
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal csütörtökön dél-
előtt nem lakoltatta ki a Rozmaring utcai éjjeli menedékhely
mintegy 110 lakóját. Az emberek közül többet az épület előtt
találtunk, lapunknak elmondták: egyelőre nem szüntették be
a vízszolgáltatást és az épület felújítási munkálatai sem kez-
dődtek el. Hogy meddig kaptak halasztást? Ez az, amit nem
tudnak. 

Múlt hét végén Marosvásárhely polgármesterének tanácsadója, Clau-
diu Maior bejelentette, csütörtökön (tegnap – szerk. megj.) kilakoltatják
a Rozmaring utcai éjjeli menedékhely – szociális központ 114 lakóját,
mert az igen rossz állagú épületet fel kell újítani. A két hónapig tartó
munkálatokat követően a polgármesteri hivatal egy korábbi közleménye
szerint 54 lakót vennének vissza, a központ pedig kizárólag éjjeli mene-
dékhelyként működne, vagyis teljesen más szabályzattal. 

Halpusztulás 
Nyárádszeredában
Nem mindennapi halpusztulás történt
a napokban Nyárádszeredában. A
helyi önkéntes tűzoltókat vasárnap
reggel értesítették arról, hogy az egyik
helyi tóban rengeteg haltetem jelent
meg. Az alakulat öt tagja két csónak-
kal szállt vízre, hogy begyűjtse az el-
pusztult állatokat. Kacsó István
parancsnok szerint mintegy négyszáz
példányt emeltek a csónakokba és
szállítottak partra, ez közel két tonnát
jelent. 

____________4.
Ügyes kezek –
hozzáértő irányítók
A dicsőszentmártoni városi kórház
pszichiátriai részlegén Nyár–2019
címmel nyílt kiállítás, amelyet bárki
megtekinthet, és a dísztárgyakból,
festményekből vásárolhat. Az érdeklő-
dők naponta 7–19 óra között látogat-
hatják az ergoterápiás központot, ahol
amatőr és művészi színvonalú alkotá-
sok egyaránt fellelhetők.

____________5.

Osztogatós ábrándozás
Terítékre került a csütörtöki kormányülésen a költségvetés ki-

igazítása. A kormányfő szerint – aki a katedráról menekült a po-
litikába, de ettől még korántsem valószínű, hogy könnyen
átmenne egy földrajz- vagy fogalmazásvizsgán –, ez egy pozitív
kiigazítás.

Több mint egymilliárd lejt vettek el az oktatásügytől, és szintén
százmilliós nagyságrendű összegekkel kurtították meg az európai
alapok, a gazdasági, a mezőgazdálkodási vagy az üzleti környe-
zet fejlesztéséért felelős tárcák kereteit. Viszont az önkormány-
zatoknak jutó összegeket több mint négymilliárd lejjel emelték
meg. És állítólag a kiigazított keretekből telik az év végéig az ál-
lami bérekre is. Azért pozitív kormányfői szemszögből a dolog,
mert a kormánypárti vezetésű önkormányzatoknál jöhet az osz-
togatás, hadd tudják majd, hova kell ütni a pecsétet november-
ben. És ha van béralap az év végéig, talán még a milliós
nagyságrendű állami alkalmazotti táborban is lehet remény-
kedni. Viszont adófizetői szempontból ez egy igencsak negatív ki-
igazítás, mert olyan területektől vettek el komoly pénzeket,
amelyek a jövőbeni életszínvonalunk fejlesztésében játszhatnának
kulcsszerepet, ha lenne értelmes és felelősségtudatos közéleti ré-
tege ennek a jobb sorsra érdemes országnak.

Nagy reményeket azért még az osztogatás haszonlesőinek sem
érdemes táplálniuk magukban. A kiigazított költségvetés bevételi
oldalán ugyanis már szerepel a pár napja köztudatba dobott 
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Bizonytalanságban a marosvásárhelyi éjjeli menedékhely lakói

Nem tudják, meddig maradhatnak



Tizenharmadik alkalommal rendeznek községi
napokat Gyulakután, ahová nemcsak a község la-
kóit várják a szervezők. Ígéretük szerint „vidám-
sággal, szórakozással, élményekkel fűszerezett”
hétvége elébe nézünk, és a programtervezet is
erről tanúskodik.

A község két magyarországi testvértelepüléséről, Péter-
vásáráról és Tófejről már tegnap megérkeztek a küldöttsé-
gek, este a községvezetők párbeszédére került sor, ma
pedig kirándulni mennek a vendégek. Délután a községbeli
borászok tizedik találkozójára kerül sor borversennyel és
kóstolással egybekötve, majd a helyi születésű Dósa Zoltán
Korai megomlás című könyvének bemutatására kerül sor
a községháza dísztermében. Este 8 órakor Varga József pol-
gármester a nagyszínpadon hivatalosan is megnyitja a ren-
dezvényt, amelyet azután átad a szórakoztató
programoknak. A helyi gyerekeket felvonultató FitDance
modern táncait csak bemelegítőnek szánják, a nagy buli az-
után következik, ugyanis nem más, mint Homonyik Sándor
és Vikidál Gyula énekhangja tölti be a falut, majd az
ugyancsak magyarországi Pesty Party Show Band
szórakoztatja a közönséget.

Hogy mindenki kipihenhesse a fáradalmakat, a
szombati faluébresztőt 9 órára időzítették a szervezők,
fúvószenekar, huszárok és néptáncosok vonulnak
végig a településen. A faluközpontban egész nap kö-
tetlen programok, helyi termékek, kirakóvásár, vidám-
park, légvár, vonat, ugrálók, körhinta, arcfestés,
játékok, sörsátrak, finomságok – lángos, kézműves
fagylaltok, kürtőskalács – várják az érdeklődőket. A
hivatalosságok 14 órakor ismét köszöntik a közönsé-
get a színpadnál, elindítva a szabadtéri műsorokat.
Hagyományosan elsőként a helyi óvodások lépnek fel
gyermekjátékokkal, majd a harmadik osztályosok fu-
rulyaműsorral, ezután kezdetét veszi a Szivárvány
kulturális egyesület által szervezett harmadik gyula-
kutai néptánctalálkozó. Ezt követően zumba mozgatja
meg a közönséget és vált át más műfajra, ám mielőtt
ismét a könnyűzenének adnák a színpadot, sor kerül
a borverseny eredményhirdetésére, a színtízes tanulók

díjazására és a(z esetlges) bográcsétkek elbírálására. Ez-
után ismét jöhet a mulatozás, amit a gyergyószentmiklósi
4 S Street vezet fel, majd a magyarországi Krisz Rudi és a
Holdviola nyújt nem mindennapi élményt, végül pedig a
holland Ottawan koncertezik, éjféltájban pedig tűzijátékkal
kedveskednek a tömegnek a szervezők. Péntek és szombat
este DJ Beróval lehet levezetni a napot.

Vasárnapra két rendezvényt időzítettek: a parkban levő
műgyepes focipályán tizenharmadszor rendeznek községi
kispályás labdarúgó-bajnokságot és hetedszer körzeti ifjú-
sági szabadfogású birkózást. Eközben a református temp-
lomban egyházközségi ünnepnapra kerül sor
istentisztelettel és az ötven éve konfirmáltak találkozójával.
A központi parkban egész nap térzenével szórakoztat Dj
Bero, valamint továbbra is kirakóvásár, vidámpark, sörsát-
rak várják az érdeklődőket. 

A hétvégi rendezvényt az Európai Bizottság is támogatja
a testvértelepülési találkozókat is felkaroló EACEA prog-
ram révén. (gligor)

A Telefonos Szeretetszolgálat 
ingyenes tábora 

A Telefonos Szeretetszolgálat 11. alkalommal hívja ingye-
nes táborba azokat a 6 és 12 év közötti marosvásárhelyi
és kolozsvári gyermekeket, akik egész nyáron egyetlen tá-
borba sem jutottak el. Az ötnapos színes és tartalmas
programra augusztus 21–25. között kerül sor Szalárdon.
Jelentkezési határidő augusztus 17., szombat. Bővebb in-
formációk a Telefonos Szeretetszolgálat 0741- 555-555-
ös telefonszámán kérhetők. 

Zöldségpiac szombatonként 
az ócskapiac helyén

Augusztus 10-től kezdődően minden szombati napon 7-15
óra között zöldségpiac várja a vásárlókat a marosvásár-
helyi ócskapiac helyén, a Călăraşilor utca 107. szám alatt,
ahol kizárólag Maros megyei termelők értékesíthetik majd
idénytermékeiket, zöldségeket és gyümölcsöket. 

Rövid terápiás program 
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 26. – szeptember 6.
között kéthetes rövid terápiás programot szervez szenve-
délybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Azoknak a
személyeknek a jelentkezését várják, akik változtatni sze-
retnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségük által
terhelt életmódjukon. Helyszín: magyarózdi terápiás ott-
hon. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni Bartha
Évától lehet a 0740-056-691-es telefonszámon. 

Találkozó Szászrégenben 
Az idén is megszervezik a Szászrégeni Magyar Tanító-
képző 1948–1956-ban végzett növendékeinek találkozó-
ját. Szeptember első szombatján, azaz 7-én délelőtt 10
órakor az iskola előtt találkoznak az egykori végzősök.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működ-
tetett Nagyinet program résztvevői számára ősszel újabb
kirándulásokat szerveznek. Szeptember 7–8-án a Nyugati-
Kárpátokba látogatnak el, a programban a Ionele- és a kis-
kohi Medve-barlang, valamint a pătrăhăiţeşti-i vízesés
megtekintése és egy torockói séta is szerepel. A kirándu-
lásra még öt hely maradt. November 15–17. között Gyu-
lára utaznak a Nagyinet program résztvevői. Érdeklődni,
feliratkozni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a 0748-741-
507-es telefonszámon vagy a kövesdombi könyvtárban.

Futballedzés gyermekeknek
A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2010-ben, 2011-ben
és 2012-ben született, futballozni vágyó gyermekeket to-
boroz. A válogatókra keddenként és csütörtökönként 17.30
órától kerül sor a víkendtelepi 2-es számú műgyepes pá-
lyán. A Marosvásárhelyi Sportklub edzései, a mérkőzé-
sekre való szállítás, a meccseken a bíráskodás, illetve az
orvosi ellátás ingyenes. A jelentkezőknél legyen sportfel-
szerelés. Bővebb tájékoztatás Stian Dorin edzőnél a 0745-
754-750-es telefonszámon.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma EMŐD, 
holnap LŐRINC napja.
LŐRINC: latin eredetű, a La-
urentius névből származik, je-
lentése: Laurentum vidékéről
származó férfi. A laurus
(babér) szóval később hozták
összefüggésbe. Női párja:
Laura.

9., péntek
A Nap kel 

6 óra 12 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 42 perckor. 
Az év 221. napja, 

hátravan 144 nap.
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1 USD 4,2197

100 HUF 1,4563
1 g ARANY 203,0148

IDŐJÁRÁS
Változó idő, eső lehetséges

Hőmérséklet:
max. 310C
min. 180C

Megyei hírek

Hasonló eredménnyel zárult a magyar és a román bajnok
Bajnokok Ligája-selejtezős mérkőzése: míg azonban a har-
madik körben a Ferencváros Zágrábban játszott 1-1-re a
helyi Dinamóval, a CFR Kolozsváron ikszelt a Celtic Glas-
gow-val.

Zágrábban kiegyenlített mérkőzést játszott a horvát és a
magyar csapat, a jobban kezdő hazaiak a nyolcadik perc-
ben a nyári U21-es Európa-bajnokság legértékesebb játé-
kosa, a spanyol Dani Olmo révén megszerezték a vezetést.
A folytatásban mérséklődött a horvát fölény, a magyar csa-
pat többet birtokolta a labdát, helyzetekig is eljutott, majd
az 59. percben egyenlített: Nguen lövését Livakovic kiü-
tötte, Sigér Dávid fejese után viszont a labda áthaladt a gól-

vonalon. Ezt követően a várakozásoknak megfelelően
ismét a Dinamo irányította a játékot, de az FTC számára
kedvező eredmény már nem változott.

Kolozsváron is a házigazdák kezdték jobban a mérkő-
zést, és több veszélyes helyzetet vezettek a vendégek ka-
pujára. Gólt a 28. percben sikerült szerezniük, amikor
Rondon értékesítette Deac kiváló passzát. Nem sokáig volt
azonban előnyben a CFR, a skótok ugyanis 9 perccel ké-
sőbb egyenlítettek Forrest révén, aki mesterien helyezett a
bal alsó sarokba. Szünet után egyik és másik oldalon is
megvolt a lehetőség, hogy előnyben fejezzék be a párharc
első összecsapását, de ezek mind kimaradtak, így 1-1-es
döntetlenre zárult a CFR – Celtic-találkozó is.

Ugyanaz az eredmény 
a Ferencváros és a CFR meccsén is

Augusztus 9., péntek:
* 18.00 óra: Academica Clinceni – Chindia Târgovişte
* 21.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Bukaresti Di-

namo
Augusztus 10., szombat:
* 18.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Gyurgyevói Astra
* 21.00 óra: Kolozsvári CFR – Nagyszebeni Hermann-

stadt

Augusztus 11., vasárnap:
* 18.00 óra: CSU Craiova – Sepsiszentgyörgyi Sepsi

OSK
* 21.00 óra: Bukaresti FCSB – FC Voluntari
Augusztus 12., hétfő:
* 21.00 óra: FC Voluntari – FC Botoşani
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a

Telekom Sport és a Look Sport/Plus.

A labdarúgó 1. liga 5. fordulójának 
televíziós közvetítési rendje

Segesvárról elszármazottak napja
A Romanian Business Leaders Alapítvány a RePatriot
szervezettel és a Segesvári Polgármesteri Hivatallal
együttműködve augusztus 12-én, hétfőn délelőtt 10 órakor
A segesvári diaszpóra napja címmel tart kerekasztal-be-
szélgetést a polgármesteri hivatal dísztermében. Az esz-
mecsere célja felmérni, milyen intézkedésekre van
szükség ahhoz, hogy a Segesvárról elszármazottak haza-
térjenek. A találkozón jelen lesz Valentin Făgăraşian, az
Olaszországban élő külföldi vállalkozók egyesületének el-
nöke, RePatriot nagykövet és Nicuţa Enache vendéglőala-

pító. Az együttléten részt vevő vállalkozók helyi üzleti le-
hetőségeket, partnerkapcsolatokat, munkalehetőségeket
ismertetnek. 

Szejkefürdői unitárius találkozó
A hagyományos Szejkefürdői unitárius találkozót idén au-
gusztus 10-én 11 órától tartják. A rendezvény istentiszte-
lettel kezdődik, szolgál Csáki Levente kobátfalvi lelkész,
az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének titkára,
ezt követi az Úrvacsorai ágenda, szolgál Vida Rozália al-
sóboldogfalvi lelkész. A résztvevők megkoszorúzzák
Orbán Balázs sírját, majd fellép a csekefalvi és énlaki asz-
szonyok kórusa, és a Firtosi Tündérek. Szaval Bálint Mag-
dolna. 

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
43, 11, 15, 42, 36 + 1 NOROC PLUS: 2 8 8 8 0 8

13, 22, 37, 11, 16, 25 SUPER NOROC: 4 2 2 4 0 9

22, 30, 31, 29, 10, 4 NOROC: 1 5 7 9 6 1 6

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Gyulakuta ünnepel a hét végén 

Tavaly is nagynevű együttesek fordultak meg Gyulakután 
Fotó: www.facebook.com



A minisztériumközi bizottság által
összeállított, a 112-es rendszerre
vonatkozó, a miniszterelnök elé
terjesztett jelentés tizennégy
rövid, közép- és hosszú távon
életbe ültetendő intézkedést fo-
galmaz meg – jelentette be
szerda esti sajtóértekezletén Raed
Arafat államtitkár.

A katasztrófavédelmi igazgatóság ve-
zetője elmondta: a jelentést teljes terje-
delmében nyilvánosságra hozzák.

„A jelentés elemzi a 112-es rendszer
jelenlegi helyzetét, a diszpécserszolgál-
tatást és a helymeghatározási problémá-
kat. Elemeztük a fejlett mobil
helymeghatározó rendszer (AML) alkal-
mazási lehetőségeit, de arra a következ-
tetésre jutottunk, hogy a rendszer
bevezetése után nem szabad megáll-
nunk, mivel a jövőben más kiegészítő
rendszereket kell bevezetni. Megállapí-
tottuk, hogy a különböző területekre vo-
natkozóan tizennégy intézkedést kell
bevezetni rövid (12 hónap), közép- (12–
36 hónap) és hosszú távon (60 hónap).
(…) A rövid távú intézkedések közé tar-
tozik a lokalizációs rendszerre vonat-
kozó jogszabályi keret sürgős javítása,

ez ügyben már elkészült a vonatkozó
kormányrendelet tervezete – mondta
Arafat a Victoria-palotában tartott sajtó-
tájékoztatón.

A tervezet kitér a feltöltőkártyák hasz-
nálatára, mert az első félévben a 112-es
egységes segélyhívó számra beérkező
visszaélésszerű álhívások 81 százaléka
ilyen kártyáról történt, emiatt nem lehe-
tett azonosítani a hívó felet. A tervezet
szerint, ha a 112-es számot feltöltőkár-
tyáról hívják, a mobilszolgáltatónak kö-
telessége lesz felfedni a kártyatulajdonos
kilétét.

Az Arafat jelentésében javasolt to-
vábbi intézkedések a következők:
együttműködési megállapodás megkö-
tése a Google-lal, a végleges AML-tí-
pusú lokalizációs rendszer tesztelése és
későbbi működtetése (határidő: 8
hónap), az infrastruktúra újrakonfigurá-
lása a mobilszolgáltatók által az STS-sel
együttműködve, az STS által 2019 feb-
ruárjában kifejlesztett 112-es applikáció
népszerűsítése, hogy ezt minél többen
letöltsék, és hogy ez ideiglenes működ-
jön, és helyettesítse az AML rendszert,
míg ez alkalmazásra kerül.

Külön figyelmet fordítanak az úgyne-

vezett integrált diszpécserrendszer beve-
zetésére és a diszpécserek képzésére.
Első körben – európai uniós alapokból –
Bukarestben és Marosvásárhelyen 650
diszpécsert képeznek ki a sürgősségi hí-
vások fogadására. A képzésen részt vesz-
nek rendőrség képviselői is.

„Célunk, hogy olyan szakképzett
diszpécsereink legyenek, akik képesek
bármilyen jellegű hívásra reagálni elejé-
től végéig, anélkül, hogy át kellene ad-
niuk, vagy más intézményeket kellene
segítségül hívniuk” – mondta Arafat, aki
ezt 36 hónap alatt látja megvalósítható-
nak.

Az államtitkár további intézkedések
között említette a katasztrófahelyzetben
szükséges együttműködési procedúrák
finomítását, illetve egyéb kiegészítő lo-
kalizációs technológiák alkalmazását.

A hosszú távú intézkedések között az
államtitkár megemlítette az integrált
diszpécserhálózat regionális szintű kiter-
jesztését, a diszpécserek folyamatos kép-
zését, az összes szakosodott ügynökség
integrálását a hálózatba, a 112-es rend-
szerre vonatkozó jogszabályok folyama-
tos harmonizálását az Európai Unió által
elfogadott szabályokkal. (Agerpres)

Kolozsváron Gabriel Les román
védelmi miniszter jelenlétében
leplezték szerdán a Budapestet
száz éve megszálló román tábor-
nok, Gheorghe Mărdărescu egész
alakos köztéri szobrát. Az ese-
ményről a Făclia kolozsvári napi-
lap számolt be csütörtöki
számában.

Az esemény szónokai valamennyien
azt hangsúlyozták, hogy a román csapa-
tok történelmi tettet hajtottak végre
azzal, hogy megszállták Budapestet, és
menekülésre késztették a Kun Béla ve-
zette bolsevik kormányt. Ezzel ugyanis
távol tartották a kommunizmus rémét
Európa szívétől.

Gabriel Les miniszter beszédében fel-
idézte: az 1918-as román benyomulás
után a tábornokot az Erdélyben állomá-
sozó román csapatok parancsnokává ne-
vezték ki. Ilyen minőségében indított
támadást Kun Béla bolsevik hadserege
ellen, és verte vissza a Tisza vonaláig.
„A végső győzelmet 1919. augusztus 4-

én, a román hadsereg budapesti bevonu-
lásával sikerült elkönyvelni” – állapította
meg a miniszter. Hozzátette: három és
fél hónapon át Mărdărescu tábornok ve-
zette a magyar főváros közigazgatását,
és biztosította „a háború és a bolsevik
terror által elnéptelenített város lakossá-
gának az élelmiszert és az alapszolgálta-
tásokat”.

Gabriel Les idézte Mărdărescu 1919.
november 12-i kiáltványát a budapesti-
ekhez, amelyben a tábornok bejelentette
a román hadsereg visszavonulását, és
közölte: „Románia ismételten kijelenti,
hogy a tiszai támadás utáni katonai in-
tervencióját kizárólag a jogos védekezés
és a katonai követelmények tették szük-
ségessé, a leigázás gondolata távol állt
tőle”. A miniszter azt is megemlítette,
hogy a háború után Mărdărescu tábor-
nok szorgalmazta, hogy Románia kössön
szövetséget Jugoszláviával, Csehszlová-
kiával és Lengyelországgal, ami aztán
később meg is valósult.

Ioan Aurel Pop történész, a Román

Akadémia elnöke kijelentette: „Európa
civilizált népei tudják becsülni a hősei-
ket”.

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) rektori tisztségét is betöltő tör-
ténész arról beszélt, hogy Románia a
XX. században két Európát fenyegető
veszéllyel is szembeszállt. A román had-
sereg 1919-ben a magyarországi hadjá-
ratával a bolsevizmus és a szovjet típusú
kommunizmus európai térhódítását aka-
dályozta meg, 1944–45-ben pedig a fa-
sizmus fölötti győzelemhez járult hozzá.
„Ezek a fegyvertények tették lehetővé,
hogy Erdély jogilag és ténylegesen is a
román államhoz tartozzék” – idézte a
Faclia napilap az akadémia elnökét.

A Valentin Tănase által készített szob-
rot a BBTE gazdaságtudományi kara
előtti téren állították fel Románia Keres-
kedelmi és Iparkamarája kezdeményezé-
sére, annak a rendezvénysorozatnak a
keretében, amelyet Nagy-Románia meg-
alakulásának centenáriumára tartanak.
(MTI)

cukoradó, meg egy sor egyéb, módosított illeték is. Eze-
ket szépen összefoglalták szintén egy sürgősségi rende-
letbe – nehogy már ilyen apróságokért rendeztek volna
közvitát, vagy készítettek volna hatástanulmányt, ahogy
azt a törvény előírja –, csakhogy azt a rendeletet a gaz-
dasági és társadalmi egyeztető tanács visszaküldette a
minisztériumokhoz, mert a csütörtöki kormányülésig
nem sikerült mindegyik érdekelt tárcával aláíratni. Így
költségvetés már volna, a megalapozásához beszámított
illetékek egy része viszont még nem is létezik. Kétség ne
legyen, ahogy megy ennek a csapatnak a rendeletgyár-
tás, ezt a kis malőrt hamar megoldják, csakhogy az a
költségvetés, amelyiket ekkora fokú szakértelemmel ál-
lítanak össze, aligha fog a gyakorlatban működni. Mert
ugyanilyen „komolyan” járhattak el a várható adóbe-
vételek felbecslésével is, hogy ne is beszéljünk arról,
hogy változatlanul kitartanak a több mint 5 százalékos
éves gazdasági bővülés ábrándja mellett, noha ennek a
féléves mutatója köszönő viszonyban sincs a kormányo-
sok képzelőerejével. És mivel a valóságot nem lehet sür-
gősségi rendelettel a politikusi ábrándokhoz igazítani,
még az osztogatásban reménykedők is majd a fosztoga-
tás előszelének érezhetik ezt a rabló költségvetés-módo-
sítást.

Kánikula vasárnapig
Országszerte kánikula lesz vasárnap délutánig –
derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM)
csütörtökön kiadott figyelmeztetéséből. Az előrejel-
zés szerint augusztus 11-én 20 óráig a hőhullám az
egész országot elborítja, és a délutáni órákban,
főleg az ország déli régióiban, de elszigetelten más
területeken is, kellemetlen lesz a hőérzet, a hőmér-
séklet-páratartalom mutató (ITU) elérheti, sőt meg is
haladhatja a kritikus 80-as szintet. A legmagasabb
nappali hőmérsékleti értékek gyakran lesznek 32 és
34 Celsius-fok között, sőt, csütörtökön helyenként,
pénteken és szombaton főleg délen, vasárnap pedig
kiterjedt területeken 35-37 Celsius-fokig emelkedhet-
nek. (Agerpres)

Dăncilă az év 
első költségvetés-kiigazításáról

Pozitív az idei első költségvetés-kiigazítás, jelentette
ki Viorica Dăncilă a csütörtöki kormányülés kezde-
tén. A miniszterelnök hozzátette, a büdzsé biztosítja
a megemelt fizetések és nyugdíjak kifizetését és a
prioritást élvező területeken megkezdett befektetési
projektek folytatását. (Agerpres)

Még nincs döntés 
a tanévkezdésről

Meg kell keresni a legjobb megoldást, amely mind a
diákoknak, mind a turizmusnak kedvez, jelentette ki
Bogdan Trif turisztikai miniszter szerdán Konstancán
azzal kapcsolatban, hogy még nem dőlt el, mikor
kezdődik az új tanév. „Az oktatási minisztériumban
elemzik az összes lehetőséget. (...) A miniszterelnök
nagyon világosan elmondta, alapos elemzést vár a
minisztériumtól, hogy megtalálják a legjobb megol-
dást, amely mind a turizmusnak, mind a diákoknak
kedvez. Meg kell találnunk a középutat, amely mind-
két tábornak megfelel. Figyelnünk kell tanulóinkra is,
de ugyanakkor fejlesztenünk kell a turizmust is.
Meggyőződésem, hogy a kollégák a legjobb döntést
hozzák meg. Nemsokára meglesz az elemzés ered-
ménye. (…) Természetesen velünk is konzultálni
fognak, közösen hozzuk meg a döntést” – fejtette ki
Trif a konstancai Természettudományi Múzeumban
tartott sajtótájékoztatón. (Agerpres)

Iraki határsértőket fogtak el 
a határrendészek

Iraki határsértők 15 fős csoportját tartóztatták fel a
román határrendészek a román–magyar határsáv-
ban szerda hajnalban. A Varsánd közelében történt
esetről csütörtökön számolt be honlapján a román
határrendészet. A közlemény szerint az államhatár
felé tartó tíz nőből, négy férfiból és egy gyermekből
álló csoportot a magyar hatóságokkal együttmű-
ködve állította meg a román határrendészet. A mig-
ránsok 500 méterre közelítették meg a határt. A
határsértők azt mondták, hogy Magyarországon ke-
resztül próbáltak eljutni Nyugat-Európába. A román
határrendészet egy másik esetről is beszámolt csü-
törtökön. Egy szíriai férfi egy uborkát szállító török
kamion pótkocsija alá, a vázba kapaszkodva próbált
átjutni a nagylaki határátkelőhelyen. A hatóság köz-
lése szerint valamennyi határsértő és a kamion so-
főrje ellen is vizsgálat indult. (MTI)

Ország – világ

Szobrot kapott a Budapestet száz éve megszálló
román tábornok

Elkészült a 112-es rendszerre vonatkozó 
jelentés

Osztogatós ábrándozás
(Folytatás az 1. oldalról)

2019. augusztus 9., péntek _______________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK  _____________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

Közelednek egymáshoz 
Tăriceanu és Ponta pártjai

Politikai szövetségre lép, és
közös képviselőházi, illetve sze-
nátusi frakciót hoz létre a kor-
mánykoalícióban részt vevő
Liberálisok és Demokraták Szö-
vetsége (ALDE) és a Victor Ponta
volt miniszterelnök vezette Pro
Romania párt – jelentette be
szerdán Călin Popescu Tăriceanu,
az ALDE elnöke.

A szenátus elnöki tisztségét is betöltő
politikus szerint az új pártszövetség ily
módon a harmadik legjelentősebb erővé
válik a bukaresti parlamentben a kor-
mány vezető erejét képező Szociálde-
mokrata Párt (PSD) és a Klaus Iohannis
államfőt támogató ellenzéki Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) után.

Tăriceanu szerint a két politikai ala-
kulat küldöttségei a közeljövőben tár-
gyalóasztalhoz ülnek, hogy kidolgozzák
közös politikai programjukat és együtt-
működési megállapodásukat.

A Facebookon közzétett bejelentés

újabb jele annak, hogy szétesés fenye-
geti a bukaresti PSD-ALDE szociállibe-
rális kormánykoalíciót, miután a PSD
nem volt hajlandó felsorakozni Tări-
ceanu mögé, és úgy döntött, hogy Vio-
rica Dăncilă pártelnök-kormányfő
személyében saját jelöltet indít a novem-
beri elnökválasztáson.

Tăriceanu nem rejtette véka alá csaló-
dottságát, bejelentette, hogy a PSD tá-
mogatása nélkül is indul az
elnökválasztáson, és azt is jelezte, hogy
problémát okozhat a román kormányko-
alícióban a közös elnökjelölt hiánya.

A Pro Romania Corina Creţu volt
uniós biztost indítaná az elnökválasztá-
son, de Ponta mindvégig nyitottnak mu-
tatkozott arra, hogy a baloldal közös
elnökjelöltjét támogassák, ha sikerül
megállapodni a PSD-vel és az ALDE-val
ennek személyéről.

Bár Pontát tavalyelőtt kizárták a PSD-
ből – amelynek elnökeként 2012-től
2015-ig kormányfő is volt – és az általa

alapított párt valójában a PSD-ből ön-
ként vagy kényszerűen távozott politiku-
sok menedéke, a Pro Romania valójában
nem számít ellenzéki pártnak, a legtöbb-
ször együtt szavaz a kormányoldallal, és
a román baloldal „újraélesztését” tűzte
ki célul.

Ponta árnyalta Tăriceanu bejelentését.
Felidézte: július 22-én ő ajánlott politi-
kai szövetséget Tăriceanunak, ha az
ALDE kilép a kormánykoalícióból.
Ponta szerint szerdai megbeszélésükön
„jelentős lépéseket tettek ebbe az
irányba”.

A közvélemény-kutatások szerint a
kormányoldalon Tăriceanu számít a leg-
esélyesebb elnökjelöltnek, de az IMAS
legutóbbi, kedden közzétett felmérése
szerint 13,8 százalékos támogatottsága
messze elmarad a tisztségben lévő ál-
lamfőnek jósolt 41,7 százalékos ered-
mény mögött. Ugyanez a felmérés
Dăncilă támogatottságát 7,5 százalékra
taksálja. (MTI) 



Kedves marosvásárhelyiek! 
Először lehetünk tanúi olyan dolgoknak, amelyek

megnyitják az utat megengedhetetlen, törvénytelen
visszaélések előtt, és amelyek súlyosan érintik a város
imázsát és a lakosság érdekeit. Arra célzok, ami az el-
múlt hetek során történt, amikor sorozatos gyűléseken
egyes tanácsosok kitervelték a város megbénítását a
költségvetés megcsúfolásával. Érdekes megfigyelni,
hogy ugyanazok a tanácsosok előbb megszavazták a
költségvetést, ami 2018-hoz képest így is 60 millióval
kisebb volt. Az eredetileg megszavazott büdzsé alapján
elkezdődtek munkálatok, aláírtak szerződéseket, folya-
matban levő eljárások vannak, intézmények működ-
nek, amit súlyosan érint a költségvetés véletlenszerű
lefaragása, semmiféle előzetes elemzés nélkül, csupán
az RMDSZ vezetőjének utasítása alapján.

Szeretném hangsúlyozni, hogy polgármesterségem
alatt soha nem volt kiesés, egyenlőtlenség a költségve-
tés kapcsán, egyetlen percig sem kerültek veszélybe a
vállalt kötelezettségek, és soha nem fordult elő, hogy
egy büdzsét ne megfelelően, időben hajtottunk volna
végre. Ezekkel a megjegyzésekkel felhívom a figyel-
met arra a tényre, hogy Románia naponta fedezi fel
jogalkotási hibáit, amit sajnos a Marosvásárhelyen tör-
téntek is alátámasztanak.

Ebbe a döntési fogaskerékbe, amelyet a gyűlölet
szült – mint az összes megnyilvánulást, amely a mai Ro-
mánia politikai életét jellemzi –, bekerült Marosvásár-
hely is. Felhívom a figyelmet a 2019. augusztus 1-jei
szavazás következményeire, mivel az iskoláknak nem
lesz pénzük működésre, a folyamatban levő munkálato-
kat végző cégek kénytelenek lesznek ezeket felfüggesz-
teni, mivel nincs az év végéig elkülönített pénzösszeg.
Ezt a tényt figyelmen kívül hagyták, de elemezni kell
ezt a gyalázatos gyakorlatot, mivel egyre hétköznapibbá
válik Romániában, és nem számít, hogy a középpontban
a lakosság áll. Figyelmeztetem a tanácsosokat, hogy a
költségvetés NEM az RMDSZ-é, a város büdzséjét köz-
igazgatási intézkedések készítik elő és hajtják végre.

Semmiféle stratégia nélkül, anélkül, hogy megérte-
nék a polgármesteri hivatal által kezdeményezett pro-
jektek támogatásának fontosságát, egyes tanácsosok
70%-ig terjedően megcsonkították a finanszírozást bi-
zonyos költségvetési tételeknél.

Lépésük hamarosan a marginalizált, elszigetelt vá-
rosok sorába juttat minket, ahol senki nem akarja gye-
rekeit felnevelni vagy pénzét befektetni.

Érintve lesz:
1. Oktatási intézmények: 
– annak ellenére, hogy nyár van, amikor a polgár-

mesteri hivatal az oktatási intézmények felújítási, ja-
vítási, fertőtlenítési munkálatait végezte, azért, hogy a
diákok, a tanárok és nem utolsósorban a szülők is meg-
felelőn kezdhessék a tanévet szeptemberben, kényte-
lenek vagyunk mindenféle munkálatot leállítani;

– az Al. Papiu Ilarian Főgimnázium felújítása leállt
a finanszírozás hiányában, annak ellenére, hogy a vá-
rosvezetés a munkálatok befejezését tervezte 2019. ok-
tóber 3-ig, amikor az iskola centenáriumát ünnepeljük;

– az Unirea Főgimnáziumnál, az Európa általános
iskolánál, a Nicolae Bălcescu általános iskolánál – és
a lista folytatódhat – tervezett felújítási munkálatokat
súlyosan érinti a költségvetés csökkentése;

– a Művészetek és Mesterségek Iskolájának eszköz-
felszerelése leállt;

– az iskolákban az őrző-védő szolgáltatásokra nincs
anyagi fedezet;

– az Iskolaigazgatósághoz 100 kérvényt juttattak el
június és július folyamán – írásban és szóban egyaránt
–, amelyekben különféle beavatkozásokat igényelnek:
az osztálytermek felújítását, a bútorzat, a fűtésrendszer
cseréjét, tető- és mellékhelyiségek javítását, parkettá-
zást… és sorolhatnánk.

Meghúzzuk a vészharangot, és figyelmükbe ajánljuk
azt a tényt, hogy több mint 25.000 marosvásárhelyi di-
ákot érint az RMDSZ-es tanácsosok által megcsonkí-
tott, 2019. augusztus 1-jén megszavazott költségvetés.

Felkérem azonban a tanácsos urakat, akik aláírásuk-
kal és szavazatukkal felvállalták a költségvetés-kiegé-
szítést, hogy feleljenek a szülők, a tanárok, de
leginkább a diákok előtt, akik a város jövőjét jelentik. 

2. A Március 8. utca munkálatait leállítjuk pénzhi-
ány miatt.

3. A parkok felszerelése új játszóelemekkel, ezek
karbantartása is leállt;

4. Az olimpiai fedett uszodát a Víkendtelepen a meg-
szűnés veszélye fenyegeti a közműszolgáltatások tör-
lesztésének ellehetetlenítése miatt; az új csúszdák
beszerzése és felszerelése a Víkenden veszélybe került
a finanszírozás megvonása miatt;

5. A parkolóval ellátott multifunkcionális városi köz-
pont számára a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi
Kórház szomszédságában nincs megítélt pénzösszeg; 

6. Parkoló a Maros Megyei Kórháznál – leállított fi-
nanszírozás;

7. Szerződés a belváros megtervezésére – MyCity
projekt; az igényelt pénzösszeget nem ítélték meg;

8. Közvilágítás és a jelzőlámpák működése – a szám-
lák ki nem fizetése érinti. A költségvetés-kiegészítés-
ben kérték a költségvetés megemelését 1.500.000 lejjel
az idei évi villanyáram-fogyasztási számlák kiegyen-
lítésére. Jóváhagytak 500.000 lejt, ez az összeg pedig
nem elég a már kiállított számlák kifizetésére, így
fennáll annak a veszélye, hogy a fizetés elmulasztása
miatt kibocsátják a lekapcsolásra vonatkozó rendeletet
szeptemberben.

9. Fák koronanyírása, csemeték és cserjék beszer-
zése újabb szegmens, amelyek finanszírozása 0.

10. Kerékpárutak – támogatás nélküli projekt;
11. A fiatal anyák támogatási programjának finan-

szírozása;
12. Leállnak a tömbházak hőszigetelési munkálatai;
13. A közeljövőben a Marosvásárhelyi VSK több

mint 2000 sportolóját fogja érinteni a klub támogatá-
sának hiánya, mivel a pénzösszeget csak augusztusig
utalták ki. 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala továbbra is megtesz minden intézkedést, és a
nyilvánosság elé tárja a költségvetés megnyirbálása
miatt előállt helyzeteket, amely megfosztja a várost a
fejlődéstől és a marosvásárhelyiek életminőségének
növelésétől. Ugyanakkor az állam felhatalmazott in-
tézményeihez fordulunk, hogy vizsgálják ki a vissza-
élésre való felbujtásokat és a felelősségvállalás nélkül
elkövetett visszaéléseket. 
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Marosvásárhely polgármestere
azt csinálja, amihez a legjobban ért:
hazudik! Hamis vádakkal illeti az
RMDSZ-t és annak helyi önkor-
mányzati tanácsosait.

A polgármester által felvetettek-
ből két pontban van az RMDSZ és
közte részleges egyetértés:

* Igen, az állam „felhatalmazott
intézményeinek” meg kellene vizs-
gálniuk Marosvásárhely Polgármes-
teri Hivatalának működését. Húsz
év után mára már köztudott, hogy
városunk polgármesterének veze-
tési stílusa, döntései és cselekedetei
miatt Marosvásárhely törvényen kí-
vüli várossá lett;

* Igen, húsz év polgármestersége
alatt Marosvásárhely „marginali-
zált, elszigetelt város” lett. Ezt mu-
tatja a Forbes Románia felmérése is,
amelynek adatai szerint Maros
megye megyeszékhelye csak a 20.
legélhetőbb város az országban. A
központi fejlesztési régió majdnem
összes megyeszékhelye megelőzi
Marosvásárhelyt a rangsorban
(Gyulafehérvár 5., Nagyszeben 6.,
Brassó 7., Csíkszereda 13.)

Ami a város költségvetését és
annak kiegészítését illeti, az április-
ban elfogadott költségvetés nem ki-
sebb, hanem 45 millió lejjel több,
mint 2018-ban volt.

Az iskolák működésére, felújítá-
sára év elején összesen 32 millió lej
lett elkülönítve, és a kiegészítéskor
újabb 3 millióval lett megemelve a

keret. Csak a folyamatban lévő ja-
vításokra szánt összeg 800 ezer lej-
jel lett több a
költségvetés-kiegészítésnek kö-
szönhetően. 

Az általa emlegetett Március 8.
utca felújítására 2,2 millió lejt
(2017-től kezdődően az RMDSZ ja-
vaslatára minden évben van erre el-
különítve pénz), a játszóterek
felszerelésére további 1 millió lejt,
a parkokra 200 ezer lejt, a marosvá-
sárhelyi sportklub működésére a ki-
egészítés alkalmával 3,5 millió lejt
szavazott meg a tanács.

A fenti számok pontosan igazol-
ják azt, hogy a polgármester hazu-
dik. A fent leírtak nyilvános adatok,
amelyeket bárki megtalálhat a város
honlapján. 

Egyértelmű, hogy a városvezető
saját kudarcát próbálja magyarázni.
Fölösleges etnikai feszültséget szít,
hiszen világossá vált számára, hogy
a marosvásárhelyi magyarokat nem
kerülheti meg. Ártatlan, jóhiszemű
sportolókat, civil szervezeti vezető-
ket, vállalkozókat és nem utolsósor-
ban a város lakóit zsarolja, vezeti
félre, és a magyarok ellen próbálja
uszítani. 

Polgármester úr, a tömeghisztéria
keltése helyett, kérjük, mondja meg:
húszévi városvezetés után a káo-
szon kívül mi marad Ön után, mi-
után jövőre elveszíti a
választásokat?

Maros megyei RMDSZ 

Hisztéria helyett munkát 
és eredményeket várunk!

Dr. Dorin Florea: Felhívom a figyelmet arra a felelőtlen
módra, ahogy meg akarják bénítani a várost!

A nyilatkozatokat megelőzően júliusban a lakók fel-
szólítást kaptak, amiben közölték velük: két hetük van
arra, hogy kiköltözzenek az épületből. A botrány ekkor
robbant ki, hiszen a központban élők között árvaházból
idekerült fiatalok, sokgyerekes családok, fogyatékkal
élők és idős személyek is vannak, akiknek nincs hova
menniük, kevesen dolgoznak közülük. Mindenik csa-
lád és bentlakó korábban szociális ankét nyomán került
a menedékhelyre, ez alapján vált jogosulttá szociális
szolgáltatásra, amit egyik napról a másikra megvon-
nának tőlük, pedig a legtöbben nyugtákkal tudják iga-
zolni, hogy törlesztették fogyasztásukat. A Pro Európa
Ligához és más civil szervezetekhez fordultak az em-
berek, a helyi tanácsban két alkalommal is vita tárgya
volt a menhely ügye. 
Akármikor kilakoltathatnak
– csütörtökön délelőtt ezt mondta Bogdan Oltean a
lakók képviseletében a Népújságnak. Szerinte a
lakók egyetlen dologhoz ragaszkodnak: az önkor-
mányzat biztosítsa számukra a lakhatást. A napokban
néhány lakó – idős személy és fogyatékkal élő – el-
helyezésére sikerült megoldást találni, a többiek ese-
tében volt, akinek munkahelyet ajánlottak fel, először
az ország déli részén, de Marosvásárhely környékén
is, ám mint a helyszínen kiderült, nem pont azokat a

feltételeket szabja meg a munkáltató, amit ígértek.
„Az embereknek tető kell a fejük fölé elsősorban.
Amíg ez nem oldódik meg, nem hagyjuk el az épüle-
tet” – mondta. Hozzátette, szerdán tárgyaltak Makkai
Gergely alpolgármesterrel, akitől azt a választ kapták,
hogy elhalasztják a csütörtökre tervezett munkálatok
elkezdését, de nem tudni meddig. „Semmi garanciánk
nincs arra, hogy meddig tart a halasztás. Írásban sem
értesítettek. Bármikor jöhetnek kilakoltatni” –
mondta Bogdan Oltean. Az ottlakók szerint az épület
leszigetelt, termopán ablakokkal felszerelt, nem rossz
állagú, mindössze vezetékcserére van szükség és
belső munkálatokra. Ezt pedig emeletenként is el tud-
nák végeztetni, pont úgy, mint mikor a manzárdot
építették. 

A sajtóiroda részéről Cosmina Paşcan lapunknak el-
mondta: a lakók mindenike számára ajánlottak megol-
dást, remélik, az érintettek el is fogadják. „Meg kell
érteniük, hogy a betervezett munkálatokkal nem lehet
tovább várni. Az épületet fel kell újítani, hogy bizton-
ságos körülmények között lehessen itt lakni. Minden-
kit értesítettünk arról, hogy a közszolgáltatásokat még
a mai nap folyamán (csütörtökön – szerk. megj.) meg-
vonjuk, és a kivitelező elkezdi az állványozást, emiatt
minden lakónak el kell hagynia az épületet” – jelen-
tette ki Cosmina Paşcan. 

Nem tudják, meddig maradhatnak
(Folytatás az 1. oldalról)

Nem mindennapi halpusztulás
történt a napokban Nyárádszeredá-
ban. A helyi önkéntes tűzoltókat va-
sárnap reggel értesítették arról,
hogy az egyik helyi tóban rengeteg
haltetem jelent meg. Az alakulat öt
tagja két csónakkal szállt vízre,
hogy begyűjtse az elpusztult álla-
tokat. Kacsó István parancsnok sze-
rint mintegy négyszáz példányt
emeltek a csónakokba és szállítot-
tak partra, ez közel két tonnát jelent.
A halakat konténerbe rakva elszál-
lították, hogy elhamvasszák. A fer-
tőzésveszélyt kesztyű és maszk
viseletével próbálták elkerülni, de a
bűz förtelmes volt. A helyszínt a
helyi hivatásos tűzoltóság és a ro-
hammentősök biztosították a bea-
vatkozás ideje alatt. 

Az első vizsgálat szerint a nagy
meleg és a túlpopulált halállomány
miatt oxigénhiányos
lett a víz. A busák ér-
zékenyebbek a meleg
és oxigénszegény
vízre, feltehetően ha-
marabb pusztultak el,
míg a harcsák a
meder alján lévő,
bomlásnak indult
halak elfogyasztása
miatt. A víz ph-értéke
semleges volt a tete-
mek kiemelésekor,
ami arra utal, hogy
savas vagy lúgos jel-
legű szennyezés
(mint cefre vagy
szennyvízcsatornából
származó anyagok)
nem kerültek a vízbe
– mondta el Kacsó
István parancsnok,
hozzátéve, hogy a
Bukarestbe vizsgá-
latra küldött minták
eredményei nem ér-
keztek meg. Termé-
szetes körülmények
között a halak kopol-
tyúja mögötti testrész

rózsaszín, mérgezés esetén besár-
gul, most viszont vörös színű volt,
ami oxigénhiányra utal.

A tó egy marosvásárhelyi sze-
mély magántulajdona, de a parancs-
nok nem ismeri az illető nevét,
csupán annyit, hogy kisgyereke tíz
évvel ezelőtt belefulladt ebbe a
tóba, a tragédia óta a tulajdonos rit-
kán jár oda, viszont valakit megbí-
zott a hely felügyeletével. Az
önkormányzat többször felajánlotta,
hogy megvásárolná a tavat, de
egyelőre nem volt eladó. A tulajdo-
nost képviselő személy a halpusztu-
lás kapcsán elmondta, hogy a
horgászás tilos volt a tóban, de ha-
marosan intézkedni fog, hogy kar-
bantartási munkálatokat végez-
zenek, illetve szó lehet a jövőben a
halászásról is, hogy hasonló pusz-
tulásnak elejét vegyék. (gligor)

Halpusztulás 
Nyárádszeredában

Közel két tonna elpusztult halat emeltek ki a tóból  
Fotó: www.facebook.com



A dicsőszentmártoni városi
kórház pszichiátriai részlegén
Nyár–2019 címmel nyílt kiállí-
tás, amelyet bárki megtekint-
het, és a dísztárgyakból,
festményekből vásárolhat. Az
érdeklődök naponta 7–19 óra
között látogathatják az ergote-
rápiás központot, ahol amatőr
és művészi színvonalú alkotá-
sok egyaránt fellelhetők. A Di-
csőszentmártoni Városnapok
alkalmával, augusztus 16–18.
között a város központjában
felállított standon értékesítik a
terápia részét képező kézmű-
ves-tevékenységek keretében
készített egyéni és csoportos
alkotásokat. 

Tehetséges és szorgalmas kezek
munkáját, ugyanakkor az irányító
szakembergárda türelmét és hozzá-
értését dicséri a kórház relaxációs
központjának újabb kiállítása. Kézi-
munka, tánc, sport, zene, sütés-
főzés, kisállatkert a betegek
számára… A dicsőszentmártoni vá-
rosi kórház pszichiátriai részlegének
relaxációs központjában mindaz
megtalálható, amivel kizökkenthetik
a kórházi élet egyhangúságából az
ott kezelt betegeket. Pár éve adták át
a kihasználatlanul álló, majd felújí-
tott alagsori helyiséget, ahová be-
lépve a családi otthon hangulatát
idézhetik fel azok a lakók, akiknek
emlékezetében ez még él. 

A pszichiátrián 320 beteget kezel-
nek, közülük 220 krónikus és 100
akut. „Ilyen nincs még egy az or-
szágban, egyesek közülük több mint
ötven éve állandó lakói az intézet-

nek, mi etetjük, kezeljük, majd mi is
temetjük el őket, hisz sokuknak
nincs családja, vagy nem akar tudni
róluk” – mondta Megheşan Zsu-
zsanna, a városi kórház menedzsere,
akinek szívügye a betegek sorsa.
Ezért tartotta fontosnak egy olyan
központ létrehozását, ahol külön-
böző tevékenységekkel kikapcsolód-
hatnak a betegek. A pszichiátriai
részlegen kezelt betegek számára az
ergoterápiai központot helyi vállal-
kozók támogatásával hozták létre. A
leromlott állagú pincehelyiséget
önerőből felújították, és barátságos
relaxációs központot alakítottak ki,
ahova könyvtárat is rendeztek be,
konditermet, kézügyesség-fejlesztő
tevékenységek számára különböző
kellékekkel felszerelt termet, relaxá-
ciós szobát plazmatévével, vadonat-
új bútorzattal, pianínóval. Ezenkívül
konyhát is kialakítottak, ahol fel-
ügyelet alatt süthetnek-főzhetnek –
befőttet, savanyúságot, zakuszkát
készíthetnek saját fogyasztásra a be-
utaltak –, az alapanyagot a kórház
raktárából biztosítják. Amint a kór-
ház menedzsere hangsúlyozta, fon-
tosnak tartják az ergoterápiát. Az

elsődleges cél a különböző tevé-
kenységek kipróbálása, amelyek az
önellátáshoz, a munkajellegű és sza-
badidős elfoglaltsághoz kapcsolód-
nak, illetve a betegek
kikapcsolódását szolgálják. Kará-
csony, húsvét előtt ünnepekre hango-
lódó tevékenységek zajlanak, de
tartottak már táncdélutánt is, művé-
szi előadóesteket, melyekre előadó-
kat hívnak meg, valamint
lelkipásztorok igehirdetését is rend-
szeresen hallgathatják. Az ergoterá-
pián a beutaltak közül egyéni döntés
alapján sokan elfoglalják magukat, a
tevékenységeket személyzet fel-
ügyeli és irányítja. Az általuk készí-
tett változatos dísztárgyakat
értékesítik, és az összegyűlt össze-
gekből alapanyagokat vásárolnak a
kézművesműhelybe. Születésna-
pokra felügyelet mellett tortákat ké-
szítenek, főznek, szórakoznak, de
egynapos kirándulásokat is szervez-
nek a betegeknek. A kórház mened-
zsere és csapata megpróbálja
némiképp kárpótolni számukra a
család, a normális életvitel hiányát.

(Beszámolónkat a kiállítás színes
alkotásaival illusztráltuk)
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Augusztus. Régi magyar neve Kisasszony
hava.

A „Kisasszony hava” elnevezés (…) abból
az időből való, amikor a „nagyboldogasz-
szony” még Szent Anna volt – írja Jankovics
Marcell a Jelkép-kalendáriumban – A tulaj-
donképpeni Kisasszony (Kisboldogasszony)
napja ugyan még a Szűz havába, de már
szeptemberbe esik.

Ma van 153 éve, hogy 1866. augusztus 9-
én Xántus János megnyitotta a Budapesti
Állat- és Növénykertet. 1848-as nemzetőr,
majd a szabadságharc bukása után osztrák ez-
redbe kényszersorozott. Innen szökött el Lon-
donon keresztül Észak-Amerikába, ahol 13
éven át végzett természettudományos gyűjté-
seket a még ismeretlen és feltáratlan terüle-
teken. Beszámolóit és gyűjtéseit
Magyarországra küldte, ahol egyre nagyobb
szakmai tekintélye lett. 1861-ben hazalátoga-
tott, hogy megtartsa akadémiai székfoglaló-
ját. Visszatérte után konzuli kinevezést kapott
Mexikóba. 1864-ben hazatért hatalmas ter-
mészettudományi gyűjteményével. Ekkor
kezdeményezte a pesti állatkert megnyitását.
De 1868-tól újra utazott, bejárta Borneót,
Jávát, Ceylont és Sziámot; óriási mennyiségű
állattani és etnológiai anyagot gyűjtött össze.
A későbbi Néprajzi Múzeum alapját a bor-
neói dajákok általa gyűjtött tárgyai képezték.

Ugyane nap, 846 évvel ezelőtt, 1173-ban
kezdődött el a pisai torony építése. Miután
1178-ban a torony harmadik emeletét is fel-
húzták, az épület olyannyira megsüllyedt,
hogy a nagy riadalom miatt az építkezést
azonnal leállították. Csak jó száz év múlva
láttak hozzá a további építkezésnek. Az 58
méter magas, hatemeletes szépség a korai kö-
zépkor gyöngyszeme. A dőlést az okozhatta,
hogy a torony alatt egy olyan kis sziget pe-
reme húzódott, mely az egykori kikötő része

lehetett. A campanile 800 esztendeje alatt 5
fokot és 22 percet mozdult el a függőlegestől;
a ’80-as években a dőlés értéke már megha-
ladta a 4 métert. Elkerülhetetlenné vált a to-
rony bezárása. 1990. január 7-én bezárták, az
egyoldalú süllyedést megállították, 2001
nyara óta újra látogatható. De jelenleg is biz-
tonsági okokból egyszerre harmincan tartóz-
kodhatnak a harangtoronyban.

Augusztus 10. Szent Lőrinc napja. Lau-
rentius annyit tesz, hogy „akinek babérja
van” (lauream tenens). Babérkoszorú pedig
csak a győzteseknek járt. Maga az olajfa is a
győzelem jelképe: örökzöld lomb, kellemes
illat és olaj. A vértanúságában győztes Lőrinc
népszerű szent. A napja után érő sárgadinnyé-
ről azt tartják, hogy …nem a legilledelmeseb-
ben bánik e gyümölccsel, s annak bele
elnyálkásodik. Ez azonban csak nagyon forró
nyáron történhet, amikor a dinnye a rendes
időnél jóval korábban érik.

Ezüsttálon egy szelet sárga
dinnye fekszik egy nő előtt;
a magvas dinnyebél húsának
mályvaszínén a gyenge őszi
napfény betegen ömlik el.

Lám-lám, Somlyó Zoltán Dinnyeszelete
bizony Lőrinc után jóval érve sem nyálkáso-
dott. Ínyencség. Figyeljük csak:

A nő a dinnyeszelethez nyúl,
lakkfényű körmére vigyázva;
kis kagylóbul cukorport hint rá
s a szája jóízűen rándul.
Vékonypengéjű éles kését
a dinnye mély belébe vágja,
s a csemegét nyelvére ejti
a csillogó villa hegyével.
Nyeldeklője alatt a vajszín
fiatal bőr hullámba szökken,
mandolavágású szemén
az élvezet langy könnye bágyad.

És egyre fogy a dinnyebél, –
s a kikapart zöld héj-szelet
úgy leng-inog az ezüsttálon,
mint a kerek nagy tengeren
egy árva, gyenge, karcsú csónak,
amelyből egy hajótöröttet
a mély vízár magába rántott…

Először az óangol egyházi naptárak nevez-
ték az augusztusi tömeges csillaghullást
Szent Lőrinc tüzes könnyeinek. Évezredes
megfigyelés, tapasztalati tény, hogy augusz-
tus első két dekádjában tömeges a hullócsil-
lagok felvillanása a föld légkörében. A
magyar néphagyományban Lőrincnek eleve
nem attribútuma a csillaghullatás, ellenben –
többek között – a köleskása védőszentje. S
ebben rejtőzhetik valamelyes vonatkozás a
hulló csillagok augusztusi raját szóró és az
aranysárga kölesszemeket szaporító szent
szerepére. Az idő múlásával lassan átlénye-
gült mára Lőrinc szerepe: s lett a dinnyébe pi-
silő helyett csillaghullattató.

Augusztus 11. 5311
évvel ezelőtt kezdték az
idő múlását számolni a
maják. Naptáruk három
elemből épült fel. A
haab, amely 18-szor 20
napos hónapokból állt,
kiegészítve 5 nappal. A
tzolkin naptáruk 260
napos, 13-szor 20 napos
hónap, amelyet szent kör
néven említettek. Ez
párhuzamosan számlál a
napévvel. Volt egy hosz-
szú számítás elnevezésű
időszámítási rendszerük
is: a nagy kör. Mindezt a
csillagok látszólagos
vándorlásából szerkesz-
tették egybe az ókor talán
legjobb – mindenesetre
legrafináltabb – csillagá-
szai. Az időszámlálást,
bizonyos égi objektumok
együttállása és a Föld
tengelyének torziós ki-
lengése eredményeként,
5125 évente újrakezdik.
Az új korszak a maja
naptárban, az új időszá-
mítási kezdet, az újkor,
2012. december 22-én
kezdődött. E bonyolult
rendszer megfejtése
adott okot egyes csillag-
jósoknak a világvégével
riogatni a jámbor közné-

pet… De az Idő nem ér véget, csupán a maja
időszámítás aktuális ciklusa.

136 éve, 1883. augusztus 12-én elpusztult
az utolsó kvagga az amszterdami állatkert-
ben. Az alföldi zebra eme kihalt alfaja, mely
egykor nagy ménesekben élt Dél-Afrikában,
Fokföld környékén és az Orange mentén,
abban különbözött a többi zebrafajtól, hogy
a megszokott sávos minta kizárólag a teste
első részén volt látható. A középső részen a
csíkok elsötétültek, a sötét sávok közötti te-
rület kiszélesedett, a hátsó lábak pedig sötét-
barnák voltak. Az 1980-as években
kikészített kvaggabőrből nyert DNS-minták
vizsgálatával és ma élő zebrák keresztezésével
elkezdték újjáéleszteni a kvaggát. Michael
Crichton, a Jurassic Park szerzője a kvagga-
programból merítette világsikert hozó köny-
vének ötletét. Jegyezzük meg azonban, hogy
bár sok kihalt fajt próbálnak – egyeseket siker-
rel – genetikailag újjáéleszteni – például egyes
mamutfajokat –, a dinoszauruszok teljes ge-
nomjának felhasználásáról, azaz dinoszauru-
szok „feltámasztásától” még igen messze van
a tudomány. (Rém)álom az még csupán…

Álomba hullt az erdő észrevétlen,
lombot a levegő mozdítni renyhe
s illatot sem hord, s elhallgat a csendbe
madár a fán s a béka tó vizében.

Nikolaus Lenau álmodó világát idézem ide,
kedves Olvasóm. Az osztrák költő 217 éve,
1802. augusztus 13-án született. A szél hangja
költeményét Hajnal Gábor magyarította.

A szentjánosbogár, mint szikra, éjen
s alvókon átlibben a levelekbe
s édes álmok körtáncában kerengve
lelkem elmerül a csend gyönyörében.

De lám! hirtelen zúgás kél a fákon,
kedves álmokból vissza kell találnom (…)

Nagyboldogasszony napját Szűzmária
mennybemenetelének emlékére augusztus 15.
napján tartották – írja Tőkés István a Hét-
köznapok – ünnepnapokban. – Ezt az ünne-
pet a görögök hívják Szűzmária elaluvása
ünnepének, mert úgy tartják, hogy rendes és
csendes halállal megholt.

Álomutazásomból ébredek én is e mai
napra. Éjszaka zápor szakadt, hullócsillagot
hiába kémleltem volna. Napkeltére már tiszta
az ég. Kutya meleg lesz délben. A sárgadiny-
nye aranyló húsát kínálja mára.

Hasonló jókat kívánva, maradok kiváló
tisztelettel. 

Kelt 2019-ben, Kisasszony hava első de-
kádjának végénLombot a levegő mozdítni renyhe, s illatot sem hord
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Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emléke-
zünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tet-
ték naggyá Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállal-
tak az egyetemes magyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000-
1990. Főszerkesztő:  Kenyeres Ágnes) 

SERES ISTVÁN (Kolozsvár, 1929. aug. 17. – Bp., 1987.
márc. 21.): zenetanár, dramaturg. Tanulmányait 1948-53-ban
a kolozsvári Magy. Művelődési Intézetben, ill. a G. Dima Ze-
neművészeti Főiskolán Nagy István (karvezetés), Jodál
Gábor (zeneelmélet) tanároknál végezte. 1953-57-ban a
moszkvai P. I. Csajkovszkij Zeneművészeti Főiskolán L. M.
Maazel (zenetudomány) és R. I. Gruber (zenetörténet) taní-

totta, továbbá ösztöndíjasként zeneszerzést tanult. 1958-tól
1972-ig a kolozsvári G. Dima Zeneművészeti Főiskolán mu-
zikológus tanár. 1973-tól a Bp.-i Országos Filharmónia dra-
maturgja, 1977-től dramaturg-csoportvezető. 1977-től a bp.-i
Zeneművészeti Főisk. Zeneisk. Tanárképző Isk. Debreceni
Tagozatának adjunktusa volt.

BÁTHORI GÁBOR, somlyói (Nagyvárad, 1589. aug.
15. – Nagyvárad, 1613. okt. 27.): Erdély fejedelme, ~ Ist-
ván és Bebek Zsuzsanna fia, ~ Anna bátyja. 1608. márc. 5-
én a hajdúk segítségével megszerezte az erdélyi fejedelmi
trónt. Erőszakos kormányzásával azonban maga ellen in-
gerelte az erdélyi arisztokráciát és a szász polgárságot,
melynek önkormányzatát megszüntette, fővárosát, Szebent
megszállotta. Erkölcstelen magánéletével elidegenítette
legjobb híveit is. Havasalföldi hódító hadjáratával kihívta
a Porta haragját. Az arisztokrácia 1610-ben összeesküdött
ellene, de szándékuk kitudódott, és a szervezkedés elbu-
kott. A szászok 1611-ben behívták ellene Radul havasal-
földi vajdát, de Báthori kiverte országából. A bécsi udvar
ekkor Forgách Zsigmondot haddal küldte ellene; a kísérlet
azonban kudarcba fulladt, s ezután kiegyezett a császárral,

a Portát viszont nem sikerült kiengesztelnie, 1613-ban
hadat indított Báthori ellen. A fejedelem, hogy trónját meg-
mentse, hajlandó lett volna Váradot török kézre adni, mire
a hajdúk meggyilkolták.

KINCS GYULA (Zilah, 1859. aug. 16. – Zilah, 1915. dec.
31.): író, újságíró. Görög-latin szakos tanár volt, 1883-tól a
zilahi gimnázium tanára, 1897-től igazgatója. Munkatársa,
szerkesztője volt a Szilágy, majd a Szilágyság c. lapoknak.
Számos kulturális, társadalmi kérdéseket tárgyaló cikke,
szépirodalmi, művelődéstörténeti tárcája jelent meg. Ady
Endre tanára, ő közölte lapjában Ady első verseit. Kapcsola-
tuk később sem szakadt meg; Ady több versében, írásában
megörökítette emlékét (A vén diák üdvözlete, Kincs Gyula
emlékére). Összeállította a Szemelvények a görög lyra és a
vele kapcsolatos magyar classicus költészet termékeiből
(1901) c. antológiát. Az első magyar hírlapmonográfia szer-
zője. F. m.: A „Szilágy” története (Zilah, 1896); A nagy Wes-
selényi és a zilahi gimnázium (Zilah, 1896). Irod. K. Gy.
(Szilágyság, 1916. 1-2. sz.); Bóka László: Ady Endre élete
és művei (Bp., 1955); Kincs Elek: Innen hoztam (Emlékezé-
sek Ady Endréről. 1961. I.).

Híres erdélyi magyarok
(1000–1990)

Kiss Székely Zoltán

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCLXX.)

A szentjánosbogár, mint szikra, éjen s alvókon átlibben
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Dátum: 2019. 08. 08.

A lakosságnak nyújtott szolgáltatások 
egyszerűsítését célzó intézkedéseket vezet be 

a Maros Megyei Tanács
A Maros Megyei Tanács támogatást nyert a Közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztési ope-
ratív program keretében, hogy olyan intézkedéseket vezessen be, amelyek egyszerűbbé
teszik a lakosság számára bizonyos szolgáltatások elérését.

A projekt általános célja, hogy a Maros Megyei Tanács az adminisztratív eljárások és a bü-
rokrácia csökkentésével biztosítsa az állampolgároknak az intézmény hatáskörébe tartozó
közszolgáltatások minőségét és könnyebb elérhetőségét. 

A projekt konkrét céljai: 
1. A hivatalos dokumentumok igénylésének és kiváltásának egyszerűsítése az infor-

matikai rendszer és a back-office rendszer fejlesztésével. 
2. Egy új információs csatorna biztosítása az állampolgárok számára. 
3. A dokumentumkezeléssel kapcsolatos belső eljárások / folyamatok egyszerűsítése

és az intézményen belüli tevékenységek hatékonyságának növelése back-office
szempontból egy olyan informatikai adminisztrációs rendszer életbe léptetésével,
amely a megyei tanács tevékenységéhez igazodik. 

4. Egy belső menedzsmentet és a teljesítmény mérését lehetővé tevő eszköz fejlesz-
tése az intézmény által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan. 

5. Egy új eszköz kidolgozása az intézmény által kibocsátott dokumentumok eredeti-
ségének megerősítésére. 

6. Egy elektronikus adatbázis létrehozása az intézmény levéltárában lévő iratok egy
részének digitalizálásával, hogy hatékonyabban lehessen válaszolni a lakosság ké-
réseire. 

Várt eredmények: A projektnek köszönhetően javulni fog az intézmény belső tevékenysége
(back-office tevékenység) azáltal, hogy az új informatikai megoldások bevezetésével a la-
kosok egyszerűbben igényelhetnek és kaphatnak kézbe bizonyos hivatalos iratokat, emel-
lett egyszerűbbé válik a Maros Megyei Tanács dokumentumainak kezelése, illetve
digitalizálva lesz az intézmény archívumának egy része, azok az iratok, amelyekkel kap-
csolatban a legtöbb kérvény érkezik az állampolgároktól. 

A projekt teljes értéke: 3 019 529,80 lej, amelyből:
Ø vissza nem térítendő támogatás: 2 937 681,12 lej (98%) -85% ESZA, 13% állami 

költségvetés;
Ø a kedvezményezett önrésze: 59 952,68 lej (2%),
Ø nem elszámolható költségek: 21 896,00 lej

A projekt időtartama: 30 hónap.

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY marosvásárhelyi posztliceális iskolájába a
2019–2020-es tanévre a következő szakokra lehet iratkozni: 

–  általános,  laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás és
gyógytornászasszisztens,  román és magyar tagozatra. 

Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. (21399)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI ERDÉSZETI
HIVATAL fő tevékenysége: 

TŰZIFA és FELDOLGOZHATÓ FA
ÉRTÉKESÍTÉSE.

Az erdészet által forgalmazott
faanyagokat a következő helységek
térségében, útszélen ajánljuk: Maros-
sárpatak, Mezőménes, Marosszent-
király, Marosagárd.
Tűzifaválaszték: a 16,2 erdei
köbméter/család maximális
mennyiség – a fafajtától függően –
kemény lombos: 147 lej/erdei
köbméter, illetve lágy lombos: 117,53
lej/erdei köbméter áron kapható. Az
árak a héát tartalmazzák. Az erdészet
elérhetőségei: 0732-810-075, 0745-
100-003,  illetve 0744-500-773. (21481)

ÁLLÁSHIRDETÉS
A MEZŐCSÁVÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL – székhely: Maros megye,
Mezőcsávás, Fő út 365. szám – versenyvizsgát szervez egy TÖBBFUNKCIÓS
TRAKTOR- ÉS ISKOLABUSZ-VEZETŐI szerződésés állás betöltésére a 2014. évi
1027. számú kormányhatározattal módosított és kiegészített 2011. évi 286. számú
kormányhatározat előírásai alapján.
Követelmények:
- általános iskolai végzettség
- három év szolgálati idő és 3 év gyakorlat B, C, D kategóriás vezetés terén 
- pszichológusi véleményezés
- szakképzettség a traktoristaszakmában
- traktorgépészeti és karbantartási ismeretek.
A versenyvizsga időponta:
- Irásbeli vizsga: 2019. szeptember 2-án 12 órakor az intézmény székhelyén
- Állásinterjú: 2019. szeptember 6-án 9 órakor az intézmény székhelyén
Az iratcsomók benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.
A szükséges iratok és a versenyvizsgára kiírt  állás leírása megtekinthető a
Mezőcsávási Polgármesteri Hivatal székhelyén vagy a www.ceuasudecampie.ro
honlapon, a Hirdetések rovatban. (63935)

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2019. augusztus 7-én kelt
421. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános, 
rendkívüli ülésének az összehívásáról 

A Maros Megyei Tanács elnöke,
A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó
57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178.
cikkelyének (2) bekezdése, a 179. cikkellyel
alátámasztott 134. cikkely (1) bekezdésének a)
pontja, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) be-
kezdésének b) pontja előírásai alapján

elrendeli:

1. cikkely (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács
plénumát nyilvános rendkívüli ülésre a jelen
rendelet közzétételének a napjától számított 3
napos határidőn belül.
(2) A soros ülés napirendjének a tervezete a
jelen rendelet szerves részét képező melléklet-
ben található.
2. cikkely A jelen rendeletet közzéteszik a helyi
sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a
megye jegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a
Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátushoz
tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és
osztályoknak.

Péter Ferenc Ellenjegyzi
ELNÖK Paul Cosma

JEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács rendkívüli ülése 2019.
augusztus 12-én 13.00 órától lesz.

A Maros Megyei Tanács elnöke 2019. augusztus
7-i 421. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács augusztusi rendkívüli
ülésének

NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet „Az 1918. December 1. út
24–26. sz. alatti ingatlan parkolója” elnevezésű
beruházás dokumentációjának és műszaki-gaz-
dasági mutatóinak a jóváhagyásáról”.
Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei
Tanács alelnöke

2. Határozattervezet „A DJ135 úton a 43+500
km-nél, Sóvárad község területén található,
részlegesen megrongálódott fahíd helyreállí-
tása” elnevezésű beruházás dokumentációjának
és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására
vonatkozóan. 
Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei
Tanács alelnöke
3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács
utólag módosított 44/2019-es határozatának
módosítására és kiegészítésére, amely Maros
megye 2019-es költségvetésének jóváhagyására
vonatkozik.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke
4. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemé-
nyek.

Péter Ferenc
ELNÖK 

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet Nyárádkarácsonba, Havadtőre. Bővebb információ a 0265/224-300-
as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket augusztus 22-ig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Erkel Ferenc magyar zene-
szerző Bánk bán című operájának egyik híres áriája címét kapjuk. Könnyítésként
egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. „Szent háború” a muszlimoknál – Elbeszélő költemény. 7. Méltóság
– Páratlan iram! 8. Képkeret – Északi germán főisten. 9. Panasz szava – Ománi, japán és
osztrák gépkocsijelzés. 11. Szöglet, sarok – Meztelen emberi testet ábrázoló műalkotás.
12. Amely dolgot – Növényi szilárdító sejt. 14. Magatok – Skálahang. 15. Fut – Esőkabát.
18. Kolostorvezető szerzetes – Hibáztat. 19. Tengeri rabló – Egyik égtáj. 22. Téli csapadék
– Szatmár megyei autójelzés. 23. Vérszérum – Indiai tan. 25. Végén történt! – Kazal része!
27. Balti nép – Nugátdarab! 28. Származik – Fukar nép. 30. Hazafele! – Molibdén vegy-
jele. 31. Katafalk – Ütemesen kattog.   

FÜGGŐLEGES: 1. Gabonanövény-féle – Francia divatház. 2. Lármás, fülsértő –
Zamat. 3. Betűt vet – Paci. 4. Épület, ingatlan – … Kok, holland úszónő. 5. Rendelkezik,
dirigál – Csodálat. 6. Duzzad, puffad – Ódon, ősrégi. 10. Gyümölcsöt szárít – Gyötör, sa-
nyargat. 13. Magyarországi borvidék – Lábbal tipor. 16. Szembeszegül, ellenáll – Csa-
ládtag. 17. Méz kinyerésével foglakozó szakember – Bizsu. 20. Sertéscomb – Hazai sóstó.
21. Részekre oszt – Csík. 24. Virágtartó – Megvastagodott gyökér, föld alatti szár. 26.
Tolsztoj személyneve – Tartó. 29. Igen, oroszul – Kettőzve: egyik nagyszülő.  

Koncz Erzsébet

A JÚLIUSI ÉVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:

INCZE VICTOR, 
Dicsőszentmárton;

KISS TÜNDE,
Marosvásárhely

A pályázati rejtvény megfejtése:
MIKLÓS; VÁLLAS; KAUSER; RADÓ; REGULY; TÓTH; 

PREISICH; ALMÁSY
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
az augusztus 2-i számból:

Klasszikus (ikrek):
Ruszalka
Miniskandi:
1. Milyen dolog, doktor úr?
2. A Légy jó mindhalálig.
3. Mindegyiket

L
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L

Szerkeszti: Kiss Éva 860.

VÍZSZINTES: 1. A kérdés első része. 9. Eszménykép. 10. Szamoai pénz. 11. A
válasz. 16. Zamat. 18. Az Elba medre! 19. Női név (aug. 18.). 20. … Gay, atombomba
repülőgépe. 21. Tajték. 22. Kislányok játéka. 23. Elek!  24. Káté! 25. Az orosz parlament.
26. Viszályistennő. 27. Felvidéki város. 29. Kipling kígyója. 30. Olasz névelő. 31. Hatból
kettő! 32. … Alia (albán politikus). 33. Harckocsi. 35. Tisztiiskola tanulója. 37. Spanyol
férfinév. 39. Francia területmérték. 41. Elemi parány. 43. Kacat. 44. Izraeli légitársaság.
45. Széles csík. 47. Dél-afrikai tartomány. 49. Valaminél lentebbi helyen.

FÜGGŐLEGES: 1. A nép … (Ch. Achebe nigériai író regénye). 2. … McBain (kri-
miíró). 3. Vicchős: a gróf inasa. 4. … Lívia, magyar EU-képviselő. 5. Tüzet megszüntet.
6. Albán hírügynökség. 7. Skálahang. 8. … áruház (film Latabárral). 11. Tévedés. 12.
Nála lentebbi helyen. 13. Csavaros eszű székely. 14. Az ittrium és a nátrium vegyjele. 15.
Tegnapután. 17. Kassák Lajos lapja volt. 20. Könnyek közt közöl valamit. 21. Fekete
István baglya. 23. Kubai festő (Wilfredo). 25. Északi nép. 27. Hadfi. 28. Masni alapa-
nyaga. 29. Hím állat. 31. A kérdés befejezése. 32. Mező. 33. … Sawyer, Mark Twain
hőse. 34. Turandot kérője Puccini operájában. 36. Angol vegyész, fizikus (sir Humphry).
38. Ruharomboló kis lepke. 40. Arány (angol). 42. Angol sziget az Ír-tengerben. 44. Szül
az állat. 46. Gally. 48. Tupoljev repülőgépe. 49. … Pacino (színész). 50. Talál!

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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ADÁSVÉTEL

ELADÓ garázs a C.R. Vivu utcában,
a Kornisa alatt. Tel. 0747-591-830. (-I)

ELADÓ 80 ár betelekelt régi erdő Ma-
rosvásárhely és Bodon határa körül.
Érdeklődni a 0740-061-148-as tele-
fonszámon. (sz.-I)

MARÓGÉPET, fémfűrészt és
fémforgácsoló szerszámokat vásárolnék.
Tel. 0740-264-838. (2/3734)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (2/3625-I)

ELADÓ tűzifa, 150 lej/méter. Tel.
0747-620-424. (11/3788-I)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett 4 db
500 négyzetméteres telek eladó ked-
vező áron. Tel. 00-36-20-334-8629.
(3510-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-377-
347. (1/3790-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-465-511,
0757-900-161. (10/3787-I)

VASTAG gyertyán tűzifa eladó. Tel. 0740-
832-007. (6/3679)

ELADÓ hármas hidraulikus váltóeke. Tel.
0745-404-666. (2/3804)

ELADÓK 40-70 kg-os disznók. Tel.
0728-971-777. (5/3808-I)

ELADÓ 1996. évi 1310-es Dacia
76.000 km-ben. Tel. 0770-171-936.
(1/3842-I)

ELADÓ Logan 1,5, dízel, a motor
érintetlen, garanciát vállalok rá. Tel. 0729-
833-077. (2/3843)

LAKÁS

VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdő-
övezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Inter-
neten megtekinthető: http://alexan-
dervendeghaz.hu (2101-I)

ELADÓ családi ház Vámosudvarhe-
lyen (Odrihei): 3 szoba-összkomfort,
gáz, villany, főút mentén. Érdeklődni
a 0740-061-148-as telefonszámon.
(sz.-I)

ELADÓ 2 szobás, külön bejáratú,
II/X. emeleti tömbházlakás a Szabad-
ság utcában. Ára: 43.000 euró, alkud-
ható. Tel. 0771-383-725. (6/3743-I)

ELADÓ 3 szobás magánház, fürdő-
szoba, 5 ár telek Kibéden, előnyös
áron. Tel. 0755-309-832. (1/3773-I)

MAGÁNSZEMÉLY, sürgősen vásá-
rolok tömbházlakást. Azonnali fizetési
lehetőség. Tel. 0755-309-832.
(1/3773-I)

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott 2
szobás tömbházlakás a November 7.
negyedben, a piaccal szemben, nem
dohányzó személy részére. Havi 200
euró. Tel. 0752-836-269, 0771-426-
477. (18/3666-I)

ELADÓ 4 szobás lakás a Tudor ne-
gyedben (Fortuna). Tel. 0732-530-
502. (1/3673-I)

ELADÓ I. osztályú, I. emeleti, 3 szobás
tömbházlakás a Rozmarinului utcában. A
lakás rendbe van téve, két éve volt
felújítva. Ára: 61.000 euró, alkudható. Tel.
0751-684-604. (3/3797)

ELADÓ négyszobás ház Szentgerice
központjában, Marosvásárhelytől 19
kilométerre, aszfaltút a kapuig. Igény
esetén 5 ha szántóföldet és 72 ár
gyümölcsöt is eladunk. Irányár:
35.000 euró. Tel. 0740-808-298.
(3/3779-I)

KIADÓ 2 szobás lakás a Fortuna
mellett. Tel. 0740-124-154. (10/3813-I)

ELADÓ I. osztályú, II. emeleti, 2 szo-
bás tömbházlakás az orvosi egyetem
közelében. Ára: 58.900 euró, alkud-
ható. Tel. 0771-496-510. (6/3809-I)

KIADÓ a Kövesdombon 2 szobás,
szépen berendezett tömbházlakás.
Tel. 0365/446-207. (9/3827-I)

KIADÓ egy szoba egyetemistáknak,
főleg székelyföldieknek. Tel.
0365/420-898. (12/3830-I)

KIADÓ garzon a központhoz közel
igényesnek, hosszú időre. Tel. 0747-
285-962. (7/3849-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon hosszú távra. Tel.
0365/410-620. (8/3850)

SOMOSDON ház eladó, 16.000 euró
(elcserélem garzonnal). Tel. 0758-270-
079. (3/3845)

ELADÓ 2 szobás, I/II. emeleti tömb-
házlakás a Mocca környékén, alkud-
ható áron. Tel. 0770-171-960.
(10/3853-I)

SÜRGŐSEN ELADÓ IV. emeleti,
másodosztályú, háromszobás lakás a
Kövesdombon. Érdeklődni a 0265-
266-765-ös telefon- és
0787-632-120-as mobilszámon. (sz-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-
104. (7/3460-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8/3655)

GRÁNIT sírkeretek készítése előnyös
áron. Kiállítás: Sáromberke, Fő út 341B
sz. alatt. Tel. 0753-924-431. (3568)

TETŐJAVÍTÁS – 20% kedvemény a
munkadíjra –, festés, padlócsempe-
lerakás, szigetelés és egyéb munkák.
Tel. 0743-512-168. (7/3825)

KIADÓ 20 m2-es helyiség központi
zónában ingyen parkolóval. Tel.
0740-180-058. (4/3846-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és szeretettel emléke-
zünk elhunyt TANÁRAINKRA és
OSZTÁLYTÁRSAINKRA az 50.
érettségi találkozónkon.
A marosvásárhelyi volt 5-ös
Számú Líceum 1969-ben végzett
XII. D osztálya. (3/3821-I)

A MIU Iskolacsoport  XII. A osz-
tálya, a 40. érettségi találkozónk
alkalmával fájdalommal emléke-
zünk elhunyt osztálytársaikra: 
FIURDEAN AURELRE és 
SZILVESZTER JÓZSEFRE. Nyu-
godjanak békében! (4/3807)

Idős NAGY MIHÁLY emlékére.
Egy rendkívüli emberre emléke-
zünk, aki kiállta minden idők ne-
hézségeit, így a családja körében,
a marosjárai közösségben cso-
dákat művelt.
Csodálatos ember volt, akire szá-
míthattak, számíthattunk mind-
annyian.
Augusztus 10-én, születésének
100. évfordulóján emlékezünk és
szeretettel gondolunk rá. Emlékét
megőrizzük és továbbadjuk le-
származottainak. Négy gyer-
meke, unokái és dédunokái.
(19/3838-I)

Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet: 
szívünkben az örök emlékezet.
Fájó szívvel emlékezünk augusz-
tus 10-én szeretett férjemre,
MOLNÁR MIHÁLYRA halálának
negyedik évfordulóján. Nyugod-
jon békében! Szerető felesége,
Erzsébet. (3/3805)

Hiába repülnek, szállnak az évek, 
én úgysem tudlak feledni Téged.
Hirtelen halálod megtörte szívemet,
örökké őrzöm drága emlékedet.
Érted hulló könnyeim soha el
nem fogynak,
adjon a Jóisten békés nyugodal-
mat.
Megtört szívvel emlékezem
életem legszomorúbb napjára,
augusztus 11-ére, drága férjem,
FARCZÁDI TIBOR halálának első
évfordulóján. Emlékét őrzi fájó
szívű felesége, Izabella. Nyugod-
jál békében! (13/3831)

Hogy egy édesapa milyen drága
kincs, 
csak az tudja, akinek már nincs. 
Drága jó szívét áldd meg, 
Atyám, 
s köszönöm, hogy ő lehetett az
én drága édesapám.
Fájó szívvel emlékezünk 
FARCZÁDI TIBORRA halálának
első évfordulóján.
Ő már ott van, ahol nincs fájda-
lom, örök álmát őrizze béke és
nyugalom. Hiányod fájdalom, el-
viselni nehéz, örökké tart szí-
vünkben az emlékezés.
Nyugodjál békében! 
Szerető lányod, Izabella, vejed,
István, unokád, Noémi. (13/3831)

Szomorú szívvel emlékezem
drága testvéremre, FARCZÁDI 
TIBORRA halálának első évfordu-
lóján. Emlékét őrzöm. Nyugodjál
békében!  Testvére, Nusi és csa-
ládja. (14/3832)

Nem múlik el nap most sem nél-
küled,
szívünkben örökre ott van a te
helyed.
Soha nem feledünk, mindig ve-
lünk maradsz,
halálod, míg élünk, fájó emlék
marad.
Szomorú szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
augusztus 10-én a nyárádszent-
annai KISS LEVENTÉRE halálá-
nak első évfordulóján. Emlékét
szívünkben őrizzük egy életen át.
Nyugodj békében, Levente! Sze-
rettei. (4/3698) 

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”

(Juhász Gyula)
Szomorú szívvel emlékezünk ma,
augusztus 9-én BARABÁS 
BALÁZSRA (Öcsi) halálának má-
sodik évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (2/3793-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a 48
éves korában elhunyt mezőcsá-
vási SIMON ESZTERRE halálának
50. évfordulóján. Emlékét szí-
vünkben örökre megőrizzük.
Nyugodjon békében! Szerettei.
(4/3798-I)

Drága emlékét szívünkben őrizve,
bánatos szívvel emlékezünk au-
gusztus 11-én BALOG IRMÁRA
(Kicsimama) halálának első év-
fordulóján. 
Üres, rideg nélküled otthonunk,
veled együtt volt teljes az életünk.
Emlékét kegyelettel őrzi lánya,
Irén, unokái: Csongor és Tünde,
dédunokája, Hannácska. Nyu-
godjál békében, Kicsimama!
(1/3801-I)

Fájó szívvel emlékezünk augusz-
tus 9-én id. FAIL KÁROLYRA ha-
lálának 6. évfordulóján. Emlékét
szívünkben őrizzük. Felesége,
három fia és azok családja. Nyu-
godjon békében! (1/3819)

Fájó szívvel emlékezünk a szé-
kelyvajai KOVÁCS LUJZÁRA
szül. Jánosi halálának 10. évfor-
dulóján. 
Eltűnt egy élet, csak az emlék ma-
radt, szívünkben érted fájó könny
fakad. Elfelejteni téged nem lehet,
csak letörölni az érted hulló
könnyeket. Emlékét őrzi három
gyermeke és azok családja.
(2/3820)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk sze-
retett rokonunktól, 

KOZMA ISTVÁNTÓL 
a kornisai fűtőház egykori 

alkalmazottjától, 
aki hosszú szenvedés után 2019
júliusában elhunyt. Temetése au-
gusztus 13-án, kedden 11 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben, unitárius szertar-
tás szerint. 

A gyászoló család. (4/3822-I)

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy 

BENKŐ JÓZSEF 
életének 77. évében hosszas, de
türelemmel viselt betegsége után
örök nyugalomra tért. Temetése
augusztus 9-én, pénteken 12 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi kato-
likus temetőben. Emlékét
szeretettel őrizzük. 
Búcsúzik a Butuk és a Balázs
család. (6/3848-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, após és jó barát, 

dr. KIFOR IMRE 
a marosvásárhelyi OGYE, 

valamint az amerikai Harvard
Egyetem volt dolgozója, 

életének 85. évében, augusztus
7-én, rövid szenvedés után hirte-
len elhunyt Magyarországon.
Drága halottunk búcsúztatása a
szamosújvári katolikus temető-
ben lesz. A temetéssel kapcsolat-
ban később tájékoztatunk. 

Gyászoló szerettei. (5/3847-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya, nagy-
mama, anyós, testvér, sógornő,
rokon, anyatárs, szomszéd és is-
merős, 

HÁCSEK ILONA 
szül. SEBESI ILONA 

a Bőr- és Kesztyűgyár 
volt dolgozója 

életének 76. évében, hosszan
tartó betegség után visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése
augusztus 10-én, szombaton 10
órakor lesz a marosvásárhelyi
római katolikus temetőben, kato-
likus szertartás szerint. Emléke
legyen áldott! 

A gyászoló család. (11/3854-I)

Mély fájdalommal tudatjuk az is-
merősökkel, hogy a szeretett
édesanya, nagymama, anyós,
rokon és ismerős, 

SIMON IRÉN 
84. évében hosszas szenvedés
után megpihent. Temetése 2019.
augusztus 10-én, szombaton 12
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben, katolikus
szertartás szerint. 

A gyászoló család. (2/3857-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel búcsú-
zunk kedves rokonunktól, a
marosvásárhelyi MÉLIK 
ATTILÁTÓL, akinek emlékét
szívünkben őrizzük örökké. A
család gyászában osztozik
Ferencz Levente és családja,
Ferencz Zoltán és családja,
valamint Péterfi Marika és
családja Budapestről. (v-I)  

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik MÉLIK ATTILA
BÉLA temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (7/3810)

„Ez a földi élet csak egy futó kaland, 
elbúcsúzni időm talán nem is maradt. 
Ha síromnál jársz, hozz egy szál virágot, 
hisz szívetekből tudom, hogy hiányzom. 
Szeressétek egymást, s összetartsatok, 
hisz lelketekben én is veletek vagyok.
Ha gyötör az élet, sose csüggedj el, 
hisz az Isten fentről téged is figyel.”
Fájó szívvel emlékezünk augusztus 11-
én id. MAROSI JÓZSEFRE halálának 2.
évfordulóján.
Kinek szíve nemes volt, keze dolgos, élete nehéz volt, álma le-
gyen boldog. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes,
drága Papa!
Emlékét őrzik mindazok, akik őt nagyon szerették. Gyászoló
szerettei. (8/3811)

Szerető szíveddel oly sok jót adtál,
Isten kegyelméből megváltást kaptál.
Tested pihen csak az anyaföld mélyé-
ben,
Emléked tovább él szeretteid szívében.
Könnyes szemmel emlékezünk augusz-
tus 9-én a drága jó édesanyára, a ma-
rosvásárhelyi DOMOKOS JULIANNÁRA
született Molnár.
Emlékezik két lánya, két fia és azok családja, valamint kicsi
dédunokája. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(15/3833)
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A Marosvásárhelyi 
Nyugdíjasok Önsegélyző 

Pénztára 

kölcsönöket nyújt 
kedvező feltételekkel 12 és 24 hónapos futamidőre.

Az érdeklődőket szívesen látjuk székhelyünkön, 
Marosvásárhelyen, a Bolyai utca 36. szám alatt, 
naponta 7–14 óra között. 

A Szászrégeni Polgármesteri Hivatallal együttműködő
CORAL IMPEX Kft. értesíti az érintetteket,

hogy augusztus 14-én 5 órai kezdettel légi permetezés útján
rovarirtást végez Szászrégen területén. Az időpont az

időjárási körülmények függvényében változhat.
A használt vegyszerek aktív hatóanyaga deltametrin (ártalmas

és irritáló hatású), a vegyszerek használatát láttamozta az
Egészségügyi Minisztérium. 

Bővebb felvilágosítás a 0264-595-606 telefonszámon.

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. 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, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-
I)
PVC TERMOPÁNOK javítása,  vasajtók kilincs- és zárcseréje, re-
dőnyök, szalagfüggönyök, rolók szerelése. Tel. 0744-504-536.
(63717)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz
ÁCSOKAT, ASZTALOSOKAT,  FESTŐT. Tel. 0762-986-532. 
(21471-I)
CUKRÁSZDÁBA ELADÓT keresünk. Tel. 0745-668-883, e-mail:
jutkams@yahoo.com (5/3742-I)
A PVC-CSIZMÁKAT GYÁRTÓ VETA KFT. olasz nyelven be-
szélő GYÁRTÁSVEZETŐT alkalmaz. Vonzó fizetést és ételjegyeket
biztosítunk. Tel. 0788-481-753. (21480-I)
A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare). Ajánlunk szakmai képzést, vonzó bérezési csomagot és
előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197.
szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a
hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-717-
es telefonszámon. (63928-I)
SZLOVÁKIAI PÉKSÉGBE MUNKATÁRSAKAT alkalmazunk. Jó
kereseti lehetőség! A szállás ingyenes. Érdeklődni a 0753-102-290-
es telefonszámon. (21482)
MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM RECEPCIÓS HÖLGY MUN-
KATÁRSAT keres. Elvárások: empátia, rugalmasság. Részletekért
hívja a 0730-525-535-ös telefonszámot. (63919-I)
MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM PINCÉRNŐT keres. Elvárá-
sok: empátia, rugalmasság. Részletekért hívja a 0730-525-535-ös te-
lefonszámot. (63934-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.)
MAROSVÁSÁRHELYI FOGÁSZAT 2013 után végzett FOGOR-
VOST alkalmaz. Érdeklődni a 0365/401-023-as telefonszámon.
(18/3837-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉ-
SZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21486)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat


