2017. október 20., péntek
LXIX. évfolyam
240. (19729.) sz.
Ára: 2 lej
(előfizetőknek 1 lej)

Echográf az újszülöttrészlegnek

Az országos átlagnál magasabb a gyermekhalandóság

Rekonstruálták
Janus Pannonius
arcát

Érdekes, újdonságokat is bemutató tudományos dolgozatok hangzottak el a
Török Aurél Embertani Egyesület második nemzetközi konferenciáján,
amelyet a Maros Megyei Múzeum keretében működő görgényi osztály
munkatársai szerveztek október 14-én
a Continental szállodában.

____________4.
Megnyílt a Szent
László-örökség út

Kiépült a negyvennégy erdélyi és magyarországi települést tömörítő, a lovagkirályhoz kapcsolódó kulturális,
természeti és építészeti értékeket
egyaránt bemutató Szent László-örökség út, amit múlt pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Kisvárdán nyitottak meg.

____________5.
… a műanyagok
használatának
visszaszorítására
szólított fel David
Attenborough

A brit napilapban a közelmúltban megjelent vizsgálat szerint a fogyasztók
percenként egymillió műanyag palackos terméket vásárolnak a világon.

____________6.
A keresztek hegye
Fotó: Karácsonyi Zsigmond

A Maros Megyei Klinikai Kórház újszülötteket ellátó részle- szint-mérő készüléket is vásárolt az újszülöttrészlegnek a
gének adományozott egy korszerű, a gyermekgyógyászat- szervezet – derült ki tegnap a marosvásárhelyi régi szülészeban használt echográfkészüléket a Mentsétek meg a ten tartott sajtótájékoztatón.
Gyermekeket Románia szervezet. A készüléknek létfontosságú szerepe van abban, hogy kiszűrjék a pár napos csecse- Menyhárt Borbála
mőknél az esetleges szervi rendellenességeket. Az
(Folytatás a 4. oldalon)
adományokból összegyűjtött pénzből nemrég egy bilirubin-

Elégedetlenek a bérezési rendszerrel

Bukarestben tüntetett a Sanitas

A Sanitas Szakszervezeti Szövetség több ezer tagja
tüntetett csütörtökön a bukaresti George Enescu
téren az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben tapasztalható problémák miatt. A tiltakozók
később a Győzelem térre vonultak.

A szakszervezetisek vuvuzelákkal felszerelkezve érkeztek.
Többek között azt skandálták, hogy „Tolvajok”, illetve „Ti űzitek el az országból az orvosokat”, „Ha nem adtok, legalább ne
vegyetek el” stb. feliratú táblákat tartottak a magasba.
A Sanitas tagjai elégedetlenek a 2017/153-as törvénnyel,
amely szerintük egyenlőtlenségekhez és diszkriminációhoz
vezet a bérezési rendszer tekintetében. A szakszervezet többek
között követeli a pótlékok 30 százalékban megállapított felső
határának eltörlését, továbbá, hogy az egészségügyben és a
szociális ellátórendszerben dolgozó minden alkalmazott – beleértve a műszaki és az adminisztratív személyzetet is – részesüljön a különleges munkakörülményekért járó pótlékban,
hogy 2018. március 1-jétől kapják meg a beígért teljes béremelést, hogy mondjon le a kormány a társadalombiztosítási járulék terhének a munkavállalóra való áthárításáról, illetve, hogy
egész év folyamán részesüljenek az élelmiszerjegyekből.
Délután kezdődtek el az egyeztetések a Sanitas Szakszervezeti Szövetség és a kormány képviselői között. A szakszervezeti vezetők kora délután mentek a kormány épületébe, hogy
követeléseikről, illetve az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben tapasztalható problémákkal kapcsolatban egyeztessenek.

Viorel Huşanu, a szakszervezet bukaresti fiókjának vezetője
elmondta, körülbelül 10.000 személy tiltakozott a Győzelem
téren. Közülük mintegy 2.000 tag bukaresti, a többiek az ország más megyéiből érkeztek autóbuszokkal.
Valószínűleg soha nem teljesülnek
az egészségügyi szakszervezetek követelései
– jelentette ki csütörtökön Ionuţ Mişa pénzügyminiszter, aki
nem tartja normálisnak, hogy bizonyos esetekben a fizetés
mellé 300%-os pótlékot számoljanak fel.
Mişa kifejtette, az egészségügyi alkalmazottak pótlékaira
2,9 milliárd lejt utalnak ki jövőre, ami 20%-os növekedést jelent, de még ezzel sem tettek eleget minden követelésnek.
„Valószínűleg soha nem teljesül minden követelésük” – vélekedett, hozzátéve, egyes egészségügyi alkalmazottak számítógép-kezelési pótlékot is kapnak, és ő ezt nem tartja
helyénvalónak.
„Talán jobb lenne ezeket a pótlékokat a fizetés részévé
tenni, így első perctől tudnánk, mennyi egy orvos vagy egy
sürgősségi osztályon dolgozó asszisztens fizetése. Ezek a pótlékok rengeteg gondot és zavart okoznak. Nem hinném, hogy
önöknél van számítógép-kezelési pótlék. Szerintem manapság
mindannyian használunk számítógépet. Nem tartom túl korrektnek, hogy valaki 15%-os pótlékot kapjon csak azért, mert
használja a számítógépet” – fejtette ki álláspontját a pénzügyminiszter.
(Folytatás a 4. oldalon)

Ha valaki hegyeket lát, megcsodálja a
természet szépségét, de Litvánia
északnyugati részében, a Kaunas–
Riga főút mellett, Siauliai város közelében fekvő különleges hegy (domb),
a Litván Golgota látványa inkább emlékezésre késztető, megrendítő, megdöbbentő, meghökkentő, a világon
egyedülálló élmény.

____________15.

Középmezőny
felkiáltójelekkel

Mózes Edith

A Gazdasági Világfórum legutóbbi, a globális versenyképességről szóló jelentése szerint – amely 137
ország gazdasági versenyképességének elemzése nyomán született – Románia a 68. helyre került a tavalyi
62. helyhez képest.
Összehasonlításképpen: Észtország a 29., Csehország, Oroszország és Lengyelország a 38. és 39., Szlovákia és Magyarország a 49. és a 60. helyet foglalja
el a versenyképesség folyamatos növekedését elemző
listán, Bulgária pedig kb. tíz éve a tartja a 49. helyet.
Moldova Köztársaság idén javított a pozícióján: a
100. helyről a 89.-re került.
Gazdasági elemzők szerint a romániai helyzet ilyen
szempontból „fűrészfogként” alakul: hol fellendül, hol
visszaesik.
A Gazdasági Világfórum 12 értékelési index elemzése nyomán vonja le a következtetéseket és állítja fel
a rangsort. Bár vannak nagyon rossz mutatók, például az üzleti kifinomultság (122. hely), túlbonyolított
üzletmenet, az újítások, az egészségügy vagy az alapfokú oktatás (mindegyik a kilencvenvalahányadik
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 45 perckor,
lenyugszik
18 óra 27 perckor.
Az év 293. napja,
hátravan 72 nap.

Ma VENDEL,
holnap ORSOLYA napja.
ORSOLYA: a latin Ursula név
magyaros olvasatából ered, jelentése medvécske. Fejlődési
sora: Ursula, Orsola, Orsolya.

Október 11-étől mintegy két hónapig karbantartási munkálatokat végeznek a Maros Vízügyi Hatóság szakemberei,
ezért alacsony a Maros folyó szintje Marosvásárhelyen a
két gát között. Tekintettel arra, hogy a főjavítást beütemezték, a hatóság idejében értesítette az érintett intézményeket,
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalt, a gazdasági egységeket, a környezetvédelmi ügynökséget, a környezetvé-

delmi őrséget és a horgászegyesületeket is. Többek között
kicserélik a zsilipeket működtető szerkezetet, megerősítik
a vízelvezető árok, illetve fenékküszöb betonfalait. A
munkálatok értéke mintegy 550.000 lej, a beruházást a
Maros Vízügyi Hatóság saját költségvetéséből fedezi –
tájékoztatott Călin Fokt, a vízügyi igazgatóság szóvivője.
(v.gy.)

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. október 19.

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 220C
min. 30C

Karbantartási munkálatok az új gátnál

1 EUR

4,5921

100 HUF

1,4895

1 USD

1 g ARANY

3,8901
160,5955

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

16, 19, 3, 25, 6 + 2
2, 8, 12, 24, 34, 29

8, 32, 11, 19, 29, 17

Megyei hírek

NOROC PLUS: 4 6 3 9 2 9

SUPER NOROC: 1 5 0 6 6 8
NOROC: 5 6 6 2 2 7 2

Helyi termelők vására

A Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán ma 8–19 óra között ismét megszervezésre
kerül a Local Farmers’ Market nevű rendezvény. A helyi termelők vásárán hústermékek, tejtermékek, sajtok, lekvárok,
szörpök, gyümölcslevek, méz, bor, pálinka, zöldség, gyümölcs, teák, fűszerpaprika, olajak, valamint kézműves termékek (házi készítésű kencék, szappanok, táskák,
pénztárcák, ékszerek) kínálatából lehet válogatni.

Állásbörze frissen végzetteknek

A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség (AJOFM)
ma reggel 9 órai kezdettel a megye több városában szervez állásbörzét iskolai, egyetemi tanulmányaikat nemrég
befejezett fiatalok számára. Marosvásárhelyen a Nicolae
Grigorescu utca 19. szám alatti Ifjúsági Szállóban, Szászrégenben a George Enescu Ifjúsági Házban (Köztársaság
utca 2. szám), Dicsőszentmártonban a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban (Köztársaság utca 32. szám), Segesváron
a Korona Szállóban (Zaharia Boiu utca 12–14. szám), Marosludason az ügynökség munkapontjánál (Köztársaság
utca 43. szám) zajlik a börze. A börzére 72 munkaadó jelentkezett összesen 904 állásajánlattal. A megyeszékhelyen 444, Szászrégenben 66, Dicsőszentmártonban 233,
Segesváron 154, Marosludason pedig hét álláslehetőségből választhatnak a fiatalok. A börzén más, szakmaváltásban érdekelt személyek is részt vehetnek.

Gondolatok a nőkről

A Női Akadémia október 24-én, kedden 17.30-kor a marosvásárhelyi Forradalom utcai Köpeczi–Teleki-házban zajló
rendezvényén közismert marosvásárhelyi férfiak osztják
meg hallgatóságukkal nőkkel kapcsolatos gondolataikat, érzéseiket. Meghívottak: Kincses Elemér rendező, Sajó Norbert, a Telefonos Szeretetszolgálat vezetője, Kovács Mihály
Levente, a Maros megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, Karácsonyi Zsigmond, lapunk főszerkesztője, a beszélgetés moderátora. A szervezők szívesen fogadnak 5 lejes adományt
az érdeklődőktől, a begyűlt összeget a Játéktárra, illetve a
Női Akadémia eseményeinek költségeire fordítják. A Női
Akadémia támogató körébe még lehet október–decemberi
tagságot váltani, a tagok között öt ingyenes táplálkozási tanácsadást sorsolnak ki Nagy Beáta dietetikushoz.

Alvásmedicinai, bőrgyógyászati,
farmakológiai előadások

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyerészképzésért Egyesület jövő heti továbbképző ülésszakán a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karának három oktatója lesz a
vendég. Dr. habil. Faludi Béla PhD, a Neurológiai Klinika
szakorvosa, az alvásmedicina kiemelkedő szakértője hétfőn, kedden és szerdán 16-20 óra között az alvás- és légzészavarokról és azok következményeiről tart előadást.
Prof. dr. Gyulai Roland, a pécsi Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika vezető egyetemi tanára szerdán, csütörtökön és pénteken 16-20 óra között a bőr élettanáról,
kórtanáról, szövettanáról és a bőrbetegségekről ad elő. Prof.
dr. Pintér Erika, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
vezető egyetemi tanára szerdán és csütörtökön 16-20 óra,
valamint pénteken 18-20 óra között a magas vérnyomás kezeléséről, a véralvadásra ható szerekről, az antidepresszánsokról, a diabétesz kezeléséről és az immunfarmakológiáról
tart előadást. Pénteken 16-18 óra között angol nyelven mutatja be az antidepresszánsokról szóló előadását
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A labdarúgó
1. liga 15. fordulójának
televíziós közvetítési
rendje

Október 20., péntek:
* 18.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Jászvásári
CSM Politehnica
* 20.45 óra: Concordia Chiajna – USK Craiova
Október 21., szombat:
* 18.00 óra: Bukaresti Juventus – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
* 20.45 óra: Konstancai Viitorul – Kolozsvári
CFR
Október 22., vasárnap:
* 18.00 óra: Astra Giurgiu – Voluntari FC
* 20.45 óra: Bukaresti FCSB – Temesvári Poli
ACS
Október 23., hétfő:
* 20.45 óra: Botoşani FC – Bukaresti Dinamo
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és a Look TV/Plus.

RENDEZVÉNYEK

Erdélyi kopók szemléje
– Rhédey Claudia-kupa

Október 21-én, szombaton délelőtt 11 órától az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély udvarán harmadik alkalommal tartják meg az erdélyi kopók szemléjét, amelyen a
kutyabemutató mellett szakmai tanácsot is adnak a tenyésztőknek, tulajdonosoknak, érdeklődőknek.

Műgyűjtők vására

Hétvégi sportműsor

LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 9. fordulójában:
Radnóti SK – Kolozsvári Universitatea, Szászrégeni Avântul –
Magyargáldi Industria. Mindkét mérkőzés szombaton 15 órakor
kezdődik.
A 4. ligás bajnokság 9. fordulójában: ma 16.45 órai kezdettel:
Marosvásárhelyi Gaz Metan – Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor
(meggyesfalvi pálya); szombaton 11-től: Marosludas – Kutyfalva,
Nagysármás – Szováta, Nyárádszereda – Marosoroszfalu, Marosvásárhelyi Atletic – Dános (meggyesfalvi pálya), Nyárádtő – Marosvásárhelyi MSE, Mezőméhes – Náznánfalva. Ákosfalva áll.
A futsal 1. liga 7. fordulójában, vasárnap 17 órától, a marosvásárhelyi Szász Albert Sportlíceum csarnokában: City’us – Sepsiszentgyörgyi Spicom.
KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga 3. fordulójában, szombaton 20 órától: Bukaresti Steaua CSM – Marosvásárhelyi Maros
KK (TV: DigiSport 3)
A női Nemzeti Liga 4. fordulójában, pénteken 18 órától: Szatmárnémeti CSM – Marosvásárhelyi UPM Sirius.
RÖPLABDA. Az A1 osztályú női bajnokság 2. fordulójában,
szombaton 17 órától: Jászvásári Penicilina – Marosvásárhelyi Medicina CSU.
KÉZILABDA. A női kézilabda A osztály B csoportjának 6. fordulójában, szombaton 17 órától: Székelyudvarhelyi ACS – Marosvásárhelyi Olimpic, Kézdivásárhelyi KSE – Marosvásárhelyi
Mureşul.

Október 21-én, szombaton 7.30-14 óra között tartják a
műgyűjtők vásárát Marosvásárhelyen, a Mihai Eminescu
Művelődési Ház előcsarnokában. Az érdeklődők bélye-

gek, érmék, képeslapok, kitüntetések, telefonkártyák és
egyéb régiségek kínálatából válogathatnak.

Arany János
versmondó vetélkedő

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület Arany János
születésének 200. évfordulója tiszteletére november 4-én
versmondó versenyt szervez Arany János balladáiból V–
VIII. és IX–XII. osztályos tanulók számára. A versenyre az
alábbi balladákból kell egyet megtanulni: Mátyás anyja, V.
László, A walesi bárdok, Ágnes asszony, Tengeri-hántás,
Zách Klára, Tetemre hívás, Szondi két apródja. A díjak
pénzbeli jutalomból állnak. Jelentkezni az
olganaznan@hotmail.com címen lehet.
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Tudose: jelenleg Románia az unió leggyorsabban
növekvő gazdasága

Jelenleg Románia az Európai Unió leggyorsabban,
évi 6 százalékkal növekvő gazdasága, ahol az ipari
termelés idén több mint 8 százalékkal bővült – hangoztatta Mihai Tudose kormányfő tegnap, az Egyesült
Államok kereskedelmi minisztériuma által Bukarestben megrendezett Trade Winds befektetői vándorfórumon.

A több mint száz amerikai cég részvételével zajló üzletember-találkozón Tudose rámutatott: a befektetések biztonságát
az ország NATO-tagsága és az Egyesült Államokkal éppen
húsz éve kötött stratégiai partnerség is garantálja, az országba
pedig olyan világhírű amerikai cégek telepítenek csúcstechnológiát, mint a Ford, a Raytheon, a General Dymamics, a
Bell Helicopters.
„Nincs az Egyesült Államoknak Romániánál jobb szövetségese és barátja a térségben” – hangsúlyozta a rendezvényen
Hans Klemm, az Egyesült Államok bukaresti nagykövete, aki
ugyanakkor arra is felhívta a vendéglátók figyelmét: Washington elvárja, hogy a korrupcióellenes harc ne torpanjon meg
Romániában, és Bukarest kiszámítható, átlátható üzleti légkört
biztosítson a befektetők számára.
Dale Tasharski, a washingtoni kereskedelmi minisztérium

Európa jövője

tisztségviselője rámutatott: a délkelet-európai piac hatvanmillió fogyasztót jelent, a fórum által megcélzott balkáni országok GDP-je pedig együttesen mintegy 500 milliárd dollárt tesz
ki.
Románia idén mintegy 6 milliárd dollár értékű amerikai
hadi felszerelés (Patriot rakéták, Piranha csapatszállító páncélosok, F-16-os harci repülőgépek) beszerzésére vállalt kötelezettséget. Bukarest abban érdekelt, hogy az afganisztáni
és iraki békemissziókban megedződött amerikai–román stratégiai partnerséget terjesszék ki a gazdaságra is, és azt kérte
Washingtontól, hogy romániai beruházásokra bátorítsa az
amerikai cégeket.
Az amerikai kereskedelmi minisztérium 2008 óta évente
megrendezi a világ különböző térségeiben a Trade Winds konferenciákat, hogy új exportpiacok és befektetési lehetőségek
feltérképezésében segítse az érdekelt amerikai cégeket. Két
éve Dél-Afrikában, tavaly pedig Chilében rendezték meg a fórumot az afrikai, illetve latin-amerikai befektetések ösztönzése
érdekében. A Trade Winds idei, kedden véget érő fóruma nemcsak Románia, hanem Bulgária, Görögország, Szerbia és Horvátország számára is teret biztosít az üzleti lehetőségek
bemutatására.

Terjed a „nacionalizmus vírusa”

Fel kell vennie a küzdelmet az Európai Uniónak a „nacionalizmus
vírusának” terjedésével, amely
nem pusztán a legutóbb csatlakozott, keleti tagállamokat érinti,
hanem egyes nyugati országokat
is – jelentette ki Josef Weidenholzer,
az Európai Parlament (EP) szociáldemokrata frakciójának alelnöke csütörtökön Brüsszelben,
egy Európa jövőjéről szóló baloldali konferencián.

Korábban gazdasági és társadalmi
kérdések mentén volt tapasztalható megosztottság az uniós országok között, napjainkban azonban az ideológiai kérdések
jelentik az elsődleges választóvonalat. A
közösséget ez újfajta kihívás elé állítja,
amely teljesen különbözik a korábbiaktól – figyelmeztetett az osztrák politikus
a „Haladó jövő közös építése” című kétnapos rendezvény zárónapján.
Weidenholzer példaként említette Magyarországot, Lengyelországot, Szlovákiát és Ausztriát, és kiemelte, „az emberi
jogok egyetemesek, nincsenek magyar
vagy brit emberi jogok”.

Illegális bevándorlás

Hozzátette, Orbán Viktor miniszterelnök néhány évvel ezelőtt bevezette az illiberális demokrácia fogalmát, és ez jól
mutatja, hogy az Európai Unió „keleti
lába” egyre inkább megfertőződik a „nacionalizmus vírusával”, de – mint
mondta – közel sem csak a volt szocialista országokról van szó, hanem egyes
nyugati tagállamokról is.
Michele Nicoletti, az Európa Tanács
(ET) parlamenti közgyűlésének szociáldemokrata frakcióvezetője arról beszélt,
hogy a demokrácia nem csak annyit jelent, hogy egy országban demokratikus
választásokat tartanak, a hatalmat is demokratikus elvek alapján kell gyakorolni, az emberi jogok és a jogállamiság
tiszteletben tartásával.
Az olasz politikus hangsúlyozta, a populizmus térnyerésének az egyik oka,
hogy sokan elvesztették a bizalmukat a
képviseleti demokráciában, például a
korrupció miatt, amely a „demokrácia
rákos daganata”.
Úgy vélekedett, hogy bár az Európa
Tanács és az Emberi Jogok Európai Bírósága mintegy 800 millió ember szá-

mára védelmet nyújt a kontinensen, számos ET-tagállamban mégis történnek súlyos jogsértések, a többi között
Törökországban, Magyarországon és
Lengyelországban.
Barbara Nowacka baloldali lengyel
politikus kijelentette, történelmi pillanat
a mostani, szemtanúi lehetünk az Európai Unió átalakulásának, az azonban kérdés, hogy ez pozitív vagy negatív
folyamat lesz. Mint mondta, napjaink
Európáját értékválság és identitásválság
jellemzi, sokan félnek a munkahelyük
elvesztésétől, s ezek a jelenségek a jobboldali populizmust erősítik, amely a keleti tagállamok mellett például
Franciaországban vagy Németországban
is terjedőben van.
Aláhúzta: meg kell erősíteni az EU-t,
hogy hatékonyan felléphessen a jogállamiságot lábbal tipró kormányok ellen, mivel
most csak „kiabálni” tud, ami nem segít.
Victor Negrescu európai ügyekért felelős román miniszter pedig leszögezte:
ha változást akarnak, mindenkivel beszélniük kell, azokkal is, akik nem osztják az értékeiket.

A dublini szabályozás reformtervezete

Az EP sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a szakbizottság képviselői 43 szavazattal, 16 ellenében fogadták el az
uniós menekültügyi rendszer alapjait jelentő új szabályokat.
A tervezet a menekültügyi kérelmek gyorsabb elbírálására, a
felelősség tagállamok közötti kiegyensúlyozottabb megosztására irányul szolidaritási alapon.
A tervezet a szakbizottság döntését követően az EP plenáris
ülése elé kerül, és a miniszterek tanácsának is el kell fogadnia.
Az elfogadott szöveg szerint minden tagállamnak ki kell
vennie a részét a menedékkérők befogadásából. A jövőben
nem az a tagállam lenne automatikusan a felelős a kérelem elbírálásáért, ahol a menedékkérő az Európai Unió (EU) terüle-

tére lép. A felelősség megállapításakor a menedékkérő és egy
adott tagállam közötti kapcsolatok számítanának, úgy, mint a
létező családi kapcsolatok, korábbi tanulmányok vagy korábbi
érvényes tartózkodási engedély az EU területén.
Amennyiben nincsenek ilyen kapcsolatok, akkor a tagállamot egy fix elosztási kulcs segítségével jelölik ki, miután megtörtént a menedékkérő regisztrálása, a biztonsági ellenőrzés
és a kérelem jogosultságának gyors kivizsgálása. Ennek célja
az, hogy azoknak a tagállamoknak, ahová a menekülők megérkeznek, ne kelljen Európa nemzetközi kötelezettségeiből
aránytalanul nagy részt vállalniuk.
A szöveg kitér arra is, hogy azok a tagállamok, amelyek
nem vesznek át menedékkérőket, vagy nem teljes körűen tartják be a szabályokat, csak korlátozottan férjenek hozzá az
uniós forrásokhoz – közölte az uniós parlament sajtószolgálata.

A romániai származású Nobel-díjasok előtt tisztelgő numizmatikai sorozatot indít a nemzeti bank (BNR), amely elsőként a tavaly elhunyt Elie Wiesel Nobel-békedíjas író,
holokausztkutató tiszteletére bocsát ki emlékérmet – derült
ki a pénzintézet közleményéből.
A tízlejes címletű, 31 grammos ezüstérmét péntektől kezdődően 375 lejért vásárolhatják meg a gyűjtők a hozzá tartozó ismertető nyomtatvánnyal együtt a jegybank bukaresti,
temesvári, kolozsvári és jászvásári fiókjaiban. Az emlékérmét
kétszáz példányban hozzák forgalomba.
Az ezüstpénz egyik oldalán a holokausztkutató arcmása,
az Elie Wiesel, valamint A Nobel-békedíj kitüntetettje felirat
olvasható, másik oldala pedig az író máramarosszigeti szülőházát jeleníti meg.
Elie Wiesel 1928-ban, Máramarosszigeten született, amely
1940-ben a második bécsi döntés értelmében visszakerült
Magyarországhoz. Szülővárosából 1944 májusában hurcolták el családjával együtt Auschwitzba.

A holokausztot túlélve Amerikában telepedett le, az emlékezést és megbékélést hirdető humanista íróként nemzetközi
elismerést vívott ki. Jelentős szerepe volt abban, hogy az
addig másokra mutogató, az országuk területén elkövetett atrocitásokat bagatellizálni próbáló bukaresti vezetők a 2000es évek elején elismerték: Romániában is volt holokauszt.
Ion Iliescu akkori államfő nemzetközi történészbizottságot
bízott meg a romániai holokauszt tanulmányozásával, amelyet Elie Wiesel vezetett.
A Wiesel-bizottság 2004-ben közzétett, Romániában hivatalos dokumentummá vált jelentése a második világháborúban román fennhatóságú területeken elpusztult zsidók számát
280 és 380 ezer közöttire, míg az észak-erdélyi holokausztban
elpusztultak számát 135 ezerre becsüli.
Romániában 2005-ben a kormány létrehozta a nemzeti holokausztkutató intézetet, amely megalakulása óta Elie Wiesel
nevét viseli. A romániai születésű író 1986-ban kapta meg a
Nobel-békedíjat.

Az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári és
igazságügyi szakbizottsága (LIBE) csütörtökön
megszavazta a közös uniós menekültügyi rendszert
szabályozó dublini szabályozás reformtervezetét.

Elie Wiesel-emlékérmet bocsátott ki a jegybank

Ország – világ
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Volt igazságügyi minisztereket
hallgat meg a SIPA

A 2004–2008-as időszakban hivatalban volt igazságügyi minisztereket (Cristian Diaconescut, Monica
Macoveit, Tudor Chiuariut és Cătălin Predoiut) hívják
be a Független Védelmi és Korrupcióellenes Szolgálat (SIPA) archívumának ügyét kivizsgáló parlamenti bizottság jövő heti ülésére – közölte tegnap a
testület elnöke, Şerban Nicolae szenátor. A jövő heti
ülés a tervek szerint szerdán 10 órakor kezdődik, a
volt miniszterek meghallgatása után a testület tagjai
ellátogatnak a SIPA-archívumot őrző épületbe, hogy
a helyszínen tájékozódjanak a tárolt dokumentumok
állapotáról, a biztonsági intézkedésekről – mondta a
szenátor. Arról is információkat kell szerezniük, hogy
volt-e illetéktelen személy az archívumban, valaki
megpróbált-e onnan dokumentumokat eltulajdonítani, tönkretenni vagy lemásolni – tette hozzá. Şerban Nicolae ugyanakkor leszögezte: látogatásuk
során nem fognak belenézni az iratcsomókba, sem
a számítógépeket nem fogják bekapcsolni, kizárólag
a dokumentumok állapotáról és a biztonsági körülményekről szándékoznak tájékozódni. (Agerpres)

Napokon belül szállítják az
ötödikesek hiányzó tankönyveit

Néhány napon belül megkapják az ötödikes tanulók
a hiányzó tankönyveket – jelentette be tegnap Liviu
Pop tanügyminiszter. „Az ötödikesek már rendelkeznek a tankönyvek egy részével. Jelenleg elektronikus formában megtalálhatók a tankönyvek a
manuale.edu.ro weboldalon, egy hete töltöttük fel
őket. Ezen a héten véglegesítette minden tanintézmény a rendeléseket. Néhány napon belül minden
kiadó kiszállítja az iskoláknak a tankönyveket” – válaszolta az oktatási miniszter az újságírók érdeklődésére. A miniszter hangsúlyozta: létezik összefoglaló
kézikönyv, amit a diákok addig is használhatnak,
amíg megérkeznek a tankönyvek. (Agerpres)

Egyre kevesebben választják
a pedagógusi pályát

Az alacsony bérek miatt egyre kevesebb fiatal választja a pedagógusi pályát, így a 2017/2018-as tanévben
4.500
szakképzetlen
pedagógus
alkalmazására volt szükség – tájékoztat közleményében a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége (FSLI). A FSLI adatai szerint 2004-ben
négymillió tanulóra 343.000 pedagógus jutott. 2017re hárommillióra csökkent a tanulók száma, és
295.000 pedagógusi állást jegyeznek. A közlemény
rámutat, míg 2005-ben 19.500 pályakezdő tanár állt
munkába, 2017-re 17.000-re csökkent a számuk. A
szakképzett oktatói személyzet hiánya miatt egyre
több a szakképzetlen pedagógus. Ebben a tanévben
4.500 szakképzetlen tanár került be a rendszerbe –
áll a szakszervezet közleményében. A FSLI szerint
megengedhetetlen, hogy olyan pedagógusok tanítsák a gyerekeket, akik maguk sem ismerik behatóan
az anyagot, és pszichopedagógiai képzettséggel
sem rendelkeznek. Ugyanakkor rámutatnak, egy
kezdő tanár bére jelenleg 1.400 lej, és „a kilátások
sem optimisták”, mert bár az egységes bértörvény
szerint 2022-re 2.400 lejre nő a pályakezdő pedagógusok fizetése, vélhetően tovább emelkedik a megfelelő szakképzettség nélkül oktató pedagógusok
száma. (Agerpres)

Középmezőny
felkiáltójelekkel

(Folytatás az 1. oldalról)
helyen), makrogazdasági szempontból jól áll
Románia.
Köztudott, hogy egy-egy országnak vagy régiónak a
versenyképessége azt jelenti, hogy vonzó és fenntartható
környezetet biztosít az ott élőknek és a vállalatoknak,
vállalkozásoknak. Ezért a rangsor jó néhány bonyolult
mutató alapján igyekszik képet adni arról, hogy egy régióban mennyire jó élni, érdemes dolgozni és vállalkozni. Ehhez az állami intézményrendszerek
hatékonyságát, az országok gazdasági stabilitását, az
infrastrukturális viszonyokat, az egészségügyi rendszert,
a kötelező alapfokú oktatást, illetve a felsőoktatást, valamint munkaerőpiaci mutatóit, a piac méretét, a technológiai felkészültséget, az üzleti szféra kifinomultságát
és a különböző fejlesztéseket is vizsgálják.
Az említett jelentés szerint Romániában az üzleti élet
legnagyobb akadálya egyebek mellett a bürokrácia, a
gyenge kormányzás, az illetékek, a kevéssé hatékony
munkaerőképzés. De igen nagyok a hiányosságok az
infrastruktúra területén, és az üzleti kifinomultság is komoly kívánnivalókat hagy maga után. A versenyképesség akadályainak sorában a korrupció az ötödik helyen
található.
Érdemes lenne megszívlelnie a politikumnak a jelentés konklúzióit. Mert igaz, hogy középmezőnyben vagyunk, de a hatpontos visszaesést komoly
figyelmeztetésnek kellene tekinteni.
Jó lenne, ha az ország nagyjai néha szusszanásnyi
szünetet tartanának a hatalmi harcokban, és azokra is
gondolnának, akik pozícióba juttatták őket.
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Echográf az újszülöttrészlegnek

(Folytatás az 1. oldalról)
A Mentsétek meg a Gyermekeket
Románia szervezet minden évben
adománygyűjtő kampányokat szervez, amelyek bevételét a romániai
újszülött- és koraszülött-klinikák
felszerelésére költik. Az utóbbi hat
évben, amióta a szervezet prioritásának tekinti, hogy maximális
esélyt adjanak a koraszülötteknek
az életben maradásra, hárommillió
euró értékben vásároltak egészségügyi felszereléseket a szülészeteknek. Elsősorban cégek, de magánszemélyek is támogatják őket
ebben. Idén a szervezetnek köszönhetően 38 romániai szülészet 700
ezer euró értékben 97 performans
egészségügyi felszerelést kapott.
A marosvásárhelyi klinikáknak
már többször vásároltak különféle
készülékeket, mindig azt, amire a
legnagyobb szükség volt. A kövesdombi koraszülött-klinika, valamint
a sürgősségi kórház újszülöttrészlege az adományoknak köszönhetően többek között korszerű
inkubátorokkal, hallásvizsgáló készülékkel és levegősűrítő berendezéssel gazdagodott az utóbbi
években. 2013–2016 között 33 ezer
euró értékben kaptak egészségügyi
felszereléseket a vásárhelyi klinikák, 2015-ben a sürgősségi kórház
újszülöttrészlegének egy tízezer
euró értékű, a koraszülöttek szállítására alkalmas inkubátort vásároltak.
Ezer gyerekből kilenc nem éri meg
az egy évet
Gabriela Alexandrescu, a Mentsétek meg a Gyermekeket Románia
országos elnöke a sajtótájékoztatón
rámutatott, az uniós országok között Románia élen jár a gyermekhalandóság terén, minden ezer
gyerekből 7,3 életét veszti, még mielőtt betöltené az egy évet. Az unió
szintjén ez az arány 3,6. Megyénkben az országos átlagnál is magasabb a gyermekhalandóság, ezer
csecsemőből 9 nem éri meg az egy
évet. – Romániában évente 1400
egyévesnél kisebb gyerek veszti
életét, és sokukat meg lehetne menteni, ha a kórházakban rendelke-

zésre állna a szükséges felszerelés.
De sajnos az országban az 1-es besorolású szülészetek 13 százaléka
nem rendelkezik inkubátorral, a 2es besorolásúak 56 százalékában
nincsen lélegeztetőgép, a 3-as besorolású szülészetek 14 százalékában
pedig újraélesztő asztal. Ugyanakkor az is gondot jelent, hogy sok nő,
főként vidéki környezetben, a terhesség ideje alatt nem jár orvoshoz,
sem ultrahangvizsgálatra, előfordul,
hogy akkor látja először orvos, amikor szülni megy. Bár 2012-höz viszonyítva, amikor 10,1 volt a
gyermekhaladósági arány, javult a
helyzet, még mindig messze állunk
az európai átlagtól – világított rá a
nem túl kedvező helyzetre a szervezet elnöke.
Új inkubátorokra is szükség van
A marosvásárhelyi régi szülészeten évente átlagban 1500 szülést vezetnek le, az ott született csecsemők
13 százaléka koraszülött. Az újszülöttrészlegen eddig nem volt a gyerhasználatos
mekgyógyászatban
performans echográf, amivel a pár
napos csecsemőknél kismutathatók
a különféle szervi rendellenességek
– hangsúlyozta a készülék jelentőségét a kisbabák hatékonyabb ellátásában dr. Ovidiu Gîrbovan, a
Maros Megyei Klinikai Kórház menedzsere. Dr. Suciu Laura Mihaela,
az újszülöttrészleg vezetője kifej-

tette, a készüléket néhány hónapja
használják, és már számos rendellenességet sikerült kiszűrni. Sok édesanya a terhesség alatt nem megy el
ultrahangvizsgálatra, ami esetleg
már előzetesen kimutatná ezeket.
Dr. Suciu hozzátette, az általa vezetett részleg nemrég egy, az újszülöttkori sárgaság kimutatását
megkönnyítő bilirubinszint-mérő
készüléket is kapott a Mentsétek
meg a Gyermekeket szervezet jóvoltából, és a következő nagyobb
beruházás, amire szükség van, az
intenzív terápiás részleg korszerűsítése és új inkubátorok beszerzése,
ugyanis a meglévők nagy része több
mint tíz éve használatban van.
Amalia Nastase, a gyermekhaladóság visszaszorítását célzó kampány felelőse hangsúlyozta, az
egészségügyi felszerelésekre az
anyagi fedezetet adományokból
gyűjtik össze, sokan 2-3-5 lejjel járulnak hozzá a nemes célhoz. Mint
mondta, hihetetlen, ahogy harcolnak az életükért ezek a – sok esetben 500-600 grammal világra jött –
koraszülöttek, akiknek az életben
tartását szolgálják az adományok. A
sajtótájékoztatón Ana Chirteş, a
szervezet Maros megyei fiókjának
elnöke az önkéntes fiataloknak
mondott köszönetet, akik oroszlánrészt vállaltak az adománygyűjtések
lebonyolításában.

Bilirubinszint-mérő készülékre kapcsolt újszülött

Antropológusok tanácskozása

Rekonstruálták Janus Pannonius arcát

Érdekes, újdonságokat is bemutató tudományos dolgozatok hangzottak el a Török
Aurél Embertani Egyesület
második nemzetközi konferenciáján, amelyet a Maros
Megyei Múzeum keretében
működő görgényi osztály
munkatársai szerveztek október 14-én a Continental szállodában.

Bodolai Gyöngyi

– Ez a tanácskozás azért fontos,
mert megháromszorozódott a résztvevők száma, ami azt jelzi, hogy a
2015-ös első rendezvényünk sikeres volt. Ezúttal Franciaországból,
Horvátországból, Magyarországról,
Bukarestből és Kolozsvárról jöttek
el szakemberek.
Az idei konferencia célja az,
hogy megemlékezzünk az egyesület
névadójáról, a híres Török Aurél
antropológusról halálának 105. évfordulóján. Orvosként kezdte pályáját, antropológusként, egyetemi
tanárként sok érdekes témával foglalkozott. Az elhangzott előadások
párhuzamba állíthatók az ő munkájával, mert hasonlóképpen orvosi,
embertani, genetikai vonatkozású
témákat érintenek. Remélem, hogy
a jövőben is folytatódni fog, fontos
eseményként a marosvásárhelyi
múzeum életében, és támogatónk,
a megyei tanács továbbra is mellet-

tünk áll – mondta Gál Sándor Szilárd muzeológus a szervezők nevében.
A konferencia azért is fontos,
mert ezúttal a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
Fogászati Karán dolgozó szakemberekkel közös kutatásuk eredményét is bemutatták – tette hozzá.
– A vásárhelyi munkaközösség is
dolgozattal jelentkezett. Mi volt a
témája?
– A fogorvosi egyetem munkatársaival közösen középkori és kora

újkori temetőkben talált embertani
anyag fogazatát elemeztük morfológiai szempontból. Célunk az volt,
hogy megtudjuk, van-e összefüggés
az alacsony termet és az egyoldalú
táplálkozás között, és ez a fogazat
állapotában milyen mértékben,
mennyire nyilvánul meg. Ugyanakkor azt is vizsgáltuk, milyen az eltérés a korai populáció és a később
idetelepedett közösségek fogazatában. Mindez egy hosszabb távú
együttműködés első állomását jelenti.

Hatályba lépett a börtönbüntetéseket lerövidítő törvény

A jogszabály azoknak az elítélteknek is lerövidíti a büntetését,
akiket megfosztottak a természetes
fénytől, a szabad levegőtől, a minimális higiéniai feltételektől, a WChasználat intimitásától, vagy akiket
penészes, beázott, levegőtlen cellákban tartottak fogva.
A könnyítések nem vonatkoznak
azokra, akiknek már kárpótlást ítélt
meg emiatt az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB). A „szabadnapok” kiszámításánál az utóbbi öt
évet számolják bele, mivel az EJEB
2012-ben hozta meg első, úgynevezett „pilótaítéletét” (az azonos témájú
ügyeket
egységesítő
modellértékű döntését) Románia
ellen a börtönökben uralkodó embertelen körülmények miatt.
Tudorel Toader igazságügyi miniszter szerint a büntetés-végrehajtási intézetek a törvény kihirdetése
óta eltelt három hónapban felkészültek annak alkalmazására, mindenütt működnek már azok a

bizottságok, amelyek a jóváírásokat
kiszámolják, így az első lerövidített
büntetésű elítélteket már csütörtökön szabadon bocsátották.
A tárcavezető nem volt hajlandó
elárulni az őt faggató újságíróknak,
hány elítélt szabadul idő előtt, de
megjegyezte, hogy a törvénynek és
más intézkedéseknek köszönhetően
„jó úton halad” a romániai börtönök
túlzsúfoltságának enyhítése. Elmondta: a tárca átvett már a katonaságtól három Buzău megyei
kaszárnyát, amelyeket börtönökké
alakítanak át, és az is enyhíti a helyszűkét, hogy az utóbbi időben több elítélt szabadult, mint került börtönbe.
Áprilisban az EJEB felszólította
Romániát, hogy fél éven belül dolgozzon ki ütemtervet a börtönök túlzsúfoltságának enyhítésére, a
büntetés-végrehajtási intézményekben uralkodó körülmények ugyanis
sértik az Emberi Jogok Európai
Egyezményének a kínzás és megalázó büntetés tilalmáról szóló cikkelyét. Az EJEB eddig több mint ötszáz
panaszosnak ítélt meg kártérítést,
amiért embertelen körülmények között kellett raboskodnia Romániában.
A román börtönökből nyolcezer elítéltet kellene szabadon bocsátani a
több mint 27 ezerből ahhoz, hogy –
az EJEB szabványainak megfelelően – minden rabra jusson legalább
négy négyzetméternyi hely.

(Folytatás az 1. oldalról)
Általános sztrájkkal fenyegetőzik
a szakszervezet
A csütörtöki tiltakozást követően
a Sanitas országos tanácsa eldönti,
hogy mikor kezdenek általános
sztrájkba, amennyiben nem teljesítik követeléseiket.
Szerdán a szakszervezet képviselői tárgyaltak Tudose miniszterelnökkel, Marcel Ciolacu minisz-

terelnök-helyettessel,
Ionuţ
Mişa pénzügyminiszterrel, Lia-Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszterrel,
Florian-Dorel
Bodog
egészségügyi miniszterrel, hogy
megoldást találjanak követeléseikre.
Ma újabb egyeztetésekre kerülhet sor a szakszervezet és a
kormány képviselői között. (Hírösszefoglaló)

–Találtak ép fogazatú koponyát?
– A középkorban sajnos nagyon
rossz volt a higiénia, ezért nagyon
rossz volt a fogazat is. A népvándorlás kori avar vagy germán temetőkben jellegzetes a szép fogsorív,
amely a feltételezett genetikai háttér
mellett azt jelzi, hogy egy fiatal
egyénnek találták meg a koponyáját. Azt is tudni kell, hogy a templomok
környezetében
feltárt
sírokban nagyon savas a talaj, mert
a csatornáktól folyamatosan nedvesedik, és a sírokba beszivárgó nedvesség is roncsolja a csontokat,
ezért nem találunk szép fogazatot –
számolt be dolgozatuk témájáról
Gál Szilárd Sándor.
Majd érdeklődésemre elmondta,
hogy az előadások színességére
vall Kustár Ágnes, a Magyar Természettudományi Múzeum osztályvezetőjének, a világ egyik
legtehetségesebb arcrekonstrukciós
művészének a dolgozata, aki orvosi
paraméterek és szobrászművész segítségével elhunyt híres személyek
arcát alkotja meg a koponya alapján.
A jobbára angol nyelvű konferencián a Janus Pannonius, híres
magyar humanista költő arcának
rekonstruálásáról szóló magyar
nyelvű előadást nem szakemberként én is szívesen meghallgattam.
1991-ben a pécsi székesegyház
altemplomában egy szurkos koporsó darabjai között Kárpáti Gábor
régész egy olyan csontvázat talált,
amely mellett ott volt II. Pál pápa
bullája, így azt feltételezték, hogy
az egykori püspök, a horvát szárma-

zású első humanista költőnk holttestének maradványairól van szó.
Hosszú ideig tartó elemzésekkel régészek, történészek, antropológusok bebizonyították, hogy valóban
Janus Pannonius sírját találták meg.
A pécsi Régészeti Múzeum ezt követően felkérte a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani
Tárát, hogy a megtalált koponya
alapján rekonstruálják Janus Pannonius arcát. A koponyáról háromdimenziós
modellt
készítettek
speciális számítógépes módszerrel,
majd erre izomzatot, kötőszövetet
építettek – számolt be, és mutatta be
képeken az érdekes módszer alapszabályait és magát az eljárást az
előadó. A rekonstruált arcról gipsz
szoborfej készült, amely egy markáns vonású férfit ábrázol. Ez az arc
– mint kiderült – nagymértékben
eltért azoktól a portréktól, amelyeket a Janus Pannoniusénak tulajdonítottak.
A
szakemberek
nagyfokú egyezést találtak viszont
a padovai Szent Kristóf freskó
egyik alakjával. Ezt igazolta az Albiban őrzött Strabon-kódex két,
Bellini által készített képén levő
piros, illetve lila kalapos alak arcának úgynevezett video-szuperimpozíciós
összevetése
az
arcrekonstrukcióval. Mindkét kalapos férfi markáns vonásai egybevágnak a rekonstruált arccal, és az
adatok szerint Janus Pannonius
jelen kellett legyen a Bellini által
ábrázolt eseményen – hangzott el a
sok képpel illusztrált érdekes előadásban, amelynek társszerzői
Árpás Károly, Szentmártoni Szabó
Géza és Magyar Lóránt.

Hatályba lépett csütörtökön a
túlzsúfolt börtönökben raboskodó elítéltek büntetésének
lerövidítéséről szóló törvény,
amely minden elítéltnek harmincnaponként hat nappal lerövidíti a büntetését, ha olyan
közös cellában raboskodik,
ahol nem jut legalább négy
négyzetméter egy rabra.

Bukarestben tüntetett
a Sanitas
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Megnyílt a Szent László-örökség út

Margaret Atwood
kapta
a Franz Kafka-díjat

Kiépült a negyvennégy erdélyi és magyarországi települést tömörítő, a lovagkirályhoz kapcsolódó kulturális,
természeti és építészeti értékeket
egyaránt bemutató Szent Lászlóörökség út, amit múlt pénteken
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Kisvárdán nyitottak meg.

Margaret Atwood kanadai író kapta
idén a Franz Kafka-díjat. Az elismerést az írónő kedden este vette át a
prágai óvárosi városháza dísztermében.

Fotó: MTI – Balázs Attila

Az ünnepségen Kelemen Hunor, a programot elindító Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) elnöke elmondta, a
kezdeményezés Szent László örökségének
megőrzésére és megerősítésére, legendájának továbbvitelére irányul.
A cél, hogy a horvát és a lengyel, vagy –
a lovagkirály elsőszülött lányán, Szent Piroska bizánci császárné örökségén keresztül
– akár a román szálat felvéve, a kultúrák közötti értékek cseréjén keresztül közelítsük
egymáshoz a nemzeteket – mondta Kelemen
Hunor.
Az RMDSZ elnöke kifejtette, az örökségút megnyitása csak az első lépés, a következő évekre több tematikus rendezvényt
terveznek, a program segítségével pedig akár
műemlékeket és Szent László-freskókat is
helyre lehetne állítani.
Azt a legendát kellene éltetni, amely évszázadokon keresztül kulturális, nemzeti és
vallási örökségünknek része lett, és amitől a
21. században nem szabad eltekinteni –
mondta Kelemen Hunor.
Navracsics Tibor, az Európai Bizottság
kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért
felelős biztosa hangsúlyozta, Szent László és
elődje, Szent István király munkája az, ami
a mai napig megtartotta a magyarokat, vallási, tájegységi és hitközösségeit, illetve kultúráját. Az emlékév során saját magunknak
is megfogalmazhatjuk a feladatainkat Euró-

pában és azon belül Magyarországon – jelentette ki Navracsics Tibor.
Hozzátette: az ezeréves magyar államnak
– miként Szent László idejében, úgy mai is
– az a dolga, hogy a közép-európai térség békéjét, harmóniáját és prosperitását biztosítsa
a gyengék védelmével és az erősek felelősségének érvényesítésével.
Az örökségút Erdélyben és Észak-Magyarországon negyvennégy helyszínt tartalmaz, Erdélyből egyelőre Bihar, Hargita,
Hunyad, Kolozs, Kovászna, Maros és Szilágy megye harminckét települése, Magyarországról pedig tizenkét település, köztük
Kisvárda tartozik bele.
Hegedüs Csilla, az RMDSZ ügyvezető alelnöke a programot ismertetve kifejtette,

Innovatív város Debrecen

azok a települések kerülhettek be az örökségútba, ahol például épített vagy természeti
örökség található, hozzájuk a Szent Lászlóról szóló mondavilág valamely eleme köthető, valamilyen formában a lovagkirály
nevét viselik, illetve követelmény volt, hogy
éljenek ott magyar emberek is.
A kezdeményezés keretében interaktív
honlap, mobilapplikáció és útvonaltervező
készült, hogy a múlt értékeinek megismerése mellett az erdélyi magyar emberek is
megmutathassák értékeiket, legyen szó
akár pálinkafőzésről vagy lekvárkészítésről
– mondta Hegedüs Csilla, hozzátéve, a tervek szerint az örökségutat a jövőben a teljes Kárpát-medencére kiterjesztenék.
(MTI)

Elsőként vezetik be az elektronikus jegyrendszert

Magyarországon elsőként a debreceni közösségi közlekedésben vezetik be az elektronikus jegyrendszert: az új típusú, elektronikus személyi igazolvánnyal rendelkező utasok és a diákok novembertől a
havidíj befizetésével már bérletként
használhatják okmányukat a DKV
Debreceni Közlekedési Zrt. valamennyi villamos-, autóbusz- és trolibuszjáratán.
Hajzer Károly, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára az e-ügyintézés fontos
elemének nevezte az új jegyrendszer debreceni bevezetését, ami az elektronikus személyi igazolványon alapul, amely chippel van
ellátva, lehetővé teszi az e-aláírást, az ügyfélkapuba belépést, és tartalmazza a társadalombiztosítási és adóadatokat.
A helyettes államtitkár azt mondta, innovatív város Debrecen, emiatt választották ki
több helyszín közül az elektronikus jegyrendszer bevezetésére, és a Belügyminisztérium
készülékeket biztosított a saját, helyi innováció mellé.
Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere
közölte, a városvezetés fontosnak tekinti,
hogy az önkormányzati holdinghoz tartozó
vállalatainál 21. századi megoldásokkal tegyék könnyebbé az állampolgárok életét.
Ezek közé sorolta az e-jegyrendszer bevezetését is.
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Kiemelte: a smart (okos) megoldások – az
okoszebrák, a digitális tájékoztatás a közösségi közlekedésben, a Google mapen keresztüli járatkövetés vagy a free wifi szolgáltatás
a villamosokon – prioritást élveznek Debrecenben. További ilyen kényelmi szolgáltatás
az elektronikus jegyrendszer bevezetése,
amelyet remélhetőleg hamarosan követ az in-

Forrás: cities.blog.hu

ternetes jegyvásárlás bevezetése – tette
hozzá.
Nagy Attila, a DKV Zrt. vezérigazgatója
rámutatott: a chippel ellátott okmányok utazási azonosítót is tartalmaznak, ami lehetővé
teszi, hogy az utasok a vásárláskor mindössze
egy nyugtát kapnak, papír alapú bérletet nem.
A nyugta tartalmazza az utazási jogosultság

A Franz Kafka Társaság közleménye felidézte, hogy a díj odaítéléséről nemzetközi
zsűri döntött, amely ezúttal több mint egytucatnyi jelölt közül választotta ki a kanadai
írót. A jelöltek névsorát a hagyományoknak
megfelelően idén sem hozták nyilvánosságra.
Margaret Atwood 1939-ben Ottawában
született. Elismert író, költő, akinek alkotásait
több irodalmi díjjal jutalmazták. Irodalmi
munkássága nagyon sokrétű, sokan feminista
írónak tartják, mert gyakran foglalkozik az
emberi jogokkal, különös tekintettel a nők jogaira. Munkáiban ugyanakkor megjelenik a
kanadai nemzeti identitás taglalása is. Több
mint egy tucat műve magyarul is megjelent.
A Kafka-díjat – egy bronzplakettet, amely
Kafka prágai szobrát ábrázolja – korábban
olyan irodalmi nagyságok kapták meg, mint
Philip Roth vagy a Nobel-díjas Elfriede Jelinek és Harold Pinter. 2003-ban a díjat Nádas
Péternek ítélték oda.
Az elismerést a prágai székhelyű Franz
Kafka Társaság adományozza 2001 óta minden évben olyan íróknak, akiknek munkái
minden olvasóhoz szólnak, származásra, állampolgárságra, kulturális háttérre való tekintet nélkül. A társaság olyan írót tüntet ki, aki
műveivel hozzájárult a demokrácia, az egymás iránti tisztelet és a humanizmus elveinek,
értékeinek terjesztéséhez. (MTI)
időtartamát, valamint az utazáshoz használható okmány számát is, amit átvételkor érdemes ellenőrizni.
Ezzel egy időben a jegyellenőrzés is elektronikussá válik. Az utas az elektronikus személyi igazolványát egy erre a célra
kialakított, az ellenőröknél található speciális
okostelefonhoz érintve tudja igazolni utazásának érvényességét. Diákok esetében a diákigazolvány lesz az elektronikus bérlet alapja,
az azonosítást a vonalkód alapján végzik.
A rendszer nem csak bérlet vásárlására
nyújt lehetőséget. Ezen az elven vehetik meg
akár a városba érkező turisták is a napi-, a háromnapos és a hétnapos jegyet a DKV Zrt. járataira – magyarázta a vezérigazgató. Hozzátette:
az első „virtuális” bérletet október 28-tól vásárolhatják meg a debreceniek.
Nagy Attila elmondta azt is: ma a cívisvárosban több mint 50 ezer embernek, vagyis a
lakosság negyedének van már elektronikus
személyi igazolványa, tanítási időszakban
pedig átlagosan 19 ezer diák vásárol tanulóbérletet. Ez azt jelenti, hogy számukra könynyebbé, gyorsabbá válik a bérletvásárlás és
kényelmesebbé az utazás. Az elektronikus
jegyrendszer működéséhez szükséges központi rendszert és az ahhoz tartozó informatikai csatornákat, valamint az ellenőrzésre
szolgáló 30 speciális ZEBRA típusú okostelefont, az igazolványok olvasásához tartozó
45 dekódolóegységet az IdomSoft Zrt. biztosította. Az országos jelentőségű projekt a Belügyminisztérium, Debrecen önkormányzata,
a DKV Debreceni Közlekedési Zrt., valamint
az állami tulajdonú IdomSoft Zrt. együttműködésének eredményeként valósult meg.
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A természet kalendáriuma (CCLXXVII.)

Kiss Székely Zoltán

134 éve, 1882. október 22-én fejezte be földi
vándorútját az idén 200 éve született Arany
János. Épp egy héttel legjobb barátja első budapesti szobrának felavatása után, melyre a megbetegedett Arany már nem tudott elzarándokolni.
Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon,
Messziről lobogva tenger pusztaságon…

sokba a természetvédelem alapjait Nagy-Magyarországon.
1973-ban ugyane napon fejezte be földi pályáját Szamosújvár szülötte, Mártonfi László gyógyszerész, aki 1949-től volt egyetemi tanár a
marosvásárhelyi gyógyszerészeti karon. Erdélyben ő teremtette meg a gyógyszerészeti kémiai
oktatást.
Októberi futamok. Csoóri Sándor képeivel indulok tovább.

Megindulnak lassan a felhők,
Soraival indulok mai sétámra. Erre invitállak,
megindulnak a levelek,
kedves Olvasóm. Természettudomány-történetünk
az izmos fákban a börzsönyös erdő is meginoktóber végi feledett ösvényeit hulló levelek lírádulna (…)
jával ékesíteném.
Október. Tengeri-hántás ideje.
Szélcibálta levél siklik arcom helyére (…)
Az országutat fény veri,
a világ tátott szájában tán vadízű alma ha leősz, arany ősz, a tengerihetnék.
tábla rezes obsitos-had,
kifakult bajszok bólognak,
1871. október 21-én született Bágyonban Pálfy
Móric geológus, az egyik legkiválóbb magyar földkardok, levelek csörögnek,
tani térképező. 1895-ben doktori disszertációja A
méz illatuk van a tököknek (…)
Hargita andezites kőzeteit tárgyalja. 1911-ben
jelent meg az Erdélyrészi Érchegység geológiŐsz, arany ősz, a tarlón vér nyoma,
ája című munkája. 1914-ben elsőként írta le a veszeder kúszik, illeg a galagonya,
respataki és a Nagybánya környéki ércesedést
s nagy ekevas a télbe fordítja át
kísérő, nagy káliumtartalmú riolitot. Az 1920-as
majd az őszutó arany zűrzavarát.
években a Tokaji-hegységben, Telkibányán és körSegítségül híva Csukás István sorait, próbá- nyékén végzett kutatómunkát. 1919-ben, Lóczy
lom októberi országutak emberöltőnyi régiségéből Lajos nyugdíjazása után a Földtani Intézet vezeközelebb hozni természettudomány-történetünk tője lett. 1926-ban vonult nyugalomba. 1930-ban
hazatért Torda melletti szülőfalujába örökre.
alakjait.
Ugyane napon, két évvel később, 1873-ban
1820. október 20-án költözött örökre csillagai
közé a kolozsvári születésű Taucher Ferenc, született hazánk gombaflórájának első korszerű
1785-től 1806-ig a – Nagyszombatról Budára köl- ismertetője, Moesz Gusztáv mikológus. Kezdettözött egyetem –, a Budavári Palota tornyában ben ásványtannal is foglalkozott, majd Erdély flóráját tanulmányozta, de már brassói évei idején –
működő csillagvizsgáló igazgatója.
1918-ban ugyane napon hunyt el Budapesten 1899-ben a brassói főreáliskola, a ma Áprily Lajos
a Sepsikőrispatakon született Kálnoki Bedő Al- nevét viselő középiskola, tanárává nevezték ki –
bert erdész, az 1866-ban alapított Országos Er- elkezdett virágtalan növényekkel és hidrobiológidészeti Egyesület titkára. Divald Adolffal és ával is foglalkozni. Első közleményeit Brassó viWagner Károllyal együtt ő készítette elő az 1879-i dékének moszatjairól jelentette meg. De
erdőtörvényt, amely először öntötte paragrafu- érdeklődése már itt a gombák világa felé fordult.

1915-ben a mikológia egyetemi
magántanára lett a budapesti
egyetemen. 1919-ben, majd 1931ben újra, a budapesti Természetrajzi Múzeum Növénytárának
igazgatójává nevezték ki. A Növénytár igazgatójaként már csak a
gombákat tanulmányozta. Az
1946-ban meghalt tudós nevét ma
két gombanemzetség viseli.
1929. október 21-én pihent meg
végleg a zernyesti születésű Vutskits György zoológus, Keszthelyen. A magyar halkutatás jelentős
alakja volt. Első tudományos dolgozatai ellenben még A Magyar–
Csesztve
melletti
Maros
porondjának ásványtani összetételéről, illetve Erdély nummulitjeiről jelentek meg Kolozsvárott
1880-ban és ’83-ban.
Ugyane nap, 1940-ben halt meg
az akkor éppen Magyarországhoz
tartozó kárpátaljai Nagybocskón a
kolozsvári születésű Orient Gyula
gyógyszerész, orvos, egyetemi
tanár. Kémiai méregtan, rákkutatás, orvosgyógyszerészet-történet
– szerteágazó tudományos munkásságának néhány kiragadott területe. Ő alapította a kolozsvári
gyógyszerészet-történeti múzeumot.
Október. Kosztolányi Dezső
Őszi hervadásba oltott kérdései
elmúlásról s születésről.

Öltözködöl fényes bíbornokoknak, részeg szeretőknek, ifjú dühnek, kigyulladt lázadásnak harsány színébe

Erdő,
dércsípte lombod ájultan vonaglik.
Meghalsz,
reád lehellt a vörös hervadás.
De mért e vidám pompa? Mért
öltözködöl halál előtt a fényes
bíbornokoknak, részeg szeretőknek,
ifjú dühnek, kigyulladt lázadásnak
harsány színébe? (…)

1875. október 22-én született Zsilvajdejvulkánban Csiki Ernő entomológus. 1879-ben került a
Nemzeti Múzeum állattárához, amelynek később
igazgatója lett. 1898-ban részt vett Zichy Jenő harmadik ázsiai expedíciójában; Szibériából, Mongóliából és Kínából gazdag gyűjteményt hozott haza,
többek között 250 gerinces állatot és 9000 rovart.
A XX. század elején Boszniában, Dalmáciában és
Albániában járt gyűjtőúton. Az 1920-as években
részt vett a tihanyi Biológiai Állomás – ma Balatoni
Limnológiai Kutatóintézet – megszervezésében.
Kutatási területei az egyenesszárnyú rovarok, a
levéldarazsak és főként a bogarak alak- és rendszertana voltak.
1938-ban ugyanezen a napon halt meg Bernády György gyógyszerész. Marosvásárhely legendás
polgármesterének
egyetlen
természettudományokat érintő dolgozata 1913ban jelent meg Az erdélyrészi földgáz kérdésről
címmel.
Október. Szomorú keringőjét Weöres Sándor
álmodta versbe.
Hűvös és öreg az este.
Remeg a venyige teste.
Elhull a szüreti ének.
Kuckóba bújnak a vének.

(…) A fákon piros láz van.
Lányok sírnak a házban.

Hol a szádról a festék?
Kékre csípik az esték.

(…) Megcsörren a cserje kontya.
Kolompol az ősz kolompja.
A dér a kökényt megeste.
Hűvös és öreg az este.

Október 24-én született, 227 éve, 1790-ben,
Teleki József is. A történetíró Erdély kormányzója, az Akadémiai Könyvtár alapítója, a Magyar
Tudományos Akadémia társalapítója és első elnöke. Tanulmányait a kolozsvári református főiskolán, majd 1806-tól a pesti egyetemen folytatta.
1812-ben külföldi tanulmányútra indult, beutazta
Németországot, Hollandiát, Svájcot és Itália
északi részét. 1827-ben, a Magyar Tudományos
Akadémia felállításának elhatározását követően ő
vállalta a legtöbb részt az azt előkészítő munkálatokban. 1830. november 17-én az alapítók által
az akadémiai igazgatótanács tagjává, a megalakult igazgatótanács által pedig elölülővé, az Akadémia első elnökévé választatott. Az 1848-as
forradalom után visszavonult a közéletből, és haláláig az MTA élén csak a tudományos kutatásnak
élt. Az Akadémia alapítóinak sorában Teleki és
testvérei 10.000 koronával, Teleki maga 1855-ben
98 240 koronával vannak bejegyezve. Családjával
együtt 24.000 kötetre menő könyvtárát adta a még
akkor segédeszközök nélkül működő szegény
Akadémiának, és ezzel vetette meg az Akadémiai
Nagykönyvtár alapját. 1855. február 15-én hunyt
el Pesten.
Október. A jelen őszének hágóján érkezve nyári
múltból a jövő telébe, tavaszába (?), maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2017-ben, Szent Vendel, a pásztorok védőszentjének napján

Az óceánok védelmében a műanyagok használatának visszaszorítására
szólított fel David Attenborough

Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon

A műanyagok használatának visszafogására szólított fel Sir David
Attenborough brit természettudós, dokumentumfilmes új televíziós sorozatának, A kék bolygó 2-nek a bemutatásakor.

A 16 éve bemutatott A kék bolygó című sorozat folytatása azokat a károkat
tárja fel, amelyeket a műanyag használata a tenger élővilágának okoz. A 91
éves természettudós azonnali lépéseket sürgetett, mondván, az emberiség tartja
a kezében a bolygó jövőjét – olvasható a The Guardian honlapján.
A brit napilapban a közelmúltban megjelent vizsgálat szerint a fogyasztók
percenként egymillió műanyag palackos terméket vásárolnak a világon. A következő húsz évben várhatóan megkétszereződik a műanyaggyártás, 2050-re
megnégyszereződik. Világszerte több mint nyolcmillió tonna műanyag került
az óceánokba évente, és egy minapi tanulmány szerint több milliárd ember iszik
műanyag részecskékkel szennyezett vizet.
Sir David Attenborogh új hétrészes sorozata bizonyítékokat mutat be arról,
hogy a szárazföldön eldobott műanyag több ezer kilométert tesz meg az óceánokon, és hogy az albatrosz műanyaggal kénytelen etetni fiókáit.
A brit természettudós szerint az egyre növekvő hőmérséklet és műanyaghasználat jelenti a legnagyobb veszélyt az óceánok világára.
A BBC október 29-én kezdi sugározni a sorozatot Nagy-Britanniában, és már
30 országnak eladták. (MTI)
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Utazás a Baltikumban, Litvánia (1.)

Veress László

A keresztek hegye

2017. szeptember
Felejthetetlen körúton vettünk részt az elmúlt nyáron négy balti országban és Oroszország nyugati, Balti-tenger melléki részén.
Az utóbbi években több nyugat-európai
városban történt terrortámadás, ami rossz hatással volt az érintett országok – Belgium,
Franciaország, Németország, Anglia – mint
veszélyesebb úti célok turizmusára. Az unió
Szabadidős célú utazások című, 2016. évi
aranykönyve szerint a turisták által keresett
területté vált a gazdaságilag is lendületes fejlődésnek indult Baltikum, a külföldről odaérkezettek
száma
30-40
százalékkal
növekedett, míg az említett nyugat-európai
országokban csökkent.
Utunk Magyarországon, Szlovákián, Lengyelországon keresztül a Balti-tenger keleti
partjaival párhuzamosan Litvánián, Lettországon, Észtországon, Finnországon keresztül Szentpétervárra vezetett, innen déli
irányba fordulva az orosz Novgorod, Pszkov
városok érintésével újból Lettországon, Litvánián át tértünk haza.
Első jelentősebb állomásunk Litvániában,
a Keresztek hegyénél volt.
Ha valaki hegyeket lát, megcsodálja a természet szépségét, de Litvánia északnyugati
részében, a Kaunas–Riga főút mellett, Siauliai város közelében fekvő különleges hegy
(domb), a Litván Golgota látványa inkább
emlékezésre késztető, megrendítő, megdöbbentő, meghökkentő, a világon egyedülálló
élmény. Ezt a hegyet nem erdők, virágos
rétek borítják, hanem olyan tárgyak, amiről a
nevét is kapta: keresztek.
Valójában ez a „hegy” alig 10 méter
magas, inkább mesterséges, mint természetes
domb. Talán a litvánok sem tudják, mikor és
hogyan indult a hagyomány, hogy az odalátogató keresztet helyezzen el a dombon. Va-

Forrás: mapio.net

lószínű, hogy az első kereszteket
az elnyomó orosz birodalom elleni 1831-es felkelésben elesettek
tiszteletére emelték, akiket családjuk sosem talált meg. Aztán
egyre több kereszt jelent meg a
szabadságvágy, a megszállók elleni néma tiltakozás jeléül, és a
szokásból mára már közel kétszáz éves hagyomány lett. A jelenben a kereszteken kívül
rózsafüzérek, Szűz Máriát, szenteket ábrázoló szobrocskák is kerülnek a műemlékre. Nemcsak a
litván katolikusok zarándokolnak
el erre a helyre, hanem a turisták százezrei, a
világ minden részéről, Japántól Amerikáig,
Dél-Afrikától Norvégiáig. Az ide helyezett
keresztek száma 2006-ban valamivel meghaladta a százezeret, majd rohamosan növekedett, jelenleg már senki sem tudja számukat,
bár több próbálkozás volt megszámlálásukra,
valószínűleg milliós nagyságrendről beszélhetünk.
A litván nép szívósságát, megingathatatlanságát jelképező Keresztek hegye a huszadik században sem vált okafogyottá, az orosz
és később a szovjet hatalom 1993-ig erőszakkal tiporta le a litván és a többi balti nép nemzeti kultúráját. A szovjet titkosszolgálat
pontos terve alapján, különösen az 1940-es
megszállás után tömegesen tartóztatták le, távolították el, deportáltak ártatlan embereket,
akik menekülni sem próbáltak. Mindenkit,
aki a társadalmi ranglétrán egy bizonyos foknál fennebb állt, aki tekintélyével, befolyásával, gondolkodásával veszélyeztette a
szovjet-orosz rendszer terveit, elhurcoltak,
nevezetesen vezető értelmiségieket, politikusokat, papokat, tanárokat, nemeseket, nagybirtokosokat, bankárokat, kereskedőket,
katonákat. Őket szigorított feltételek között,
leggyakrabban a szibériai gulagokban tartották, hogy megtörjék, elfojtsák ellenállásukat.

Családapákat, anyákat választottak el családjuktól, és a deportáltak közül csak kevesen
látták viszont szülőföldjüket. Titkos és konkrét cél volt a balti népek egynegyedének elhurcolása.
A szovjetek a kereszteket és a hegyet ellenséges, ártalmas jelképnek tekintették. 1961
után rendszeresen 4-5 évenként összetörték,
felgyújtották a fakereszteket, a kő- és betonkereszteket lerombolták, föld alá ásták, a dombot legyalulták. A litvánok újból összehordták
a dombot, és megint megjelentek a keresztek.
A szovjet hatalom később szemétlerakónak
használta a helyet. Elhíresztelték, hogy járványok terjednek a környéken, a rendőrség lezárta az odavezető utakat, a dombot még a
KGB is őrizte. Felmerült a közeli patakra építendő vízi erőmű gondolata is, azonban ez elmaradt.
Napjainkban a keresztek nagysága néhány
centimétertől 3 méter magasságig váltakozik,
a nagyobbakra számtalan kisebb vagy apró
kereszt van felfüggesztve. Az oda zarándokolók, látogatók végigjárják a keresztek között
húzódó ösvényeket.
Számos hírneves személyiség is meglátogatta, és keresztet helyezett itt el, köztük két
magyar államelnök is.
1993-ban II. János Pál pápa is odalátogatott és megbízta az ottani ferences rendet,
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hogy gondozza a zarándokhelyet, és építsen
közelében egy templomot, kolostort, amely
2000-ben elkészült. A modern építmény oltárának üvegfalán keresztül élő képben látható
a Keresztek hegye, a Litván Golgota.
A Keresztek hegyén állva arra gondolok,
hogy minden odahelyezett keresztnek megvan a maga története, a mienknek is.
A szovjet hatalom kegyetlen tetteinek híre
eljutott szülőföldemre, az erdélyi Nyárádmentére is. 1944 augusztusában – szeptemberében a rossz hírű szovjet Vörös Hadsereg
közeledése hallatán számtalan pap, tanár, tanító, orvos, gyógyszerész határozott úgy,
hogy elmenekül nyugatabbra. Köztük szüleim is, akik négy (13, 10, 6 és 1 éves) gyerekükkel szekéren indultak el az ismeretlen
útra, amely 9 hónapi kálváriát jelentett családunknak Nyárádszentannától a Komárom
megyében fekvő Ekecs nevű faluig és vissza,
1944. szeptember 14-től 1945. május közepéig, 2000 kilométeren keresztül.
Szüleink halálukig kibeszéletlenül cipelték
magukban a háború és a menekülés borzalmait, nem beszélhettek erről gyerekeikkel
sem, csak nagyon ritkán és titokban.
2009-ben, 65 évvel a menekülésünk után
testvéreimmel 4 nap alatt végigjártuk személygépkocsival menekülésünk útvonalát.
Meghatódva emlékeztünk szüleink bátor, önfeláldozó cselekedeteire gyerekeik védelme
és biztonsága érdekében.
Gondolataimat idegenvezetőnk felszólítása
szakította meg, aki arra kért, hogy térjünk
vissza a parkolóban várakozó buszhoz. Útitársaimhoz hasonlóan nehezen váltam el az
emlékezésre, önvizsgálatra késztető helytől.
Menet közben azon tűnődtem, hogy a kis litván nép (2,5 millió) és nyelv évszázadokon
keresztüli megmaradásának fontos tényezője
volt a vallás és a hit. Az erőszakos szovjetesítés ellenére sem sikerült a litvánokat beolvasztani, az ország 85 százaléka ma is litván,
míg a többi balti ország 25-30 százaléka
orosz.
Úgy érzem, hogy kis népünknek is szükséges, hogy újból és újból emlékezzen őseire,
hőseire, mártírjaira. Szükségünk van a Mindenhatóba vetett hiten kívül vallásunk (római
katolikus, protestáns) megtartására, megmaradásunk, a jövőnk, gyerekeink jövőjének
jobbra fordulásába vetett hitünkre, anyanyelvi oktatásra, iskoláinkra, templomainkra,
egymásra való odafigyelésre, szeretetre.
Mindezek nagyobbrészt személyünkön, itthon maradtakon múlnak.

Erdélyben készítenek műsorokat a Válasz-utak fiataljai

A 16-18 éves fiatalok alkotta csapat jelen- szítenek arról, ők hogy látják a világot, miErdélyben készítenek műsort a Kos- niuk” – tette hozzá Keresztes Ilona, a műsor
suth Rádió Vendég a háznál című ma- felelős szerkesztője. „Kialakult ez a nagyon leg 13 tagú, a tavasszal érettségizett és elbú- lyen környezetből jönnek, milyen gondolajó beszélgetős műfaj, ahol vitatkoznak, érvel- csúztatott diákok helyére idén szeptemberben taik, problémáik vannak, hogy zajlik az élet
gazinműsorának fiataljai.

A Vendég a háznál a Kossuth Rádió családdal, pedagógiával, neveléssel, pszichológiával foglalkozó emblematikus műsora,
amelyben minden pénteken a fiataloké a szó.
A sorozat címe Válasz-utak, közreműködői
gimnazista fiatalok, akik a saját szempontjaikat adják hozzá a műsorhoz, az őket érintő,
foglalkoztató kérdésekben – mondta Mucsányi Marianna, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója az MTI-nek.
„Öt éve találtuk ki, hogy a pénteki napot
átadjuk a fiataloknak, hiszen sokkal érdekesebb, ha az őket érintő kérdésekről ők maguk
beszélgethetnek a saját közegükben, és nem
riporter irányította kérdésekre kell válaszol-

nek, tanakodnak vagy megpróbálnak különböző fogalmakat értelmezni” – mondta.
A műsorban szóba került már, hogy mit
gondolnak szegénységről, gazdagságról, mi
a különbség barátság és szerelem között, milyenek lesznek majd felnőttként, szülőként,
milyen válni, de szó volt már az abortuszról
és a fesztiválok veszélyeiről is. Készítettek
riportokat meghívott vendégekkel, például
Szilágyi Áronnal, Radics Gigivel, Kovács
András Péterrel, vagy beszélgettek az élethez
való joggal kapcsolatban Vasadi Éva alkotmánybíróval. A gyerekjogokhoz kapcsolódva
pedig Gyurkó Szilvia, az UNICEF egykori
jogásza volt a vendégük.

hét tag érkezett.
„Most, hogy ötéves születésnapunkat ünnepeljük, elhatároztuk, hogy elmegyünk Válaszútra, ahol 25 évvel ezelőtt Kallós Zoltán
néprajzkutató létrehozott egy szórványkollégiumot az ott élő magyar gyerekeknek, akik
a környező településekről járnak be az intézménybe szakmát és magyar nyelvet tanulni,
valamint megmerítkezni a magyar kultúrában” – fejtette ki Keresztes Ilona.
A szerdán Erdélybe indult ifjú műsorkészítők először Déván állnak meg, ahol a Szent
Ferenc Alapítványnál nevelkedő tizenévesekkel beszélgetnek, hogy megismerjék, milyen
nehéz sorsúnak, árvának lenni. Felvételt ké-

Déván. Ezután továbbmennek majd
Válaszútra, ahol az ottani szórványkollégium
életébe pillanthatnak be és ismerkedhetnek
meg az ott tanulókkal, majd néhányan átmennek Kolozsvárra, és a Báthory István Elméleti Líceumban is készítenek felvételt.
„Nemcsak az életükről beszélgetünk majd
az erdélyi gyerekekkel, hanem nekik is feldobunk olyan témákat, amelyeket a budapesti
fiatalok is boncolgatnak a műsorban” – tette
hozzá Keresztes Ilona. Az első, Erdélyben készült adás november 3-án lesz hallható, majd
a november 10-i adás kivételével nagyjából
karácsonyig kerülnek adásba az erdélyi anyagok. (MTI)
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A SZEPTEMBERI ÉVFORDULÓK (3.)
Biobazár

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

Megfejtések az október 13-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Rocky.
Skandi: Megőrülök! Vadonatúj zakóban
meg nyakkendőben te odaállsz mosogatni?

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
18. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket november 2-ig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
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című pályázat nyertesei:
HOMPÓT CSILLA, Marosvásárhely,
Szabadság u. 23. sz.
TÓTH GÁBOR, Marosvásárhely,
Prieteniei u. 19/3. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
MÓRICZ; THURZÓ; KOGĂLNICEANU;
STORM; TOMPA; KAYSER; GAÁL.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.

OKTÓBERI
ÉVFORDULÓK (2.)

1

VÍZSZINTES: 1. Francia zeneszerző, 200 éve hunyt el (Étienne Nicolas). 5. Francia
író, 50 éve halt meg (André, tkp. Émile Herzog). 9. Becézett óvoda. 10. A magyar filmsajtó egyik úttörője (Zsigmond). 11. Horvát költő, 100 éve született (Mak). 16.
Hatalmában tartó. 18. Post scriptum (röv.). 19. Kisváros Düsseldorf közelében. 20.
Lopakodó. 21. Lóbetegség. 23. Üveg (német). 24. Ontó. 25. Görög betű. 26. ... Roy, W.
Scott regénye. 27. Páratlan cápa! 28. Két csepp gin! 29. A közvetítésével. 30. Több mint
nagy ember. 33. Belgiumi város. 35. Ludolf száma. 37. Ilyen állat a rák. 39. Tiltószó. 40.
A jóság lényege! 42. Korallzátony. 44. Hógörgeteg. 47. Az ezüst vegyjele. 48. Ülőhely a
parkban. 49. Származás. 51. XVIII. századi angol író, költő (Thomas). 53. Francia
bankár, politikus, író, 250 éve született (Jacques). 54. Magyar operaszerző, 175 éve
született (Viktor).
FÜGGŐLEGES: 1. Spanyol arab. 2. Esztendő. 3. ... vására (Thackeray). 4. Délamerikai füves puszta. 5. Munka (biz.). 6. Cseh igen. 7. United Kingdom (röv.). 8. Ráadás
a kantinban. 11. Büntetőjogász, bíró, szakíró, 150 éve született (Miklós). 12. Gyorsan
párolgó. 13. Mellfodor. 14. ... Moines (Iowa központja). 15. Antonov gépe (röv.). 17. Francia szobrász (Auguste François René). 20. Indíték. 21. Medret tisztító. 22. Jogtudós, író,
100 éve halt meg (Sándor). 24. Drágakőféle. 25. Részben stílusos! 27. A Hunyadiak ellensége (Ulrik). 29. Imazáró szó. 31. Rag, a -ről párja. 32. Babétel. 34. ... Ekberg (színész).
35. Száz éve elhunyt irodalomtörténész (József). 36. Kortyolnivaló. 38. A szadizmus
névadója. 41. Német vidék és folyó. 43. Arra a helyre. 45. Rag, a -val párja. 46. Vén. 50.
Részvénytársaság (röv.). 52. Skálahang.
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva William Wyler 1959-ben rendezett, Oscar-díjas filmjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Imaház – A bor istene a római mitológiában. 7. Szibériai folyó – A
legvégén! 8. Dohányzóeszköz – Diszkúció. 9. A rádium és szén vegyjele – Török és
spanyol gépkocsijelzés. 11. Felsőfok jele – Ókori balkáni nép. 12. Heveny – Korpusz. 14.
Fába vés – Végtelen nád! 15. Lexikon, segédkönyv – Porcióz. 18. Megszégyenít –
Történelmi köz. 19. Festőeszköz – Kivéd. 22. Tiltószó – Német személyes névmás. 23.
Csodás történet – Lábízület. 25. Kuckó, sarok – Halkan dalol! 27. Kacat – Súlyt megállapít. 28. Áramforrás lehet – Kés jelzője lehet. 30. Máltai és osztrák autójelzés – Magad.
31. Széria – Katafalk.
FÜGGŐLEGES: 1. Adriai szél – Cselekedet. 2. Manilakender – Fanyar gyümölcs. 3.
Curriculum vitae, rövidítve – Azonos betűk. 4. Folyón ível át – Lila darab! 5. Műt – Imitál.
6. Hunor testvére – Afrikai üvöltő állat. 10. Sanyarú, nehézségekkel teli – Okos. 13. Indián
oszlop – Afgán radikális. 16. Holttest – Megakadályoz. 17. Koplalás, ínség – Ipari növény.
20. Zárka – Hitszegő. 21. Aroma, íz – Nyájat hajt. 24. Gyaloglás, lassú menés – Öntudatlanság. 26. Tolsztoj személyneve – Németország az olimpián. 29. Ásványi fűszer – E nap.
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A Gyermekkorunk könyvei karitatív
akció keretében Margit trónörökös
hercegnő és Radu herceg jelenlétében
1000 könyvet adományoztak konstancai gyerekeknek

A Curtea Veche Egyesület
által kezdeményezett Gyermekkorunk könyvei országos
könyvadományozási
akció
visszatért Konstanca megyébe. Az Ameropa Grains, az
Azomureş és a Chimpex cégek
támogatásával az egyesület
képviselői október 22-én, vasárnap és 23-án, hétfőn felkeresik az Albeşti községi
iskolát és a konstancai Maria
Királynő Művészeti Szaklíceumot, ahol a diákoknak az életkoruknak megfelelő 1000
könyvet adományoznak.

Az eseményen részt vesz Margit
trónörökös hercegnő és Radu herceg is, akik a diákokat megajándékozzák a „Margareta a României. O
principesă în serviciul Ţării regăsite” című könyvvel, amelyet a Curtea Veche Publishing jelentetett
meg, és a román királyi család történetét meséli el úgy, hogy azt a
gyerekek is megértik.
A kötetet olvasva a gyerekek és a
fiatalok felfedezhetik, hogy nem
minden királyi család egyforma.
Annak ellenére, hogy királyi családból származik, Margit hercegnő

élete nem hasonlítható más hercegek, hercegnők mesebeli életéhez,
bár szülei koronás fők voltak. Sorsa
igazi életlecke: szerette szüleit,
nagyszüleit, több nyelvet megtanult, bejárta a világot, mielőtt újra
felfedezte volna saját hazáját, Romániát, azt a csodálatos helyet,
amelyről egész életében meséltek
neki.

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti
székhelyű MuREş INSolVENCY SPRl – adószám:
Ro13577109 –, az újraszerveződés alatt álló Izorep
Kft. csődbiztosa újabb nyilvános árverést szervez az
adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére:
– ingatlan Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 76.
szám alatt: 1181 négyzetméter terület, telekkönyvszáma
133345/Marosvásárhely és 123955/Marosvásárhely, rajta
adminisztratív épület és irodák. Kikiáltási ár 1.721.697,54 lej.
– 18.900 négyzetméteres belterület, telekkönyvszáma
123939/Marosvásárhely, Marosvásárhelyen, a Bodoni u.
2. szám alatt. Kikiáltási ár 610.000 lej + héa.
Szállítóeszközök:
– 10 tonnás R 12215 DF haszonjármű, kikiáltási ár 8.075 lej
– Cielo GlE gépkocsi, kikiáltási ár 997,50 lej
– Cielo GlE gépkocsi, kikiáltási ár 864,50 lej
– Cielo gépkocsi, kikiáltási ár 874 lej
– Roman 19215 DFK speciális teherautó, kikiáltási ár
7.980 lej
– 18 tonnás Hydrom daru, kikiáltási ár 41.325 lej
– Daewoo Matiz gépkocsi, kikiáltási ár 1.282,50 lej
– Iveco 50 C13 Daily mikrobusz, kikiáltási ár 12.445 lej
– NAW Bu 25 autóbusz, kikiáltási ár 22.325 lej
– hordozható autokompresszor, kikiáltási ár 14.820 lej

„Bár úgy tűnik, hogy akciónk
csepp a tengerben, mégsem hiábavaló. Örülünk annak, hogy bevonhattuk az Ameropa cégcsoportot a
Konstanca megyei adományozásba, ami igazolja, hogy számunkra az oktatás támogatása
elsőbbséget élvez. A vidéki települések akár egy diáknak ajándékozott könyv által is fejlődhetnek, ha
a közösség megérti és elfogadja
azt, hogy az oktatás támogatása
egy jobb élet lehetőségét teremti
meg” – nyilatkozta Ovidiu Maior,
az Azomureş szóvivője.
Az akció része egy nagyobb projektnek, amellyel a Curtea
Veche Egyesület Gyermekkorunk
könyvei, az olvasást támogató országos program keretében vidéki településeket céloz meg. Ebben
partner az Azomureş Rt., Románia
legnagyobb műtrágyagyártó cége. A
könyvek szállítását a Sameday
Courier biztosítja. Bővebb felvilágosítás a Curtea Veche Egyesületről
és
a
projektjeiről
a
www.asociatiacurteaveche.ro és a
Facebook.com/AsociatiaCurteaVeche elérhetőségeken.
(X)

– Volkswagen Transporter vegyes használatú, kikiáltási
ár 7.315 lej
– Roman haszonjármű, 6.935 lej
– Mercedes gépkocsi, kikiáltási ár 15.295 lej
– Dacia logan, kikiáltási ár 4.940 lej
– Iveco Daily mikrobusz, kikiáltási ár 23.845 lej
– Ford Transit, kikiáltási ár 9.785 lej
– Iveco autóbusz, kikiáltási ár 24.130 lej
– Volkswagen Passat személygépkocsi, kikiáltási ár
17.480 lej
– Volkswagen Golf gépkocsi, kikiáltási ár 7.125 lej

Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverést 2017. október 27-én 10 órától tartják a
csődbiztos székhelyén – Gen. Avramescu utca 4. szám – ,
és azonos időpontban megismétlik minden pénteken, a
javak értékesítéséig.
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek
részt, akik megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a
kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi garanciát és a
részvételi díjat 24 órával a licit kezdete előtt. A javak
megtekinthetők naponta 11–14 óra között az adós cég
székhelyén. Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700,
0265/261-019 vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

KLARA javasasszony segít önnek abban, hogy élete
megváltozzon, jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a
házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást, segít
epilepszia, impotencia, alkoholizmus, fej- és
csontfájás, psoriasis, depresszió, álmatlanság
esetén, továbbá segít, ha megmagyarázhatatlan
dolgok történnek az emberrel vagy álmatlanság
gyötri.
Hívja bizalommal KLARA asszonyt, aki megoldja
problémáját, garantálva a sikert.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert
segített epilepsziás fiának, amikor már minden
reménnyel felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét együtt lehet
feleségével, hosszú és szomorú távollét után; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből
hálás, hogy ismét sikeres az üzlete, a gazdasági válság ellenére is.
Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
ŞTEFANIA JAVASASSZONY Marosvásárhelyen
tartózkodik mindazok kérésére, akiknek sürgős
segítség kell. Paranormális erejével segíteni tud
bármilyen problémájának megoldásában. Szétvált
párokat kibékít, egyetértést visz a családba,
összehozza a szerelmeseket, leveszi a rontást,
megszabadít az epilepsziától, megmagyarázhatatlan
fájdalmaktól,
félelemtől,
a
szerencsejátékszenvedélytől,
impotenciától,
depressziótól,
szerencsét és sikert hozó talizmánokat készít, segít
gyomor- és csontfájdalmak esetén. Olyan szereket
birtokol, amelyekhez csak ő ért. Felold kötéseket,
átkot és másegyebet.
Köszönetnyilvánítások:
János hálás Ştefania asszonynak, mert kedvese visszatért hozzá; Enikő
köszönetét fejezi ki, mert levette róla a rontást; Aurelia hálás, mert Ştefania
asszony segítségével otthonában ismét nyugalom és béke van.
Ne habozzon, hívja bizalommal Ştefania asszonyt. 100% garancia.
Tel. 0743-854-205. (Fizetett hirdetés: 4512)

A MuREş INSolVENCY SPRl
(Marosvásárhely, Ghe. Avramescu
u. 4. szám), az újraszerveződés alatt
álló
foraj
Sonde
rt.
csődbiztosa nyilvános árverést
szervez az adós cég Jaguár XJ
személygépkocsijának
értékesítésére. Kikiáltási ár 12.500 euró +
héa.
A nyilvános árverésre október
27-én 13 órától kerül sor a
csődbiztos
székházában,
és
hetente péntekenként megismétlik
ugyanabban az időpontban, az
értékesítésig. Az árverésen részt
vehetnek azok a magán- és
jogi
személyek,
akik/amelyek
megvásárolják a feladatfüzetet,
kifizetik a kikiáltási ár 10%-át
képező garanciát és a részvételi
díjat 24 órával az árverés kezdete
előtt.
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos
0265/269-700, 0745-146-096, vagy
az
adós
0736-444-657-es
telefonszámán.

Összehívó
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Marosvásárhely polgármesterének 2017. október 18-i
3800-as határozatával 2017. október 26-án, csütörtökön 14
órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem
tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös számú terembe összehívják a helyi tanács soros ülését a következő
napirenddel:
1. Határozattervezet a Marosvásárhely közigazgatási egység 2017 harmadik évharmadára szóló költségvetési végrehajtásról.
2. Határozattervezet a város tulajdonában levő 90 négyzetméteres közterület közvetlen bérbeadásáról Mărică Ioan Mihainak.
3. Határozattervezet egy Ágacska (Rămurele) utcai szám nélküli területnek az övezeti városrendezési terve jóváhagyásáról egyéni lakóházak
építése céljából a meglévő parcellára – kezdeményezők Gheorghiu
Petru Alexandru és Gheorghiu Zita.
4. Határozattervezet a Năvodari utca 13. szám alatti övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról manzárd és emelet építése céljából tömbházra. Kezdeményező: Mansarda Investment Group Kft.
5. Határozattervezet a Băneasa utca 8. szám alatti terület felparcellázására vonatkozó 56/23.02.2017-es és a 128/06.04.2017-es határozatok
kiigazításáról egy mezőgazdasági termelőegység építése céljából. Kezdeményező: Alfaconstruct Rt.
6. Határozattervezet az Erdélyi iskola szoborcsoport elhelyezésére vonatkozó pályázat kiírásáról.
7. Határozattervezet egy Pomilor utcai, szám nélküli, 698 m utcarész átadásáról Marosvásárhely tulajdonába, a következőképpen: Dascăl
Florian Horeától (698 m2 1/7 része), Popa Marius és Popa Alexandru
Leonától (1/7 rész) és a Jako Prest Serv Kft.-től (698 m2 5/7 része).
8. Határozattervezet a Pomilor utca 2. szám előtti 3.398 négyzetméter útfelület Marosvásárhely tulajdonába vételéről.
9. Határozattervezet a marosvásárhelyi 1848. úton levő 80 négyzetméteres
városi közterület városi magánterületté nyilvánításáról.
10. Határozattervezet a Păştin Mircea Laurenţiu tulajdonában levő 727
négyzetméter terület Marosvásárhely tulajdonába vételéről.
11. Határozattervezet a Păştin Mircea Laurentiu tulajdonában levő 772
négyzetméter terület Marosvásárhely tulajdonába vételéről.
12. Határozattervezet a marosvásárhelyi Constantin Hagi Stoian utcai
766 négyzetméter útfelület Marosvásárhely tulajdonába vételéről Dan
Simiontól és feleségétől, Dan Magdalena Minodorától 120/766 arányban (jelenlegi részarány 840/5.362), Grama Emil-Ioantól és feleségétől,
Grama Andreia Gabrielától 85/766 arányban (jelenlegi arány
595/5362), Păştin Mircea Laurenţiutól és Glajaru Evától 561/766
arányban (jelenlegi arány 3.927/5362).
13. Határozattervezet a Păştin Mircea Laurenţiu tulajdonában levő 148
négyzetméteres terület Marosvásárhely tulajdonába vételéről.
14. Határozattervezet Păştin Mircea Laurenţiu tulajdonában levő 860
négyzetméteres terület Marosvásárhely tulajdonába vételéről.
15. Határozattervezet a Constantin Hagi Stoian utcában a Grama EmilIoan és felesége, Grama Andreia Gabriela tulajdonában levő 27 négyzetméter terület Marosvásárhely tulajdonába vételéről.
16. Határozattervezet a Szabadság utca 114. szám alatti ingatlannak az
Aquaserv Rt. általi bérbeadásáról nyilvános árverésen a
22/202662/05.03.2010. szolgáltatáskiszervezési szerződés alapján.
17. Határozattervezet a Dózsa György utca 3-5. szám alatti Avram Iancu
Technológiai Líceum állagmegőrzési munkálatai gazdasági-műszaki
mutatóinak jóváhagyásáról.
18. Határozattervezet a 7-es számú általános iskola B épületének állagmegőrzési munkálatai gazdasági-műszaki mutatóinak jóváhagyásáról.
19. Határozattervezet az Aurel Persu Technológiai Líceum laboratóriumának az országos jellegű helyi fejlesztési program támogatásával történő felszerelése és a bútorzat beszerzésére vonatkozó 83/16.03.2017.
helyi tanácsi határozat módosításáról.
20. Határozattervezet a Traian Săvulescu Mezőgazdasági Líceum laboratóriumának az országos jellegű helyi fejlesztési program támogatásával történő felszerelésének és a bútorzat beszerzésére vonatkozó
83/16.03.2017. helyi tanácsi határozat módosításáról.
21. Határozattervezet a Tutaj utca 2. szám alatt a Marosvásárhely tulajdonában levő 131 négyzetméter terület közvetlen haszonbérbe adásáról Cristea Liviu Luciannak.
22. Határozattervezet a közalkalmazottak, a szerződéses közalkalmazottak javadalmazására, valamint a helyi tanácsosok havi juttatására vonatkozó 153/2017-es törvény alapján hozott 223/27.07.2017. helyi
tanácsi határozat 2. cikkelyének alkalmazásáról.
23. Határozattervezet április 29-e Marosvásárhely napjává nyilvánításáról.
24. Határozattervezet a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezéséről.
25. Határozattervezet fák ültetéséről a parkolókban.
26. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a BC
Mureş, az FC ASA 2013, az Egyetemi SK és a City’Us SK között megkötött
24486/a/29.05.2014-es,
a
24486/b/29.05.2014-es,
a
24486/c/29.05.2014-es, 24486/d/29. 05. 2014-es számú társulási szerződések felbontásáról.
27. Határozattervezet a BC Mureş, az FC ASA 2013, az Egyetemi SK és
a City’Us sportkluboknak a 2016/2017-es bajnokság résztámogatására
vonatkozó 67/2017-es helyi tanácsi határozat visszavonásáról.
28. Határozattervezet Marosvásárhely közigazgatási egység 2017-es költségvetésére vonatkozó 102/2017-es helyi tanácsi határozat egy részének a visszavonásáról.
29. Határozattervezet Marosvásárhely közigazgatási egység 2017-es költségvetése kiigazítására vonatkozó 194/2017-es helyi tanácsi határozat
visszavonásáról.
30. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak a
Maros Megyei Bíróságon soron levő 1883/10/2016-os bűnügyi perben
való részvételéről magánfélként.
31. Határozattervezet a marosvásárhelyi utcák és terek névjegyzékének
és az utcanévtáblák módosításáról, a névtáblák cseréjéről.
32. Határozattervezet a Locativ Rt. 2017-es költségvetésének módosításáról.
33. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a helyi
tanács tagjaiból álló küldöttség 2017. november 9-12. közötti budapesti kiszállásának finanszírozásáról a helyi költségvetésből.
Dr. Dorin Florea polgármester
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MELINDA–IMPEX STEEL RT. marosvásárhelyi munkapontjára
munkaerőt keres az alábbi munkakör betöltésére: RAKODÓMUNKÁS. Előnyt jelent az említett munkakörben szerzett tapasztalat, fizikai
munkabírás, megbízhatóság. Amit ajánlunk: versenyképes bérezés, országos és nemzetközi szinten elismert, dinamikusan fejlődő vállalatnál
dolgozni, fejlődni. A jelentkezés módja: az érdekeltek (fényképes) önéletrajzzal és szándéknyilatkozattal jelentkezhetnek munkapontunk
székhelyén: Marosvásárhely, Dózsa György út 77., hétfőtől péntekig
8-17 óra között; vagy elküldhetik az említett dokumentumokat a
steelms@melinda.ro e-mail-címre, vagy a 0265/253-513-as faxszámra.
Jelentkezési határidő: 2017. október 27. (19433-I)
A CARITAS ISKOLA őszi képzéskínálata Marosvásárhelyen: IDŐSGONDOZÓ-KÉPZÉS; KINAESTHETICS AZ ÁPOLÁSBAN – bevezető képzés; FELNŐTTOKTATÓ-KÉPZÉS (formator). A
képzésekről bővebben a www.caritas-ab.ro weboldalon olvashat. Várjuk jelentkezését október 31-ig az erika.nyulas@caritas-ab.ro e-mailcímen vagy a 0732-830-147-es telefonszámon. (19376)
A PRESIDENT IMPEX KFT. alkalmaz és kiképez FŰTÉS-, VÍZ- és
GÁZSZERELŐKET. Jelentkezni az alábbi e-mail-címen:
president.impex@gmail.com vagy a 0265/254-044-es telefonszámon.
(19430-I)
ÉJSZAKAI SZOLGÁLATBA alkalmazunk RECEPCIÓST központi
zónában levő panzióba. Tel. 0744-624-976. (sz.-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT; PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-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)
TERMOPÁN, REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK szerelése
és javítása. Tel. 0744-504-536. www.scprofoservsrl.bizoo.ro;
www.profoserv.ro (60337-I)
SZERELŐCÉG VÍZ-, FŰTÉS-, LÉGKONDICIONÁLÓ-SZERELŐT és SZAKKÉPZETLEN MUNKAERŐT alkalmaz. További információ naponta 8-16 óra között a 0745-360-195-ös telefonszámon.
(19440-I)
A CDM ACTIV PROD KFT. VARRODA MUNKÁSOKAT keres.
Tel. 0742-298-872, 0740-592-229. (19429-I)
KFT. alkalmaz tapasztalt KŐMŰVEST és ASZTALOST. Tel. 0744798-270. (4316-I)
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. (60459-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Tel. 0744-681-130. (19426-I)
NYUGDÍJAS FÉRFIAKAT keresek ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉGRE. Tel. 0744-843-857. (19439)
A JEDDI ROMARIS CÉG alkalmaz TAKARÍTÓNŐT, 8X4-es KAMIONSOFŐRT, ÉPÍTKEZÉSIGÉP-KEZELŐT. Az érdeklődőket kérjük, hívják a 0265/446-133-as telefonszámot. (19435-I)
KFT. alkalmaz LAKATOST. Az önéletrajzokat küldjék a
servinstalmures@gmail.com e-mail-címre. Tel. 0747-496-627, 0742574-804. (19444-I)
NEMZETKÖZI FUVAROZÓCÉG SOFŐRÖKET alkalmaz uniózni, osztrák-német kapcsolatra, 60 euró/nap. Érdeklődni a 0744-567226-os telefonszámon. (4515-I)
ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALKOZÁS SZAKEMBEREKET és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz hosszú távra. Tel. 0753-025-603. (19447)
AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0741-411-334.
(4540)
VARRODA alkalmaz tapasztalattal rendelkező SZEMÉLYZETET lineáris varrógépekhez. Ajánlunk időbeni fizetést, étkezési jegyeket és
szállítást. Érdeklődni a 0769-669-456, 0769-670-858-as telefonszámon. (19448)
KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓ-RAKTÁROST alkalmaz
vonzó fizetéssel. Tel. 0744-707-550. (19501-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén,
a Maros utca 17. szám alatt lehet. (60501-I)
A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon
vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt lehet.
(60501-I)
KÁRPITOSCÉG alkalmaz tapasztalattal rendelkező VARRÓNŐT és
KÁRPITOST. Korhatár: 45 év. Tel. 0745-601-277. (19502-I)
TAPASZTALT ELADÓNŐT alkalmazunk ABC-be. Tel. 0740-034622. (4572)
FUVAROZÓCÉG alkalmaz AUTÓSZERELŐT, olyan FIATALOKAT, akik megtanulnák az AUTÓSZERELŐI SZAKMÁT, KŐMŰVESEKET és ÁCSOKAT. Ajánlunk vonzó fizetést, napi egy étkezést
és szállást, kiváló körülmények között. Fiatal és dinamikus csapat. Tel.
0742-473-843. (19505-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 Marosvásárhelyen, az 1848. út 50/6. szám alatti irodánkba
várjuk. (sz.)
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A TOKAJI - EGRI BOROSÜZLET ELADÓT ALKALMAZ (egy
teljes és egy részmunkaidős állásba) élelmiszerüzletbe, a November 7.
negyedbe. Önéletrajzokat a hoistim2013@gmail.com e-mail-címre
vagy a kövesdombi piacon lévő üzletbe lehet bevinni. Érdeklődni a
0749-569-884-es telefonszámon lehet. (60504)
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ElADÓ 3 szobás tömbházlakás a
Kornisa sétányon. Tel. 0757-570-788.
(-I)
ElADÓ kétlakrészes magánlakás a
Sitarilor u. 10. szám alatt. Tel. 0740-371796. (4469)
ElADÓ hétvégi ház 19 és fél ár területen Makfalván: 2 szoba, konyha,
fürdőszoba, két terasz, víz, villany. Alkalmas méhészetre, 62 gyümölcsfa
bekerítve. Információk telefonon:
0746-951-613, 0746-458-169. (4551-I)
ElADÓ ház – Bergenye 93. szám.
Tel. 0742-565-558. (4548-I)
ElADÓ ház Székelyberében. Tel.
0730-587-320. (4466-I)
ElADÓ
ház
Deményházán.
0265/576-041. (mp.)

Tel.

ElADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/201023. (4376)

ElADÓ ház Holtmaroson a központban:
konyha, fürdő, 3 szoba, melléképületek,
17 ár, alkudható áron. Tel. 0365/800-454,
0742-304-245. (4370)
ElADÓ ház Harasztkerék központjában, 18 km-re Marosvásárhelytől, 29
ár területtel. Irányár: 25.000 euró. Tel.
0742-930-834. (4440-I)
ElADÓ kertes ház Maroskeresztúron. Tel. 0742-802-290. (4553-I)
ElADÓ ház Nyárádmagyaróson, a
76. szám alatt, főút mellett; hegesztőkészülék, fekete Weltmeister harmonika. Tel. 0746-307-440. (4563-I)

lAKÁST vásárolok haszonélvezettel. Tel.
0758-672-114. (4409)
KIADÓ 2 szoba-összkomfortos magánház nagy udvarral a Somostető
közelében. Tel. 0742-056-859. (4402-I)
BEJElENTETT MuNKAHEllYEl
RENDElKEZŐ, fiatal, halláskárosult
fiú keres albérletet Marosvásárhelyen.
További információ a következő telefonszámon: 0722-667-748. (60501-I)
ElADÓ Nyárádmagyaróson 21 ár
beltelek, telekelés rendben. Tel. 0744760-609. (4465-I)
ElADÓ beltelek, házhely Marossárpatakon, sürgősen. Tel. 0740-653491. (4442-I)
ElADÓ a Remeteszeg utca 122.
szám alatt 569 m2-es telek egy régi 2
szobás falusi házzal. Városi víz, gáz,
villany van, saját kút, gyümölcsfák az
udvaron. Ára 40.000 euró. Tel: 0727744-910. (-I)
ElADÓ 3 szobás lakás. Tel. 0365/801592. (4603)
VESZEK vagy BEVESZEK ezüstöt,
festményt (nagybányai festőktől, Olariu, Nagy, Páll Lajos), antik tárgyat.
Bernády tér 4. szám. Tel. 0740-147380. (3917-I)
ElADÓ pianínó, az 1900-as évek elején
gyártották Bécsben. Ára 1000 euró. Tel.
0745-363-041. (4240)

ElADÓ 1310-es Dacia autógumi: 4 téli +
3 nyári felnistől, jó állapotban. Tel. 0757626-232. (4391)
ElADÓK: 3-4 kg közötti kacsák (10
lej/kg), valamint 8-11 kg közötti pulykák (9 lej/kg). Érdeklődni 8-16 óra között
a
0265/331-016
és
a
0730-713-205-ös
telefonszámon.
(sz.-I)
ElADÓ új elektromos tolószék és
egy új, összecsukható tolószék fogyatékkal élők számára. Tel. 0788288-249. (4547-I)
ElADÓ 6 darab boroskorsó (5-50 literesek), összesen 100 lej, egy új
Relax Dormeo típusú 90x200 cm-es
matrac alkudható áron. Tel. 0265/235388, 0749-205-378. (4579-I)
ElADÓ Renault Clio, gyártási év
2014, egyedüli tulajdonos, szervizkönyve napirenden van, ITP érvényes
2018. júniusig. Információ a 0745526-445-ös telefonszámon. (4594-I)
ElADÓK:
szimpla
eke
(4-es),
kombinátor, tárcsás kaszák, gabonaőrlő
(malom), kockakőprés, betonkeverő, 380
V, 0,45 m3, 450 literes vegyszerező, béka
és lapdöngölő, 5 kW-os és 9 kW-os
áramfejlesztő (220 V-380 V), földfúró,
betonvibrátor, 2 colos, 380 V-os pumpa.
Tel. 0743-860-354, 0745-404-666. (4600)
SZÁRAZ tűzifa eladó. Tel. 0740-278920. (4333)
TŰZIFA eladó. Tel. 0747-933-367.
(4333)
SZÁRAZ tűzifa eladó. Tel. 0752-578568. (4333)
ElADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva. Tel. 0740-570-753. (4292-I)
ElADÓ kemény tűzifa hazaszállítva.
Tel. 0745-793-465. (4292-I)
TŰZIFA eladó – 150 lej. Tel. 0742641-827. (4505)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-919662. (4505)
TŰZIFA eladó: gyertyán és csere. Tel.
0747-594-011. (4504)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (4506)
ElADÓ bontott csempekályha, Miele
mosógép, 200x140 cm-es matrac.
Tel. 0728-230-994. (4605-I)

FÉMSZERKEZETI MuNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4074)
A NYÁRÁDSZEREDAI PÁlINKAFŐZDE minőségi, olcsó és gyors kiszolgálást végez. Szállítást is
biztosítunk. Tel. 0744-483-809.
(19299-I)
INGYENES ENDoKRINolÓGIAI
VIZSGÁlAT orvosi javallatra: pajzsmirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűségmérés.
Előjegyzés
telefonon:
0740-158-526, 0265/311-771. (3480-I)
FuVART, BÚToRHoRDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (3654-I)
KIADÓ irodahelyiség a Márton Áron
utcában. Tel. 0740-220-252. (4195)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (4298)
VÁllAluNK tetőkészítést, tetőfedést,
tetőjavítást, kéménykészítést, csatornatakarítást és -javítást. Tel. 0758-458-041.
(4489)

FAKIVÁGÁST, fafelvágást vállalok. Tel.
0754-321-542. (4461)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (4228)

VÁllAloK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847346. (4486)
PARKETTCSISZolÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (4511-I)
BÉRElNÉK garázst vagy műhelyt a
Tudor környékén, lehetőleg udvaron.
Tel. 0742-669-257. (4541-I)
AuToMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (4608)

MEGEMLÉKEZÉS

„nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, nem örülsz
már nekünk szerető szíveddel. de
abban reménykedünk, hogy jó
helyre mentél, hisz te a jónál is
jobbat érdemeltél.”
Fájdalommal
emlékezünk
e
napon szeretett édesanyánkra,
KoCSIS
RoZÁlIÁRA
szül.
Ágoston, aki immár négy éve váratlanul hagyott itt bennünket.
Emlékét kegyelettel őrizzük. lányai: Enikő és Tünde, vejei és
négy unokája. (4611-I)

ElVESZTETTEM Borsos Bálint névre
szóló egyetemi ellenőrzőm. Semmisnek
nyilvánítom. (4010)

nélküled már semmi nem olyan,
mint régen,
fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szívében.
Idézzük szavaid, tetteid, emléked,
Szerettünk-szeretünk, nem feledünk téged.
Öt éve, október 18-án szeretett
édesanyánkat, GAGYI VERoNIKA
volt szovátai lakost a Jóisten magához szólította.
Emlékét,
szeretetét,
amíg
élünk, szívünkben őrizzük.
lánya, Emese, három fia:
lacika, Jocó, levente és családjuk. (4597-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4140)

Fájó szívvel emlékezünk október
22-én BARABÁSI RoZÁlIÁRA
szül. Albertfi halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(4544)

ELVESZETT

ElVESZTETTEM András Rozália névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (4589)

ElVESZTETTEM Horváth Ecaterina
névre szóló autóbuszbérletem. Semmisnek nyilvánítom. (4590)
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2017. október 20., péntek ______________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
Szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek titeket.”
Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a szerető
férjre, édesapára, nagytatára és
apósra, SÖVÉR lAJoSRA halálának 9. évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, Bözsi, lánya, Zsóka,
veje, Géza és két unokája: Tamara és Dóri. Nyugodjon békében! (4301)

Bús temető csendes susogása,
oda megyünk hozzád, ez maradt
csak hátra. Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan, zokogva. Az idő elmúlik,
szállnak az évek, de a mi szívünkben megmarad emléked. A legszebb emlék, mit szívünkben
hagytál: a szeretet és a hála.
Fájó szívvel emlékezünk október
22-én a szeretett gyermekre, testvérre, édesapára, a marosvécsi
HÉNER JANCSIRA, aki életének
47. évében 4 éve távozott közülünk. Emlékét fájó szívvel őrzi özvegy édesanyja, leánytestvére,
Kamilla, ikertestvére, laci családjukkal és fia, Robi. (4417)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz a
szeretett emléked.
Fájdalommal
emlékezünk
TREDuB MÁRIÁRA, aki 2 éve, október 21-én eltávozott az élők sorából. Szép emlékét megőrizzük
szívünkben nagy szeretettel. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szeretteid. (4470)

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szerető feleségre,
drága jó édesanyára, unokáit
imádó nagymamára, a zsombolyai születésű SZABÓ RoZÁlIÁRA halálának 3. évfordulóján.
Áldott emlékét őrzi egy életen át
szerető férje, lánya, fia, menye,
veje és négy unokája, Panni,
Csongor, Katerina és Andris.
(4471-I)

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre,
édesanyára, NAGY ZSÓFIÁRA,
akit október 20-án tíz éve ragadott el a kegyetlen halál szerettei
köréből. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Bánatos
férje, István és leánya, Zsófika.
(4479)

Jóságos szíved pihen a föld alatt,
minden könnycsepp nyugtassa
álmodat. Az idő múlik, de feledni
nem lehet, csak meg kell tanulni
élni nélküled.
Fájó szívvel emlékezem a gyergyóremetei születésű BuRJÁN
lAJoSRA halálának harmadik
évfordulóján. Emlékét egy életen
át őrzi bánatos felesége, Judit.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (4522-I)

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, a székelyberei
ÁCS MARGITRA halálának 15. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(4502-I)

Kegyelettel emlékezünk és emlékeztetjük mindazokat, akik ismerték és szerették a marosbogáti
KÁSlER PÉTERT, a Metalotehnica volt munkatársát, hogy ma
van halálának 25. évfordulója.
Emléke legyen áldott! Szerettei.
(4530-I)

Csillag lett ő, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy
csak lehetett. Elment tőlünk, mint
lenyugvó nap, de szívünkben
örökké ott marad.
október 20-án fájó szívvel emlékezünk a székelyvajai PÁSKuJ
JolÁNRA halálának kilencedik
évfordulóján, valamint PÁSKuJ
lAJoSRA, aki december 11-én
lesz tizenhét éve, hogy eltávozott
közülünk. Emléküket őrzi szerető
négy gyermekük családjukkal
együtt. (4535)

„a mélybe csak a tested merült
el,
Csak Ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezerfelé
Szóródva is köztünk maradt.”
Fájó szívvel emlékezünk október
21-én HoDoR EMIlIA GITTÁRA
halálának ötödik évfordulóján.
Sohasem halványul szívünkben
emléke. Nyugodjon békében!
Szerető férje, fia, menye és két
unokája. (sz.-I)

Fájó szívvel emlékezünk október
20-án a makfalvi SZŐCS PÁlRA
hirtelen halálának 2. évfordulóján.
Emlékét őrzik szerettei. (sz.-I)

Az idő múlik, szállnak az évek, a
mi szívünkben megmarad emléked.
Szomorúan emlékezünk október
21-én SIMoN IloNÁRA szül.
Tőkés halálának 9. évfordulóján.
Férje, Árpád, lányai, Meli, Zsuzsi,
két veje és unokája, orsi. (4542)

Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva, amit reménykedve hordoztál magadban, lehunytad a
szemed, csendesen elmentél, szívedben csak az volt, hogy mindenkit szerettél. Munka és
küzdelem volt életed, örökre
megpihent dolgos két kezed. Maradt a bánat és egy csendes sírhalom, szívünkben gyász és örök
fájdalom.
Fájó szívvel emlékezünk október
19-ére a mezőbándi SZABÓ
ÁRPÁD halálának 10. évfordulóján. Szeretettel gondol rá felesége, lánya, fia, testvére, veje,
menye, öt unokája és családjuk,
valamint hat kicsi dédunokája.
(4520)

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk drága
nagymamánkra,
VERESS
PIRoSKÁRA szül. Bakcsi.
Egy éve, hogy nem vagy már velünk,
odafentről nézed, hogy milyen
lett az életünk.
lélekben őrizzük simogató, dolgos kezed,
Szerető, óvó, féltő tekinteted.
lényed mindig a miénk marad!
légy boldog az örök hazádban
Angyalok közt, gondtalan, vidáman.
Nyugodj békében!
Veress Tamás és családja. (v.-I)

Kegyelettel emlékezünk október
20-án
drága
édesanyánkra,
CSÁSZÁR VIlMÁRA halálának
10. évfordulóján. Nyugodjék békében! Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(4550)

Szomorú szívvel és örök hiányérzettel emlékezünk BARTHA
GIZIKÉRE halálának 29. évfordulóján. Szerettei: Emese, laci,
Endre és Vidi. Nyugodj békében,
drága jó édesanyám! (4585-I)

„ne jöjj sírva síromig,
nem fekszem itt, nem alszom itt.
ezer fúvó szélben lakom,
Gyémánt vagyok fénylő havon,
Érő kalászon nyári napfény,
Szelíd esőcske őszi estén.”
A szentgericei ToÓS IRMÁRA
emlékeznek szerettei. (4571-I)

Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt,
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál.de
tudjuk, hogy a csillagok között a
legfényesebb
te
vagy,
Utat mutatsz, mert szívünkben
örökre itt maradsz.
október 21-én 5 éve nincs szerettei között a szentlőrinci SIMoN
RoMuluS, akit a sors szava elszólított 27 éves korában.
Könnyes az út, mely sírodhoz
vezet, a Jóisten őrködjön pihenésed felett. Áldott emlékét mindig
a szívünkben őrizzük. Bánatos
szeretteid. (4565)

Szívünk mély fájdalmával, könynyes szemmel emlékezünk október 22-én a marosvásárhelyi
születésű
CSIBI
FERENC
lÁSZlÓRA halálának 13. évfordulóján. Nyugodj békében, drága
gyermekünk! Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá kegyelettel! Bánatos szülei és szerettei.
(4586)

„nem vársz már minket ragyogó
szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel,
de egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem
vehet.
telhetnek hónapok, múlhatnak
évek,
Szívből szeretünk, s nem felejtünk téged!”
Fájó szívvel emlékezünk lÁSZlÓ
GÉZÁRA, a drága férjre, édesapára és nagyapára október 20án, halálának 3. évfordulóján.
Nyugodj békében! A gyászoló
család. (4604)

Szomorú szívvel emlékezünk október 20-án az áldott jó édesanyára, nagymamára és anyósra,
JÓZSA
ERZSÉBETRE
szül.
Berekméri halálának 18. évfordulóján. Szép emlékét őrzik egy
életen át szerettei. Nyugodjál békében, drága nagymami! (4618-I)

ELHALÁLOZÁS
Én már megfutottam
Göröngyös utamat,
Hova fáradtan térek,
a sír nyugalmat ad.
Megrendült lélekkel és végtelen
szomorúsággal tudatjuk, hogy a
szerető, gondos édesanya, nagymama, dédnagymama, a tancsi
születésű
özv. PAPP IloNA
szül. Ercse
fájdalomtól és bánattól meggyötört szíve, életének 90. évében,
2017. október 17-én megszűnt
dobogni.
Nehéz volt számára az a fájdalom, amit egyetlen fia elvesztése
okozott.
Temetése október 20-án 13 órakor lesz a tancsi református
templomból. Nyugodj békében,
te drága jó lélek!
Búcsúzik tőle leánya, veje,
menye, három unokája és azok
felesége, hét dédunokája, testvérei, sógornői, az összes közeli és
távoli rokon.
A gyászoló család. (4566-I)
„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
(Kosztolányi Dezső)
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, rokonunk és barátunk,
BoRBÉlY PÁl
mezőpaniti születésű,
szolnoki lakos
életének 87. évében csendesen
elhunyt. Temetése 2017. október
26-án, csütörtökön 10 órakor lesz
a szolnoki Kőrösi úti temetőben.
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak.
A gyászoló család. (v.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
testvér, unokatestvér, nagynéni,
rokon és ismerős,
dr. NISToR MÁRIA
szül. Elek
a Fertőzőklinika
volt főorvosnője
hosszas szenvedés után, 82 éves
korában, október 18-án csendesen megpihent. Drága halottunkat október 20-án, pénteken 15
órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi új temetőben (az új kórház mögött).
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (4588-I)
nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,
hiába szólítunk, nem halljuk már
hangod.
egy szó nem sok, annyit nem
mondtál,
csak elmentél a halál hosszú
útján.
Szíved már nem fáj, a miénk vérzik,
a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.
Ezennel tudatjuk drága gyermekünk,
DEMETER CSABA SZABolCS
(Fritzy)
halálát, aki tragikus körülmények
között életének 28. évében elhunyt Kanadában.
Temetése vasárnap, október 22én 14 órakor lesz a marosszentgyörgyi református temetőben.
Búcsúzik tőle édesapja és neje,
Izabella, testvére, Dávid és bánatos nagymamája. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (4598-I)
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, testvér, rokon,
id. GYÖRFFY ESZTER
született Simó
életének 88. évében hosszú
szenvedés után megpihent. Temetése 2017. október 21-én,
szombaton 14 órakor lesz a székelyudvarhelyi római katolikus
temetőben.
A gyászoló család. (4595-I)
Rettentő nagy fájdalommal tudatom, hogy a nagyon szeretett férjem,
dr. BuRIAN PETRu VASIlE
elhunyt.
Nyugodj békében, drágám!
A temetés október 20-án, pénteken 13 órától lesz a marosszentgyörgyi temetőben.
Burian Ildikó. (4609-I)
Fájó szívvel búcsúzom testvéremtől,
dr. BuRIAN PETRu VASIlETÓl.
Nővére, Gabor Eva livia. (4609-I)
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett, drága jó édesanya,
nagymama, dédnagymama,
özv. BÁCS lIllA
szíve életének 84. évében megszűnt dobogni. utolsó földi útjára
2017. október 21-én 14 órakor kísérjük a marosszentgyörgyi katolikus sírkertbe. Emléke legyen
áldott, nyugodalma csendes!
A gyászoló család. (4619-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a marosugrai születésű
BuDAI IDA
(született Papp)
67 éves korában elhunyt. Temetése október 21-én 11 órakor lesz
a marosvásárhelyi református temetőben.
Búcsúzik tőle férje, két fia, Gyuszi
és levi, menyei, Éva és Gabi, valamint az unokák: Renáta, Anita,
Chriss, Norbi és lehel. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mélyen együtt érzünk Györffy
András színész kollégánkkal,
és
osztozunk
szeretett
ÉDESANYJA elvesztése miatti
fájdalmában.
Vigasztalódást kívánunk a gyászoló
családnak.
A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház közössége (-I)
Megrendülten értesültem a 35
évig volt munkatársam és jó
barátom, MIKlÓS JÁNoS hirtelen elhunytáról. osztozom a
gyászoló család fájdalmában.
Nyugodj békében! István.
(4606)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket
fejezzük
ki
mindazoknak, akik id. MolNÁR
ANDRÁST utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (4536)
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Közlemény
A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal
2017. október 23. és november 10. között
őszi nagytakarítást szervez a városban.

Felkérjük a kereskedelmi társaságokat, közintézményeket, gazdasági egységeket, lakó- és tulajdonosi
társulásokat, valamint Szászrégen lakóit, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, az udvarokat, kerteket,
és tegyék ki a hulladékot az erre kialakított helyekre, a háztartásiszemét-tárolók mellé (lakónegyedekben), vagy a járdák szélére (a magánházban lakók), ahonnan az alábbiakban közölt program szerint
elszállítják a munkacsoportok. Az őszi nagytakarításkor a háztartási berendezéseket (bútorok, padlószőnyegek, kerékpárok, textíliák, ajtók, ablakok stb.), az elektronikai és villamossági hulladékot, valamint a háztáji gazdaságokból, vagy a lakónegyedekben levő zöldövezetekből, parkokból származó
gallyakat, faleveleket is elszállítják.
Azért, hogy akadálymentes legyen az őszi nagytakarítás, felkérjük a lakókat, gazdasági egységek,
közintézmények vezetőit, hogy tartsák tiszteletben a programot.
A szászrégeni őszi nagytakarítás programja

I. Beng, Beresztelke dombja, Cseresznyés domb, Kakas-domb, Meggyes, Szőlős, Gyümölcsös (Pometului), M. Viteazu (a Szőlős utcáig), Almafa, Szilvafa, Kalász, Hóvirág, Nárcisz, Pacsirta, Vasile L.
Pop. Bartók Béla, Rudolf Wagner Regeny október 23-a, 8 óra

II. Liliom, Berek (Dumbravei), Bükkös, Krizantém, Arató, Gyertyános, Tavasz, Szegfű, Kertész,
Káposztás, Malom, Kilátó (Foişor), Nagy tér, Horea, Horizont, Galamb, Domb, M. Viteazu (a Nagy
tér és Köztársaság utca közötti szakasza) október 24-e, 8 óra
III. Vágóhíd, Abafájai (a Kilátó és a Lidl közötti szakaszon), Tél, Hársfa, N. Bălcescu, Bazsalikom,
Forrás, Orgona október 25-e, 8 óra

IV. N. Grigorescu, Hajnal, G. Cosbuc, Kórház, Erdő, Tölgyfa, Todea bíboros, Szarvas, P. Maior tér,
Radnai negyed október 26-a, 8 óra

V. Aréna, Kastély, Temető, Margaréta, Mioriţa, Vető, Sólyom, Mimóza, Kubikosok, Őzike, Búza,
Jéghegy, Virág, Szövetkezet, Ioan Marinovici, Cserfa, Erdeifenyő, Lucfenyő, Abafájai (a Kilátóval
való útkereszteződésig) október 30-a, 8 óra
VI. Fás (Pomilor), Nyárfa, Livezilor, Diófa, Fenyves, Autóbusz, Radnótfájai negyed, október 31-e, 8 óra

VII. Radnótfája, Gesztenyés, Kiss Zoltán november 1-je, 8 óra

VIII. Olt, Körös, Arges, Laposnyai, Hosszú, Rövid, Küküllő, Szeret, Szamos, Akácos, Kelemen,
Rózsa, Új, CFR, Kárpátok, Asztalos, Görgényi, Állomás, Állomás negyed, Tulipán, Gyöngyvirág, Munkás, Axente Sever, Herbus, Mező november 2-a, 8 óra
IX. M. Eminescu, Ibolya, Kövecses, Juharos, Legelő, Dr. V. Nicolescu, Vadász, I. Maloş, Rigó, I. Creangă, Pandúrok (a P. Maior tér és a Vadász utcák közötti szakasz) november 6-a, 8 óra

X. Dedrádszéplaki, Csipkebogyó, Farkas, Kemény János, Görbe, Erdő (Codrului), Szántó, Pandúrok (a Vadász utca és az Egyesülés út közötti szakasz), Maros, Méhecske, Váralja, Vár november 7-e,
8 óra
XI. Pandúrok (az Egyesülés úttól), Hegedű, Caraiman, Koós Ferenc, S. Bărnuţiu, Gh. Şincai, Egyesülés út, 1918. December 1. utca, Fürdő november 8-a, 8 óra

XII. Vadász (a Pandúrok és az Ősz utca közötti szakasz), Ősz, Rozmaring, Dózsa György, Fecske,
Szentjánosbogár, Nyár, Sós, Iskola, Stadion, Köztársaság, Lovassági (Călăraşilor), Terasz, Kikerics,
Kis Piac, Víz, Aurel Vlaicu, Ifjúsági park, Folyó (Râului), Fűzfa, Új-Felfalu, Nyíres, Gát (Duzilor),
Szabadság és Fogarasi negyedek november 9-e, 8 óra.

Őszi nagytakarítás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében a nagytakarítás
2017. október 16. – november 20. között zajlik.
Október 23–28. között a következő utcákból szállítják el a szemetet:
– október 23.: Csónakos, Margaréta, Őz, Berek, Gát, Kós Károly, Abrudbányai, Szolidaritás, Munkás, Diófa, Hangya, Kárpátok sétány, strand parkja;
– október 24.: Benefalvi, Tó, Sólyom, Jegenye sor, V. Goldiş, V. Lucaciu, Nagy Szabó Ferenc, C. H.
Stoian, Serafim Duicu, Víztelep, Ibolya, Szentanna, Şt. Cicio Pop;
– október 25.: M. Robu, I. Roman, I. Giurchi, L. Blejnari, D. Rusu, Zöld, Virág, Szabadi, Mezőgazdászok, Csíki, Almafa, G. Ploieşteanu, Fasor, Hints Ottó, Szotyori József;
– október 26.: I. Mihuţ, I. Hodoş, Gh. Pop de Băseşti, Petru Maior, Bărăgan, Decebal, Burebista, Tisza,
Maros, Új híd, Hídvég, Víz, Árvíz, Könyök;
– október 27.: Harcsa, Bőség, Sebes, Hóvirág, T. Moşoiu, Şincai, Szabadság, Govora, Radnai, Fecske,
E. Dandea, Crişan, Varga K., Plevna, T. Vladimirescu (a Szabadság és a Dózsa György utca közötti szakasz),
Patak, Sziget;
– október 28.: Eminescu, Brăila, Rózsa, Csillag, Beszterce, Călăraşilor, Kinizsi Pál, Sinaia, A. Filimon,
Bartók Béla, Nyomda, Horea, Ballada, aluljáró.
Az ingatlantulajdonosok, tulajdonosi társulások kötelesek időben kitakarítani a háztáji gazdaságokat,
udvarokat, a tömbházak körüli területet és a zöldövezetet.
• A hulladékot a járdaszélre, a szállítójárművekkel könnyen megközelíthető helyre kell kitenni egy nappal
a meghirdetett időpont előtt.
• A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felkéri azokat, akik most metszik a fákat, hogy az ágakat
külön csomóba rakják, másként ezeket nem viszik el a helyszínről.
• A szemetet a meghirdetett napon szállítják el a polgármesteri hivatal illetékesei.
• Az utólag kihelyezett hulladék elszállítását a Salubriservtől külön kell igényelni, és ezért a tulajdonosi
társulásnak díjat számolnak fel.
• Bontásból származó, illetve építkezési törmeléket (tégla, beton) ne helyezzenek ki, mert ezt nem szállítják el. Az illyen hulladékot csak magán- vagy jogi személy által leadott rendelésre szállítja el a Salubriserv
Rt.
A program az időjárás, illetve objektív okok függvényében módosulhat. Ez esetben újraközlik az időpontot.
Moldovan Florian mérnök, a Közterület-kezelő Igazgatóság igazgatója

alkalmaz

PROGRAMOZÓT
az informatikai osztályra

Követelmények:
– felsőfokú szakvégzettség
– jó elemzőkészség, projektlevezetési készség
– szoftvermenedzselési készég (helpdesk)
– weboldalak készítésével és üzemeltetésével
kapcsolatos tapasztalat
– ismeretek: PHP- és Java-programozási ismeretek,
adatbázisok, számítógép-hálózatok, LAN/WANkapcsolatok
– angol nyelvismeret
Előny:
– Symfony keretrendszer ismerete
– GxP-vel kapcsolatos ismeretek
– CSS-, ABAP-ismeretek
– hálózat-kiépítési tapasztalatok

Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát tartalmazó pályázatát egy kísérőlevéllel 2017. november 3-ig szíveskedjék
leadni a következő címre:
GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A.,
Marosvásárhely, Cuza Vodă utca 99–105.
Tel. 0265/237-820, fax: 0265/268-875,
e-mail: office@gedeon-richter.ro

KÖZLEMÉNY

Bánd község – Béke utca 18., adószám 4323470, tel./fax: 0265/428403, e-mail: band@cjmures.ro – nyilvános kikiáltásos árverést szervez Bándon, a Grebenişului utca 42. szám alatt levő 814
négyzetméteres szerelőműhely és a hozzá tartozó 2930 négyzetméteres terület – telekkönyvszám CF 50374/Bánd – bérbeadására.
Az árverésre 2017. október 30-án 11 órakor kerül sor a Béke utca
16. szám alatti gyűlésteremben (volt gyógyszertár), a feladatfüzetben előírtak alapján.
Az ajánlattételi dokumentáció a polgármesteri hivatal székhelyén vehető át október 19-étől október 29-ig, naponta 8–15.30 óra
között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/428-403-as telefonszámon, 11-es
mellék, vagy a band@cjmures.ro e-mail-címen, kapcsolattartó
Guţiu Gheorghe.
Radu Mircea polgármester

KÖZLEMÉNY

Bánd község – Béke utca 18., adószám 4323470, tel./fax:
0265/428-403, e-mail: band@cjmures.ro – nyilvános kikiáltásos
árverést szervez a község egy 560 négyzetméteres közterületének
– Bánd, Béke utca 17. szám, telekkönyvszám CF 50840/Bánd, kataszterszám 50840 – koncesszióba adására.
Az árverésre 2017. november 2-án 11 órakor kerül sor a Béke
utca 16. szám alatti gyűlésteremben (volt gyógyszertár), a feladatfüzetben előírtak alapján.
Az ajánlattételi dokumentáció a polgármesteri hivatal székhelyén vehető át október 19-étől november 1-jéig, naponta 8–15.30
óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/428-403-as telefonszámon, 11-es
mellék, vagy a band@cjmures.ro e-mail-címen, kapcsolattartó
Claudia Costin jegyző.
Radu Mircea polgármester

