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Magyar állami támogatással

Unitárius bölcsőde épül Marosvásárhelyen

A sárpataki
vesszőbútor-készítés
atyja
Marossárpatakon hagyománya van a
kosárfonásnak és a vesszőbútor-készítésnek. Kosarakat bizonyára már
két-háromszáz évvel ezelőtt is fontak
a település roma nemzetiségű lakói, a
vesszőbútor a múlt század hetvenes
éveiben jött be divatba.

____________5.
Periprava – Utazás
Románia
végpontjába

Marosvásárhelyről eljutni Peripravára
több időbe telik, mint akár az európai
földrészen kívüli Amerika nagyvárosaiba. Tizenöt óra az utazási idő autóval,
komppal és hajóval összesen, amire
még rá kell számolni a tulceai tartózkodást: szállással vagy anélkül, de az
autó hátrahagyásáról feltétlenül gondoskodva. Már ebből az összehasonlításból kiindulva is kijelenthető:
Periprava Románia végállomása.

Magyar állami támogatással bölcsődét
épít négy városban, köztük Marosvásárhelyen, az unitárius egyház. A beruházás egyelőre a tervezési szakaszban
van, előreláthatólag tavasszal fognak
neki az építkezésnek a Bolyai utca 23.
szám alatti, egyházi tulajdonban lévő
telken.

Menyhárt Borbála

Egy projektnek a részeként Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Brassóban és Sepsiszentgyörgyön épít bölcsődét magyar állami
támogatással az unitárius egyház. A marosvásárhelyi beruházás kapcsán Szabó Zoltán
Győző, a Bolyai téri unitárius egyházközség
gondnoka lapunknak elmondta, eredetileg óvodát szerettek volna építeni, de végül lemondtak
róla, mivel az óvoda a tanügyminisztérium alárendeltségébe tartozik, ami nehezítette volna a

Fotó: Nagy Tibor

működtetését. Mindemellett a helyi önkormányzatnál is érdeklődtek, hogy városszinten
mire lenne a legnagyobb szükség, és ott jelezték, hogy a városi bölcsődékben alig több mint
háromszáz gyereknek tudnak helyet biztosítani,
és valójában mintegy ötszáz helyre volna szükség. Így körvonalazódott, hogy a bölcsőde iránt
nagyobb igény mutatkozik, ezért erre pályázott
a Bolyai téri egyházközség. Ösztönzően hatott
(Folytatás a 4. oldalon)

____________15.
Mintegy 5,2 millió
vonuló madár

A 25. alkalommal meghirdetett akcióban idén 41 ország madártani szervezete, köztük Magyarország BirdLife
képviselője, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület (MME)
vett részt.

____________17.

Kalandra fel!

Mózes Edith

Hallgatom a hírt, amelyet úgy közölnek, mintha
az lenne a hét szenzációja. Ugyanis egy magát politikai elemzőnek nevező személy, aki hosszú és kalandos politikai pályán jutott el a kommentátori
státusig, gondolt egy merészet és nagyot, és pártot
akar létrehozni, mert úgy gondolja, hogy a kereskedelmi televíziót, amelynek egyik tulajdonosa, a vezető kormánypárt elnöke meg akarja szüntetni.
Hogy ez mennyire igaz, vagy álhír-e, egyelőre nem
tudni. Annyi azonban biztos, hogy mára mindenki
mindenért a szociáldemokraták elnökét tenné felelőssé. Minden törvény az ő érdekében születik, a
kormányrendeletek úgyszintén, ellene tüntetnek a
„rezisztensek”, őt vádolja lépten-nyomon az államelnök, másfél éve naponta lemondatnák, bármiért
és semmiért bebörtönöznék.
De most nem róla van szó, bár ebből sem hagyták
ki, mert, mint már említettük, állítólag ő az, aki meg
akarja szüntetni az egyébként magyarellenességéről
(is) híressé vált csatornát. Na már most az említett
elemző úgy védené meg a televíziót – amely egyébként több mint 100 millió lejjel tartozik az államnak
–, hogy pártot alapít. Az elemző bizonyára így
„állna bosszút” a politikum és az államelnök
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 34 perckor,
lenyugszik
18 óra 42 perckor.
Az év 285. napja,
hátravan 80 nap.

Ma MIKSA,
holnap KÁLMÁN és EDE
napja.
KÁLMÁN: török eredetű
régi magyar személynév. Jelentése: maradék, életben maradt.

IDŐJÁRÁS

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 220C
min. 40C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. október 11.

1 EUR

4,6674

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,0391

1,4357

156,1948

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

34, 1, 6, 26, 10 + 14
20, 22, 16, 1, 6, 33
6, 11, 33, 19, 23, 8

NOROC PLUS: 8 1 8 3 2 0

SUPER NOROC: 0 8 8 7 3 1
NOROC: 4 0 4 9 3 1 1

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Beszélgetés a gyermeknevelés
jogszabályairól

A gyermeknevelési törvény hiányosságait pótolja, problémás cikkelyeit egészíti ki az a törvénymódosító javaslat,
amelyen Csép Éva Andrea parlamenti képviselő dolgozik.
Ebből a célból ma 18 órakor az Anya vagyok, jó nekem?
című beszélgetésre várják az édesanyákat, kismamákat a
marosvásárhelyi Gecse utcai református egyházközség
vendégházába (Ştefan cel Mare utca 26. szám). A résztvevők elmondhatják észrevételeiket a gyermeknevelési szabadság jogszabályairól, a különböző juttatásokról,
beszámolhatnak a bölcsődével, óvodával, iskolával kapcsolatos tapasztalataikról.

Őszi könyvturi a Teleki Tékában

A Teleki–Bolyai Könyvtár a Művészeti Egyetem impresszárió szakos diákjainak segítségével október 18-án, csütörtökön 14 és 17 óra között újra megrendezi a Nyitott
könyvespolc népszerűsítésére szervezett könyvturit, amelylyel a kapu alatti, mindig működő nyitott polcra szeretné felhívni a figyelmet. Várnak mindenkit, aki szeretne egy jó
könyvet turkálni ingyen, vagy bevinné megunt könyveit a Teleki Téka nyitott polcára. A könyvturi alatt a szervezők gyermekfoglalkozást is biztosítanak, hogy a szülők, nagyszülők
nyugodtan válogathassanak a könyvek között. A rendezvény
a Székelyföld Napok programsorozatának része.

Vásár a várban

Mától vasárnapig helyi termelők kínálják eladásra élelmiszeripari és kézművesterméiket a marosvásárhelyi várban.
A vásáron több mint 70 termelő vesz részt.

Ötvenéves a mezőpaniti iskola

November 17-én jubileumi megemlékezést tartanak a mezőpaniti Kádár Márton Általános Iskola 50. évfordulója alkalmából. A szervezők azokat a pedagógusokat és diákokat
várják, akik az elmúlt 50 évben az intézményben tanítottak,
illetve tanultak. Az emlékünnepség tiszteletére összeállítás
készül, ezért kérik, hogy az iskolával kapcsolatos megemlékezéseket, gondolatokat, fotókat október 15-ig küldjék el
a jubileum50isk@gmail.com e-mail-címre – közölte Deák
János igazgató.

Gézengúz gyermektáncház

A marosvásárhelyi Gézengúz játszóház táncházba várja a
gyermekeket. A játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor 17 órától kisiskolások, 18 órától óvodások
számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: a Studium Prospero Kulturális Központ székhelye, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Fogyatékkal élő zenei tehetségeket karolnak fel

Fogyatékkal élő zenei tehetségeket toboroz a
United by Music Alapítvány. A Hollandiában
immár 12 éve tevékenykedő és több fogyatékkal
élő tagból álló zenekart kinevelő alapítványnak a
nyáron Romániában is nyílt fiókszervezete,
amelynek a célkitűzéseit szerdán Marosvásárhelyen ismertették. Az alapítvány honlapján jelentkezhetnek azok, akik részt vennének a decemberi
tehetségkutatón.

Menyhárt Borbála

2018-ban Sepsiszentgyörgyön jegyezték be a United by
Music Romania Alapítványt, amelynek tiszteletbeli elnöke
Luiza Zan közismert dzsesszénekesnő, létrehozója Makkai
Péter református lelkész, akinek a nevéhez számos szociális projekt fűződik, amelyek mind a fogyatékkal élők jólétét szolgálják.
Az előzmények kapcsán Orosz Anna projektmenedzsertől megtudtuk, hogy az alapítvány immár 12 éve működik
Hollandiában, időközben Norvégiában és az Egyesült Államokban is létrehoztak fiókszervezeteket, idén pedig Romániába is eljutottak. Fogyatékkal élő személyeknek,
főként fiataloknak biztosítanak zeneoktatást mentorok által,
és amikor eljutottak arra a szintre, hogy össze tud állni egykét csapat, zenekart hoznak létre, majd koncerteket, turnékat szerveznek nekik.
Az alapítványt létrehozó Joris van Wijngaarden Hollandiában egy fogyatékkal élőket ellátó szervezetnek, egészségügyi intézménynek volt évekig az igazgatója, és ilyen
minőségében ünnepségeket szervezett, amelyre énekeseket
hívott meg, akik az ellátottakat, akik egy kicsit is tudtak
énekelni, felhívták a színpadra. Rájöttek arra, hogy mekkora élmény ez a fogyatékkal élőknek, sőt némelyikről kiderült, hogy tehetséges is. Így jött létre az alapítvány, amely

Hétvégi sportműsor

folyamatosan terjeszkedik, és lehetőséget teremt fogyatékkal élő, tehetséges fiataloknak, hogy zenélni tanuljanak.
A projektismertető körút keretében szerdán este a marosvásárhelyi G Café kávézóban, csütörtökön Zabolán koncertezett, ma Sepsiszentgyörgyön, szombaton pedig
Udvarhelyen is fellépett egy fogyatékkal élőkből álló holland zenekar, amelynek a neve All Star Band, és a tagjai
között vannak nemlátók, szellemi fogyatékkal élők is.
– A romániai alapítvány nemrég indult, tehát egyelőre
még nincs zenekarunk, de remélhetőleg egy-két éven belül
itt is sikerül kinevelni egyet-kettőt, amelyeket a nagyközönség elé tudunk állítani különböző klubokban. Tehetségkutatót szervezünk, amelyre már lehet jelentkezni a
www.united-by-music.ro honlapon egy űrlap kitöltésével.
Ha bárki ismer olyan fogyatékkal élőt, aki énekel vagy
hangszeren játszik, tehát a zene nem idegen számára, akkor
jelentkezhet. December első hetében meghallgatások lesznek: Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgön és Csíkszeredában. A feltétel, hogy az illető testi vagy szellemi
fogyatékkal élő legyen, és ezt egy intézmény által kibocsátott irattal bizonyítani tudja. A februárban esedékes második szakaszon egy olyan szűk csoportot kellene
kiválasztani, amellyel tényleg érdemes foglalkozni – mutatott rá a projektmenedzser.
– Célunk ugyanakkor megmutatni a társadalomnak,
hogy a fogyatékkal élő személyek helye nemcsak otthonokban, nappali központokban, úgymond elrejtve van,
hanem a közösségben, amelynek ők is hasznos tagjai lehetnek. Ez ugyanakkor híd is közöttük, valamint a társadalom
között, ugyanis a vásárhelyi koncertet követően is tapasztaltuk, hogy a zenekar tagjai nyitottak voltak a közönség
irányába, és mindenkit érdekelt, hogy kik ők, mivel foglalkoznak – hangsúlyozta Orosz Anna.

LABDARÚGÁS. A Nemzetek Ligájában: ma 21.45 órától: Görögország – Magyarország (TV: M4 Sport); vasárnap 16 órától: Románia – Szerbia (Pro TV).
A 3. liga V. csoportjának 8. fordulójában, ma délután 3
órától: Szászrégeni Avântul – Nagybányai Minaur, Szászhermányi AFC – Radnóti CS, Tordai Sticla Arieşul – Marosvásárhelyi MSE.
A 4. ligás elitbajnokság 7. fordulójában ma 16 órától:
Segesvári CSM – Marosvásárhelyi CSM; szombaton 11től: Nyárádtői Unirea – Ákosfalva, Marosszentkirály-Náznánfalva – Szováta, Kutyfalva – Marosoroszfalu, Dános –
Nyárádszereda, Marosludas – Marosvásárhelyi Atletic,
Nyárádtői Viitorul – Nagysármás (Dózsa György-i pálya).

A női 2. liga I. csoportjának 4. fordulójában, vasárnap
11-től: Konstancai Selena – Marosvásárhelyi Ladies,
Szászrégeni Viitorul – Jászvásári Navobi (Avântul-pálya).
KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga C értékcsoportjának 2. fordulójában vasárnap 17 órától: Marosvásárhelyi
CS Municipal – Máramarosszigeti CSM.
A női Nemzeti Liga B értékcsoportjának 2. fordulójában,
szombaton 15 órától: Bukaresti Rapid – Marosvásárhelyi
CS Municipal.
KÉZILABDA. A női A osztályú bajnokság D csoportjának 5. fordulójában, vasárnap 14.30 órától: Resicabányai
CSU – Marosvásárhelyi CSM.
A férfi A osztályú bajnokság D csoportjának 4. fordulójában, ma 18 órától, a Radu Voina csarnokban: Segesvári
HCM – Székelyudvarhelyi Szejke.

Gyergyószentmiklósi fiatalok Izlandon. Magyari Pál és
Burján Anna a közös kalandokról mesél az Üzenet szeretettel című műsorban vasárnap 13.30 órakor. A Sztárnaptár
rovatban pedig Sebestyén Kinga, a Nőileg magazin felelős
kiadója osztja meg gondolatait.
Vasárnap 16 órától ismét jelentkezik a Kincsesládánk,
Erdély, amelyben múlt és jelen összefonódik. A műsor ez-

úttal a csíkszeredai könyvkiadást követi nyomon a 17. századtól napjainkig.
A Hitélet október 14-i adásában olyan lelkipásztorokat
és gyülekezeti tagokat ismerhet meg a néző, akik 1568 kilométert motoron tettek meg, így erősítve az egymás iránti
tiszteletet, elfogadást és szeretetet. Szabadság, mégpedig
két keréken guruló! – vasárnap 17.30 órakor.

Vasárnapi színes műsorkínálat az Erdély Tv-ben

RENDEZVÉNYEK

Jubileumi ünnepség

A segesvári Gaudeamus Alapítvány és a Kikerics Kulturális Egyesület idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
Ebből az alkalomból az alapítvány és az egyesület október 26–28-a között közös ünnepi rendezvénysorozatot
szervez. A jubileumi találkozó a segesvári Gaudeamus
Házban kezdődik október 27-én 11 órától.

Régiséggyűjtők vására

Október 13-án, szombaton 7–14 óra között a Maros Megyei Bélyeggyűjtők Egyesületének szervezésében régiségvásárra kerül sor a marosvásárhelyi Mihai Eminescu
Kulturális Központban. A régiséggyűjtők bélyegek, pénzérmék, jelvények, kitüntetések, térképek és különféle
egyéb régiségek közül válogathatnak.

Előadás a nők helyzetéről

A Női Akadémia szervezésében október 17-én, szerdán
17.30-kor Hegedűs Csilla, az RMDSZ ügyvezető alelnöke
Tűsarkon – megbírjuk vagy kibírjuk? címmel tart előadást
az erdélyi nők közéletben és politikában való alulreprezentáltsága kapcsán a marosvásárhelyi Köpeczi–Telekiházban (Forradalom utca 1. szám, I. emelet). Az előadásra elsősorban a közélet iránt érdeklődő nőket várják.
A belépés ingyenes, a szervezők adományokat elfogadnak, a begyűlt összeget további rendezvények szervezésére fordítják.

Egymillió csillag a szegényekért

A Gyulafehérvári Caritas szervezésében ma 18 és 20 óra
között zajlik az Egymillió csillag a szegényekért szolidaritási akció. A gyertyagyújtásra Marosvásárhelyen a Színház téren, Marosszentgyörgyön a Szent György,
Szovátán a Petőfi Sándor téren, Erdőszentgyörgyön a művelődési ház előtt kerül sor. Az akció lehetőséget nyújt arra,
hogy a lakosság egy gyertya meggyújtásával és pénzadománnyal fejezze ki együttérzését a nélkülözőkkel.

A Ceauşescu-rendszer
magyarságpolitikája

Folytatódik az RMDSZ, a Kós Károly Akadémia Alapítvány és a Szacsvay Akadémia nagy sikerű történelmi előadás-sorozata. A következő előadásra október 16-án,
kedden 17 órai kezdettel kerül sor a marosvásárhelyi Bernády Házban A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája
címmel. Előadó: Novák Csaba Zoltán történész, az
RMDSZ szenátora.

Szovátai tökfesztivál

A hét végén, október 12–14. között ötödik alkalommal
szerveznek tökfesztivált Szovátán. Ma délután ifjúsági és
néptáncprogramok zajlanak, és sor kerül az Egymillió csillag a szegényekért jótékonysági akcióra. 19 órától a Lady
& The Tramps koncertezik. Szombaton néptáncelőadások
lesznek, 15 órakor felvonulnak a királyok és királynők, 17
órától hőlégballon-parádé lesz, 19 órától Homonyik Sándor énekel. Vasárnap 19 órakor a Bekecs néptáncegyüttes Ember az embertelenségben című előadását mutatja
be, 20 órakor a korondi fúvószenekar lép közönség elé.
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Feloldhatják a volt kolozsvári magyar alpolgármester
nemzetbiztonsági megfigyelésének a titkosságát

A román legfelsőbb bíróság kezdeményezte Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármester nemzetbiztonsági
okokból
végzett
megfigyelése
titkosításának a feloldását abban a perben, melyet
befolyással való üzérkedés és pénzmosás vádjával
indított ellene a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA).

A legfelsőbb bíróság szerda este közölte honlapján döntéseit azokkal a kérésekkel kapcsolatban, amelyeket a vádlottak
a másodfokú eljárás elindításakor fogalmaztak meg. A bíróság
részben jóváhagyta, részben elutasította ezeket a kéréseket.
A bírák egyhangú döntésével a bíróság elfogadta, hogy kezdeményezze a Horváth Anna ellen 2016 februárjában elrendelt nemzetbiztonsági megfigyelés titkosságának a teljes
feloldását. Elfogadta ugyanakkor, hogy szakértővel vizsgáltassák meg annak a lehallgatott beszélgetésnek a hangfelvételét, melyre a vád épül, valamint azt is, hogy készüljön új
román fordítás a beszélgetésről. A legfelsőbb bíróság a védelem egy tanújának és Horváth Annának az újbóli meghallgatását is jóváhagyta.
Elutasították viszont a bírák a vád alapját képező hangfelvétel újbóli nyilvános meghallgatását, a vádhatóság által használt fordítás készítőjének és további tanúknak a

meghallgatását, valamint annak a megvizsgálását, hogy a
Román Hírszerző Szolgálat (SRI) beavatkozott-e az eljárásba
a vádemelés után.
A legfelsőbb bíróság a védelem olyan kéréseit hagyta jóvá,
amelyeket az alapfokon eljáró Kolozsvári Táblabíróság elutasított.
A romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) 2016 októberében rendelt el nyomozást Horváth Anna ellen. Amint a
bíróságra 2016 decemberében benyújtott vádiratból kiderült:
Horváth Annát nemzetbiztonsági okokból több hónapon át
megfigyelte a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), és ennek
során hallgatták le egy olyan kávéházi beszélgetését, amelyet egy kolozsvári magyar üzletemberrel folytatott. A vádirat szerint az alpolgármester hatvan fesztiválbérletet
fogadott el a 2016. júniusi választási kampányban tevékenykedő önkéntesei számára, cserében pedig megsürgette egy
építési engedély kiadásához szükséges jóváhagyások kibocsátását.
Az elsőfokú eljárásban a Kolozsvári Táblabíróság márciusban két év nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a
volt alpolgármestert, aki 2017 tavasza óta a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) önkormányzatokért felelős
ügyvezető alelnökeként tevékenykedik.

Az EU tovább szigorítja
a pénzmosás elleni szabályokat

Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi
minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új
irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni
a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására
használhatnának fel – közölte az uniós tanács csütörtökön.

Az új intézkedések közé tartozik a minimumszabályok
megállapítása a pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények meghatározására és a szankciókra vonatkozóan. A
pénzmosás büntetési tételének felső határa négy év szabadságvesztés lesz, és a bírák ezen felül további szankciókat
és intézkedéseket szabhatnak ki, például elrendelhetik az
elkövetők ideiglenes vagy végleges kizárását közbeszerzésekből, vagy pénzbírságot is kiszabhatnak. Súlyosbító körülménynek kell majd tekinteni, ha a pénzmosást

bűnszervezetben, illetve egyes szakmai tevékenységek gyakorlása során követték el.
Új az a lehetőség, hogy bizonyos pénzmosási tevékenységekért jogi személyek is felelősségre vonhatók lesznek, és
többféle szankcióval sújthatók. Ilyen lehet egyebek mellett a
kizárás az állami támogatásokból, igazságügyi felügyelet alá
helyezés vagy a bíróság által elrendelt felszámolás.
Az új jogszabály megszünteti a határokon átnyúló igazságügyi és rendőrségi együttműködés előtt álló akadályokat a
nyomozásokra vonatkozó közös rendelkezések megállapításával. A határokon átnyúló ügyeket illetően az új irányelv tisztázza, hogy melyik tagállam rendelkezik joghatósággal,
valamint hogy az érintett tagállamoknak milyen módon kell
együttműködniük és miként kell bevonniuk az uniós ügyészségi együttműködési szervezetet, az Eurojustot.
A tagállamoknak 24 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy
az irányelvet átültessék saját jogrendjükbe.

Súlyos veszteségeket szenvedett az ukrán hadsereg
a Donyec-medencében

A sajtóközlemény szerint az „orosz megszállók” 28-szor
nyitottak tüzet az ukrán állásokra, ebből 12-szer a minszki
egyezmények által tiltott nehéztüzérségi fegyverekkel.
A tüzérségi támadások következtében két katona halt meg
és három szenvedett sérüléseket. Két másik katona életét robbanószerkezet oltotta ki.
A felderítés jelentése szerint az ukrán fegyveres erők hat
„megszállót” semmisítettek meg és tízet megsebesítettek a
harcokban.
A parancsnokság beszámolója szerint tűz alá került az
EBESZ-megfigyelők egy járőrautója is a donyecki vízszűrő állomásnál, amikor a megszálló szakadár erők a
Kamjanka településnél lévő ukrán állásra nyitottak tüzet.
Tudtak róla, de figyelmen kívül hagyták, hogy a nemzetközi misszió éppen ellenőrzést végez a térségben – fűzte
hozzá az ukrán parancsnokság. Hír nem érkezett arról,

hogy az EBESZ-küldöttség tagjai közül bárki megsebesült
volna.
Csütörtökön a reggeli órákban háromszor nyitottak tüzet
az ellenséges erők az ukrán állásokra Mariupol térségében,
Hnutove és Sirokine körzetében, nagy kaliberű golyószórókkal és kézi lőfegyverekkel. Nehéztüzérséget ezúttal nem vetettek be, az ukrán fegyveres erők nem szenvedtek
veszteséget.
A szakadár donyecki DAN hírügynökség szerint az ukrán
hadsereg az elmúlt napban 22-szer sértette meg a tűzszünetet.
Ukrajnában február végén életbe lépett a Donyec-medence
Ukrajnába történő visszaintegrálásáról szóló törvény, amely
Oroszországot agresszor, megszálló államnak, a szakadár ellenőrzés alatti településeket ideiglenesen megszállt területeknek, az ukrán hadsereggel szemben álló fegyveres erőket
pedig terrorista és orosz megszálló csapatoknak minősítette.
A jogszabály alapján az addig terrorellenesnek nevezett belügyi művelet fokozatosan, április végétől pedig hivatalosan
is katonaivá alakult át, és új neve „Egyesített Erők Művelete”
lett.

Vihart kavart Izraelben Lucy Aharis népszerű arab újságírónő és tévés műsorvezetőnő Cahi Halevi zsidó színésszel
kötött házassága – jelentette a Jediót Ahronót című újság
honlapja, a ynet csütörtökön.
„Nem hibáztatom Lucy Aharist, amiért elcsábította egy
zsidó férfi lelkét, hogy kárt okozzon államunknak, és megakadályozza zsidó utódok születését, a zsidó származás folytatását” – írta Oran Hazan, a Likud párt parlamenti
képviselője Twitter- és Facebook-bejegyzésében. „Éppen ellenkezőleg, örömmel fogadom, ha áttér a zsidó vallásra. Cahi
Iszlám Levit viszont hibáztatom, mert túl messzire ment a Faudával” – folytatta az ellentmondásos nézeteivel gyakran bírálatot kiváltó politikus a Faudára, a palesztin–izraeli
konfliktust bemutató, népszerű tévésorozatra utalva.
„Testvérem, lábalj ki belőle! Lucy, ne vedd személyes bántásnak, de tudd, hogy Cahi a testvérem, és Izrael népe az én
népem. Ne legyen több asszimiláció!” – zárta sorait Hazan.
Hasonlóképpen vélekedett a katonai rádióban csütörtök
reggel Arie Deri, a vallásos keletieket tömörítő Sasz pártot

vezető belügyminiszter, aki a vegyes házasságokból származó gyermekek nehézségeire hívta fel a figyelmet, és szintén Lucy Aharis zsidó vallásra történő áttérését
szorgalmazta.
Sztav Safír munkapárti képviselőnő pedig a közösségi médiában Oran Hazan bejegyzésére utalva azt írta: „Finoman
mondom: a bátor és jószívű Lucy Aharis jobban érti, hogy
mit jelent a zsidóság, mint az a személy, aki azt a szörnyű és
rasszista hozzászólást írta a Twitteren, amelyet kénytelen vagyok itt megosztani abban a reményben, hogy mindenki meglátja, milyen mocskot hozott otthonainkba (Benjámin)
Netanjahu” miniszterelnök – írta.
Szintén a házasságkötést bíráló politikusok ellen szállt
síkra Selly Jachimovics, a Munkapárt volt elnöke és Joel Haszon, a Cionista Tábor politikusa.
Az ifjú pár a lap értesülése szerint négyéves kapcsolat
után, néhány héttel ezelőtt határozott a házasságról, az esküvőt szerdán tartották meg. Viszonyukat mindeddig titokban
tartották éppen a zaklatásoktól való félelem miatt.

Súlyos veszteségeket szenvedett az ukrán hadsereg
a Donyec-medencében az elmúlt nap során: négy
katona vesztette életét és három megsebesült – jelentette csütörtökön az egyesített erők parancsnoksága.

Arab újságírónő zsidó színésszel kötött
házassága borzolja a kedélyeket Izraelben

Ország – világ
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Péntekről szombatra virradóra
leáll a BCR informatikai rendszere

A Román Kereskedelmi Bank (BCR) tájékoztatása
szerint az október 12-éről 13-ára virradó éjszaka, éjféltől hajnali 4 óráig nem lehet majd használni a BCR
által kibocsátott bankkártyákat sem a BCR hálózatában, sem más hálózatokban. Az említett időszakban nem működnek az automata pénztárablakok
(ATM), a multifunkcionális gépek (MFM) és a POSterminálok sem. (Agerpres)

Anyamedve és bocsai
Fogaras központjában

Egy anyamedvét és bocsait filmezték le Fogaras
város központjában. A csendőröket a 112-es sürgősségi hívószámon értesítették arról, hogy a városban
vadállatok kószálnak. A Brassó megyei csendőrség
tájékoztatása szerint a medve és két bocsa 4.30 óra
körül érkezett a város központjába. Csendőrök szálltak ki a helyszínre, fényjelzésekkel sikerült eltávolítaniuk onnan az állatokat, az Olt felé, a város kijárata
irányába hajtották őket. A csendőrök a környéken
maradtak, ám a medvék nem tértek vissza. (Mediafax)

141 kilométeres szakasz nyílik meg
a Segesvár–Piski vasútvonalon

Megnyitnak decemberben egy 141 kilométeres vasúti szakaszt a Segesvár–Piski útvonalon – jelentette
be szerda este Gavrilă Ion, a Román Vasúttársaság
(CFR RT.) vezérigazgatója. „Megnyitunk 141 kilométer vasutat a Piski–Segesvár vonalon, ahol a személyvonatok 160 kilométer/órával, a tehervonatok
pedig 120 kilométer/órával közlekedhetnek” –
mondta el az illetékes. A Piski és Segesvár közötti,
összesen 174 kilométeres vasútvonalat öt szakaszra
osztották fel, a korszerűsítési munkálatok mostanáig
94 százalékban valósultak meg. A CFR igazgatója
megjegyezte, a közlekedési infrastruktúrát érintő
munkálatok azért késlekednek, mivel a vasúttársaságnak az ellenőrző bizottságában helyet kapó alkalmazottaknak nincsenek meg a szükséges
kompetenciáik.

Házkutatás tüntetőknél

A bukaresti 1. kerületi törvényszék mellett működő
ügyészség ügyészei csütörtökön több házkutatást is
tartottak olyanoknál, akiket hivatalos személy ellen
elkövetett erőszak bűntettével gyanúsítanak az augusztus 10-i tüntetés ügyében. A gyanú szerint csendőröket ütöttek meg – közölte a fővárosi rendőrség.
A bukaresti 1. kerületi törvényszék bírájától kapott
házkutatási parancs alapján három személynél tartanak házkutatást az igazság felderítése érdekében.
(Mediafax)

Stagnál a három-, a hatés a kilenchavi ROBOR

A szerdai 3,17 százalékon stagnált csütörtökön a
háromhavi irányadó bankközi kamatláb, a ROBOR
3M, és a 6, illetve a 9 havi is követte a trendet, míg
a 12 havi ROBOR is tovább a növekedett – derül ki
a Román Nemzeti Bank (BNR) adataiból. A hathavi
irányadó bankközi kamatláb az előző napi 3,43 százalékon, a kilenchavi pedig 3,51 százalékon maradt,
míg tizenkéthavi irányadó bankközi kamatláb az
előző napi 3,55 százalékról 3,56 százalékra emelkedett. Mint ismeretes, a háromhavi ROBOR értéke
azért fontos, mivel ennek alapján számolják ki a változó kamatozású hitelek törlesztőrészletét, miközben a hathavi ROBOR-t a jelzáloghitelek
törlesztőrészletének kiszámításakor alkalmazzák. A
kilenchavi ROBOR-t a kereskedelmi bankok által
egy másik kereskedelmi banktól felvett kölcsön kamatjának kiszámításakor alkalmazzák.

Kalandra fel!

(Folytatás az 1. oldalról)
közömbösségén. Szemükre is vetette, hogy a fülük botját
sem mozdították erre az égbekiáltó „merényletre”. Ám,
mint mondta, nem hagyják magukat, új pártot hoznak
létre, amely majd megmutatja... Mert őket Băsescutól
Geoanăig és Iohannisig mindenki csak kihasználta. De
ennek már vége, többé nem hagyják majd kihasználni
magukat, és senki sem jut majd az ő hátukon hatalomra.
Pártot alakítani bárkinek jogában áll, sőt az új párttörvény értelmében akár három sörivó is elég hozzá.
Úgyhogy különös, hogy az említett politikai elemző
miért csinál ekkora ügyet az egészből.Vagy tán nem is
annyira különös? Mert egyrészt nyakig ülnek az adósságban, és figyelemelterelőnek is jó lehet egy ilyen hír,
mert amíg ezen csámcsognak, talán megfeledkeznek a
százmilliós elmaradás valóságáról. Mert ez a valóság.
De az is lehet, hogy kommentátorunkban újra felébredt a politikai kalandvágy, és ismét szeretne bekerülni
a történések sűrűjébe. Volt neki már saját pártja, volt
parlamenti képviselő, elnökjelöltek kampányfőnöke.
Vagyis pergő, pezsgő volt az élete. Megunhatta, hogy a
pályaszélről „okoskodjék”. Egy pártalapítás mindig jó
kaland, és még politikai tőkét is lehet remélni belőle az
elkövetkező esztendőkre.
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Magyar állami támogatással

(Folytatás az 1. oldalról)
ugyanakkor a törvénymódosítás,
aminek értelmében január 1-től állami támogatásban részesülnek a
bölcsődék is. A módosítás kezdeményezői több ízben hangoztatták,
hogy az állami támogatásnak köszönhetően az önkormányzatok, valamint az egyházak nagyobb
arányban fognak majd ilyen jellegű
intézményeket létesíteni, ugyanis
országos szinten gondot jelent a
bölcsődék hiánya.
A gondnok elmondta, bár szerettek volna egy több csoport befogadására
alkalmas
intézményt,
helyszűke miatt harminc férőhelyes, azaz két csoporttal működő
bölcsőde épül majd a Bolyai utca
23. szám alatt, ahol az egyház rendelkezik egy erre alkalmas területtel. A helyszínen jelenleg az
Unitarcoop Alapítvány székhelye,
illetve lelkészi lakás van kialakítva.
Egyszintes épület lesz, a gyerekek
étkeztetését cateringrendszerben
oldják meg, mivel a saját konyha
magával vonná a személyzet létszámának növelését, ugyanakkor az
egyes helyiségek kialakítását illetően is bonyolítaná a folyamatot.
– Két tervváltozat készült, ezek
közül fogunk egyet kiválasztani.
Szakembereket vontunk be, és előzőleg ellátogattunk több, újonnan

épített bölcsődébe, így próbáltunk
ötleteket meríteni, és felmérni, mire
kell figyelnünk, melyek a pozitív,
illetve negatív tapasztalatok, hogy a
hibákat megpróbáljuk elkerülni.
Kolozsváron is jártunk egy egyházi
bölcsődében, de ami a legközelebb
van hozzánk, és egyben a legújabb
is, az a marosszentgyörgyi, amit a
helyi önkormányzat üzemeltet. Itt
többször is jártunk megnézni, hogyan működik. A marosszentgyörgyi minta alapján becsültük fel a
személyzet létszámát, mintegy
nyolc-tíz főt kell majd foglalkoztatni – mutatott rá a gondnok.
A Bolyai téri unitárius egyházközség megkapta a magyar államtól
a bölcsődeépítésre elnyert támogatást, a mintegy 450 ezer eurónak
megfelelő forintot. Jelenleg a tervezés zajlik, és reményeik szerint kora
tavasszal nekifognak az építésnek.
Azt szeretnék, ha 2019 szeptemberében már tudnák fogadni az aprónépet az új bölcsődében.
Az építkezés idejére el kell majd
költöztetni az Unitarcoop Alapítványt, viszont a munka befejeztével
mindenképpen szeretnének számukra is helyet adni a szóban forgó
helyszínen, ugyanis fontos szempont az egyházközség számára,
hogy az idősekkel való foglalkozásoknak a továbbiakban is teret tudjanak biztosítani.

Magyarok
a román nemzetállamban
Riportpályázat

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) riportpályázatot hirdet Magyarok a román
nemzetállamban címmel.
Irányadó kérdéskör: Milyen következményekkel járt Erdély Romániához csatolása az itteni
magyarokra nézve? Hogyan ítélik
meg a jelenlegi helyzetüket? Miként viszonyulnak a szülőföldhöz
és a nemzeti önazonossághoz?
Van-e közösségi jövőképük? Látnak-e megoldást gondjaikra, és
miként lehetne azt megvalósítani?
Bárki pályázhat, életkortól, lakhelytől és állampolgárságtól függetlenül.
Benevezni csak eddig meg nem
jelent írásokkal lehet.
A riportnak a megadott témát
kell feldolgoznia, terjedelme nem
haladhatja meg a tízezer betűhelyet.
Az íráshoz nyolc, a tartalomhoz
szorosan kapcsolódó fényképet is
kérünk.
A beérkezett pályaműveket öttagú szakmai testület bírálja el: Farkas Árpád Kossuth-díjas író, költő,
műfordító, a bírálóbizottság elnöke,
Farcádi Botond, a Háromszék főszerkesztője, Galbács Pál, az
SZMÚE alelnöke, Karácsonyi
Zsigmond, a Népújság főszerkesz-

tője és Sarány István, a Hargita
Népe főszerkesztője.
A pályázati eredményt 2019. január 14-én, hétfőn tesszük közzé.
Az első helyezettet 500 (ötszáz),
a második helyezettet 250 (kétszázötven), harmadik helyezettet pedig
150 (százötven) euróval díjazzuk.
A nyertes pályamunkák a Brassói
Lapokban, valamint a Hargita
Népe, Háromszék és Népújság megyei napilapokban jelennek meg.
A díjak ünnepélyes átadása Sepsiszentgyörgyön a magyar kultúra
napján, 2019. január 22-én, kedden
lesz.
A pályaműveket 2018. december
14-ig fogadjuk el PDF formátumban, egy szintén PDF formátumban
megírt levél kíséretében, Bedő Zoltán
SZMÚE-elnök
címére:
bezo59@freemail.hu
A levélnek a következő adatokat
kell tartalmaznia: család- és keresztnév, születési év, lakhely, email-cím, telefonszám, aláírás. Az
adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át.
Az aláíratlan riport, illetve levél,
a kért adatok hiánya, a beküldési
határidő túllépése, valamint a megadottól eltérő téma esetén a pályamunkát nem vesszük figyelembe.
Székelyföldi Magyar
Újságírók Egyesülete

A szállítók felfüggesztették
az általános sztrájkot

A szállítók csütörtökön kora délután felfüggesztették az általános
sztrájkot azt követően, hogy ígéretet kaptak arra, hogy problémáikat
keddi ülésén tárgyalni fogja a parlament – közölte a Román Szállítók
Szövetsége (FORT). Augustin Hagiu, a FORT elnöke azt nyilatkozta,
hogy nem kérik a szakminiszter lemondását, de közvetlen párbeszédet
szeretnének folytatni vele.
A szállítók csütörtökön hajnalban léptek sztrájkba, és azt követelték,
hogy a közlekedési minisztérium vonja vissza a szállítás megszervezésére
vonatkozó jogszabályt módosító rendeletét. A FORT meglátása szerint a
vonatkozó rendelet „egy atombomba, amely a levegőbe röpíti a román
szállítási piacot, és káoszt okoz”.

Nemzetközi szakértői csoport dolgozik
a Minority SafePack jogszabályjavaslatain

Brüsszelben került sor szerdán, október 10-én
a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezés első szakértői találkozójára. A különböző uniós országokból érkezett, több
szakterületet képviselő tizennyolc szakértő
azzal a céllal találkozott, hogy az európai kisebbségvédelmi kezdeményezés kilenc pontja
alapján jogszabálytervezeteket dolgozzon ki.
A találkozón a munkamenetről egyeztettek,
és létrehozták a munkacsoportokat a részletes törvényjavaslatok kidolgozására. Az eseménynek a FUEN brüsszeli irodája adott
otthont.

„A szakértői találkozó újabb fontos lépés végső célunk, az uniós kisebbségvédelmi kerettörvény megszületése
irányába.
Németországi,
dél-tiroli,
magyarországi, szlovákiai, lettországi és romániai
szakemberek dolgoznak rajta, s ha szükséges, újabb

szakértők csatlakoznak. Megnyugtató, hogy ilyen felkészült, nemzetközi szinten elismert szakértői csapat
dolgozik a jogszabálytervezeten. A Minority SafePack
jó kezekben van. Stratégiánk azt a célt szolgálja, hogy
a polgárok aláírásaival a lehető legjobb eredményt
érjük el. Az 1 128 385 hitelesített támogatói aláírás
mellett konkrét jogszabálytervezeteket fogunk letenni
az Európai Bizottság asztalára, hogy senki se állíthassa azt, hogy kéréseink nem valósíthatók meg a gyakorlatban” – nyilatkozta Vincze Loránt, a FUEN
elnöke.
A Minority SafePack európai kisebbségvédelmi kezdeményezés uniós védelmet és támogatást kér az őshonos kisebbségek számára nyelvük és kultúrájuk
megőrzése érdekében. A kezdeményezés kilenc javaslatot tartalmaz a kisebbségi nyelvhasználat, az oktatás
és kultúra, a regionális politikák, a jogegyenlőség, a
média és a regionális támogatások terén.

Bodor Péter-emlékszobát nyitnak

főterét díszítő zenélő kutat Bodor Péter építette, ennek
hasonmása ma Budapesten, a Margitszigeten található.
Az emlékszoba az Erdőszentgyörgyön született ezermester emlékét hivatott őrizni, de ugyanakkor gazdagítja a kisváros turisztikai vonzerejét is. A szükséges
anyagiakat az egyesület a lakosság kétszázalékos adófelajánlásából, illetve magánszemélyek adományából
Gligor Róbert László
teremtette meg.
A jövő szombati megnyitóra a Székelyföld Napok
A Bodor Péter Művelődési Egyesület idén áprilisban emléktábla állításával örökítette meg névadója em- keretében kerül sor, amikor Erdőszentgyörgy megszerlékezetét, és már akkor megfogalmazódott az igény, vezi az Örökségünk: a múlt és jövő találkozása nevű
hogy a város szülöttének emlékszobát kellene beren- eseményt. Ebből az alkalomból a kisváros önkormánydezni. A bemutató anyag összeállításában oroszlánrészt zata a település másik neves szülöttéhez, Rhédey
vállalt a marosvásárhelyi Buksa Éva Mária nyugalma- Claudiához kapcsolódó konferenciát is szervez a kaszott tanárnő, író. Februárban az egyesület a sepsiszent- télyban, ahol Fehér János művészettörténész ismerteti
györgyi Maketo céggel szerződést is kötött, a grófi családdal és a szentgyörgyi kastéllyal kapcsomegrendelve Bodor zenélő kútjának makettjét. Ez latos kutatásai pillanatnyi eredményeit, ezt követően
szeptemberben el is készült, és a székely ezermester pedig dr. Kinda István néprajzkutató ismerteti a terveéletét és munkásságát bemutató tablók is készen állnak. zett Rhédey-kiállítás fejleményeit. Csibi Attila Zoltán
Amint az egyesületet vezető Kovrig Magdolna nyu- polgármester közleményében örömmel adja tudtul,
galmazott tanárnőtől megtudtuk, az emlékszobát a hogy az eltelt egy év alatt az erdővidéki művészettörRhédey-kastély földszintjén, a turisztikai információs ténésznek sikerült is fellelnie néhány, eddig számunkra
iroda szomszédságában rendezik be, és itt helyezik el ismeretlen érdekességet. „Nagy örömünkre sikerült
a kút jól sikerült mását is. A valamikor Marosvásárhely megtalálni Rhédey Claudia saját kezűleg írt, német
nyelvű naplóját egy németországi levéltárban” – számolt be az
elöljáró, hozzátéve,
hogy a konferencia ötlete is azért született,
hogy az elért kutatási
eredményekről a nagyközönség is tájékozódhasson. Az érdeklődők
jövő szombaton választ
kaphatnak a két szakembertől a Rhédey család
témájában
felmerülő kérdéseikre
a délelőtt 10 órától
kezdődő konferencián,
amelyen Nagy Andrea
is előadást tart a szászokról és szomszédsáÁprilisban emléktáblát avattak, jövő héten emlékszobát nyitnak Bodor Péter tiszteletére
Fotó: Átyin Andrea Kata/archív gaikról.
Jövő szombaton emlékszobával és egyben új
turisztikai látványelemmel bővül Erdőszentgyörgy: ezentúl nemcsak megemlíthetik a látogatóknak, hogy itt született Bodor Péter
ezermester, hanem be is tudják mutatni
életét és munkásságát.
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A sárpataki vesszőbútor-készítés atyja

mózeskosarat és macskakosarat is rendeltek
tőle. A vesszőbútorok közül a legkelendőbbek a teraszra készített asztal négy székkel,
de ágyat, foteleket, fogast, cipőtartót is
szép számban készített a 85 éves kézműves.
Amikor a gyermekkoráról kérdezem, legyint. „Akkor más világ volt” – mondja. Szegénységben éltek, a háború helyi
eseményeire egészen jól emlékszik. Bunkert
építettek, ha repülő közeledett vagy ágyúdörgést hallottak, bebújtak a föld alá. „Cigányokat is vittek a frontra, 3-4 ember meg is halt,
többen fogságba estek. Apámat is behívták
1943-ban, Marosvásárhelyen kellett jelentkezzen. Onnan Nyárádszeredába vitték, ahol
a parancsnok sorra kérdezte őket, hogy kinek
hány gyermeke van. Apámnak volt a legtöbb
a frissen bevonultak közül, így hazaküldték.
Egyik testvérem úgy halt meg, hogy a háború
után egy fegyvert talált, s azzal játszott” –
emlékezik vissza.

Marossárpatakon hagyománya van a
kosárfonásnak és a vesszőbútor-készítésnek. Kosarakat bizonyára már
két-háromszáz évvel ezelőtt is fontak
a település roma nemzetiségű lakói, a
vesszőbútor a múlt század hetvenes
éveiben jött be divatba. A 85 éves
Punka (Pálmás) Mihályt akár a helyi
kosárfonás és vesszőbútor-készítés
atyjának is nevezhetjük, hiszen a mai
generáció szinte kivétel nélkül
tőle sajátította el a mesterség csínjátbínját.

Berekméri Edmond

Mihály bácsi szerény mesterember, nem a
szavak embere. Amikor a mestersége felől
kérdezem, a szaktudás mellett a jó minőségű
vesszőt említi. A kosárfonás alapanyaga a
fűzfavessző, szaporítása tavasszal dugványozással történik. „Kosarat itthoni vesszőből is
lehet csinálni, de a bútornak valót Kolozs megyéből hozzuk. Egy nagyobb területet vásároltunk meg tízen, onnan vágjuk és szállítjuk
haza a minőségi fűzfavesszőt. Az egyszerű
kukoricaszedő kosárhoz szükséges vesszőt
legtöbb esetben nem tisztítjuk meg a hajától,
hanem hajastul fonjuk bele a kosárba. Amiből
bútorokat tervezünk, azt feldolgozás előtt
meg kell főzni, majd megtisztítjuk a hajától,
és így fehér vagy sárgásvörös színt kap, fajtától függően” – vezet be a szakma rejtelmeibe Mihály bácsi, aki szerint a marossárpataki
Szerbia nevű romanegyedben legalább 25-30
ember tud kosarat fonni. A bútorkészítők
száma kevesebb, de van néhány ügyes fiatal,
aki elsajátította a szakmát. Ezeket szinte kivétel nélkül Mihály bácsi tanította. „Eljöttek
hozzám, s arra kértek, hogy engedjem meg,
hogy egy-két napig mellettem dolgozhassanak. Ott maradtak, figyelték a kezemet. A
legfontosabb kellék a mester kézügyessége.
A tehetségesebbekből kiváló szakember lett,
jól megélnek a fonásból. Olyanok is vannak,
akik csak az eladással foglalkoznak, mégis ők
keresik a legtöbb pénzt. Megveszik a bútort
itthon, aztán teherautóval viszik a határ szé-
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Kisebb egészségi problémái vannak, de
nem panaszkodik. Feleségét 13 éve veszítette
el, azóta ő főz, rendezi magát. Gyermekei
már régen kirepültek a családi fészekből,
egyedül él. A reggeli felkelés után, evés előtt
mindig megiszik egy pohárka gyümölcspálinkát, mert úgy szokta meg, s jólesik. Kedvenc étele a hagymás tokány puliszkával,
savanyúsággal. Testvérei közül még öt van
életben, kettő Marossárpatakon él. „Nem
lenne jó, ha az emberek tudnák, hogy mikor
halnak meg. Sok gonosz ember halála előtt
megölné a haragosát... A szerbiai romák
közül sokan lettek Jehova tanúi, de én megmaradtam reformátusnak. Valamikor régen
megkereszteltek, konfirmáltam, nem hagyom
a vallásomat” – jelenti ki határozottan. Aztán
a karórájára pillant, menni készül. A kosarat
anyósom fizeti, krumplit ad cserébe. Mihály
bácsi megköszöni, majd korát meghazudtoló
fürge léptekkel indul hazafelé az esti szürkületben. Nem várja otthon senki, mégsem panaszkodik, nem kesereg. Talán a munka
szeretete tartja életben...

léig, és ott értékesítik” – tájékoztat a mester.
A fonáshoz különböző eszközök, szerszámok szükségesek. Ilyen a főzőüst, gyalu,
metszőolló, kés. Felhasználás előtt áztatni
kell a vesszőt, hogy megpuhuljon és hajlékonyabb legyen, mert úgy könnyebb vele dolgozni. Egy nap 3-4 kosarat is el tud készíteni,
egy átlagos kosár kb. 3 óra alatt lesz meg.
Először a fenék készül el, aztán oldalkarót
tesz be a fenékbe, amely az alapváza a kosárnak. Az aljától folyamatosan vesszőgyűrűket
helyez egymásra, s mikor berakja, formálja
is ezeket. A kosár közepe táján díszítésként
néha más szerkezetű, esetleg színárnyalatú
sorok következnek. A felső rész elkészítése
után jön a szegés, amely lezárja a kosarat,
végül pedig füleket csatol hozzá. A kukoricaszedő kosár mellett gyakran készít piaci kosarat, virágkosarat, ruháskosarat, de

Magánalapítású művészeti múzeum Bukarestben

Csaknem száz éve először alapítottak magánmúzeumot Bukarestben, és több évtizede először
nyílt kiállítóhely egy kifejezetten
erre a célra kialakított új épületben a román fővárosban.

A Kortárs Művészeti Múzeum
(Muzeul de Artă Recentă – MARe)
elsősorban az utóbbi fél évszázad
román képzőművészetének bemutatására vállalkozik a bukaresti Primăverii (Tavasz) negyedben, egy újonnan
elkészült, labirintusszerű, ablak nélküli szűk folyosókat korszerű kiállítóterekkel
ötvöző
ötszintes
épületben.
Az egykori Ceausescu-rezidencia közelében található, 1200 négyzetméternyi
kiállítási területtel rendelkező kulturális
intézmény építészetileg is szervesen
kapcsolódik a kommunista múlthoz: az

épület annak az 1939-ből származó villának a helyén áll, amelyet a sztálinista korszak rettegett ideológusa,
Ana Pauker román külügyminiszter
használt, a múzeum építői pedig megőrizték az alapozás egyes részeit, köztük az alagsorban kialakított bunkert,
amelyből hangszigetelt nézőteret alakítottak ki.
A MARe első két szintjén állandó tárlat kapott helyet Korlátolt felelősségű
stilisztikai változatosság címmel,
amelyet román képzőművészek 1965 –
a kommunista rezsim kulturális „nyitása” – után készült, „tűrt” vagy „támogatott” kategóriába tartozó alkotásait
mutatja be.
„A MARe kritikai betekintést nyújt
abba, milyen kockázatokat vállaltak,
milyen sikereket értek el és milyen
kompromisszumokat kötöttek a kom-

munista diktatúra idején, illetve az
annak 1989-es bukása utáni években alkotó román művészek” – idézte a
Mediafax hírügynökség Erwin Kesler
múzeumigazgatót, aki évek óta gondozza és az ország számos városában kiállította a MARe fő mecénásának
számító Roger Akoury libanoni üzletember műgyűjteményét.
A további szinteken a Mennyország a
pokolban című, húsz román képzőművész vallásos témájú alkotásait bemutató időszakos tárlat kapott helyet. Bár
a MARe elsősorban a román kortárs
művészet megismertetését célozza,
évente három elismert külföldi művészt
is meghívnak kiállítani. Elsőként Jeff
Wall kanadai fotóművész munkásságából nyújtanak ízelítőt a bukaresti közönség számára: a MEN című kiállítás
2019. január 28-ig látható.
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A természet kalendáriuma (CCCXXVIII.)

Kiss Székely Zoltán

Október közepe. Szinte átmenet nélkül
nyárból ősz lett.
A későre kinyúlt száraz és meleg nyár után
csupán kevés eső kellett, máris gombák megszámlálhatatlan sokasága próbálkozik a spóraképzéssel. Mai sétánkon egy különleges
gombanemzetségre, a Hericium nemre hívnám fel figyelmedet, kedves Olvasóm.
A Magyar Mikológiai Társaság szavazásán
2018-ban a süngomba a honi csillaggomba
és a disznófülgomba elől vitte el a pálmát.
Háborítatlan, üde bükk- és tölgyerdőkben
terem. Szaprobionta, korhadékbontó faj.
Ritka. Különleges megjelenése, ehetősége és
gyógyhatása miatt gyűjtik. Termeszthető. A
hagyományos kínai népgyógyászatban nemcsak aromái, hanem gyógyító tulajdonságai
miatt is becsülik. Baktériumölő, immunerősítő. Gyomornyálkahártya-gyulladás vagy
gyomor- és bélfekély esetén is használják, a
gyomor-bélrendszeri daganatos betegségek
kezelésében lehet kiegészítő szerepe. Kiegyensúlyozó hatása van. Stressz és különböző megterhelések esetén is használható.
Fiatalon hófehér színéről és jellegzetes festőecset szerű megjelenéséről könnyen felismerhető. Ráadásul nem éppen apró termetű,
a 20-25 cm-es példányok még nem is számítanak igazán termetesnek, ha megfelelő időjárás
és
elegendő
tápanyag
áll
rendelkezésére. Sötét erdők kidőlt fáin meszszire fehérlik a gomba termőteste. Leginkább
az őszi hónapokban, szeptembertől novemberig jelenik meg ebben a formájában, de a
gombafonalak ezt megelőzően és a termőtest
elérése után is ott vannak a holt faanyagban.
A gomba elsőként a kérgen kívül egy vékony fehér rétegként jelenik meg, majd a termőtest viszonylag gyorsan, napokon belül
kifejlődik. „Tüskéi” hosszúak, vékonyak,
puhák, s mindig lelógók, mint a szomorúfűz
ágai. A számtalan tüskét viselő termőtest
egyetlen tőről fakad, ahol a szövedék áttörte
a táptalajul szolgáló fa kérgét. Miután spórái
beérnek, színe is változik, a szép fehér húsból
először sárgás piszkosfehér, majd drappos árnyalatú lesz, ilyenkor már inkább ázott pulikutyaszerű, és az illata sem az a kimondottan
kellemes. Őszi esők hiányában a gomba nem
tudja a spóratermelési folyamatot befejezni,
termőteste ilyenkor beszárad, elhal. A fagyra
is érzékeny, ilyenkor a gyengébb részek
szinte folyóssá válnak, annyira meglágyulnak, s ezzel együtt növekedésük is leáll.
Rokon fajai a petrezselyemgomba (Hericium coralloides) és a tüskés sörénygomba
(Hericium cirrhatum). Utóbbi szintén a ritka,

védendő gombák táborát erősíti, így ha a
nemzetség ízére vagyunk kíváncsiak, inkább
a petrezselyemgombával próbálkozzunk.
Egyébként valamennyien jóízű, ehető, finom
fűszergombák. A nemzetség ízvilágára jellemző zöldséges jegyek a petrezselyemgombában érződnek a legerősebben, nem
véletlenül viseli ezt a nevet. Nem is készíthető belőle önálló étel, ahhoz túlságosan karakteres, más gombaételekben, ragukban,
levesekben, húsok kísérőjeként szokás felhasználni. Ízét szárítva is jól megőrzi, de

Sötét erdő kidőlt fatörzsén messzire fehérlik a petrezselyemgomba

Az ötlábú szék - Vályi Gyula Weszely Tibor mentette széke

ebben az esetben jól meg kell főzni, mert kiszárítva drótkeménységűvé válik. A petrezselyemgomba a süngombával ellentétben nem
olyan jól fésült, az ágai-bogai teljesen összevissza állnak, ennek megfelelően a levéldarabkák és egyéb szennyeződések is jobban
meg tudnak ülni a belsejében.
Október közepe. Belegyalogolunk lassan
az őszbe. 105 éve, 1913. október 13-án halt
meg Vályi Gyula.
„ötlábú szék(…), Vályi Gyula csináltatta
…a sánta lába miatt” – írja Weszely Tibor, a
’83-ban megjelent Vályi Gyula élete és munkássága monográfia szerzője.
Dózsa György 9. rendű unokaöccse 1855.
január 25-én született Marosvásárhelyen. 3
éves korában lábát törte; a hibás orvosi kezelés nyomorította meg. 1861-től a vásárhelyi
református kollégium diákja; már akkor jelentkezett látóideg-sorvadása. 1873-tól az
előző évben alapított kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem matematika és természettudományi karának hallgatója.
„…az öreg Vályi, amint …beszél volt tanáráról, Bolyai Farkasról, …mutatva a Tentamen-példányt a mester dedikációjával.
Abból …vált előttem világossá, hogy Vályi
Gyula miért választotta éppen a matematikai
tudományok művelését” – írta Réthy Mór.
A XIX. század utolsó évtizedeinek legnagyobb kihívása a repülés volt. De a tökéletes
légcsavar megtervezéséhez hiányzott a matematikai elmélet. Vályi, megalkotva a másodrendű parciális differenciálegyenletek elméletét
– ez a doktori tézisének témája –, matematikailag írta le a légcsavar aerodinamikáját.
1881-ben a matematikai tudományok doktora s a kolozsvári egyetem tanára lett.
Kutatási területei: parciális differenciálegyenlet, projektív és analitikus mértan, elemi
matematika, számelmélet. Szénássy Barna
szerint „…munkásságának köszönhető, hogy
…Kolozsvár a Bolyai-kultusz fellegvára lett”.
1911-ben szembetegsége miatt nyugállományba vonult. 1913-ban halt meg.
„Gyönge testben erős lélek… – mondta
volt Réthy Mór emlékbeszédében a Magyar
Tudományos Akadémián 1915-ben – és
bízom benne, olajfestményed díszíteni fogja
majdan ez Akadémia csarnokait.”
Aztán jött az első világégés…

nagyobb székely matematikus szobrának a leleplezésére” Marosvásárhelyt – írta Weszely
Tibor. Alkotója Miholcsa József.
A másik marosvásárhelyi, kinek helye van
A természet kalendáriumában, s ki méltán
szobrot érdemelne városunkban, Borosnyai
Lukáts János főiskolai tanár. 81 éves korában, 1848. október 15-én költözött ki a református temetőkertbe. A ’48-as zavaros idők
forgatagában lezajlott gyászszertartás egyszerű volt, mert a tanári karnak még ideje
sem volt arra, hogy ősz nesztorának végtisztességén megjelenhessen. Tanulmányait szülővárosában kezdte, ugyanott 1791-ben a
poétikaosztály vezetésével bízták meg. Ezt
követően Genfben és Bernben folytatott
egyetemi tanulmányokat, különösen francia
nyelven. 1797. szeptember 9-től a marosvásárhelyi református kollégiumban kapott állást, ahol az újonnan bevezetett természetrajz
első tanára lett. 1813-16 között Bolyai Jánost
is tanította. A leckéket a jobb memorizálás érdekében versbe foglalta. A Rövid természethistória, melyet a tanuló gyermekek
számára készített és elméjekhez alkalmaztatva, rövid kérdésekben és versbeli feleletekbe foglalva kiadott című művének részlete
1826-ban jelent meg nyomtatásban. Tíz évre
rá adta ki a Májusi bokréta, vagyis füvésztudomány című munkáját. De eme műve, nem
különben a Régi és új Vásárhely Vagyis az
Erdély országi nagyfejedelemségben lévő
szabad királyi mező-városnak, Marosvásárhelynek körülményes leírása versekben,
hozzá tett világosító, és magyarázó Jegyzetekkel verses históriája szintúgy csak részben
jelent meg nyomtatásban 1837-ben. Többi részei kéziratban maradtak. Pedig hát mindmáig megszívlelendő, amit s ahogy mond
városunkról. Íme a Kilátás a Somostetőről:

1601-ben Erdélyt elhagyva felesége szülőföldjére, Bozenba költözött. 1602-ben I. Rudolf megbízásából a perzsa sahhoz indult
követségbe, hogy a török ellen szövetséget
kössön vele. Litvánián, Moszkván, Asztrahánon keresztül haladt, de mielőtt célhoz ért
volna, meghalt. Úti beszámolóját titkára
nyomtatásban kiadta (1610).
ZILAHI-KISS KÁROLY (Zilah, 1838. okt.
28. – Buda, 1864. máj. 15.): újságíró, kritikus. Zilahi-Kiss Imre bátyja. 1857-ben került
Pestre az egyetem jogi karára. Korán erdélyi
lapokban kezdte meg újságírói, kritikusi
munkásságát. 1860-ban Bécsben tanult. Tüdőbaját sokszor próbálta gyógyíttatni külföldön,
Ausztriában
és
Olaszo.-ban.
Megismerkedett kora jelesebb íróival, Gyulai
Pállal, Kemény Zsigmonddal, Vajda Jánossal.
Később kritikáiban szenvedélyesen szembefordult Gyulai Pál nézeteivel és irodalompolitikájával. 1863-ban a Magyar Sajtó,

1864-ben a Fővárosi Lapok munkatársa. F.
m.: Zilahi-Kiss-Károly munkái (I-II., Dömötör János életrajzi bevezetésével, Pest, 1865);
Zilahi-Kiss Károly válogatott művei (Válogatta és a bevezetőt írta Vargha Kálmán, Bp.,
1961).
NAGY KÁROLY (Kisborosnyó, 1868. okt.
29. – Kolozsvár, 1926. febr. 16.): ref. püspök,
egyházi író. Nagyenyeden, a teológiai fakultáson 1890-ben szerzett oklevelet. Egy évet
Marburgban, egy évet Utrechtben töltött.
Visszatérte után Brassóban, majd Nagyenyeden lelkész. 1895-től a kolozsvári ref. teológiai fakultáson tanár. 1908-tól az erdélyi ref.
egyházkerület főjegyzője, 1918-tól püspöke.
Szerkeszti az Erdélyi Protestáns Lapokat,
majd a Református Szemlét. F. m.: Kálvin teológiája (Nagyenyed, 1895); Keresztyén vallástan (I. rész, Kolozsvár, 1899); Kálvin mint
dogmatikus és etikus (Emlékezés Kálvinról,
Bp., 1909).

Igen-igen. Városunk felett, a Somostetőről,
ha jól odafigyelünk, egész Erdély belátható.
S talán fényesebb nap is virrad ránk.
Október közepe. Lassan az év mérlegelésére készül a természet is. Akárcsak mi ma– írta Bencze Mihály csernátfalui költő gunk.
matematikus Vályi Gyula emlékére versében.
Maradok kiváló tisztelettel.
Csak „…2012 májusában került sor a legKelt 2018-ben, Mérleg havának közepén
Gurultak az álmok, tűzpiros prímszámok,
átsuhantak az imára kulcsolt kezek.
Erdély: kóbor fénysugarak és templomok
célkeresztje, derivált aranylemezek.

A légcsavar szobor – kóbor őszi fénysugarak célkeresztje – Miholcsa József alkotása

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

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

CSEREI MIHÁLY (Csíkrákos, 1668. okt. 21.
– Nagyajta, 1756. ápr. 22.): erdélyi történetíró.
Székely birtokos nemes, átmenetileg Thököly
híve (1690), de 1691-től végig a Rákóczi-korban is a Habsburgok oldalán viselt állami
tisztségeket (csíki főkirálybíró, tartományi

biztos stb.). 1721-től Nagyajtára visszavonulva az 1661-1712 közti időszak erdélyi történetét írta meg protestáns transzszilvanista,
de Habsburg-barát szemszögből. Családi és
egyéb feljegyzései is maradtak. Művelő Historia (Kiadta Kazinczy Gábor, Pest, 1852; szemelvények: Magy. Kvtár 120).
KAKAS ISTVÁN, ZALÁNKEMÉNYI
KAKAS (Kolozsvár, 1558 körül – Lahidzsán,
Perzsia, 1603. okt. 25.): erdélyi nemes, diplomata. Az egyetemet Bécsben és Páduában végezte. 1587-től Báthori Zsigmond fejedelem
hivatalnoka, majd kincstárnoka, 1590-ben a
fejedelmi ítélőszék ülnöke lett. 1593-94-ben
Lengyelo.-ban és Angliában, 1595-ben a császárnál járt követségben. 1599-től Báthori
András fejedelem titkára, s megbízásából
Lengyelo.-ban is járt diplomáciai küldetésben.

Hol Anya Városunk felséges pompával
Néz Nyugotra egy nagy hegyre felhágtával,
Onnan Erdélynek majd minden Havasait,
Természettől rakott Vára oldalait,
Mint Istentől készült oltalom Bástyáit
Láthatjuk, bár tudnok becsűlni munkáit,
Ki nem hiszi, véllem Somos tetejére
Jöjjön fel, s nézze el a nap fel jöttére.
Bámulva szemléli Székelyek havassa
Háta mögül, hogy süt a’ nap aranyassa.
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Periprava – Utazás Románia végpontjába

Az 1956-os magyarországi forradalomra emlékezve részleteket közlünk
Ábrám Zoltán Az igazság szabaddá tesz című könyvéből. A peripravai láger
helyszínét tavaly szeptemberben kereste fel a szerző. Az írás közlését az is
időszerűvé teszi, hogy az egykori lágerparancsnok, Ion Ficior a múlt hónap
végén halt meg. (sz.m.)

Ábrám Zoltán

Tulcea a Duna-delta főbejárata. Galac
vagy Brăila felől autóstól – éjjel nem közlekedő – kompon átkelve, Slobozián át a vizet
átszelő hídon, a kompközlekedés programjától és esetleges zsúfoltságától függetlenítve,
ám hozzánk képest némi kitérővel közelíthető meg. A kikötőváros felett kevesebb mint
tíz kilométerrel az immár határfolyó Duna
Tulcea-ága válik le, miközben a Kilia-ág
végig az ukrán határ földrajzi elválasztóvonala. A megyeközpontot elhagyva, a Duna
újabb két ágra, a Szulinai- (Sulina) és a Szent
György- (Sf. Gheorghe) ágra szakad. A legtöbb turista erre veszi az irányt: rövidebb, olcsóbb, számára látványosabb. Viszonylag
kevesebben haladnak visszafelé a Dunán, és
választják a Kilia- (Chilia) ágat. Közülük is
határozott kisebbségben vannak azok, akik a
végállomásig tartanak, akár helybeliként,
akár turistaként.
Tulcea kikötőjéből a Navrom menetrend
szerinti járata száz kilométeres utat tesz meg
Peripraváig. A kezdeti néhány kilométer kivételével, végig a határt alkotó Kilia-ágon
halad. A Kilia-ág menti nagyobb települések
a Duna bal oldalán Ukrajna területén találhatók: Izmail, Kiliya, Vylkove (Vilkove). Ebben
a sorrendben, egyúttal nagyság szerint. Izmailban látványos pravoszláv templomok, homokos strand, árukikötők váltják egymást. A
jobb parton fekvő „román Chilia” (Chilia
Veche) a legnagyobb település ideát, összességében a negyedik.
Chilia Veche kikötőjétől még egy jó órányi
hajózásra fekszik Periprava. Bár a világ végének mégsem nevezhetjük, Románia végének, utolsó településének annál inkább.
Tulceától katamaránnal majdnem négyórai
hajózás, megszokott járattal öt óránál is több.
Amúgy hetente négyszer jár hajó, egyszeregyszer mindkét irányban katamarán. Télen,
menetrend szerint, heti három hajó közlekedik. A sajátos menetrendet nemcsak a turistának, hanem a helybeli lakosoknak is
figyelembe kell venniük. Utóbbiak olcsóbban, félár alatt utazhatnak – ügyet intézni,
szükséges holmikat bevásárolni és cipelni,
vagy éppen munkahelyre, iskolába tartva,
vagy onnan a hátrahagyott rokonokhoz
„igyekezve”.
Marosvásárhelyről eljutni Peripravára több
időbe telik, mint akár az európai földrészen
kívüli Amerika nagyvárosaiba. Tizenöt óra az
utazási idő autóval, komppal és hajóval öszszesen, amire még rá kell számolni a tulceai
tartózkodást: szállással vagy anélkül, de az
autó hátrahagyásáról feltétlenül gondoskodva. Már ebből az összehasonlításból kiindulva is kijelenthető: Periprava Románia
végállomása. Bár ide tartozik, az Európai
Unió része, mintha országon és unión kívüli
terület lenne. Az Orange mobilhálózat Ukrajna területén üdvözli az erre vetődő idegent,
és percenkénti két eurónál magasabb tarifákra
figyelmeztet. Áfa nélkül. A dilemma csakis a
turistának szól, a maroktelefont használó helyiek ugyanis szinte kivétel nélkül a Digi hálózatát használják. Ugyanis kitűnő a jel a falu
felé magasló Digi-jelerősítőnek köszönhetően.
Van még egy meghatározó „világvégi”,
vagy legalábbis Románián és unión kívüli
adalék. A falu lakosainak az esetleges sürgősségi ellátását ugyanis a Dunán – és egyúttal
az országon és az Európai Unión – túli ukrán
kisváros, Vilkove biztosítja. Határrendészeti
segédlettel, egyezményes emberbaráti és gyakorlati alapon. Ha ugyanis egy nőnek beindulnak a szülési fájdalmai (néhány
potenciális eset azért akad a település szintjén), vagy éppen csillapíthatatlan epegörcs,
esetleg hirtelen átfúródott vakbél kínozza,
akkor életmentő lehet beülni a határrendőrség
csónakjába, és a túlsó parton bizonyos szintű
egészségügyi ellátásban részesülni. Amúgy
nem az a gond, hogy a peripravai lakosoknak
nincs háziorvosuk, hanem az, hogy az egészségügyi ellátás biztosítása időben eltolódik.
A legközelebbi, csupán alapszintű, orvosi el-

látás a 18 kilométerre és legjobb esetben is
háromnegyed órányi járásra fekvő C. A. Rosetti községközpontban igényelhető. A legközelebbi „olyan, amilyen” szakorvosi ellátást
a Duna-delta egyetlen városának, Sulinának
a kicsiny kórháza biztosíthatja. Ez, időben,
Peripraváról, a nehezen járható homokos talajú úton, dzsippel is két órát vesz igénybe.
Ráadásul az okoz némi bonyodalmat, hogy a
városka a Sulinai-ág túloldalán fekszik, tehát
a vízen való átkelés is időbe telik. Elméletileg
Tulcea kórháza lehetne a legbiztosabb pont,
de korántsem sürgősségi esetre. Ugyanis a
megszokott hajójáratokhoz képest háromszor
gyorsabban haladó gyorsforgalmi vízi járműnek legalább másfél órára van szüksége. Ez
oda-vissza minimum három óra. Adott esetben általában ennyit nem várakozik sem a
szülési fájdalom, sem az epegörcs, sem a perforált vakbél.
Harmadrészt, az unión kívüli állapot érzetét erősíti, hogy a legtöbb nem romániai, azaz
külföldi rendszámú autó – brit. Immár brexites. Tucatnyi, másfél tucatnyi jobb kormányos járgány lehet a faluban. A magyarázat
erre nyilván az, hogy ezeket az autókat már
„leírták”, nem fizetik utána az adókat, de
amennyiben még működnek, az itteni homokos, dűnés utakon igencsak megteszik a magukét. Amíg „ki nem lehelik a lelküket”.
Utána pedig roncsokként követhetik a falu
életét valahonnan az út mentéről, immár
mozdulatlanul.
Periprava legelső és legfontosabb intézménye a hajókikötő. Mondhatni ez a köldökzsinór a külvilággal, az anyával létrehozott
tápláló összeköttetés. Hiányában megszűnnének a külső kapcsolatok, ezért a hajójáratok
a fennmaradás és a megmaradás biztosítékai.
Eseményszámba megy a falu és lakói életében, amikor menetrend szerinti, esetleg
azon kívüli hajójárat indul vagy érkezik.
Ilyenkor a kikötő előtt felirat nélküli „taxik”
széles választéka sorakozik, s a legkülönbözőbb járművekkel (szekér, utánfutós traktor,
személyautó, kombi Dacia, dzsip, platformos
járgány egyaránt szóba jöhet) várják az előre
bejelentett vagy bejelentetlenül felbukkanó
klienst. Utasoknak és áruiknak kijáró légtérrel. A hajóval sorra érkeznek az utasok, ki bőrönddel, ki piaci paprikával, ki építkezéshez
szükséges cementzsákokkal, ki frissen beszerzett alkatrésszel. Szinte minden a hajón
érkezik a faluba. Onnan viszont már nemigen
szállítódik tovább. Így hát a házak udvarán,
az utcán, mindenhol meglehetősen sok a kidobott holmi. Közöttük legfeltűnőbbek a
roncsautók. Vagy a roncsnak kinéző, rendszámtáblás vagy anélküli járgányok, amelyek
amúgy még működőképesek. Nyilván, csak
helyi használatra, a sajátos adottságokhoz
igazodva.
A faluban egészen másként alkalmazható
a törvény szelleme, mint Románia más szegleteiben. Például az üzemanyag nem a benzinkút csövén át kerül az autóba, hanem
kannákból. Feketén,
olcsóbban, három lej
ötvenért, a hajó kapitányságának a szükségszerű és megtűrt
közreműködésével. Az
állam ugyanis képtelen
biztosítani a ma Európájának uniós részében
elvárt
feltételeket,
ezért szemet kell hunynia. És mivel Sulinán
van a legközelebbi
benzinkút, kétórányi
autózásra és a Duna
vizén túl, nem kifizetődő oda eljárni üzemanyagért. Tulceáról,
avagy a csupán egyórányi hajóútra levő
Chiliáról kannákban
lehetne még hozni,
nyilván a biztonsági
intézkedések megszegésével. Marad hát a
„kisebbik rossz”.

A kikötő elválaszthatatlan tartozéka a határvédelmet biztosító folyami rendőrség,
amely külön mólóval, vízi járművekkel rendelkezik. És jól látható, mindenki számára
érthető felirattal: Poliţie de frontieră. A szárazföldön pedig egy rozsdamarta, Rendőrség
feliratú egykori őrbódéval, miközben a folyam túloldalán egészen frissen festett zöld
tákolmány szolgál a gyanús mozgások megfigyelésére. Borítékolható, hogy a mieinknek
nemigen akad dolga Dunát átúszó, Ukrajnába
kívánkozó „öngyilkosjelöltekkel”. Legfeljebb odaátról igyekeznének az Európai Unióba. Amúgy teljesen mindegy, a folyam
mindkét oldalán lipovánok, leszármazottaik
élnek. Unióban és azon kívül, közös orosz
gyökerekkel.
A kikötőből a távolról és az először érkező
számára szokatlan homokút vezet a faluba,
kisebb-nagyobb egyenlőtlenségekkel, egyegy keréknyomon haladva. A kikötőt elhagyva, mindjárt kétnyelvű tábla hirdeti a
falu nevét, románul és oroszul. Amúgy cirill
betűket nemigen látni, csupán egyetlen cirill
betűs sírfeliratra bukkantam a temetőben. Bár
a faluban szinte mindenki lipován, és csak
pravoszláv templom és temető található,
identitásuk sajátos. Legfeljebb a romániai lipován szövetség kétnyelvű, Bukarestben kiadott Zorilor című kiadványát böngészik
anyanyelven (is), már aki hozzájut, miközben
szinte kizárólagosan románul beszélnek egymás között. Ocseny harasó!
A szokásokat, az identitást, még a nyelvet
is leginkább a bádogtetős templom őrzi. Igaz,
a templom gombján kiesett a lefestetlen pravoszláv fakereszt középső ága. De a múlt, sőt
a jelen sem tagadható le. A templomfalak
nem szűkölködnek cirill betűs feliratokban,
falfestmények alatti szövegekben. Odabenn
oroszul folyik a liturgia, de a templomajtóra
kifüggesztett A4-es formátumú szabályzat kizárólag román nyelvű. Abból megtudható,
hogy a templom küszöbét csak oda illő és elvárt viseletben szabad átlépni, hosszúnadrágban és szoknyában. Ünnepnapokon pedig
kötelező a helyi szokásoknak megfelelő derékszalag viselése. A karácsonyi és az újévi
ünnepet január 7-én és 14-én tartják, bár otthonaikban már decemberben ünnepelnek.
A kikötőn és a Duna-parton, no meg a falu
bejáratánál található határrendészeti építményeken, a határvédelmet biztosító folyami
rendőrség épületein, valamint az óhitű pravoszláv templomon és temetőn kívül Peripraván még két intézmény létezik: az iskola és
a kocsma. Azaz a kocsmák, ugyanis rendhagyó módon ivóból kettő is van. Mindkettő a
falu élelmiszer-ellátását biztosítja egyúttal.
Az „igazi” kocsma, az elsőbbséget élvező
multifunkcionális söröző (szocreál szokás
szerint románul bufet, amelynek a szemérmes
magyar „tükörfordítása”: falatozó) a központban található, a templommal átellenben. Az
épületben szigorú nyitvatartás szerint működik az élelmiszerüzlet (8–12 óra, valamint
17–21 óra között), ahol szinte minden közhasznú cikk kapható. Kenyér, cukor, cukorka,
olaj, vécépapír, konzervek, fogpaszta – szóval szinte minden. Igaz, a friss kenyér illata
és lágysága ismeretlen fogalom a faluban.
Amíg ugyanis Tulceáról lehajókázik, addigra
„másnapos” lesz. És kapható sorsjegy (loz în
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plic), legalábbis a bejárati ajtó mellé elhelyezett fémtábla tanúsága szerint. A bolti épület
előtt a nádfedeles ivó található, zöldre pingált
robusztus vasasztalokkal és vasszékekkel. Mármár életveszélyes lenne, ha valamelyik felbőszült ivócimbora hadonászni kezdene velük.
Az iskola a falu ötödik, megtekintésre
méltó középülete. Már amennyiben előzőleg
a temetőt és a kocsmát annak számítottam a
határrendészeti épületek, valamint a templom
és az istenháza udvarán található „melléképületek” mellett. Az iskolaépület főbejárati kapuján rozsdás lakat dacol az idő vasfogával,
ami annak bizonyítéka, hogy hosszú évek óta
nem használták. Az elemi iskola mibenlétére
utaló fémtábla ugyanakkor eligazító jellegű.
Az épület előtt teljesen lezárt kerítés, mögötte
semmi. Az utcáról ezen a „semmin” át jutnak
az iskolaudvarra a gyermekek. Ott szaladgálni lehet a porban, vagy éppenséggel „homokozni”. Meg használni lehet a külön
épületben elhelyezett vécéket. És innen, „hátulról” van a belépés a főépületbe, ahol használt
és
használatlan
osztálytermek
sorakoznak. Már nincs annyi gyermek, hogy
élettel töltse be az egész iskolaépületet.
A falu határában nyújtózkodik egy tó,
amelyet pocsolyának becéznek (ghiol), hivatalos neve Bolond-tó. Ennek mindkét oldalán
lehetséges a fürdés, de leginkább a falutól távolabb eső részen, ahol a Mirinda panzió faházain kívül „homokos strand” található.
Fából ácsolt jókora stéggel és egy stabilitását
vesztett lócával a fűzfa árnyékában. A szerény körülményeket azonban könnyen kárpótolja a nagyszerű, sajátos élmény, amit a tó és
élővilága nyújt. Ugyanis a „kis kacsa fürdik
fekete tóban” hangulatnál sokkal többet magába szívhat a fürdőző, aki úszás közben a
több tucat kacsából álló csapat mozgását
szemlélheti, no meg kissé távolabbra akár
ötven-hatvan hattyút is megszámlálhat a
nádas szélén, avagy bennebb, a víz gyöngyöző tükrén. Egyébként a tó mellett halad a
homokos talajba vájt út a turisztikai látványosságokat (homokdűnék, liánok, vadlovak)
ígérő Letea-erdő mentén a községközpontig,
majd egészen Sulináig. A Periprava–Sulina
távolság összesen 42 kilométer, időben legalább két óra. A Dunán való átkelés nélkül,
szerencsés esetben legfeljebb vele együtt.
Közben meg lehet állni „erdőt nézni”, vagy
C. A. Rosetti községközpont hivatalában,
esetleg balra-jobbra letérni a csupán néhány
kilométerre fekvő elszigetelt és halódó egykori lipován faluba (Sfiştofca), vagy az eredetileg ukrán nemzetiségiek lakta Letea
településig.
Periprava napjainkban még életképes,
Sfiştofca már halálra van ítélve. A Sulinához
közelebbi fekvése miatt előnyösebb helyzetű
falu valamikor nagyobb volt Peripravánál.
Ma már alig kéttucatnyian élnek benne.
Amúgy a Letea-erdő túlsó felén kezdődik a
Merhei-tó, amely motorcsónakos kiruccanással látogatható meg. Aki ismeri a „járást”, és
még szerencséje is van, nemcsak pelikánt láthat, hanem több száz tagú gödénykolóniát
közelíthet meg, és gyönyörködhet a madarak
csevegésében és szárnycsattogtatásában.
Amúgy a deltai madárvilág április-májusban
a legcsodálatosabb. Októberben aztán a madarak zöme melegebb tájra vándorol. A hatytyúk viszont maradnak. Repülésük a tél
sötétjében is meg-megszaggatja a csendet.

Forrás: www.rfi.ro

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része. 9. Arab férfinév. 10. Támlás heverő. 11. Hasonló, megfelelő. 16. Hangjegyírás. 18. Indíték. 19. Őrlőüzem. 20. Másolat. 21. Gotovac
tréfacsináló hőse. 22. Vizet ad. 23. Feltéve. 24. Elektronvolt (röv.) 25. Maláj tőr. 26. Jut
neki belőle. 27. Kártyaletét. 29. Játékbaba lehet ilyen. 30. Latin csont. 31. Előre jut. 32.
Német női név. 33. Szekérnyi teher. 35. Harapásnyi étel. 37. Nagy termetű kutyafajta. 39.
Mohamed nemzetisége. 41. Balti finnugor néptöredék. 42. Folyadékot önt pohárba vagy
edénybe. 44. Magyarázó rajz. 46. Csőrös agyagfuvola. 49. Patás háziállat.
FÜGGŐLEGES: 1. Vuk apja. 2. Biológiailag létezik. 3. XIX. sz. erdélyi festő (Miklós). 4. Tevékeny. 5. Magyarországi város. 6. … Blandiana, román költőnő. 7. Kicsinyítő
képző. 8. Zénóni paradoxon. 11. Az idézet második része. 12. Orosz női név. 13. Fundamentum. 14. Bibliai személy, felesége sóbálvány lett. 15. Omszk kisebbik folyója. 17.
Nyílt, nyitott (angol). 20. Turandot kérője. 21. Mikroorganizmusok hatására bomlásnak
induló. 23. Vízi állat. 25. Hím állat. 27. Indiai autómárka. 28. Súlyos beteg. 29. Fél tucat.
31. Düh. 32. Veleszületett. 34. Szőlőtámasz. 36. Huszárparancs. 38. Rákfegyver. 40. Sétapálca. 42. Klubegyed. 43. Finom húsú tengeri hal. 45. A bór és a fluor vegyjele. 47.
Kipling kígyója. 48. A nátrium vegyjele.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 25-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Raymond Chandler amerikai író egyik regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

KIPUSZTÍT
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című pályázat nyertesei:
FÜLÖP ILDIKÓ, Marosvásárhely,
Moldovei u. 28 A/15. sz.
JAKAB LÁSZLÓ, Marosvásárhely,
Kárpátok sétány 35A/B/5. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
FRITZ HABER; BÉKE-DÍJ;
MAX KARL ERNST LUDWIG PLANCK
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Megfejtések
az október 5-i számból:

Klasszikus (ikrek):
Viharsziget

Skandi: Annyi bizonyos, hogy
ennyit még Lev Tolsztoj sem írt
össze, mint én mostanában.

KOBAK KÖNYVESBOLT
Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,

www.bookyard.ro

VÍZSZINTES: 1. Afrikai sivatag – Királyt ünnepélyesen beiktat. 7. Tüskedarab! –
Némán les! 8. Karol – Egyenletes, lapos. 9. Részben átköt! – Thaiföldi, osztrák és portugál
gépkocsijelzés. 11. Hordómérték – Tengerészital. 12. Irányt jelző tábla – Felügyel, oltalmaz. 14. Sóhaj – Skálahang. 15. Szándék – Magas kamat. 18. Heveny – Barátságtalan,
sivár. 19. Horogra kerül – Kőművesszerszám. 22. Eme tárgy – Ady egyik álneve. 23. Erjesztett takarmány – Való. 25. Közterület – A kálium, oxigén és hidrogén vegyjele. 27.
Szemmel kísér, figyel – Végére toló! 28. Őszi eső jelzője – Félrevezet. 30. Feltéve, amenynyiben – Rangjelző szó. 31. Tumor – Munkakerülő, lusta.
FÜGGŐLEGES: 1. Nagy család, nemzetség – Ler. 2. Rendőr, argóban – Szent étek.
3. Meleg, forróság – Orvosi csont. 4. Épületszárny – Norvég és iráni autójelzés. 5. Csodálat – Csúcseredmény. 6. Aroma – Hawaii köszönés. 10. Megverődik – Olasz eredetű
étel. 13. Kégli, otthon – Becézett férfinév. 16. Gyakorlottság, tapasztalat – Kezdőpont.
17. Szerves oldószer – Vesztegzár. 20. Anekdota – Szárított fű. 21. Árut házhoz rendel –
… szőlő (Móra F.). 24. Csapodár, felelőtlen – Bázis. 26. Táncot jár – Tömény ellentéte.
29. Sálvégek! – Kettőzve: egyik nagyszülő.
Koncz Erzsébet
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Az elhízásra való genetikai hajlam felülírható

A környezeti tényezők alakításával felülírható az elhízásra való genetikai hajlam – közölte legfrissebb
kutatásai alapján Halmy Eszter, a

Magyar Elhízástudományi Társaság
Ha elhízást befolyásoló egyes
(MET) elnöke az M1 aktuális csa- környezeti tényezők megváltoztatátornán csütörtökön, az elhízás világ- sával bizonyos gének érvényesülése
napján.
befolyásolható, ezzel gyakorlatilag
felülírható az elhízásra való genetikai hajlam – fejtette ki.
Elmondta: a nem megfelelő
mennyiségű és minőségű táplálkozáson és inaktív életmódon kívül
eddig harminc olyan környezeti tényezőt listáztak, amelyek jelentősen
befolyásolják az elhízás kialakulását. Többek között a stressz, egyes
baktériumok, az iparból és mezőgazdaságból érkező hormonháztartást módosító vegyületek is ide
tartoznak – tette hozzá.
Kiemelte: globális probléma az
elhízott gyermekek magas száma,
ez pedig aggasztó, mivel átfogó
adatok szerint a túlsúlyos gyermekek 80 százalékából elhízott felnőtt lesz.
A műsorban elhangzott, Magyarországon a felnőtt lakosság több
mint kétharmada elhízott, és a helyzet folyamatosan romlik.
Az elhízás világnapját 2016 óta
tartják, célja, hogy ösztönözze az
embereket az egészséges testsúly
megőrzésére, a súlytöbblet leadására, és felhívja a döntéshozók figyelmét a sürgős cselekvés
fontosságára az elhízás leküzdése
érdekében.

A húsfogyasztás visszaszorítása
az egyik kulcseleme a klímaváltozás elleni
harcnak

Yoko Ono feldolgozta
az Imagine-t új lemezén
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Az Imagine című John Lennondal feldolgozása is szerepel özvegye, Yoko Ono jövő héten
megjelenő albumán, a Warzone-on.
Az új verzióban egy templomi orgona kíséri Ono hangját.
„John örülne, hogy megcsináltam. Az új lemez dalai közül az
Imagine volt az egyetlen, ami miatt
ideges voltam, mert a számot az
egész világ ismeri, és számolhatok
a kritikákkal. Mégis azt hiszem, nagyon fontos volt, hogy elkészüljön,
az idegesség másodlagos” – fogalmazott Yoko Ono a BBC-nek.
Hozzátette: élvezte a munkát,
fontosnak érezte az Imagine új változatban történt megjelentetését,
ezért mindent elkövetett, hogy jó legyen a végeredmény.
A 85 éves, japán származású
Yoko Ono Warzone című munkája,
amely erősen politikai indíttatású,
csak néhány héttel fogja követni
John Lennon legendás albuma, az
Imagine múlt pénteki újramegjelenését. Az Imagine című dalt 1971-

ben rögzítette az ex-Beatle, a producer John, Yoko és Phil Spector
volt.
„Különleges időszak volt, mindketten egy jobb világról álmodtunk.
Amikor befejeztük, egymásra néztünk és csak annyit mondtunk: valóban megcsináltuk?” – idézte fel
Yoko Ono, aki tavaly óta hivatalosan is az Imagine című dal társszerzője.
John és Yoko hét albumot készített együtt, mielőtt a 40 éves Lennont 1980 decemberében egy őrült
meggyilkolta volna lakhelyük, a
New York-i Dakota ház előtt.
A rock and roll egyik leghíresebb
párja 1969-ben, a vietnami háború
idején Amszterdamban egy szállodai szobában két héten át az ágyában tüntetett látványosan a békéért.
„Örülök, hogy az emberek manapság egyre többet gondolnak a
békére. Akkoriban számos alkalommal elmondtuk, mennyire fontos a
béke, és úgy érzem, sikerrel tettük”
– idézte fel Ono.

Mintegy 5,2 millió vonuló madarat számláltak meg idén az
Európai
Madármegfigyelő
Napok résztvevői, akik október első hétvégéjén rögzítették
megfigyeléseiket
Európában és Közép-Ázsiában.

közölte az MME kedden az MTIvel.
Az összegzés szerint Magyarország idén is jól szerepelt az országok közötti játékos versenyben: a
résztvevők tekintetében az első, a
helyszínek számát tekintve a második, a látott madarak számlálásában
harmadik helyen végzett.
A legtöbb helyszínen a hollandok
végeztek megfigyeléseket és a legtöbb madarat is ők rögzítették.
A leggyakoribb három madárfaj
Magyarországon a seregély, az
örvös galamb és a nyári lúd volt,
míg nemzetközi viszonylatban a
csilpcsalpfüzikét, a seregélyt és az
apácaludat figyelték meg a legtöbb
alkalommal az első három helyen.

Mintegy 5,2 millió
vonuló madár

A növényi eredetű ételekben gazdag, de húsban szegény flexitáriánus étrendre való
áttérés, az élelmiszer-hulladék felére csökkentése, valamint a mezőgazdasági termelés
fejlesztése a három kulcslépés, hogy az emberiség fenntartható jövőt építsen ki magának 2050-re.

A Nature című tudományos folyóiratban publikált
tanulmány szerint a világ jelenlegi élelmezési rendszerének számos negatív hatása van: nagymértékben hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, felemészti az
ivóvízkészleteket és szennyezi a környezetet a túlzott
nitrogén- és foszforhasználattal – írja a BBC hírportálja.
Mivel 2010 és 2050 között várhatóan növekedni fog
a bolygó lakossága és az emberek jövedelme, ezért
ezek a negatív hatások 50-90 százalékkal is nagyobbak
lehetnek, ami már túlmutatna a bolygó „teherbíró-képességén”, hacsak az emberiség nem teszi meg a szükséges intézkedéseket – írták a tudósok.
Az Oxfordi Egyetem kutatói megállapították,
hogy ennek veszélyét nem lehet csupán egyetlen
változtatással elhárítani, a három kulcslépést együtt
kell megtenni. A tanulmány vezető szerzője, Marco
Springmann szerint az egyik ilyen kulcslépés a nö-

vényi eredetű ételekben gazdag, de húsban szegény, a mediterránhoz hasonló étrend elsajátítása
lenne.
„Van, aki mediterránnak hívja, mi flexitáriánusnak.
A húsok közül csak a halat fogyasztó, a tojást és tejterméket megengedő vegetáriánus és a szigorúan növényi
vegán diéták helyett mi a legkonzervatívabb, húst is
tartalmazó étrendet választottuk, de ebben is csak hetente egyszer szerepel vörös hús” – mondta a tudós.
Amennyiben az emberiség erre az étrendre térne át,
azzal több mint felére csökkenne a mezőgazdasági termeléssel kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége.
A kutatók szerint a mezőgazdasági termelést is át
kellene alakítani. Ebbe beletartozna az emberi egészség számára fontos növények termesztése, valamint a
hatékonyabb víz- és trágyafelhasználás.
A tanulmány szerint az élelmiszer-hulladék felére
csökkentésével további 16 százalékkal lehetne visszaszorítani a mezőgazdaság környezetre ártalmas hatásait.
„Egy tízmilliárdos népesség etetése nem lehetetlen
dolog, amennyiben megváltoztatjuk az étkezési és élelmiszer-termelési szokásainkat” – mondta Johan
Rockström, a potsdami Klímakutató Intézet munkatársa, a tanulmány egyik szerzője.

A 25. alkalommal meghirdetett
akcióban idén 41 ország madártani
szervezete, köztük Magyarország
BirdLife képviselője, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) vett részt. Az
összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában a tavalyinál több, legalább 956 helyszínen
több mint 5,2 millió madarat
figyelt meg a 25 ezer résztvevő –
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓK fügefák cserépben, termésben; összecsukható Ileana varrógép
jó állapotban; sőberágy; 44-es bőrcsizma, új, nem volt használva, sámfával; kék szőlő. Kis Rozália, tel.
0265/348-346, 0747-405-980. (2057-I)

ELADÓ 1,16 ha szántóföld és egy ha
erdő Székesen. Tel. 0745-206-048,
0742-027-047. (2054-I)

ELADÓ héjatlan tökmag, valamint
kukoricafejtő gép. Tel. 0747-480-255.
(10602)
BÚZAKORPA eladó
a koronkai
malomnál. Tel. 0722-396-107. (10383)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (10365)

VÁSÁROLOK 800-900 m2 területet
Szentpál,
Nyárádtő,
Ákosfalva
környékén. Tel. 0744-852-002. (2076)
MINŐSÉGI alma eladó direkt a termelőtől: étkezési, lének és ipari felhasználásra. Tel. 0747-680-500.
(2030-I)

ELADÓ 2-es és 4-es váltóeke. Tel.
0745-404-666,
0743-860-354.
(10708-I)

ELADÓ
(10376)
TŰZIFA
(10705)

tűzifa.

Tel.

0752-576-831.

eladó.

Tel.

0747-594-011.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (10762-I)

ELADÓ Samsung nyomtató. 70 lej. Tel.
0770-210-022. (10762)

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel. 0754777-405. (10780)

ELADÓ tűzifa szállítással. Tel. 0754-357939. (10780)
TŰZIFA eladó.
(10763-I)

Tel.

0758-548-501.

ELADÓ 2 db germán típusú faragott
kredenc. Tel. 0748-859-888. (10786-I)

ELADÓK: Selena rádió, biciklipumpa,
kézi fúrógép, biciklizár kódolva,
dekóder,
két
antennás,
parabolaantenna. Tel. 0265/268-383,
0787-405-113, délután. (10787-I)

ELAJÁNDÉKOZOK bútorokat, ágyat,
szekrényeket, asztalt. Tel. 0742-979387. (10792)

ELADÓK olcsón bútorok: ágy, asztal,
székek, szekrények. Tel. 0744-781-522.
(10792)
ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (10794-I)

ELADÓ öntvény melegítőkályha,
gyalupad. Tel. 0365/441-167, 16-22
óra között. (10804-I)

LAKÁS
ELADÓ ház 25 ár kerttel. Tel. 0265/261023. (10385)

BACKAMADARASON, az Állomás
utca 70 sz. alatt ingatlan eladó. Érdeklődni: 0731-197-292, 00-36-706060-180. (10556-I)

KIADÓ garzon. Tel. 0747-478-138.
(2014-I)

ELADÓ 75 m2-es lakás (ház első
emeletén): 3 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, 46 m2 terasz, saját
hőközpont. Ugyanabból az előszobából nyílik egy egyszobás lakás saját
hőközponttal: 24 m2-es szoba, 8 m2es konyha és 5 m2-es fürdőszoba.
130 m2-es pince. 98 m2 telekkönyvezett saját terület közös udvaron. Elfogadok cserét is a II-es zónában. Ára
alkudható. Tel. 0744-610-269. (sz.-I)

ELADÓ ház Nyárádremetén: négy szoba,
konyha, fürdőszoba, központi fűtéssel, 40
ár kerttel, gyümölcsfákkal, két bejárat
(kapu), garázs aknával. Tel. 0753-586774. (2073)
KIADÓ az orvosi egyetem mellett különálló egyszoba-összkomfort internettel, teljes felszereléssel. Tel.
00-49-157-8919-8286. (2008-I)
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ELADÓ Backamadarason
40 ár beltelek a képen
látható, 777 négyzetméteres
masszív (tégla) gazdasági
épülettel. Aszfaltút, gáz,
villany, beépíthető üres rész,
útfront 29 m. Befektetésnek
is megéri. Tel. 0775-352-793.
(2020)
A MAROSVÁSÁRHELYI APICOLA KFT. MÉHÉSZTANFOLYAMOT szervez
a méhészmesterség gyakorlására.
A tanfolyamot elvégzők a munkaügyi és a tanügyminisztérium által elismert
diplomát kapnak.
Iratkozni az APICOLA KFT. 1918. December 1. út 35. szám alatti székhelyén lehet
2018. október 31-ig, az alábbi iratokkal:
• személyazonossági igazolvány másolata
• végzettséget igazoló diploma vagy legalább nyolc osztály elvégzését igazoló
bizonyítvány másolata
• orvosi igazolás
Részvételi díj 400 lej, diákoknak, egyetemistáknak 300 lej. (sz.)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)

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)

KIADÓ garzonlakás. Tel. 0740-013074. (10707-I)

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

ELADÓ 2 szobás, II-es komfortú lakás
a Tudorban, a Dacia üzlet (a Poklospatak) mellett. Javítást igényel. Ára:
44.000 euró. Tel. 0726-693-091, 10-20
óra között. (10771-I)

A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda,
Márton Áron utca 18., Hargita megye –, a csődbe jutott
Fero Invest Kft. cégfelszámolója, nyilvános árverést szervez a következő javak egyben történő eladására a hozzá tartozó állóeszközökkel együtt:
1. Két egymás melletti beltelek Marosszentkirály községben,
Náznánfalván, Mező utca (szám nélkül), összfelület 3.119 négyzetméter, nincs rajtuk építmény. Kikiáltási ár 148.300 lej + héa.
2. Kereskedelmi helyiség, 133,32 négyzetméter hasznos felülettel,
négy egymás melletti összevont lakásból áll, együttesen alkotnak
egy irodát és raktárt, Marosvásárhelyen, a Raktár utca 30/B szám
alatt (Maros megye), szemben a volt Ambient üzlettel, egy tömbház
földszintjén, a benne levő ingóságokkal együtt. Kikiáltási ár
317.000 lej héa nélkül.
Ugyancsak eladásra kerülnek – külön-külön – a következő
javak:
1) bútorzat (3 íróasztal, 3 kisszekrény, egy asztal, 2 könyvespolc),
kikiáltási ár 1.660 lej + héa
2) polcrendszer (170 polc, 350 tartórúd, 55 láb), kikiáltási ár
9.180 lej + héa
3) Jungheinrich raklapkocsi (transpalet), kikiáltási ár 900 lej +
héa
4) Baka raklapkocsi (transpalet), kikiáltási ár 450 lej + héa
Eladásra kínálják a következő javakat is, termékcsoportonként
legalább 5.000 lej értékben (héa nélkül): vasalatok, fogantyúk, kilincsek, zárak, csavarok, különféle szerszámok. Kikiáltási ár
117.727,87 lej + héa.
A javak teljes listája a felszámoló székhelyén tanulmányozható.
Az árverésre a felszámoló székhelyén kerül sor október 19-én
12 órakor, és megismétlődik hetente péntekenként, ugyanabban
az időpontban, a javak eladásáig.
Az árverésen azok a jogi és magánszemélyek vehetnek részt,
akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát 24
órával az árverés kezdete előtt. Bővebb felvilágosítás a 0366/100551, 0748-836-713-as telefonszámokon.

MINDENFÉLE

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

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)

FELVESZÜNK HÖLGYEKET CUKORDÍSZEK KÉSZÍTÉSÉRE a jeddi műhelyünkbe. Tel. 0745-520408. (20541-I)
VARRODA alkalmaz SZABÓT, VARRÓNŐKET, FELTÖLTŐT gépekhez. Tel. 0742-298-872. (20562-I)

NÉMETORSZÁGBA hosszú távra német nyelvtudással rendelkező KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐ, HEGESZTŐ, valamint CNC-GÉPKEZELŐ munkatársat keresünk. Fizetés: 12,50 euró bruttó órabér.
Telefon: 0744-771-360. (sz.-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Üzleteinkbe felveszünk 3-as fokozatú betegnyugdíjasokat is. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel.
0756-128-313. (62751-I)

A nyárádtői CONCRETE ÉTTEREM FELSZOLGÁLÓT, PINCÉRT keres. Az önéletrajzokat az
office@hotelconcrete.ro e-mail-címre küldjék, vagy érdeklődni lehet a 0731-309-960-as telefonszámon.
(20567)
A KOVÁCS PÉKSÉG BOLTI ELADÓT alkalmaz. Ha kedveled a kihívásokat és szeretnél egy jó csapatban
dolgozni, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe megbecsülés, bónuszok és versenyképes juttatás jár.
Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro címre, vagy érdeklődj a 0736-391-528-as telefonszámon. (sz.-I)

NÉMETORSZÁGI (az osztrák határnál) vállalkozás keres szakképzett, gyakorlott AUTÓFÉNYEZŐ
MUNKATÁRSAKAT. Nyelvtudás nem szükséges. Minden hónapban egyhetes szabadságot biztosítunk.
Jelentkezés lehetőleg fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail-címen: am.tatkraft@t-online.de.
Tel. 00-49-84-199372415. (2049-I)

AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPOLÁSÁRA, FELÜGYELETÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás, egészségügyi biztosítás, munkaszerződés, dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a
munkaviszony idejére. A havi bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi telefonszámon várunk: 0757-183-185. (62778-I)

TAPASZTALATTAL rendelkező KOZMETIKUST és MANIKŰRÖST keresünk régiséggel rendelkező
szépségszalonba. Érdeklődni a 0751-390-229-es telefonszámon. (10760-I)

MAROSVÁSÁRHELYI SZÉKHELYŰ CÉG irodai munkára dinamikus, jó kommunikációs képességgel
rendelkező MUNKATÁRSAKAT keres. Teljes vagy részidős foglalkoztatás, kiemelkedő kereseti lehetőség.
A CV-ket az office@ghidulprimariilor.ro e-mail-címre kérjük küldeni. Tel. 0740-115-625. (20570)

Az EN-RG-ETIC KFT. alkalmaz VILLANYSZERELŐT alacsony és középfeszültségű hálózat szerelésére
Maros megyében. Az önéletrajzokat a cég székhelyén Marosvásárhely, Uzinei utca 4B szám – lehet benyújtani vagy e-mailben elküldeni az office@rge.ro címre. Bővebb információkért a 0722-283-148 vagy a
0744-583-375-ös telefonszámon lehet érdeklődni. (20574)

HŰTŐK javítása lakásán garanciával. Tel.
0748-020-050. (10678)

A LOCATIV RT.

– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –

nyilvános versenytárgyaláson bérbe
adja Marosvásárhelyen az alábbi, nem
lakás rendeltetésű helyiségeket:

1. 1848. út, aluljáró, 123,76 négyzetméter – közétkeztetés, szerencsejáték, sportfogadás
2. Győzelem téri aluljáró, 10/2-es helyiség, 144,60 négyzetméter
– nemélelmiszer-kereskedelem
3. Nagydisznódi utca 1. szám, 41 négyzetméter –
szolgáltatás/iroda
4. Székely Vértanúk u. 10–12. szám, 87,28 négyzetméter – szolgáltatás/iroda
5. Ifjúsági utca 3. szám, 7,30 négyzetméter – szolgáltatás/iroda
A versenytárgyalásra 2018. október 29-én 10 órától kerül sor a
dokumentáció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók
Béla utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni (ára
100 lej) október 12-étől, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni és
az iratokat benyújtani október 26-án 12 óráig lehet.
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik a határidőig
benyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak.
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375
(25-ös mellék) telefonszámon vagy a www.locativmures.ro honlapon.
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BELGYÓGYÁSZATI

Akit szerettünk, nem feledjük,
Bármit beszéljen ajakunk.
Megrezzenünk, ha szóba hozzák,
Őt áldjuk, hogyha meghalunk.
Reviczky Gyula

RENDELÉS:

dr. prof. INCZE, Marosvásárhely,

Tudor Vladimirescu u. 21/A. Előjegy-

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.
Fájó szívvel emlékezünk október 15-én
CSIZMADI ERZSÉBETRE halálának hatodik évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Szerető családja. (10754-I)

zés a 0265/265-112-es telefonszá-

mon. (10608-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,

és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (10686-I)

INGYENES endokrinológiai vizsgálat,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az övéit önzetlenül szerető
és segítő drága férj, édesapa, nagyapa, após, sógor, keresztapa, rokon és jó barát,
CSEGEZI KÁROLY
életének 81., boldog házasságának 59. évében 2018. október
3-án váratlanul meghalt.

Drága halottunkat 2018. november 5-én 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a Farkasréti temetőben.
Pihenése legyen csendes, drága emléke áldott!

laboratórium, mellechográfia, mam-

mográfia, csontritkulás-szűrés. Tel.

0265/311-771. (1993)

VÁLLALUNK lakásfelújítást, festést,
parketta-, padló- és falicsempe-lera-

kást. Rendelésre készítünk bútort.

Tel. 0747-824-875. (10714-I)
BÁDOGOSMUNKA,

cserepezés,

tetőfedés, csatornajavítás, ácsmunka,
vakolás,

meszelés.

A

kiszállás

a

helyszínre és a tanácsadás ingyenes.

Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.

Szomorú szívvel, lehajtott fejjel, könnyes
szemmel emlékezem október 14-én az elhunyt élettársamra, a deményházi születésű
id. SIKLÓDI KÁROLYRA halálának 3. évfordulóján.
Bennem él és élni fog életem végéig az
őszinte, megbízható szív-lélek egyénisége.
Áldott emlékét őrzöm szívemben, amíg élek.
Nyugodj békében!
Márti. (1994)

Budapest, 2018. október

ELHALÁLOZÁS

0757-787-983. (2059)

VÁLLALUNK tetőfedést cseréppel

vagy lemezzel, készítünk fából te-

raszt, bármilyen kicsi javítást elvég-

zünk.

15%

kedvezmény

nyugdíjasoknak. Tel. 0745-680-818,

Csaba. (10737-I)

TETŐJAVÍTÁS, ácsmunka, lefolyó-

csatornák, külső-belső vakolás, festés.

Tel. 0751-471-965, 0726-638-909.

(2013)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjaví-

tást Lindab-lemezzel és cseréppel,

ácsmunkát, készítünk teraszt fából

stb. Tel. 0748-669-239. (10736-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserép-

forgatás, csatornajavítás, Lindab lemez,
ácsmunka. Tel. 0743-799-833. (2051)

10% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk

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, s hogy belépj az

ajtón, még most is várjuk. Érez-

zük, vigyázol ránk onnan fentről,

lelkünkhöz szólsz a végtelenből.
Fájó szívvel emlékezünk október

15-én a legdrágább édesapára,

nagytatára, testvérre, a mezőcsá-

vási születésű NAGY JÁNOSRA
halálának első évfordulóján. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes! Szerettei. (2087-I)

Szívünkben mély fájdalommal

emlékezünk a jó nevelőapára, ta-

tára, apósra és rokonra, IMREH

ANTALRA, aki már 8 éve örökre

tetőjavítást, tetőkészítést, vakolást,

eltávozott közülünk.

kást, csatornatakarítást, szigetelést,

jó édesanyára, nagymamára és a

meszelést, padló- és falicsempe-lera-

glettolást. Tel. 0755-300-058.(10649-I)
VÁLLALUNK

tetőszigetelést,

garázs-

szigetelést bitumennel, kátránnyal. Tel.
0743-618-971. (10764)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló szeretettel em-

lékezünk a marosvásárhelyi KISS
ANNÁRA szül. Gál halálának ne-

gyedik évfordulóján. Nyugodjon

békében! A gyászoló család.

(2021)

Szomorúan emlékezünk a drága
legjobb

nagynénire,

DOMBI

ket megőrizzük. Nyugodjanak bé-

kében! Szeretteik. (10710)

Fájó szívvel, örök szeretettel em-

lékezünk október 15-én a szerető

unokatestvérre, a koronkai szüle-

tésű BALÁZS LEVENTÉRE, aki

egy éve eltávozott körünkből.

Szép emléke szívünkben örökké
élni fog. Emlékét őrzi Birton An-

tika, Panni, Boti és Andi, valamint

fájó szívű nagynénje, Birton Ida

és családja. Emléke legyen ál-

Addig vagy boldog, míg van, aki

kezed. S hogy milyen fontos is

Fájó szívvel emlékezünk életünk

volt neked, csak akkor érzed, ha

legszomorúbb napjára, október

lékezünk a szerető férjre, drága

koronkai

nincs már veled. Kegyelettel em-

édesapára, nagytatára, ISZLAI
JENŐRE halálának 4. évforduló-

ján. Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! Felesége és
lánya családjával. (10710)

az én örökségem te vagy, oh, Istenem, mindörökké!”

(Zsoltárok)

Soha el nem múló szeretettel em-

lékezünk a bálintfalvi MÉSZÁROS
EMILIÁRA halálának 2. évforduló-

ján.

Jóságát és szeretetét szívünkben

őrizük. Emlékét őrzi fia, lánya,
menye, veje, három unokája és

Emese. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (10781–I)

Fájó szívvel emlékezünk október
13-án BARTHA ANDORKÁRA ha-

lálának 24. évfordulóján. Akik is-

merték és szerették, gondoljanak

rá kegyelettel. Bánatos szülei,
testvére,
(10731)

András

családjával.

Bús temető csendes susogása,

oda megyünk hozzád, ez maradt
csak hátra. Ott pihensz, ahol már

nem fáj semmi, nyugalmadat nem

dott, nyugalma csendes! (10742)

szeret, aki a bajban is megfogja a

„Ha elfogyatkozik is testem és

szívem: szívemnek kősziklája és

MÁRIÁRA szül. Kerekes, aki már

12 éve elhagyott minket. Emlékü-

15-ére, egyetlen gyermekünk, a
születésű

BALÁZS

LEVENTE tragikus halálának első

évfordulóján. Örökké bánatos
édesanyja és édesapja. Nyugod-

jál békében, drága Leventénk!
(10753-I)

zavarja senki. Könnyes az út,
mely a sírodhoz vezet, a Jóisten

őrködjön

pihenésed

felett.

Szomorú szívvel emlékezünk ok-

tóber 12-én a szeretett gyermekre

és édesapára, BAKÓ DEZSŐRE
halálának 4. évfordulóján. Emlé-

két őrzi bánatos édesanyja és fia,
Szabolcs. Emléked legyen áldott,

nyugalmad csendes! (10766)

Ismét eltelt egy év nélküled, mely

sokkal nehezebb, mint képzeled.

Már 3 éve, hogy elmentél, s a szí-

vünkből egy darabot elvittél.

Fájó szívvel emlékezünk október
12-én

a

marosszentgyörgyi

SZÖVÉRFI ANNÁRA halálának 3.

évfordulóján. Nyugodj békében,
drága Anyuka! Bánatos szerettei.
(10773-I)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama,
dédnagymama,
rokon, barát és jó szomszéd,
GYARMATHY PIROSKA
nyugalmazott tanítónő
életének 91. évében csendesen
megpihent.
Temetése 2018. október 12-én,
pénteken 14 órakor lesz a nyárádszentlászlói unitárius templom sírkertjében.
Fia, János, menye, Lucsia, unokája, Lucsika, dédunokája, Emmácska. (sz.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
SCHWARTZ LÁSZLÓNÉ
szül. CSORBA ÉVA
életének 97. évében elhunyt. Temetése október 16-án 12 órakor
lesz a marosvásárhelyi református temetőben, evangélikus szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Nyugodjon békében!
Szerettei. (10735-I)
Szomorúan, de Isten akaratába
belenyugodva tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya,
nagymama, rokon, szomszéd és
ismerős,
MÁTYUS IBOLYA
született ISZLAI IBOLYA
október 7-én tragikus hirtelenséggel 63 éves korában elhunyt.
Temetése október 12-én, pénteken 13 órakor lesz a marosszentgyörgyi temető kápolnájából.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Leánya, Ibolya, fia, Lehel. (sz.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, testvér, nagynéni, keresztmama, rokon, szomszéd, ismerős,
özv. SZABÓ GÉZÁNÉ
született APA TERÉZIA
életének 91. évében csendesen
megpihent. Temetése október 15én, hétfőn 14 órakor lesz a marosvásárhelyi római katolikus
temető alsó kápolnájából, református szertartás szerint.
A gyászoló család. (10793-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
após, testvér, apatárs, jó szomszéd,
BENKŐ LAJOS
az Electromureş volt dolgozója
folyó hó 9-én 77 éves korában
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2018. október 13-án 13
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (10795-I)

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, rokon
és jó szomszéd,
SIMO ISTVÁN
2018. október 9-én, életének 51.
évében eltávozott az élők sorából. Temetése október 12-én,
pénteken 11 órától lesz a marosszentgyörgyi temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (10979-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Gyarmathy Jánosnak szeretett ÉDESANYJA elhunyta alkalmával. A Dr. Bernády
György Közművelődési Alapítvány
munkaközössége.
(sz.-I)
Együttérzünk barátunkkal és
kollégánkkal,
Gyarmathy
Janóval ezekben a szomorú
percekben,
szeretett
ÉDESANYJA öröklétbe távozásakor. A Marosvásárhelyi
Művészeti Szaklíceum munkaközössége és a Hivatásos
Képzőművészek Szövetségének tagjai. (10798-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„A jó ember az ő szívének jó
kincséből hozza elő a jókat.”
(Máté 12;35)
Ezúttal mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett
édesanyánk, DEMETER IRÉNKE
temetésén
részt
vettek,
gyászunkban mellettünk voltak.
Hálásak vagyunk Bukovinszky
Csáki Tünde lelkész asszonynak
vigasztaló
prédikációjáért,
Berecki Tollas László kántor úr
szolgálatáért.
Köszönjük
dr.
Kopacz Imola búcsúbeszédét,
amelyet a Magányosok Klubja
tagjai
nevében
édesanyánk
koporsója felett mondott. Isten
áldása legyen mindannyiukon. A
gyászoló hozzátartozók. (10772)

Hálás köszönet mindazoknak,
akik ASZALÓS SÁNDOR minorita
szerzetes temetésén részt vettek,
elkísérték utolsó útjára és
bánatunkban
osztoztak.
A
Jóisten áldja meg mindannyiukat
jóságukért,
azt
kívánja
a
gyászoló család. (10790-I)
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A marosvásárhelyi Ingatlanés Piackezelő Kft.
kikiáltásos nyilvános árverést hirdet
kereskedelmi helyiségek bérbeadására:

1.) helyiség raktárnak, 65 m2, a nagypiacon (Cuza Vodă)
2.) helyiség közélelmezésre, 63 m2, a nagypiacon
3.) helyiség illemhelynek, 31 m2, a nagypiacon
4.) helyiség kereskedelmi tevékenységre, 50 m2, az 1989. December 22. utca 35. szám alatti piacon
5.) helyiség közélelmezésre, erre a célra kialakított épületben,
164 m2, az ócskapiacon
6.) helyiség közélelmezésre, 50,80 m2 a nagypiacon
7.) helyiség közélelmezésre, 56,50 m2 a nagypiacon
8.) helyiség raktárnak, 46,2 m2 a nagypiacon.
Az árverésre október 30-án 10 órakor kerül sor a Piackezelő Kft.
Marosvásárhely, Cuza Vodă utca 89. szám alatti székhelyén. Bővebb
felvilágosítás a részvételi feltételekről és a szervezésről az igazgatóságon. Kapcsolattartó Şomodi Gabriel. A dossziék benyújtásának
határideje: október 26., 11 óra.
A vezetőség

OKTÓBERRE

SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

Munkatársat keres
minőségellenőr/felelős munkakörbe

Elvárásaink:
– Műszaki rajz ismerete
– Technikai szakértelem
– Mérési és ellenőrzési eszközök használatának ismerete
– Angol és német nyelv ismerete előnyt jelent
– Hajlandóság két műszakban dolgozni
– Jó kommunikációs készség
– Az adatok elemzése és feldolgozása
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat.

Feladatok:
– A gyártósor és a gyártási folyamatban levő darabok minőségének
folyamatos ellenőrzése a nyersanyagok, termékek, gyártás
körben, a félkész/késztermékek minőségi követelményeinek
betartása
– A nem megfelelő termékek, a minőségi követelményektől
való eltérések felismerése, azonosítása, megfelelőségi jelentés
kezdeményezése;
– A technológiai részleggel együttműködve elkészíti, ellenőrzi
és frissíti a minőségellenőrzési tervet, dokumentációt;
– A gyártási folyamatban használt mérőműszerek ellenőrzése
és beállítása.

Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés
– Éves teljesítménybónusz
– Képzési programok
– Étkezési jegyek
– Ingyenes szállítás
– Pótszabadság
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro, moldovanm@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265/208-307-es telefonon.

SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

Munkatársat keres
számvezérlésűgép-kezelő és hőkezelő állás betöltésére

Amit kérünk:
– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek.
Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás;
– Biztos, hosszú távú munka;
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek;
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265/208-307-es telefonon.

