
Megyeszerte elkezdődött a kukorica betakarítása, a napra-
forgó 40 százaléka már a raktárakban van. Az idei termést
kedvezőtlenül befolyásolta a nyári csapadékhiány, ugyanis a
Mezőségen vannak olyan övezetek, ahol három hónapja nem
esett az eső. A soron levő munkálatokról, az árakról
Silvia Jude, a Maros Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Igazgatóság osztályvezetője tájékoztatott.

Csak a 10 tonnán felüli kukoricahozam jelent profitot 
– A kukorica betakarításával nagyon az elején tartunk, eddig csupán

1710 hektáron sikerült leszedni, azaz learatni a termést a 75.900 hektár
összterületből. Vannak olyan gazdálkodók Dicsőszentmárton, Radnót és
Mezőbánd övezetében, akik 11-12 tonnás szemeskukorica-átlaggal szá-
molnak, ami rendkívül jó eredménynek számít. De vannak olyan gaz-
dálkodók, akik 4, 6, 8 tonnás átlaggal számolhatnak. A hozam az
alkalmazott technológiáktól és a csapadékmennyiségtől függ.

Nehéz helyzetben
kedvezményes
szállás 
Újraindult a marosvásárhelyi Gecse
Dániel Református Orvosi és Egész-
ségügyi Szakkollégiumban a néhány
évvel ezelőtt nagy sikernek örvendő
Bethesda program, amelynek kereté-
ben kedvezményes áron szállást kí-
nálnak a Marosvásárhelyen kezelésre
szoruló betegeknek, illetve hozzátar-
tozóiknak. 
____________2.
Egy híján húsz 
Szeptember 13-án, pénteken 19. alka-
lommal pattannak kerékpárra a Ma-
rosvásárhelyi Rádió munkatársai,
hogy bejárják adáskörzetük egy ré-
szét. Mint ismeretes, a hagyomá-
nyossá vált túrával az a céljuk, hogy
személyesen is felvegyék a kapcsola-
tot a hallgatókkal, ugyanakkor az al-
ternatív közlekedési eszköz
használatát is népszerűsítsék. 
____________4.
Zárult a makfalvi
alkotótábor
Az egész hetes tábor vasárnap zárult
ünnepélyes keretek között: szokás
szerint a jelenlevők részt vettek a re-
formátus templomban tartott istentisz-
teleten. A záróünnepségre és a héten
született alkotások megtekintésére
Dósa Dániel egykori szülőházában, a
mai Fülöp Dénes Néprajzi Múzeum-
ban került sor.
____________4.
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A szárazság nem kedvezett a gazdáknak

Elkezdődött az őszi betakarítás 



Újraindult a marosvásárhelyi Gecse Dániel Refor-
mátus Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumban
a néhány évvel ezelőtt nagy sikernek örvendő
Bethesda program, amelynek keretében kedvez-
ményes áron szállást kínálnak a Marosvásárhe-
lyen kezelésre szoruló betegeknek, illetve
hozzátartozóiknak. 

A Bethesda program keretében kedvezményes szállásle-
hetőséggel igyekszik a kórházi kezelés miatt Marosvásár-
helyre érkező betegeken és hozzátartozóikon segíteni az
Erdélyi Református Egyházkerülettel együttműködve a
Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szak-
kollégium.

A kezdeményezés hátterében az áll, hogy elsősorban
Székelyföldről a súlyos betegek többségét a marosvásárhe-
lyi klinikákra küldik, és általában a pácienseket hozzátar-
tozó is elkíséri, így ezekben a helyzetekben, amikor maga
a kezelés amúgy is jelentős anyagi terhet jelent a családok-
nak, jelentős segítség az olcsó szállás, amely-
nek a költségei egy tíz-húsz napos
itt-tartózkodás esetén bármely panzióban igen
magasra rúgnának. 

Batizán Attila, a Gecse Dániel Református
Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium igaz-
gatója lapunk érdeklődésére elmondta, a tel-
jesen felújított Erdő utcai épületben, amely
korábban Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi
Központként működött, öt vendégszobában ti-
zennégy személyt tudnak elszállásolni két-, il-
letve háromágyas szobákban, amelyek
mindenike saját fürdőszobával rendelkezik.
Az olcsóbb szálláslehetőség, valamint a kór-
házak közelsége miatt maga a helyszín is nagy
előnyt jelent az amúgy is megterhelt betegek
és családjuk számára. 

A Bethesda program néhány évvel ezelőtt
évekig működött az akkori Bod Péter Köz-

pontban, és igen nagy igény mutatkozott iránta, szinte fo-
lyamatosan foglaltak voltak a kedvezményesen felajánlott
szálláshelyek. A procedúra alapján a betegek orvosi igazo-
lással, valamint lelkészi ajánlás birtokában foglalhatták el
a szállást a kezelés idejére. 

– Mivel az épületet teljesen átalakították, és a Bod Péter
helyén most a Gecse Dániel Református Orvosi és Egész-
ségügyi Szakkollégiumot működteti az Erdélyi Református
Egyházkerület, egy ideig szünetelt a program. Az épületát-
alakítást már jó ideje befejezték, így arra gondoltunk, van
néhány vendégszobánk, amelyeket arra szánunk, hogy új-
raindítsuk ezt a programot. A vendégszobáknak van egy jól
felszerelt konyhája, amit szintén használhatnak az itt meg-
szálló vendégek – tette hozzá az igazgató.

Mint mondta, mielőtt az átalakítás miatt szünetelt volna
a program, elsősorban olyan családok vették igénybe, akik
hosszabb kezelésre szorultak, és nem Vásárhely vonzáskör-
zetében lévő településeken laktak, így az ingázás nem volt
járható út számukra. Ugyanakkor akadtak olyanok is, akik
csupán egy-két éjszakára szálltak meg, mivel egy egysze-
rűbb kivizsgálás végett érkeztek a városba. 

A református középiskolák közös
tanévnyitója 

Marosvásárhelyen kerül sor a partiumi és az erdélyi refor-
mátus középiskolák közös tanévnyitójára. Szombaton 11-
13 óra között a Református Kollégiumban fogadják a
vendégiskolákat, majd 13 órától áhítatra kerül sor. 14 órá-
tól a diákok meglátogatják a Teleki Tékát és a Kultúrpalo-
tát. Este 8 órától az igazgatóknak és iskolalelkészeknek
szakmai megbeszélésük lesz, a diákok az Ő az út című
keresztény zenei fesztiválon vesznek részt. Vasárnap 10
órától ünnepi istentiszteletet tartanak a Gecse utcai Kis-
templomban.

Marosszéki Lófuttatás 
Szeptember 20–22. között VII. alkalommal tartják meg a
Marosszéki Lófuttatást az erdőszentgyörgyi Pad-dombon.
A lóversenyek, lovasprogramok mellett színvonalas kultu-
rális műsorok sokasága várja az érdeklődőket. A székely
lovasok három versenyszámban: a Marosszéki Lófuttatás
futamon, az angol futamon és a Szent György-futamon
mérettetik meg magukat. A Marosszéki Lófuttatás futa-
mára állatorvosi bizonyítvánnyal rendelkező benevezők-
nek lovanként 500 lejes lószállítási támogatást
biztosítanak. Erre a futamra két évnél idősebb, legfeljebb
75 százalékban angol telivér vérvonalú lovakkal lehet be-
nevezni. A rendezvény fénypontjaként szombaton 21.30
órától a Nemzeti Lovas Színház bemutatja az István, a ki-
rály rockoperát. Az aznap délelőtt 10 órától kezdődő nyil-
vános próba is megtekinthető lesz. 

Hőlégballon-fesztivál és veterán
autók szemléje 

Szeptember 28-án, szombaton tartják meg Vármezőn a
hőlégballon-fesztivált és a veterán autók felvonulását. A
veterán autók a Defender Productions, az E OF Klub szer-
vezésében 10.30 órakor indulnak Vármezőbe, 12 órakor
kezdődik a kiállítás. 19 órától tervezik a közkedvelt hőlég-
ballon-fesztivált. A veterán autók szemléjén előzetes beje-
lentkezés alapján lehet részt venni, e-mail-cím:
imi@defender-music.net, telefon: 0757-991-586. 

Tűzoltók futóversenye
Szeptember 13-a a romániai tűzoltók napja. Az erre az al-
kalomra szervezett rendezvénysorozat keretében 14-én,
szombaton délelőtt 10 órakor a Somostetőn a tűzoltók fu-
tóversenyén bárki részt vehet. Feliratkozni a verseny nap-
ján a helyszínen lehet. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma KORNÉL, 
holnap SZERÉNA
és ROXÁNA napja.
SZERÉNA: a Szerénusz férfi-
név női párja, jelentése: derűs,
vidám. 
ROXÁNA: perzsa eredetű,
görög közvetítéssel érkezett
hozzánk, jelentése ismeretlen.

13., péntek
A Nap kel 

6 óra 57 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 39 perckor. 
Az év 256. napja, 

hátravan 109 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. szeptember 12.
1 EUR 4,7363
1 USD 4,2946

100 HUF 1,4294
1 g ARANY 207,7122

IDŐJÁRÁS
Napos idő

Hőmérséklet:
max. 280C
min. 110C

Menyhárt Borbála

Megyei hírek

Egyházi segítség a Marosvásárhelyre érkező betegeknek
Nehéz helyzetben kedvezményes szállás 

A labdarúgó 1. liga 9. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Szeptember 13., péntek:
* 17.30 óra: Academica Clinceni – Gyurgyevói Astra
* 21.00 óra: Kolozsvári CFR – FC Voluntari
Szeptember 14., szombat:
* 18.30 óra: Concordia Chiajna – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
* 21.00 óra: Bukaresti Dinamo – FC Botoşani
Szeptember 15., vasárnap:
* 18.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Nagyszebeni

Hermannstadt
* 21.00 óra: CSU Craiova – Bukaresti FCSB
Szeptember 16., hétfő:
* 21.00 óra: Konstancai Viitorul – Medgyesi Gaz Metan
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom

Sport és a Look Sport/Plus.

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 4.

fordulójában, holnap 17 órától: Zilahi CSM –
Szászrégeni Avântul.

A 4. liga elitcsoportjának 4. fordulójában, ma 19
órától: Marosszentkirály-Náznánfalva – Erdőszent-
györgy (Marosvásárhely, Sziget utcai műfüves
pálya); szombaton 11-től: Nyárádtői Viitorul –
Nagysármás (dózsagyörgyi pálya), Kerelő – Nyá-
rádtői Unirea, Radnót – Segesvár, Mezőszengyel –
Marosludas, Ákosfalva – Kutyfalva, Marosorosz-
falu – Marosvásárhelyi Atletic, Szováta – Nyárád-
szereda.

KÉZILABDA. A női A osztályú bajnokság D
csoportjának 2. fordulójában, szombaton 14.30 órá-
tól: Resicabányai CSU – Marosvásárhelyi CSM.

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
44, 1, 35, 17, 43 +20 NOROC PLUS: 184312

31, 5, 38, 24, 34, 13 SUPER NOROC: 325027

8, 10, 30, 26, 42, 6 NOROC: 0303908

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

Szilvafőző fesztivál Marosjárában
E hétvégén, szeptember 14-én és 15-én kerül sor a VII.
hagyományőrző szilvafőző fesztiválra Marosjárában. A
program szombat 15 órakor kezdődik az anyaországi De-
mecser testvértelepülés Citrom-band fúvószenekarának
már szokásossá vált felvonulásával, amit a színpadi prog-
ram (néptánc, népzene, könnyűzene) követ. A fesztivál el-
maradhatatlan része a hagyományos szilvaíz-,
szilvapálinka- és látványfőzés. A részletes program meg-
tekinthető a Marosjára Jára Facebook-oldalon – tájékozta-
tott Kolcsár Gyula polgármester. 

Nemzetközi Hit és Fény találkozó
Marosszentgyörgyön
Szeptember 14-én, szombaton nemzetközi Hit és Fény
zarándoklat színhelye a római katolikus templom. A zarán-
dokok Magyarországról, Ukrajnából és az ország külön-
böző településeiről – Csíkszereda, Gyergyóditró,
Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyernye, Nagyvárad, Sep-
siszentgyörgy, Szatmár – érkeznek. A 10 órakor kezdődő
szentmisén, melyet Szőcs Csaba országos lelki vezető,
Bálint Emil, László Szabolcs és Baricz Lajos mutat be, ál-
doztatás és úrvacsoraosztás lesz Ardai Erika lelkésznő
szolgálatával. 

Búcsú a Fürszt-telepen
Szeptember 15-én, vasárnap 18 órától tartják Marosvásár-
hely és Marosszentgyörgy határában, a Fürszt-telepi ká-
polnánál a Szent Kereszt felmagasztalása búcsús
szentmisét. A szentmisét és a prédikációt Oláh Dénes fő-
esperes végzi.

Búzásbesenyői búcsú 
Szeptember 14-én, szombaton délelőtt 11 órakor tartják a
búzásbesenyői Szent Kereszt felmagasztalása búcsút. Az
ünnepségre minden érdeklődőt szeretettel várnak. 

Töltöttkáposzta-fesztivál
Parajdon 
Szeptember 20–22. között lesz Parajdon a XXIV. töltöttká-
poszta-fesztivál. Pénteken a gyerekek fesztiváljára kerül
sor, ezt követően nekik szóló előadások lesznek. 18 órától
a Libavonat, 19.20 órától a Titán koncertjét hallgathatja
meg a közönség. Szombaton a rezesbandával ébred a
falu, felvonulnak a résztvevők. Bemutatkoznak a kukták,
aztán fellépnek a testvértelepülések csoportjai. 16.30 órá-
tól a Maros Művészegyüttes következik, majd 18.30-kor
kihirdetik a verseny nyerteseit. Este Vikidál Gyula és Ho-
monyik Sándor énekel. Vasárnap sor kerül a rezesbandák
találkozójára, délutántól Delhusa Gjon- és Beatrice-kon-
certen szórakozhat a közönség.

RENDEZVÉNYEK



A brit belügyminisztérium csütörtökön ismertetett
friss adatai szerint meghaladta az 1,5 milliót azok-
nak a külföldi EU-állampolgároknak a száma, akik
letelepedett státusért folyamodtak a brit hatósá-
gokhoz. 

A brit kormány döntése alapján azok a külföldi EU-polgá-
rok, akik törvényesen és életvitelszerűen az Egyesült Király-
ságban laknak, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után is
maradhatnak az országban, és érvényben maradnak jelenlegi
jogosultságaik is, de letelepedett jogi státusért – vagyis meg-
határozatlan időre szóló tartózkodási engedélyért – kell folya-
modniuk a brit belügyminisztériumhoz.

A tárca csütörtöki tájékoztatása szerint ezt augusztus végéig
csaknem 1,34 millióan tették meg, és a letelepedett státusért
folyamodók száma azóta átlépte a 1,5 milliót.

Becslések szerint 3,2 millió külföldi EU-állampolgár él az
Egyesült Királyságban.

Az augusztus 31-i állapotot mutató lista élén a lengyelek
állnak 240 300 folyamodvánnyal, őket a román állampolgárok
követik 187 600 letelepedési kérvénnyel.

A magyarok közül 39 700-an kértek tartós letelepedési en-
gedélyt a múlt hónap végéig a brit belügyminisztériumtól.

A közép- és kelet-európai EU-tagországok állampolgárai
közül a szlovénok nyújtották be a legkevesebb kérvényt: au-
gusztus 31-ig 1300 szlovén állampolgár folyamodott letele-
pedett státusért. A nagy EU-tagországok állampolgárai közül
az olaszok 150 800, a spanyolok 86 400, a franciák 52 100, a
németek 41 800 folyamodványt nyújtottak be.

A belügyi tárca csütörtöki kimutatása szerint a hatóságok
az augusztus végéig feldolgozott 1,15 millió kérelem csaknem
mindegyikét kedvezően bírálták el, a folyamodványok alig 0,5
százaléka esetében nem született valamilyen okból jóváhagyó
döntés.

Az augusztusban benyújtott 199 300 kérvény közül a bel-

ügyminisztérium mindössze egyet utasított el. A tájékoztatás
szerint a helyesen kitöltött folyamodványokat a hatóságok
rendszerint 1-4 nap alatt feldolgozzák.

Az Egyesült Királyságban élő és a Brexit után is maradni
kívánó külföldi EU-állampolgároknak a letelepedett jogi stá-
tus megszerzéséhez személyazonosságukat kell igazolniuk és
azt, hogy életvitelszerűen tartózkodnak az országban.

Emellett be kell jelenteniük, ha korábban elmarasztaló bí-
rósági ítélet született ellenük valamely bűncselekmény miatt.

Augusztus végéig a legtöbb, 1,23 millió kérelem Angliában
élő külföldi EU-állampolgároktól érkezett. Skóciában 67 800,
Walesben 20 600, Észak-Írországban 19 100 letelepedési fo-
lyamodványt nyújtottak be.

Az eddig feldolgozott folyamodványok beterjesztőinek 62
százaléka végleges, 37 százalékuk előzetes letelepedett státust
kapott.

Ez utóbbit azok a kérelmezők kaphatják, akik a benyújtás
idején még nem töltöttek el öt évet életvitelszerűen az Egye-
sült Királyságban, de ők is megvárhatják az öt év leteltét, és
utána megkapják a végleges tartózkodási engedélyt. Az addig
eltelő időszakban őket is maradéktalanul megilletik eddig
megszerzett jogosultságaik.

Az Egyesült Királyságban élő külföldi EU-állampolgárok-
nak a belügyminisztérium szerint legalább 2020. december
31-éig van idejük tartós letelepedésük engedélyeztetésére. Ez
a határidő mindenképpen érvényben marad, akár lesz megál-
lapodás London és az EU között a Brexit feltételeiről, akár
nem.

Brandon Lewis belügyi államtitkár – a kormányzó brit
Konzervatív Párt volt elnöke – a csütörtöki statisztikai ismer-
tetéshez fűzött nyilatkozatában megerősítette azt a sokszor
hangoztatott kormányzati álláspontot, hogy London szeretné,
ha az Egyesült Királyságban élő külföldi EU-állampolgárok
a Brexit után is maradnának. (MTI) 

Ismét elutasította az elnök
a miniszterjelöltek kinevezését

Klaus Iohannis államfő elutasította a Viorica Dăncilă
miniszterelnök által javasolt hat miniszterjelöltet, és
ismét felszólította a kormányfőt, hogy kérjen támo-
gató szavazást a parlamenttől. Erről Iohannis csü-
törtökön délután nyilatkozott, miután Dăncilă előző
nap összesen hat miniszterjelöltet javasolt azokra a
posztokra, amelyek egyebek mellett a Liberálisok és
Demokraták Szövetsége (ALDE) kormányból való
kilépése nyomán ürültek meg. Iohannis szerint a kor-
mány politikai összetétele megváltozott, hiszen az
ALDE egyértelműen kilépett a kormányból, ezért a
kabinetnek fel kell mutatnia, hogy rendelkezik-e par-
lamenti támogatással. A kormányzó Szociáldemok-
rata Párt (PSD) három ALDE-s törvényhozót
javasolt, így akarván igazolni, hogy a kormány poli-
tikai összetétele nem változott meg. (MTI)

Meghosszabbított regisztráció
A szeptember 15-éig meghosszabbított határidőig
regisztrálhatnak a külföldön élő román állampolgá-
rok az államelnök-választásra – jelentette be a csü-
törtöki kormányülés elején Viorica Dăncilă
kormányfő. Elmondta: minél több állampolgárnak le-
hetőséget szeretnének teremteni arra, hogy regiszt-
ráljon, és külföldön létrehozott szavazókörzetben
vagy levélben leadja szavazatát. Hozzátette: a vo-
natkozó sürgősségi kormányrendelet rendelkezik a
választási bizottságok elnökeinek és alelnökeinek ki-
nevezéséről, illetve a választási bizottságok tagjai-
nak illetményéről is. (Agerpres)

Csökkent az ipari termelés
Az első hét hónapban a nyers adatok szerint 0,9
százalékkal csökkent a román ipari termelés a tava-
lyi év azonos időszakához mérten – közölte csütör-
tökön az országos statisztikai intézet. A szezonális
és naptárhatással kiigazított érték szerint a csökke-
nés 1,4 százalék volt. Az első féléves adathoz ké-
pest megfigyelhető, hogy a csökkenés gyorsult,
hiszen a nyers adatok szerint január és június között
0,6 százalékkal, a kiigazított érték szerint 0,4 száza-
lékkal csökkent az ipari termelés. Az idei első hét hó-
napban valamennyi ágazatban csökkenést
jegyeztek, a bányaipar 1,5 százalékkal, a villamos-
és hőenergia, illetve gáz termelése és szolgáltatása
1,1 százalékkal csökkent, a feldolgozóipar teljesít-
ménye 0,8 százalékkal romlott. Tavaly egész évben
a román ipari termelés 3,5 százalékkal nőtt az előző
évhez képest, 2017-ben 8,2 százalékkal haladta
meg a 2016-os szintet. (MTI)

Ország – világTöbb mint 1,5 millió EU-állampolgár kért tartós brit
letelepedési engedélyt

Romlik a hadászati stabilitás állapota, fennáll a ve-
szélye egy nukleáris háború véletlen kirobbanásá-
nak – figyelmeztetett csütörtökön Szergej Rjabkov
orosz külügyminiszter-helyettes moszkvai sajtóér-
tekezletén.

„Fennáll a kockázata egy nukleáris háború kitörésének. Az
elmúlt évben különösen észrevehetően mutatkozott meg a ne-
gatív dinamika” – fogalmazott a magas rangú diplomata.

Rjabkov szerint a háború veszélyének kitörése abban az
esetben is fennáll, „ha a feleknek nem áll szándékukban nuk-
leáris háborút kezdeményezni”. A helyzet alakulásáért a he-
lyettes tárcavezető a Nyugatot okolta.

„Kollégáink lépései Nyugaton mindinkább emocionálissá,
időnként nagyon agresszívvé válnak. Kerülik arra megérett
kérdések érdemi megvitatását, blokkolják a párbeszéd csator-

náit, és tovább ingatják a fegyverzetkorlátozás szerkezetét” –
mondta. Mint mondta, Oroszország nem zárja ki, hogy az
Egyesült Államok a nukleáris küszöb leszállítása felé vette az
irányt.

Rjabkov kifejezte Oroszország készségét arra, hogy az
Egyesült Államokkal felújítsa a teljes körű párbeszédet a ha-
dászati stabilitásról, amelynek azonban figyelembe kell vennie
a brit és a francia nukleáris potenciált is. Közölte, hogy a té-
mában legközelebb az ősz folyamán tartanak majd orosz–
amerikai tárgyalást.

Az orosz külügyminiszter-helyettes síkraszállt a – hadászati
támadófegyverek korlátozásáról kötött – orosz–amerikai
START megállapodás hatályának meghosszabbítása mellett.
Hangsúlyozta egyebek között: a nukleáris hatalmaknak meg
kell erősíteniük, hogy az atomháború megengedhetetlen. (MTI) 

Nukleáris háborútól tart
az orosz külügyminisztérium

Vadászgépeket
vásárolhatnak

a lengyelek
Az amerikai kormányzat 6,5 milliárd dollár ér-
tékű harcirepülőgép-eladást hagyott jóvá Var-
sónak – jelentette be szerdán az amerikai
külügyminisztérium.

A tárca közölte: amennyiben a kongresszus is elfo-
gadja a megállapodást, Washington 32 darab F-35-ös
harci repülőt szállít Lengyelországnak.

Elemzők megjegyzik: a megállapodás újabb jele 
Washington és Varsó mélyülő biztonságpolitikai együtt-
működésének.

Varsó – amerikai kommentárok szerint Moszkva vélt
magabiztos fellépése miatti aggodalmától is vezérelve –
fegyveres erői jelentős átalakításán, modernizálásán dol-
gozik. Májusban terjesztette elő Washingtonnak a va-
dászbombázók vásárlására vonatkozó igényét. Az
F-35-ös vadászgépekkel Lengyelország az elöregedő,
még a szovjet korszakból származó harci gépeit, köztük
a MiG-29-es elfogó vadászrepülőket és a Szu-22-es gé-
peket cseréli le.

Az amerikai külügyminisztérium szerdán közölte,
hogy formálisan is értesítette a kongresszust a javasolt
fegyverzeteladásról. Az ügylet – mint a külügyi közle-
mény fogalmaz – „egy NATO-szövetséges biztonságá-
nak erősítésével támogatja az Egyesült Államok
nemzetbiztonságát és külpolitikai törekvéseit is”. A kom-
müniké Lengyelországot Európa gazdasági fejlődése és
politikai stabilitása számára fontos államnak nevezi.

A katonai együttműködésen kívül az Egyesült Álla-
mok és Lengyelország egy sor megállapodást kötött
amerikai cseppfolyósított gáz (LNG) vásárlásáról, szep-
tember elején pedig Mike Pence alelnök Varsóban egyez-
ményt írt alá az 5G-technológiát illető együttműködésről.
(MTI)
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Nem valószínű, hogy a hír eléri a politikai viharok szellen-
tésforgatagára vevő hírcsatornák ingerküszöbét, de úgy tűnik,
szép hazánk ismét elszalasztja egy komoly nagyberuházás le-
hetőségét. Fordított esetben persze mindenki ezzel a hírrel
kampányolna, de a magas labda így is adva van.

Mostanság zajlik a legnagyobb autóipari seregszemle Né-
metországban, és az egyik román szakportál munkatársai dik-
tafonvégre kapták egy világméretű autógyártó konszern egyik
fontos emberét. Ugyanis az már egy ideje hírlik a szakber-
kekben, hogy az illető konszern új gyárat akar építeni Európa
keleti fertályában. Mint a beszélgetésből kiderült, fel is tér-
képezték a régiót, aztán a szűrőn csak Bulgária és Törökor-
szág akadt fenn.

Ha lenne ennek az országnak ésszel fejleszteni tudó és a
nyugati üzleti világ szemében szavahihető közéleti vezető ré-
tege, nem lett volna nehéz meggyőzni ezt a beruházót, hogy
nálunk terjeszkedjen. Sürgős lehet nekik a dolog, ha még a
török telepítést is tervbe vették, hiszen az ottani munkaerő
sem a precizitásáról híres, ráadásul még az ország is kívül
esik az uniós vámhatáron, ami nem egy logisztikai előny.

Ilyen kérdésekben az infrastruktúra és a képzett munkaerő
elérhetősége a két legfontosabb tényező. Ám amikor az illető
konszern vezetőtanácsa összeülhetett megrostálni a lehetsé-
ges célországokat, akkor a mi vonatkozásunkban azt láthat-
ták, hogy autópálya-hálózat csak a térképen létezik, a vonat
lassabban megy, mint egy évszázaddal ezelőtt, képzett mun-
kaerőből hiány van, a szakoktatásunk színvonala meg valahol

a kő- és bronzkorszakok határán keresgéli az iránytűjét. És
valószínűleg azt is látták, látják, hogy az országban már húsz
éve jelen levő francia kollégák sztrádaépítést sürgető siráma-
ira csak üres ígéretekkel és sűrű vállvonogatással reagál a
politikum, tehát a kormányoknak egy szavát is nehéz komo-
lyan venni. Azzal úgy kihúztak a listájukról, mintha rajta sem
lettünk volna.

Ezzel „csak” nem minimálbéren fizetett munkahelyek 
tízezreinek a lehetőségét vesztettük el. Mert az autóipar ese-
tében egy új gyárban létrejövő állások számát nyugodtan meg
lehet szorozni négy-öttel, amelyek az alkatrész-beszállítóknál,
szolgáltatóknál, kereskedőknél jönnek létre, a francia tulaj-
donú „nemzeti” márkánk gyárában például mintegy 15 ezren
keresik meg a napi betevőt, de országos szinten több mint 75
ezer ember dolgozik a teljes kereskedelmi láncukban. És az
egy rendes város lélekszámával vetekedő számú család ke-
nyere mellett ez nagy kalap pénzt jelentene az adóhivatalnak
és a szociális kasszának is.

Így, hogy a dologból nem lett semmi, a hír aligha kap va-
lami figyelmet, mert odafent a lényeg most a kormánybukta-
táson, elnökválasztáson van. Ám egy ilyen gazdasági kudarc
a politikai harcban igen értékes muníció lehetne az ellenzék
kezében, ha el akarnák legalább hitetni a választókkal, hogy
ők jobban tudnák vezetni az országot a mostani kormánynál.
De ha nem ütik le a magas labdát, még látszatra sem jobbak
a kormányosoknál. És akkor majd lemaradunk az ezután kö-
vetkező hasonló lehetőségekről is, legfeljebb majd újabb re-
kordokat halmozunk az országból békeidőben való
elmenekülés kétes dicsőségű versenyszámában.

Előzés délről
Benedek István



Szeptember 13-án, pénteken
19. alkalommal pattannak ke-
rékpárra a Marosvásárhelyi
Rádió munkatársai, hogy be-
járják adáskörzetük egy ré-
szét. Mint ismeretes, a
hagyományossá vált túrával az
a céljuk, hogy személyesen is
felvegyék a kapcsolatot a hall-
gatókkal, ugyanakkor az alter-
natív közlekedési eszköz
használatát is népszerűsítsék.
Az újabb körútról Kádár Zoltán,
az akció kezdeményezője szá-
molt be lapunknak. 

A rádiószerkesztő elmondta: ami-
kor először útnak indultak, nem gon-
dolta, hogy megéri a 19. alkalmat is.
Főként az utóbbi időben – elsősorban
a szűkös anyagi keretek miatt – egyre
nehezebben sikerül megszervezni a
körutat. Szerencse, hogy az évek
során sikerült kiépíteni a kapcsolato-
kat, és több helyre visszavárják a
szerkesztőket. Az idén is a hallgatók
meghívására kezdik az útvonalat
Kommandóról, majd a szállásadók is
mind azok a kedves hallgatók, bará-
tok, akik szívesen látják a rádiós kol-
légákat. Az idei út különlegessége –
emelte ki Kádár Zoltán – elsősorban
az, hogy a főutaktól egy kicsit félre-
esőbb, kisebb falvakon keresztül
bringáznak, hiszen ezeken a telepü-
léseken lehet igazán megismerkedni
az erdélyi, székelyföldi lelkiséggel,
az emberekkel, akik meghatározzák
ezt a lelkületet az általuk fenntartott
hagyományokkal. Nem utolsósorban
olyan potenciális turisztikai kistérsé-
geket érintenek, amelyeket ezáltal
reklámoznának, hiszen ezek is az er-
délyi örökségünk része. A Gurul a
Rádió különlegessége az is, hogy van
egy elképzelés, útvonal, néhány ki-
választott téma vagy helyszín, ahol
megáll a bringás karaván, de legtöbb-

ször a hallgatók visszajelzésére, ké-
résére vagy akár témafelvetésre tér-
nek be egy-egy házhoz, beszélgetnek
el érdekes emberekkel. 

– Képekben, szavakkal sem lehet
teljes egészében visszaadni azt a han-
gulatot, szeretetet, ahogyan sok he-
lyen fogadnak bennünket, és ezért is
érdemes a nehézségek ellenére útnak
indulni – mondta Kádár Zoltán.

Az idei, tizenkilencedik alkalom-
mal a Gurul a Rádió csapata – Kádár
Zoltán, Antal Joós Erika, Borbély
Zoltán, Bódizs Edit, Sorin Şchiopu,
Tătar Ioan továbbá Csányi László,
Keresztes Zsombor, Szász László –
és mások, akik csatlakoznak majd
hozzájuk, miután szeptember 13-án
autóval eljutnak Kommandóra, más-
nap, 14-én reggel ülnek kerékpárra,
és aznap a Kommandó – Papolc –
Zágon – Maksa – Gidófalva – Sepsi-
szentgyörgy szakaszon haladnak.
Szeptember 15-én Háromszéken, a
Sepsiszentgyörgy – Zalán – Málnás-
fürdő – Zalánpatak – Szárazajta –
Nagybacon – Hatod – Mikóújfalu –
Tusnádfürdő útvonalon haladnak.
Másnap a Csíki-medencét érintik a
Tusnádfürdő – Csíkszentmárton –
Csíkbánkfalva – Csíkszereda – Csík-
szépvíz útvonalon. Szeptember 17-én
a Gyergyói-medencében járnak,
Csíkszépvízről Marosfőt – Gyergyó-

szentmiklóst – Gyergyószárhegyet
érintve. Aztán szeptember 18-án kö-
vetkezik Udvarhelyszék: Libán –
Székelyudvarhely – Farkaslaka.
Szeptember 19-én: Farkaslaka – Ko-
bátfalva – Firtosmartonos – Etéd –
Kőrispatak, majd másnap innen to-
vább az Erdőszentgyörgy – Szo-
lokma – Küsmőd – Siklód – Parajd
útvonalon. Immár hagyományosan a
csapat szeptember 21-én részt vesz a
töltöttkáposzta-fesztiválon, ahonnan
élő műsorral jelentkezik, ugyanakkor
egy csapat benevez a vetélkedőre.
Szeptember 22-én térnek haza a Pa-
rajd – Nyárádmagyarós – (Transbe-
kecs) Nyárádszereda –
Nyárádszentlászló – Nyomát – Ma-
rosvásárhely útvonalon. 

Amint az előző alkalmakon is, a
hallgatók, vendéglátók a 0767-240-
361-es telefonszámon (Kádár Zoltán)
vehetik fel a kapcsolatot a kerékpá-
rozókkal. A különböző szakaszokon
pedig bekapcsolódhatnak és kerék-
párral elkísérhetik őket, így jelezve
támogatásukat. A Marosvásárhelyi
Rádióban naponta több élő kapcso-
latban jelentkeznek, így lehet követni
azt, hogyan haladnak, és természete-
sen, ahogy megszokottá vált, Maros-
vásárhely, vagy akár a megye
határában várják azokat a megyénk-
beli bringázókat, akik támogatják az
alternatív közlekedési eszköz haszná-
latát, a kerékpárutak kiépítését a me-
gyében és a településeken.
Szerencsét utat kívánunk a kollégák-
nak! 

Vasárnap zárult a makfalvi
Nagy Pál Alkotótábor, amely-
nek idei, immár 27. kiadásá-
nak tizennyolc meghívottja
volt.

A helyszínül szolgáló önkor-
mányzati vendégház mellett a mű-
vészek a falut és környezetét is
tanulmányozták, megörökítették,
vagy csak épp ihletet vagy felüdü-
lést nyertek annak élvezetéből. Az
egész hetes tábor vasárnap zárult
ünnepélyes keretek között: szokás
szerint a jelenlevők részt vettek a
református templomban tartott is-
tentiszteleten. A záróünnepségre és

a héten született alkotások megte-
kintésére Dósa Dániel egykori szü-
lőházában, a mai Fülöp Dénes
Néprajzi Múzeumban került sor.
Kozsik József színművész megnyi-
tóbeszédében a makfalvi alkotótá-
bor múltját és szerepét
hangsúlyozta, míg Péterfi Levente
tanár, a helyi Wesselényi Művelő-
dési Egylet alelnöke köszönetet
mondott a művészeknek azért, hogy
elfogadták az idei meghívást,
ugyanakkor a támogatóknak azt,
hogy megfelelő körülmények kö-
zött kerülhetett sor a táborra.

Ezt követően Sz. Kovács Géza
segesvári festőművész mutatta be a
kiállított munkákat: Bálint Zsig-
mond marosvásárhelyi fotóművész

egy eltűnőben levő, a jövőben talán
csak turisztikai látványosságként
hasznosítható múlt utolsó pillanatait
örökíti meg; Sándor János hármas-
falui művész mesét, mondát farag a
fába, formavilágot alkot, a hagyo-
mányokból indulva egyéni stílust
teremt; Molnár Krisztina marosvá-
sárhelyi festőművész rege- és mon-
davilágot idéz; Barabási Attila
Csaba kibédi fotóművész a megfá-
radt élet vigasznyújtó pillanatait ra-
gadja meg, szeretettel tisztelegve a
munka, az élet előtt; Csata Jenő
csíkszeredai festő- és grafikusmű-
vész munkája a fény-árnyék, a
hideg-meleg színek kontrasztjára
épül; Moldován Gyula parajdi fes-
tőművész színei összhangot, szim-

biózist képeznek; Joó Dénes simén-
falvi festőművész stílusára a sza-
badság és a kötöttség jellemző;
Suba László tordai szobrászmű-
vészre a lírai, zenei vízió, a szárnya-
lás, a felszabadult lelkiállapot
felidézése jellemző; Nagy Dalma
marosvásárhelyi képzőművész al-
kotásán a hold nemcsak a ház abla-
kán tükröződik, de annak idős
lakóihoz is társként szegődik; Ká-
roly-Zöld Gyöngyi kolozsvári kép-
zőművész Küküllő-parti meditációt,
a víz és környezet összjátékát ra-
gadja meg; Kádár-Dombi Péter szé-
kelykeresztúri szobrászművész
munkájában a kő és fa, két ősanyag
jelenik meg, egymást kiegészíti a
mulandó és az állandó; Kalló
László székelyudvarhelyi festőmű-
vészt a forma és szín tökéletes ösz-
szecsengése, sok tapasztalat avatja
az akvarell mesterévé; a makfalvi
Bányai Orsolya egyetemi hallgató
bőrdíszműveit egyszerű és ötletgaz-
dag megmunkálás, természet adta
és képzelet szülte vonaldíszítés jel-
lemzi; Doszlop Lídia dicsőszent-
mártoni művészettörténész alkotása
a föld sóhaját közvetíti az ég felé;
ifj. Kovács Árpád makfalvi amatőr
fotós a mindennapi pillanatokat, a
falu világát örökíti meg, míg Sz.
Kovács Géza segesvári festőmű-
vész – Doszlop Lídia szerint – egy
letűnőben levő világot próbál meg-
örökíteni. A táborban részt vett még
Kedei Zoltán marosvásárhelyi fes-
tőművész és a helyi születésű, Bu-
dapesten élő Bernád Ilona
természetgyógyász, néprajzkutató.

A méltatások után a szervezők
oklevelet és egy szál rózsát osztot-
tak ki minden művésznek, majd
idén is díjazták azokat az alkotókat,
akiknek már jelentősebb munkás-

ság áll a hátuk mögött. Így a Suba
László alkotta plaketteket idén a kö-
vetkezők vehették át: Kusztos
Endre-díj járt Kalló Lászlónak
magas színvonalú művészi munká-
jáért, Nagy Pál-díj Csata Jenőnek
művészi munkásságáért, és ugyan-
csak Nagy Pál-díjat kapot Suba
László a táborok támogatásáért és
alkotói tevékenységéért – Makfalva
szülötte lévén, számos munkáját
adományozta a községnek, de itteni
lakását is kedvezményes áron aján-
lotta fel megvételre az önkormány-
zatnak.

Zárszóként Kozsik József két, a
hangulathoz illő verset szavalt el
(Csoóri Sándor: Idegszálaival a szél
és Farkas Árpád: Avaron). A tábort
a helyi Wesselényi Művelődési
Egylet szervezte, támogatója volt a
Maros Megyei Tanács és a Mak-
falvi Polgármesteri Hivatal (Vass
Imre polgármester, Tar Mihály al-
polgármester), védnöke Fülöp Irén
nyugalmazott tanárnő, a sikeres pá-
lyázatok Tőkés Brigitta, a Wesselé-
nyi-egylet elnökének munkáját
dicsérik.

Az alkotótábor résztvevői múlt
csütörtökön kiránduláson vettek
részt, meglátogatták Gegest (itt
Tőkés Attila lelkész és Tőkés Bri-
gitta tanárnő mutatta be a települést,
a templomot, iskolamúzeumot), Va-
dasdon betértek a makfalvi alkotó-
táborok egykori résztvevője, a
néhai Molnár Dénes grafikusmű-
vész tiszteletére létrehozott galéri-
ába is, majd Székelyvéckén
felkapaszkodtak a kálváriatemplo-
mig, találkoztak Fekete Pál polgár-
mesterrel, aki bemutatta a felújított
véckei házakat, és fogadta a vendé-
geket múzeumra hasonlító irodájá-
ban.

Vajda György

Gligor Róbert László
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A XXVII. makfalvi Nagy Pál Alkotótábor résztvevői

Gurul a Rádió!
Egy híján húsz 

Zárult a makfalvi alkotótábor

Ha az adott övezetben a szemképződéskor, azaz július-augusz-
tusban elegendő csapadék hullott, akkor jó a termés, ellenkező eset-
ben kisebb termés várható. Ilyen helyzetben van a Mezőség, ahol
nem az elvárásoknak megfelelő lesz a termés. Nagysármás vagy
Marosludas környékén, ahol általában szép hozamokat regisztrál-
tak, idén csak 6-7 tonnás termés várható – mondta Silvia Jude osz-
tályvezető.

Azok a gazdák, akiknek szerződéses kötelezettségük van, s szük-
ségük van a pénzre, túladnak a termésen, akiknek nem sürgős az
értékesítés, azok raktározzák a kukoricát, és kivárják, míg felmegy
a kukorica ára. Ez jelenleg 60-62 bani kilogrammonként. Azok a
gazdák számíthatnak profitra, akik 10 tonnán felüli hozamot érnek
el, 8 tonnás termés esetén az értékesítési ár épphogy fedezi a kia-
dásokat, profitról nem beszélhetünk. Ennél kevesebb termésnél már
veszteséggel számolnak a gazdák. 
40%-nál tart a napraforgó aratása 

Megyeszerte 9690 hektáron termett idén napraforgó. E terület
40 százalékán, 3755 hektáron sikerült learatni a termést. Nagysár-
más környékén 2500 kg, Radnót és Mezőpagocsa környékén 3500-
3600 kg termett hektáronként. A napraforgónál is a csapadék és a
technológia, a hibridválasztás volt a döntő. – A termést az olajgyá-
rak vásárolják fel, de a gazdák arról panaszkodnak, hogy idén ke-
veset fizetnek a napraforgómagért. Miközben 1,3 lejre számítottak,
csak 1–1,1 lejt fizetnek nekik. 
Az aszály miatt kivárnak a szántással, vetéssel

– Július óta tart a szárazság, teljesen kiszáradt a föld, csak Ma-
rosvásárhely környékén volt egy kis eső, máshol nem. A talaj na-
gyon kiszáradt, megrepedezett. A gazdálkodók emiatt csak kevés
helyen szántanak, a vetést is elnapolták. Pedig az őszi árpa, a rozs,
a tritikálé vetésének elérkezett az optimális időszaka. Azonban
kiszáradt földbe nem tanácsos vetni. A búza esetében az optimális
időszak szeptember végén, október elején érkezik el. Addig hátha
lesz csapadék, s a gazdák elvégezhetik az őszi vetést. 
Jól bevált a paradicsomprogram 

Ha a betakarításról beszélünk, nem árt megemlíteni, hogy Maros
megyében 105 termelő – 40 az első, tavaszi ciklusban, 65 a máso-
dik, őszi ciklusban – vett részt a mezőgazdasági minisztérium által
indított programban, mely keretében azokat a gazdákat támogatják,
akik 1000 négyzetméteren – üveg- vagy fóliaházban – legalább 2
tonna paradicsomot termesztenek, illetve értékesítenek kora tavasz-
tól késő őszig. A támogatás értéke 3000 euró. Az első ciklusban
pályázó gazdák már meg is kapták a támogatást – tájékoztatott az
osztályvezető. 

Mivel Maros megye – a sok elhanyagolt gyümölcsös ellenére –
továbbra is jelentős almatermő vidék, az idei almatermés felől is
érdeklődtünk. Erre vonatkozóan egyelőre nincsenek adatok, a kö-
zeljövőben még visszatérünk rá. Hiszen nem mindegy, hogy hazai
zamatos alma, vagy ízetlen importalma kerül majd az asztalra. 

Elkezdődött
az őszi betakarítás 

(Folytatás az 1. oldalról)



A BBTE Geológiai Intézetének
munkatársa, dr. Bogdan Petroniu
Onac paleoklimatológus közremű-
ködésével, illetve az egyetem
egykori környezetmérnök-hallga-
tója, Oana-Alexandra Dumitru el-
sőszerzőségével jelent meg
tanulmány a természettudomá-
nyok területén élvonalba tartozó
Nature folyóirat hasábjain. A
nemzetközi kutatócsoport azt
vizsgálta, hogy a pliocén földtör-
téneti korban miként alakult az
átlagos globális tengerszint, me-
lyek voltak a változásokat elő-
idéző tényezők, és hogy mindez
milyen lehetséges forgatókönyve-
ket körvonalaz a jövőre nézve.

A kutatások egy spanyolországi, Mal-
lorca szigetén található barlangban zaj-
lottak. A Coves de Artá bizonyos
zsákszerűen elvastagodó cseppkövei a
legkorszerűbb ólom- és uránizotópos
vizsgálatok alapján a 4,4-3,3 millió
évvel ezelőtti időszakban képződtek, a
„cseppkőzsákok” alja pedig pontosan
jelzi a barlang 3,5 millió évvel ezelőtti
vízszintjét, amely megegyezik az akkori
tengerszinttel. A cseppkövek képződésé-
nek ideje egybeesik egy, a pliocén földtörténeti korban (5,3-
2,6 millió évvel ezelőtt) végbement felmelegedéssel, amely
hozzávetőlegesen 3,3-3 millió évvel ezelőttre tehető. Ez

azért fontos, mert e középpliocénbeli időszakban a légkör
szén-dioxid-szintje nagyjából megegyezett a maival, a lég-
hőmérséklet 2-3 C-fokkal volt magasabb, mint az ipari for-

radalom előtt, az átlagos globális tengerszint viszont 16,2
méterrel állt magasabban a mostaninál. Az eredmény arra
utal, hogy abban az esetben is tengerszint-emelkedésre szá-

míthatunk a jövőben, ha az emberi tevé-
kenységek révén képződő üvegházhatású
gázok és közülük leginkább a szén-dioxid
kibocsátását megállítjuk a jelenlegi szinten.
Ugyanakkor a kutatás arra is rávilágit, hogy
mi történhet akkor, ha a szén-dioxid-kibo-
csátás a jelenlegi ütemben növekedik: a pli-
océn klímaoptimum idején a hőmérséklet
nagyjából 4 C-fokkal volt magasabb, mint
az ipari forradalom előtt, az átlagos globális
tengerszint pedig 23,5 méterrel állt a mai
fölött.

A tanulmány szerzői szerint a klímakuta-
tás területén igen jelentősnek tekinthető
eredmények az ideális vizsgálati terep és az
Új-mexikói Egyetemen kifejlesztett ólom-
és uránizotópos kormeghatározási technika
szerencsés találkozása révén születhettek
meg.

A tanulmány fontos támpontot kínál azon
kutatások számára, melyek a permafroszt ol-
vadási üteme alapján az átlagos globális ten-
gerszint várható változására próbálnak
következtetni. Az átlagos globális tenger-
szint leginkább annak függvényében alakul
majd, hogy a grönlandi és a nyugat-antark-
tikai jégtakarók olvadása milyen ütemben
zajlik a jövőben. 

(Közlemény)
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(A mallorcai Coves de Artá-barlang belseje. Forrás: https://news.unm.edu/news/scientists-discover-evidence-for-past-high-level-sea-rise-at-current-atmospheric-carbon-dioxide-levels

Zsákszerűen elvastagodó cseppkövek a Coves de Artá-barlangban.
Forrás: https://news.unm.edu/news/scientists-discover-evidence-for-past-high-level-sea-rise-at-current-atmospheric-carbon-dioxide-levels

Hasonló tengerszint-emelkedést eredményezhet a mostani klímaváltozás,
mint egy hárommillió évvel ezelőtti felmelegedés[*]
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on global mean sea level during Pliocene warmth. Nature, 2019. 08. 30., DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1543-2



Pirkad a lomb, nyaram elmúlt,
Elmúlt epedve nyaram,
A hold bőség-szarujában
Szeptember aranya van.

Ez a nyár volt a legszebb,
Mert legszomorúbb nekem.
Elmúlt. Most eldalolom majd
Szeptember éjjeleken.

Mert ez az én sorsom, üdvöm,
Tűnőben szép a nyaram,
Mikor a holdon, a szőkén,
Szeptember aranya van.

Szeptember idusán, egy héttel az őszi nap-éj egyenlőség
előtt, Juhász Gyula Szeptember aranya indít heti sétánkra
az égbolt felé.

Napnyugta után, a nyugati égbolt peremén, még az Ökör-
hajcsár ragyogó csillaga, az Arcturus pislákol. Fölötte, a zenit
felé, az Északi Korona és a Kígyótartó feje látható. A Kígyó-
tartó farkában, a délnyugati horizont felett a Jupitert pillant-
hatjuk meg. Déli irányban a Nyilas – itt tartózkodik most a
Szaturnusz – és a Bak köríti az ég alját. Délkeleten a Vízöntő
pislákol. Keleten, a Halakban a Hold éppen nyugodni készül.
Északkelet felé a Kos, a Perszeusz és a Szekeres szegélyezik
a látóhatárt. Északon még ott az ég alján a Hiúz. Északkeleten
a Nagymedve saroglyacsillaga mutat a Sarkcsillag felé. Ma-
gasan a fejünk felett, a zeniten, a Nagy Nyári Háromszög
csillagai égnek: a Hattyúban a Deneb, a Sasban az Altair és
a Lant Vegája. Ha tiszta és fényszennymentes az ég, észak-
kelet–délnyugat irányban felragyog a Tejút millió csodája is.

A legbelső bolygó, a Merkúr napközelben van még, nem
látható. Akárcsak a Vénusz; majd csak szeptember végén ke-
reshető nyugaton, ekkor is csupán fél órával nyugszik a Nap
után. A Mars az Oroszlánban halad előre, s mivel a Nap
éppen csak elhagyná az Oroszlánt, hogy a Szűzbe lépjen, nem
látható. A Jupiter ellenben fényesen ragyog délnyugaton, éjfél
előtt nyugszik. A Szaturnusz a Nyilassal együtt szintén éjfél
körül nyugszik. Az Uránusz este kél, gyenge fényét északke-
letről északnyugat felé a Kos hordozza egész éjszaka, akár-
csak a Neptunuszét a Vízöntő délkeletről délnyugat irányába.

1979 szeptemberében először közelítette meg űrszonda, a
Pioneer-11 a Szaturnuszt, tesztelve a szalmakalapos bolygó
kalapperemét – a gyűrűrendszerében való átrepülés veszé-
lyeit. Mi több, majdnem összeütközött egy apró Szaturnusz-
holddal. De a Titánról nagyon szép és hasznos felvételeket
tudott készíteni. Innen a naprendszer peremvidéke felé indult.
A rádiókapcsolat vele 1995 szeptemberében szakadt meg.
Akkor már 14 milliárd km távolságban volt tőlünk, s már rég
elhagyta az akkor még bolygónak tekintett Plútó pályáját.
Csillagközi utazását a Sas csillagkép irányába folytatta. Az
útjába eső első csillagot négymillió év múlva közelíti meg.

Azóta jó néhány ország lépett az aktív űrkutatók sorába,

hol több, néha kevesebb sikerrel. India éppen e hónap
elején vesztette el a Csandraján-2 nevű űrhajó Vikram
leszállóegységét, fedélzetén egy holdjáróval. A Vikram
a Hold déli pólusán landolt volna. Feladata elsősorban
a Hold fagyott vízkészleteinek felmérése lett volna. Ám
két órával a tervezett holdraszállás előtt, múlt szombat
hajnalban megszakadt a kapcsolat az űrszondával.

Szeptember idusa hosszú évekig az iskolakezdés
időpontja volt.

S e nap halt meg, 203 évvel ezelőtt, 1816-ban Sipos
Pál matematikus, filozófus. Nagyenyeden született s
tanult, aztán Odera-Frankfurtban, Göttingenben és
Bécsben. 1798-tól a szászvárosi református iskola igaz-
gatója, 1805-től matematikatanár a sárospataki refor-
mátus kollégiumban. 1810-től haláláig református pap
Tordoson. Az ellipszis kerületének meghatározására
igen jó közelítő szerkesztési eljárást adott. Ezt ismer-
tető matematikai dolgozatát a berlini tudományos aka-
démia kiadta, és aranyéremmel jutalmazta.
Filozófusként Kant és Fichte követője volt. És verseket
írt. Weszely Tibor a kecskeméti Forrás havi folyóirat
2014. évi szeptemberi számában megjelent Irodalmár
matematikusok című cikkében, melyet a hetvenéves
Staar Gyulának, a Természet Világa főszerkesztőjé-
nek ajánlott, idézi Kazinczy Ferencet:

„Csak egyet nem foghatok fel, azt, hogy ily kevés
fáradságba kerülvén a Prof. Úrnak a versírás, miért
nem ír mindig? Szeretném a Prof. Úrat mindég dol-
gozni látni, hogy legalább előbb vagy utóbb egy egész
(...)kötetet nyomtatna. Semmi az, hogy a Prof. Úr
magát poetának nem tartja, annak fogjuk mi tartani.” 

Sipos versei közül álljon itt a Psyche ideálja, mely
1815-ben, az Erdélyi Múzeum 3. füzetében jelent meg:

Kiért esdeklek úgy?
Oly szív szakadva kit szeret
Lelkem, – kit óhajt?
Ah, nincs talán nincs az sehol.
De mindenünnen ő mosolyg rám
Ő mindenünnen,
A’ mi szép, a’ mi kedves
A’ tündér képzeletnek,
De hozzá férhetetlen,
Ez éleszt engem’ és epeszt
E’ tart ébredve szüntelen.
Oh, hogy meg nem ragadhatom!
Olvadnék öszve bár örökre el.

105 éve, 1914-ben halt meg a szamosújvári születésű 
Nuricsán József vegyész. A mezőgazdasági vegyészet egyik
első magyar képviselője a jodidok meghatározásának mód-
szerével és vízkémiai kutatásaival ért el nemzetközileg is
méltányolt eredményeket. És társszerkesztője volt a Termé-
szettudományi Közlönynek – mai nevén Természet Világának
–, a világ egyik legrégibb tudományos ismeretterjesztő fo-
lyóiratának.

1987. szeptember 16-án írták alá a Föld ózonrétegének

megóvása érdekében született montreáli egyezményt. Az
ENSZ Közgyűlése 1994-ben e napot az ózonpajzs megőrzé-
sének nemzetközi napjává nyilvánította. A magaslégköri
ózonpajzs nélkül nem lenne a mai értelemben vett magasabb
rendű élet a Földön. Az utóbbi negyven évben az ózonpajzs
jelentősen sérült. Az így földfelszínre kerülő ultraibolya su-
gárzás az élő sejtek örökletes anyagát károsítja, amely belát-
hatatlan károkat okoz(na) a bioszféra egészében.

Szeptember 18-án emlékezünk meg a 177 évvel ezelőtt
született Staub Móric paleobotanikusról. Botanikusként elő-
ször Fiume környékének flóráját kutatta. Fitofenológiai ta-
nulmányai mellett áttért a paleontológiára, és a tudományos
paleobotanika magyarországi megalapítójává vált. Sok ma-

gyarországi fosszilis lelőhely növényi adatait
dolgozta fel. A Zsil-völgyi szénmedence
aquitan flóráját tárgyaló nagy munkája a
Földtani Intézet Évkönyvében jelent meg.

De térjünk vissza a Közelítő ősz-szel, 
Jékely Zoltán 1941-ben írt versével, a köze-
lítő őszbe:

Hűtlen-hű szeretőm, gyönyörű ősz, 
mért is mész el, ha mindég visszajössz? 

Arcom megint eged könnyei mossák: 
hát így kell néked a változatosság? 

Hát te oly szerelemben nem hiszel, 
melyben a két fél egymásban vesz el? 

Hát vallod, hogy kegyes, szigorú szükség, 
hogy szíveinket emlékek kötözzék? 

S akkor szent igazán a szerelem, 
amikor az egyik fél nincs jelen -? 

Most itt vagy, ugyanaz, ki legelőször 
voltál, azon a régesrégi Őszön. 

Te változatlansággal kérkedel, 
de testem mind gyarlóbban ünnepel. 

Mint nő, akit távol kegyelt a sorsa, 
elém toppansz ragyogva, illatozva, 

hogy bizonyítsad, jobb volt nélkülem, 
téged kímélt betegség, fertelem, 

s fogyatkozó, esendő életemhez 
nem illik már pompás, mohó szerelmed. 

Maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2019-ben, 170 évvel a világosi fegy-
verletétel után.Hűtlen-hű szeretőm, gyönyörű ősz, mért is mész el, ha mindég visszajössz

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CCCLXXV.)

A Nap „bőség-szarujában szeptember aranya van”
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(Folytatás  szeptember 6-i lapszámunkból)

A szovjet támadás
A német kormány már a lengyelországi

hadjárat kezdete óta kérte Sztálint és Molo-
tovot, hogy augusztusi megegyezésükhöz
hűen a szovjet csapatok támadják meg Len-
gyelországot.

A német kormány kérése elől a szovjet ve-
zetés folyamatosan kitért, mivel – ahogy ezt
Molotov kifejtette Ribbentropnak – a sietség
„kárt okozna nekünk”: Sztálin ugyanis nem
akarta, hogy a világ a Szovjetuniót a német
agresszióval azonosítsa, ezért egy megfelelő
ürügyre várt. Ez az ürügy az volt (mivel kü-
szöbön állt a német–lengyel tűzszünet), hogy
meg kellett segíteni a „Németország által fe-
nyegetett” ukránokat és fehéroroszokat. A
szovjet hadba lépés ilyetén magyarázata per-
sze nem nyerte el a német kormány tetszését,
ezért azt javasolták, hogy adjanak ki egy
közös közleményt, amelyben a támadást
azzal igazolják, hogy helyreállítják a rendet
és a békét a volt lengyel területeken. A német
kormány kérését viszont Moszkva utasította
el, majd a német fenyegetés említése nélkül,
homályosabban indokolta a szovjet támadást.
Ezek után a Vörös Hadsereg szeptember 17-
én megindult Lengyelország ellen.

Ekkorra a lengyelek védelme már megtört,
és egyetlen esélyük az volt, hogy visszavo-
nulnak az ország keleti részébe, ahol újjászer-
vezik a csapataikat. Ezek a tervek egy pillanat
alatt szertefoszlottak, mikor a szovjetek
800.000 fős hadsereggel lerohanták Lengyel-
ország keleti részét. Ezzel a lépéssel a szov-
jetek megsértették a rigai békét, a
szovjet–lengyel megnemtámadási szerződést
és több más nemzetközi szerződést is. A
szovjet diplomácia szerint „megvédték a Len-
gyelországban élő ukrán és fehérorosz ki-
sebbséget, látva Lengyelország közelgő
összeomlását”.

A szovjet támadást követően Edward
Rydz-Śmigły visszavonulásra utasította a len-
gyel haderőt, és megtiltotta, hogy megütköz-
zenek a szovjetekkel. A parancs ellenére volt
néhány kisebb összecsapás, de komoly ellen-
állást nem tudtak kifejteni. A szovjet támadás
döbbentette rá végérvényesen a lengyel kor-
mányt arra, hogy a háborút elveszítik, mivel
így lehetetlenné vált az ország délkeleti vé-
gében való védekezés terve a nyugati szövet-
ségesek esetleges közbelépéséig.

A szovjet támadás is hozzájárult a lengye-
lek összeomlásához, amely már amúgy sem
volt messze. Szeptember 17. és 20. között a
lengyel Kraków és Lublin hadsereget a né-
metek szétverték a hadjárat második legna-
gyobb ütközetében, a Tomaszów Lubelski
csatában. Lwów városa szeptember 22-én ka-
pitulált, a szovjet invázió következtében. A

várost már egy héttel korábban ostromolni
kezdték, majd az ostrom közepén átadták
Lwówot a szovjeteknek, akik folytatták a tá-
madást, majd bevették a települést. Az egyre
gyakoribbá váló német támadások ellenére
Varsó – amelynek védelmét a visszavonuló
seregből, önkéntesekből és milíciákból verbu-
váltak össze – egészen szeptember 28-áig tar-
totta magát. A Varsótól északra lévő modlini
erődöt pedig egy 16 napig tartó csata után,
szeptember 29-én vették be a németek. A
Vörös Hadsereg szeptember 28-ára már elérte
a Narew, Nyugati-Bug, Visztula és a San fo-
lyók vonalát. Néhány esetben a folyó túlolda-
lán már német csapatokat találtak a szovjetek.
A Balti-tenger partján fekvő Hel-félsziget len-
gyel védői október 2-ig tudták magukat tar-
tani. Az utolsó harcképes lengyel alakulat, a
Franciszek Kleeberg tábornok vezette hadse-
reg október 6-án, a négynapos kocki csatát
követően kapitulált Lublin közelében. Ezzel
véget ért a lengyelországi hadjárat.
A hadjárat következményei

A lengyelországi hadjárat végén a lengyel
területeket felosztották Németország, a Szov-
jetunió, Szlovákia és Litvánia közt. A szep-
tember 27-én Moszkvában aláírt
„német–szovjet határmegállapodási és barát-
sági szerződés” értelmében Litvánia a szov-
jetek érdekszférájába került, amiért cserébe
az új német–szovjet határ egészen eltolódott
a Nyugati-Bug folyóig. A szerződés egyik tit-
kos záradéka értelmében a szovjet megszál-
lási övezetből kitelepítik a németeket, a
német megszállási övezetből pedig az ukrá-
nokat és fehéroroszokat. Egy másik titkos zá-
radékban pedig megegyeztek, hogy
kölcsönösen elfojtják a másik ellen irányuló
„lengyel agitációt”.

A harcokban körülbelül 65.000 lengyel ka-
tona halt meg, további 420.000 német,
240.000 pedig szovjet hadifogságba került,
így a hadifoglyok száma elérte a 660.000 főt.
A németek 16.000 katonát vesztettek, de ko-
moly veszteségeket könyvelhettek el főként
járművek és repülőgépek tekintetében. A
német légierő és páncélos egységek mintegy
40%-a semmisült meg Lengyelországban.

A hadjáratot követő német megszállást a
második világháború egyik legdurvább részé-
nek tekintik. Több mint 6 millió lengyel (a
teljes lakosság 20%-a és a zsidó lakosság
90%-a) halt meg. Közülük 3 milliót vallási
hovatartozástól függetlenül öltek meg. 

A Vörös Hadsereg főként ukránok vagy fe-
héroroszok lakta területeket szállt meg, ahol
azonban mintegy 3 millió lengyel is élt. Az
ilyen területeken kezdetben felszabadítókként
ünnepelték a szovjeteket, de miután a megje-
lent NKVD-alakulatok elkezdték az „osztály-
idegen elemek” letartóztatását és

deportálását, majd megjelentek a pártaktivis-
ták, hogy előkészítsék a lakosság „szabad
akaratnyilvánítását” a területek Szovjetunió-
hoz való csatlakozásáról, számos szovjetelle-
nes csoport alakult Nyugat-Ukrajnában,
amelyek még az 1945 utáni években is mű-
ködtek. Az 1939 és 1941 közti szovjet meg-
szállás során több mint 1,8 millió egykori
lengyel lakost öltek meg vagy deportáltak.
Ezeket az embereket a kommunista hatalom
ellenségeinek tartották, ezért elszovjetesítet-
ték, áttelepítették, munkatáborokba küldték
vagy meggyilkolták őket. A katyńi vérengzés
is egy ehhez hasonló tömeggyilkosság volt,
melynek áldozatai főként lengyel tisztek vol-
tak. A szovjet atrocitások 1944-ben megis-
métlődtek, amikor a Vörös Hadsereg ismét
„felszabadította” Lengyelországot. Akkor a
lengyel Honi Hadsereg (Armia Krajowa) ka-
tonáit üldözték, vezetőiket pedig kivégezték.

Az 1939-es lengyel védelmi háború el-
vesztése nem jelentette az ellenállás végét az
ország területén. A mindkét megszálló által
gyakorolt elnyomás hatására a lengyel ellen-
állási mozgalom Európa legnagyobb föld-
alatti megmozdulásává nőtte ki magát, a
lengyelek maguk pedig a megszállókkal más
frontokon is felvették a harcot, hozzájárulva
a szövetségesek végső győzelméhez és a II.
világháború lezárásához.

A lengyel hadsereg személyzeti állomá-
nyából több mint 120.000 embernek sikerült
Romániába és Magyarországra menekülnie.
20.000 lengyel katona Lettország és Litvánia
felé hagyta el országát. A kimenekített kato-
nák nagy része végül Franciaországba és az
Egyesült Királyságba került, a lengyel hadi-
tengerészet hajóinak jelentős része is Nagy-
Britanniába hajózott. Lengyelország
hivatalosan sohasem kapitulált.

A lengyel hadjárat
magyar vonatkozásai

Németország Lengyelország megtámadá-
sához fel kívánta használni a kassai vasútvo-
nalat, ezért megkérdezték a magyar
kormányt, hogy lehetséges lenne-e Lengyel-
ország megtámadása Magyarország területé-
ről. Teleki Pál miniszterelnök egyértelmű
válasza (a sok száz éves lengyel–magyar ba-
rátságnak megfelelően) így szólt: „Magyar-
ország részéről nemzeti becsület kérdése az,
hogy ne vegyen részt semmiféle agresszióban
Lengyelország ellen (...), ennek folytán
semmi körülmények között nem engedhetjük
meg német csapatok magyarországi vasútvo-
nalakon történő átszállítását Lengyelor-
szágba”. A magyar kormányfő azok után
utasította el a németek kérését, hogy nem
egészen egy évvel korábban, 1938 novembe-
rében az első bécsi döntés eredményeképpen
visszakerült Magyarországhoz a Felvidék és
Kárpátalja zömmel magyarok lakta déli
része, majd 1939 márciusában Kárpátalja to-
vábbi része, egészen az ezeréves határokig,
és ezzel Magyarország közvetlenül határossá
vált Lengyelországgal.

A magyar–lengyel határon 1939. szeptem-
ber 10-én jelentek meg az első lengyel mene-
kültek. A kormány hivatalosan szeptember
21-én nyitotta meg a határt a lengyelek előtt,
ekkor már mintegy 40.000 lengyel menekült
volt Magyarországon.

A magyar kormány a lengyel összeomlás
után a polgári menekültek mellett teljes ka-
tonai egységek előtt is megnyitotta a határt.
A katonákat lefegyverezték (a fegyverek és a
hadianyag egy részét később Finnország
megsegítésére küldték a szovjet agresszió el-
hárítására), és lehetővé tették továbbutazásu-
kat egy harmadik országba, ahol újból
bekapcsolódhattak a Németország elleni há-
borúba. Magyarország közvetlen német meg-
szállásáig lengyel iskolák és szervezetek
működtek az országban. Később a lengyelek
Balatonbogláron szobrot állíttattak Telekinek,
Varsóban egy utca viseli a nevét. A Lengyel-
ország elleni német, szlovák, orosz agresszió
során csak Magyarország nyújtott segítséget
a lengyeleknek. Az érvényes szövetségi szer-
ződéseket Nagy-Britannia, Franciaország és
Románia nem tartotta be.

(Összeállításunkhoz forrásként az interne-
tes szabad enciklopédia idevágó szócikkeit és
az azokban megjelölt forrásokat, valamint az
MTVA sajtóadatbankjának háttéranyagát
használtuk.)
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Náci–szovjet baráti kézfogás valahol a szétdarabolt Lengyelországban Forrás: Wikipédia

Teleki Pál (fent) és a róla elnevezett varsói utca névtáblája Forrás: Wikipédia

Nyolcvan éve robbant ki a második világháború
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket szeptember 26-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 Stephenie Meyer kortárs
amerikai írónő egyik híres regényének a címét kapjuk.  Könnyítésként egy betűt
előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Virágcsokor – Fata morgana. 7. Francia arany – Olasz névelő. 8.
Maros-parti város – Mexikói fizetőeszköz. 9. Római ötvenkettő – Kissé gyáva! 11.
Hordómérték – Luxemburgi, vatikáni és magyar gépkocsijelzés. 12. Régi római viselet –
Fekete István gólyája. 14. Ante meridiem – Páratlan árok! 15. Edénybevonat – Régi
időmérő. 18. Rövid kabát – Magaslat, bérc. 19. Erdélyi magyar költő volt (Jenő) – Hazug,
szélhámos. 22. Aroma – Svéd és portugál autójelzés. 23. ...-hatol, mellébeszél –
Drágakőféle. 25. Egyik csillagjegy – Téli csapadék. 27. Himlőfolt! – A.Z.L. 28. Pozitív
töltésű elektróda – Boldogság. 30. Kötél egynemű hangzói – Román személyes névmás.
31. Fölösleges cifraság – Homo ..., értelmes ember.  

FÜGGŐLEGES: 1. Tanuló – Áruda. 2. Kaszáscsillag – Csodál, gyönyörködik. 3. Ar-
rafele! – Jód és foszfor vegyjele. 4. Kórházi osztály – Történelmi kor. 5. Kőzet – Pokróc.
6. Anekdota – Mókamester. 10. Valódi – Hawaii köszönés. 13. Daru – „Életem ... er”e
(Ady). 16. Afrikai emlősállat – Női név. 17. Kistestvér, argóban – Sportszermárka. 20.
Szárított fű – Gomba szaporítóanyaga. 21. Halmazállapot – Magyar beatzenekar. 24.
Áramlat – Imazáró szó. 26. Helyhatározó rag – Söpörni kezd! 29. Magunk – Csendes dal! 

Koncz Erzsébet

AZ AUGUSZTUSI ÉVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:

Incze Victor, 
Dicsőszentmárton

Kiss Viktor, 
Marosvásárhely, 1848 út

A pályázati rejtvény megfejtése:
SZEMERE; VÁRADY; VIRÁG; KONEK; HÁRI; 

KARÁCSON; DÓCZI; KUN
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a szeptember 6-i számból:

Ikrek:
Fiamnak

Skandi:
Mi harminchat festménnyel és
tizenöt szoborral többet néztünk
meg!
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VÍZSZINTES: 1. Szemész, tanár, 150 éve született (László). 10. Ritka férfinév
(márc. 27.). 11. Női név (nov. 14.). 12. Budapesti főpolgármester volt, 100 éve halt meg
(Kálmán). 17. Fényelnyelő. 19. Az egyik szülő. 20. Eredmény nélkül. 21. A három testőr
egyike. 23. Kutya. 24. Pál társa a naptárban. 26. Ám. 27. Gyorsan párolgó. 29. Vés. 31.
Színmű. 33. Kártyajáték (kövekkel is). 36. Zavaros kor! 38. Az utcára tesz. 40. Cikornyás.
42. Kárt okozó. 44. Kicsinyítő képző. 45. Juttat. 47. A tea alkaloidja. 48. Abba az irányba.
50. Kezdőpont. 52. Középen oldó! 53. Nauru fővárosa. 55. Csillagkép. 56. Eisenhower
beceneve. 57. Írónő (Pálffy Jenőné), 125 éve született (Irén). 58. Németalföldi festő,
450 éve hunyt el (id. Pieter).

FÜGGŐLEGES: 1. A bárium és a foszfor vegyjele. 2. Elek! 3. Erdélyi krónikás (Péter,
báró). 4. Elfehéredik. 5. … kontra … (Oscar-díjas film). 6. Menj! (olasz). 7. Lóth …
(színésznő). 8. Nehezen visz. 9. Püspök (r. k.), népnevelést javított, 200 éve halt meg
(András). 13. Üregi határok! 14. Mocsár. 15. Déli étkezés. 16. Kis folyó. 18. A szabadba.
20. Politikus, 100 éve hunyt el (Frigyes, báró). 21. Nagy testű papagáj. 22. Vasaló. 25.
Hanga. 28. Lét, élet (angol). 30. Szaglószerv. 32. A bárium vegyjele. 34. Bölcs páros! 35.
Mezzoszoprán énekesnő, 150 éve született (Berta). 37. Japán város. 39. Tenger Észak-
és Dél-Amerika között. 41. Rainer Maria … (osztrák író, költő). 43. Orosz város. 46.
Párizsi divatcég. 49. Páratlanul rongál! 50. … grófja (Rossini operája). 51. Afrikai antilop.
54. Az ezüst vegyjele. 55. Latin csont. 56. Határrag.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 
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A Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár szervezői
évről évre kiemelt figyelmet fordítanak a kortárs iroda-
lom népszerűsítésére, az olvasóvá nevelésre, ezért a 25.

könyves szemlét megelőzően is olvasójátékot hirdetnek a gyerekek és fi-
atalok körében.

A játék kitűnő lehetőséget biztosít arra, hogy az olvasni szerető gyere-
kek és ifjak újabb igényes kortárs művekkel ismerkedjenek meg, illetve
azok körében is megszerettesse a nyomtatott betűket és a könyv illatát,
akik kevésbe szeretnek olvasni.

A jelentkezőknek az olvasás-népszerűsítő játék szervezői által kijelölt
műveket kell elolvasniuk, majd olyan játékos feladatokat kell megolda-
niuk, amelyek lehetőséget biztosítanak az olvasói élmények megosztá-
sára.

A szervezők három kategóriában hirdetnek játékot. A korosztályok élet-
kori sajátosságait és olvasói igényeit figyelembe véve a következő mű-
veket jelölik olvasásra:

1. IV. osztály
Keresztesi József: Csücsök, avagy a nagy pudinghajsza, Móra Könyv-

kiadó, 2019.
2. V-VI.osztály 
Igaz Dóra: Egy fiú a csapatból, Pozsonyi Pagony, 2018.
3. VII-VIII.osztály
Wéber Anikó: Zuhanórepülés, Pozsonyi Pagony, 2018.
4. IX-XII. osztály
Grecsó Krisztián: Vera, Mag-

vető Könyvkiadó, 2019.
Jelentkezési határidő: 2019.

szeptember 20.
A jelentkezés módja: 3 fős csa-

patok (osztályonként legfeljebb két
csapat) jelentkezhetnek, feltüntetve
a részt vevő diákok nevét, évfolya-
mát, az iskola nevét, a felkészítő
pedagógus nevét, telefonszámát és
postacímét, valamint a csapat
nevét.

A kategóriánként első 15 jelent-
kező csapat az olvasásra kijelölt
könyvet ajándékba kapja.

Nyolcnál több csapat jelentke-
zése esetén október végén előválo-
gatásra kerül sor. Az elődöntő
feladatlapjait október 23-án e-ma-
ilben kapják meg a csapatok. A kér-
déseket november 1-ig kell
megválaszolniuk. A döntőbe jutó
csapatok névsorát november 7-én
szinténe-mailben közlik a szerve-
zők. A döntőbe jutó csapatok a 25.
Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásáron találkoznak egy
újabb játékra.

Az Olvasd el, és játssz velünk!
játékra a 25. Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásár gyermek-
és ifjúsági programjainak kereté-
ben kerül sor.

Jelentkezés és további informá-
ció kategóriánként: 

csucsok@vasarhely.ro
egyfiuacsapatbol@vasarhely.ro
zuhanorepules@vasarhely.ro
vera@vasarhely.ro

Olvasd el, és játssz velünk! 
– olvasás-népszerűsítő játék – 

A szállító neve és címe Útirány Indulás Visszatérés Irányár

TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u. 
52. sz., tel.: 0265/216-242 

Marosvásárhely – 
Budapest

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.*,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,

péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor 
távolsági buszállomástól 

(Dózsa György utca)

* Időszakos járat

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.*,
csütörtök 18.30 ó.,

péntek 18.30 ó., szombat 8 ó, 
vasárnap 18.30 ó, Népliget,

Volán buszállomás

* Időszakos járat 

Előnyös árak

ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,  
0731-89-89-89, 
Hu: 0036-30-60-53-753

Marosvásárhely – 
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 20 ó.

Mindennap Budapestről, 
a Népligetből  18.30-kor,  

a 30-as peronról

Egy út 110 lej, 
menet–jövet 200 lej, 

nyugdíjasoknak és diákoknak 
(18 éves korig) 

190 lej.

INTER TOURS
telefon: 0265/264-011,
0733-013-166

Marosvásárhely – 
Szalonta – Gyula – 

Békéscsaba – Szeged –
Kistelek – Kecskemét

Hétfőn és pénteken
7 órakor, 

a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház mögötti parkolóból

Hétfőn és pénteken
17 órakor, 

a kecskeméti távolsági 
buszállomásról, 19 órakor 

a szegedi Mars téri 
buszállomásról

Menet-jövet 220 lej, 10% kedvez-
mény jár nyugdíjasoknak, egyete-

mistáknak, tanulóknak. 

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan kiegészített 2015. évi 207-es  törvény
250. cikkelyének 1. bekezdése értelmében 2019. szeptember 26-án 11 órakor a Marosludasi Adó- és Pénz-
ügyi Osztály székhelyén – Marosludas, Köztársaság utca 25. szám – nyilvános árverésen értékesítenek
egyes, az alábbi adósok tulajdonát képező ingó és  ingatlan javakat:
LASCU RADU LUCIAN (A kikiáltási árak 50%-kal csökkentek.)
– 11.600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50053, kikiáltási ár 54.000
lej. Az ár nem tartalmazza  a héát. 
– 5300  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50465, kikiáltási ár 25.757
lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 2900  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50037, kikiáltási ár 10.845
lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 11.600  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50036, kikiáltási ár 47.448
lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 7000  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50102, kikiáltási ár 30.954
lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
LUCANDRA SERVOEX KFT., Marosludas, Maros utca 6.
– kereskedelmi helyiség – bár és nyári kert – terület nélkül, Marosludason, a Maros utca 6. szám alatt, telek-
könyvszám 51463, Marosludas, kataszterszám C2, helyrajzi szám 117/1/2, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve)
39.767 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
ROMTRANS ROMULUS KFT., Marosludas, Mioriţei u. 18A.
– Scania 124L 420 nyergesvontató, 2003-as gyártású, fehér, rendszáma MS-02-AFR, 987.085 km-ben, hibás
(nincs kapcsolószekrény, hiányzik a kardántengely), kikiáltási ár 11.800 lej  (a kikiáltási ár 50%-kal csökkent).
Az ár nem tartalmazza a héát. 
NIMAS MIHAI, Mezőceked, Urieş 36A, Maros megye
– 1995-ös gyártású, fekete Opel Frontera személygépkocsi, rendszáma  MS-65-DNA, 261.000 km-ben, nem
működőképes, kikiáltási ár 1.801 lej  (50%-kal csökkentve). Az ár nem tartalmazza a héát. 
ORMENIŞAN MARIUS IULIU, Marosludas, Fő út 36D.
– 1997-es, benzines, 1598 köbcentis Opel Astra Caravan személygépkocsi, rendszáma MS-09-DJT, műkö-
dőképes állapotban, kikiáltási ár 1.950 lej (50%-kal csökkentve). Az ár nem tartalmazza a héát. 
SORSPLAY SRL, Bukarest, II. kerület, Mantuleasa utca 15., eladásra kerülnek az alábbi, Maroskece, Fő út
23. szám alatti ingóságok:
– Slot machine, MGS 0182, 2018-as gyártmány, kikiáltási ár  (50%-kal csökkentve) 140 lej
– Slot machine, MGS 0181, 2018-as gyártmány, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 140 lej, az árak nem tar-
talmazzák a héát.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy legalább egy nappal az árverés előtt  mutassák be a következő
iratokat: 
– vásárlási ajánlat 
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél – a részvételi garancia a kikiáltási ár 10%-a, és a
Ludasi Kincstárban nyitott RO54TREZ4805067XXX002360 számlára kell befizetni; címzett a Maros Megyei
Közpénzügyi Hivatal (adószám:4322637). Készpénzzel hétfőtől csütörtökig 8.30–15, pénteken 8.30–11 óra
között lehet befizetni a részvételi díjat a Ludasi Kincstár pénztárablakainál.  
–  az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
–  román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolata
–  külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása 
–  román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél  másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő nem az adós cég  közvetítője.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót leg-
később egy nappal a licit időpontja előtt. 
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást a közzétételtől vagy a tudo-
másulvételtől számítva 15 napon belül, a 2015. évi 207-es törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai
alapján. 
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a Köztársaság utca 25. szám alatt,
vagy a 0265/411-321, 0265/413-222, 0265/413-224-es telefonszámon. 

Daniela Pop osztályvezető 

Közpénzügyi Minisztérium 
Adó- és Pénzügy Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi
Igazgatóság

Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Marosludasi Pénzügyi Osztály

Marosludas
Köztársaság utca 25. szám

Tel. 0265/411-321.
LDMSCNX01.MS@mfinante.ro



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

ELADÓK 1,5-2 kg közötti vegyes
hasznú csirkék, 8 lej/kg. Érdeklődni 8-
16 óra között a 0265/331-016 és
0730-713-205-ös telefonszámokon.
(64023-I)

ELADÓ garázs a C.R. Vivu utcában,
a Kornisa alatt. Tel. 0747-591-830.
(5/4311-I)

ELADÓ száraz fenyődeszka – 2,5 cm
vastag, 4 m hosszú. Tel. 0744-528-606.
(3/4049)

INGYEN ELVIHETŐ egy kétszemé-
lyes, jó állapotban levő, kihúzható ka-
napé. Tel. 0748-020-982, 16-20 óra
között. (7/4294)

ELADÓ terület Jedden. Tel. 0753-
527-655. (3/4055-I)

JEDDEN eladó 8 ár telek. Tel. 0742-260-
509. (7/4162)

ELADÓ 1,2 m átmérőjű henger szal-
mabála és román tarka fajta, törzs-
könyves tenyészbikák. Tel.
0740-289-140. (9/4226-I)

ELADÓ 125 literes betonkeverő, egy
egyszemélyes és egy kétszemélyes
matrac. Tel. 0756-958-601. (8/4314)

ELADÓ: kék, bio, vékony héjú, édes
borszőlő vörösbornak, le kell szedni,
kb. 150 kg; jó állapotban levő foszni-
deszka asztal két paddal; kétrészes,
colos deszkából készült gabonatároló
(180x90x80 cm). Tel. 0745-281-387,
0365/803-995, 9-20 óra között.
(1/4307-I)

ELADÓ 2-es, 3-as váltóeke, tárcsás
kasza, fahasogató, dízelmotorral be-
tonkeverő, borona, járólapprés, dön-
gölőbéka. Tel. 0745-404-666.
(9/4316-I)

ELADÓ 220 V-os almadaráló. Tel.
0365/446-207. (11/4350)

BORNAK VALÓ SZŐLŐ eladó, kb.
200 kiló, 2 lej/kg. Tel. 0759-752-485.
(3/4342-I)

ELADÓ garázsolt benzines Logan,
51.000 km-ben, első tulajdonostól. Eladó
Yamaha Jog robogó. Tel. 0365/804-092,
0740-196-315. (19/4358)

ELADÓ jó minőségű, 2018-as házi bor, 7
lej/liter, 52 fokos gyümölcspálinka, 30

lej/liter. Tel. 0265/260-148, 0743-034-390,
9-20 óra között. (21/4362)

ELADÓ: padlószőnyeg (bordó színű)
5,20 x 3,80, kalitka, autóemelő, automata
mosógéphez motor, kemenceajtó, rugós
matrac (190x90), Tesla pick-up, 3
rekeszes új lisztesláda, sokféle szerszám
építkezéshez. Tel. 0729-442-031.
(3/4369)

ELADÓK nárcisz- és fehér liliom-
hagymák, 4 db pálmaliliom (jukka), egyéb
szobanövény. Tel. 0729-442-031.
(3/4369)

ELADÓ bor, szilvapálinka, boroshordók.
Tel. 0265/222-267. (4/4370)

ELSŐéVES orvostanhallgató-szak-
könyveket vásárolok: Az ember ana-
tómiájának atlasza, Funkcionális
anatómia. Tel. 0771-424-669. (-I)

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás, I. emeleti tömbház-
lakás a főtéren nem dohányzónak (át-
járós szobák), ideális egy párnak
vagy két leánynak. Bére: 270 euró +
garancia. Tel. 0742-132-058.
(15/4256-I)

ELADÓ udvaros lakás: 3 szoba, für-
dőszoba, konyha, kamra és 22 m2-es
előszoba (hall), külön udvaron. Tel.
0744-760-062, 10-17 óra között.
(8/4225-I)

VÁSÁROLNéK magánházat, esetleg
3 szobás tömbházlakást Marosvásár-
helyen. Tel. 0755-022-719. (8/4152-I)

éLETJÁRADéKKAL lakást vásárol-
nék. Tel. 0746-271-498. (8/4152-I)

KIADÓ lakrész központi zónában
diáklánynak vagy egyedülálló nőnek. Tel.
0770-739-609, 0365/441-188. (3/4304)

EGYETEMISTA albérlőt keresek a
November 7. negyedben, közel  az
orvosi és gyógyszerészeti egyetem-
hez. Tel. 0771-424-636. (10/4329-I)

ELADÓ felújított 25 m2-es főtéri lakás
közös udvar, pince, külön hőközpont,
víz-, gáz-, villanyóra. Tel. 0745-970-
073. (12/4335-I)

KIADÓ a központban 4 szobás, föld-
szinti lakrész igényesnek. Tel. 0740-
279-793. (14/4338)

KIADÓ bútorozott garzon a Jeddi úton,
190 euró + fogyasztás. Eladó 12 ár telek
Ernyében. Tel. 0742-289-090. (8/4347)

ELADÓ Nyárádköszvényesen 3 szoba-
konyhás családi ház kerttel,
mellékhelyiségekkel. Tel. 0365/804-092,
0740-196-315. (19/4358)

Marosvásárhelyre ERDŐS
MAGDÁNAK közelgő szüle-
tésnapja alkalmával kívá-
nunk minden jót, de főleg
egészséget, boldogságot.
Szemedben sose lássunk
könnyet! Isten éltessen,
Magdikánk! Szeretettel a
kolléganők. (1/4367-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált 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. (20875-I)

ALKALMAZUNK tapasztalt vagy kezdő VARRÓNŐKET Lasch és lineáris varrógépekre, hosszú idő-
szakra. Jó munkakörülményeket ajánlunk. Glover Prodexim Kft. Tel. 0265/211-288, 0744-572-822, 0744-
500-605. (63954-I)

IDŐSGONDOZÓI MUNKA AUSZTRIÁBAN! Tapasztalattal rendelkező, németül jól beszélő, komoly
gondolkodású, KÉPZETT ÁPOLÓKAT keresünk Ausztriába, négyhetes váltásba, hivatalos, szervezett mun-
kára. Tel. 00-43-6-812-056-7069; 00-43-6-886-060-1054, 8-17 óra között lehet érdeklődni. E-mail-cím:
kovacsannamari1@hotmail.com (sz.-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (21531-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és CSONTOLÓT. Tel. 0744-644-026. (21531-I)

ALKALMAZUNK ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. Tel. 0744-624-809. (21531-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz a belesműhelybe SZEMÉLYZETET. Tel. 0744-644-026. (21531-I)

MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM önmagára és munkájára egyaránt igényes KONYHAI SEGÉDET
keres. Részletekért hívja a 0730-525-535-ös telefonszámot. (64022-I)

KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (64020)

Az IMPERIAL WET csíkszeredai cég C+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐ-
KET alkalmaz Németország területén való fuvarozásra, kedvező fizetéssel, Euro 6 kamionokkal. Bővebb
információ a 0740-699-527-es telefonszámon. (63941-I)

FELSZOLGÁLÓT és SEGÉDET keresünk teljes vagy részmunkaidőre családias kis PANZIÓBA. Ta-
pasztalat nem szükséges. Tel. 0744-624-976. (21538-I)

ÉJSZAKAI RECEPCIÓS SZOLGÁLATRA keressük azt a FIATAL, DINAMIKUS SZEMÉLYT, aki
tanulni és fejlődni szeretne ebben a szakmában. Tel. 0744-624-976. (21538-I)

VARRODA alkalmaz VARRÓNŐKET és otthon dolgozó VARRÓNŐKET. Tel. 0742-298-872. (21523-I)

HENI MED CENTER – Ingyenes orvosi kivizsgálás küldőpapírral: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll-
és csípőpanaszok); belgyógyászat. Kedvezményes árak: bőrgyógyászat; neurológia;  ultrahangos kivizsgá-
lás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Ma-
rinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64007-I)

A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel rendelkező MUNKATÁRSAT. Az öné-
letrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (64025-I)

ALKALMAZUNK ELADÓNŐT, nyugdíjasokat is. Tel. 0747-492-400. (11/4299-I)

KÖNYVELŐT alkalmazunk 8 órás munkaprogrammal. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
0723-244-200.  (sz.-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és
SOFŐRT. Hatékonyság, teljesítmény függvényében versenyképes, stabil jövedelem biztosítása. Tel. 0734-
123-877. (21546-I)

Az AMICUS EGYESÜLET BETEGGONDOZÓKAT alkalmaz a mezőfelei ÖREGOTTHONBA. Érdek-
lődni a 0752-214-323-as telefonszámon. (7/4326-I)

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk önkiszolgáló üzletbe Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (21548-I)

A 261-es számú TULAJDONOSI TÁRSULÁS ADMINISZTRÁLÁST vállaló céget keres. Tel. 0744-
108-292. (8/4327-I)

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKET FORGALMAZÓ CÉG RAKTÁROST alkalmaz. Feladatok:
beérkező áru betárolása, csomagolás, az áru előkészítése szállításra, raktári rend folyamatos fenntartása,
raktárkészlet nyilvántartása, egyéb, kihívást jelentő feladatok. Elvárások: önnálló és precíz munkavégzés,
terhelhetőség, számítógépes ismeretek (legalább középfokon), korrektség. Az önéletrajzokat a
comenzi@vital-logistic.ro  e-mail-címre várjuk szeptember 30-ig. (64035-I)

SZAKMAI GYAKORLATI TRÉNERT KERESÜNK! Feladatkör: németországi szállodai munkára je-
lentkező személyek gyakorlati betanítása. Tapasztalat: nem szükséges, teljes körű oktatást biztosítunk. El-
várás: magyar és román nyelv ismerete. Előny: német nyelv ismerete. Helyszín: Marosvásárhely,
időszakosan Németország. Jelentkezz önéletrajzoddal a ro@clearservice.eu e-mail-címen. (64033-I)

LEMEZMEGMUNKÁLÓ MŰHELYBE SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmazunk. Érdeklődni a 0728-
328-881-es telefonszámon 9-17-óra között. Az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várjuk.
(64039-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ELADÓ Backamadarason 40 ár beltelek, a képen látható 777 négyzetméteres
masszív (tégla) gazdasági épülettel.

Aszfaltút, gáz, villany, beépíthető üres rész, útfront 29 m. 
Tel. 0751-133-006. (13/4352-I)

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)

ZARÁNDOKLATOK:
Október 7–12. – Medjugorje (a szervita nővérek lelki vezetésével) 

Október 8–12. – Fatima és környéke, Lisszabon (ft. Hajlák Attila-István vezetésével) 
Jelentkezni és érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon lehet. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet Nyárádkarácsonba és
Havadtőre. Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a

www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

TRÉNER/KÉPZŐ (FORMATOR) akkreditált képzés indul Marosvásárhelyen.
Ajánljuk mindazoknak, akik egyetemi végzettséggel rendelkeznek és a

felnőttképzés területén tevékenykednek vagy szeretnének tevékenykedni.
Jelentkezni lehet szeptember 27-ig hétköznaponként a 0732-830-147-es
telefonszámon vagy az erika.nyulas@caritas-ab.ro e-mail-címen. (sz.-I)



ELADÓ egy földszinti tömbházlakás
a Săvineşti negyedben (felújítva) és
egy háromégős aragázkályha. Tel.
0749-065-165. (18/4357-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a Kö-
vesdombon. Tel. 0745-233-336.
(22/4363-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0756-926-447, 0747-699-113.
(23/4364)

MINDENFÉLE

KéSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4255)

IDŐS HÁZASPÁR mellé gondozónőt
keresek bentlakással, Marosvásárhe-
lyen. Tel. 00-36-20-438-9414.
(9/4297-I)

éPÍTŐCéG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, tetőszigetelést, cse-
répforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-
pukészítést, bontást is. Tel. 0770-621-
920. (7/4313-I)

SÍRKERETEK, kripták csiszolását,
tisztítását (mosását) vállalom. Tel.
0748-335-356. (1/4240-I)

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

A STANDARD UNIVERSAL
CONSTRUCT KFT. 10% kedvez-
ménnyel vállal tetőjavítást, ácsmun-
kát, homlokzati munkát, festést,
polisztirénnel való bevonást, bitume-
nes szigetelést, a tetőszerkezet teljes
kicserélését. Az ügyfél anyagával is
dolgozunk. Tel. 0736-045-781.
(4/4274-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőfedést
Lindab lemezzel, cserépforgatást. Tel.
0758-343-295. (3/4273-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást,
csatornajavítást, bármilyen szigetelést,
festést, vakolást stb. Tel. 0724-609-419.
(8/3957)

TETŐJAVÍTÁS 25% őszi ked-
vezménnyel nyugdíjasoknak. Tel.
0747-816-052. (5/4275)

VÁLLALUNK: tetőkészítést Lindab
lemezből, cserépforgatást, bármilyen
tetőjavítást, tetőfestést és egyéb javí-
tást; készítünk teraszt fából. Nyugdí-
jasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0757-475-701. (2/4303)

A NONIS CONSTRUCT KFT. tetőfe-
dést, tetőjavítást, cserépforgatást és
más munkálatokat vállal. Tel. 0746-
647-479. (1/4318-I)

VÁLLALJUK bármilyen tető javítá-
sát, ácsmunkát, fémcserép- és kerá-
miacserép-szerelést. Minőségi
munkát végzünk, garanciát vállalunk.
Nemcsak ígérünk, hanem meg is va-
lósítjuk! Tel. 0748-814-474.
(11/4253-I) 

IDŐS, BETEG NŐ gondozását vállalom.
Tel. 0756-610-200, 0759-668-333.
(4/4323)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0742-
052-609. (5/4344-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből
és lemezből, famunkát stb. Nyugdíja-
soknak 15% kedvezmény. Tel. 0745-
680-818, Csaba. (2/4086-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.:
0742-344-119. (14/4353-I)

EGY IDŐS HÁZASPÁR mellé (75, 86
évesek) keresünk hosszú távra meg-
bízható ápolót a balatoni házukba,
bentlakással, havi váltásban kellene
a segítségükre lenni. Mindketten de-
menciában szenvednek, és a min-
dennapi teendők ellátásában kellene
nekik segíteni. Tel. 0751-058-165.
(sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel, könnyes
szemmel, soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk a
marosszentgyörgyi születésű
KACSÓ ANDRÁSRA szep-
tember 15-én, halálának első
évfordulóján. Fájó, szép
emlékét szívünkben őrizzük
egy életen át. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott! Soha
nem feledünk. Szerettei.
(5/4292)

Szomorú szívvel, de el nem
múló szeretettel emlékezünk
id. GIDÓFALVI ANDRÁSRA,
akit négy éve, szeptember 15-
én szerettei köréből elragadott
a kegyetlen halál. Emlékét
örökké őrzi felesége, lánya,
Icu, veje, Albi, unokái: Márti és
Tünde családjukkal. Nyugodj
békében, Apó! (6/4312)

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 15-én id.
GIDÓFALVI ANDRÁSRA halá-
lának negyedik évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzi felesége, Ida, fia, András,
menye, unokája, Melinda és
két dédunokája: András és
Márk. (1/4320)

Fájdalommal emlékezem
szeptember 12-én édes-
apámra, ifj. SZŐCS
ZOLTÁNRA halálának első
évfordulóján. Pihenésed
legyen csendes! Lánya,
Dorottya. (3/4322)

Fájdalommal emlékezünk
szeptember 12-én ifj. SZŐCS
ZOLTÁNRA halálának első
évfordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rá szeretettel.
Testvérei: Tibi, Attila és
családjuk. (3/4322)

Minden elmúlik, minden
elvész, csak egy él örökké: az
emlékezés.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 12-én a tragikus
körülmények között elhunyt
fiunkra, ifj. SZŐCS ZOLTÁNRA
halálának első évfordulóján.
Szülei. (3/4322)

Örök hiányát érezve, sze-
retetét és emlékét szívünkbe
zárva emlékezünk MÁRTON
ROZÁLIÁRA halálának 5.
évfordulóján. Nyugodjon
békében! Zsolt, Attila és
családjuk. (10/4349-I)

Kegyelettel és szeretettel emlé-
kezünk elhunyt TANÁRAINKRA
és OSZTÁLYTÁRSAINKRA a
45 éves érettségi talál-
kozónkon. Nyugodjanak
békében! A marosvásárhelyi
Bolyai Frakas Líceum 1974-
ben végzett XII.D osztálya és
osztályfőnöknője. (sz.-I)

A szeretet soha el nem fogy,
emléketek, jóságotok örökre
szívünkbe zártuk.
Szeptember 13-án, 5 éve
édesanyánk, MIKLÓS
KATALIN, április 5-én, 15 éve
édesapánk, MIKLÓS ANDRÁS
hagyott itt minket. Szívünk
őrzi szép emléketek. Lányaik,
Hajnalka, Marika és családjuk.
(12/4351-I)

Az elválás és hiányérzet
fájdalmával emlékezünk
szeptember 14-én a szeretett,
jó feleségre, édesanyára,
anyósra, nagymamára,
dédnagymamára, SZÖVéRFI
JULIANNÁRA halálának első
évfordulóján. Emlékét őrzi
férje, lánya, veje, három
unokája és dédunokája.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! (16/4355-I)

Szomorúan emlékezünk az öt
évvel ezelőtti szeptember 15-
ére, amikor ADORJÁNI IMRE,
a Maros Magyar Autonóm
Tartományi Néptanács, az
IREM és a Borkombinát volt
alkalmazottja örökre távozott.
Nyugodjon békében! Fia és
családja. (-I)

ELHALÁLOZÁS

Amikor Isten látta, hogy az út túl
hosszú, a domb túl meredek, a
légzés túl nehéz lett, átölelte és
mondta: gyere haza.
Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy 

özv. TANÁSZI MÁRIA 
szül. Rozsnyai 

2019. szeptember 10-én, életének
94. évében visszatért Teremtőjé-
hez. Temetése 2019. szeptember
13-án, pénteken délután 1 órakor
lesz a Jeddi úti temetőben, refor-
mátus szertartás szerint. 
Emlékét őrzi a gyászoló család.

(11/4330-I)

Köszönjük, hogy éltél, és minket
szerettél, nem haltál meg, csak
álmodni mentél. Szívünkben itt él
emléked örökre, ha látni akarunk,
felnézünk az égre. A csillagok kö-
zött utazol tovább, ott várj ránk,
ha időnk lejárt. Búcsúzik tőle
unokája, Levente és Ildikó. Nyu-
godj békében, 

MAMA! 
(11/4330-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk a
szeretett keresztanyától és nagy-
nénitől, 

TEMESVÁRI ENIKŐTŐL. 
Áldott emlékét kegyelettel őriz-
zük. Nyugodjon békében! 

Mónika, Anna, Csenge és Huni.
(-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a felejthetetlen, jó férj, apa, nagy-
apa, testvér és rokon, 

BERNÁT JÓZSEF 
a volt Electromureş 
egykori dolgozója 

életének 93. évében csendesen
elhunyt. Drága halottunk teme-
tése szeptember 18-án lesz Bu-
dapesten, a Farkasréti
temetőben. Emléke legyen ál-
dott! 

A gyászoló család. (64034-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel értesül-
tünk MAJOR GIZELLA ta-
nárnő, képzőművész
elhunytáról. Együttérzünk a
gyászban a rokonsággal. Nyu-
godjon békében! A 625-ös la-
kótársulás. (9/4348-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNYITÁS 

Ezúton szeretnénk köszönetün-
ket kifejezni mindazoknak  az
ismerősöknek, jó barátoknak,
tanítványoknak, akik MÁTHé
MÁRTA temetésén részt vettek és
hozzájárultak ahhoz, hogy az a
nap megnyugvást, békességet
adó emlékként kísérjen minket
életünkben. Köszönet mindenért,
amit vállaltak. Méltó volt az
elhunyt életútjához, személyisé-
géhez. A gyászoló család
Besztercéről. (sz.-I)

Szomorú és fájó szívvel
emlékezünk szeptember 13-án a
drága jó feleségre és édesanyára,
VéCSEI ERZSéBETRE született
Sniczel halálának 10.
évfordulóján.
Halálod, míg élünk, fájó emlék
marad. Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes!
Gyászoló szeretteid: férjed és két
fiad: Laci és Karcsi.
„A szeretet soha el nem fogy.”
(4/4310)

Lágy őszi tájból és sok kedves
nőből
próbállak összeállítani téged;
de nem futja, már látom…
Emléked az idő sűrűn szőtt
kendőjén keresztül hordom, és
érzem, hogy itt bujkálsz, csak
rejtőzöl, mint titok a szó mögött,
és gyakran kapkodok utánad,
hogy álmaimból valóssá legyél …
hogy hangosan nevessünk,
legyintésed feledtesse a
hétköznapok gondjait.
Örök az arcod, nem száll el
szavad, minden mosolyod a
lelkünkben marad. 
El nem múló szeretettel
emlékezünk BÁLINT ETELKÁRA, a legjobb édesanyára, feleségre.
Nyugodjál békében, imádott édesanyám! (sz.-I) Mély fájdalommal emlékezünk

FĂGĂRĂŞAN IRMÁRA szül.
Orosz halálának 12. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott! 
Lánya, Pötyi, veje, Andris
és unokája, Szilárd.  (2/4341)

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek.”
Szomorú szívvel és kegyelettel
emlékezünk szeptember 14-én
CZIKA ANNÁRA (Nusi) halálának
6. évfordulóján. Drága szép
emléke örökké bennünk él! 
Fiai, Attila és István, menyei, Otti
és Babi. (17/4356-I)
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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 diákok figyelmébe!
A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti a marosvásárhelyi lakhelyű diáko-

kat és szüleiket, hogy a 2019–2020-as tanév kezdetével a minden vonalra érvényes ingyenes autó-
buszbérletek a jogosultak számára érvényesek maradnak 2019 szeptemberében is.

Azok a tanulók, akiknek nincs bérlet a birtokukban, de jogosultak a kedvezményes utazásra,
2019. szeptember 10-étől jelentkezhetnek a Tudor negyedi (Favorit) és a Béga utca 2. szám alatti
buszjegyirodáknál.

Szükséges:
– a diák személyazonossági igazolványának másolata
– a szülő/gyám személyazonossági igazolványának másolata, 

ha a diák 14 éven aluli
– a 2019–2020-as tanévre érvényes iskolai igazolás
– a bérlet/igazolvány ellenértéke (10 lej)

A vezetőség

Focioktatás Marosvásárhelyen 
Téged is várunk az MSE-hez!

Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja az
MSE Focisuli. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó-akadé-
mia marosvásárhelyi alközpontja.

Jelentkezési lehetőség:
* 2005–2006-ban született fiúk: hétfő, 20 óra, Sziget utcai nagy mű-

füves pálya (a Tran-Sil stadion mellett)
* 2010–2011-ben született fiúk és lányok: hétfő, 18 óra, Romulus

Guga (volt 18-as) általános iskola műfüves pályája
* 2012–2014-ben született fiúk és lányok: hétfő, 17 óra, Romulus

Guga (volt 18-as) általános iskola műfüves pályája
További részletek a 0720-522-618-as telefonszámon. 

Web: www.focisuli.ro.
KEZDJ EL FOCIZNI MOST!


