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Egy hét alatt előkészített tanév

Érseki szentmisével kezd a II. Rákóczi Ferenc római katolikus iskola

A Mobilitás Hete
Marosvásárhelyen

Több, a gyalogosközlekedést, valamint a kerékpározást ösztönző programot szervez a szeptember 16-án
kezdődő Mobilitás Hete alkalmából a
Marosszéki Közösségi Alapítvány
partnereivel közösen.

____________4.
Műkincsek
és jamónok

Ha Európa városai közül választani
kellene, Madridban szívesen laknék,
az elegánsan szép, kecses, de nem
hivalkodó köz- és történelmi épületeket felsorakoztató, a gazdagságot korántsem fitogtató, jó infrastruktúrájú,
hatmillió embernek otthont adó, de
mégsem zsúfolt metropoliszban. Királyi városban. Hogy miért? Lehet, azért,
mert még frissek az élmények.

Emberpróbáló meghurcoltatás után új reménységgel készülnek a 2018/19-es tanévre a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumban. Elismerésre
méltó kitartással a diákok nagy többsége visszairatkozott az
„új” katolikus iskolába, és maradtak a pedagógusok is, akik
dr. Tamási Zsolt ideiglenesen kinevezett igazgatóval az élen
hajnaltól estig dolgoznak, hogy az akadályok ellenére az iskolakezdésre minden a legnagyobb rendben legyen.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor (archív)

– Hogy indul a tanév, hogy állnak az előkészületekkel? – kérdeztük
dr. Tamási Zsolt igazgatót.
– Alig vártuk, hogy erről beszélhessünk, és az új iskolai évet saját köreinkben tudjuk megnyitni, és különös öröm, hogy II. Rákóczi Ferenc
nevét viselve.
A munka rengeteg, hiszen a kinevezésemet augusztus 31-én, pénteken
adták át, ezért gyakorlatilag egy hét maradt, ami nagyon kevés idő arra,
hogy minden szükséges lépést meg tudjunk tenni. A minisztériumi rendelettel a vezetőtanácsot is kinevezték, tehát volt, aki jogerősen eljárjon.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Kárpáti
Kalandverseny

A szerény jelenlét ellenére sikeres volt
az újraindított Kárpáti Kalandverseny.
Annak ellenére, hogy az iratkozás
szakaszában jó néhány csapat jelentkezése került véglegesítésre, végül
mind a hat megjelent csapat tagjai,
mind a szervezők elégedettek lehetnek az eredménnyel.

____________15.

Költségvetési művita

Benedek István

Legújabban a költségvetés-kiigazítás kapcsán robbant ki
vita az elnök és a kormány között. Van itt minden, mint egy
rendes vegyesboltban: oda-vissza üzengetés az érintettek között, „azzal kezdődött a balhé, hogy a szomszéd visszaütött”
jeligével, szép színpadiasan elvitázgatnak a legfelsőbb védelmi
tanács illetékességéről a kérdésben, szőnyegre rendelik a minisztereket az elnöki hivatalba, ahol aztán az államfő nem fogadja őket. Szóval a körítés osztályon felüli, de az a jelek
szerint már senkit nem érdekel, hogy a lényeggel nem kis baj
van.
Ugyanis, mint a szakértői véleményekből kiderül, a költségvetés-tervezet gerincét jelentő számokkal nagy a gond. A kormány 5,5%-os gazdasági bővüléssel tervezett, ezzel szemben
a Nemzetközi Valutaalap már elkezdett dolgozni az év felénél
jegyzett gazdasági adatokon alapuló előrejelzésén, amit várhatóan októberben tesznek közzé, ebben nagy valószínűséggel
lefele módosítják az éves gazdasági bővülésre vonatkozó előrejelzést, 4,5% környékére. Nem szentírás, hogy ez be is válik
a valóságban, de ha az ő becslésük valósabb a kormányénál,
az jelentősen kevesebb osztogatnivalót jelent az esztendő
utolsó hónapjaira. De nemcsak a várható gazdasági bővüléssel kapcsolatban tűnik túl optimistának a kormány, hanem az
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 49 perckor,
lenyugszik
19 óra 50 perckor.
Az év 250. napja,
hátravan 115 nap.

Ma REGINA,
holnap MÁRIA, ADRIENN
napja.
MÁRIA: a héber Mirjam görög
és latin fordítások során módosult
alakja, jelentése ismeretlen.

IDŐJÁRÁS

Többnyire napos idő,
időnkét felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 250C
min. 120C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2018. szeptember 6.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6383

3,9903

1,4169

154,3963

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

27, 10, 2, 43, 12 + 1

NOROC PLUS: 3 3 5 7 2 2

48, 26, 13, 28, 7, 22

NOROC: 9 3 5 5 7 2 0

21, 27, 33, 18, 39, 20 SUPER NOROC: 0 9 5 7 0 1

Megyei hírek

Őszi felvételit hirdet
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

Szeptember 10-től iratkozhatnak be a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemre felvételizők: a következő szakokra:
alapképzés: színész szak (2 tandíjas hely), rendező szak
(3 tandíjmentes és 2 tandíjas hely), audiovizuális kommunikáció – forgatókönyv- és reklámírás, média szak (1 tandíjas hely), teatrológia szak (7 tandíjas hely), bábszínész
szak (2 tandíjas hely), látványtervező szak (7 tandíjas hely),
zene szak (7 tandíjas hely). Magiszteri képzés: színészképzés (3 tandíjas hely), bábművészet (2 tandíjmentes és 7
tandíjas hely), művészetek és új média (5 tandíjas hely),teatrológia, művelődésszervezés (7 tandíjas hely), korszerű
zenei koncepciók (7 tandíjas hely). A felvételi vizsgák szeptember 17-én kezdődnek. Bővebb információ a
www.szini.ro honlapon, illetve az egyetem hirdetőfelületein
és a székhelyén: Marosvásárhely, Köteles Sámuel utca 6. sz.

Zarándoklat

A Maros Megyei Nyugdíjasok Egyesülete szervezésében
szeptember 14-én zarándoklatra kerül sor a tagok számára. Az útvonal: Marosvásárhely – Szováta – Udvarhely
– Csíkszereda – Marosfő – Maroshévíz – Sáromberke. A
jelentkezőket naponta 10–13 óra között várják az egyesület
Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén.

Kirándulás
a töltöttkáposzta-fesztiválra

Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez szeptember
22-én a parajdi töltöttkáposzta-fesztiválra. Érdeklődni a
0744-928-299-es telefonszámon. Feliratkozni hétfőtől csütörtökig 9-11 óra között a Dózsa György utca 9. szám alatt
lehet az emeleti székhelyen.

Ellenőrzött a helyi rendőrség

A marosvásárhelyi helyi rendőrség munkatársai augusztus
20. – szeptember 5. között 319 ellenőrzést végeztek az
építkezés és utcai plakátolás, a kereskedelem és a környezetvédelem terén, hogy orvosolják a lakossági panaszokat.
129 esetben az építkezési és utcai plakátolási szabályozás
betartását ellenőrizték, amikor is hat olyan munkatelepet
találtak, ahol nem tartották be az 1991. évi 50-es számú,
az építkezési munkálatokra vonatkozó újraközölt törvény
előírásait. A felügyelők hat pénzbírságot róttak ki 8000 lej
értékben.

Falerakatoknál vizsgálódik a rendőrség

Az erdészeti kihágásokat vizsgáló rendőrök Marosludason
egy engedéllyel rendelkező személy lerakatában 25,7 köbméterrel kevesebb fűrészárut találtak, mint amennyi az iratokban fel volt tüntetve. A hiányzó áru értéke 17,2 ezer lej. A
rendőrök bírságot róttak ki, és a fűrészáru értékét elkobozták.

Súlyos közúti baleset

A marosvásárhelyi Dózsa György utcában szerdán este a
gyalogátjárón ütöttek el egy 38 éves nőt, aki súlyosan megsérült. A motorkerékpáros gázolót azonosították egy 18
éves nyárádtői fiatalember személyében, akinek még csak
hajtási jogosítványa sem volt – semmilyen járműre –, és a
baleset után elhagyta a helyszínt. A rendőrség bűnügyi
dossziét állított össze.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Nyár végi élmények

Nem minden nyárádmenti gyerek tölti otthoni
pihenéssel a vakáció utolsó napjait, egyesek számára már őszindító tevékenységek zajlanak. Így
Székelyvajában, a tavalyihoz hasonlóan, az elmúlt napokban románnyelv-tábort szerveztek a
helyi diákok számára, amelyen egy héten át
mintegy harminc 5-14 év közötti tanuló vett
részt. A délelőtti foglalkozások nagy részében
román nyelvű kommunikációs gyakorlatok
voltak, a múlt tanév anyagát is átismételték témakörönként. A játékos, laza, énekekkel tűzdelt program közben tízórait kaptak a
gyerekek, a tevékenységek utolsó részében
kézműveskedtek, papírból szőnyeget szőttek,
üveget és fát festettek, keresztszemes varrással
próbálkoztak, régi hímzésmintákat másolgattak. A tevékenységeket több pedagógus vezette: László-Fábián Júlia, Szabó Emília,
Szilveszter Rózsa, Csatlós Csilla Edith, Bandár
Lili, Máthé Delinke. A kezdeményezést az
ákosfalvi önkormányzat pályázat útján ezer lejjel támogatta – derült ki László-Fábián Júlia
beszámolójából.
A szentbenedekiek idén Szelindekkel és Nagyszebennel ismerkedtek (fotó: Nám Evelin)
A nyárádszentbenedeki gyerekeket is sikerült kimozdítani otthonról, a vakációs lazulásból, a tech- rangolták. Az Időutazás 2018 programban zömében gyenika mellől – tudtuk meg Nám Emesétől, az Együtt rekek vettek részt, őket néhány felnőtt és egyetemi hallNyárádszentbenedekért Egyesület elnökétől. Ők már több gató kísérte el, ez utóbbiak számára a tevékenység
mint egy évtizede kapnak támogatást a belga Kasterlee szakmai gyakorlatnak számít be. Az egyesület elnöke kitestvértelepüléstől, amit a helyi diákok nyári kirándultatá- fejtette: tarsolyukban nagyon szép emlékekkel tértek
sára használnak. A kapott pénzhez a szülők és az egyesület haza, a gyerekek kedvelték a programot, a szervezőknek
is hozzájárult egy minimális összeggel, így egy 25 fős sikerült mindenkit jól megmozgatniuk, ugyanis a nap foszentbenedeki csapat erdélyi kiránduláson vehetett részt: lyamán az utazás mellett 12,5 kilométert gyalogoltak is.
meglátogatták a szelindeki várat, aztán Nagyszebenbe A szászmedgyesi üveggyárat is meg szerették volna teutaztak, ahol a város főterét és a várfalakat csodálták meg, kinteni, de azt már bezárták, és a segesvári porcelánkésőbb az állatkertet és az Astra falumúzeumot is beba- gyárba sem juthattak be. (gligor)

A hétvége programja
a labdarúgó Nemzetek Ligájában

Szeptember 7., péntek:
* A osztály: Olaszország – Lengyelország (3. csoport,
21.45 óra)
* B osztály: Törökország – Oroszország (2. csoport,
21.45)
* C osztály: Albánia – Izrael (1. csoport, 21.45), Litvánia – Szerbia (4. csoport, 21.45), ROMÁNIA – Montenegró (4. csoport, 21.45, Pro TV)
* D osztály: Azerbajdzsán – Koszovó (3. csoport,
19.00), Feröer-szigetek – Málta (3. csoport, 21.45)
Szeptember 8., szombat:
* A osztály: Svájc – Izland (2. csoport, 19.00), Anglia –
Spanyolország (4. csoport, 21.45)
* B osztály: Észak-Írország – Bosznia-Hercegovina
(3. csoport, 16.00)

* C osztály: Finnország – MAGYARORSZÁG (2. csoport, 19.00, M4 Sport), Észtország – Görögország (2. csoport, 21.45)
* D osztály: Fehéroroszország – San Marino (2. csoport,
19.00), Luxemburg – Moldova (2. csoport, 21.45)
Szeptember 9., vasárnap:
* A osztály: Franciaország – Hollandia (1. csoport,
21.45)
* B osztály: Ukrajna – Szlovákia (1. csoport, 16.00),
Dánia – Wales (4. csoport, 19.00)
* C osztály: Bulgária – Norvégia (3. csoport, 19.00),
Ciprus – Szlovénia (3. csoport, 21.45)
* D osztály: Georgia – Lettország (1. csoport, 19.00),
Macedónia – Örményország (4. csoport, 19.00), Liechtenstein – Gibraltár (4. csoport, 21.45)

LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 3. fordulójában a Maros megyei csapatok a következő program szerint
játszanak: Marosvásárhelyi MSE – Szászhermányi AFC
(Trans-Sil stadion), Szászrégeni Lendület – FK Csíkszereda, Székelyudvarhelyi FC – Radnóti SK. Valamennyi
mérkőzés ma 17 órakor kezdődik.

A 4. liga elitcsoportjában a 2. forduló mérkőzéseit rendezik. A műsor: ma 17 órától: Marosludas – Segesvár;
szombaton 11-től: Ákosfalva – Dános, Nyárádtő – Kutyfalva, Nagysármás – Náznánfalva, Marosvásárhelyi Atletic
– Nyárádtői Unirea (meggyesfalvi pálya), Szováta – Nyárádszereda, Marosvásárhelyi CSM – Marosoroszfalu
(Trans-Sil stadion).

A rocksulis diákok szeptemberben több rendezvényen is részt vesznek, így érdemes lesz majd
odafigyelni az ifjú tehetségek produkcióira. Először szeptember 7-én, ma a Maris Fest keretében
az Alternative September Rock fesztiválon is a
Rocksuli diákcsapata lép fel, ugyanakkor meglepetésként a fesztivál zárónapján, szeptember 8án a legendás Karthago együttessel is fellép majd
az egyik diák.

csolódóan szeptember 9-én 18 órától a Népművészeti Iskola előadótermében az Apolló épületben a Magyarul
énekel és táncol a lelkem című előadáson fellépnek az iskola diákjai. Ugyanazon időpontban a Sörházban Rocksuli-koncert lesz, amelyen több diák mutatja be tudását.
19 órától a Kultúrpalota nagytermében Molnár Tünde orgonaművész előadóestje lesz. Szeptember 10-én 9 órától
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum sportpályáján, a tanévnyitóhoz kapcsolódóan, szakítva a hagyományokkal,
nyílt napot rendeznek, amelyen a rocksulisok is koncerteznek. Szeptember 14-én 20 órától Rocksuliklubest lesz a Jazz&Blues klubban, ahol marosvásárhelyi Rocksuli meghívására a debreceni ZZ Copy – ZZ
Top Tribute Hungary együttes lép fel. Előzenekar a
marosvásárhelyi The Lady and the Tramps. Szeptember 16-án a Sörházban várják a Rocksuliba az új tanévre
jelentkezőket. (v. gy.)

Hétvégi sportműsor

Rocksulisok szeptemberi előadásai

Ugyanaznap 18 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós és Liviu Rebreanu társulatainak meghívására a Rocksuli diákcsapata egy koncerttel vesz részt
a színházi évadnyitó ünnepségen. 2008 óta Presser Gábor
kezdeményezésére minden év szeptemberének második
vasárnapján ünneplik a magyar dal napját. Az idén a Marosvásárhelyi Filharmóniával közösen a Rocksuli vállalta
fel a marosvásárhelyi rendezvény szervezését. Ehhez kap-

2018. szeptember 7., péntek _____________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Lefele módosíthatja Románia növekedési kilátásait
októberben az IMF

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vizsgálja annak a
lehetőséget, hogy jelenlegi 5,1 százalékos prognózisról 4,4 vagy 4,5 százalékra rontsa Románia gazdasági növekedési kilátásait a 2018-as évre –
jelentette ki csütörtökön Alejandro Hajdenberg, a
washingtoni székhelyű pénzintézet romániai képviselője.

A júniusi prognózis márciusi adatok alapján készült. A következőt októberben ismerteti az IMF, jelenleg vizsgálják a
friss adatokat, amelyek többek között Hajdenberg elmondása
szerint a gazdasági növekedés lassulásáról tesznek tanúbizonyságot. De még nincs döntés a kérdésben.
A washingtoni illetékes beszélt ugyanakkor arról is, hogy
közepes távon az IMF mindenképp arra számít, hogy valahová 3–3,5 százalékra lassul a román gazdaság növekedési
üteme.
„Ugyanakkor az idei év végén 3,6 százalékos GDP-arányos
költségvetési deficitet várunk. Még vizsgáljuk a büdzsékiigazítás számait, de aggódunk amiatt, hogy nem tartható a 3 százalékos hiánycél” – mutatott rá Hajdenberg.
A júniusban közzétett jelentésben különben az IMF már jelezte, aggodalommal figyeli a román gazdaságot, mivel egyre
nő az infláció és a deficit, gyenge az európai uniós pénzek lehívása, a beruházások késnek, miközben a gazdaság túlfűtötté
válik.
„2017-ben erőteljesen nőtt a román gazdaság, amivel párhuzamos rekordmértékben csökkent a munkanélküliség és javult a pénzügyi szektor. Az adócsökkentésekkel és
béremelésekkel serkentett lakossági fogyasztás a gazdaság
erőteljes növekedéséhez vezetett, ám ezzel egy időben a beruházások elmaradtak, a strukturális reformok pedig lelassultak” – hívták fel a figyelmet a washingtoni székhelyű
pénzintézet szakértői.
„Az állami beruházások több éve is igen alacsony szintre
estek vissza a bruttó hazai termékhez (GDP) viszonyítva,
gyenge az európai uniós pénzek lehívásának üteme. A GDP

2,8, illetve 3,4 százalékára mélyült a költségvetési hiány és a
folyó fizetésimérleg-hiány is. Az infláció eközben száguld.
Miközben 2017-ben sikerült tartani a Román Nemzeti Bank
(BNR) által kitűzött inflációs célt, addig januártól a cél felső
határát meghaladó ütemű volt a pénzromlás, az éves infláció
áprilisra elérte az 5,2 százalékot” – mutatott rá az IMF.
Az IMF szakértői már akkor is úgy vélték, hogy középtávon a gazdasági növekedés üteme 3 százalékosra fog lassulni,
és a potenciált tovább rontják az elhalasztott beruházások és
a késlekedő szerkezeti reformok, hiszen az adóügyi serkentők
hatása egy idő után tompul.
Az idézett júniusi dokumentum arra is felhívta a figyelmet,
hogy a túlfűtöttség jelei kezdenek jelentkezni, és fennáll a veszély, hogy lelassuljon az Európai Unió fejlett országaihoz
való felzárkózás üteme.
Túl optimista a héabegyűjtésre vonatkozó becslés
Túlzottan optimista a héa (TVA) begyűjtésére vonatkozó
becslés a kormány által közzétett költségvetés-kiegészítésben
– hangoztatta az Investor Days 2018 című eseményen Ionuţ
Dumitru. A Pénzügyi Tanács elnöke szerint a bevételek csak
akkor valósulnának meg, hogyha a hátralévő 4-5 hónapban
20 százalékkal nőne a héabegyűjtésből származó összeg.
„A kiigazítástervezet első változatában kisebb, többé-kevésbé megalapozott változások szerepeltek a bevételi, illetve
kiadási oldalon. (…) A második változatban azonban ezeket
a módosításokat túlzottan optimistának találjuk. A héa esetében például, az első hét hónapban 10 százalék alatti növekedés valósult meg, a kiigazítás azonban éves viszonylatban 15
százalékos növekedéssel számol. Ez azt jelenti, hogy a hátralévő 4-5 hónapban legalább 20 százalékos javulást kell elérni,
ami ugyan nem lehetetlen, de erősen optimista feltételezés” –
magyarázta a szakember.
Ugyanakkor úgy véli, hogyha év végéig nem lesz jelentős
változás a gazdaságpolitika terén, akkor „nagyon valószínű”,
hogy nem tartható a kitűzött 3%-os költségvetési hiánycél
sem. (hírösszefoglaló)

E. Teodorovici: Az államfő rangján alulinak találta,
hogy két miniszterrel tárgyaljon

Az államfő „rangján alulinak” találta, hogy két miniszterrel tárgyaljon, ezért két elnöki tanácsost küldött a csütörtöki találkozóra – nyilatkozta
csütörtökön a Digi 24 televíziónak Eugen Teodorovici pénzügyminiszter.

„Ha az államfő tényleg párbeszédet akart volna, akkor nem
arra az időpontra küldi a kormányfőnek a meghívót, amikor
tudta, hogy Spanyolországban lesz. (…) Így történt, hogy
engem és Toader igazságügyi minisztert jelöltek ki, hogy elmenjünk a Cotroceni-palotába. Az államfő viszont nem jött
el, mert talán rangján alulinak találta, hogy két miniszterrel
tárgyaljon, ezért két tanácsosát küldte a megbeszélésre” –
részletezte Teodorovici.
A miniszter szerint a helyszínen szembesültek azzal, hogy
az elnök nem vesz részt a találkozón. A napirenden a Legfel-

sőbb Védelmi Tanács (CSAT) struktúrájában szereplő intézmények költségvetése volt.
„Nem értettük, miért ilyen körülmények között beszélünk
erről, tekintettel arra, hogy a két tanácsos nem vesz részt az
elnöki hivatal részéről a CSAT ülésén” – mondta el Teodorovici, főleg azután, hogy az ülésen mindenki egyetértett abban,
hogy a kormányfőtől és a pénzügyi tárcától biztosítékokat
kaptak arra, hogy minden betervezett tevékenységükre létezik
anyagi fedezet.
A két miniszter a megbeszélés ideje alatt arra kérte a tanácsosokat, hogy hívják oda az államfőt, hisz minden olyan kérdésére konkrét választ kaphat, amit nyilvánosan feltett, de erre
nem került sor.
Klaus Iohannis államfő szerdai levelében hívta a csütörtöki
tárgyalásra Viorica Dăncilă miniszterelnököt. (Agerpres)

Feljelenti az egészségügyi tárca az oltások elleni
kampány kezdeményezőit

Büntetőjogi feljelentést készül tenni az egészségügyi minisztérium azok ellen, aki olyan információkat terjesztettek, miszerint az oltások hatástalanok,
sőt veszélyesek – jelentette be Sorina Pintea egészségügyi miniszter.

Pintea kifejtette, hogy csütörtökön az általa vezetett intézmény büntetőjogi feljelentést fog tenni azok ellen, akik a közterületeken kihelyezett plakátokon, a lakosság postaládáiba
tett szórólapokon és a közösségi oldalakon az oltások hasznosságát tagadó információkat terjesztettek. Az egészségügyi
minisztérium közleményben szögezte le, hogy a Romániában

használt oltóanyagokat a legmagasabb minőségi standardok
alapján ellenőrzik. „Az egészségügyi minisztérium elhatárolódik az oltások hatékonyságát megkérdőjelező és az oltásokat
veszélyesként bemutató, félretájékoztató és manipuláló kampánytól” – olvasható a szaktárca közleményében.
A minisztérium hozzáteszi: az oltások hasznos voltát cáfoló
kampányban jogtalanul használják bizonyos intézmények vizuális megkülönböztető jegyeit, és a közösségi oldalakon, plakátokon és szórólapokon terjesztett hamis állítások
félrevezetik a szülőket, a lakosság egészségét veszélyeztetve.
(Agerpres)

Günther Oettinger szerint Románia, Magyarország
és Lengyelország az EU lerombolására törekszik

Günther Oettinger uniós költségvetési biztos egy
brüsszeli rendezvényen az európai projektet – belső
és külső ellenfelek részéről egyaránt – fenyegető
„halálos veszélyről” beszélt.

A Politico brüsszeli hírportál szerdai beszámolója szerint
Oettinger úgy vélekedett: Európán belül is „egyesek az európai projekt meggyengítésére vagy akár a lerombolására készülnek”, Lengyelországot, Magyarországot, Romániát és az
olasz kormányt nevesítve az uniós projekt állítólagos belső
ellenfelei között.
Teodor Meleşcanu külügyminiszter a Facebookon reagált
Oettinger vádjaira és elmondta, hogy megalapozatlannak
tartja az uniós költségvetési biztos nyilatkozatát, mivel Románia az egyik legelkötelezettebb támogatója az erős Európai Uniónak. „Sajnálatunkat fejezzük ki, hogy az európai
végrehajtó hatalom egy olyan tapasztalt tagja, mint Günt-

her Oettinger minden valós alapot nélkülöző kijelentéseket
tesz. Emlékeztetjük: nem normális, hogy egy uniós biztos
alapos előzetes tájékozódás nélkül vádoljon egy uniós tagállamot. Az uniós biztosoktól elvárható, hogy a teljes jogú
tagállamokkal szemben kiegyensúlyozott és konstruktív
hozzáállást tanúsítsanak, G. Oettinger állításai azonban ez
ezzel ellentétes diskurzusba illeszkednek” – írta a közösségi oldalán a külügyminiszter. Meleşcanu leszögezte: Románia a csatlakozás óta eltelt tíz évben „lelkesen és
elkötelezetten” támogatta az erős, stabil és virágzó Európai
Unió eszméjét. „Biztosíthatjuk európai partnereinket, hogy
Románia hozzáállása nem változott, és – felelősségünk tudatában – készen állunk az Európai Unió Tanácsa soros elnökségének átvételére. Reméljük, bebizonyíthatjuk, hogy
Európa még erősebbé válhat” – szögezte le a külügyminiszter. (MTI)

Ország – világ
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Megvan
a DNA új főügyészjelöltje

Adina Floreát, a konstancai törvényszéki ügyészség
ügyészét javasolja Tudorel Toader igazságügyi miniszter a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) főügyészi tisztségébe – közölte csütörtökön a
szaktácra. Az igazságügyi minisztérium honlapján
tájékoztat, hogy az augusztus 6-a és szeptember 4e között lebonyolított szelekció eredményeképpen
Tudorel Toader miniszter Adina Floreát javasolja a
DNA élére. A tárca javaslata ezt követően a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács elé kerül véleményezésre, majd Klaus Iohannis államfőhöz, aki
kinevezi a korrupcióellenes főügyészt. A DNA-főügyészi tisztségből július 9-én menesztette Klaus Iohannis elnök Laura Codruţa Kövesit, eleget téve az
alkotmánybíróság határozatának. (Agerpres)

A kormány megemelte
a líceumi tanulmányok
elvégzését támogató ösztöndíjat

A kormány bővítette a líceumi tanulmányok elvégzését támogató ösztöndíj keretét, és segélyt utalt ki a
rászorulóknak – jelentette be a szerdai kormányülést
követően Nelu Barbu kormányszóvivő. „Ettől az iskolai évtől kezdve havi 180 lejről 250 lejre emelte a
kormány a líceumi tanulmányok elvégzését támogató ösztöndíjat” – részletezte Barbu, aki hozzátette: azok a gyerekek pályázhatnak erre a
juttatásra, akik családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az 500 lejt (eddig ez az összeg 150
lej volt). A szóvivő beszélt arról is, hogy a kormány
összesen 760.000 lej gyorssegélyt utalt ki 210,
szükséghelyzetben lévő család megsegítésére.
(Agerpres)

Konténerből kellett kiszabadítani
egy medvebocsot

Medvebocsot szabadítottak ki egy hulladéktárolóból
csütörtökre virradóra a csendőrök Tusnádfürdőn.
Gheorghe Suciu, a Hargita Megyei Csendőr-főkapitányság szóvivője arról tájékoztatott, ketten is jelezték a 112-es segélyhívó számon, hogy a
tusnádfürdői vasútállomás közelében medvebocs
rekedt egy szemeteskonténerbe, és az anyamedve
két másik boccsal a közelben van, zaklatott állapotban. A helyszínre érkező csendőrök elkerítették a
környéket és eltávolították az anyamedvét, majd felnyitották a konténer fedelét, és kiengedték a bocsot,
amely ezt követően beszaladt az erdőbe.
(Agerpres)

Költségvetési művita

(Folytatás az 1. oldalról)
egyik fontos adótétel bevételeit illetően is. Tegnap a
költségvetési tanács elnöke jelezte egy gazdasági rendezvényen, hogy a kormány éves viszonylatban 15%-os
bővüléssel számol a hozzáadottérték-adóból, miközben
a gyakorlatban még 10%-kal sem nőttek ennek az adónak a bevételei az első hét hónapban tavalyhoz képest.
Az éves előirányzat megvalósulásához az kellene, hogy
az esztendő hátralevő hónapjaiban megduplázódjanak
ezek az adóbevételek. Ez sem lehetetlen, de azért fehér
hollóval nagyobb az esélyünk találkozni, mintsem ez beváljon. És ez csak néhány adat, ami mélyreható elemzés
nélkül is feltűnő, ki tudja, mi derülne ki egy részletesebb
bogarászásnál? Amilyet például egy magára valamit is
adó ellenzék kéne végezzen egy olyan fontos dokumentum kapcsán, mint a költségvetés. Azt látjuk, és hosszú
éveken keresztül fogjuk még a bőrünkön érezni, hogy ez
a kormány mire képes, de egy árnyalattal sem jobb nála
egy olyan ellenzék, amelyik ebben a helyzetben beéri
aláírás-gyűjtögető akciókkal és tévés szócsatákkal.
Amíg csak ez megy, addig világos, hogy csak a húsosfazék közelségére vágynak azok, akik jelenleg távolabb
vannak tőle. Akkor hihetnénk el, hogy tényleg az adófizetők és az ország érdekében kifejtendő jobb munkára
jelentkeznek, ha előállnának egy, a valós adatokra alapozott alternatív költségvetéssel, ami kapcsán lehetne
érdemi vitát is folytatni. És hasonlóan járnának el a
közélet többi szakterületén is. De amíg a hasra csapós
kormánypolitikákra válaszként csak kontrázásra telik,
addig kár magunkat azzal áltatni, hogy lényegesen
jobbra fordulna a sorsunk csak annyi által, hogy a kormánypalotában játszott komédiában lecseréljük a színészeket.
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Egy hét alatt előkészített tanév

(Folytatás az 1. oldalról)
Pénteken sikeresen igényeltük az
adószámot az adóhivataltól, viszont
pénzügyi vonalon több lépésre már
nem volt lehetőségünk. A kincstári
számlanyitás előfeltétele ugyanis
az, hogy az iskolának könyvelője
legyen, akinek az igazgatóval
együtt közösen kell eljárnia. Azután
következhet a többi lépés, amelyek
a pénzügyi rendszerbe való beilleszkedést, a különböző adatbázisokba való belépést teszik lehetővé.
Ezek mindaddig megoldhatatlanok,
amíg nem nevez ki könyvelőt a tanfelügyelőség, ami (beszélgetésünk
időpontjáig) még nem történt meg.
Szerdán ugyan jóváhagyták az álláskeretet, amiben szerepel a könyvelői norma is, de amíg nincs
nevesítve a személy, akit kineveztek, pénzügyi vonalon nem tudunk
előre lépni. Nincs módunk szerződést kötni a szolgáltató cégekkel,
olyan tevékenységeket elvégezni,
amihez kincstári számla szükséges.
Remélem, hogy hamarosan ez a
gondunk is rendeződik.
– Őszintén bevallom, hogy az iskola újraalapítása nyomán azért
szurkoltam a legjobban, hogy a
szükséges diáklétszám ne szenvedjen csorbát.
– A tanintézmény benépesítése
kapcsán a „transzferkérések” na-

gyon hamar érkeztek. A szülők a
szándéknyilatkozat iktatásakor már
tudták, hogy amikor lehetőség nyílik, gyorsan kell lépni, ezért a nyilatkozatok zöme szombaton és
vasárnap már be is érkezett. Az elmúlt hét végén folyamatos szolgálatot tartottunk az iskolában, ahol
azóta kora reggeltől estig dolgozunk. A hét első három napján még
hoztak áthelyezési kéréseket, amelyeket a vezetőségi tanács elfogadott, és a diákok egy része a
származási iskola által láttamozva
vissza is hozta a kérvényeket. Az iskolához tartozás lehetőségét bizto-

sító lépés megtörtént, viszont az
adatbázisba való bevezetés még
mindig áll. Bár a vezetőtanácsból
kineveztük azt a kollégát, aki az
adatbázisért felel, még nem kaptuk
meg a jelszót, amivel be lehetne
lépni erre a felületre. Amikor megnyílik, óriási munka lesz a több
mint 300 diákunkat egyenként kikeresni a rendszerből, és magunkhoz
rendelni, de remélem, hogy bírni
fogjuk.
Tizennégy osztályunk van, többségükben magas, 25 diák fölötti létszámmal. Hatodik nincs, ugyanis a
múlt évben nem indulhatott ötödik
osztály. Mivel a határidőig nem volt
elég szándéknyilatkozat, az idén
sem valósulhatott meg.
Tizedik osztályba 24-en jelentkeztek, és a túlnyomó részük a társadalomtudomány szakot kérte,
ezért beleegyezésükkel a teológiai
osztályba jelentkezőket is a társadalomtudomány szakra írtuk be.
– A pedagógusok kitartása szintén elismerésre méltó, hányan maradtak,
hányan
kérték
az
áthelyezésüket?
– Kedden tartottak egy paritáris
gyűlést a tanfelügyelőségen, de
mivel akkor nem hozták meg a döntést, ma (csütörtökön) délután kerül
sor arra, hogy a kinevezéseket megkapják. Remélem, hogy nem

teket sajátítanak el, illetve különböző kerékpáros ügyességi vetélkedőkön vehetnek részt.
A délelőtti gyerekprogramokat
követően, tekintettel arra, hogy a 14
évnél kisebbek nem vehetnek részt
a Kritikus Tömeg felvonuláson,
számukra egy minifelvonulást szerveznek a főtéri park körül.
Benti pumpapálya a Dózsa György
utcában
A jövő vasárnapi rendezvény
egyik fő attrakciójáról Imecs Hunor
számolt be. Mint elmondta, a délelőtti órákban egy Marosvásárhelyen, de országos viszonylatban is
egyedinek számító moduláris
pumpa pályát állítanak fel a főtéren,
amelyet 2 évesnél nagyobb gyerekek, de felnőttek is kipróbálhatnak.
A pumpapályán bármilyen típusú
járgánnyal (kerékpárral, hajtánnyal,
gördeszkával vagy görkorcsolyával) végig tudnak menni az erre vállalkozók, akik lényegében tekerés
nélkül, pumpáló mozdulattal tudják
hajtani magukat. A gyerekek körében igen népszerű a folytonos, körkörös
pálya,
amelyet
puzzle-szerűen lehet összerakni. A
szeptember 16-án, a város főterén
felállított pálya futófelülete 65
méter hosszú, és az üzembe helyezéséhez legalább 350 négyzetméteres felületre van szükség. Imecs
Hunor hozzátette, a pumpapálya
ezentúl állandó jelleggel elérhető
lesz a marosvásárhelyiek számára,
ugyanis szeptember 15-én nyitják
meg hivatalosan a Dózsa György
utca 204. szám alatti helyiséget,
ahol ez üzemelni fog.
Ideiglenes gyalogosutca
A fentiek mellett a szervezők további két akcióval készülnek a Mobilitás Hetére, az egyik egy
gyalogosutca létrehozása, az Egyesülés líceum melletti Kollégium
utcát szeretnék ideiglenesen, szeptember 16-tól 28-ig gyalogosutcává
alakítani. Ebben a projektben a
szervezők partnerei a Művészeti Líceum diákjai, akik moduláris pihenőhelyet terveznek a helyszínre.
Továbbá elhelyeznek az utcában
egy gépkocsi formájú kerékpárpar-

kolót, a Bolyai utcai mintájára,
mintegy jelzésként, hogy egy gépkocsi helyén akár tíz kerékpár is leparkolhat. Igazából Európa-szerte
alkalmazott kezdeményezés, hogy
időszakos jelleggel különböző útszakaszokat zárnak le az autóközlekedés előtt, hogy felhívják a
figyelmet: a gépkocsi helyett más,
alternatív megoldásokhoz kellene
folyamodni.
– Kíváncsian várjuk, hogy miként fognak vélekedni erről az emberek, nem biztos, hogy mindenki
jó véleménnyel lesz, de reméljük,
hogy jövőben más szakaszokon is
ki tudjuk próbálni a kezdeményezést – fűzte hozzá Gál Sándor.
Iskolába autó nélkül
Az elemi osztályosoknak szól a
Közlekedési kígyó nevű projekt,
amely szeptember 17–28. között
zajlik, és kilenc marosvásárhelyi iskola, összesen kétezer gyerek vesz
részt benne. Heim László projektfelelős elmondta, arra szeretnék bátorítani a kisiskolásokat, szüleiket és
a pedagógusokat, hogy próbáljanak
meg autó nélkül, azaz kerékpárral,
hajtánnyal, gyalog vagy a közszállítást igénybe véve eljutni iskolába.
– Összeállítottunk egy kérdőívet,
amit a szülőknek szánunk, és
amelyben arra keressük a választ,
hogy milyen akadályokba ütköznek
iskolába menet. Gondolok itt arra,
hogy esetleg nem elég biztonságosak az átjárók, vagy a kerékpárutak
hiánya, vagy túl keskenyek a járdák, hiszen látunk olyan iskolákat,
amelyek előtt a járdát teljesen elfoglalják a parkoló autók – mutatott rá.
Gál Sándor hozzátette, a céljuk
az, hogy a szülőktől érkező visszajelzéseket összegezve javaslatokkal
tudjanak a városi közlekedési bizottság elé állni, hogy biztonságosabbá tegyék az iskolák környékét.
Számos lehetőség van erre, például
jelzőlámpás átjárók, vagy megemelt
átkelőhelyekkel lassításra bírni a
sofőröket. Sok szülő ugyanis azért
nem meri egyedül iskolába engedni
a gyerekét, mert nem biztos abban,
hogy biztonságban van az odáig vezető úton.

Dr. Tamási Zsolt

Fotó: Bodolai Gyöngyi

A Mobilitás Hete Marosvásárhelyen

Pumpapálya gyerekeknek és felnőtteknek

Több, a gyalogosközlekedést,
valamint a kerékpározást ösztönző programot szervez a
szeptember 16-án kezdődő
Mobilitás Hete alkalmából a
Marosszéki Közösségi Alapítvány partnereivel közösen. A
már hagyományosnak számító kerékpáros felvonulás
mellett számos érdekes program várja a különböző korosztályokat, például alkalom
adódik kipróbálni az országos
viszonylatban is különlegességnek számító moduláris
pumpa pályát.

Menyhárt Borbála

Idén is megszervezik Marosvásárhelyen a Mobilitás Hetét –
jelentették be tegnapi sajtótájékoztatójukon a rendezvénysorozat szervezői. Egyes programpontok
már
hagyományosnak
számítanak, ilyen például a Kritikus
Tömeg nevet viselő kerékpáros felvonulás, amelyre ezúttal szeptember 16-án 15.30-tól kerül sor, a
megszokott útvonalon közel 10 kmt tesznek meg két keréken a résztvevők. Gál Sándor, a Marosszéki
Közösségi Alapítvány igazgatója elmondta, Tekerj egy jó célért! adománygyűjtő akció is lesz. Ebben az
évben a Ştiinţescu Alapnak gyűjtenek, amely által az alapítvány különböző iskolai projekteket támogat
a tudomány témakörben. A cél az,
hogy olyan projektek valósuljanak
meg, amelyek által a matematikát,
fizikát, kémiát, informatikát sokkal
érdekesebb, gyakorlatiasabb módon
tanítják a diákoknak a pedagógusok. Az elmúlt két évben 22 projektet sikerült ezúton támogatni,
összesen 160 ezer lej értékben.
Szeptember 16-án a Kritikus
Tömeg és a Tekerj egy jó célért!
programpontok mellett egyéb tevékenységek is lesznek, egyiknek a
célcsoportját a 3-14 év közötti gyerekek képezik. Kreativitás a forgalomban címmel a városközpontban
felhúzott sátraknál a gyerekek a
közlekedéssel kapcsolatos ismere-

lesz akadálya, ugyanis a kinevezésük után tarthatjuk meg az első tanári gyűlést, ahol megtehetik a
javaslatokat a választható tantárgyakra, megalakulhatnak a bizottságok, és a tanári kar működése
jogerőssé válik. Az első tanári gyűlésen kell az osztályfőnököket kijelölni, akik összehívhatják a
szülőket, hogy az opcionális tantárgyakat kiválasszák, mert eddig
csak kötelező tantárgyak kerülhettek be a katedrák leosztásába, holott a választható tantárgyaknak is
ott van a helyük, amit jeleznünk
kell a tanfelügyelőségnek. Ha ma
kinevezik a pedagógusokat, holnap
tartjuk a tanári gyűlést és szülői értekezletet is. Az osztálytermek
pontos elosztásánál vezetőségi
döntés nyomán azt az elvet fogjuk
követni, hogy a gyermekek létszámának megfelelően jelöljük ki a
kisebb vagy nagyobb termeket.
Miután ezt véglegesítettük, át kell
pakolni az iskolabútorokat. Ebben
a szülők, önkéntesek segítségére is
számítunk, és feltételezésem szerint pénteken este és szombaton
kerülne rá sor, mert utána ki kell
takarítani az épületet, hogy a hétfői
tanévnyitásra minden szempontból
készen álljunk. Sok minden megtörtént, sok minden van még hátra, de
jóindulattal megoldható, és úgy is
lesz.
– Elterjedt az a híresztelés,
hogy csak katolikus vallású peda-

gógusok taníthatnak az iskolában.
– Annak a tanárnak, aki nálunk
oktat, a Római Katolikus Egyház
engedélyével kell rendelkeznie,
aminek az a feltétele, hogy ne tanúsítson a katolikus egyházzal
szembeni magatartást. A kollégák
fele katolikus vallású, de az elsődleges szempont az erkölcsi tartás
és a szakmai felkészültség volt és
marad. Egyébként mindössze ketten kérték az áthelyezésüket, akik
nem tanítottak teljes katedrával nálunk.
Az iskola ideiglenes működési
engedélye hallatán is sokan felháborodtak, de egy új tanintézmény
csak az akkreditáció után kaphat
végleges működési engedélyt.
Ahogy az én ideiglenes igazgatói
kinevezésem is az első versenyvizsgáig szól.
– Ki kezdi az előkészítő osztályt?
– Rupics Zsuzsanna, az elsőt
pedig Bajkó Zsuzsa tanítónő, mindketten kiváló pedagógusok.
– Mikor lesz az évnyitó ünnepség?
– Hétfőn délelőtt 10 órától a Keresztelő Szent János római katolikus templomban neves vendégek
jelenlétében Jakubinyi György
érsek atya celebrálja a tanévnyitó
ünnepi szentmisét, majd onnan az
iskolába megyünk, ahol a hivatalosságok jelenlétében folytatjuk az ünnepséget.

A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház egyre színesedő profilja
révén több intézménnyel is partneri
viszonyt ápol, így a Marosvásárhelyi Rádióval is, melynek szerkesztősége folyamatos médiajelenlétet
biztosít a színháznak.
Ennek jegyében a Jó reggelt, Erdély! szerkesztői – Kurta Kinga és
Csepán Ida Júlia – „vendég-műsorvezetőnek” kérték fel a Tompa Miklós Társulat egy-egy művészét, akik
szeptember 5-14. között hétköznaponként reggel 6.00 és 10.00 óra
között részt vesznek az adás szerkesztésében és vezetésében.
Ez alkalmat kínál a színházról, a

társulatról, a színész karrierjéről
való beszélgetésre, szót ejtenek az
évadnyitásról, a repertoárról, a művészre váró feladatokról, de az
egyéni érdeklődés, hobbi, család,
házi kedvenc is téma lehet.
Simon Boglárka Katalin szerdán
volt műsorvezetőtárs, és híreket is
mondott. A következő napokban
Kiss Bora, Varga Balázs, Kádár
Noémi, B. Fülöp Erzsébet, Bokor
Barna, Berekméri Katalin, Nagy
Dorottya színművészeket is hallhatjuk.
A Jó reggelt, Erdély! online is
hallgatható a http://marosvasarhelyiradio.ro/listenhu.php linken.

Színész műsorvezetők
a Jó reggelt, Erdély!
rádióműsorban

Megjelent a Korunk szeptemberi száma

Határterületeket vizsgál a Korunk: a képzőművészet, film és irodalom
közötti átfedések, átjárások legkülönfélébb változatait. A happening, a
filmsorozat, a képzőművészet és irodalom jellegzetesen kortárs, kísérleti
jellegű határátlépései ugyanúgy jelen vannak a lapszámban, mint az illusztrálásra és a többműfajú szerzők tapasztalataira vonatkozó reflexiók.
Árkossy István és Banner Zoltán egyszerre személyes és történeti áttekintései adják meg az alaphangot; mellettük KissPál Szabolcs, Lena Dunham, Csontváry Kosztka Tivadar, Sütő István munkásságára vonatkoznak
a lapszám legrészletesebb elemzései. Külön összeállítás foglalkozik Kántor Lajos kései, irodalomtörténet, művészettörténet és közéleti publicisztika határain átjáró könyveivel. Szépirodalmi műveket Deres Kornélia,
Kemenes Géfin László és Vörös István közölnek. A lapszám képanyagát
Vorzsák Gyula jegyzi.

2018. szeptember 7., péntek __________________________________________ SZÍNES VILÁG __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

5

XIV. évf. 35. (632.) szám, 2018. szeptember 7., péntek

Műkincsek és jamónok

Ha Európa városai közül választani
kellene, Madridban szívesen laknék,
az elegánsan szép, kecses, de nem hivalkodó köz- és történelmi épületeket
felsorakoztató, a gazdagságot korántsem fitogtató, jó infrastruktúrájú,
hatmillió embernek otthont adó, de
mégsem zsúfolt metropoliszban. Királyi városban. Hogy miért? Lehet,
azért, mert még frissek az élmények.

Mezey Sarolta

Top 10
Persze, a turistának a szebbik arcát mutatja
a város, ahová felkészülve érkeztünk. Egy hét
alatt, amit lehetett, megnéztünk, megízleltünk, követve a Top 10 című kalauz útmutatásait. Megjegyzem, nem egy-két órás tanulás
kell ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen az
eligazodás. Itthonról tudni kell olyan „apróságokat”, hogy mivel és mennyiért jut be az
ember a Barajas repülőtérről a város szívébe,
a Cibelesig vagy az Attocha vasútállomásig.
Visszatérve a Top 10-hez, tudvalevő, hogy
nem hagyhattuk ki a Museo del Pradót, ahol
nagy szerencsénkre Rubens és flamand festők időszakos kiállítását tekinthettük meg, a
Thyssen–Bornemisza és a Reina Sofia múzeumot, a híres sétateret, a Paseo del Pradót,
amelyen ez a három múzeum található, a Palacio Realt, azaz a királyi palotát, az Almudena katedrálist, a Plaza Mayort, a Descalzes
kolostort, a Museo de Americát. Mindenik
múzeum lenyűgöző, rengeteg kinccsel, de
ugyanakkor korszerű és napokon át élvezhető, míg bírja a szem és a láb. Mindenhol
megkerestük a tíz leghíresebb festményt, miközben rájöttünk, hogy a topon kívül rekedt
alkotások még jobban tetszenek.
Gondolom, nem csak én kapom fel a fejem
a Bornemisza névre. Hogy kerül egy magyar
nevű műkincsgyűjtemény a spanyol fővárosba? Nos, úgy, hogy a német–magyar származású Heinrich Thyssen 1906-ban elvette
Bornemisza Gábor báró – I. Ferenc József
osztrák császár és magyar király kincstárnoka
– lányát, Kászoni és Impérfalvai Bornemisza
Margit bárónőt. Ezzel az egyre gyarapodó vagyona mellé bárói címet is szerzett. Heinrich

A Mercado de San Miguel

Thyssen nemcsak iparos mágnásként, hanem
műkincsgyűjtőként is híressé vált. Gyűjteménye a harmincas években ötszáz festményből
állt, köztük Dürer, Cranach, Jan van Dyck,
Caravaggio, Tiziano, Rembrandt, Canaletto,
Watteau, Corot, Courbet művei. Fia, Hans
Heinrich rajta is túltett, egyre gyarapította a
TBG (Thyssen–Bornemisza Group) Holdings
cégbirodalmat és a műkincsgyűjteményt.
Olyan híres festők képeit vásárolta meg, mint
Goya, Degas, Monet, El Greco, Picasso. De
Hans Heinrich nemcsak a vagyont és a műkincseket szerette, hanem a nőket is. Ötödik
felsége egy spanyol szépségkirálynő, Carmen
volt, akiről már sejthetjük, hogy – családi vagyoni pereskedések közepette – közrejátszott
a gyűjtemény Madridba költöztetéséhez, aminek jelentős része – több mint 700 műtárgy –
a spanyol állam tulajdonába került.
Százával lógnak a sonkák
Nos, nem csak a leghíresebb műkincsekre
voltunk kíváncsiak. Más múzeumokra is fókuszáltunk, például a híres sonkamúzeumokra. Hogyan, a sonkát is múzeumban

A Prado

Sonkamúzeum

mutogatják? Abban is! Amikor az első Museo
del Jamón feliratot megláttuk, arra gondoltunk, hogy itt most megtekinthetjük az érlelt
sonka fortélyait. Igen ám, de belépve kiderült,
a sonkamúzeum valójában sonkaüzlet, több
száz lógó sonkával, egyesek csupaszon,
mások megvágva, aztán színes hálókban
vagy körmösen, disznólábbal együtt díszelegve. Illetve csomagolva. A sonkamúzeum
olyan, akár egy bisztró, pékáru, sütemények,
kávé, Sangria, minden kapható benne. Az
árak számunkra kissé félelmetesnek tűntek,
mert minőségtől függően több tíz eurótól
egészen 500 euróig is felugrottak. S csodák
csodája, nem az olcsóbb fajta sonkát veszik
az emberek! Mi jamón serrano megnevezéssel ismertük a spanyol sonkát, de a sertés fajtájától függően a másik védett eredetű
spanyol sonka, a jamón ibérico is közkedvelt, ez egy fekete, félig vadonban élő sertésből, a cerdo ibericóból készül. A kétféle
sonka közül a jamón ibérico a nemesebb és
a drágább is. Ezeket a sonkákat fél-másfél
évig érlelik. A finom sonka fogyasztása a
spanyol kultúra része. Szóval, a sonkákról
sokat lehet beszélni, de visszatérve a „múzeumra”, egy fiatalember egy tálca sonkát ren-

Fotó: Mezey Sarolta

delt, az árus nagy szakértelemmel felszeletelte, nagyon jól nézett ki, szépen – kissé
összegabalyítva – elrendezte a színre, állagra csodálatos pár szeletet. Húsz eurót
kóstált. Két fiatalember egy-egy pohár bor
mellett el is csipegette, amíg mi múzeumlátogatás közben felhörpintettük a kávénkat.
Bevallom, első nap sajnáltuk rá kiadni a
pénzt, de másnapra átgondoltuk a dolgot, s
egy másik csodás üzletben, pontosabban a
lakhelyünkhöz közeli Mercado de San Miguel vásárcsarnokban mi is sonkát csemegéztünk. Nem bántuk meg. A spanyolok úgy
tartják, hogy több muzulmán lett katolikus
a sonka élvezetéért, mint a halállal fenyegető inkvizíció miatt.
Mit rejt a Mercado de San Miguel?
Vagy inkább mit nem? A patinás, mégis
csillogó vásárcsarnokban minden finomság
kapható, amit európainak el lehet képzelni. A
már említett sonkákat, amiből helyben készítik el a finom falatkákat, szárnyas-, nyúl- és
halhúst, kagylót, csigát, osztrigát, számtalan
fajta gombát, sajtot, olajbogyót, szárított
magvakat, fűszereket, édességeket, szebbnél
szebb egzotikus gyümölcsöket. A legizgalmasabbak az előre elkészített szendvicsek és
a sütemények. S persze, a jó kávé és a finom
italok. Ember legyen a talpán, aki kibírja, és
étlen kifordul a vásárcsarnokból, ahova a
világ minden részéről érkeznek turisták.
Senki sem gondolkodik azon, hogy egy falatnyi halas, sajtos, csirkés, rákos, salátás
szendvics 3,5 euróért drága lenne. Vannak,
akik sorra kóstolgatják őket, s közben iszogatnak, beszélgetnek. A pezsgés folyamatos. A csábításnak nem lehetett ellenállni.
Aztán felfedeztük a közeli önkiszolgálót, s
rájöttünk, hogy három-négy szendvicsfalatka árából egész napra elegendő élelmet
vásárolhatunk, amiben benne van a szeletelt
sonka, a sajt, a hús, a köretnek való fagyasztott zöldség, a gyümölcs, a salátamix,
a kenyér és a bor. Mind finomak, jobb ízűek,
mint itthon. De arra is rájöttünk, hogy a vendéglők 10-13 euróért igazán változatos,
finom napi menüt kínálnak. S ezt sem szabad
kihagyni, hiszen napközben a sok járás, művelődés közepette nagyon megéhezik az
ember.
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A természet kalendáriuma (CCCXXIII.)

Kiss Székely Zoltán

Ó, szilvát s szőlőfürtöt érlelő,
gyönyörűséges fényes őszelő,
eged vén szívből is kedvet csihol!
Már napok óta nem láttam sehol
egy cigaretta-füstnyi felleget,
csak ezt a makulátlan csudakéket.

– sóhajtja a Szeptemberi ég felé Áprily.
Rengetegek legszebb szajkóiból
valaki minden kéktollat kitépett
s bekárpitozta velük az eget.

E derűből borúba váltó időben, nagy őszi esők előtt minekünk is óhajunk még a szajkótolla kék ég. A hullámtalan
tiszta vizek még visszatükrözik az eget, s a beeső fény felcsillantja halak ezüstös testét a régi gát alatt a Maroson. Balin
cirkál ottan. Ahol az átbukó víz oxigénben gazdagabb, de már
örvényeitől szabadult, a felszín közelében vadászik. Rianva
röppennek szanaszét küszök apró kis felcsillanó nyilai. A
balin hátúszójának nagy első kemény sugara kissé kiáll, s
nyomot karcol a vízen.
A Magyar Haltani Társaság honlapján rendezett közönségszavazás eredményeként 2018-ban a balin viselheti az Év
Hala címet. A verseny győztese a szavazatok 38%-át kapta.
A második helyezett a domolykó, a harmadik a kövicsík lett.
A balin (Leuciscus aspius) a többségében békés fajokat magába foglaló pontyfélék családjába tartozik, mégis ragadozó
faj. Egyéb nevei: fenekeszeg, ragadozó őn, villámkeszeg.
Legszebb halaink egyike. Nyúlánk, oldalról lapított testét
apró, ezüstszín pikkelyek fedik. Nagy szájában fogak nincsenek. Kissé fölfelé hajló alsó állkapcsa segíti a zsákmány megragadásában. Áldozatát egyetlen szippantással nyeli el, sőt
előfordul, hogy a balin az orrával kiüti a vízből a kishalat, s
mikor az bódultan visszaesik, akkor kapja el. Látása igen jó,
érzékszervei fejlettek. Az alsó úszók a fiataloknál enyhén rózsaszínűek, az idősebbeknél vörhenyesek. Nagy növésű hal,
jól fejlett példányainak hossza 50-60 cm, de kivételesen az
egy métert is elérheti.
Magányosan vagy néhány fős csapatokban keresi táplálékát, amely az első időkben planktonból és apró gerinctelen
állatokból áll. Ezután főleg vízre pottyanó rovarok és kisebb
halivadékok szerepelnek étlapján. Csak később tér át a ragadozó életmódra. Legfontosabb zsákmánya a csapatosan élő
küsz. Mohón veti magát a felszín közelében menekülő zsákmányra. A kifejlett példányok is szívesen fogyasztják a vízbe
eső rovarokat és lepkéket is. Főleg a kérészek nászröptekor
verődnek nagy csapatokba.
Rendkívül érzékeny a szennyeződésekre, ennek ellenére
szinte egész Európában megtalálható. A Kárpát-medencében

őshonosnak tekintjük. Elsősorban a nagyobb folyóvizek lakója, ahol a márnazónától egészen a torkolatig megtalálható.
A kis folyóknak inkább csak az alsó, torkolathoz közeli szakaszán fordul elő. Folyókban kedveli az erősebb áramlású részeket, kőgátak sodrását, duzzasztóművek oxigénben dús
alvizét. Tavakban elsősorban a nyílt vízen tartózkodik, innen
rabol a nádtisztásokon bandázó kishalakat. Sokszor csapatokban vadászik, egy nagyobb balincsapat bekerítve ront rá
a kishalakra. Megél a félsós tengeröblökben is.
3-4 éves korában válik ivaréretté. Márciusban kezdi az
ívást. Homok- vagy kavicspadokra, gyökerekre rakja 300400 ezer ragadós ikráját.
A balin az Európai Unió közösségi jelentőségű hala, a
fennmaradását szolgáló Natura 2000-es területek egyik jelölőfaja.
Ahogy feltekintek a közeli villanydrótra, rajta fecskék kottázzák az őszelőt.
Szeptember 8. Fecskehajtó kisasszony napja. A katolikus
egyház Szűz Mária születésnapját ünnepli ilyenkor.
Kezdenek gyülekezni a fecskék s a többi költöző madarak,
mielőtt melegebb éghajlatú vidékekre indulnának. Dologtiltó
nap, főleg a fonás tilos. Mostanáig kellett összeszedni a tavaszig is elálló tyúktojásokat. Most kell a Mihály-napig elvetendő gabonát megszentelni. A vetésre szánt diót is
ilyenkor szentelik. A nap virága a hunyor, aminek a gyökere
gyógyító erejű.
Ma született e világra
Egy ékes kisasszonyság,
Kinek kebléből bimbódzik
Fölséges nagy uraság.
Fellegek és az egek közt
Ma tartatik vigasság,
Az angyalok énekelnek,
Zengenek a muzsikák.

A Balassa-strófára szedett népi énekünk az Énekek énekének világát idézi.
Szent Dávidnak sok húrját
Bár egyenként verhetném,
Szűzanyám kis pólyácskáját
Én azzal tisztelhetném,
Kissszonynak, Máriának
Versét énekelhetném,
Bölcsőcskéjét vigadozva
Örömmel rengethetném.

70 éve, 1948. szeptember 10-én született ifj. Simonyi Károly, a Microsoft egyik vezető fejlesztője. A Word, az Excel
és az azt megelőző Multiplan fejlesztését vezette. (Édesapja
id. Simonyi Károly egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki
Egyetem Elméleti Villamosság Tanszékének vezetője volt.
Az eddig öt kiadást megért
A fizika kultúrtörténete
című könyve nemcsak a fizikusok és fizikatanárok
között ismert. Olyan fizikatörténet, mely gyakran az
említett szerzőktől és kritikusaiktól is idéz; sok régi
könyv oldalairól tartalmaz
fényképet is. Gyakran szerepelnek benne a fizikatörténethez kapcsolódó versek,
drámarészletek és festmények is, melyek szemléltetik, hogyan reagáltak a
művészek a fizika eredményeire az adott korban vagy
később. Munkásságát 1998ban a Magyar Nemzeti
Örökség részévé nyilvánították.) A milliárdos fiú jelentős
mecénási
tevékenységet folytat, nagy
összegű adományokkal támogat különböző művé-

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Balin ezüst testén őszi sugarak játéka

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes
részt vállaltak az egyetemes magyar
kultúra és tudomány gazdagításában.
(Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000–
1990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

Összeállította: Kuti Márta

HEGEDŰS ISTVÁN (Kolozsvár, 1848.
szept. 7.– Orosháza, 1925. dec. 31.): irodalomtörténész, műfordító, egyetemi tanár, az
MTA tagja (l. 1896, r. 1910). A kolozsvári ref.
kollégiumban, ezután a pesti ref. teológián,
majd a berlini, később a lipcsei egyetemen tanult, 1872-től a kolozsvári ref. kollégium tanára, 1881-87 között igazgatója. 1886-tól a
kolozsvári egyetem magántanára. 1887-től a
kolozsvári, 1890-1919 között a bp.-i egyetemen a klasszika-filológia tanára. 1893-tól a

Szőlőfürtöt érlelő gyönyörűséges fényes őszelő

Kisfaludy Társ. tagja. Hosszabb ideig a Philologiai Társaság elnöke. Az Erzsébet Népakadémia megalapítója. Számos klasszika-filológiai,
összehasonlító mitológiával, irodalomtörténeti
és a magyar humanizmus történetével foglalkozó tanulmánya jelent meg. Drámai költeményeit (A költő leánya, Éjféli párbaj) a
kolozsvári Nemzeti Színház előadta (1881).
Sokat fordított, főleg Aiszkhülosz, Menandrosz, Janus Pannonius, Goethe, Schiller, Grillparzer műveiből. Apáczai Csere János
munkáiból, továbbá magyar humanista írók alkotásaiból adott ki. F. m.: Utilismus a nevelésben (Bp., 1879); Költemények (Bp., 1881).
KARÁCSONY BENŐ (Gyulafehérvár,
1888. szept. 7. – koncentrációs tábor, 1944):
író. Jogi tanulmányait Kolozsvárott végezte.
1914-ig ügyvédi irodákban dolgozott, majd az
I. világháború után kolozsvári ügyvéd. 1924ben Marosvásárhelyen jelent meg Tavaszi balladák c. novelláskötete, az 1923-24-es
évadban játszotta a kolozsvári színház Válás

szeti, tudományos és közművelődési programokat. Űrturistaként, egyedüli módon, kétszer járt a világűrben: először 2007.
április 7-étől 21-éig, másodszor 2009. március 26-ától április
8-áig. Mindkét űrutazását önmaga finanszírozta, ugyanakkor
tudományos munkát végzett a Nemzetközi Űrállomáson.
10 éve, 2008. szeptember 10-én Svájc alatt megnyitották
a nagy hadronütköztető gyűrűt, röviden LHC-t. A világ legnagyobb ciklotronjának, a CERN 2008 óta működő hadronütköztetőjének 27 km kerületű gyűrűje mellett az első
ciklotron szerény méretű volt. De vaj kevesen tudják, hogy
az első kaszkádcső tervét egy sepsiszentgyörgyi fizikus, Gaál
Sándor vetette papírra még 1929-ben. Csakhogy 1929-ben
A kaszkádcső. Hozzájárulás az atommagroncsolás problémájához című dolgozatát a Zeitschrift für Physik nem közli
le. S a ciklotron megépítéséért 1939-ben más, az amerikai
Lawrence kapott Nobel-díjat.
S annak ellenére, hogy Gaál Sándor a világon elsőként kidolgozta protongyorsító elméletét is, azért 1951-ben az angol
Cockcroft és az ír Walton kapott Nobel-díjat.
Jelentős eredményeket ért el a termodinamika, a relativitáselmélet és a matematikai logika terén. (…) elméleti tudós
volt, (de) a gyakorlat embere is – írta róla a kézdivásárhelyi születésű Szőcs Huba fizikus, szellemi örökségének gondozója
–, (…)a magyar tudományosság nem tartott rá igényt (…)

1972. július 28-án, 86 éves korában halt meg. Jeltelen sírja
mellett Alsócsernátonban egy kőtömb áll. Valamikor családi
sírkőnek szánták. Illene már – akár e – sziklába vésni Gaál
Sándor érdemeit.
Simonyiak és Gaál Sándor – látszólag ellentétes irányú
élettörténet. Valójában mindhárman – hosszabb-rövidebb
időn belül – világviszonylatban is méltánylandó hírnevet szereztek nemzetüknek.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018-ben, napnyival Fecskeűző Boldogasszony előtt

után c. színművét. Fiával együtt a nyilas terror
áldozata lett. Írásaiban az erdélyi kisvárosok
különc figuráinak eltorzult életét mutatta be. A
polgári társadalmat az erkölcsi elvek alapján
bírálta. Az Erdélyi Helikon írócsoport tagja
volt. F. m.: M. Pjotruska (r., Kolozsvár, 1927);
Új élet kapujában (r., Kolozsvár, 1932); Napos
oldal (r., Kolozsvár, 1936); A rút kiskacsa
(színmű, Kolozsvár, 1937); Utazás a szürke
folyón (r., Kolozsvár, 1940); A megnyugvás
ösvényein (r., Bukarest, 1946).
GÁBOR ISTVÁN (Nagyvárad, 1908.
szept. 9. - Nordhausen, 1944. nov. ?): újságíró,
író. Középiskoláit Nagyváradon végezte,
1928-tól Franciao.- ban és Belgiumban tartózkodott. Az Újságíró Akademiát anyagi nehézségei miatt nem tudta elvégezni, alkalmi
munkából élt, néhány cikkét közölte a Volonté
és a Weltbühne. 1930-ban visszatért szülővárosába, ahol a Nagyváradi Napló munkatársa.
Egy év múlva – Bárdos Lászlóval együtt – a
marxizmushoz közel álló Szabad Szó szerkesztője. 1932-ben Turnowsky Sándorral
együtt kezdeményezője a Manifestum c. antifasiszta kiadványnak, amely Sallai és Fürst ha-

lálos ítélete ellen tiltakozott. 1933-ban Erdély
Ír c. antifasiszta havi szemlét indított Nagyváradon, amelynek három száma jelent meg.
Akkor már a Brassói Lapok munkatársa; Brassóba költözött, s 1937-től a lap irodalmi mellékletének szerkesztője. Több publicisztikai
írása és novellája jelent meg a Független Újság
és a Korunk hasábjain, valamint gyűjteményes
kötetekben. 1940 őszén egy ellene indított sajtóper elől menekülve Marosvásárhelyre, majd
1942 elején Kolozsvárra költözött. Bory István
álnéven a bp.-i Kelet Népe és Magyar Nemzet,
Körösi István álnéven a kolozsvári Estilap
munkatársa. 1944-ben bekapcsolódott a Békepárt munkájába. A német megszállás után
Auschwitzba deportálták; az utolsó róla szóló
hírek 1944. nov. 27-ről származnak a nordhauseni lágerből. Intellektuális publicisztikája
a romániai magyar közírás humanista-antifasiszta szárnyához kapcsolódik. F. m.: A „Fekete macska” szálloda (kisr., Brassó, 1935);
Ember, aki talán csak figura (Korunk, 1935. 4.
sz.); Égő Spanyolország (Estebano Roberto álnéven, brosúra, Nagyvárad, 1938). Önéletrajzi
regénye a német megszállás után elveszett.
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Kárpáti Kalandverseny

A szerény jelenlét ellenére sikeres volt az újraindított Kárpáti Kalandverseny.
Annak ellenére, hogy az iratkozás szakaszában jó néhány csapat
jelentkezése került véglegesítésre,
végül mind a hat megjelent csapat
tagjai, mind a szervezők elégedettek lehetnek az eredménnyel.
A Kárpáti Kalandverseny augusztus 31. – szeptember 2. között
zajlott Szovátán és környékén. A
benevezett négyfős csapatok szeptember 1-jén, szombaton reggel 6kor rajtoltak, és változatos
kihívásokban mérték össze fizikai,
szellemi erejüket és nem utolsósorban kitartásukat. A verseny első
szakaszában 28,2 km-t gyalogoltak,
miközben be volt iktatva pár patakátgázolás, egy 3,5 km-es, tutajjal
megteendő szakasz a Kis-Küküllőn
és egy 50 m-es rappelezés a Siklódkőről. Ezt sikeresen teljesítették a
csapatok, a legjobb 7 óra 15 perc
alatt, míg a legutolsó csapat 10 óra
47 perc alatt tette meg. A verseny
nehezebb, második szakaszában a
csapatok az Outward Bound Nemzetközi Ifjúsági Központban levő
alaptáborból biciklivel vágtak neki
egy 11 km-t és 750 m szintkülönbséget felölelő hegyi útnak, amely a
szovátai sípálya tetejére vitte őket.
A kerékpárokat túrabotra cserélve
nekiindultak a 21,5 km-s gyalogtúrának a Görgényi-havasok legmagasabb pontja, a Mezőhavas csúcsa
felé. A túra kihívást jelentett nemcsak a szintkülönbségek miatt,
hanem amiatt is, hogy a csapatok
nagy része éjszaka tette meg ezt a
szakaszt. A sípályára visszatérve,
ismét biciklivel folytatódott a verseny (30 km), hosszú, gyönyörű
ereszkedőkkel és egy olyan próbával, amelyben a csapatoknak kötélen kellett átkeljenek egy árok
fölött, és a kerékpárjukat is át kellett
húzniuk. A versenyt sikeresen befejezte a csapatok 67%-a.
A fiúkból álló, egynemű csapatok kategóriát a bukaresti Tazmanienii csapat nyerte (Ionuţ Daniel
Petrescu, Tudor Simon és Stoia Florin Bukarestből, Szőcs István Sepsiszentgyörgyről). A csapat teljes

versenyideje 20 óra 29 perc volt.
A vegyes kategóriában az első
lett a Power of Inside csapat (Székely Lídia, Bíró Júlia és Péter Attila
Udvarhelyről és környékéről,
Gábor Tünde Marosvásárhelyről),
nekik 23 óra alatt sikerült teljesíteniük a 90 km-t felölelő távot. Második az OBUK – „Old Boys, Uber
Kids” – az angliai Outward Bound
Trust csapata lett, amelynek 27 óra
15 perces ideje nagyon jó eredmény
a csapat korbeli összetételét figyelembe véve, hiszen közöttük volt a
verseny legidősebb (60 éves) és
legfiatalabb (17 éves) versenyzője
is. A harmadik helyen egy szintén
udvarhelyi csapat, a The Supertramps végzett, 29 óra és 30 perc
alatt.
A Kárpáti Kalandverseny újraindult 2018-as kiadása jól sikerült,
több csapat is jelezte, hogy jövőre
is számíthatunk rájuk. Íme egy viszszajelzés az egyik csapattagtól:

„…Tudnotok kell, mekkora erőt
adtak az ellenőrző pontokon a mosolyok, a biztató szavak, az emberi,
segítőkész hozzáállás és az, hogy
éreztük, tudják a dolgukat, akik ott
fogadnak minket. Nektek köszönhetően a mi csapatunk biztonságban
érezte magát mindvégig. Csodálom
az együttműködést, amit tanúsított
ez a négy szervezet (Outward
Bound Romania, a marosvásárhelyi

EKE, az Erdély mentőcsoport és a Maros megyei Salvamont)… Ez a
kaland még sokáig élni
fog bennünk!” (Péter Attila)
A verseny karitatív jellegével is elégedettek lehetünk, hiszen a főleg
William Ripley, az Outward Bound Trust igazgatója által összegyűjtött
támogatásnak és néhány
helyi, illetve egy németországi támogatónak köszönhetően közel 10.000
euró gyűlt össze szerve-
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zetünk fejlesztési projektjére, egy új
kötélkert megépítésére.
Ezennel is köszönetet mondunk
támogatóinknak és partnereinknek:
az Outward Bound Trust UK NagyBritanniából, az Orizont Hilfe zur
SelbstHilfe Németországból, a
BestJobs, Uniprest vállalatok, az
OutLand üzlet, a Gordius kötélgyár,
az Isostar, az EKE Marosvásárhely,
a marosszéki Erdély Mentőcsoport,
a Maros Megyei Hegyi- és Barlangimentő-szolgálat és a helyszín
nagy részének biztosításával a
Maros Közbirtokosság.
A szervezők

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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című pályázat nyertesei:
MOLDOVÁN BORBÁLA, Marosvásárhely,
L. Rebreanu u. 1/7. sz.
TÓTH GÁBOR, Marosvásárhely,
Prieteniei u. 19/3. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
OLIVETTI; COMPÈRE; CLAUDEL;
MORANTE;KOSSUCH; FENICHEL; HAAN.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. Utópista filozófus, 450 éve született (Tommaso). 9. Neheztel. 10.
Magyar adóhivatal. 12. Német filozófus, 100 éve hunyt el (Georg). 17. Eblak. 18. Tehénhang. 19. Magad. 20. Forgatmány. 21. Bálnafog. 23. Ofszájd. 24. Állam (francia). 25.
Neurális. 26. Befejeződött. 27. Az írásművek élén áll. 28. Párosan őröl! 29. Knock out.
30. Zokog. 31. Bent szép! 33. Japán festő (Maszuo). 36. Kameruni futballista. 39. Rossz
gyomorérzés. 41. Finom étolaj. 43. Biztosítékul letett akta vagy pénz. 45. Mitológiai nő,
gyermekeit lenyilazták. 47. Ab..., haraggal. 49. A malőr lényege! 50. ... Ono, J. Lennon
felesége. 51. Ausztráliai mackó. 52. Derék (román). 53. Nobel-díjas vegyész, 100 éve
született (Sir Derek Harold Richard). 54. ORL-szakorvos, szakíró, 150 éve született
(Zakariás).
VÍZSZINTES: 1. Hüvelyk (mérték). 2. Az argon vegyjele. 3. Lengyel író (Slawomir).
4. Sokszög (görög). 5. Az alumínium vegyjele. 6. Víz (francia). 7. Üres lap! 8. A földre
rak. 11. Festő, rézmetsző, 250 éve született (János Mihály). 12. Antifasiszta, hősi
halott, 100 éve született (Pál, gróf). 13. Becézett István. 14. Floridai város. 15. Páratlan
méret! 16. ... ipso (magától értetődő). 18. E nap. 21. Szed a szélein! 22. Római 51. 23.
Folyadék. 25. Becézett Ildikó. 26. Népes állam. 28. Jelfogó. 30. Fába véső. 32. Gazdasági
író, MTA levelező tag, 200 éve született (Adolf). 34. Csavargó hajlamú. 35. Par... (légiposta). 37. Kínai alázatos meghajlás. 38. Ott, fölé (nép.). 40. ...hír (vészhír). 42. Marosparti város. 44. Lendület (francia). 46. Kaluga folyója. 48. ... mars! (eredj innen). 51. Korai
kezdet! 52. Bulgária gépkocsijele.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket szeptember 20ig a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Radnóti Miklós egyik ismert versének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY

Kilyén
levente

Megfejtések
az augusztus 31-i számból:

Klasszikus (ikrek): Nihil

Skandi: Ragyogó eredmény,
amíg alszik, nem iszik egy korty
alkoholt sem.

VÍZSZINTES: 1. Fata morgana – Örökbe fogad. 7. Betűt vet – Helyhatározó rag. 8.
Baki – Emelőszerkezet. 9. Kissé ádáz! – … vissza a játékom (Bagossy Brothers Company). 11. Zuhany – Angyalrang. 12. Szükséges – Adriai szél. 14. Azonos betűk – Súgni
kezd! 15. Csíramentes – Nagyvonalú, méltányos. 18. Ünnepélyesen átad – Probléma,
bosszankodás. 19. Gaztett, bűn – Eledel a horgon. 22. Eme tárgy – Az ezüst vegyjele. 23.
… bíró (Móricz) – Kék árnyalat. 25. Német névelő – Tartó. 27. Habos ital, népiesen –
Végtelen stég! 28. Világűr – Nehézfém. 30. Patás állat – Juttat, nyújt. 31. Kapcsolat,
viszony – Kisepikai műfaj.
FÜGGŐLEGES: 1. Tanuló – Sémi nép. 2. Akadozva beszél – Rücskös, durva tapintású. 3. Kémhatást jelölő kémiai mennyiség – Korrövidítés. 4. Tiara része! – Belga, osztrák
és thaiföldi gépkocsijelzés. 5. Illúzió, álomkép – Portékát eladásra kínál. 6. Hajlék, rezidencia – Szomorkodik. 10. Bolondját járatja vele – Borsos ára van. 13. Kihúzza a talajt
…, nincstelenné tesz – Ebéd egyik fogása. 16. Halom – Illatos fűszernövény. 17. Szerves
oldószer – Kaució, fedezet. 20. … szőlő (Móra F.) – … Eszter (Németh L.). 21. Martalék,
zsákmány – Seprű alapanyaga. 24. Jelfogó – Célozgat, rávilágít. 26. A kálium, oxigén és
vanádium vegyjele – Retekdarab! 29. Skálahang – Máltai és spanyol autójelzés.
Koncz Erzsébet
1
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KOBAK KÖNYVESBOLT
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Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,

www.bookyard.ro
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT
PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62673-I)

MAROSSZENTGYÖRGYI FAKERESKEDÉS RAKTÁROS-KISEGÍTŐT alkalmaz. Tapasztalat nem
szükséges. Jelentkezni a következő telefonszámon: 0757-041-226. (20432-I)

KÖNYVSZAKÉRTŐ CÉG KÖNYVELÉST vállal. Érdeklődni a 0747-091-582-es telefonszámon. (1915-I)

NÉMET CÉG keres németországi munkavégzéshez ÚTÉPÍTŐ, ASZFALTOZÓ, GÉPKOCSIVEZETŐ,
DARUS, KŐMŰVES, ZSALUZÓ MUNKAVÁLLALÓKAT! Bérezés a német tarifa szerint. Magyarul beszélő kapcsolattartó telefonszáma: +49-176-312-43989. (9909-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők, porszívók javítását vállaljuk
az ügyfél lakásán, bárhol Maros megyében. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294, 0745-560-092. (1948-I)
ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és B kategóriás hajtásival rendelkező SOFŐRT alkalmaz disztribúciós cég. Tel.
0728-169-805, 0722-383-216. (sz-I)
AUTÓMOSÓ MUNKAERŐT alkalmaz nagyon jó fizetéssel. Tel. 0741-411-334. (10136)

GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ, jó fizikai és mentális állapotú, önálló munkavégzésre képes KERTÉSZT keresek Marosvásárhelyre hosszú távra, amíg a növényzet igényli, heti egynapos munkára. Eszközök adottak. Jelentkezni a 0733-990-055-ös telefonszámon lehet. (sz.-I)
MAROSVÁSÁRHELYI ÉLELMISZERÜZLETBE ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk. Tel. 0722-404679. (20470-I)

MŰSZAKI KARBANTARTÓKAT és VILLANYSZERELŐKET alkalmazunk belföldi és külföldi munkákra, hosszú távra. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Fényképes önéletrajzát kérjük e-mailben a je@telog.hu
címre elküldeni. (62597-I)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz FAIPARI MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat a
lucian.radu@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0720-333-573-as telefonszámon vagy a Parcul
Industrial Mureş – Vidrasău nr. 1/G címen. (20438)

ALKALMAZUNK MUNKÁSOKAT, ÁCSOT, KŐMŰVEST, VASAST építkezéshez. Tel. 0744-573-251.
(62618-I)
ALKALMAZUNK PINCÉRT/RECEPCIÓST panzióba. Tel. 0744-624-976. (20460-I)

KIADÓ ASZTALOSMŰHELY teljesen felszerelve, működőképesen. Tel. 0744-505-710. (20464-I)

KFT. ALKALMAZ ASZTALOSOKAT ajtó-ablak gyártásához. Tel. 0744-798-270. (20464-I)

NŐI és FÉRFI ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi hentesboltjainkba. Szakmai tapasztalat nem szükséges, mindenki betanításban részesül. Miből állna a munkád? Kiszolgálnád a vevőinket, informálnád a
termékeinkről, segítenél a csapatnak az áru rendezésében. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro (62621-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (62626)

NÉMETORSZÁGBA magyar-, román-, valamint németnyelv-tudással FÉMMEGMUNKÁLÓT, MUNKACSOPORT-FELVIGYÁZÓT és FORDÍTÓI SZEREPET VÁLLALÓ SZEMÉLYT keresünk. Munkabér:
bruttó 11 euró/óra + havi nettó 175 euró utazási költség. Tel. 0744-771-360. (62678-I)

A CONIMUR KFT. – Marosvásárhely, Raktár (Depozitelor) utca 47-49. szám – alkalmaz ÁCSOKAT,
VASBETONSZERELŐKET, KŐMŰVESEKET. Feltételek: szakmai végzettséget igazoló diploma, megfelelő egészségi állapot, gyakorlat, a szakterület alapos ismerete, csapatszellem. Motiváló fizetést ajánlunk
és külföldi munkalehetőséget. Érdeklődni a 0752-195-596-os telefonszámon 9-15 óra között. (20446)
A MARIS CÉG alkalmaz SOFŐRT, ELADÁSI ÜGYNÖKÖT. Tel. 0745-609-051. (20447-I)

A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a
Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (61685-I)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ kertjének a karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL
NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (61685-I)

SZÁMÍTÓGÉPEK FELÚJÍTÁSÁHOZ és KOZMETIKÁZÁSÁHOZ keresünk MUNKATÁRSAKAT.
Átlagosnál magasabb jövedelem! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as
telefonszámon. (61685-I)

A VETA KFT. alkalmaz egy, a SZEMÉLYZETÉRT ÉS BÉRSZÁMOLÁSÉRT FELELŐS
SZEMÉLYT. Tel. 0788-481-753. (20502-I)

Az ERIVAN IMPEX KFT. NŐKET alkalmaz Marosvásárhelyre, a Szabadi (Voiniceni) út 147. szám alatti
műhelybe, SZAKKÉPZETLEN MUNKAKÖRBE. Előnyös fizetési lehetőség + étkezési jegyek + a közlekedési bérlet árának visszatérítése. Érdeklődni a 0760-257-349-es telefonszámon 8-15 óra között vagy
személyesen a Voiniceni út 147. szám alatt. (20504-I)
Az OMNICABLE KFT. alkalmaz SOFŐRT B, esetleg C kategóriás hajtási jogosítvánnyal. Érdeklődni a
nagyernyei székhelyen vagy a 0265-244-144-es telefonszámon 8- 15 óra között. (sz.-I)

A diákok figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti a marosvásárhelyi lakhelyű és tartózkodási helyű diákokat és szüleiket, hogy a következő három hónapra a minden vonalra érvényes
ingyenes autóbuszbérleteket 2018. szeptember 10-étől lehet kiváltani. Az új bérletek szeptember 10. –
december 31. között érvényesek.
A bérlet személyesen vagy a szülő, gyám által vehető át, az alábbi iratok felmutatásával:
– kérvény – típusnyomtatvány (a jegyirodáknál lehet kérni)
– a diák személyazonossági igazolványának vagy keresztlevelének másolata
– a szülő/gyám személyazonossági igazolványának másolata, ha a diák 14 éven aluli
– a 2018–2019-es iskola évre érvényes iskolai igazolás
– személyazonossági típusú fénykép annak, aki először kér bérletet.
Személyes átvétel (aláírás), illetve telefonszám szükséges a jobb kapcsolattartás érdekében.
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás főtéri, kövesdombi, tudori (Favorit), valamint az Auchan üzletkomplexumnál levő buszjegyirodáinál adják ki.
Az igazgatótanács

JÓKÍVÁNSÁG

76. születésnapja
alkalmából köszöntjük a
szeretett édesanyát, nagymamát,
KERESZTESI ANNÁT.
Kívánjuk, hogy teljesüljön
minden, amit szíved remél,
Kis családod körében még sok-sok
évet megélj!
Szeretet és boldogság kísérje
életed,
Így kívánunk boldog születésnapot
neked!
Isten éltessen sokáig!
Fiad, id. Keresztesi József Attila és
unokáid, ifj. Keresztesi József Attila
és Keresztesi Brigitta Enikő.
(10178)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ: borpárlat (pálinka), 52 fokos,
30 lej/l, házi bor, 6 lej, 15 vedres cserefa boroshordó, nagy gabonásládák,
ár megegyezés szerint. Érdeklődni
de. 9–13, du. 17–21 óra között. Tel.
0265/261-148, 0743-034-390. (1896-I)

ELADÓK: Bocskai-zsinórok, új székely
ruha 6-7 éves kislánynak és egy új
magyaros ruha (középméretű). Tel. 0751757-635. (9990)

ELADÓ nagyon olcsón diófurnéros
kombinált szobabútor, darabonként is.
Tel. 0744-781-522. (1932)

ELADÓ dupla falú, inox, 350 literes
pálinkafőző üst. Tel. 0770-521-678.
(1941)

ELADÓ Whirlpool automata mosógép.
Tel. 0747-509-890. (10137)
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ELADÓ garázs a Săvineşti negyedben,
16.000 lej. Tel. 0741-428-492. (1900)
ELADÓ Nyárádmagyaróson 23 ár
beltelek telekkönyvvel. Irányár 30.000
lej. Tel. 0744-760-609. (1927-I)

ELADÓ Jedden (Livezeni), 3 km-re
Marosvásárhelytől 1 ha terület, közel a
kerülő úthoz. Ára: 700 lej/ár. Tel. 0765192-707. (1900)
SZÉP, termő állapotban levő citromfa
eladó. Tel. 0265/437-081. (sz.-I)

ELADÓ 1 ha erdő és 1,16 ha szántóföld
Székesen. Tel. 0745-206-048, 0742-027047. (10168)
TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(1913)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (1919-I)

ELADÓK előnevelt húskacsák és vegyes hasznú csirkék. Érdeklődni 8–16
óra között a 0265/331-016-os telefonszámon. (-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(1914)

ELADÓ borszőlő a mezőkölpényi
szőlészetnél, 2,50 lej/kg. Érdeklődni
lehet a következő telefonszámokon:
0728-135-032,
0723-208-269.
(10177-I)
ELADÓ új, 81 cm átmérőjű Samsung
televízió. Irányár: 700 lej, alkudható.
Tel. 0749-255-614. (10197-I)

ELADÓ Szentgericén (Backamadaras
község) 3 ha szántóföld és 20 ár erdő.
Érdeklődni a 0721-177-195-ös telefonszámon. (10214)

A B&B Insolvency Solutions IPURL – székhely: Csíkszereda,
Márton Áron utca 18/P4, Hargita megye –, a csődbe ment
EMIVAS CONS KFT. cégfelszámolója, nyilvános árverést szervez
az adós vállalat alábbi állóeszközeinek értékesítésére:
Sorszám
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.

Elnevezés

Betonacélvágó gép
Tűzifakörfűrész
STAYNAK szivattyú
HENY szivattyú
HENY szivattyú
BC-8EE injektorosszivattyú-állvány
GA-500 típusú melegítőberendezés
SN 401x1500P normál
esztergagép
SG 150 fúrógép
SG 150 fúrógép
Kompresszor
FLOTTMANN-WERKE
FLOTTAIR 240 kompreszszor
Függőleges keverőgép
Eszterga
Villamos kompresszor
Húsdaráló gép
Univerzális marógép
SNA 710x2000 párhuzamos eszterga
ECR350 légsűrítő
U650 traktor
U650 traktor
U650 traktor

Gyártási év

Műszaki
állapot

1985

elégtelen

1986

kielégítő

2003
2003
1980
1986
1986
2001
1985
1985
1980
1969

kielégítő
jó
kielégítő
kielégítő
kielégítő

711
711
207
144
144

kielégítő

1.386

kielégítő
kielégítő
elégtelen
elégtelen

1980
1970
1995
2000
1978

elégtelen
elégtelen
kielégítő
kielégítő
kielégítő

2001
1980
1980
1980

kielégítő
elégtelen
szétszedve
kielégítő

1981

23. INGERSOLL RAND NIR- 2008
VANA N75 kompresszor

Érték:
RON

kielégítő

jó

279

4.680
171
171
630
594

684
3.150
1.701
108
5.805
7.740
684
6.300
2.520
8.370

30.600

A kikiáltási árat a felértékelési jelentés alapján állapították meg,
és nem tartalmazza a héát. Az árverésen természetes és jogi személyek is részt vehetnek, akik bizonyíthatóan letették a kikiáltási
ár 10%-át jelentő részvételi garanciát, kifizetik a feladatfüzet árát
és a részvételi illetéket.
Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor 2018. szeptember 14-én 14 órakor, és heti rendszerességgel megismételik minden pénteken, ugyanabban az órában, a javak értékesítéséig.
Bővebb felvilágosítás a 0365-100-551-es és a 0748-836-713-as telefonszámon.
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A TRAIAN VUIA SZAKKÉPZŐ LíCEUM POSZTLíCEUMI KÉPZÉST indít
KOZMETIKUS szakon a 2018-2019-es tanévben. Várjuk az érdeklődők jelentkezését a tanintézményben: Dózsa György utca 102. szám. Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 0365/730-972. (62672)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (-)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (10222-I)

ELADÓ cabernet vörösbor és ötvedres
tölgyfa hordók. Tel. 0365/881-922.
(10235)

LAKÁS

ELADÓ kertes családi ház Nyárádszeredában csendes környezetben.
Tel. 0365/736-081. (9979-I)

ELCSERÉLEM Kárpátok sétányon
levő garzonom Kárpátok sétányi kétszobás lakásra + különbözet. Tel.
0755-600-105. (sz.-I)

ELADÓ ház telekkel Mikházán. Tel. 0745976-110. (10076)

ELADÓ ház 25 ár kerttel. Tel. 0265/261023. (9933)
MAROSVÁSÁRHELYEN, a Kárpátok
sétányon levő kilencemeletes tömbház 7. emeletén másfél szobás, 34
m2-es garzon eladó. Ára 38.000 euró.
Tel. 0745-330-565, 0755-911-482.
(1894-I)
KIADÓ kétszobás, bútorozott tömbházlakás a Kövesdombon, földszinten, két fiatal részére. Tel.
0748-040-708. (1906-I)

ELADÓ háromszobás tömbházlakás
Erdőszentgyörgyön. Érdeklődni a
0743-222-572-es
telefonszámon.
(1922-I)

ELADÓ ház Deményházán. Tel.
0265/576-041. (sz.-I)

MINDENFÉLE

KIS TERMETŰ, utcáról mentett, aranyos kan kutyust adnánk örökbe. Egy
éven aluli, nagyszerű tömbházban
való tartásra is. Segítek az ivartalanításában és oltásában. Tel. 0744-485677. (10183-I)

ELADÓ
kétszoba-összkomfortos
tömbházlakás a Szabadság utcában.
Ára 38.000 euró. Tel. 0770-194-431.
(1936-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

ELADÓ háromszobás lakás harmadik
emeleten, a Rozmaring
utcában,
garázzsal. Tel. 0742-802-545. (1879)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)

KERESEK egy kétszobás, udvaros
lakást albérletnek vagy megvételre.
Tel. 0748-498-357. (1942)

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
Kövesdombon, földszinten, a Parângului utcában. Tel. 0748-151-982.
(1955-I)

ELADÓ
2
szobás
tömbházlakás
földszinten
az Armoniei
utcában.
Érdeklődni a 0771-604-316-os telefonszámon. (10186)

ELADÓ 2 szobás, külső hőszigeteléssel
ellátott lakás a Kárpátok sétányon, VI.
emeleten, hozzá tartozó, téglából épült
garázs pincével és saját kanalizálással, a
tömbház mellett. Érdeklődni a 0747-967902-es telefonszámon, 8-20 óra között.
(10179)
KIADÓ 3 szobás lakás a Kövesdombon. Tel. 0740-268-833. (sz.-I)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú tömbházlakás az Unirii negyedben. Ár:
49.500 euró. Tel. 0744-796-387.
(10237-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Cseh Iţa névre szóló
autóbuszbérletem. Semmisnek nyilvánítom. (10223)

VÁLLALUNK tetőszigetelést bitumennel. Tel. 0743-618-971. (10030-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543-104. (1778-I)

VÁLLALOK tetőjavítást, „lindabozást” és
csatornakészítést. Tel. 0751-847-346.
(10151)
MAROSVÁSÁRHELYI fogászati rendelőbe asszisztensnőt keresünk. Érdeklődni a 0741-645-773-as telefonszámon. (sz-I)

DADÁT keresünk másfél éves kislány
mellé napi 7-8 órára a Kövesdombon.
Részletek a 0745-336-484-es telefonszámon. (10164)

TETŐFEDÉS, „lindabozás”, ácsmunka,
teraszokat
készítünk,
csatornázást,
lefolyókat, bármilyen tető- és bádogosmunkát vállalunk. 15% kedvezmény
nyugdíjasoknak. Tel. 0747-871-270.
(1939)

TETŐFEDÉS, bádogosmunka, cserepezés, „lindabozás”, bármilyen munkát
vállalunk (lécezés, fóliázás, szarufák).
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény! Tel.
0748-669-239. (1938)

MEGEMLÉKEZÉS

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (10181)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST
0746-854-850. (10182)

vállalok.

Tel.

NYUGDÍJASOKNAK
16%-os
kedvezménnyel
vállalok tetőjavítást,
csatornakészítést, lefolyókészítést. Tel.
0726-638-909, János. (10205)

DADUST keresünk 2 éves kislány mellé.
Érdeklődni
a
0757-884-231-es
telefonszámon. (10213)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (10239)
ÉRTELMISÉGI nyugdíjas mami, vállalom kisgyermek alkalmi felügyeletét
a lakásomon. Tel. 0751-755-605.
(10226-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserépforgatást, régi tető javítását, csatornajavítást. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.
0748-901-446.
(10231-I)

ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjavítást, Lindab lemezzel tetőfedést, csatornapucolást. Tel. 0720-817-490.
(10232-I)

FIGYELEM! Amíg nem késő, megjavítok ajtó- és ablakzárakat, Ami nem
jó, kicserélem újjal. Tel. 0743-211281. (10241)

KÜLFÖLDÖN ÉLŐ idős magyar
hölgy mellé keresünk 45–60 év közötti tapasztalt hölgyet, 6 heti váltással, hosszú távra, szerződéssel.
Szakképesítés nem feltétel. Szállást,
teljes ellátást, utazást, valamint betegbiztosítást és jutányos bérezést
biztosítunk. Érdeklődni a 0740-662009-es telefonszámon. (sz-I)

Fájdalommal emlékezünk és emlékeztetünk a néhai özv. DEÉ
JÓZSEFNÉRE szül. FAZAKAS
ILONA halálának 5. évfordulóján.
Szerettei. (sz.-I)

Kegyelettel emlékezünk szeptember 9-én BIRTALAN PIROSKÁRA
halálának 8. évfordulóján. Szívünkben mindig velünk marad.
Soha nem feledünk el. Fia, István,
felesége, Erzsike, Albi és családja. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (10135)

Kegyelettel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk elhunyt
osztálytársainkra:
ASZALÓS
MARGITRA, GÁL GÁBORRA,
KABUCZ JÁNOSRA és MAKKAI
JÓZSEFRE, akik nem lehetnek
velünk 48 éves osztálytalálkozónkon. A Marosvásárhelyi 4-es
Számú Líceum 1970-ben, a XII.B
osztályban végzett véndiákjai.
Lélekben újra együtt vagyunk!
(10147-I)

Az idő múlhat, elszállhatnak az
évek, de emléked szívünkben
megmarad örökre.
Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk GYÖRFI IBOLYÁRA halálának 20. évfordulóján. Nyugodj
békében! Szerettei. (10211-I)

LUCIAN BLAGA EGYETEM – NAGYSZEBEN

FELVÉTELI 2018

Távoktatás és csökkentett látogatású oktatás

Távoktatási és csökkentett látogatású oktatási tanszék
550024 Nagyszeben, Victoriei sugárút 10. sz. Tel. 0269/250-432; titkársági program: hétfő–péntek 9–15 óra között
Karok

Gazdaságtudományi Kar
(3 év)

Terület/Szak

üzletigazgatás / Turizmus, kereskedelmi és szolgáltatói gazdaság (akkreditált)
Menedzsment/Menedzsment (akkreditált)

Könyvelés / Könyvelés és számviteli informatika (akkreditált)
Pénzügy / Pénzügy-bank (akkreditált)

Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és
Környezetvédelmi Kar (4 év)
Jogi Kar

Mérnöki Kar
(4 év)

Társadalomtudományi Kar
(3 év)

Marketing / Marketing (engedélyezett)
Mezőgazdaság / Hegyvidéki mezőgazdaság (akkreditált)

Élelmiszeripari mérnöki / Élelmiszeripari mérnök (akkreditált)
Jog / Jog (4 év) (akkreditált)

Igazgatástudomány / Közigazgatás (3 év) (akkreditált)

Mérnöki és menedzsment /Gazdasági mérnök mechanika szakterületen (akkreditált)
Bányászat, kőolaj- és gázkitermelés / Szénhidrogének szállítása, raktározása és elosztása
(engedélyezett)
Neveléstudomány/Pedagógia, óvodai, általános iskolai oktatás
(ideiglenesen engedélyezett)
Magiszteri tanulmányok

Gazdaságtudományi Kar
(4 félév)
Jogi Kar

Oktatási forma/
Helyek száma
TO / 125 hely
TO / 100 hely
TO / 100 hely
TO / 125 hely
TO / 100 hely
TO / 50 hely
TO / 50 hely

TO / 120 hely
TO / 75 hely

TO / 75 hely
CSLO / 60 hely
TO / 75 hely

üzletigazgatás / Turizmus, kereskedelmi és szolgáltatói gazdaság (akkreditált) B2

CSLO / 40 hely

Könyvelés / Könyvelés-számvitel és audit (akkreditált) B8

CSLO / 50 hely

üzletigazgatás / Cégmarketing, menedzsmentstratégiák és politikák (akkreditált) B4
Jog / Magánjog (Drept judiciar privat) (akkreditált) – 2 félév

Igazgatástudomány / Európai közigazgatás – 4 félév (akkreditált)

Beiratkozni a marosvásárhelyi kihelyezett központban:
Unirea Főgimnázium
Mihai Viteazul utca 17. szám
Tel.: 0265-214-489.

CSLO / 40 hely
CSLO / 25 hely
CSLO / 50 hely

Felvételi

Tandíj

2800 lej/ év

érettségi átlag – 100%

érettségi átlag – 100%
érettségi átlag – 100%
érettségi átlag – 100%

2800 lej/ év
2800 lej/ év
2800 lej/ év
2800 lej/ év
2500 lej/ év
2900 lej/ év
2900 lej/ év
2800 lej/ év
3400 lej/ év
3400 lej/ év

érettségi átlag – 60%
2750 lej/ év
rácsteszt – 40%
* TO – távoktatás; CSLO – csökkentett látogatású oktatás
Felvételi:
– licencvizsgaátlag – 75%
– írásbeli vizsgajegy – 25%

Felvételi: licencvizsgaátlag – 100%
– beszélgetés
(megfelel/nem felel meg)

3300 lej/ év
3300 lej/ év
3300 lej/ év
3000 lej/ év
3000 lej/ év

dep.didu@ulbsibiu.ro
http://didu.ulbsibiu.ro
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Temetőben pihen egy szív csendesen,
rég nem dobban családjáért, messze
vitted, Istenem. Az idő múlik, a fájdalom marad, nem halljuk már többé
kedves hangodat. Megállt a drága szív,
mely élni vágyott, pihen az áldott kéz,
mely dolgozni imádott. Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem
hisszük el, hogy hiába várunk. Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, te nem haltál meg, csak álmodni
mentél. Pihensz sírodban örökre csendesen, elfeledni téged nem tudunk sohasem.
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 9-én NAGY REBEKÁRA
szül. Tebán halálának 2. évfordulóján.
Szerető lányod, Imola és unokád, Baba. Nyugodj békében,
drága kicsi mamám! (10246)

Fájó szívvel emlékezünk szeptember
9-ére. Immár 11 éve, hogy drága
édesanyám, a vadasdi születésű
KÁDÁR (HARCSÁS) ZSÓFIA itt
hagyott minket.
Fia, unokája és azok családja. (10192)

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassó Megyei Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Kényszervégrehajtó iroda
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Eladási közlemény

Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelyének (2) bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi
adósok ingó javait.
Az árverésre 2018. szeptember 25-én 11 órától kerül sor a Szászrégeni Adó- és
Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén, a Gurghiu_162,
Ideciu 57, 23813, SC_E_8, Deda_124, R.M./14829 végrehajtási dossziék alapján.
1. Az árverésre kerülő ingó javak:
– N3 DAF TLDXF105/XF105.410 haszonjármű, 2007-es évjáratú, sorozatszáma
XLRETE47MS0E794082, rendszáma MS-62-MYR, kikiáltási ára 51.000 lej
– N3DAF TX105XF/FTXF105.460T haszonjármű, 2007-es évjáratú, sorozatszáma
XLRTE47MS0E788019, rendszáma MS-58-MYR, kikiáltási ára 42.200 lej
– IPHONE 6-128 GB telefon, sorozatszáma SC7JNVDM7G5N0 – kikiáltási ára 1.100 lej
– IPHONE 7-128GB telefon, sorozatszáma MN912RM/A, DNPSJYAPHG7J –
kikiáltási ára 1.400 lej
– IPHONE 7-128GB telefon, sorozatszáma MN922RM/A, DNRSGUP5HG7K –
kikiáltási ára 1.900 lej
– Sony CURVED ULTRA HD 4K 3D televízió, KD55S8005 típusú, sorozatszáma
6008517 – kikiáltási ára 2.600 lej
A kikiáltási árak a becsült érték 100%-át képezik (első árverés).
2. Az árverésre kerülő ingó javak:
– Woody 23 szilárd tüzelőanyagú kazán, 45 l fűtőanyag-űrmérettel, 23 kW
teljesítményű – kikiáltási ára 983 lej
– Woody 45 szilárd tüzelőanyagú kazán, 75 l fűtőanyag-űrmérettel, 45 kW
teljesítményű – kikiáltási ára 473 lej
A kikiáltási árak a becsült érték 75%-át képezik (második árverés).
3. Az árverésre kerülő ingóság:
– Volkswagen LT 28 személygépkocsi, azonosítási száma WV1ZZZ2DZYH032350,
rendszáma MS-79-ZAL, kék színű – kikiáltási ára 11.858 lej
A kikiáltási ár a becsült érték 75%-át képezi (második árverés).
4. Az árverésre kerülő ingó javak:
– hajlítóprés – abkant 63 tf – kikiáltási ára 15.659 lej
– FGH330 hidraulikus vágógép – kikiáltási ára 13.338 lej
A kikiáltási árak a becsült érték 75%-át képezik (második árverés).
5. Az árverésre kerülő ingóság:
– PMC40/70Pedrollo kétcsatornás merülő szivattyú – kikiáltási ára 2.130 lej
A kikiáltási ár a becsült érték 50%-át képezi (harmadik árverés).
6. Az árverésre kerülő ingó javak:
– N1 CITROEN haszonjármű, azonosítási száma VF7LA9HXC74397248,
rendszáma MS-12-MGC, fehér színű, 2006-os évjáratú – kikiáltási ára 4.810 lej
– N1 FIAT haszonjármű, azonosítási száma ZFA27000064074282, rendszáma MS11WWD, fehér színű, 2007-es évjáratú – kikiáltási ára 13.450 lej
A kikiáltási árak a becsült érték 50%-át képezik (harmadik árverés).
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fent említett javakra,
hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és
időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő
iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését
igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, az ajánlattevők saját felelősségre tett
nyilatkozatát, hogy nem közvetítők, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt
vehessenek az árverésen.
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior utca
33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2018. szeptember 7.
Zogorean Florin hivatalvezető

Fájdalmunkat nem enyhítik a múló
évek,
a mosoly mögött is ott vannak a fájó
könnyek.
Ha egy könnycsepp gördül végig az
arcunkon,
az azért van, mert szeretünk, és hiányzol nagyon.
Te voltál az élet, az erő, a biztonság,
és tudjuk, hogy odafentről figyelsz,
vigyázol és mosolyogsz ránk.
Fájó szívvel emlékezünk ÁBRAHÁM
ISTVÁNRA halálának 4. évfordulóján.
Felesége, Erzsi, lányai: Emese, Csilla, Timi, vejei: Feri, Ferike,
Sanyika, unokái: Hunorka és Zsófia. Nyugodj békében!
(3526-I)

„Az emlékezés a lélekben terem, a
lélek
nem
hal
meg
soha.”
Kegyelettel
emlékezünk
ANTAL
ÁRPÁDRA halálának 10. évfordulóján.
Emléke szívünkben élni fog. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá
kegyelettel.
Szerettei: felesége, lánya, veje, fia,
menye és három unokája. (sz-I)

Hetedszer hull a sárgult falevél

S az őszirózsa szirma,
Mióta szilárdan áll

amra,

Családunk bánatoszlopa.

ifj. BIRTON ÁRPÁD

Tőlünk eltávoztál.

Szép emléked szívünkben
Tovább is megmarad,

Míg hulló falevél

„Nincs múlt idő. A múlt nem

múlik el. Megőrizzük, ahogy a rég

leégett erdők virágporát a tómeder iszapja.”

Rakovszky Zsuzsánna gondola-

taival emlékezünk és emlékezte-

tünk szeptember 8-án, halálának

6. évfordulóján NAGY ÁRPÁD

LÁSZLÓ volt vegyészmérnökre.

Kegyelettel és fájdalommal őrizzük emlékét. Szerető családja, fe-

unokái,

testvérei, barátai. (10209-I)

Maroknyi fény, tengernyi bánat és

mélységes csend maradt utánad.

Múlik az idő, de a fájdalom nem

csitul, szemünkből a könny na-

ponta kicsordul. Örök a moso-

lyod, még most is látjuk, idézzük

szavaid, tetteid, hogy belépj az
ajtón, még most is várjuk. Érez-

zük, vigyázol ránk onnan fentről,

lelkünkhöz szólsz a végtelenből.

Fájó szívvel emlékezünk a legdrá-

gább férjre és édesapára, a szent-

DANGULY

ALBERTRE halálának 28. évfor-

dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Bánatos fele-

sége, Zéfi, három leánya és azok
családja. (10224)

Bánatos

Fájó szívvel emlékezünk testvé-

remre, MAGYARI SÁNDORRA ha-

lálának nyolcadik évfordulóján.

családja. (10215-I)

Díszíti sírodat. (10207-I)

születésű

békében!

Nyugodjál békében! Enikő és

S hervadt őszirózsa

gericei

SÁNDORRA.

édesanyja. (10215-I)

Búcsú nélkül, korán

gyermekei,

MAGYARI

Nyugodjál

Drága gyermek s testvér,

lesége,

Mélységes fájdalommal emléke-

zem a nyolc éve elhunyt drága fi-

Fájó

szívvel

emlékezünk

HOCHBAUER MAGDÁRA halálának 7. évfordulóján. Akik ismer-

ték, gondoljanak rá szeretettel.

Nyugalma legyen csendes, em-

léke áldott! Szerettei. (10238-I)

Fájó szívvel emlékezünk szep-

tember 7-én BARABÁSI BÉLÁRA

(Bumbi), hogy ma van halálának
40. évfordulója. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes! Szerettei. (10220)

„Vágytam még szeretteim között

maradni, de a sors végül ellenem

döntött. Búcsúzni nem tudtam,

ajkam nem engedte, amit mon-

dani akartam, tudják, kik engem

szerettek.”

Szomorúan emlékezünk a 15.

szeptemberre, amikor végleg bú-

csúzott a vármezői születésű

KATONA PÉTER volt nyárád-

szentmártoni lakos. Emlékét szí-

vünkben őrizzük. Felesége, Gi-

zella,

gyermekei:

ládja,

valamint

Csaba

és

családja, lánya, Emőke és csakét

unokája:

Tímea és Arnold. (10228-I)
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Szomorú szívvel emlékezünk a
rigmányi születésű VERESS
MÁRTONNÉ ÁGNESRE halálának
2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Két
lánya: Ilonka, Edit családjukkal.
Szívünkbe zártunk! (10227-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, drága jó gyermek,
férj, édesapa, após, sógor, jó
barát és ismerős,
SÁROSI JÁNOS
életének 66. évében türelemmel
viselt betegség után 2018. szeptember 5-én megpihent. A virrasztásra szeptember 7-én,
pénteken 19.30 órától kerül sor a
remeteszegi temető cintermében. Temetése szeptember 8-án,
szombaton 13 órakor Jehova
tanúi szertartása szerint lesz a
remeteszegi temetőben. Jóságának és önzetlen szeretetének emléke szívünkben továbbra is él.
Amiképpen Jézus mondta a
János 11:25 versében: „Én vagyok a feltámadás és az élet: aki
hisz énbennem, ha meghal is, él.”
A gyászoló család. (10245-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
testvér, anyós, anyatárs, rokon,
szomszéd és jó ismerős,
SZIGETI ERZSÉBET
szül. Barabás,
a volt I-es Sz. Fertőzőklinika
dolgozója
2018. szeptember 3-án, életének
75. évében eltávozott az élők sorából. Temetése szeptember 7-én
12 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (10203-I)
Drága ANYUKÁNK!
Köszönjük, hogy éltél és minket
szerettél, nem haltál meg, csak
álmodni mentél. Szívünkben itt él
emléked örökre, ha látni akarunk,
felnézünk az égre. A csillagok között utazol tovább, ott vársz ránk,
ha időnk lejárt.
Lányai, Katalin és Ildikó, vejei,
Feri és Józsi, unokái: Szilárd,
Magor és Dávid. (10203-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
SZATMÁRI EDITH-GABRIELLA
született Kolcsár,
a Fizioterápia volt laboránsnője
(Eti)
74 éves korában 2018. augusztus
14-én Budapesten elhunyt. Hamvait a marosvásárhelyi református temetőben helyezzük örök
nyugalomra 2018. szeptember
10-én 13 órakor. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (10229-I)
Szép emlékével a szívünkben
szomorúan búcsúzunk
SZATMÁRI EDITHTŐL
született Kolcsár.
Temetése 2018. szeptember 10én 13 órakor lesz a református
sírkertben.
Osztálytársai a Papiu Líceumban
1962-ben végzett XI. A-ból.
(10230-I)
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Marosvásárhelyen megkezdődnek
a Maros-híd felújítási munkálatai

A közúti közlekedést nem befolyásolja
A marosvásárhelyi Egyesülés (Unirii) lakónegyed és a városközpont, a 15E országút és a város környéki községek
között kapcsolatot teremtő Maros-hídnál főjavítási munkálatok kezdődnek. Szeptember 7-én, pénteken lesz az a munkalátogatás, amelyen átadják a helyszínt a kivitelező cégnek.
A közúti közlekedés a megszokott körülmények között zajlik
A projekt célja olyan javítási munkálatok elvégzése,
amelyek lehetővé teszik, hogy a híd megfelelő használhatósági paraméterek között maradjon és megfeleljen a szilárdságtani és stabilitási követelményeknek. Ezenkívül nő
az élettartama és javul a biztonság, a kényelem és a funkcionalitás a kihasználtság során.
Ennek érdekében javítási és megerősítési munkálatokat
végeznek a Maros-hídnál, mivel az idők során jelentős
hibák és rongálódások jelentkeztek, olyan erős beszivárgások, amelyek szükségessé tették a javítását.
Az építő a hidat, a felüljárót és a feljárókat teljes hoszszukban felújítja, 626 méteren, a teljes munkafelület
11.700 négyzetméter. Az első betervezett szakaszban a
struktúra megerősítését (konszolidálását) végzik el.
Marosvásárhely megyei jogú város a Helyi Fejlesztések
Országos Programjának (PNDL) a 2017–2020 közötti időszakra jóváhagyott keretéből a Megyeközpontok és városok urbanisztikai fellendítése alfejezet – Hidak, pallók,
felüljárók vagy gyalogátjárók létesítése/felújítása fejezet keretében nyert támogatást „A Maros folyó
feletti híd főjavítása, fő felüljáró a Déda–Marosvásárhely vasútvonal – Lovasság (Călăraşilor) utca
felett” nevet viselő beruházás összértéke (héával együtt): 13.585.309,26 lej. A szerződés időtartama a
munkálatok megkezdését jóváhagyó okirat kibocsátásától számított 36 hónap.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

A Víkendtelep (Maros Sportés Szabadidő-komplexum) olimpiai méretű
medencéje készen áll a kis úszók fogadására

Az utolsó simításoknál tartanak az olimpiai méretű medence előkészületi munkálatainál. A több mint 800
úszó 2018. szeptember 10-én 6 órától kezdi meg az edzést a nyáron felújított „ballonban”. Az olimpiai méretű medencén kívül és belül egyaránt végeztek javításokat, megtisztították és fertőtlenítették, majd feltöltötték ivóvízzel, amelyet néhány napja már melegítenek. A mellékhelyiségeket is felújították, a padlócsempét
és a falburkolatot, a hőközpontokat és az öltözőket is, utóbbiaknál 150 ajtózárat és a világítóberendezéseket
cserélték le. Rendbe tették az eredményjelzőket, a lelátókon kicserélték a megrongálódott székeket. A 20
rajtkövet egyenként ellenőrizték, így a gyerekek biztonságban lehetnek vízbe ugráskor. Arra számítanak,
hogy idén mintegy 1000 gyerekkel bővül a jelenlegi taglétszám.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

A Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám, P4, Hargita megye
székhelyű B&B Insolvency Solutions IPURL, a csődeljárás alatt álló
SINTECH KFT. cégfelszámolójaként nyilvános árverést szervez a
Maros megyei Gödemesterháza községi Mesterháza 19/C szám
alatt található menedékház értékesítésére, mely ingatlan 477 négyzetméter telekből áll, ezen hétvégi ház található, melynek földszintje téglából, emelete fából épült, azbesztcementtel fedve, a
házban 4 szoba és 2 előszoba található, 1992-ben épült, kerti lugassal (nincs telekelve). A javak egyben való kikiáltási ára 38.250 lej.
Az árverésen részt vehetnek jogi és/vagy magánszemélyek, akik bizonyítják a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garancia, valamint a feladatfüzet és a részvételi díj befizetését 24 órával az
árverés kezdete előtt.
Az árverést a cégfelszámoló székhelyén tartják 2018. szeptember
14-én 13 órai kezdettel, és minden hét pénteki napján azonos órában megismétlik, a javak értékesítéséig.

