásárhelyen 180 épületben 57
tanintézet működik, ezek felújítására a
polgármesteri hivatal 4,5 millió lejt különített el.

A tankönyvhiány és az át nem gondolt
új rendeletek okozta nehézségek mellett a szülők egyik gondja az előkészítő
osztályt végzett gyerek tudásszintje,
vagy a negyedikből az ötödik osztályba
való átmenet nehézségei. Pedagógusonként változik az előkészítősöktől elvárt teljesítmény, ugyanakkor az
előkészítőbe járt ötödik osztályosok
számtalan nehézségbe ütközhetnek.

Szer Pálosy Piroska

Marosvásárhelyi iskolaügy

Egy nagymamával beszélgetve arról a temérdek megoldandó házi feladatról, a kétjegyű számokkal való összeadás és kivonás terhéről
panaszkodott, amit egy marosvásárhelyi iskola
előkészítő osztályába járó kisunokája még a
nyári vakációban is el kellett végezzen, ezzel
azonban a szülőket, nagyszülőket is terhelte a
teljesítményorientált pedagógus. Valószínűleg
saját munkáját megkönnyítendő választhatta a
szóban forgó tanító az első-második osztályos
tananyag megismertetését az óvodáskorúakkal,

Fotó: Szer Pálosy Piroska

ezzel azonban a gyerek önbizalma sérült alaposan még iskolakezdés előtt.
A pedagógusokkal beszélgetve azok a kérdések is napirendre kerülnek, amelyeket az oktatási program kidolgozói nem vettek figyelembe.
Többek között azt sem, hogy az előkészítő osztályokban új módszereket vezettek be, ezáltal
az egyébként is létező szakadék áthidalása még
körülményesebbé válhat, ahelyett, hogy olajozottabbá tennék az átmenetet. Az utolsó száz

Dragnea sürgős megoldást követel
az oktatási minisztériumtól

(Folytatás a 4. oldalon)

sebbségekkel kapcsolatban, és Magyarország reagálásától függetlenül megoldást kell találnia a marosvásárhelyi iskolaügyre.
Rámutatott: a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai
Líceumban több száz diák tanul, az egyház pedig azzal a feltétellel adta bérbe az önkormányzatnak a tulajdonát képező
Dragnea leszögezte: Románia – amely aggodalmának adott épületet, hogy abban a román tannyelvű Unirea főgimnázium
hangot a kisebbségek anyanyelvű oktatását korlátozó új ukrán mellett a felekezeti iskola is működhessen.
Dragnea megjegyezte, nem tudja, hogy a román hatóságok feltörvény miatt – nem alkalmazhat kettős mércét az etnikai kilépése ebben az ügyben jót tesz-e Romániának és annak a nyugalomnak, amelyet valamennyien óhajtanak, főleg 2018-ra. Ezzel
Románia közelgő centenáriumára és arra utalt, hogy a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum megalapításának törvényességét a korrupcióellenes ügyészség (DNA) kérdőjelezte
meg. A vádhatóság csaknem egy éve indított azóta is lezáratlan
büntetőeljárást a korábbi iskolaigazgató és főtanfelügyelő ellen,
és tömeges beidézésükkel a szülőket is megfélemlítette. „Nem
tudom, miért kell szenvedniük az ottani gyerekeknek. Úgy vélem,
hogy az oktatási minisztériumnak kellő bátorsággal és bölcsességgel kell elemeznie a helyzetet, és meg kell találnia a megoldást. Kinek érdeke, hogy ott ennyire felkorbácsolja az érzelmeket,
és fokozódó elégedetlenséget provokáljon? És itt nem Magyarország reagálására, hanem magára az alaphelyzetre utalok. Az
nagyon súlyos, hogy az emberek tiltakozni kényszerülnek,
amiért a gyerekeiknek nincs hol tanulniuk” – jelentette ki a nagyobbik bukaresti kormánypárt vezetője.
(Folytatás a 3. oldalon)

Liviu Dragnea, a kormány fő erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke a kormány és az oktatási
minisztérium „bátor” fellépését sürgette csütörtökön a megszűnés küszöbére került Római Katolikus
Teológiai Líceum helyzetének rendezésére.

____________4.
Az óriásszem
fényében

Utoljára az Erzsébet tértől búcsúztunk.
A pesti belváros legnagyobb zöldterületének számító parkban, a külföldiek
által Budapest Eyeként emlegetett, alkonyat után kifényesedő óriásszem
védelmében pihentük ki minden este –
így a hazaindulás előttin is – a fővárosi nyárban rótt utakat.

____________15.

Választási könnygáz

Benedek István

Elkészült a jelentésével a 2009-es elnökválasztásokat kivizsgáló parlamenti bizottság. A testület három
liberális és egy magyar tagja már nem adta szavazatát
a jelentés következtetéséhez, amire nem kellett volna
eddig várni, mert már a bizottság felállításakor tudni
lehetett, hogy mire fognak jutni. Így tulajdonképpen a
kormánykoalíció állítja azt egy parlamenti vizsgálóbizottság mögé bújva, hogy szerintük a hírszerzők, a korrupcióellenes ügyészség és a volt elnök emberei
elcsalták a választásokat.
Felettébb érdekes, mikor a rabló kiált tolvajt. És korántsem a koalíció főnökeinek jogerős ítéletei vagy folyamatban levő peres ügyei mondatják ezt, hanem a
nyolc évvel ezelőtti választást követő események. Mint
ismert, igen kis, alig több mint 70 ezres szavazatkülönbséggel nyerte akkor el második elnöki mandátumát
demokrata
támogatással
az
egykori
hajóskapitány, és a szocdemek már akkor is csalást kiáltottak. Meg sem álltak az Alkotmánybíróságig, amely
elrendelte az érvénytelen szavazatok újraszámlálását.
Lett is belőle meglepetés, mert alig több mint kétezerkétszáz hibásan érvénytelenített voksot találtak, és
ezekben több mint háromszázzal „vezetett” az akkori
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 50 perckor,
lenyugszik
19 óra 48 perckor.
Az év 251. napja,
hátravan 114 nap.

Ma MÁRIA és ADRIENN,
holnap ÁDÁM napja.
ÁDÁM: bibliai férfinév, az
első emberpár férfi tagjának
neve. A név héber eredetű, az
eredeti jelentése: ember (az
emberi faj neve vált személynévvé).
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. szeptember 7.

Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 240C
min. 110C

1 EUR

4,5980

100 HUF

1,5036

1 USD

1 g ARANY

3,8381
165,3520

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

20, 12, 40, 31, 10+18
38, 13, 8, 37, 3, 31
15, 36, 20, 24, 2, 6

NOROC PLUS: 5 0 4 9 9 8

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

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

A rossz idő sem szegte kedvüket

Szüreti bál Nyárádremetén is

A hét végén Nyárádremete fiataljai is bekapcsolódtak az őszi
szüreti bálokat rendezők sorába, vasárnap tartották eme
falu nem kis ünnepét.

Gligor Róbert László

Nyárádremetén a szüreti bált minden évben a katonának bevonuló fiatalok, a regruták szervezték, és ez ma
sincs másként, a 19 éves legények feladata a jeles ünnepi esemény előkészítése és lebonyolítása. A legények párt
keresnek maguknak a szüreti táncra,
általában az egy-két évvel fiatalabb falubeli lányok sorában néznek szét, de
olyan is akad, hogy valaki más faluból
való lányt kér fel, idén is volt egy mikházi a csőszlányok között. A szüreti
táncok betanulása után a jeles napon a
csőszlegények és csőszleányok ünnepi
szentmisére mennek a templomba, ezután minden legény ebédelni hívja a
párját. Délután 3 órakor a falu felső
végén találkoznak, ahol fényképek készülnek csoportosan, párokkal, szülőkkel, majd a legények lóhátra, a leányok
szekérre pattanva énekszóval járják be
Remetét, de Nyárádköszvényes alsó
kijáratáig is elmennek, így hívogatva a
szomszéd falusiakat is a bálba.

Szinte ilyen „forgatókönyv” szerint
zajlott vasárnap az idei alkalom is,
azzal a különbséggel, hogy a legények
a szentmise előtt egyik elhunyt egykori
osztálytársuk sírjánál hajtottak fejet a
temetőben, a délutáni felvonulást
pedig a hatalmas zivatar miatt meg
kellett szakítani. Ám a „nagyidő” nem
fogott ki a fiatalokon, délután 6 órára
mindenki megszáradva vagy átöltözve
tért vissza a kultúrotthonba, ahol már
várták őket a falubeliek. Régi szokás
szerint ekkor a helyieknek mutatják be
a fiatalok a csősztáncot, majd bejelentik az első gerezd szőlő árát. Este 9
órakor a lány hívja meg párját vacsorázni, majd 10 órától megkezdődik a
bál: a csőszök árgus szemekkel vigyáznak a rendre, és figyelik a próbálkozó szőlőtolvajokat, s akit lopáson
fognak, annak kevésbé ízlik majd az
édes szőlő, mert a zsebébe kell nyúlnia. Éjfélkor a csőszök másodszor is
bemutatják a szüreti táncot, hisz este
sok fiatal sereglik ide más településekről is – mesélte el a helyi szokás részleteit Szopos Katalin remetei
pedagógus, aki tizenhét éve tanítja a fiataloknak a szép szokást és táncot.
Tőle tudtuk meg, hogy évtizedek óta
most történt meg először, hogy az eső
miatt félbeszakadt a felvonulás, de azt

Nemzetközi történelmi konferencia

A marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem Bölcsészkarán a
hét végén, szeptember 8–10-én zajlik az első alkalommal
megszervezett Cogitationes ad Historiae nemzetközi konferencia. Az ülésszakra elsősorban azokat várják, akik történelem vagy valamilyen társtudomány szakon végzik
doktori tanulmányaikat, illetve már doktoráltak. A konferencia központi témája: A modern és jelenkori európai kultúra és civilizáció elemei. A megnyitóra szeptember 8-án,
ma 17 órakor az egyetem Nicolae Iorga utca 1. szám alatti
épületében, a szenátusi teremben (R21) kerül sor.

A remetei fiatalok is fenntartják a hagyományt, megkóstol(tat)ják a szőlőt és a bort
Fotó: Lénárd József

A Katolikus Családpasztorációs Iroda szervezésében október 3-án, kedden indul az őszi jegyeskurzus Marosvásárhelyen. A jegyeskurzus egyházi és szakmai segítség
fiataloknak, akik házasságra készülnek, lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, egyben ismerkedési lehetőség
más párokkal, közösségben való felkészülés a szentségi
házasságra és a keresztény családi életre. A kurzus kilenc
hétig tart, és december 5-én ér véget. A találkozókra keddenként kerül sor 19-21 óra között. Meghívottak: lelkészek, orvosok, pszichológusok, szakemberek és
keresztény házaspárok. Azok jelentkezését várják, akik a
2018-as év folyamán szeretnének házasságot kötni. A kurzus házigazdái: Sófalvi Szabolcs és Adél. Jelentkezni
szeptember
30-ig
lehet
Szénégető
Istvánnál:
szenegetoi@gmail.com, 0743-138-784 vagy a Sófalvi házaspárnál: adelasofalvi@yahoo.com, 0744-799-055.

LABDARÚGÁS. A 2. ligás bajnokság 7.
fordulójában, ma 18 órai kezdettel: Argeş FC
– Marosvásárhelyi ASA.
A Maros megyei 4. liga 2. fordulójában: ma
19.30 órától: Marosvásárhelyi MSE – Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor (Sziget utcai műfüves pálya); szombaton 11-től: Mezőméhes –
Marosludas, Nyárádtő – Nagysármás, Marosvásárhelyi Atletic – Marosvásárhelyi Gaz
Metan, Ákosfalva – Nyárádszereda, Dános –
Marosoroszfalu, Náznánfalva – Szováta.
KOSÁRLABDA. A Maros-kupáért kiírt
torna második napján ma a helyosztó mérkőzéseket rendezik a ligeti sportcsarnokban. A
műsor: 18 óra: kisdöntő; 20 óra: döntő. A belépés díjtalan.

Őszi jegyeskurzus
Marosvásárhelyen

Kirándulás
a töltöttkáposzta-fesztiválra

Az Erdélyi Magyar Baloldal szeptember 23-án, szombaton
kirándulást szervez Szovátára, Parajdra és Korondra. A
társaság Parajdon részt vesz a töltöttkáposzta-fesztiválon.
Jelentkezni a marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9.
szám alatti székházban (I. emelet) lehet hétfőtől csütörtökig 9–11 óra között. Érdeklődni ugyanebben az időpontban a 0744-928-299-es telefonszámon.

Helyi termékek vására

A Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán ismét megszervezik a Local Farmers’ Market rendezvényt. A vásár bő felhozatalt kínál a különböző
hagyományos és helyi portékákból: hús-, tejtermékek, sajt,
méz, lekvár, szörp, gyümölcslevek, bor, pálinka, zöldség,
gyümölcs, tea, fűszerpaprika, olaj, valamint kézművestermékek (házi készítésű kencék, szappanok, táskák, pénztárcák, ékszerek). A vásárt szeptember 15-én, pénteken
8-19 óra között tartják.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

is, hogy idén nyolc párral foglalkozott, és bizony ezúttal nagyon ügyes
kor-osztállyal volt dolga, amely
hamar megtanulta a dolgát.
Különben a szüreti bálra való felkészülés egy hónapot tart, ezalatt a fiatalok naponta két órát áldoznak este
a tánctanulásra, a szervezési kérdések
megbeszélésére, illetve a szőlőt is be
kell szerezniük a marosvásárhelyi piacon. Az idei bálon az első gerezd szőlő
300 lejért kelt el, de a belépő mellett
nem csak a szőlő ára az egyetlen bevételi forrás: a lányok éjszaka 1 óráig
sorsjegyeket árulnak. Idén a főnyeremény egy szőlőkorona volt, de voltak
más, kisebb ajándékok is, továbbá egy
másik szőlőkoronát 500 lejért árvereztek el. A bevételt a szervezési kiadások
fedezésére fordítják, a fennmaradó
összeget a közösségben jótékonysági
célokra fordítják.
Nyárádremetén régi hagyomány
szerint a szüreti bált szeptember első
vasárnapján tartják, mert régebb októberben a legények bevonultak katonának. Bár nem kötődik ehhez a
vasárnaphoz semmilyen egyházi vagy
világi ünnep, a faluban mégis jeles
nap, igazi ünnep, amikor az emberek
az út két oldalán állva megcsodálják a
felvonuló ifjakat, miközben a csőszlegények borral kínálják a kapukban állingáló férfiakat.
A szüreti bálok időszaka már két
hete megkezdődött vidéken, a remeteiek mellett az andrásfalvi fiatalok is
bált rendeztek, az előttünk álló hétvégén Erdőszentgyörgyön, Küsmödön,
Székelyberében lehet táncra perdülni,
egy hétre rá Nyárádszentmártonban,
szeptember utolsó szombatján pedig
Nyárádgálfalván rendeznek szüreti
bált, táncmulatságot.

Hibaigazítás

Hétvégi sportműsor

RENDEZVÉNYEK

A labdarúgó 1. liga 9. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Szeptember 8., péntek:
* 20.30 óra: Botoşani FC – Astra Giurgiu
Szeptember 9., szombat:
* 18.00 óra: Bukaresti Juventus – Jászvásári CSM Politehnica
* 20.30 óra: Konstancai Viitorul – Bukaresti FCSB
Szeptember 10., vasárnap:
* 18.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Voluntari FC
* 20.30 óra: Kolozsvári CFR – USK Craiova
Szeptember 11., hétfő:
* 18.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Concordia Chiajna
* 20.30 óra: Bukaresti Dinamo – Temesvári Poli ACS
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a DolceSport
és a Look TV/Plus.

Mezőmadarasi Szekeres-találkozó

Szeptember 16-án harmadszor tartják meg a mezőmadarasi Szekeres család találkozóját a kultúrházban. Ez alkalommal a jelenlevők megtekinthetik a bővített családfát,
Szekeres Sándor családtörténeti előadást tart, Szekeres
Attila István heraldikus a család nemeslevelét és címerét
mutatja be. Közreműködik a helyi Árvalányhaj néptánccsoport. 17-én, vasárnap az istentisztelet után megkoszorúzzák a néhai Szekeres István református lelkipásztor
emlékére állított kopjafát. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőleg szeptember 11-ig, hétfőig jelentkezzenek Szekeres Szabolcsnál a szsz@iid.hu e-mail-címen
vagy a 00-36-309-511-347-es telefonszámon.

XII. nemzetközi kutyakiállítás

Lapunk szerdai számában sajnálatos módon tévesen jelent meg a kibédi családorvos neve, amiért az
érintett szíves elnézését kéri a szerző.
A helyes név és cím: dr. PhD Sebesi
Szilárd.

baton 9-kor nyílik a hazai ebfajták bemutatásával, 16 órakor kerül sor a Dracula nemzetközi kiállításra. A Best in
Show program 20 órától kezdődik a vár előtti téren zenével, középkori táncokkal. Vasárnap 11-től a kiállítás, 15
órától a Ligetben a Best in Show program folytatódik.

Filmvetítés

A Bruno Gröning-jelenség című dokumentumfilmet vetítik
Marosvásárhelyen szeptember 9-én, szombaton
14–19.30 óra között az Oázis alapítványnál a Dr. Emil
Dandea utca 10. szám alatt. Sok beteg utolsó reménységének tekintette Gröninget, aki azt vallotta, hogy nincs
gyógyíthatatlan betegség, Isten a legnagyobb orvos. A belépés díjtalan.

Tűzoltók futóversenye

Romániában szeptember 13-a a tűzoltók napja. Ez alkalommal
egy sor rendezvényt szervez a Horea vészhelyAz Ebtenyésztők Országos Egyesülete szeptember 9-10én nemzetközi kutyakiállítást szervez a Ligetben, amelyen zeti felügyelőség. 10-én, vasárnap a tűzoltók
futóversenyére kerül sor Marosvásárhely központjában.
több mint 150 nemzetközi szinten homologált fajt mutatAz eseményre más is benevezhet.
nak be a világ több mint 15 országából. A kiállítás szom-
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Dragnea sürgős megoldást követel
az oktatási minisztériumtól

(Folytatás az 1. oldalról)
A PSD elnöke újságírói kérdésre válaszolva úgy vélekedett:
Magyarország reagálását túlzónak lehet tekinteni, de szerinte
a két ország közti nyilatkozatháború nem oldja meg a marosvásárhelyi helyzetet.
Liviu Pop oktatási miniszter a csütörtöki kormányülés elején a hétfőn kezdődő tanév egyéb időszerű problémái mellett
a marosvásárhelyi helyzetre is kitért, elhárítva a tárca illetékességét. A miniszter azt mondta: van néhány javaslata arra,
hogyan lehetne helyi szinten kezelni a kialakult helyzetet úgy,
hogy a diákok érdekei ne sérüljenek, és ezekről a kormányülés
után fogja tájékoztatni Mihai Tudose miniszterelnököt.
A múlt héten bizonyossá vált, hogy a román hatóságok a
marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum megszüntetését készítik elő. Erről Liviu Pop oktatási miniszter tájékoztatta Miguel Maury Buendía pápai nunciust. A Maros
Megyei Tanfelügyelőség egy augusztus 2-án kimondott jogerős ítélet hivatalos közlésére vár ahhoz, hogy a líceum feloszlatását kinyilvánítsa. Az egyház felhívására szerdán több
ezren vonultak utcára Marosvásárhelyen az iskola helyzetének
megoldását követelve.
Kelemen Hunor: politikai akarat kell
a Római Katolikus Teológiai Líceum megtartásához
Kelemen Hunor szerint csakis a politikai akaraton múlik,
hogy megmarad-e a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum. Az RMDSZ elnöke a szerdai tüntetés után nyilatkozott az Agerpres hírügynökségnek.
Elmondta, hogy az elmúlt egy évben Liviu Pop oktatási miniszterrel, Dacian Cioloş és Sorin Grindeanu miniszterelnökökkel és Klaus Johannis államfővel is tárgyalt a líceum
ügyéről, de valamennyien azt mondták, nincs mit tenniük.
Amikor azonban a marosvásárhelyi önkormányzat három
rendben is határozattal próbálta kiigazítani azt az állítólagos
adminisztratív hibát, amely az iskola létrehozásakor történt,
ezeket valamennyi alkalommal megtámadta a prefektus, a
kormány megyei képviselője.
„Világos, hogy létezik az iskola megszüntetésének a szándéka, egy arra irányuló törekvés, hogy ne hagyjanak működni
egy magyar iskolát. (…) Ez politikai kérdés. Hiába csűrjük,

csavarjuk az adminisztratív és jogi érveket, mert ha van rá politikai akarat, létezhet ez az iskola” – jelentette ki Kelemen
Hunor, aki maga is részt vett a szerdai marosvásárhelyi tüntetésen. Hozzátette: abból kell kiindulni, hogy a helyi önkormányzatnak az volt a szándéka, hogy létrehozza a tanintézetet,
és ha adminisztratív hibák történtek a folyamatban, azokat ki
kell igazítani.
Kelemen Hunor ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy a
katolikus líceum megszüntetésével automatikusan érvényét
veszti az a bérleti szerződés, amellyel a marosvásárhelyi önkormányzat a város legrangosabb román nyelvű iskolája, az
Unirea Főgimnázium számára bérli a római katolikus egyház
vagyonkezelőjétől az iskolaépületet. Hozzátette, nem tudja,
hogy mi fog történni, mert az egyház ügyeibe nincsen beleszólása, de valószínűsítette, hogy a bérleti szerződés hatályát
veszti. „Ebből pedig újabb cirkusz következik, hogy lám, a
római katolikus egyház kirakja az iskolából a román gyerekeket” – jegyezte meg az RMDSZ elnöke.
Kelemen Hunor az MTI-nek csütörtökön elmondta: a múlt
héten Liviu Dragneát, a kormányzó PSD elnökét és Mihai Tudose miniszterelnököt is részletesen tájékoztatta az iskola
helyzetéről, és átadott nekik egy jogi értelmezést, amelyet egy
egyetemi tanár készített. „Ennek az a konklúziója, hogy az iskola törvényesen lett létrehozva, a tanintézetet nem lehet felszámolni, és nincsen semmi akadálya annak, hogy önálló jogi
személyként működjön tovább” – mondta. Hozzátette, szerda
este Călin Popescu Tăriceanuval, a másik kormánypártnak, a
Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) az elnökével is hosszas telefonbeszélgetést folytatott a kérdésről.
„Politikai bátorságra van szükség részükről ebben a pillanatban. Nem a félelem kell, hogy diktálja a lépéseiket” – fogalmazta meg a beszélgetései konklúzióját Kelemen Hunor.
Hozzátette: az ország vezetői szintjén nem született politikai
döntés az iskola felszámolására.
A Római Katolikus Teológiai Líceum védelmében szervezett szerdai marosvásárhelyi tüntetésen csak az egyházak, a
szülők és a diákok képviselői szólaltak fel, de a tüntető tömegben valamennyi erdélyi magyar párt és politikai szervezet
vezetői jelen voltak. (MTI)

A Kaufland-botrány megmutatta, hogy a technológia jó kezekben gyógyír, a rossz kezekben fegyver.
Nemrég egy videó került fel a világhálóra, amelyben egy román férfit nem szolgáltak ki az üzletlánc
székelyudvarhelyi áruházában, mert nem tudott
magyarul. Később kiderült, a videót gondosan megvágták, valójában azért nem szolgálták ki, mert
még nem működött a pénztárgép, nyitás előtt kért
miccset a kiszolgálótól.

A MIÉRT elnöke szerint „2018 rólunk, fiatalokról (is) szól,
hiszen a következő években nekünk kell ebben az országban
élni, és óriási szerepünk van jövő évre nézve, hiszen az online
kommunikációs csatornákon elindult nacionalista hangulatra
reagálnunk kell”. Véleménye szerint el kell mondanunk, hogy
mit adtak őseink ennek az országnak, és meg kell keresnünk
azokat a román fiatalokat, akik hajlandóak a provokáció helyett közös projektekben gondolkodni velünk.
A MIÉRT arra kér mindenkit, hogy ne dőljenek be a rosszindulatúan összevágott videóknak, előbb gondosan vizsgálják
meg, hogy milyen célból, kik által készültek. Ahogyan kiderült a székelyudvarhelyi esetről, sok múlik azon, hogy leleplezzük-e az ilyen provokációkat. Hasonló félrevezetések miatt
történhetnek meg olyan esetek is, mint amiről kedden cikkezett a sajtó: Kolozsváron, a stadion közelében román szurkolók magyar zászlót gyújtottak meg. Az ilyen magyarellenes
megnyilvánulások táptalaja a rosszindulatú kommunikáció.
A magyar és román videók linkjei: https://goo.gl/8cvffs
https://goo.gl/zptpzR (közlemény)

Manipulációval a manipuláció ellen

A mellékelt magyar és román nyelvű, saját készítésű videókkal arra szeretnénk rámutatni, hogy a rosszindulatúan felhasznált technológia veszélyes, a segítségével könnyedén
gerjeszthetők etnikai konfliktusok.
Miután nemrég azt kezdeményezték, hogy Kelemen Hunor
szövetségi elnököt fosszák meg állampolgárságától, egy
mondvacsinált etnikai konfliktus annyira felkavarta az online
médiát, hogy egyes román nacionalista fiatalok Olimpiada de
bătut unguri (Magyarverő olimpia) néven Facebook-eseményt
hoztak létre, ahol Udvarhelyre hívják a román honfitársaikat
magyarokat bántalmazni – emlékeztetett Oltean Csongor.

Ismét Magyar Termék Nagydíjat nyertek
a Petry-termékek!

Idén XX. alkalommal hirdették ki a Magyar Termék fűszerekkel ízesítik és faforgáccsal füstölik, törekedve arra,
Nagydíj-pályázatot, amelyen második alkalommal a hogy megőrizzék a hagyományos ízeket.
A Petry cégcsoport 2016-ban két kategóriában pályázott a
Kárpát-medencében tevékenykedő magyar szervezetek, vállalkozások is aktívan bekapcsolódhattak. Magyar Termék Nagydíjra, és mindkét pályázata nagydíjban

„Örömünkre szolgál, hogy a Petry cégcsoport ismét kitüntetésben részesült. Az idén Magyar Termék Nagydíjat elnyert
termékeink a nyelvkocsonya, az erdélyi kolbászok és a zsebkolbász, továbbá a Petry Látványműhely és Múzeum Kiskukta
elnevezésű interaktív gyermekprogramja is
megkapta a rangos tanúsító védjegyet. Vállalatunk képviselői ünnepélyes keretek között,
2017. szeptember 5-én a Parlament felsőházi
termében vették át a kitüntetéseket” – nyilatkozta Varga-Pál-Petry Zsolt ügyvezető igazgató. Az 1879-ben alapított Petry cég mára már
több mint 80-féle hagyományos hústerméket
készít a család közel 140 éves receptjei alapján.
Akárcsak Petry Zsigmond, a mostani, immáron
kilencedik generáció által vezetett családi vállalkozás is hisz abban, hogy jó minőségű,
egészséges hús- és hentesárut csak a manufakturális módszerek megtartása mellett lehet előállítani.
A cég egyik fő filozófiája, hogy helyi farmokról vásárol, kizárólag egészséges állatokat,
hiszen a kiváló termékek minőségét meghatározza a minőségi alapanyag. Termékeiket természetes módon állítjuk elő, válogatott

részesült. Így a Petry Látványműhely és Múzeum, valamint a
Petry Zsigmond termékcsalád két terméke: a Kedvenc házi
kenőmájas és a tepertőkrém hagymával büszkén viseli a Magyar Termék Nagydíj tanúsító védjegyét. (közlemény)

Ország – világ
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Agrártámogatások október
közepétől

Október 16-ától elkezdi átutalni a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) az agrártámogatások előlegét, december 1-jétől pedig az
összegek hátralevő részét is kifizetik – közölte csütörtökön Petre Daea mezőgazdasági miniszter. Az
APIA megyei kirendeltségeinek illetékesei és a mezőgazdasági igazgatóságok alkalmazottai jelenleg a
kifizetéseket megelőző szokásos ellenőrzéseket
végzik – tette hozzá Daea, hangsúlyozva azonban,
hogy az APIA-nak elsősorban „a kifizetésekkel, nem
az ellenőrzésekkel kell foglalkoznia”. (Agerpres)

Folytatódik a koalíció és az RMDSZ
parlamenti együttműködése

Folytatódik a baloldali kormánykoalíció és az
RMDSZ parlamenti együttműködése – jelentette be
csütörtökön egy sajtótájékoztatón Liviu Dragnea, a
PSD elnöke. Amint a politikus elmondta, kedden tárgyalt erről az RMDSZ bukaresti székházában Kelemen Hunorral, a magyar szövetség elnökével, aki
arról tájékoztatta, hogy a szövetség testületei már
korábban döntöttek a parlamenti együttműködés
folytatásáról, ha a koalíció igényt tart erre. Liviu
Dragnea elmondta: biztosította Kelemen Hunort
arról, hogy a koalíció kész folytatni az együttműködést. Kelemen Hunor az MTI-nek elmondta: az
RMDSZ alsó- és felsőházi frakcióinak az augusztus
végén Zetelakán tartott együttes ülésén a szövetség
valamennyi képviselője és szenátora a folytatásra
szavazott, de néhány korrekciós javaslatot is megfogalmaztak, amelyeket közvetített Liviu Dragneának. (MTI)

Érvénytelenítették az Erdély-zászló
miatti egyik bírságot

Jogerőssé vált az az ítélet, amellyel a kolozsvári bíróság érvénytelenítette az Erdély-zászló március
15-i felvonuláson való használata miatt Soós Sándorra, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) alelnökére kirótt bírságot – közölte csütörtökön az EMNP.
Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a kolozsvári
csendőrség a törvényben megszabott 30 napos határidőben nem fellebbezett a számára kedvezőtlen
elsőfokú ítélet ellen, így a bírságot eltörlő ítélet jogerőre emelkedett. Soós Sándor ügyében született az
első jogerős ítélet az Erdély-zászló ügyben. A kolozsvári március 15-i felvonuláson az Erdély-zászló
használata miatt kiszabott három másik bírság ügye
továbbra is per tárgyát képezi. (MTI)

Az EU kész felgyorsítani
a Brexit-tárgyalásokat

Az Európai Unió kész felgyorsítani az Egyesült Királyság kiválásának feltételeiről szóló tárgyalásokat,
az idő ugyanis fogytán van, és ez komoly aggodalomra ad okot – jelentette ki Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója csütörtökön
Brüsszelben. Sajtótájékoztatóján Barnier aggasztónak nevezte az ír–északír határellenőrzésről szóló
brit állásfoglalást, és ezzel párhuzamosan bemutatta
az EU irányadó elveit az ügyre vonatkozóan, amely
a jelenlegi egyeztetések egyik központi kérdése.
„Célunk, hogy az Ír-szigetre a lehető legkisebb hatással legyen az Egyesült Királyság kilépése” – közölte. (MTI)

Választási könnygáz

(Folytatás az 1. oldalról)
régi-új elnök. Miután világossá vált, hogy az érvénytelenített szavazatok alapján pont a feljelentők csaltak, az
ügy le is állt.
Mostanig, amikor a parlamenti vizsgálóbizottság felállításával melegítették újra, mindenáron azt bebizonyítandó, hogy a titkosszolgálatok és az egyik ügyészség
aktívan belemászik a politikába. A jelentés itt még nem
áll meg, a parlament plénuma elé is beterjesztik, illetve
átadják az elnöki hivatalnak és a főügyészségnek. Majd
azután derül ki, hogy lesz-e bűnvádi folytatása is az
ügynek. Amennyiben igen, akkor vélhetően minden érintettet kihallgatnak, mert a parlamenti vizsgálóbizottság
például az exelnököt, az általuk vizionált csalás fő haszonélvezőjét – aki nyilvános meghallgatást és a vizsgálatnak a választókörzeti jegyzőkönyvekre való
kiterjesztését is kérte – meg sem hallgatta, a múlt század
ötvenes éveire jellemző koncepciós eljárás szintjére
süllyesztve vizsgálatát.
Nem sok esély van itt egy komoly folytatásra, mert ez
az ügy ebben a tálalásban a most regnáló koalíciónak
az igazságszolgáltatási rendszer elleni harcában szerepel fegyverként. És e minőségében már el is látta a szerepét. Nekünk, választóknak az igazán érdekes az lenne,
ha tényleg profi vizsgálatot folytatnának le, de ezt vélhetően a politikai szféra egyetlen szereplője sem akarja,
mert nagy eséllyel az derülne ki ebből, hogy mindenki
igyekszik csalni a választásokkor, amennyire a befolyása lehetővé teszi. Ezt a hatalomhoz és a közszolgálathoz való politikusi viszonyulás teszi csak a politikai
ateisták számára világossá.
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Iskolakezdési nehézségek

(Folytatás az 1. oldalról)
méteren a tanerők számára szervezett továbbképzőkkel próbálják a
hiányosságokat áthidalni, aminek
az eredményességét azonban nem
lehet előre borítékolni.
Mátyus Andrea elemi osztályos
tanárt az új tanév küszöbén arról
kérdeztük, hogy egy vidéki iskolában milyen gondokkal szembesülhet a pedagógus és a diák.
Beszélgetésünk során fény derült
a negyedikből az ötödik osztályba
való átmenet nehézségeire azon diákok esetében, akik előkészítő osztályba jártak. Sok mindent másként
kell tanítani, mint előzőleg, vannak
kifejezetten jó, de véleménye szerint akadnak kevésbé hasznos újítások is. Az ötödik osztályban a
tanárok is majdnem teljesen új
módszereket és eljárásokat kell alkalmazzanak, remélhetőleg más
megközelítésből sikeresen megszüntetik az eddig tátongó szakadékot.
Társaiknak is megtanítják
Az oktatási programok nehézségei ellenére a nyárádmenti iskolában a pedagógusok megpróbálnak
minél gyermekközpontúbb módszereket bevetni annak érdekében,
hogy a diákok a lehető legjobban elsajátíthassák a tananyagot. Ilyen
például az I–IV. osztályban alkalmazott Fedezzük fel és tanítsuk meg
társainkat is! (kooperatív tanulási
módszer), ennek lényege, hogy a
jobb képességű diákok csoportos
foglalkozásokon az osztálytársaiknak saját szavaikkal elmagyarázzák
az újabb ismeretek lényegét, ugyanakkor minden gyerek kiveszi a részét a munkából, aktívnak,
hasznosnak érezhetik magukat. Ezt
az iskola pedagógusai rendkívül hatékonynak tartják, és kiterjesztenék
az V–VIII. osztályokra is. Természetesen némi többletfelkészüléssel
jár, de megéri a befektetett idő és fáradság – jelezte a gyakorló tanító.
– Mit kell tudnia egy első osztályt
kezdő és előkészítő osztályt végzett
gyereknek?– kérdeztem a tavaly
előkészítősöket oktató, ebben a tanévben első osztállyal kezdő pedagógust.
– Az előkészítő osztályban megtanítjuk mindazt, amit régebb egy
tanítónő első osztály elején hat hét
alatt kellett megtegyen. Most egy
év áll rendelkezésre, hogy előkészíthessük az írás elsajátításának
mozzanatait, ugyanakkor megalapozzuk a román tananyagot. Egy
hatéves számára nem megerőltető,

húszperces ülőtevékenységet követnek a mozgásos játékok. Mindent
megteszünk annak érdekében, hogy
játékosan oktassunk, hogy minél
gördülékenyebb legyen az első osztályba való beilleszkedés.
– Kapnak-e házi feladatot az
előkészítő osztályosok?
– Otthoni tevékenység nincs, az
előkészítős ugyanakkora táskával
jár, mint az óvodába, csupán az üzenőfüzetecskéje van pluszban, amiben tájékoztattam a szülőket az
újdonságokról, például ha foglalkozásokhoz valami tárgyra vagy eszközre van szükség, vagy különleges
esemény következik.
– Milyen jellegű matematikai
műveleteket kell végezzenek?
– A számjegyeket 31-ig kell felismerjék, ezért a naptárra építünk.
Megbeszéljük, hogy milyen év, évszak, milyen nap, hányadika van. A
páros és páratlan számjegyek másmás színű alapon vannak, ezáltal
könnyedén megjegyzik a páros és
páratlan számokat. Kétjegyű számjegyekkel nem adunk össze és nem
vonunk ki. Elveszünk például 16ból 3-at, és az áthúzásos technikát
alkalmazzuk. Mindent játékosan
próbálunk megoldani, hogy a gyerekek nehogy idő előtt elidegenedjenek az iskolától.
– Az írás elsajátításával menynyire kell haladni előkészítőben?
– Egy hatéves gyerek általában le
tudja írni a nevét nyomtatott betűkkel, ami elegendő ahhoz, hogy felírja nevét a munkáira. Szótagolunk,
hangokat keresünk, mesélünk, szépen beszélünk. Lefektetjük az anyanyelvi nevelés alapjait.
– Minősíthető-e az előkészítős,
akár üzenőfüzetben?
– A gyerekeknek nincs ellenőrzőjük. Természetesen a szülőket folyamatosan
tájékoztatjuk
gyermekeik előrehaladásával kapcsolatosan, a tanítók pedig egyéni
megfigyelési szempontok szerint a
tanév alatt folyamatosan kitöltik
minden gyerek személyes portfólióját, év végén pedig hivatalos formátumokban, de mindez az
iskolában marad. Ez a minősítés két
lehetőséget jelöl: megvalósult vagy
folyamatban van a megvalósulás.
Ha a pozitívumokat emeljük ki és
nem hangsúlyozzuk a hibákat, a
gyerek játékosan elsajátítja az ismereteket, felfedezi és megérti az őt
körülvevő érdekes világot.

Antalfi Imola

Ezekbe év végéig újabb, a törvényes előírások által megkövetelt berendezéseket kell beszerezni, illetve
a tűzvédelmi szabályzatot kell módosítani.
Marosvásárhelyen 180 épületben
57 tanintézet működik, ezek felújítására a polgármesteri hivatal 4,5
millió lejt különített el. A polgármester hangsúlyozta, évente a fejlesztésekre szánt költségvetés
mintegy 10 százalékát fordítják a
tanintézetek korszerűsítésére, idén
viszont közel 14 százalékkal több
pénzt különítettek el e célra. A legtöbb iskolában valamint óvodában
festettek, illemhelyeket újítottak
fel, hőszigetelési munkálatokat végeztek, iskolai bútorzatot vásároltak.

Befejezték a javításokat
a marosvásárhelyi
tanintézetekben

A marosvásárhelyi iskolákban
szeptember 11-én jó körülmények
közt kezdődhet a tanítás, a javítási
munkálatokat befejezték – nyilatkozta szerdai sajtótájékoztatóján
Dorin Florea polgármester. Csupán
öt tanintézetben vannak még kisebb
gondok, tette hozzá. Pontosabban
arról van szó, hogy a tűzvédelemre
vonatkozó jogszabályok módosulásához a tanintézeteknek is alkalmazkodni kell, emiatt jelenleg a
Szász Adalbert sportiskola, a Traian
Săvulescu Mezőgazdasági Líceum,
a Papiu Ilarian Főgimnázium, a
Művészeti Szaklíceum és a 15-ös
számú óvoda csupán ideiglenes tűzvédelmi engedéllyel rendelkezik.

Értékes ajándék becsengetésre

Látható örömmel vették át az
idén is a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet tanszercsomagjait a
marosvásárhelyi Lazarenum Alapítványnál, ahova szeptember 4-én hatodik alkalommal érkezett meg a
szerény anyagi körülmények között
élő nagycsaládokban, intézményekben nevelkedő gyermekeknek szánt
1.300.224 forint értékű támogatás.
A szervezet önkéntesei egész
éjjel csomagolták a füzeteket, tolltartókat, tollakat, színes ceruzákat

és egyéb tanszereket, értékes csomagot állítva össze a rászoruló
gyermekeknek. Az iskolakezdésre
szánt ajándékot Fülöp G. Dénesné
Suba Ilona, a Lazarenum Alapítvány vezetője adta át Lidia Ház, a
nagyfülpösi Szivárvány Ház lakóinak, képviselőinek, illetve az alapítvány
által
támogatott
nagycsaládokban nevelkedő diákoknak, akik a megyeszékhelyen,
valamint a környező településeken
– Vajdaszentivány, Unoka, Gör-

gényszentimre, Geges, Nyárádremete, Udvarfalva, Backamadaras,
Somosd, Héderfája, Kapus, Mezőkölpény – stb. élnek.
Az alapítvány által nyilvántartott nagycsaládokat élelmiszercsomagokkal is támogatják, amelyek
ugyancsak a segélyszervezet adományai. Nekik köszönhetően az
idén is ezer magyarországi, erdélyi, vajdasági és kárpátaljai iskolás
részesült beiskolázási támogatásban. (b.)
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A hetvenöt éve elhunyt Móricz Zsigmondra emlékeztek Budapesten

Koszorúzással és főhajtással emlékeztek a hetvenöt évvel ezelőtt elhunyt Móricz Zsigmondra sírhelyénél
kedden, a Fiumei úti sírkertben, Budapesten.

Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár
az eseményen elmondta, hogy Móricz Zsigmond gondolatvilágának mélysége ma is aktuális mondandót hordoz emberről,
társadalomról, nemzetről és a fejlődés folytonos szükségességéről.
Az író műveiben olyan mélyre ás az emberi lélek és a korabeli magyar társadalom
bugyraiban, hogy sebeket és fájdalmat is
okoz vele, de egyúttal tükröt tart a magyarság
egésze elé – tette hozzá a politikus, aki szerint
Móricz Zsigmond a jobb jövő akarója, a pozitív emberi értékek védelmezője, egyben a
ma Magyarországának hírnöke volt saját korában. Vallotta, hogy mindig a jövőnek kell
dolgozni, nem a hirtelen zsebre vágható, pillanatnyi sikernek.
Értékmentő és tehetséggondozó munkát
vállalt, járta az országot, felkarolta az autodidakta paraszt tehetségeket. Népdalgyűjtő körútjain meséket és más népi kincseket vésett
fel az utolsó órában az örökkévalóság számára a magyar értékek tárházában – méltatta
az írót Hoppál Péter.
Szilágyi Zsófia, a Móricz Zsigmond Társaság elnöke úgy fogalmazott: az író független szellem volt, aki olyan mennyiségű
szöveget hagyott az utókorra, hogy még ma

sem jelenthető ki biztosan, ismerjük az
életmű teljességét.
Életművén és sorsán keresztül egy egész
korszakra láthatunk rá. Az írás rabja volt, egy
hadseregnyi hős megteremtője – mondta Szilágyi Zsófia, aki szerint „Móricz Zsigmond
máig nem hagyta el irodalmunkat”. Bár nem
minden regénye és novellája szólítja meg a
mai olvasót, az irodalomtörténészek ma is
könyvekben kutatják a titkait, írók beszélnek
esszékben kedvenc Móricz-műveikről, néha
regények hőseként jelenik meg, és mondatai
élednek újra kései utódai – Nádas Péter, Esterházy Péter, Spiró György, Grecsó Krisztián, Háy János, Oravecz Imre – szövegeiben.
Móricz Zsigmond 1879-ben született Tiszacsécsén. 1900-ban Budapestre költözött,
jogot, majd bölcsészetet tanult, de tanári
szakvizsgát nem tett. Az országos hírnevet a
Nyugatban 1908-ban megjelent Hét krajcár
című elbeszélése hozta meg számára. 1909ben közzétette első novelláskötetét, Ady
Endre üdvözölte, barátságuk szellemi szövetséggé vált. 1915-ben haditudósítóként járta a
frontot. 1929 decembere és 1933 januárja között Babitscsal közösen szerkesztette a Nyugatot.
Az önsorsrontó dzsentri, a megújulni nem
tudó középosztály képét rögzítik regényei, az
Úri muri, a Forró mezők, a Rokonok, míg a
sokrétegű paraszti világ elevenedik meg a
Barbárok és A boldog ember lapjain. 1939-

ben megvette a Kelet Népe című lapot, és azt
szerkesztette haláláig. Kiváló életművéből kiemelkedik az Erdély-trilógia, a Légy jó mindhalálig, az Úri muri, a Rokonok és az
Árvácska. Művészetével ő lett a magyar kritikai realizmus beteljesítője.

Befejezte második nagyjátékfilmje forgatását
Nemes Jeles László

Szeptember 2-án befejezte második
nagyjátékfilmje forgatását az Oscar-díjas
Saul fia rendezője, Nemes Jeles László –
közölte a stáb az MTI-vel hétfőn.

A Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával készülő Sunset forgatása június 12-én kezdődött, és
53 napig tartott budapesti és vidéki helyszíneken.
A film 2018 nyarán kerül a magyar mozikba – olvasható a közleményben.
Az 1913 nyarán játszódó történet szerint az árvaházban nevelkedett, fiatal Leiter Írisz Budapestre érkezik, azt remélve, hogy kalaposlányként
dolgozhat néhai szülei egykori legendás szalonjában. Ám a kalapbolt új tulajdonosa, Brill Oszkár
elutasítja. Írisz egy idegentől értesül arról, hogy
Leiter Kálmán néven él egy bátyja, akinek nem
tudott a létezéséről. A családja után kutatva a lány
sötét titkokra bukkan, és elragadja a bukásához érkezett civilizáció zűrzavara.

Nemes Jeles László

Jakab Juli

Forrás Noizz.hu

Forrás: Mozizunk.hu

A Sunset főszereplői Jakab Juli
(Leiter Írisz) és a román Vlad Ivanov
(Brill Oszkár), aki többek között a 4
hónap, 3 hét, 2 nap című cannes-i
Arany Pálma-díjas filmből ismert.
Operatőre Erdély Mátyás, zeneszerzője Melis László, sound designere
Zányi Tamás, díszlettervezője Rajk
László, jelmeztervezője – a stábhoz
újonnan csatlakozó – Szakács Györgyi. A rendező a forgatókönyvet
együtt jegyzi Clara Royer-vel és
Matthieu Taponier-vel, utóbbi egyben a film vágója is.
A Sunset is a Laokoon Filmgroup
gyártásában készül, Sipos Gábor és
Rajna Gábor producerek vezetésével,
magyar-francia koprodukcióban.
(MTI)

Szerkesztette: Antalfi Imola

MTI Fotó: Mohai Balázs

A megemlékezésen koszorút helyezett el
mások mellett Hoppál Péter, Prőhle Gergely,
a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség
Intézete vezetője és Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes is. (MTI)

Új kollekció jön létre
a Hungarikon-gyűjteményen belül

Egykori politikusok tárgyaiból
vagy más politikai érintettségű relikviákból új kollekció
jön létre Panoptikon néven a
Hungarikon-gyűjteményen
belül – mondta el az MTI-nek
Kárpáti Tamás, a gyűjtemény
tulajdonosa.

Kieselbach Tamás műkereskedő,
hogy „visszavásárolja” ifjúsága elrabolt idejét, Kádár János hagyatéki
árverésén szerezte meg azt az órát,
amelyet Leonyid Brezsnyev szovjet
pártfőtitkár ajándékozott a magyar
kommunista vezetőnek. A gyűjtő a
műtárgyat idén továbbajándékozta
Kárpáti Tamásnak, aki felidézte:
szerette volna elkerülni, hogy a
híres magyarok emblematikus relikviáiból álló, immáron 140 darabos
Hungarikon-gyűjteményen belül
összemosódjon a sport, a művészet
és a tudomány a politikummal.
Mint fogalmazott, míg a politikusok
értékelése sokszor „kurzusfüggő”,
idővel sokat változhat, addig a gyűjteményben szereplő „Kodályé és
Bartóké, Puskásé és Gereviché, Neumanné és Rubiké, Ruttkaié és Latinovitsé örök és megkérdőjelezhetetlen”.
A Panoptikon-gyűjteményben
kap helyet így egyebek mellett Kossuth Lajos egy levele, gróf Széchenyi István üvegtálkája, a Nemzeti
dal 48-as röplapja, Rákosi Mátyás
írógépe, szögesdrót a vasfüggönyből, az egri vár egy kődarabja, egy
abakusz a gulágról, Károlyi Mihály

botja, Nagy Imre órája, egy darab a
berlini falból, valamint egy magyar
kokárda, amelyet Charles Simonyi
vitt magával a világűrbe. A tárgyakat kortárs művészek, köztük Törley Mária, Pauer Gyula, Nádler
István, Madarassy István, Győrfi
András, Jánosi Katalin, Kovács
Tamás Vilmos, Incze Mózes és
Erkel László (Kentaur) foglalták alkotásaikba – fűzte hozzá Kárpáti
Tamás. A gyűjtemény koncepciójáról beszélve példaként említette,
hogy Bibó István börtönlevelei egy
kicsinyített börtöncellába bepillantva láthatóak, amelyet Borbás
Dorka üvegtervező művész alkotott.
Kádár János Brezsnyevtől kapott
óráját Weiler Péter festőművész installálta az ajándékozás aktusát ábrázoló alkotásába, oly módon, hogy
az időmérő szerkezetet betonba
öntve kapcsolta hozzá a festmény
keretéhez. A művész egy másik új
festményének talapzatában pedig
egy Fidel Castróhoz köthető relikviát, a Granma című kubai pártlap
egy példányát helyezte el üveghengerbe foglalva. A két új alkotást
szerdán avatták fel Budapesten –
hangsúlyozta a gyűjtő.
A Hungarikon-kollekciót legutóbb a 2015-ös milanói világkiállításon tekinthették meg az
érdeklődők. Kárpáti Tamás elmondta: tervei szerint a Panoptikon-gyűjtemény tárgyait önálló
tárlaton láthatja majd a közönség.
(MTI)
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A természet kalendáriuma (CCLXXI.)

Kiss Székely Zoltán

Mitől oly terhes minden ősz
s mért kábulunk el illatában?
S ha lágyan perg a sok levél,
mért látjuk, hogy ott a halál van?

Ékelődnek aztán
föl az őszi égre,
belevesznek lassan
a kék messziségbe.

Kányádi Sándor Őszelője ez. A kihűlő
légből a felkelő nap a dombhátak fölé csaloSomlyó Zoltán Szeptemberében az őszi gatja a fák-füvek őszi könnyét. S mire rárakertet, szőlőhegyet járom. Itt-ott már pereg a gyog a völgyek mélyére az első őszi sugár,
levél. Dús érettségét kitárja, gyümölcseit kí- eloszlik az apróka köd.
nálja a természet.
Reggelenként apró
ködfióka s pára
Ha szőlőgerezdhez nyulunk,
kapaszkodik föl a
mért járja hő az ujjainkat?
partmenti fűzfákra (…)
S az érett nő mért gyengül el,
mint rózsa, mit a szél megingat?
Ősz. Ebben az asszonylényegű évszakban
írta Juhász Gyula:
És mint a vágyó anyaméh,
miért járunk szívig kinyílva?
Azt álmodtam, hogy mind kihalt a földről
S miért cseng és mért mosolyog
Az ember és a föld csak élt tovább.
az érett körte, alma, szilva?
Tavasszal kicsíráztak a göröngyök
És kivirítottak a violák.
Ezt kérdi öntudatlanul
A madarak vígabban énekeltek
így őszidőn a gyötrött lélek.
És gondtalanul járt a szende őz,
Bámulván csöndes betűit
A gólyák télre ismét útra keltek
a kalendárjom levelének.
És százszor szebben múlt a csendes ősz (…)
S míg leterítve áll az ágy
Őszi csendesség, amikor a városi ember is
s a kályhának még lángja nincsen
kissé közelebb kerül a Természethez.
az ablakon az őszi fény
beszáll s megcsúszik a kilincsen.
Mindannyian a Természet gyermekei vagyunk, életünk a természeti erők sajátos, küS kopogtatás nélkül benyit
lönleges összjátéka. Megszületésünkkor
az ősz, adója legjobb jónak;
azonban nemcsak a Természetbe, de egyaz érett magzatot hozó
szerre egy másik világba is beleszületünk, a
anya: a kilencedik hónap.
társadalom világába. Életünk e két világ, a
Még nappal meleg van, néha kánikulai, természeti (belső) és társadalmi (külső) erők
hajnalra már nem csak a vizek kényes bőre összekapcsolódásának és küzdelmének színlúdbőrözik, de magunk is összerezzenünk a tere (…) – írja Grandpierre Attila csillagász,
zenész, író A Természet és az Emberben.
gyors, de már hűvösödő csepergőben.

Minden filozófiai fogalom közül a Természet fogalmának megfogalmazása a legrégebbi. A Természetet az ógörögök
„fűszisz”-nek, fizikának, illetve fiziológiának
(élettannak) nevezték. Kevés olyan filozófiai
fogalom létezik, amelynek használata szélesebb körű, lazább, tágabb.
A „Természet” kifejezés eleinte az egész
világot jelölte. Ekkor még nem különböztet-

Fázik a Küküllő,
lúdbőrös a háta,
már csak a nap jár el
fürödni a gátra.
Lenn a gát alatt csak
vadrécék, vadludak.
Ők is búcsúzóban:
tiszteletkört úsznak.

Kopogtatás nélkül benyit a kilencedik hónap

ték meg világosan egymástól az elmét és az
anyagot, a Természetet élőnek, lélekkel bírónak fogták fel.
Az első megkülönböztetést a „fizikai” és
„metafizikai”, vagyis a természeti és a természetfölötti között Platón vezette be. Ettől
kezdve vált a Természet fogalma egyre korlátozottabbá. Ha a természetfölötti is létezik,
akkor nem tartozik minden létező addigi otthonába, a Természetbe.
A Czuczor–Fogarasi-féle A magyar nyelv
szótárában a Természet alatt elsősorban „az
állatok, növények, ásványok világát” értjük,
másodsorban „a földi és földön kívüli élőlények összességét”. Eszerint az Ember is a
Természet része, és az ásványok is élőlények.
Harmadrészt a Természet „az összes természetben foglalt lények azon eredeti belereje,
melynél fogva fejlődnek, változnak, új és új
alakot öltenek, egymásra hatnak”. A Természet tehát az a belső életerő, ami igazi emberi
lényegünket alkotja. Negyedsorban „a természet alatt különösen a lények azon tulajdonságait értjük, amelyek a lények belerejéből
(belső erejéből) folynak”.
A magyar nyelv értelmező szótára szerves
és szervetlen világ fogalompárt használva, a Természetről
mint „az ember akaratától függetlenül érvényesülő alkotó és
átalakító erő”-ről ír, illetve
„valakinek vagy valaminek az
eredeti valóságá”-ról.
A Természet felé fordulás
tehát maga a lényeglátás, a létezők, önmagunk eredeti lényegének meglátását jelenti. A
Természet mindannyiunkban
elemi alkotóerőket működtet
folyamatosan. Ha a Természet
alakulásában létezik bármiféle
irány, ha létezik evolúció, ha
létezik virágzás, úgy létezik
utódlás, természetes öröm, elmúlás, s ez igaz az ember természetére is. Életünk eredeti
értelme a bennünk élő természeti alkotóerő érvényre juttatása.

a Természet nem más, mint a Világegyetemet
létrehozó életerő, a Kozmosz szervezőereje,
éltető és fenntartó, rendeltetése felé irányító
ereje. És ha a Természet a világ értelemszerű
szervezőereje, és egyben lényege, akkor hogy
lehet, hogy a természettudomány figyelmen
kívül hagyta mindmáig a világ lényegének
kutatását? Hogyan és miként vált tabuvá, tiltott területté a létezők lényegének, természetének kutatása éppen a természettudományban?

Talány. Megfejthetetlen kottalap. Úgy vagyok vele, mint Jékely Zoltán a Fecskékben.
Kolozsváron írta volt, még 1933-ban.
A villanydrót öt égi vonalán
izgága hangjegyek a füstifecskék.

Ha lejátszhatnám, bennük már az estét
s az ősz első akkordját hallanám.

Fecskehajtó kisasszony vagy fecskeűző
Boldogasszony napja van ma. Ilyenkor kezdenek gyülekezni a költöző madarak. Elsőnek a fecskék. Dologtiltó nap. Mostanáig
kellett összeszedni a tavaszig is elálló tyúktojásokat. Most kell a Mihály-napig elvetendő gabonát megszentelni. A vetésre szánt
diót is ilyenkor szentelik.
Kisasszony vagy Kisboldogasszony napja
600 éve, 1417-től hivatalos ünnep. Az Egyház Szűz Mária születésnapját ünnepli ilyenkor.
Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket
üvegtálon. Nehéz, sötét-smaragd
szőlőt, hatalmas, jáspisfényű körtét,
megannyi dús, tündöklő ékszerét.

Kosztolányi Dezső Őszi reggelijével búcsúzok Tőled, kedves Olvasóm.
Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról,
és elgurul, akár a brilliáns.
A pompa ez, részvéttelen, derült,
magába-forduló tökéletesség.
Jobb volna élni. Ámde túl a fák már
aranykezükkel intenek nekem.

Ha a Természet képes volt a
Világegyetemet, az élővilágot,
az öntudatot létrehozni, akkor
képes arra is, hogy egyéni életünket velünkszületett, legmagasabb eszményeink felé
irányítsa – írja a csillagász fent
említett esszéjében. – Eszerint

Furcsa reggeli. Borongós, könnyű fájdalmak. Az elmúlástól tetten érten, a Természet
nyugalmát a szomorúság tárgyilagosságával
oldja antik jambusokba e reggeli. Maga az
Élet.
Magam, mint megcsúszó fény a kilincsen,
maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2017-ben, Kisboldogasszony napján

Saint-Bathélémyn sok munka lesz, nagyon
jelentősek a károk”.
Saint-Martin szigetének Franciaországhoz
tartozó részén a repülőtér egyik leszállópályáját sikerült megtisztítani, az elsősegélyek
ide érkeznek majd közvetlenül Guadelouperól. A hatóságok azt remélik, hogy a nap folyamán légihidat lehet indítani. Ezenkívül
tengeri úton is küld Franciaország segítséget,
mindenekelőtt víztartályokat.
Korábban a kormány „erős aggodalmának” adott hangot amiatt, hogy a két szigeten

élő mintegy 11 ezer ember közül hétezren
nem akartak biztonságos helyre vonulni a
hurrikán érkezése előtt. „Nagyon aggódunk”
miattuk – mondta a tárcavezető. A francia
kormány szerda este válságtanácskozásra ült
össze. Részt vett rajta Emmanuel Macron államfő is, aki utána kijelentette, hogy áldozatokkal kell számolni, mert a vihar pusztítása
„kegyetlen”. Megígérte, hogy a lehető leghamarabb tervet készítenek az újjáépítésre, és
külön pénzalapot hoznak létre ennek fedezetéül. (MTI)

Emelkedett az áldozatok száma a francia Antillákon

Reggelenként apró ködfióka s pára kapaszkodik föl a part menti fákra

A nem végleges adatok szerint legalább nyolcan meghaltak és 21-en
megsebesültek a francia Antillákon a
valaha feljegyzett legerősebb hurrikán, az Irma tombolásában.

A karib-tengeri szigetcsoport két tagjával,
Saint-Barthélémy és Saint-Martin szigetekkel, amelyekre szerdán csapott le a legerősebb, ötös kategóriába sorolt Irma, egyelőre
semmilyen közvetlen kapcsolat nincs, nem
működik sem az áram-, sem a telefonszolgáltatás. A Guadeloupe-ról érkező tudósítások

szerint a szigeteken „apokaliptikus” állapotok uralkodnak, a hurrikán súlyos károkat
okozott az infrastruktúrában és az épületek
95 százalékában.
Annick Girardin, Franciaország tengerentúli területeinek minisztere hatvan katona,
hatvan tűzoltó, valamint a Vöröskereszt 38
munkatársának kíséretében csütörtökön megérkezett Guadeloupe-ra. A repülőtéren a miniszter nem kívánta az áldozatok számát
megerősíteni, csak annyit mondott a sajtónak,
hogy „kutyákkal érkezett, miután sajnos
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Budapesti mozaikok (IV.)

Az óriásszem fényében

Nagy Székely Ildikó

Utoljára az Erzsébet tértől búcsúztunk. A
pesti belváros legnagyobb zöldterületének
számító parkban, a külföldiek által Budapest
Eyeként emlegetett, alkonyat után kifényesedő óriásszem védelmében pihentük ki minden este – így a hazaindulás előttin is – a
fővárosi nyárban rótt utakat.
A hippikorszak békéjét idézte meg bennem
a fűben ülve sörözgető, kacarászó fiatalok látványa. Itt nem voltak visszafojtott indulatok.
Láttunk telefonjába zokogó fiatalembert, akit
pár perces videoüzengetés után – hozzá hasonlóan sportos testalkaltú – társai vettek
körül, és vigasztaltak valami számunkra ismeretlen nyelven, és találkoztunk magyar
népdalokat éneklő lányokkal is, akik tétovázás nélkül vonták be műsorukba a késői sziesztázókat.
A park elején levő gördeszkapálya közelében telepedtünk le mindig. Míg kisfiam tizenés huszonéves fiúk társaságában ismételte
újra meg újra a hajtánytrükköket, bőven volt
időm magamba szívni a hely hangulatát.
Egyik este egy őszes hajú férfi mellé ültem
le az egyik padra. Tekintetével egy fürge kislány mozdulatait követte, aki görkorcsolyával
suhant a pálya szöktetői között. Amikor a
gyerek lefékezett a férfi mellé, oroszul beszéltek. Mégis az volt az érzésem, hogy a mi

magyar szavainkat is érti az úr, mert viccelődéseinket hallgatva többször elmosolyodott.
Érkezésünk estéjén, pénteken is sokan voltak a parkban, de az igazi tömeg szombaton
vette birtokba a teret. (Azon az estén, úton pihenőhelyünk felé egy verekedés végét is elkaptuk, később pedig láthattuk az
A magyar főváros nyári arcát körvonalazza, színeket, hangulatokat villant fel
rövid sorozatunk. A teljesség igénye nélkül vonultat fel pillanatokat a júliusi Budapesről, mindössze annyit, amennyit egy
egyhetes kirándulás során láthatatlan élménybőröndjébe gyűjthet, és hazacipelhet az utazó.

úgynevezett Bulibuszt, amely nem messze a
tértől parkolt le, és zenével, táncoslányokkal
csalogatta a fiatalokat.) Vasárnap estére furcsán kiürült az Erzsébet tér, mintha törzsvendégei belefáradtak volna a hétvégi partikba.
A hétfői szürkületre viszont újra megtelt élettel a park, zsongásával, folyton változó színés hangvilágával jelezve, hogy újra feltöltődött az energiakészlet. Ezt a zsongást, folyton
változó szín- és hangvilágot számomra képtelenség lett volna megunni. Ezért is maradtak meg emlékezetemben ennyire élénken a
parkban töltött esték, és ezért kívánkozom
gyakran újra oda.
Az óriáskerékre egyszer sem ültünk fel.

Gyermeket vár Katalin hercegnő

Harmadik gyermekét várja Katalin
cambridge-i hercegnő, Vilmos herceg
felesége. A hírt hétfőn jelentette be a
Kensington-palota, a hercegi házaspár londoni rezidenciája.

Forrás: Hello Magazine

A jövőbeni brit uralkodónak és hitvesének
első gyermeke, György herceg – aki édesapja
után majdan maga is az Egyesült Királyság
uralkodója lesz – 2013 júliusában, húga,
Charlotte hercegnő 2015 májusában született.
A Kensington-palota hétfői közleménye
szerint a 91 esztendős II. Erzsébet királynő
„elragadtatással” fogadta az újabb dédunoka
érkezésének hírét. Vilmos és Katalin harmadik gyermeke az uralkodó és férje, a 96 éves
– a közszerepléstől épp a múlt hónapban
visszavonult – Fülöp edinburghi herceg hatodik dédunokája lesz.
A palota rövid közleménye nem tér ki a
gyermek világra jövetelének várható időpontjára.
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A kommüniké hangsúlyozza ugyanakkor,
hogy Katalin hercegnő – csakúgy, mint két
előző terhességének korai szakaszában – ezúttal is heveny terhességi rosszullétektől
szenved, és ezért már hétfői nyilvános programjait is lemondták.
A bejelentés szerint Katalint a Kensingtonpalotában ápolják.
A hercegnőt első terhessége idején kórházban is kezelték, és második várandóssága
alatt is programokat kellett lemondani a hasonlóan heveny rosszullétek miatt.
A brit sajtó annak idején tényként közölt
értesülései szerint az udvar mindkét esetben
csak Katalin nyilvánvalóan eltitkolhatatlan
kórházi kezelése és a programok törlése miatt
kényszerült arra, hogy a terhesség 12. hete
előtt nyilvánosságra hozza a hírt. A brit udvari szokásjog alapján ez az a legkorábbi időpont, amikor általában bejelentik, ha a királyi
családban gyermek érkezése várható.
György herceg és Charlotte hercegnő testvére – nagyapja, Károly trónörökös és édesapja, Vilmos herceg, valamint bátyja és
nővére után – az ötödik helyre kerül majd a
brit trónutódlási sorrendben, a hatodik helyre
utasítva a jelenlegi ötödiket, saját majdani
nagybátyját, vagyis Harry herceget, Vilmos
öccsét.
Vilmos és Katalin harmadik gyermekének
trónöröklési helyét immár nem befolyásolná,
hogy fiúnak vagy leánynak születik-e,
ugyanis a brit kormány kezdeményezésére az
elmúlt években elindított és kiteljesedett reformfolyamat eltörölte a királyi fiúutódok
trónutódlási elsőbbségét. Így ha a hercegi házaspár harmadik gyermeke fiú lesz, akkor
sem lépne nővére, Charlotte elé a trónutódlási
sorrendben. (MTI)

Forrás: Marie Claire

Utolsó estére terveztük a légi Budapest-csodálást, de végül megelégedtünk azzal, hogy
odalentről kövessük tekintetünkkel a lassan
forgó óriást. Ha közvetlen érintkezésünk nem
is volt vele, a világhálón újra felkerestem. Így
tudtam meg, hogy Budapest „Szeme” pár
éves pihenés után bűvöli el újra a magyar főváros lakóit és vendégeit. A hvg.hu portálon
találtak szerint egy belga cégtől bérlik a működtetők, a 65 méteres építmény korábban fél
évtizeden át Párizsban gyönyörködtette utazóit.

Forrás Programturizmus

Utolsó esténken elhatároztam, hogy nem
hagyom eluralkodni magamon az utazás végi
mélabút. Másnap délután gördült ki velünk a
busz a Népligetből, az út – egy baleset miatti
negyvenperces fennakadást leszámítva – kellemesen gyors, a hazatérés örömteli volt.
Aznap mégsem találtam otthon a helyem, de
aztán sikerült visszarázódni megszokott világomba. Egy hét múlva találtam csak rá a lérejlő
mozaikdarabkákra,
lekzsebben
amelyeket jó volt újra megérinteni, megcsodálni és megmutatni mindenkinek.

Ismét Magyarországon
rendezik meg
a gyorstávírász világbajnokságot

Több mint két évtized után ismét Magyarországon rendezik meg a gyorstávírász világbajnokságot, melynek
keretében a világ legjobb távírászait
látja vendégül mától a Magyar Rádióamatőr Szövetség (MRASZ) Esztergomban.

A szervezet szerdai közleménye szerint az
első gyorstávírász világbajnokságot 1995ben rendezték Siófokon, az esztergomi lesz
a 14. világverseny.
Samuel Morse (fotó) 1837-ben megalkotta a mai távírójelek ősét, ezzel forradalmasította a távközlést: lehetővé vált
elektromos áram segítségével táviratok továbbítása. A morzejelek a 20. század végéig
voltak használatban, a professzionális szolgálatok közül a legtovább a katonai szervezetek és a hajózás használta őket. Ma ezt a
kódolást már csak rádióamatőrök használják, akik a profik tudásánál magasabb szinten űzik a mesterséget: olyan gyorsan
képesek adni-venni a morzejeleket, hogy
egy-egy elemi jel hossza mindössze néhány
milliszekundum – olvasható a szervezet
honlapján.
„Bár a morzekódot ma már csak a rádióamatőrök és a katonák használják, ez egy
olyan »nyelvtudás«, amellyel bármely ország bármely rádióamatőrével képesek információt
cserélni.
Mindennapi
használatával a rádióamatőrök egyfajta hagyományőrzést valósítanak meg” – áll a
közleményben.
A világbajnokságon a résztvevők 4
női és 5 férfikategóriában mérik össze tudásukat.
A Magyar Rádióamatőr
Szövetség
szinte egyidős a rádiózással, jogelődjét
1928-ban alapították.
A jelenlegi szövetség
tagjai rádióklubok,
rádióamatőr egyesületek, melyek tagjai
kizárólag amatőr rádióforgalmi, rádiós
tájékozódási
futó,
gyorstávírász sportés azzal kapcsolatos
műszaki, tudományos

Forrás: Wikipedia

kísérleti tevékenységet folytatnak, amiért
anyagi ellenszolgáltatásban nem részesülnek.
A MRASZ országos sportági szövetségként működik, feladata a rádióamatőr
sportág és a rádióamatőr tevékenység szervezése, irányítása és ellenőrzése, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés, a
vészhelyzeti rádiózás és valamennyi rádióamatőr érdekeinek képviselete. (MTI)

Forrás: National Geographic

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Biobazár

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

Megfejtések a szeptember 1-jei számból:

Klasszikus (Ikrek): A kertben
Skandi: Drága kislányom, tanulj meg főzni,
mosni, vasalni, hátha nem kapsz férjet!

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
18. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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VÍZSZINTES:1. Az irodalmi díj egyik jutalmazottja (Henrik). 9. Város a Genfi-tó
partján. 10. Ceruza. 12. A fizikai díjat elnyerő angol tudós (Charles Glover). Kémiai
és orvosi díjat nem osztottak. 16. Nekilendül. 19. ... humanum est (tévedni emberi
dolog). 20. Mártásféle. 21. Osztrák és japán autójel. 22. Lapszél. 23. Berber nép. 24. Angol
sörféle. 25. Gabor ... ... (színésznő). 26. Elégedetlenkedő kutya. 28. Jegyzetelget. 30.
Lenni, lét (latin). 32. Román könyvkiadó. 34. ... alkohol (etanol). 35. Állóvíz. 36. Bárányhang. 38. Dátumrag. 39. Címermadár. 41. Skálahang. 42. Ebédel a nyáj. 44. Állam (angol).
46. Átkarolás. 48. Latin szerelem. 49. Régi francia aprópénz.
FÜGGŐLEGES: 1. Mókusszerű állat. 2. ... int (figyelmeztet). 3. Mutatószó. 4. Kárpátaljai folyó. 5. Tornászlány (Henrietta). 6. Sok pápa neve. 7. Írország autójele. 8.
Skálakezdet. 11. A Nobel-békedíj díjazottja. 12. Erdélyi város. 13. Francia város. 14.
Szótoldalék. 15. Keményfém. 17. Spanyol festő (Salvador). 18. A vízszintes 1-gyel együtt
jutalmazott másik dán író (Karl). 20. Vasúti kocsi. 21. Szignál. 23. Alkot. 24. Meztelen
műalkotás. 27. Oda-vissza férfinév. 29. Lusta. 31. Egyszerű gép. 33. Amerikai nagytőkés
család. 37. Kis szürke rágcsáló. 40. Bern folyója. 42. Az egyik Tolsztoj. 43. Csapadék.
44. Pozsonyi lap. 45. A teszt lényege! 47. Kínai hosszmérték. 48. Osztrák és kambodzsai
gépkocsijel. 50. Kottarész!
L.N.J.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva William Faulkner amerikai
író egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.
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című pályázat nyertesei:
FEIER ILONA, Szászrégen,
Duzilor u. 24. sz.
DÓCZI ELLA ILDIKÓ, Marosvásárhely,
Horea u. 37. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
GALSWORTHY; ÁPRILY; SZERB; KÓBOR;
THERN; EHRENBURG; BEKE; TÖRS.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket szeptember 21ig 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.)
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. Palléroz, fényesít – Emlékezethiány. 7. Ásványi fűszer – A vanádium
és urán vegyjele. 8. Indiai vallásfő – Édes mártás. 9. Azon a helyen – Állami illeték. 11.
Páratlan gödör! – Kert része! 12. Adósságot megad – Hiszékeny. 14. Kerékpármárka –
Igevégződés. 15. Kirívó, harsány – Győzelmi jelvény. 18. Őszi eső lehet ilyen – Férfinév.
19. Szomorúság, bú – Jó szag. 22. Kissé mély! – Rajz szélei! 23. Színültig – A Nílus forrástava. 25. Török tiszti rang – Ütőkártya. 27. Ipari növény –… Francisco, amerikai város.
28. Szint – Igyekszik, iparkodik. 30. Technikai atmoszféra – Gida egynemű hangzói. 31.
Billentyűs hangszer – Déligyümölcs-féleség.
FÜGGŐLEGES: 1. Kozmetikummárka – Félrevezet, ámít. 2. Homok – Látni enged,
előad. 3. Továbbá – Halkan súg! 4. Panasz szava – Morajlik. 5. Kiabáló, üvöltő – Ingerült,
nyugtalan. 6. Fő ütőér – Gyerkőc, ördögfióka. 10. Osztrák tartomány – Kaszáscsillag. 13.
Tanít – Vasparipa. 16. Párnás karosszék – Részeg, kapatos. 17. Szemtelen, neveletlen –
Álomkép, illúzió. 20. Római katonai egység – Egyik földrész. 21. Rablócsapat – Kedvelt
gyógynövény. 24. … király (Shakespeare) – Termetes, óriás. 26. Osztrák, spanyol és norvég autójelzés – ZVT. 29. Null-null – Egyik szögfüggvény, rövidítve.
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A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
nyilvános árverést szervez
2017. szeptember 19-én 10 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő javak
értékesítésére:
1. – 48 négyzetméteres kereskedelmi helyiség tömbház földszintjén Dicsőszentmártonban, a Sólyom utca 102A/1. szám alatt,
kikiáltási ár 67.690 lej. Az I.I. Cimpoca Alin Claudiu tulajdonát képező ingatlant az állami adósságok behajtása céljából
értékesítik. (A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.)
2. – elektromos sütőlap, kikiáltási ár 2.820 lej; hűtőasztal, 1.260 lej; videoprojektor, 1.050 lej; jéggép, 810 lej; szállodai tévék, 4 db
x 1.580 lej, összesen 6.320 lej; Apple Mac 2,5 GHz, 2.160 lej; Apple Mac 1,6 GHz, 1.984 lej. A Transcarp Tourism Kft. tulajdonát
képező javakat az állami adósságok behajtása céljából értékesítik. (A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.)
3. – Opel Astra Caravan személygépkocsi, 1998-as gyártású, 5.500 lej. Az I.I. Szentgyörgyi János tulajdonát képező ingóságot
az állami adósságok behajtása céljából értékesítik. (A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.)
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő
előírások értelmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a
végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelyének 4. bekezdése i) pontja, valamint 7. cikkelye értelmében a liciten való részvételhez az
ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár
10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN
RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 –
vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,
romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat
román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott
helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Az I.I. Cimpoca Alin Claudiu, a Transcarp Tourism Kft. és az I.I. Szentgyörgyi János javainak árveréséről szóló közlemény
kifüggesztésének időpontja: 2017. szeptember 8. A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a
Dicsőszentmártoni, Bonyhai, Vámosgálfalvi Polgármesteri Hivatal, az adós cégek székhelyén és megjelenik a Közpénzügyi
Minisztérium weboldalán.
Bővebb felvilágosítás a végrehajtói irodában (Baltatu Gheorghe felügyelő) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon.
A Gergely Ádám András Egyéni Felszámolóiroda – Marosvásárhely, G-ral
Avramescu utca 4. szám, Maros megye –, a MASTERCARN KFT. cégfelszámolója
nyilvános árverést
szervez a következő javak értékesítésére:
– Ingatlan: kereskedelmi helyiség: 40 négyzetméteres, közterületen épült
földszintes téglacsarnok Marosvásárhelyen, a Dacia napipiacon. Kikiáltási ár
99.800 lej + héa.
– Állatszállító Nissan Cabstar haszonjármű, 16.380 lej + héa
– NL Rema Van Der Sluis állatszállításra alkalmas utánfutó, 6.200 lej + héa
– Leltári tárgyak, 890 lej; irodai felszerelés és bútorzat, 14.680 lej + héa
A javak teljes listája és az árak a felszámoló székhelyén tanulmányozhatók.
Az árverésen azok a magán-/jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek kifizetik
a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát és a részvételi díjat, valamint
megvásárolják a feladatfüzetet legkésőbb az árverés előtti napon 13 óráig. Az
árverés szeptember 15-én 13 órakor lesz a felszámoló székhelyén, és
megismétlik péntekenként, ugyanabban az órában, amíg a javak eladódnak.
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096-os
telefonszámokon.

A marosvásárhelyi

TRAIAN VUIA
Technológiai Líceum

beiratkozókat vár
az esti tagozatra,
XI. osztályba, FODRÁSZSTYLIST szakra
és a posztliceális iskolába
KOZMETIKUS szakra.
Érdeklődni az iskola titkárságán vagy a 0365/730-972-es
telefonszámon.
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A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi
a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él,
és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7
év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian
Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres
vállalkozás tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
Az
egyetlen
elismert
jövendőmondó
és
javasasszony, MARGARETA-MIA Marosvásárhelyen tartózkodik. Felold bármilyen kötést, az
elváltakat, szerelmeseket újra összehozza,
gyógyítja
az
alkoholizmust,
depressziót,
impotenciát, csontfájást, segít stressz és vizsga
esetén, sikert és bőséget visz a házhoz, elűz
minden átkot, rontást. Ha ön úgy érzi, hogy nem
sikerül semmi, nem érzi jól magát, holott nincs
semmi szervi baja, vagy nem tud megházasodni,
nem tud elég pénzre szert tenni, pedig dolgozik,
akkor ne habozzon, hívja Margareta-Mia asszonyt,
és ő segít, hogy megszabaduljon a problémától, ami felemészti testi-lelki erejét.
Köszönetnyilvánítások:
András hálás Margareta-Mia asszonynak, mert az ő segítségével újból együtt
lehet kedvesével egy fájdalmas távollét után, és kigyógyult az alkoholizmusból.
Márta 39 éves koráig nem ment férjhez, de most Margareta-Mia asszony
megszabadította a kötéstől. Marius végtelenül hálás a javasasszonynak, mert
megmentette a cégét a csődtől. Mihoc az impotenciából gyógyult ki a
segítségével. Most együtt lehet kedvesével, és nagyon hálás neki. Gyöngyi
megszabadult a rontástól, így most már egészséges, nem küzd állandó
stresszállapottal.
Hívja bizalommal, 100%-ban megoldódik a problémája!
Tel. 0743-473-597, 0733-044-424. (Fizetett hirdetés: mp.)
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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, 0745-379-638. (sz.-I)

Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. VIRÁGKÖTŐ, valamint KOSZORÚKÉSZÍTŐ LÁNYT alkalmaz.
Jelentkezni személyesen, a délelőtti órákban a cég székhelyén lehet, egy CV benyújtásával. Cím: Marosvásárhely, Dózsa György út 71. szám. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

NÉMETORSZÁGI gyermekpénz- és adó-visszaigénylés teljes körű ügyintézése. UNIONTAX, Predeal
utca 10. szám. Tel. 0773-372-571. (19221-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és FIATAL SEGÉDMUNKÁST az árukiadóba. Tel. 0744-644026. (19259-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19259-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745696-055. (19258-I)

BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA GONDNOKOT keresünk. Családok előnyben. Fizetés:
2000-2500 lej. Tel. 0745-696-055. (19258-I)

ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek
magas szintű kiszolgálása. Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és román nyelvű kommunikáció, varrónői készség. Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy
hívj minket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELYI ÁLLATPATIKÁBA ÁLLATORVOST alkalmazunk. Előnyök: napi nyolcórás
munkaidő, szabad hétvége, vonzó, teljesítményalapú bérezés. Az önéletrajzokat a kobakdoki@yahoo.com
e-mail-címre várjuk. (19276-I)
MAGYARORSZÁGI GYÁRAKBA NŐI és FÉRFI MUNKAERŐT alkalmazunk. Hosszú távú munkalehetőséget, kiemelkedő bérezést, ingyenes szállást, ki- és hazautazást biztosítunk. Érdeklődni a 0755-393780-as telefonszámon vagy a marosvasarhely@jobtain.hu e-mail-címen lehet. (60268-I)

ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET, minimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon:
0265/266-067, e-mailben az office@moragroind.ro címen vagy személyesen az 1848. sugárút 50/6. szám
alatt található irodánkban várjuk. (60298-I)
SÜRGŐSEN attesztáttal rendelkező TAXISOFŐRT alkalmazunk rendkívül előnyös feltételekkel. Tel. 0757054-053. (19268)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉPSZERELŐT, valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro email-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Tel. 0365/430-150. (19271)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, MEDENCEKARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, gyermekek számára ANIMÁTORT, PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (60258)

A PORCUŞORUL POFTICIOS VENDÉGLŐ KERESKEDELMI DOLGOZÓT alkalmaz vonzó fizetéssel + bónuszok. Tel. 0748-591-437. (3417)

NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SEGÉDMUNKÁST keresünk,
férj-feleség is jelentkezhet. Önállóan dolgozó ASZTALOS SZAKMUNKÁST keresünk évi kb. 6 hónap
munkára, megegyezés alapján. Tel. 00-49-157-36-36-8521. (3242-I)

BURKOLÓ SZAKEMBERT keresek dániai munkára. Tel. 00-45-287-46366. (3475)

Értesz az emberek nyelvén? Szereted a kihívásokat? Gyere és légy a csapatunk része! A KOVÁCS
PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés, versenyképes juttatás, bónuszok
járnak. Ha kezdő vagy, mi kiképezünk. Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre, vagy érdeklődj
8-17 óra között ezen a telefonszámon: 0733-052-106. (60262)
KFT. kézügyességgel rendelkező MUNKAERŐT alkalmaz restaurálási munkálatokra, betanulási lehetőséggel. B kategóriájú jogosítvány előnyt jelent. Tel. 0731-709-613. (sz.-I)

RECEPCIÓST, SZOBALÁNYT/TAKARÍTÓNŐT alkalmazunk központi zónában levő PANZIÓBA. Tel.
0744-624-976. (3483-I)
KFT. alkalmaz tapasztalattal rendelkező ASZTALOST, KŐMŰVES SZAKMUNKÁST. Tel. 0744-798-270.
(3524-I)

MAGÁNCÉG LAKATOS MUNKATÁRSAT alkalmaz fémszerkezetek készítéséhez. Érdeklődni a 0757514-865-ös telefonszámon. (3536-I)
MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal ÁLTALÁNOS ASSZISZTENST alkalmaz marosvásárhelyi munkapontjaira. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8-16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)

FIATAL HÖLGYEKET felveszünk CUKORDÍSZEK GYÁRTÁSÁRA. Tel. 0745-520-408. (19288-I)

MAROSVÁSÁRHELYI LAKÓTÁRSULÁS nyugdíjas TAKARÍTÓNŐT alkalmaz. Tel. 0742-454-275,
0745-291-384. (3519)
ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0745-832-391.
(19291-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (-)

ÁTFOGÓ, SEJTSZINTŰ FELMÉRÉS. Többféle vizsgálat egy árban. Programálásért hívja a 0740-030250-es telefonszámot. (3578)

BÚTORGYÁRTÓ KERESKEDELMI TÁRSASÁG – székhely: Marosszentkirály, Maros megye – alkalmaz TITKÁRT. Munkaköri leírás: bármilyen típusú levelezés, jegyzőkönyvek, címek, jelentések írt és
informatizált nyilvántartása, összegyűjtése, átírása; levelek és egyéb iratok válogatása és postázása; irodai
munka: dossziék rendezése, másoló használata, scanner, nyilvántartó rendszerek használata; különféle jelentések, iratok összeállítása, igény szerint; telefonhívások fogadása, továbbítása. Követelmények: középfokú
végzettség titkárság, adminisztratív munka, szolgáltatás terén; kellemes megjelenés, szolgálatkész; jó szervező- és tervezési készség; előkönyvelési ismeretek; az Office programok ismerete. A francia és az angol
nyelv ismerete előnyt jelent. Érdeklődni a 0722-662-025-ös telefonszámon. (19313)

NÉMETORSZÁGBA és HOLLANDIÁBA, GYÁRBA keresünk férfi és női MUNKAERŐT. Fizetés 8
euró/óra, szállás biztosítva. Azonnali indulás! Tel. 0755-497-510, 0755-260-156. Érdeklődni lehet hétfőtől
péntekig 9-17 óra között. Work&Job server. (60318)
Szereted a kihívásokat? Gyere és légy a csapatunk része! A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés és versenyképes juttatás jár. Várjuk
önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a 0744-403-114-es telefonszámon. (sz.-I)

JÓKÍVÁNSÁG
A
szeretett
édesanyát,
nagymamát, KERESZTESI
ANNÁT köszöntjük
75.
születésnapja alkalmából.
Legyen egészséged, tudjál
boldog lenni, és a szívedet
soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen
örömnek napja, kívánjuk,
hogy a sors ezeket megadja.
Isten éltessen még nagyon
sokáig!
Fiad, Keresztesi József
Attila, unokáid: Keresztesi
József Attila és Keresztesi
Brigitta Enikő. (3585-I)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 3 szobás, 80 m2-es, földszinti
lakás a Rodniciei és a Livezeni út
sarkán. Tel. 00-45-287-46366, e-mail:
dosap1@yahoo.com. (3363-I)
ELADÓ I. emeleti, 43 m2-es, kétszobás,
csempekályhás lakás a főtéren, felújításra
szorul. Ára 42.000 euró. Érdeklődni a
0745-330-565-ös telefonszámon. (3196)
ELADÓ kétszobás lakás közös udvaron a központ közelében. Tel. 0744691-993. (3193-I)
ELADÓ ház Lőrincfalván. Tel. 0746895-558. (3382-I)
ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261023. (2912)

ELADÓ Deményháza 1. szám alatt, a
főúton falusi parasztház telekkel együtt.
Tel. 0740-192-092. (3486)
ELADÓ ház, földek, erdő Küsmödön,
a 175. szám alatt. Tel. 0729-788-977.
(3504-I)

ELADÓ 5 szobás emeletes ház és
melléképületek Mezőbergenyében. Tel.
0746-754-221. (3528)
ELADÓ 3 szobás lakás a Kornisa sétányon. Tel. 0757-570-788. (-I)
KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. Tel. 0740076-300. (3603-I)
KIADÓ hosszú távra kétszobás lakás
közös udvaron, központhoz közel,
csendes környezetben. Tel. 0771-144286. (3589)
KIADÓ 2 szoba-összkomfort a Prieteniei utcában (Tudor negyed). Tel.
0744-966-657. (3514-I)
KIADÓ garzon a Kornisán. Tel. 0744156-042. (3553-I)
KIADÓ egyszoba-összkomfort a Bolyai
környékén. Bére: 600 lej fogyasztással.
Tel. 0722-728-117. (3618)
ELADÓ a Kövesdombon nagyon jó
állapotban levő harmadik emeleti, 2
szobás tömbházlakás, esetleg érdekelne
csere is földszinti garzonnal. Tel. 0751065-680. (3614)
ELADÓ tizenkét hektár terület a Ditró
melletti Orotva falu felső határában,
aminek több mint fele erdő, s a többi
kaszáló. Napos, déli oldal, alkalmas
hétvégi ház építésére vagy állatfarm
létesítésére. Érdeklődni az alábbi telefonszámokon: 0365/432-062, 0741376-929. (3414-I)
ELADÓK:
kanapé,
hűtő,
ajtók,
kályhacsövek,
többféle
bútordarab,
konvektor, rádiók, lemezek, órák, korsók,
tégla, szövetek, csergeterítő, porszívó,
többféle edény, 15 db báránybőr, sok
baba, régi székek, kicsiágy, szőnyegek,
kempingszékek és sok egyéb, minden
olcsón. Csere is érdekel. Tel. 0265/242342. (3191)

Közlemény
A Csíkszereda, Márton Áron utca 18, P4, Hargita megye székhelyű B&B
Insolvency Solutions IPURL, az eladósodott Emivas Cons Kft. cégfelszámolója,
nyilvános árverést
hirdet a cég alábbi ingó és ingatlan javainak értékesítésére, a következőképpen:
1. Ingatlan: 1-es számú farm (volt raktár és szálláshelyek), műtrágya, vegyszer,
valamint gyümölcs raktározására alkalmas helyiségek, szálláshelyek, irodák,
mezőgépészeti karbantartóműhely, egyéb helyiségek (kapusfülke, istálló, fedett
raktér, mosdó, kukoricakas). Beépített összfelület 2.069,97 négyzetméter, teljes
felület 2.366,97 négyzetméter, 30.535 négyzetméter hozzá tartozó területtel Bátos
község külterületén, mintegy 4–5 km-re a község határától, a vajolai kijárat felé.
Kikiáltási ár: egy tömbben 294.000 lej.
2. Ingatlan: 7-es számú farm – volt Decebal farm, raktár és szálláshelyek:
gyümölcsválogató és -fagyasztó csarnok, szálláshelyek, irodák, más helyiségek
(kapusfülke, karbantartóműhely, istálló, fedett raktér, gyomirtóraktár). Beépített
összfelület 3.056,70 négyzetméter, teljes felület 4.431,94 négyzetméter, a hozzá
tartozó területtel, ami három egymáshoz közel álló terület, összesen 9000
négyzetméter, Bátos község kültelkén, mintegy 2,5–3 km-re a község határától, a
vajolai kijárat felé. Az ingatlanokat a kiszolgáló állóeszközökkel együtt adják el.
Kikiáltási ár: egy tömbben: 444.000 lej.
3. Ingatlan: 10-es számú farm – volt gyümölcsfagyasztó raktár (fagyasztó,
válogatócsarnok, irodahelyiségek, mellékhelyiségek). Beépített összfelület:
5.163,18 négyzetméter, teljes felület 5.727,18 négyzetméter, a hozzá tartozó
13.444 négyzetméter területtel Bátos község kültelkén, a község határában, a
dedrádszéplaki kijárat felé, az ingatlanokat kiszolgáló állóeszközökkel együtt.
Kikiáltási ár: egy tömbben 568.000 lej.
4. Ingatlan: Tó farm – a volt üdülőház a szivattyúházzal együtt. Beépített
összfelület: 297,94 négyzetméter, teljes felület 297,94 négyzetméter, a hozzá
tartozó 1.217 négyzetméter területtel Bátos kültelkén, mintegy 4–5 km-re a község
határától, a vajolai kijárat felé. Az ingatlanokat az állóeszközökkel együtt adják el.
Kikiáltási ár egy tömbben: 98.695 lej.
Ugyanakkor eladásra kerülnek szállítóeszközök is, melyek kikiáltási ára 8.519,50
lej.
A javak teljes jegyzéke a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható. Az árak nem
tartalmazzák a héát.
Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély, aki/amely igazolja,
hogy 24 órával az árverés előtt garanciaként befizette a kikiáltási ár 10%-át, a
részvételi díjat, és megvásárolja a feladatfüzetet. Az árverés a cégfelszámoló
székhelyén lesz 2017. szeptember 15-én 14 órától, amit a javak értékesítéséig
minden héten pénteken ugyanabban az időpontban megismételnek. Bővebb
felvilágosítás a 0366/100-551-es és a 0748-836-713-as telefonszámon.
A Gergely Ádám András Egyéni Felszámolóiroda – Marosvásárhely, G-ral Ghe.
Avramescu 4. szám –, a csődbe jutott REBOMIX KFT. cégfelszámolója újabb
nyilvános árverést
szervez a Jobbágyfalva, Fő út 180A szám (Maros megye) alatti ingatlan egy
tömbben való
értékesítésére, ami a következőkből áll: 2089 m2 terület,
telekkönyvszám 1422/N/Csíkfalva (a 955/II/Jobbágyfalva telekkönyvből);
kataszterszám: 1022/2/2/3/1/1/ (244/1), a hozzá tartozó gabonaőrlő malommal,
pékséggel, valamint az ehhez tartozó berendezésekkel, kapusszobával. A
kikiáltási ár alkudható.
Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek igazolják a
kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garancia, valamint a részvételi díj kifizetését az
árverést megelőző napon 12 óráig. Az árverés a jogi felszámoló székhelyén
szeptember 15-én 12 órakor lesz, és megismétlik péntekenként, ugyanabban az
időpontban, a javak értékesítéséig. A részvételi feltételekről, a technikai részletekről
bővebb tájékoztatást a 0265/261-019, 0265/269-700, 0745-146-096-os
telefonszámokon nyújtanak.
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ELADÓ megegyezés alapján sok
bakelitlemez jó állapotban (opera,
szimfonikus, könnyűzene) és sok szép
irodalmi könyv. Tel. 0365/412-395. (3373)

ELADÓK új matracok 240 lejtől. Tel.
0744-438-594. (18998)

ELADÓ
új,
elektromos
tolószék
fogyatékkal élő számára. Érdeklődni a
0740-851-209-es telefonszámon, keddi
és csütörtöki napokon 17-19 óra között.
(3399)
ELADÓ cserép bontásból. Tel. 0748-018453. (3485)
ELADÓK nagyon olcsón, alkudható
áron: könyvesszekrény, kanapé, ágyneműtartó, íróasztal, közepes méretű
férfi- és női bőrkabát, ócskavas. Tel.
0724-546-804. (3515-I)
ELADÓ héjatlan tökmag és kukoricafejtő gép. Tel. 0747-480-255, 0746090-353. (3539-I)
VESZEK pálinkafőzésre való szilvát vagy
körtét. Le is szedem. Tel. 0743-761-147.
(3550)

ELADÓ házi bor, Dacia-gumi és
-alkatrészek, autogájzer-alkatrészek. Tel.
0365/448-371. (3555)

HATÉKONY,
VEGYSZERMENTES
BIOTAKARÍTÁS az ön otthonában.
Tisztítunk kanapét, matracot, fotelt,
szőnyeget, babakocsit stb. Tel. 0758-307919. www.curateniebio.ro (3447)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847346. (3339)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok használt hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011.
(3415)

BULDOEXKAVÁTOR-KÖLCSÖNZÉS,
földmunkát vállalok. Tel. 0743-311-505.
(19274)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (3470)
INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzsmirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűségmérés.
Előjegyzés
telefonon:
0740-158-526,
0265/311-771.
(3480-I)

CÉG 15% KEDVEZMÉNNYEL vállalja:
háztetőkészítést (Lindab cserépből) és
javításokat, bádogosmunkát, cserépforgatást,
bontást,
belső-külső
munkálatokat, kapuk, kerítések készítését, szigetelést stb. Tel. 0764-463-517.
(3505)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-919-662.
(1546)

VILLANYSZERELÉST és javítást
vállalok. Tel. 0735-501-417. (3556-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-383071. (1546)

BEINDULT a nyárádszeredai almaprés. Ugyanitt almát is vásárolunk.
Tel. 0740-310-168. (3587-I)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1545)
ELADÓ Dacia Logan, 1,4 Mpi, 2005ös, benzines, metallizált zöld színű,
130.900 km-ben, riasztó, központi
zár, ITP 2019 – 1800 euró. Tel. 0723753-411. (3577-I)
GYÖNYÖRŰ szép, 3 hónapos, fehér
bichon kiskutyák eladók alkudható áron.
Önállóan esznek. Tel. 0740-138-349.
(3601)

ELADÓ sürgősen 11 ár beltelek
Marossárpatakon. Tel. 0740-653-491.
(3608)

ELADÓK: váltóeke, szimpla eke (4-es),
kombinátor, tárcsás kaszák, gabonaőrlő
(malom),
mechanikus
gereblye,
kockakőprés, 450 literes vegyszerező, 5
kW-os áramgenerátor (220 V –380 V),
béka és lap döngölő, 380 V-os
betonkeverő. Tel. 0743-860-354, 0745404-666. (3616)

RÖVIDSZŐRŰ
MAGYAR
VIZSLA
kiskutyák eladók. Tel. 0745-224-209.
(3627)
ELADÓ házi bor (6 lej/liter). Tel. 0745279-701. (-)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Gábos Géza névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (3599)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(3171)
OLCSÓ üdülést kínálunk egész évben
Hajdúszoboszlón félpanziós ellátással,
házias ízekkel. 7 éjszaka 450 lej/fő, 3
éjszaka 200 lej/fő. Tel. 00-36-52-271-848,
00-36-30-455-7227, Szabó Antalné,
Hajdúszoboszló, Damjanich utca 100.
szám. (3036)

BÁRMILYEN
MUNKÁT
vállalunk:
cserépforgatás, csatornajavítás, cserépcserélés,
csatornapucolás.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel. 0746819-774. (3252)

Az INGATLANKEZELŐ és PIACIGAZGATÓSÁG KFT. elad leírt betonasztalokat,
20
lej
darabja.
Érdeklődni a 0265/250-260 és
0265/250-225-ös
telefonszámon,
vagy a társaság székhelyén: Marosvásárhely, Cuza Vodă u. 89. szám.
(sz.)
FELKÉSZÍTEK matematikából. Tel.
0741-460-304. (3610-I)

MŰKÖDIK a kakasdi pálinkafőzde.
Szeretettel várunk mindenkit. Tel. 0753067-099. (3609)
A DOLOMITI INVEST KFT. értesíti az
érdekelteket, hogy 2017. szeptember
29-én 12 órakor tartják a nyilvános
vitát a 284.01/2016-os számú városrendezési övezeti terv keretében a
közlekedési tanulmányról a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén, a 45-ös teremben. (3620)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (3622)
ENGLISH WITH A BRITISH TEACHER
Angolnyelv-oktatás vizsgára és külföldre, brit tanárral. Tel. 0746-867769. (3615-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, míg élünk, velünk
lesz szeretett emléked.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 10-én PÁSZTOR
FERENCRE halálának 16.
évfordulóján.
Szerettei.
(3484-I)
Lélekben emlékezem apósomra, a lőrincfalvi FEKETE
ALBERTRE halálának 20.
évfordulóján.
Lélekben
ismerő menye, Aida. (3537-I)
Az idő múlik, de feledni nem
lehet, csak megtanulni élni
nélküled.
Fájó
szívvel
emlékezünk
BUCECEANU
LORÁNDRA
(Kuku)
halálának
13.
évfordulóján.
Édesanyja,
testvére, szerettei. Nyugodj
békében! (3551)

Szomorú szívvel és soha el
nem
múló
szeretettel
emlékezünk és emlékeztetünk
szeptember
8-án
NAGY
ÁRPÁD LÁSZLÓRA halálának
5.
évfordulóján.
Nyugodj
békében,
drága
Tata!
Szeretteid. (3573-I)

Soha
el
nem
múló
fájdalommal
emlékezünk
HOCHBAUER
MAGDÁRA
halálának 6. évfordulóján. Kik
ismerték, gondoljanak rá
szeretettel.
Nyugodjon
békében! Szerettei. (3604-I)

Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.
Ők itt maradnak bennünk
csöndesen, míg élünk.
Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk szeptember 8-án
a drága feleségre és sógornőre, LŐRINCZI ROZÁLIÁRA
halálának 13. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(3600)

Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember 8-án KATONA
IRÉNRE
halálának
7.
évfordulóján.
Szeretettel
emlékezünk rá. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Örökké emlékező szerettei.
(3586-I)

Elszállnak az évek, észre sem
vesszük, de a szívünkben
téged örökre megőrzünk.
Szomorúan és soha el nem
múló
fájdalommal
emlékezünk
szeptember
8-án
KORÉH ÉVÁRA halálának 18.
évfordulóján.
Emlékét
szívünkben megőrizzük: férje,
lánya, ismerősei. Nyugodj
békében! (3607-I)

ELHALÁLOZÁS
„Csak az hal meg, akit felednek,
örökké él, kit igazán szeretnek.”
(Kosztolányi Dezső)
Szomorú szívvel, Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
anyós, nagymama, anyatárs,
testvér, unokatestvér, keresztanya, rokon, ismerős, jó szomszéd,
özv. ASZALOS SÁRA
szül. Farczádi
életének 75. évében, rövid, de súlyos szenvedés után szeptember
5-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk temetése
2017. szeptember 8-án, pénteken
13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Nyugodj
békében!
A gyászoló család. (3560-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyatárs, rokon, ismerős,
jó szomszéd,
CORDOS ANA-MARIA
szül. Juhász
életének 71. évében rövid, de súlyos szenvedés után szeptember
5-én 12.45 órakor megpihent.
Drága halottunk temetése szeptember 8-án, pénteken 14.30 órakor lesz a Jeddi úti temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Búcsúzik tőle lánya, Angela,
veje, két unokája.
Nyugodjál békében,
Édesanyám! (3583-I)

Fájó

szívvel

szeptember
anyósra,
szül.

szeretett

FĂGĂRĂŞAN

IRMÁRA

Orosz

évfordulóján.

12-én

emlékezünk

a

édesanyára,
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nagymamára
halálának

és

tizedik

Emlékét őrzi lánya, veje és unokája.
Nyugodj békében! (3554)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagyapa, testvér,
sógor és keresztapa,
a Metalotehnica volt dolgozója,
DEMZSE LÁSZLÓ
szíve 2017. szeptember 6-án
csendesen megpihent. Búcsúztatása szeptember 8-án a Pax temetkezési vállalat ravatalozójában lesz (a katolikus temetővel
szemben). Utolsó útjára szeptember 9-én 14 órakor kísérjük
a református temetőben.
A gyászoló család.
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rólam szóltok, mosolyogjatok,
így emlékem áldás lesz rajtatok.”
(v.-I)
Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva, melyet reménykedve viseltél magadban. Kegyetlen volt
a sors, hamar elvett tőlünk, de a
szíved itt marad közöttünk.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, drága édesanya, nagymama, dédmama, sógornő, rokon, jó szomszéd,
KOVÁCS GIZELLA
szül. Bokor
életének 72. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése
szeptember 8-án 15 órakor lesz a
szentkirályi református sírkertben.
Bánattal tele szívvel búcsúzik
férje, leánya, fia, veje, unokái,
dédunokája.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (3588-I)
Szomorú szívvel, Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
testvér, após, nagyapa, rokon és
jó szomszéd, a mezőbándi születésű
BARANYAI JÁNOS
életének 61. évében türelemmel
és Istenben való hittel 2017.
szeptember 6-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk temetése 2017. szeptember
8-án, pénteken 12 órakor lesz a
mezőbándi temetőben, református szertartás szerint. Nyugodj
békében! Kik szerették, gondoljanak rá tisztelettel és kegyelettel.
A gyászoló család. (3597-I)
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
SZÁNTÓ LÁSZLÓ
94 éves korában rövid szenvedés
után elhunyt. Drága halottunk temetése szeptember 8-án 13 órakor lesz a Jeddi úti temetőben.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (3612-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk és
nagymamánk,
SZÉKELY ALBERTNÉ
született HENRICH ELSA
életének 78. évében 2017. szeptember 5-én csendesen elhunyt.
Temetése 2017. szeptember 8-án
12 órakor lesz római katolikus
szertartás szerint a szászrégeni
római katolikus temetőben.
Drága emléke szívünkben él
örökre. (3626-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy
MAGYARI ILONA
született Szabó
szeptember 6-án elhunyt. Temetése szeptember 8-án 15 órakor
lesz a református temetőben.
A gyászoló család. (3629-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédmama, barátnő, jó
szomszéd,
HALMAGHI IULIANNA
(BARICZ)
életének 87. évében elhunyt. Temetése szombaton, szeptember
9-én 13 órától lesz a vásárhelyi
Jeddi úti temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (3630-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Együttérzésünket és őszinte
részvétünket
fejezzük
ki
Szántó László kollégánknak
szeretett ÉDESAPJA elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! A VIM SPECTRUM
gyógyszergyár munkaközössége. (60317-I)
Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, Szathmáry Enikőnek ÉDESANYJA elhunyta
miatt érzett fájdalmában. A Jóisten adjon erőt a gyászoló
családnak a gyász elviseléséhez. Kolléganői az I. Sz. Ideggyógyászati Klinikáról. (3621)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik 2017. szeptember
1-jén VAJDA GYÖRGY, a Nemzeti
Színház ügyelője temetésén részt
vettek
és
rá
kegyelettel
emlékeznek. A gyászoló család.
(3552-I)
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