
A Maros Megyei Tanács augusztus 12-i ülésén megszavazta
a marosvásárhelyi II. Számú Járóbeteg-rendelő és a Szájse-
bészeti és Fogászati Klinika környezetének rendezésére vo-
natkozó műszaki-gazdasági dokumentációt, illetve a
beruházás műszaki mutatóit. A tervek szerint 84 parkolóhe-

lyet alakítanak ki, ebből ötöt fogyatékkal élők számára, és
külön parkolót létesítenek a mentőautóknak. A tervben sze-
repel a járdák átrendezése, az esővíz-elvezető rendszer ki-
építése és egy világítórendszer felszerelése, amivel éjszaka
megvilágítható a parkoló egész területe. A beruházás értéke
1.739.711 lej héával együtt.

Lepkék 
Amazóniától 
Kolozsvárig
Új helyszínen, hosszabb programmal,
ugyanakkor az elmúlt évek bevált
módszerei mellett kitartva szervezi
meg idén szeptember 11-e és 30-a
között a Lepkék a levegőben élő-
lepke-kiállítás harmadik kiadását a
BBTE Biológia és Geológia Karának
Taxonómiai és Ökológiai Intézete, Ma-
gyar Biológiai és Ökológiai Intézete,
valamint az Alexandru Borza Botani-
kus Kert.
____________5.
Turistaszemmel 
itthon, 
„Vadkeleten”
Ezen a nyáron hazai tájakon kirándul-
gattam, többnyire családosan. Jártam
a fenséges Istenszékén, a meseszép
Székelykőn, biciklitúráztam a szívme-
lengető Székelyföldön, felhágtam a
Bucsecs-hegység, valamint az
Egyeskő magasztos ormaira, de meg-
fordultam az ország perifériáin is: a
párját ritkító Duna-deltában, Moldva
fővárosában, Jászvásáron, és a felső-
visói kisvasút segítségével festői má-
ramarosi tájakon robogtam.
____________15.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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Mezey Sarolta (Folytatás a 4. oldalon)

Korszerűsítik Marosvásárhelyen a II-es Járóbeteg-rendelő környezetét

84 parkolóhely 
és akadálymentesítés

Két tucat + egy 
Románia mindig a botránysajtó paradicsoma volt. Különleges

színfoltja a világnak. 1989 és az ölébe hullt szabadság és demok-
rácia sem változtatott sokat a dolgokon. Az elmúlt harminc év
alatt, bár közben NATO- és EU-tagország lett, Európa sereghaj-
tója maradt gazdasági fejlődés, életszínvonal, jövőkép, jogbiz-
tonság stb. szempontjából. Az egyetlen „erőssége” a
nacionalizmus. Változás ebben esetleg a hangsúlyokban volt, meg
abban, hogy egyes nacionalisták mentek, és helyükbe mások jöt-
tek.

A lényeg – a magyarellenesség – nem változott. Ez örök és min-
dig aktuális. A nacionalista hullám általában a választások idején
felerősödik. Nem történik másként most sem. Láthattuk, hogy a
novemberi választáson elnöki bársonyszékre áhítozó több mint
két tucat jelölt többsége a nacionalista retorikára építi kampá-
nyát.

Ez alól nem képez kivételt a legfrissebb jelölt, aki annak idején
a PSD színeiben jutott be az Európai Parlamentbe, később kizár-
ták a pártból, és aki – erről is írtunk már –, az utóbbi időben ret-
tenetesen kezdett aggódni a székelyföldi románokért. 

Ezért EP-képviselő korában pártot is alapított, és irodát nyitott
Sepsiszentgyörgyön, hogy „támogassa az elnyomott székelyföldi
románokat jogaik érvényesítésében és identitásuk megőrzésé-
ben”. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Mózes Edith



Minden megnyert projekt a helyi
közösségek fejlődéséhez járul hozzá. 

Dávid Gyula (fotó), Mezőmadaras
polgármestere arról tájékoztatott, hogy
Gyulafehérváron a Vidékfejlesztési
Ügynökséggel (AFIR) aláírták azt a
szerződést, amely a Mezőmadaras kul-
turális örökségének népszerűsítésére
hivatott projekt kivitelezését teszi le-
hetővé. 

– Azon túlmenően, hogy a projekt a
helyi kultúra és hagyományok népsze-
rűsítését célozza, egyben a helyi kö-
zösség javára szolgál. Ugyanis számos
olyan eszköz vásárlását teszi lehetővé,
amelyek elengedhetetlenek a rendez-
vények lebonyolításához. Gondolok itt
a hangosító berendezésre, a hang-
falakra, mikrofonokra, állványokra,
zenefelszerelésre, keverőpultra, kábe-
lekre, vetítőernyőre és rendezvény-
szervezésre alkalmas sátorra.
Ezenkívül lehetőség lesz laptop, szá-
mítógépes programok – Windows 10
Pro, Microsoft Office – megvásárlá-
sára. A község néptáncosainak helyi
népviseleti ruhát, lábbelit, csizmát tu-
dunk beszerezni. Ezek mind elenged-
hetetlenek a kulturális programok
lebonyolításához – mondta a polgár-
mester.

A támogatási szerződés összértéke
108.316 lej. A projekt életbe ültetése és
kivitelezése el is kezdődött. 

S ha már a helyi közösségeket
szolgáló fejlesztésekről esik szó,
meg kell említeni, hogy a faluban el-
kezdődött a víz- és a csatornahálózat
kibővítése. Jelenleg a munkálatok 10
százalékánál tartanak. A vízhálózat
kiépítése Szénáságyra vonatkozik,

míg a csatornát ott és Madaras
északkeleti részén, valamint az Is-
kola utcában is kiépítik. A nagysza-
bású projekt értéke 15 millió lej, a
román kormány finanszírozza az or-
szágos helyi fejlesztési program
(PNDL-2) keretében. A megkezdett
munkát 2020 végéig kell majd befe-
jezni. A határidőt próbálják betar-
tani. (mezey) 

Nagytakarítás
A Let’ s Do It Románia keretében Maros megyében is
nagytakarítást szerveznek szeptember 21-én. A nagytaka-
rítást irányító műhely a Maros-parton a Tutajos utcában
lesz, a tulajdonképpeni munka pedig a Somostetőn, a
nagy kórház és az orvosi egyetem körüli erdőszélen, a Se-
gesvári út menti és a Meggyesfalvi negyedi erdőszélen. A
regisztrációt és a zsákok, kesztyűk szétosztását a Maros-
parti akcióhoz a vízügyi igazgatóság, az erdőszéli akciók-
hoz az erdészeti igazgatóság irányítja. A megtelt zsákok
elszállításáért a Salubriserv felel, a céget a csoportvezetők
értesítik. Bővebb tájékoztatást Nicoleta Simion nyújt a
0740-102-843-as telefonszámon. 

Egészségügyi szűrővizsgálat 
Marosszentgyörgyön

A Máltai Szeretetszolgálat és a Marosszentgyörgyi Polgár-
mesteri Hivatal szervezésében szakorvosok bevonásával
ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat végeznek
szeptember 30. – október 3. között a marosszentgyörgyi
iskola sporttermében. A vizsgálatokra előjegyzés szüksé-
ges, és nemcsak a helyiek, hanem Maros megyéből bárki
jelentkezhet. A helyszínen a szakorvosok korszerű gépek-
kel és módszerekkel mérik fel a résztvevők egészségi ál-
lapotát, illetve tanácsokkal látják el őket. A vizsgálatokra
küldőpapír nem szükséges, feliratkozni a Marosszentgyör-
gyi Polgármesteri Hivatal szociális osztályán, valamint a
0752–857-292-es telefonszámon lehet hétköznap 8–17
óra között. 

Nyílt nap a magyarózdi 
Terápiás Otthonban

Szeptember 28-án, szombaton délelőtt 10.30 órától nyílt
napot tartanak a magyarózdi Terápiás Otthonban. A részt-
vevők regisztrációja 10.30 – 11 óra között zajlik, 11 órától
Adorján Éva intézetfelelős köszönti az egybegyűlteket és
ismerteti a programot. 11.30 – 13.00 között a választható
műhelyekben zajlik tevékenység. A nyílt napon való rész-
vétel előzetes regisztrációhoz kötött, a részvételi szándékot
szeptember 23-ig lehet jelezni a 0265-254-460-as, 0787-
691-845-ös, 0743-039-255-ös telefonszámok egyikén. 

Lezárják a Március 8. utcát 
Szeptember 23-án és 24-én este 8-tól másnap reggel 6
óráig aszfaltozás miatt lezárják a Március 8. utcát a Drum-
serv Rt. székhelyétől a város határáig tartó szakaszon.
Arra kérik a gépkocsivezetőket, hogy vegyék figyelembe
a kihelyezett irányítótáblákat. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma FRIDERIKA, 
holnap MÁTÉ és MIRELLA
napja.
MÁTÉ: a héber Mattanaja
név rövidített Mattai formájá-
nak görög alakjából szárma-
zik, jelentése: Isten ajándéka.

20., péntek
A Nap kel 

7 óra 6 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 25 perckor. 
Az év 263. napja, 

hátravan 102 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. szeptember 19.
1 EUR 4,7415
1 USD 4,2846

100 HUF 1,4249
1 g ARANY 206,2276

IDŐJÁRÁS
Napos idő

Hőmérséklet:
max. 170C
min. 20C

Megyei hírek
A MediCare Otthongondozó Alapítvány 2019. szep-

tember 25-én, szerdán 15-18 óra között nyílt délutánt
szervez az alapítvány székhelyén, Marosvásárhelyen, a
Kornisa sétány 23/1. szám alatt (a régi Angela vendéglő-
vel szemben). 

Betegeink megsegítésére, készletünkből felajánlunk a
gondozáshoz szükséges termékeket, úgymint: tolószékek,
mankók, botok, járókeretek, gumiharisnyák, fáslik, köt-
szerek, szemüvegek, betétek, cipők, ruhák, vizelet- illetve
colostomás felszerelések, betegeknek való tápszerek, tá-

jékoztató anyagok stb. Adományaikat szívesen fogadjuk,
és rászoruló betegeink gondozására fordítjuk.

Angliai, valamint alapítványunk szakemberei, agyvér-
zéses, törések utáni rehabilitációs betegeknek ingyenes
kinetoterápiás gyakorlati tanácsokat nyújtanak a helyszí-
nen, illetve – lehetőség szerint –  előzetes egyeztetés alap-
ján – házhoz is kiszállnak.

Érdeklődni 
a 0265/212-623 és 0744-339-765-as telefonszámokon

lehet.

Nyílt délután a MediCare Alapítványnál  

Mezőmadaras újabb támogatást nyert

Móka, játék, kacagás… Változatos tevékenységekkel
várjuk az óvodás és kisiskolás gyermekeket a Talentum
Alapítványnál szeptember 25-én, szerdán délután fél 6-tól. 

Az óvodáskorúakat zenés, táncos játékokra, rajzoló-fes-
tegető kreatív „művészkedésre”, barkácsolásra, beöltözős
szerepjátékokra hívjuk, ugyanakkor a román nyelv játékos
gyakorlására is alkalom adódik. 

Az érdeklődők a Törpingáló Klubba is bekukkinthatnak,
ahol különféle grafikai, festészeti és szobrászati technikák-
kal ismerkedhetnek meg.

Részt vehetnek az Álomvarázs színházasdi tevékenysé-
gén, ahol a meséken, verseken, énekeken és drámajátéko-
kon keresztül belekóstolhatnak az előadó-művészet
rejtelmeibe.

Lesz még ritmikus torna, játékos mozgás karikával, sza-
laggal.

Várunk szeretettel!
Érdeklődni lehet a 0723-037-922-es telefonszámon vagy

az alapítvány székházában: Vihar (Furtunei) utca 13. szám,
a Hadsereg tér (oroszpiac) mellett. (közlemény)

Bekukkantó a Talentumba

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
10  6  35  21  43 + 7 NOROC PLUS: 9 0 7 9 4 6

5, 12, 34, 31, 37, 28 SUPER NOROC: 1 5 2 9 0 9

5, 27, 43, 18, 47, 19 NOROC: 2 9 8 7 1 3 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

Töltöttkáposzta-fesztivál Parajdon
Ma, pénteken megkezdődik Parajdon a XXIV. töltöttká-
poszta-fesztivál. Első nap a gyerekek fesztiváljára kerül
sor, este nekik szóló előadások lesznek. 18 órától a Liba-
vonat, 19.20 órától a Titán koncertjét hallgathatja meg a
közönség. Szombaton a rezesbanda ébreszti a falut, fel-
vonulnak a résztvevők. Bemutatkoznak a kukták, aztán
fellépnek a testvértelepülések csoportjai. 16.30 órától a
Maros Művészegyüttes következik, majd 18.30-kor kihir-
detik a verseny nyerteseit. Este Vikidál Gyula és Homo-
nyik Sándor énekel. Vasárnap sor kerül a rezesbandák
találkozójára, délutántól Delhusa Gjon- és Beatrice-kon-
certen szórakozhat a közönség.

Teleki-teljesítménytúra
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület marosvásárhelyi osztálya
minden évben szeptember végén szervezi meg Teleki Sa-
muról, a nagy felfedezőről elnevezett teljesítménytúráját. A
résztvevők a Görgényi-havasok vadregényes tájain pró-
bálhatják ki erőnlétüket, teljesítőképességüket, gyalo-
golva, szaladva vagy akár tekerve, 10, 21, 42 és 55 km
távokon. Az idei túrára szeptember 21-én 8–18 óra között
kerül sor. A résztvevők Görgényüvegcsűrről indulnak. Bő-
vebb tájékoztatás a továbbiakban az esemény Facebook-
oldalán található.

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
szervezésében 10.30 órakor indulnak Vármező felé, 12
órakor kezdődik a kiállítás. 19 órától tervezik a közked-
velt hőlégballon-fesztivált. A veterán autók felvonulásán
előzetes bejelentkezés alapján lehet részt venni, 
e-mail-cím: imi@defender-music.net, telefon: 
0757-991-586.

Mozogjunk együtt
Szeptember 23-án 17.30 órától a marosvásárhelyi várban
a Tímárok bástyája előtt várják a jóga iránt érdeklődő
nőket. A foglalkozást a Női Akadémia szervezi és Benkő
Rozália vezeti. 

Gyulára kirándul a Nagyinet
November 15–17. között Gyulára kirándulnak a Maros
Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működtetett Na-
gyinet program résztvevői. A kirándulás programjában für-
dés és városlátogatás is szerepel. A helyek száma
korlátozott. Bővebb tájékoztatást kérni és feliratkozni Illyés
Claudia könyvtárosnál lehet a 0748-741-507-es telefon-
számon, illetve a kövesdombi könyvtárban.

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Nagy Tibor



Kampányszlogenje IVAN 24, ami azt jelenti, hogy
„2024-ig 24 órából 24-et mindennap, minden percben
szüntelen harcot fog folytatni Románia regenerálásáért,
a román társadalom gyökeres megváltoztatásáért és a
politikai osztály megreformálásáért”. Ugyanis szerinte
„románok százezrei dolgoznak rabszolgák módjára” Né-
metországban, Franciaországban, Olaszországban, és
ezek az országok a román állam cinkos egyetértésével
kizsákmányolják őket. 

Azt is állítja, hogy Románia lakossága eltűnőfélben
van, és 2080-ban Románia már nem lesz román lakos-
ságú ország. „Az unokáink lesznek az utolsó románok,
mert ebben az országban már nem fognak románok szü-
letni” – mondta ki a tutit.

A jelölt egyébként tavaly októberben alapított pártjá-
ról mondta, hogy nincs és nem is lesz elnöke, egy koor-
dináló csoport vezeti, és egy évben egyszer „agorát”
tartanak, ahol mindenki elmondja a véleményét. Akkor
még „csak” a székelyföldi románok sorsa aggasztotta,
mára már az egész román nemzet eltűnésével próbál
ijesztgetni.

Eddigi tapasztalataink alapján a jelöltek mindegyike
saját maga és pártja érdekeit érvényesítené egy sikeres
elnökválasztás esetén. 

A jelenleg fungáló és a kormány normális működését
rögeszmésen gáncsoló elnök normalitásról beszél, a volt
kolozsvári bíró „hagyományos” magyarellenes kam-
pányt folytat. Két példa csupán, de eddig 25-en indulná-
nak a november 10-i elnökválasztáson. Mennyiség van,
a minőségről jobb, ha nem beszélünk. 

Megint csak a magyarok vannak könnyű helyzetben.
Nekik egyetlen jelöltjük van, akiről tudják, nem beszél a
levegőbe, és mindig, minden fórumon az ő érdekeiket
fogja képviselni.

Fagyos szeptember
Csütörtökön reggel Gyergyóalfaluban volt a leghide-
gebb az országban, mínusz 4,2 Celsius-fokig süly-
lyedt a hőmérséklet. A megye több más településén
is negatív hőmérsékleti értékeket mértek. Csíksze-
redában mínusz 3,9 fokot, Maroshévízen mínusz 3,6
Celsius-fokot, Székelyudvarhelyen mínusz 1,6 fokot
mutattak a hőmérők. A szakemberek szerint ezek a
hőmérsékleti értékek alacsonyabbak az ilyenkor
megszokottnál, de nem dőlt meg a nap hidegre-
kordja, voltak ugyanis évek, amikor még hidegebb
volt az esztendőnek ezen a napján Hargita megyé-
ben. A lehűlést egy észak felől érkező hideghullám
okozza, és a következő napokban is negatív érté-
kekre kell számítani reggel, utána azonban ismét fel-
melegedés várható. (Agerpres)

Halálos baleset a Lugos–Déva
autópályán

Két férfi életét vesztette az A1-es jelzésű Lugos–
Déva autópályán, kamion gázolta el őket, miközben
a leállósávon autót javítottak. A Hunyad Megyei
Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bal-
eset szerda este történt a Hunyad megyei Marosillye
és Déva között. Egy, az első sávon közlekedő nyer-
gesvontató elgázolt két járművet, amelyek a leálló-
sávon álltak, ahol a sofőrök próbálták megjavítani az
egyik autót. A két Buzău megyei sofőr – 35, illetve
41 évesek – a helyszínen életüket vesztették. Az
egyik jármű, amely a leállósávon állt, tréleren több
személygépkocsit szállított. 

Kilenc drogdílert vettek őrizetbe 
Szeben megyében 18 házkutatás nyomán vették őri-
zetbe a drogdílereket. A nyomozó hatóság kábító-
szert, mérleget, laptopokat, mobiltelefonokat és
pénzt talált náluk. A házkutatások Nagyszebenben
és Nagydisznódon zajlottak. 12 gyanúsítottat állítot-
tak elő kihallgatásra, és további 40 olyan személyt,
akiknek köze volt az ügyhöz. A kihallgatások után ki-
lenc személyt vettek 24 órára őrizetbe, és kérni fog-
ják előzetes letartóztatásba helyezésüket.

Rejtett hibás használt autók
A 2019 első nyolc hónapjában Romániában értéke-
sítésre kínált és az InspectorAuto.ro által kártörténeti
ellenőrzésnek alávetett használt autók több mint
60%-ának legalább egy rejtett hibája volt – olvasható
a társaság csütörtökön közzétett felmérésében. A je-
lentés szerint Romániában még mindig értékesíte-
nek súlyos károkat szenvedett gépkocsikat, mert a
román vásárlók többsége csak a kilométeróra állását
ellenőrzi, és nem vizsgálja az esetleges rejtett káro-
kat. A tanulmány szerint az ellenőrzött autók eseté-
ben gépkocsinként átlagosan 3,19 káreset jutott. A
sérült autók javítási költségeinek átlagos értéke
6600 euró volt. (Agerpres)

Ország – világDonald Trump keményebb gazdasági szankciókat
sürget Irán ellen 

Leváltották csütörtökön a Transelectrica állami
energiavállalat hamis diplomával rendelkező igaz-
gatóját, miután kiderült, hogy csak látogatta a bu-
karesti Műegyetem kurzusait, de nem szerzett
diplomát.

A döntést a Transelectricát felügyelő bizottság közölte a
médiával. A tőzsdén jegyzett Transelectrica birtokolja a romá-
niai villamosenergia-hálózatot, és a román állam egyik stra-
tégiai fontosságú vállalata. A felügyelőbizottság közlése
szerint Marius Dănuţ Carasol helyett csütörtöktől Claudia
Gina Anastase tölti be az igazgatótanács elnöki posztját. A
döntést azzal indokolták, hogy a nyilvánosságra került infor-
mációk hatással vannak a vállalat megítélésére, és óvni akar-
ják a vállalat hírnevét a befektetők előtt.

Több hírportál arról számolt be, hogy Carasol hamis dip-
lomával igazolta felsőfokú tanulmányait, hiszen életrajzá-
ban feltüntette, hogy diplomát szerzett a bukaresti
Műegyetemen, de a felsőoktatási intézmény rektora kö-
zölte, hogy csak látogatta a kurzusokat, de oklevelet nem
szerzett.

Romániában nem ez az első eset, amikor hamis diplomával
rendelkező, felelős tisztséget betöltő személyek buknak le. Az
év elején két álorvosról derült ki, hogy évek óta úgy dolgoztak
kórházban, hogy nem végezték el az orvosi egyetemet. Ko-
rábban tucatnyi állami alkalmazottról, miniszterekről, hírszer-
zési vezetőkről, törvényhozókról, rendőrökről és egyéb magas
rangú állami tisztségviselőkről derült ki, hogy szabálytalanul
szereztek doktori címet. (MTI)

Leváltották a Transelectrica diplomahamisító 
igazgatóját

Hazatérésre biztatja az Egyesült Királyságban élő
lengyel állampolgárokat Lengyelország londoni
nagykövete. Arkady Rzegocki szerdán ismertetett
felhívása szerint eddig nagyon kevés lengyel kért
tartós letelepedési engedélyt, és ez gondokat okoz-
hat a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után.

Rzegocki 800 ezer felnőtt lengyel állampolgárnak írt leve-
let, amelyben azt javasolja, hogy „komolyan vegyék fonto-
lóra” a hazatérést az Egyesült Királyságból.

A nagykövet hangsúlyozza a levélben, hogy Lengyelor-
szágban folyamatosan javul az életszínvonal, és ez „nagyon
jó alkalmat kínál” a hazaköltözésre. Arkady Rzegocki szer-
dán a BBC rádiónak nyilatkozva kijelentette: a lengyel hazai

össztermék (GDP) 28 éve folyamatosan növekszik, a len-
gyelországi életstílus is más, mint akár öt vagy tíz évvel ez-
előtt.

Rzegocki kitért arra is, hogy az Egyesült Királyságban élő
összesen több mint egymillió lengyel közül eddig alig 27 szá-
zalék folyamodott tartós brit letelepedési engedélyért. A nagy-
követ szerint ez a „rémisztően alacsony arány” arra utal, hogy
lengyel állampolgárok ezrei szembesülhetnek komplikációk-
kal jogi státusuk rendezetlensége miatt a Brexit után.

Arkady Rzegocki elmondta, hogy a nagykövetség problé-
mákról kap bejelentéseket olyan lengyel állampolgároktól is,
akik már tíz éve vagy még régebben élnek az Egyesült Király-
ságban. (MTI)

A londoni lengyel nagykövet hazatérésre biztatja a lengyeleket 

Totális háborúval fenyeget az iráni külügyminiszter

Mintegy 19 ezer fővel 10,669 millióra nőtt Csehor-
szág lakossága az idei év első felében, elsősorban a
bevándorlás miatt – közölte csütörtökön a Cseh Sta-
tisztikai Hivatal.

Idén június végéig több mint 34 ezer külföldi állampolgár
telepedett le Csehországban, míg a kivándorlók száma mint-
egy 13 ezer volt. A legtöbben továbbra is Ukrajnából és
Szlovákiából érkeznek Csehországba. „A bevándorlók több
mint 40 százaléka, 11 700 ember Ukrajnából érkezett, az
Ukrajnába távozók száma 3100 volt” – közölte Michaela
Nemecková, a statisztikai hivatal demográfiai szakmunka-
társa.

„Csehország a rendkívül alacsony munkanélküliség és a nö-
vekvő bérek miatt nagyon vonzó a külföldiek, elsősorban a

kelet-európaiak számára” – mutatott rá Stepán Krecek, a BH
Securities pénzügyi tanácsadó társaság szakértője. Hozzátette,
amennyiben a tendencia nem változik, tíz év múlva Csehor-
szág lakossága meghaladja a 11 millió főt.

A január-júniusi időszakban 54 735 gyerek született, 1800-
zal kevesebb, mint tavaly. A házasságon kívül született gye-
rekek aránya 48,2 százalékra csökkent. Tavaly ez a mutató
48,5 százalék volt. A legtöbb gyereket, az újszülöttek több
mint 20 százalékát 29 és 31 év közötti nők hozták világra.

Az elhalálozások száma 1600-zal 56 836-ra csökkent.
A házasságok száma mérsékelten emelkedett. Az első fél

évben 22 433 pár esküdött örök hűséget egymásnak, hatszáz-
zal több, mint a tavalyi első hat hónapban. A válások száma
161-gyel 12 155-re csökkent. (MTI)

Európai bevándorlók Csehországban 

Két tucat + egy 
(Folytatás az 1. oldalról)
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Donald Trump amerikai elnök „lényegesen” keményebb
gazdasági szankciókat sürgetett Irán ellen szerdán. 

„Éppen az imént utasítottam a pénzügyminisztert, hogy lé-
nyegesen növelje meg az Irán elleni szankciókat” – közölte
az elnök a Twitteren. Az Egyesült Államok a múlt szombaton
szaúd-arábiai olajlétesítmények ellen elkövetett dróntámadá-
sok óta fontolgatja az Irán elleni válaszlépéseket. Bár maga
Donald Trump még kedden is csak valószínűsítette, de nem
mondta ki nyíltan, hogy Irán lehet a felelős a támadásért, Mike
Pompeo, az amerikai diplomácia irányítója a hét végén egyér-
telműen a teheráni vezetést nevezte meg felelősként. A táma-
dásért egyébként a jemeni huszik vállalták a felelősséget,
Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter pedig azonnal
cáfolta országa érintettségét. Egy héttel ezelőtt az amerikai
média még arról közölt értesüléseket, hogy Donald Trump az
Irán elleni szankciók csökkentéséről tárgyalt annak érdekében,
hogy megkönnyítsen egy esetleges találkozót Haszán Róháni
iráni elnökkel az ENSZ-közgyűlés ülésszakán. A Bloomberg
amerikai hírügynökség szerint ez e lehetőség rögtön John Bol-

ton nemzetbiztonsági tanácsadó menesztése után merült fel.
Bolton határozottan ellenezte a tárgyalásoknak még csak a fel-
vetését is. A teheráni vezetés a maga részéről jelezte, hogy
mindaddig nem kerülhet sor találkozóra, amíg az amerikai
kormányzat nem oldja fel az ország elleni szankciókat. A ka-
liforniai adománygyűjtő úton tartózkodó Trump szerdán dél-
után Los Angelesben újságíróknak azt mondta: 48 órán belül
nyilvánosságra hozzák a „lényegesen” keményebb Irán-elle-
nes szankciók részleteit. Azt hangoztatta, hogy az amerikai
kormányzat szerdáig sem tudott meg „sokkal többet” a szom-
bati támadás hátteréről. Újságírói felvetésre válaszolva az
elnök leszögezte: a szaúdi olajlétesítmények elleni támadásra
adandó válasz csak a legvégső esetben lehet katonai csapás-
mérés, mert az egyben háborút is jelentene.

Az egyik újságíró az izraeli választásokról firtatta a véle-
ményét. Trump elzárkózott a kommentártól, csupán annyit
mondott, hogy „majd meglátjuk, mi lesz”, és megjegyezte,
hogy a választások óta nem beszélt Benjamin Netanjahu izra-
eli kormányfővel. (MTI)

Totális háborúval fenyegetett Mohamed Dzsavád
Zaríf iráni külügyminiszter arra az esetre, ha az
Egyesült Államok vagy Szaúd-Arábia katonai csa-
pást intézne Irán ellen – írta honlapján a CNN ame-
rikai hírcsatorna csütörtökön.

„Nem habozunk megvédeni területünket” – szögezte le
Zaríf egy interjúban.

A külügyminiszter ugyanakkor nyomatékosította: Teherán
szeretné elkerülni a konfliktust, és kész megbeszélést folytatni
Szaúd-Arábiával, illetve az Egyesült Arab Emírségekkel.
Azonban jelezte: Washingtonnal mindaddig nem tárgyalnak,
amíg a 2015-ös atomalkunak megfelelően fel nem függesztik
az Iránnal szembeni szankciókat. Donald Trump amerikai
elnök tavaly májusban felmondta a nukleáris megállapodást.

Az iráni diplomácia vezetője tagadta, hogy Teheránnak
köze lett volna a szaúdi olajlétesítmények elleni hétvégi tá-
madáshoz, ami drámai feszültséget eredményezett a térség-
ben.

„Tudom, hogy nem mi tettük” – mondta. A jemeni húszi lá-
zadók „közleményben tudatták, hogy ők voltak” – tette hozzá.

Ezzel szemben amerikai és szaúdi tisztségviselők azzal vá-
dolták meg Teheránt, hogy köze volt az incidenshez.

A húszi lázadók ellen harcoló, szaúdi vezetésű koalíciót irá-
nyító Turki al-Máliki az eddigi vizsgálatok eredményeire hi-
vatkozva azt mondta: iráni eredetűek voltak a szaúdi
olajterminálokra kilőtt fegyverek. A nyomozás jelenlegi állása
szerint a támadásokat a királyságtól északra fekvő területek-
ről, nem pedig a délnyugatra található Jemenből indították –
fűzte hozzá. Trump eközben felszólította a védelmi miniszté-
riumot, hogy tervezzék meg az esetleges válaszcsapásokat. Az
amerikai elnök jelezte: az Egyesült Államok harcra kész, és
Szaúd-Arábiára vár, hogy döntsön a továbbiakról.

Az iráni külügyminiszter interjújában a racionalitást és a
megfontoltságot hiányolta a jelenlegi amerikai külpolitikából.

„Úgy vélem, hogy az Egyesült Államok megérdemli a több
racionalitást” – mondta. (MTI)



A Magyar Polgári Párt (MPP)
kizárta soraiból Gálfi Árpá-
dot, Székelyudvarhely pol-
gármesterét, akit bomlasztó
tevékenységgel vádol – kö-
zölte csütörtökön a párt saj-
tóirodája.

A kizárásról a párt országos el-
nöksége egyhangú szavazással
döntött Nyárádszeredában tartott
ülésén. A testület kizárta a pártból
Rákossy Botond Józsefet is, aki a
Hargita megyei szervezet elnöki
tisztségét töltötte be. A közlemény
szerint a megyei elnök visszahívá-
sát a Hargita megyei küldöttek kez-
deményezték.

„A legszigorúbb szankció alkal-
mazásának célja a pártban gerjesz-
tett feszültség, uszítás, bomlasztás
megszüntetése volt. (...) Most
végre lezárjuk a Biró Zsolt (ko-
rábbi MPP-elnök) által előidézett
széthúzást, rendet rakunk és dolgo-
zunk tovább!” – idézte a közle-

mény Mezei Jánost, a párt elnökét.
Mezei János az MTI-nek el-

mondta: Gálfi Árpád nem veszíti el
a polgármesteri mandátumát a ki-
zárás következtében. Elmagya-
rázta: a törvény csak abban az
esetben fosztja meg mandátumuk-
tól a választott önkormányzati
tisztségviselőket, ha ők maguk lép-
nek ki a pártból, melynek színeiben
mandátumot nyertek.

A pártelnök szerint Gálfi Árpád
konfliktushelyzetet alakított ki a
székelyudvarhelyi pártszervezet-
ben azzal, hogy nem vonta be a
párt frakcióját a döntéseibe. Ennek
a következménye volt, hogy a pol-
gármestert július közepén a helyi
szervezet megfosztotta politikai
tisztségétől. Mezei János hozzá-
tette: a mostani kizárás annak a kö-
vetkezménye, hogy Gálfi Árpád
szembement az elnökség döntései-
vel, a párt belső levelezési listáját
arra használta, hogy sérelmeit or-

szágosan is terítse, sőt a belső vitá-
ról Székelyudvarhely testvérváro-
sainak elöljáróit, így Budapest
főpolgármesterét is tájékoztatta.
„Ha mindenki így járna el, káoszt
idézne elő a párton belül” – tette
hozzá az elnök, aki nyomatékosí-
totta: a helyi problémákat helyben
kell megoldani, és nem a Faceboo-
kon, a nagyközönség előtt vagy a
médiában.

Mezei János szerint Gálfi Árpád
ügyével áll összefüggésben az is,
hogy két héttel ezelőtt megvonta a
bizalmat a párt ügyvezető elnöké-
től, Salamon Zoltántól, és most az
országos elnökség kizárta a pártból
Rákossy Botond Józsefet. Az elnök
szerint ők nem segítették a belső
feszültségek megoldását, sőt, in-
kább gerjesztették a feszültségeket.
Mezei János szerint a döntéseket a
párt alapszabályának megfelelően,
valamennyi elnökségi tag egyetér-
tésével hozták. (MTI)
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Hatalmi harc a polgári pártban
Tisztogat az elnökség

Megszavazták Laura Codruţa Kövesi
európai főügyészi kinevezésének tá-
mogatását csütörtökön az európai
uniós tagországok kormányainak
képviselői, így már gyakorlatilag
biztosra vehető, hogy ő lesz a hama-
rosan felálló intézmény első veze-
tője.

Az Európai Unió soros finn elnökségének
tájékoztatása szerint ezen próbaszavazáson
huszonkettőből tizenhét tagállam voksolt a
román korrupcióellenes ügyészség (DNA)
korábbi vezetőjére, akit az EU másik társjog-
alkotó szervezete, az Európai Parlament már
korábban határozott támogatásáról biztosí-
tott.

Bennfentes források arról számoltak be,
hogy a két intézmény képviselői szeptember
24-én fognak összeülni, akkor minden bi-
zonnyal hivatalosan is megállapodnak a kinevezésről,
ezt követheti a formális megerősítő szavazás a tanács-
ban.

A tagállamok kormányait tömörítő tanács koráb-
ban Jean-Francois Bohnert francia ügyészt támo-
gatta, de időközben még a párizsi kormány is beállt
Kövesi mögé. Az Európai Ügyészség, amely a ter-
vek szerint legkésőbb 2021 elején kezdi meg mű-

ködését, az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselek-
ményekkel szemben jár majd el. Az úgynevezett
megerősített együttműködéssel létrejövő szervezet-
ben 22 tagállam vesz részt, Magyarország nincs
köztük.

Elemzők rámutattak, hogy egy új intézmény eseté-
ben gyakran a jövőre nézve is meghatározó az első
vezetőjének személye. (MTI)

Az EU-tagállamok is Kövesit támogatják 

A román kormánykoa-
líció felbomlása után
Klaus Iohannis állam-
főnek automatikusan
ki kellett volna nevez-
nie a távozó liberális
politikusok helyére je-
lölt ideiglenes minisz-
tereket – döntött
szerdán az alkot-
mánybíróság.

A taláros testület azt kö-
vetően hozott döntést,
hogy a kormány panasszal
fordult az alkotmánybíró-
sághoz, amiért az elnök
szeptember 5-én – néhány
nappal a Liberálisok és
Demokraták Szövetségé-
nek (ALDE) kormánykoa-
lícióból történt kilépése
után – elutasította a Vio-
rica Dăncilă vezette,
immár tisztán szociálde-
mokrata párti (PSD) kormány
három ideiglenes miniszteri kineve-
zését.

Az alkotmánybírák ugyanakkor
csak részben adtak igazat a kor-
mánynak, megállapítva, hogy az
elnök a meghatározatlan időre java-
solt tárcavezetők kinevezését eluta-
síthatja, amennyiben lépését
megindokolja. A törvények szerint
egy ideiglenes miniszter 45 napig
vezethet egy szaktárcát.

A média által ismertetett alkot-
mánybírósági döntés szerint egy
kormánytag leváltását sem utasít-
hatja el az államfő, így például Ana
Birchall igazságügyi minisztert
vissza kellett volna hívnia a poszt-
ról, és Dăncilă javaslata értelmében
stratégiai kapcsolatokért felelős mi-
niszterelnök-helyettesi posztra kel-
lett volna kineveznie. Birchall
személye megosztja a kormányt, hi-
szen a szociáldemokraták azzal vá-
dolták meg, hogy nem támogatja a
kormány elképzeléseit az igazság-
szolgáltatás területén.

Klaus Iohannis az alkotmánybí-
róság döntésének közzététele után

elmondta: a határozat alapvetően
semmit nem változtat a kormány
politikai helyzetén, és ismét felszó-
lította a szociáldemokrata kabine-
tet, kérjen bizalmi szavazást a
parlamenttől, hiszen a koalíció fel-
bomlása következtében megválto-
zott a kormány politikai összetétele.
Iohannis szerint az alkotmánybíró-
ság is megerősítette, hogy más a
kormány politikai összetétele. Hoz-
zátette: a taláros testület rá vonat-
kozó részéről a szerdai döntés
indoklásának tanulmányozása után
fog határozni.

Bukaresti elemzők szerint az al-
kotmánybíróság döntése várhatóan
nem mozdítja ki a holtpontról a kor-
mányválságot, hiszen a kormányfő
tovább halogathatja, hogy bizalmi
szavazást kérjen a parlamenttől,
ugyanakkor az ellenzék is késlel-
teti a kilátásba helyezett bizalmat-
lansági indítvány beterjesztését.
Elemzők szerint elképzelhető,
hogy Dăncilă hivatalában marad a
novemberi elnökválasztásig, ahol
Iohannis egyik kihívója lesz.
(MTI)

Iohannisnak ki kellett volna
neveznie az ideiglenes 

minisztereket

A város szívében rendezettebb 
környezetre van igény 

Mint ismeretes, a szóban forgó
ingatlan az egykori Hosszú utcában
– az 1918. December 1. út 24–26.
szám alatt – található, és a Maros
Megyei Tanács kezelésébe tartozik.
Azok, akik megfordultak a háza
táján, tudják, hogy a parkolók ren-
dezetlenek, mondhatni improvizál-
tak. A kocsikkal sokszor a járdára,
a zöldövezetre, néha sárban parkol-
nak. A parkolóhely amúgy kevés, s
nem használhatja bárki, sorompó
van, csak „illetékesek”, azaz az ott
dolgozók hajthatnak be. A járdákon,
a parkolóhelyek felületén feltörede-
zett a burkolat, gödrös, esőben po-
csolyás a terep. A járókelőknek és a
gépkocsivezetőknek egyaránt ne-
hézkes itt a közlekedés. 

Tekintettel arra, hogy igény van
a rendelőintézet (poliklinika) körüli
rendezett környezetre, és több par-
kolóhelyre van szükség, 2016-ban
készítettek egy megvalósíthatósági
tervet, ezt 2018-ban időszerűsítették
annak érdekében, hogy a legmegfe-
lelőbb terv valósulhasson meg. 

A beruházás megvalósításához
szükséges műszaki-gazdasági do-
kumentációt a Mansart Corporate
Kft. állította össze. 

865 négyzetméternyi 
zöldövezet lesz 

A tervező javaslata értelmében
84 parkolóhelyet alakítanak ki,
ebből ötöt fogyatékkal élő szemé-
lyek számára. Ezeket a hatályos sza-
bályozásnak megfelelően jelölik ki és
számozzák meg. A mentőautóknak
külön parkolóhelyet biztosítanak. A
járdákat járólapokkal burkolják, és a
parkoló teljes területén esővíz-elve-
zető rendszert alakítanak ki. 

A tervező két változatot dolgo-
zott ki. Az első szerint a poliklinika
körüli 3822 négyzetméteres összte-
rületből 241 négyzetméternyi járda,
1395 négyzetméter úttest, 1157
négyzetméternyi térkövezett par-
koló és 865 négyzetméter zöldöve-
zet lesz. A zöldövezetet illetően a
marosvásárhelyiek mindig is – jo-
gosan – érzékenyek, hiszen a szeny-
nyezett városi környezetben a fák
valamelyest javítanak a levegő mi-
nőségén. 

A második változatnál valamivel
kisebb az előirányzott zöldövezet,
750 négyzetméter. Eszerint az ösz-
szes fát kivágták volna, helyettük
30 gyorsan növő, esztétikusabb fát
ültettek volna. Ez a változat viszont
1,83 millió lejbe kerülne. 

A Maros Megyei Tanács sajtóiro-
dája tájékoztatott, hogy a munkála-
tok elvégzésére kiírták a pályázatot.
Egy ajánlattevő volt, az ajánlat ki-
értékelése folyamatban van. 

84 parkolóhely és akadálymentesítés
(Folytatás az 1. oldalról)



Új helyszínen, hosszabb prog-
rammal, ugyanakkor az el-
múlt évek bevált módszerei
mellett kitartva rendezi szep-
tember 11-e és 30-a között a
Lepkék a levegőben élőlepke-ki-
állítás harmadik kiadását a
BBTE Biológia és Geológia Ka-
rának Taxonómiai és Ökoló-
giai Intézete, Magyar
Biológiai és Ökológiai Inté-
zete, valamint az Alexandru
Borza Botanikus Kert.

Míg az elmúlt két esztendőben a
kolozsvári Botanikus Kert Akvá-
rium nevű melegháza adott otthont
az élőlepke-tárlatnak, a kiállítás
idéntől a kaktuszok téli otthonául is
szolgáló üvegházba költözött,
amely a lepkék és a látogatók szá-
mára egyaránt előnyösebb térkiala-
kítást tesz lehetővé.

A kiállítás két kurátorának, dr.
Cristina Craioveanunak, az egye-
tem Taxonómiai és Ökológiai Inté-
zete munkatársának, valamint dr.
Macalik Kunigundának, a BBTE
Magyar Biológiai és Ökológiai In-
tézete oktatójának az volt az elkép-
zelése, hogy az
Amazonas-medencében őshonos
lepkefajokat mutatnak be, a térség-
ben dúló ökológiai katasztrófára
irányítva a látogatók figyelmét.
Ugyanakkor az sem titkolt szándé-
kuk, hogy az egzotikum felől a lep-
keállomány hazai helyzetére
tereljék a figyelmet, megmutatva,

hogy a lepkék olyan ernyőfajoknak
tekinthetők, amelyeknek jelenléte
vagy eltűnése egy területről sok
mindent elárul az adott ökoszisz-
téma állapotáról. A 15 amazóniai
lepkefaj mellett ezért 6-7 Kolozsvár
környéki kaszálókon föllelhető faj
is képviseli magát a kiállításon, régi
fényképeken pedig megelevened-
nek azok a városkörnyéki tájak is,
amelyek néhány évtizede még szá-
mos lepkefaj otthonául szolgáltak.
A legfiatalabbak természetismereti
és természetvédelmi interaktív tevé-
kenységeken vehetnek részt, illetve
mikroszkóp alatt is megfigyelhetik
a tárlat már elpusztult főszereplőit,
ami szintén hozzájárulhat ahhoz,
hogy az esemény túllépjen az egzo-
tikus látványosság szintjén.

A lepkék keltetéséhez és életben
tartásához szükséges körülmények
biztosításáról, valamint a látogatók
kalauzolásáról a kurátorok mellett
közel harminc önkéntes biológus-
és ökológushallgató gondoskodik.
A feladat nem egyszerű, hiszen a
keltetősátrakat éjjel-nappal 30 °C
körüli hőmérsékleten kell tartani, a
páratartalom nem eshet 60% alá, il-
letve figyelembe kell venni a kiállí-
tásra elhozott fajok sajátos
táplálkozási szokásait is. A trópusi
fajok – eltérően a nálunk honosak-
tól – nem mind nektárevők, vannak
köztük rothadó gyümölcsök levét
szívogatók is.

Nagy lepkeházat megjárt látoga-

tók visszajelzései alapján a Lepkék
a levegőben című élőlepke-kiállítás
egyik nagy erénye az, hogy a tárlat
nem reked meg esztétikai szinten, a
személyre szabott vagy kis csopor-
tos tárlatvezetések során az érdek-
lődők részletesen megismerik a
kiállításon szereplő fajok alaktani

jellegzetességeit, betekintést nyer-
nek táplálkozási és szaporodási szo-
kásaikba, valamint azokba az
ökológiai tényezőkbe, amelyek
fennmaradásukhoz elengedhetetle-
nek. A tárlatvezetések igény szerint
három nyelven, románul, magyarul
és angolul történnek, a kiállítás a

hét minden napján látogatható dél-
előtt 10 és délután 5 óra között. A
kurátorok felhívják a figyelmet,
hogy érdemes akár többször is ellá-
togatni az üvegházba, hiszen szinte
napról napra változik az éppen re-
pülő lepkeállomány faji össze-
tétele.
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A második világháborús lengyel menekül-
tek magyarországi befogadásának 80. évfor-
dulójáról emlékeznek meg a sziléziai

vajdasági központban, Katowicében, ahol va-
sárnap 10. alkalommal rendezik a Magyar
Napot – tájékoztatta az MTI-t a krakkói ma-

gyar főkonzul. Körmendy Adrienne felidézte:
a katowicei Magyar Napot először 2010 feb-
ruárjában tartották meg, akkor a katowicei

Zeneakadémián a lengyel és
a magyar államfő jelenlété-
ben post mortem a legmaga-
sabb lengyel állami
kitüntetéseket adományozták
a lengyel menekülteket se-
gítő idősebb Antall József-
nek, valamint a lengyel
menekültek vezetőjeként zsi-
dókat mentő, sziléziai szár-
mazású Henryk Slawiknak.

Az idei Magyar Napot a
második világháború kitöré-
sének és a lengyel menekül-
tek befogadásának 80.
évfordulójához, valamint „a
lengyel Wallenbergnek” is
nevezett Slawik halálának
75. évfordulójához kötik.
Idősebb Antall József mun-
katársát és barátját Magyar-
ország 1994. márciusi német
megszállása után letartóztat-
ták, megkínozták, elhurcol-
ták, majd 1944. augusztus
23-án Mauthausenben fel-

akasztották. A Magyar Nap alkalmából Ka-
towicében már kedden megnyílt A magyar–
lengyel barátság 1000 éve című, a BP-Art
társulás köréhez tartozó művészek alkotásai-
ból a magyarországi Waclaw Felczak Alapít-
vány támogatásával összeállított
vándorkiállítás.

A vasárnapi ünnepségeket a katowicei szé-
kesegyházban a Wiktor Skworc érsek által
bemutatandó szentmise nyitja meg. Az isten-
tiszteleten megszentelik a krakkói magyar fő-
konzulátus kezdeményezésére a magyarok
által adományozott Szent László-képet, ame-
lyet később a város Murcki negyedében lévő
Jézus Szent Szíve-templomban helyeznek el.
A kép a hála jele azért, hogy Murcki lakosai
évtizedeken át önként gondozták a szovjet
katonák által 1945-ben kivégzett 29 magyar
katona sírját. A katonák síremlékét nemrégi-
ben újították fel.

Vasárnap este a Lengyel Rádió Nemzeti
Szimfonikus Zenekara (NOSPR) katowicei
koncerttermében A lengyelek a magyaroknak
címmel szimfonikus hangversenyt rendez-
nek. Lengyelország legkorszerűbb és legjobb
akusztikájú koncerttermében a NOSPR len-
gyel zeneművek mellett Liszt Ferenc 2. ma-
gyar rapszódiáját adja elő Lukasz Borowicz
karmester vezényletével. (MTI)

80 éve történt 
A lengyel menekültek magyarországi befogadása

Lepkék Amazóniától Kolozsvárig
Harmadjára is élőlepke-kiállítás a kolozsvári Botanikus Kertben
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Zászlót az év már mélybe fordít,
de magasan lobog a nap,
nincs édesebb s szívighatóbb, mint
őszben e nyári pillanat:
mikor már minden fázni készül
s a lélek téli vackot ás –
e váratlan meglepetésül
felszikrázó hő ragyogás.
A dombon még zöldet lebegtet
gyémántporán a könnyű köd,
(…) elválnak szemközt a hegyek,
s hátára kapja az egészet
valami forró lehelet.

Ha szemed lehunyva, csak érzed,
hogy zuhog az arany sugár,
el tudod hinni: nincs enyészet,
csak nyár lesz, nyár van újra, nyár.

Somlyó György Szeptemberi dél a Duna-parton álmodik
ily melankolikus csodát. De történhetne ez bárhol, akárhol.
Valahol a Kárpát-medencében. Valamikor. Az 1920-as évek
második felében akár, Trianon után. Mint a nyárbúcsú a
majdnem elfeledett Nagy István Két fa képén. Első találko-
zásom zordon világával még a hatvanas évek derekán a ma-
rosvásárhelyi – mai nevén – modern magyar művészeti
képtárban volt. Idén augusztusban az 1873-ban Csíkmind-
szenten született festőművész életművét ismertető monográ-
fiát mutatott be Budapesten Kieselbach Tamás. Ezzel
párhuzamosan ez idáig legnagyobb kiállítása nyílt galériájá-
ban: több mint másfél száz Nagy István-festmény. A képek
jelentős része most először került nagyközönség elé. A konok
székely egyaránt megörökítette a zord csíki havasokat, az
ezer színben játszó balatoni naplementét és az alföldi táj fül-
ledt, szikrázó fehérségét.

Előbbi költő költő apjának, Somlyó Zoltánnak Nyugodj
meg, hogyha tudsz… verse az idő tájt született, amikor Nagy
István Két fája. Mintha csak róluk írta volna:

Ez már: az első őszi szín… ez! –
A nyárvég halk sárgával színez
virágot, levelet.

Ez már az első őszi illat!…
Az igazi nyár már elillant
a háztetők felett…

Megint lehűl felpezsdült véred;
a körte már kásásra érett –
s túlérett vagy te is…

(…) Még harsognak a színes selymek,
unszolnak még: a vággyal telj meg!
Tépj selymet s szirmokat!…

(…) Minden: a múlt… S ez fáj
ám… fáj ám…

Új szag szivárg a szőlők táján
–

s te menekülve futsz;

Évá-t sóhajtsz s fordítva „ávé”-t.
Pezsgőt innál s öntik a kávét –
Nyugodj meg, hogyha tudsz!

Szeptember 20. a takarítás vi-
lágnapja. 27 éve, 1992-ben az
ENSZ környezetvédelmi prog-
ramja szeptember 20-ra hirdette
meg e napot, melynek célja az
évenkénti világméretű nagytaka-
rítás. Jelszava: „Gondolkodj vi-
lágméretekben és cselekedj
otthon!”

22-én a Nap az Oroszlánból a
Szűzbe lép: keresztezi az égi
egyenlítőt, és átkerül a déli ég-
gömbre. Aequinoctium – a csilla-
gászati ősz kezdete.

23-án lesz 173 éve, hogy felfe-
dezték a Neptunuszt: 1846 szep-
temberében. A bolygót először két
német csillagász, Galle és d’Ar-
rest regisztrálta. A francia tudós,
Le Verrier útmutatását követték,
aki az Uránusz keringési rendel-
lenességeiből pontosan meghatá-
rozta a zavar okaként feltételezett
bolygó helyét. Ez volt az első
bolygó, amelyet elméleti úton fe-
deztek fel. Ez a matematikai alapú
égi mechanika egyik legnagyobb
sikere mindmáig. Az eredmény
hallatán hozták nyilvánosságra
angol csillagászok, hogy Adams
angol matematikus már egy évvel
azelőtt, 1845 szeptemberében
megadta a Neptunusz égi he-
lyét. Le Verrier kénytelen volt
lemondani a felfedezés el-
sőbbségéről. Le Verrier a
Merkúr-pálya perihélium-
változásait is egy újabb bolygó létével vélte megma-
gyarázhatónak. A jelenséget végül az általános
relativitáselmélet tette értelmezhetővé. Kutatta a Föld
pályaelem-változásait is. 1855-ben Párizsban megala-
pította az első, nemzetközi hálózaton alapuló meteo-
rológiai intézetet, 1864-ben pedig a francia
természettudományi társulatot. S 1877-ben éppen e nap
halt meg minden idők egyik legnagyobb csillagásza.

Ezen a napon, 1938-ban, a New York-i világkiállításon
időkapszulát ástak el, amelyet
6938-ban, ötezer év múlva nyitnak
majd fel.

90 éve ezen a napon halt meg
Göttingenben Zsigmondy Ri-
chárd Nobel-díjas kémikus. Kollo-
idoldatokkal kapcsolatos
vizsgálataiért és az ultramikrosz-
kóp felfedezéséért 1926-ban kapott
kémiai Nobel-díjat. A Holdon egy
kráter viseli nevét.

24-én lesz 195 éve, hogy Rom-
hányban megszületett Bereczki
Máté pomológus. Eredetileg jogot
tanult Budapesten. Egyike volt a
márciusi ifjaknak, a Kossuth-féle
szabadcsapatban tiszti rangot ér-
demelt ki. A szabadságharc bukása
után sokáig bujdosott, 1857-ben
részesült ő is közkegyelemben.
Magántanítóként kezdett dolgozni,
és az őt alkalmazó család lepusz-
tult kertjének köszönheti, hogy a
gyümölcsfákkal kezdett foglal-
kozni. Minden fellelhető szak-
könyvből képezte magát, vásárolt
egy kertet, és külföldről származó
gyümölcsfákból kialakította az ak-
kori Magyarország egyetlen hite-
les fajtagyűjteményét.
Munkássága során 472 körte-, 423
alma-, 136 szilva-, 27 cseresznye-
és 17 meggyfajtát különböztetett
meg, az ő nevéhez fűződik a jona-
tán első hazai ismertetése is.

130 éve, 1889. szeptember 24-én
Párizsban a Nemzetközi Méterbi-
zottság kiosztotta az új platina-irí-
dium méterrudakat és a
kilogrammetalonokat a méterrend-
szert bevezető államoknak. Ezeket
1891-ben nyilvánították törvényes
alapmértékké hazánkban. A métert
a Francia Tudományos Akadémia
1792-ben tette meg hosszmérték-
egységnek, és az a Föld délköré-

nek negyvenmilliomod részét jelentette. A méter előtt a hosz-
szúságot az emberi testrészekhez kapcsolódó fogalmakkal
(lépés, láb, arasz, könyök, hüvelyk) határozták meg. Az
1875-ben Párizsban kötött első méteregyezményt 18 ország
írta alá – köztük Magyarország is –, és vállalta a méterrend-
szer bevezetését. Az Egyesült Államok és Anglia nem csat-
lakozott az egyezményhez.

34 éve, 1985. szeptember 26-án Abbáziából indult kétéves
útjára a Szent Jupát, az első magyar vitorláshajó, amely meg-
kerülte a Földet, fedélzetén Fa Nándorral és Gál Józseffel.
Hajójukat a Közlekedési Múzeumban Farkas Bertalan űr-
kabinja mellett állították ki.

Szeszélyes nyárutó, évek, évtizedek, évszázadok szeptem-
ber végi hangulata. Ahol már nem is nagyon tudjuk a szél
összesöpörte levelek mikéntjét. Csak hullásuk van, s neszük
a lassan hidegülő tájban: Illyés Gyula Nyárutójában.

Ránk tör észrevétlen újra egy ősz, nézzed,
bomlik a fák kontya, zokognak a bokrok,
a sárga szőllőhegy illata leömlik
a völgybe s emeli, hajtja újra szívünk!

Töröld le kedvesem szótlan apánk fényes
homlokát s hozz széket a tornác ritkuló
vadszőleje mögé, ülj közénk – e csöndben,
miként házunk elől: lelkünkről is hullong

nyílik a nyers fátyol! társaink a fényes
órák elszaladtak és talán örökre –
mint komor hódítók, fönt a hegy taréján
feltűnnek a sápadt, véres őszi napok.

Akik megmaradtunk, láthatjuk most tisztult
arcunkat, a mosoly kiapadt ágyait,
mint halál után... Az erdőből fölcsapó
madár sivítása nyomán vad tölcsérben

megindul az ősz! már zúgnak a zord tölgyek,
hajlik a szederfa, a temetőhegyen
zörög bátyánk sírján a bádog-koszorú
az utcai kapu sikolt s kicsapódik –

Csereg az éles por az ablak üvegén,
hunyjad be szemedet, rejtsd mellembe arcod –
Töltsön Édesapám! ha száll már, dalosan
sodródjon az idő-kavarta levéllel,
porral és szeméttel repülő jövendőnk!

Jövendőnkre optimizmussal tekintve, maradok kiváló tisz-
telettel.

Kelt 2019-ben, 500 évvel Magellán világ körüli útra indu-
lása utánNagy István: Két fa (1920-as évek második fele)

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CCCLXXVI.)

Szeptemberi derű jonatánalma-keretben
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Ezen a nyáron hazai tájakon kirándul-
gattam, többnyire családosan. Jártam
a fenséges Istenszékén, a meseszép
Székelykőn, biciklitúráztam a szívme-
lengető Székelyföldön, felhágtam a
Bucsecs-hegység, valamint az
Egyeskő magasztos ormaira, de meg-
fordultam az ország perifériáin is: a
párját ritkító Duna-deltában, Moldva
fővárosában, Jászvásáron, és a felső-
visói kisvasút segítségével festői má-
ramarosi tájakon robogtam. Mindezek
mellett szinte naponta ellátogattam
egyik legkedvesebb kirándulóhe-
lyemre, a segesvári várba.

A sok száz kilométeren átívelő csatangolás
során megerősödött az a benyomásom, amit
már korábban is tapasztaltam: kivételesen
szép csücskében élünk a világnak, a baj csak
az, hogy a rendkívüli természeti adottságok-
hoz és őseink ránk hagyott örökségéhez
szinte semmit vagy csak aránytalanul keveset
tettünk hozzá. Azt hiszem, nem túlzok, ha ki-
jelentem, hogy a hazai turizmus kizárólag a
páratlan, istenadta természeti adottságokból
és a dicsőségesebb, építőbb múltból él vagy
inkább felél. S milyen jól él! Hiszen, ha be-
lülről vizsgáljuk a dolgokat, azt tapasztaljuk,
hogy egyre több a turista, nagy a zsúfoltság
mindenhol, az árak az egekben, és nincsen
szabad kiadó szoba. Ha viszont globálisan
közelítünk a témához, és megvizsgáljuk a
számokat – többek közt a külföldről idebátor-
kodókét –, akkor látnunk kell, hogy azok
messze elmaradnak Európa vagy a világ ha-
sonló adottságú vidékein mértektől. Lokál-
patriotizmus ide, „világ legszebb országa”
oda, tény, hogy például Székelyföld gyakor-
latilag nem létezik a világ turisztikai térké-
pén, és Erdély is csak évszázados
kényszerálmából ocsúdna, ha az úgyszintén
ismeretlen Romániával együtt nem fuldo-
kolna abban a bűzös mocsárban, amelyen ke-
resztül még emberöltő elteltével sem sikerült
autópályát építeni. Emlékszem arra, amikor
két és fél évtizeddel (egy emberöltővel) ez-
előtt így fogalmazott egy szakember a televí-
zióban: „Románia jövője a turizmusban van,
de a jelene nem.” Még hány nemzedéknek
kell felnőnie ahhoz, hogy eljöjjön az a várva
várt jövő?

Nos, itthon barangoltam olyan tájakon is,
ahová évtizedek óta visszajárok, és olyan he-
lyeken is, ahová először vetődtem. Ha öko-
turistaként csavarogtam a Kárpátok tetőin,
akkor a fellegekben jártam, mert ott csak kis-
mértékben találkoztam az emberi nemtörő-
dömség elkedvetlenítő formáival. Az igaz,
hogy a kóbor kutyák és a vérszomjas juhász-
kutyák miatt olykor halálfélelmem volt, és az
is igaz, hogy a Prahova völgye felvonóinál ta-
pasztalható többórás, gyurakodó sorban állás
kiábrándított, de mindezt feledtették az em-
beri gonoszság fölé emelkedő lenyűgöző bér-
cek. Csakhogy amíg az istenáldotta kincsekig
eljutunk, addig át kell verekednünk magunkat
a modern kor ocsmányságain, amelyek nem
segítenek, hanem inkább gátolnak. Az egyik
kirándulónap során azt terveztük, hogy ellá-
togatunk a Beszterce megyében található Ko-
libica-tóhoz. Ódákat hallottam zengeni a

mesterséges tó fekvésének elragadó
szépségéről, ezért érdeklődve köze-
ledtem hozzá. Igen ám, csakhogy a tó
körül útépítés zajlott, olyan fejetlen-
ségben és káoszban, amilyenhez fog-
hatóval csak Romániában lehet
találkozni. A szűk úton a közlekedést
még a behemót erőgépek is akadá-
lyozták. Az iszonyatosan nagy hét-
végi fesztiválos forgalmat senki sem
irányította, ezért a vagánykodó, pofát-
lankodó sofőröknek köszönhetően
feloldhatatlan dugó keletkezett. Sem
előre, sem hátra, sem jobbra, sem
balra, sem megfordulni nem lehetett.
Többórás zár alakult ki, amiből úgy
tűnt, hogy képtelenség kievickélni. A
csigalassúságú araszolgatás során az
autóm épségét féltettem a leginkább.
Csak milliméterekre csusszantunk el
egymás mellett, ami folyamatos fe-
szültségben és szorongásban tartott.
Mindez úgy kifárasztott, hogy amikor
eljutottunk egy olyan pontra, ahol
végre megfordulhattam, éltem a lehe-
tőséggel. Már nem kellett a Kolibica-
tó sem nekem, sem a családomnak,
örvendtünk, ha sértetlenül kijutunk a
kutyaszorítóból, és olyan messzire eltávolod-
tunk a helytől, amilyen messzire csak tud-
tunk. A történtek után estére megérkeztünk a
legendás „mocăniţă” városába, Felsővisóra,
aminek a központjában sikerült úgy belegá-
zolnom egy fedetlenül hagyott aknába, hogy
a felakadt autót csak komoly erőfeszítések
árán lehetett kiemelni. Ennyi megrázkódtatás
után remegő lábbal és összekulcsolt kézzel
adtam hálát a Fennvalónak, hogy szárazon
megúsztuk, és azért imádkoztam, hogy a
másnapi vonatozásunk ne végződjön balul,
tudván, hogy egy héttel korábban kisiklott a
vonat. Ilyen egy átlagos turistanap szép ha-
zámban. 

Az országot járva gyakran találkoztam
azzal a problémával, hogy a látványosságok
egyáltalán, vagy csak nagyon hiányosan van-
nak kijelölve, ezért ha valaki nem odavalósi,
csakis az intuíciójára, ösztöneire számíthat.
Még szerencse, hogy az internet ebben is az

ember segítségére van. Történt például, hogy
az Egyeskőről lecammogva szívesen beme-
nekültünk volna a hőség elől egy helyi für-
dőbe hűsölni. A kereső kiadta, hogy
Csíkdánfalva határában van egy fürdőhely,
aminek ráadásul gyógyhatása van. „Hiszem,
ha látom” alapon indultunk a megkeresésére,
de még a modern eszközök segítségével is
csak nehezen leltük meg a faluban tenyérnyi
táblácskával jelölt medencét. Rábukkanva
végre a borvízfürdőre, úgy örvendtünk, mint
ha legalább Eldorádóba érkeztünk volna.
Lehet, hogy éppen ezek az apró örömök je-
lentik a hazai turizmus fénypontjait? A helyet
Dugás-fürdőnek nevezik, s azt mondják, azért
kapta ezt a tréfásan hangzó nevet, mert a
helybéliek eldugva tartották (tartják!) az ide-
genektől. Nos, én ezt a fajta közkincsrejtege-
tést manapság már egyáltalán nem találom
viccesnek, fejlesztésének elhanyagolását, tu-
ristacsalogató létesítményként való ki nem
aknázását véteknek tartom. 

A Székelyföldön kolbászolva sajnos a fen-
tinél kellemetlenebb meglepetések is értek.
Az egyik szálláshely elkérte a díjat azok után,
hogy azt már interneten előre kifizettem. Még
én kértem elnézést, arra gondolva, hogy a
szállásközvetítő hibázott. Hazatérve azonban
utánanéztem, és kiderült, hogy az utalás meg-
történt. A legnagyobb aggályom azonban az,
hogy a szállásadó – bár beismerte hibáját –
többszöri kérésre sem rendezte adósságát. Ez
lenne a híres székely becsületesség? – gon-
dolhatná egy hasonlóan pórul járó idegen, aki
erre téved.

És sokat lehetne még írni a felelőtlen ve-
zetési morálról, a pöffeszkedő parkolási szo-
kásokról, a parkolóhelyek hiányáról, a
gondatlan környezetszennyezésről, a mű-
anyagpalack-hegyekről, a folyók PET-szige-
teiről, a kicsapongó hangoskodásokról,
barbár divatokról, de inkább nem szaporítom
a szót, hiszen mindannyian ebben élünk.

Levonva egy nyár tapasztalataiból a tanul-
ságokat, mint utazó elmondhatom, hogy ha a
családommal biztonságban, stresszmentesen
és élvezettel szeretnék kirándulni, akkor az
ország határát olyan messzire lépem át nyu-
gati irányba, amilyen messzire az időm meg-
engedi. Az átlagos utazó szereti a jó

infrastruktúrát, a kiszámíthatóságot, a tisztes-
séges bánásmódot, a megfelelő árakat. Csak
azoknak a bevállalós utazóknak ajánlanám
jó szívvel a hazai turizmust, akik szeretik a
kihívásokat és a kalandokat, valamint azok-
nak a természetkedvelő bakancsos kirándu-
lóknak, akik képesek azok fölé a felhők
fölé emelkedni, amelyek elfedik a nevelet-
len és nevelhetetlen emberek világának
mocskát.

Persze, egy utazás is olyan, mint az élet.
Az ember találkozik menet közben rossz dol-
gokkal is, nem csupán jóval. Csakhogy amíg
egy utazás általában megismételhető, addig
az élet nem, s mivel nem mindenki születik
kötélidegekkel, félő, hogy sok fiatal a jö-
vőben sem fogja itthon befejezni életének
utazását. Azoknak azonban, akik itthon ma-
radunk szülőföldünkön, hazánkban, felada-
tunk van, mert meg kell próbálnunk a
látszólag lehetetlent: élhetőbb otthont terem-
teni.

Veress Zsombor
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Torockó a Székelykőről

A Babele sziklaalakzatok a Bucsecs-hegységben

Az Egyeskő

Dugás-fürdő Csíkdánfalván

Turistaszemmel itthon, „Vadkeleten”
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 3-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 Ken Follett walesi író egyik
híres regényének a címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Kardinális – Mártír. 7. Méltóság – Helyhatározó szó. 8. Bódult,
szédült – Brazil tagállam. 9. Tódulni kezd! – OZÁ. 11. Lengyel honvéd altábornagy volt
(József) – Indonéziai és gaboni gépkocsijelzés. 12. Számszerű tény – Inda. 14. Libahang
– Kettőzve vásárhelyi rádióadó. 15. Szolgáló – Harcias lány. 18. Német auutómárka –
Táblakép. 19. Hideg ellentéte – Egyik csillagjegy. 22. Rangjelző szó – Német személyes
névmás. 23. Ravaszdi – Régi történet. 25. Kopasz – Panasz szava. 27. Hőemelkedés –
Sugár vége! 28. Darál – Rajongva szeret. 30. Alá – Igevégződés. 31. Játékbarlang –
Katafalk.

FÜGGŐLEGES: 1. Ostoba – Mély sánc. 2. Ízletes húsú tengeri hal – Hivatali helyiség.
3. Indok – Az oxigén és a foszfor vegyjele. 4. Lakatol – Fogoly. 5. USA-tagállam – Szabó
Magda egyik regénye. 6. Nem ismer be, cáfol – Törzsi varázsló. 10. Tetőszerkezetet épít
– Horgászzsineg. 13. Fed, borít – Takarít. 16. Füvet eszik az állat – Keservesen sír. 17.
Műkedvelő – Nincs mit ennie. 20. A Jupiter egyik holdja – Zamat, íz. 21. Kúrál, gyógyít
– Oldalszakáll. 24. Ábel testvére – Díszelőadás. 26. Rakás része! – Rövid darab! 29. Skála-
hang – Ádáz egynemű hangzói. 

Koncz Erzsébet

A SZEPTEMBERI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

KISS TILDA, 
Marosvásárhely, Lăcrămioarei u.

KOVÁCS CSILLA, 
Marosvásárhely, 1848. út

A pályázati rejtvény megfejtése:
SZENTGÁLI; BALÁZS; SCHULEK; SZÖRÉNY;

PASZLAVSZKY; FERENCZI
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a szeptember 13-i számból:

Ikrek:
Alkonyat

Skandi:
A feleségemnek csuda nagy 
élmény volt külföldön az az 
érdekes lokál.

1.

2.

C
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H

Szerkeszti: Kiss Éva 866.

O

N

VÍZSZINTES: 1. Gazdasági miniszter, 150 éve született (Béla). 6. Műgyűjtő, 100
éve halt meg (Ferenc). 11. Más nevén. 12. Papagájnév. 13. Fizikus, MTA lev. tag, 150
éve hunyt el (Gyula). 17. Latin-amerikai kukoricapálinka. 19. Oersted (röv.). 20. Magasan
fekvő földterület. 21. Jótékonykodik. 23. Balaton-parti helység. 25. Egy (olasz). 26. Van
esze. 28. Latin kettős betű. 29. Hálószövő állatka. 31. Római 1500. 32. Királyi széken ül.
34. Barnás színárnyalat. 37. Pakisztáni város. 39. Gyapjúszövet. 41. Eszme. 42. Orosz író
(Jurij). 44. Ragtapasz. 46. Cégféle. 47. Sziget (angol). 49. Vés. 50. Kérdez (angol). 52.
Német szabvány. 54. CGS energiaegység. 56. Csecsemőital. 58. Csigaféle. 60. Francia
fizikus, 200 éve született (Jean Bernard Léon). 61. Piarista tanár, irodalomtörténész,
150 éve született (József).

FÜGGŐLEGES: 1. Zacskókba csomagol. 2. Létezik. 3. Becézett Mária. 4. … morgana
(délibáb). 5. Sziget (olasz). 7. Orosz férfinév. 8. Torino folyója. 9. … és kontra. 10. Schu-
manné (zongorista), 200 éve született (Clara). 14. Kér a vendéglőben. 15. Latin én. 16.
Gyárkapu! 18. Német műdal. 20. Természettudós, 250 éve született (Alexander von,
báró). 22. Véradó. 24. Csökken a folyó vízszintje. 26. Francia arany. 27. Füstölt sonka.
30. Zenedráma (német). 32. Csillagász (Antal). 33. Rögtön (rég). 35. Keleti gabona. 36.
Szoprán, 100 éve halt meg (Adelina). 38. … Eino, finn költő. 40. A nátrium vegyjele.
43. … Baldwin, színész. 45. Újságíró, 150 éve született (Aladár). 48. Becézett Erika. 51.
Végtag vége. 53. Monte Cristo várbörtöne. 55. Gurulni kezd! 57. Félelem! 59. Morzejel. 
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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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)

ELADÓK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, porszívó, többféle nagy és
kicsi edény, 15 db báránybőr, sok baba,
kerékpár, szőnyegek, Thonet-székek,
fából kiságy, sok tűzifa, poharak, szép
sarokkanapé, sok vas és régiségek,
ezenkívül sok egyéb, minden olcsón.
Csere is érdekel.  Tel. 0265/242-342.
(2/4193)

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

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

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

TŰZIFA eladó: bükk, gyertyán, 140 lej.
Tel. 0740-570-753, 0745-793-465.
(3/4385)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0744-101-614.
(4/4419-I)

ELADÓ 125 literes betonkeverő. Tel.
0756-958-601. (1/4440)

ELADÓ új kanapé.  Tel. 0766-316-825.
(10/4449)

ELADÓ szőlőprés, mérleg (500 kilóig
mér), 120 literes pálinkafőző kazán
rézből, hűtővel. Tel. 0766-438-022, 9-
22 óra között. (8/4463-I)

ELADÓ egy kombinált Arctic hűtő és
egy garanciában lévő Whirlpool mo-
sógép. Érdeklődni: tel. 0745-995-299.
(13/4460-I)

A női jogokról és a női egyenjogúságról szól ez a
hét az Erdély TV-ben. Hogyan lehet ezekkel a jogok-
kal lépést tartani és kiteljesedni? Jelenthet-e ez a sza-
badság egyfajta terhet is a nőnek? Ezekre a
kérdésekre keresi a választ a vasárnap 17 órai Pszi-
chotrillák műsorban Badics Petra és Kádár Annamá-
ria. Szintén vasárnap 17.30-kor a Hitélet nézői

Csiszár Klára teológust, egyetemi tanárt ismerhetik
meg, akit Sajó Norbert műsorvezető a nők egyházi
jelenlétéről kérdez. 

Nőként az élet, illetve az úttörő nő témáját járták
körül a hét elején adásba került műsorok is: a Zebra
és a Kultúrcsepp is újranézhető az Erdélyi Magyar
Televízió YouTube-csatornáján.

Női jogok hete az Erdély TV-ben
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A Nyugdíjasok Önsegélyző
Egyesületének 

marosvásárhelyi fiókja 
az idősek világnapja alkalmával októ-

ber 1-jén ünnepi ebédet szervez tagjainak. 
Az ebédre a Darina Dacia vendéglőben kerül sor 14

órai kezdettel. 
Iratkozni az önsegélyző pénztár székhelyén, Maros-

vásárhelyen, a Bolyai utca 36. szám alatt lehet szeptem-
ber 23-ától, a személyazonossági igazolvány és a tagsági
könyv felmutatásával. 

Jegyek a helyek függvényében 35 lejért válthatók. 
A vezetőség

A székelysárdi özvegy
KOVÁCS REGINÁNAK 

100. születésnapja alkalmából kívánunk
erőt, egészséget, minden szépet és jót

szerettei körében.
Legyen szeretet, hol utadat járod,
egészséged és sok szép álmod.

Öröm és boldogság legyen mindig veled,
arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket.

Erő és egészség kísérjen utadon,
nagyon boldog légy minden szülinapodon!

Isten éltesen sokáig!
Mindezt kívánja két lánya, négy unokája, nyolc dédunokája. 

(6/4398-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

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)

A labdarúgó 1. liga 
10. fordulójának televíziós

közvetítési rendje
Szeptember 20., péntek:
* 20.30 óra: Medgyesi Gaz Metan – CSU Craiova
Szeptember 21., szombat:
* 15.00 óra: FC Voluntari – Academica Clinceni
* 17.30 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Nagy-
szebeni Hermannstadt
* 20.30 óra: Gyurgyevói Astra – Bukaresti Dinamo
Szeptember 22., vasárnap:
* 17.30 óra: FC Botoşani – Chindia Târgovişte
* 20.30 óra: Bukaresti FCSB – Kolozsvári CFR
Szeptember 23., hétfő:
* 20.30 óra: Konstancai Viitorul – Jászvásári CSM
Politehnica
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport,
a Telekom Sport és a Look Sport/Plus.

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 5. for-

dulójában a Szászrégeni Avântul a Sellemberki Viito-
rult fogadja ma, pénteken 17 órai kezdettel.

A 4. ligás bajnokság elitcsoportjának 5. fordulójá-
ban: szombaton 11 órától: Nagysármás – Marosszent-
király-Náznánfalva, Erdőszentgyörgy – Kerelő,
Nyárádtői Unirea – Radnót, Segesvár – Mezőszengyel,
Marosludas – Ákosfalva, Kutyfalva – Marosoroszfalu,
Marosvásárhelyi Atletic – Szováta; vasárnap 11-től:
Nyárádszereda – Nyárádtői Viitorul.

KÉZILABDA. A férfi A osztályú bajnokság C cso-
portjának 1. fordulójában vasárnap 17 órától: Kolozs-
vári Universitatea – Segesvári CSM; 18 órától:
Székelyudvarhelyi Szejke – Segesvári Kiválósági Köz-
pont.

A női A osztály D csoportjának 3. fordulójában
szombaton 17 órától a ligeti sportcsarnokban: Maros-
vásárhelyi CSM – Köröskisjenői Crişul.

Kiskötényes és csűrdöngölő, szenátor és focista
A talpra állást is ünnepelték Sóváradon

Múlt szombaton tizenötödik alkalommal ren-
deztek falunapot Sóváradon. Ezúttal egysze-
rűbb, de családiasabb hangulatban
ünnepeltek és emlékeztek.

Amióta Sóvárad levált Szovátától, és önálló község
lett, minden évben falunapot szerveznek. Ezekre ha-
gyományosan július utolsó hétvégéjén kerül sor, ám
idén ezt őszire halasztották. Ugyanis a kultúrotthon
javítási folyamata miatt az elmúlt két évben elmaradt
a szüreti bál, de hogy idén ne így legyen, és a szép
hagyomány ne szakadjon meg, a falunapi rendez-
vényt a szüreti bál időpontjához igazították – tudtuk
meg Tolokán-Király Katalintól, a helyi önkormányzat
munkatársától. Most azonban egyszerűbb és csak
egynapos rendezvényt szerveztek, és az eddigiektől
eltérően nem a futballpályán, hanem a falumúzeum
udvarán. Így sokkal meghittebb és civilizáltabb ün-
nepségen vehettek részt a helyiek. A magyarországi
testvértelepülések kaptak ugyan meghívót, de az ön-
kormányzati választási kampány miatt idén nem vol-
tak részesei a küküllőmentiek ünneplésének.
Ami egy napba belefért

Szombaton reggel a szovátai huszárok ébresztették
a falut, s szólítottak helyükre mindenkit. A tavaly első
alkalommal szerveztek kispályás focibajnokságot az
iskola udvarán, s ennek sikerén felbuzdulva idén hat
helyi csapat nevezett be a délelőtti megmérettetésre.
Még a lányok is mertek mezt és csukát ölteni, hogy a
férfiakkal is megküzdjenek. Bár a serleget a „légió-
sok” vitték el, a többiek is örülhettek, hiszen nemcsak
a „sztárokat” díjazták, hanem több érdekes, ötletes díj
is gazdára talált.

Délben már kötényt öltöttek a falubeliek, hogy
részt vegyenek a főzőversenyen, illetve hogy helyi
ínyencségeket süssenek. Volt is sikere a Sóváradi kis-
kötényes nevű programpontnak: a falumúzeum ke-
mencéjéből túrós és lekváros bukták, mézédes
darázsfészkek kerültek ki a tanárok és néhány lelkes
segítő keze munkája nyomán, a sütemények pedig
addig jártak körbe az udvaron, amíg el nem fogyott
az utolsó darab is az étvágycsináló itóka társaságá-

ban. Eközben kilenc utca (Király, Templom, Tóth,
Vágás, Várfok, Hóstád, Kocsis, Állomás és Túlaví-
zen) csapata látott hozzá finom étkek készítéséhez.
Délutánra meg is gyűjtötték a Császár Károly szená-
tor vezette zsűri baját, hiszen ki kellett választaniuk
a legháziasabb, „legcsaládasszonyosabb”, legcsodá-
sabb és más „leg-” készítményt a finomabbnál fino-
mabb és csodálatosabbnál csodálatosabban tálalt
minták közül: húsban nem szűkölködtek az ételek, a
bográcsokban erdélyi étkek rotyogtak, krumplis és
paszulyos gulyások, köröm- és egyéb pörköltek, töl-
tött káposzta, de puliszka és lecsó is készült, sőt az
egyik csapat nagyanyáink pászkasütőjével ízletes
szendvicseket is varázsolt. A nagyon családias han-
gulatban egymást kínálgatták a szomszéd utcák kuk-
tái, recepteket is cseréltek, és örültek a meghitt
alkalomnak, hiszen rég nem látott falubeliek is haza-
tértek az idei falunapra.

S hogy el ne feledkezzenek a nap egyik lényegéről,
délben a csőszöknek is gyülekezőt fújtak az udvarra,
ahol azok „főpróba” keretében nyugtatták meg a he-
lyieket, hogy lesz mit látniuk este. Aztán szekérre,
lóra pattanva, Sóvárad és Kibéd utcáit bejárva csalo-
gattak mindenkit a szüreti bálba, amelyre idén ugyan-
csak a falumúzeumnál került sor, és valóban
csűrdöngölőt járhattak ismét a sóváradiak a hajnalig
tartó bálban. A talpalávalót a korondi Miklós Karcsi
és zenekara húzta, és a délután folyamán a főzőcsa-
patokba verődött helyieket is egyórás nótázásra
„kényszerítette”.
Megállnak a saját lábukon

Ünnepköszöntő beszédében Biró Csaba polgár-
mester az elmúlt tizenöt évről szólt, ami alatt a falu a
maga gazdája lett. A bizonytalan kezdeti első léptek
után a „kisgyerek” nőni kezdett, elindult a maga
útján, kopogtatni kezdett tanácsokért, támogatásokért:
így sikerült székházat vásárolni a polgármesteri hiva-
talnak, felújítani a villanyhálózatot és a Katona-hidat,
megvásárolni a falumúzeum portáját, lekövezni az ut-
cákat, megvalósítani a víz- és szennyvízhálózatot,
megépíteni a ravatalozót és megteremteni ezek által
az alapvető szolgáltatásokat, amelyekre jogosultak
egy település lakosai.

Mára a település ifjúkorába lépett, az előző évek-
ben kezdeményezett projek-
tek révén most teljes gőzzel
beindulhat a falu fejlődése:
aszfaltozás, kultúrotthon-
felújítás, óvoda- építés, jár-
dásítás, a villanyhálózat
korszerűsítése, a gázszolgál-
tató rendszer létrehozása és
üzembe helyezése, a belte-
rületek felmérése és feltér-
képezése, a
településgazdálkodás meg-
valósítása, rendezvények
szervezése, amelyekre a
helyi költségvetés nagy ré-
szét fordítják, de hitelhez is
folyamodnak, és pályázato-
kat is nyertek – fejtette ki a
falu elöljárója. Idén nem maradt el a szüreti bál, összekapcsolták a falunappal        (Fotó: Tolokán-Király Katalin)

Gligor Róbert László



ELADÓ egy hatszemélyes étkészlet
(kobalt), 3 darab nagy méretű festmény
(tél, tavasz, ősz), egy asztal üveglappal, 4
darab töltött szék. Tel. 0365/803-554.
(6/4472)

LAKÁS

EGyETEMISTáNAK kiadó egy
szoba az 1848. úton, a Darina mellett.
A lakás nem lakott. Tel. 00-40-733-
740-754, 00-36-70-609-2237.
(11/4070-I)

ELADÓ négyszobás ház Szentgerice
központjában, aszfaltúttal a kapuig.
Sok gazdasági épülettel, gazdálko-
dásra kiváló feltételekkel. Szükség
esetén eladunk öt hektár szántóföldet
és 72 ár gyümölcsöst. Irányár: 35.000
euró. Tel. 0740-808-298. (5/4221-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)

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)

KÉTSZOBáS lakás kiadó a Fortuná-
nál. Tel. 0740-124-154. (1/4411-I)

KIADÓ bútorozott garzon a Köves-
dombon, a posta felett, hosszabb
távra. Tel. 0365/735-826, 0787-785-
955. (3/4418-I)

KOMOLy hölgy kiadó garzont vagy 2
szobás lakást keres hosszú távra. Tel.
0756-607-969. (9/4424)

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan
garzon a Kárpátok sétányon. Tel. 0749-
425-152. (13/4429)

ELADÓ I. osztályú, III. emeleti
tömbházlakás Marosvásárhelyen,
alkudható áron. Tel. 0775-347-893.
(10/4425)

KIADÓ egy szoba egyetemistáknak
Marosvásárhelyen, közel az orvosi
egyetemhez. Tel. 0770-338-502.
(1/4455-I)

MAGáNSZEMÉLy, vásárolok házat
vagy tömbházlakást haszonélvezettel
Marosvásárhelyen. Tel. 0755-309-
832. (5/4460-I)

SÜRGŐSEN vásárolok magánházat
vagy tömbházlakást Marosvásárhe-
lyen. Azonnali fizetési lehetőség. Tel.
0755-309-832. (5/4460-I)

ELADÓ 2 szobás, II. emeleti tégla
tömbházlakás a Parângului utcában,
nem felújított, II. osztályú. Ára: 42.500
euró. Tel. 0745-134-390, 0746-251-
598. (1/4479-I)

KIADÓ 2 szoba-összkomfortos lakrész
az orvosi főiskola közelében. Tel. 0756-
044-022. (9/4448)

ELADÓ ház a Dorobanţilor utcában 517
m2-rel. Ára: 59.900 euró. Tel. 0771-088-
781. (2/4480)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Tóth János névre szóló
aktáimat. Becsületes megtalálóját
jutalomban részesítem. Tel. 0751-158-
937, 0265/333-313. (9/4475)

MINDENFÉLE

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

BIOLÓGIáBÓL alapos felkészítőt
tartok komoly, tanulni vágyó diákok-
nak. Tel. 0742-666-631. (16/4432-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)
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Az Imatex Rt. 
a következő szakmákba alkalmaz sürgősen tapasztalattal

rendelkező személyeket:
– MARÓS OPERáTOROKAT számvezérlésű (CNC-) marógépekre;
– ESZTERGáLyOS OPERáTOROKAT számvezérlésű (CNC-)
gépekre.
Versenyképes bérezést ajánlunk.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük leadni: Marosszentanna
(Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám (ami a marosvásárhelyi
Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy e-mailben:
resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265-269-302.

Bővebb felvilágosítás a 0265-260-805-ös telefonszámon.

Az Imatex Rt. 
a következő szakmákba alkalmaz tapasztalattal rendelkező

személyeket (nyugdíjasokat is):
– UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT;
– ESZTERGÁLyOST;
– MARÓST BOHRwERKRE;
– LAKATOSOKAT;
– MIG/MAG HEGESZTŐKET;
– IPARI FESTŐKET;
– BÁDOGOST;
– TAKARÍTÓNŐT (részmunkaidővel).
Versenyképes bérezést ajánlunk.
Az önéletrajzokat a cég székhelyére kérjük benyújtani: Maros-

szentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám (ami a maros-
vásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy
e-mailben: resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265-269-
302.

Bővebb felvilágosítás a 0265-260-805-ös telefonszámon.

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít impotencia,
alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment
meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy
megoldja a hozzá fordulók problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet
férjével 3 évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az
átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból;
Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert gyermekük
született; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;
Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából és
az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Eladási közlemény 
A B&B Insolvency Solutions IPURL – székhelye:  Csíkszereda,

Márton Áron utca 18, P4, Hargita megye –,  az eladósodott 
EMIvAS CoNS Kft. cégfelszámolója, nyilvános árverést hirdet
a cég alábbi ingó és ingatlan javainak értékesítésére, a következő-
képpen: 

1. Ingatlan: 14-es számú farm bejárata  –  gyümölcsraktárak és
betonrámpa, 623,07 négyzetméter beépített  felület, a hozzá tartozó
2.454 négyzetméteres összfelület, a 14-es számú farm bejáratánál,
Dedrád falu külterületén, 50 méterre a 154-es megyei úttól, amely
összeköti Szászrégent  Bátossal. Kikiáltási ár 120.607,2 lej. 

2. Ingatlan: 14-es számú farm –  gyümölcsraktárak, istállók,
üzemanyagraktárak, karám, fészer, szálláshelyek 2.814,02 négy-
zetméteres beépített felülettel,   3.279,02 négyzetméteres     teljes
felülettel, a hozzá tartozó 20.446 négyzetméter területtel,  kb. 800
méterre a DJ 154 jelzésű megyei úttól, ami összeköti Szászrégent
Bátossal –  a teljes állóeszközkészlettel.  Kikiáltási ár: egy tömbben:
1.098.631,80 lej.

3. Ingatlan: 1-es számú farm (volt raktár és szálláshelyek),
műtrágya, vegyszer, valamint gyümölcs raktározására alkalmas
helyiségek, szálláshelyek, irodák, mezőgépészeti karbantartómű-
hely, egyéb helyiségek (kapusfülke, istálló, fedett raktér, mosdó,
kukoricakas). Beépített összfelület 2.069,97 négyzetméter, teljes fe-
lület 2.366,97 négyzetméter, 30.535 négyzetméter hozzá tartozó te-
rülettel Bátos község külterületén, mintegy 4–5 km-re a község
határától, a vajolai kijárat felé. Kikiáltási ár: egy tömbben: 294.000
lej.

A javak teljes jegyzéke a cégfelszámoló székhelyén tanulmányoz-
ható. Az árak nem tartalmazzák a héát. 

Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély,
aki/amely igazolja, hogy 24 órával az árverés előtt garanciaként
befizette a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat, és megvásárolja
a feladatfüzetet. Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz 2019.
szeptember 27-én 14 órától, és a javak értékesítéséig minden héten
pénteken ugyanabban az időpontban megismételik. Bővebb felvi-
lágosítás a 0366/100-551-es és a 0748-836-713-as telefonszámon. 

Program, szeptember 28., szombat:
9:00 – Oldtimer-kiállítás Marosvásárhelyen a vár melletti parkolóban

10:30 – Oldtimer felvonulás Marosvásárhely utcáin
11:00 – Megállás és gyülekezés az ernyei Selgros-parkolóban
11:15 – Indulás Vármező felé
12:00 – Érkezés Vármezőbe
12:15 – Oldtimer-kiállítás
13:00 – Szabadprogram
15:00 – Hegyi túra Unimogue és Hanomag katonai teherautókkal
19:00 – Hőlégballonparádé
20:00 – Rendezvény vége
20:30 – Visszautazás Marosvásárhelyre

Amennyiben részt szeretne venni autójával, kérjük, iratkozzon fel 
az imi@defender-music.net címen. Info: tel: 0757-991-586. 

A kiállítók hozzanak magukkal piknikszéket, plédet, széket vagy asztalt. 
Ki lehet állítani régi rendszámokat, makett autókat vagy egyéb érdekes gyűjteményt.



UTÓSZEZONI üdülést kínálunk Haj-
dúszoboszlón a BARBARA VEN-
DÉGHÁZBAN: 7 éjszaka félpanzióval
(reggeli, vacsora) 450 lej/fő; 3 éj-
szaka/4 nap 250 lej/fő. Tel. 00-36-30-
455-7227, 00-36-52-271-848. Cím:
Szabó Antalné, 4200 Hajdúszo-
boszló, Damjanich u. 100. szám.
(6/4378-I) 

TETŐJAVÍTáS 25% őszi kedvez-
ménnyel nyugdíjasoknak. Tel. 0747-
816-052. (5/4275)

VáLLALUNK tetőkészítést cserépből
és lemezből, famunkát stb. Nyugdíja-
soknak 15% kedvezmény. Tel. 0745-
680-818, Csaba. (15/4354-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)

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)

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

KISEGÍTŐ személyt keresünk
háztartásba idős személyek mellé, heti 2
alkalomra. Tel. 0752-062-669. (4/4396)

ÉPÍTKEZÉSBEN jártas szakembereket
alkalmazok. Tel. 0758-954-729. (5/4397) 

VáLLALUNK tetőfedést, szigetelést
polisztirollal, bármilyen kisebb javítást.
Tel. 0744-227-906, Misi. (4/4376-I)

MATEMATIKAÓRáK V-VIII. osztá-

lyosoknak a Kövesdombon. Tel.

0756-607-969. (9/4424-I)

VáLLALUNK tetőjavítást új vagy régi

cseréppel, lemezzel, festést, kerítés-

készítést, járólaplerakást, szigetelést.

Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.

0720-072-872. (16/4409)

VáLLALOK szobafestést, mázolást,

lépcsőházfestést garanciával. Tel. 0746-

552-473. (3/4395)

A NONIS CONSTRUCT KFT. tetőfe-

dést, tetőjavítást, cserépforgatást és

más munkálatokat vállal. Tel. 0746-

647-479. (1/4318-I

PARKETTCSISZOLáST vállalok.

Tel. 0747-346-252. (6/4445-I)

KáRPITOZáST vállalok. Tel. 0766-316-

825. (10/4449)

KULTURáLIS KREATÍVOK. Segítség-
nyújtás és problémamegoldás többféle
területen: pl. lelki, pszichológiai, műszaki,
ingatlanügyi, jogi stb. Tel. 0727-327-816.
(4/4459)

FIGyELEM! Ha még nem késő, javítok
ajtó- és ablakzárakat, ami nem jó,
kicserélem. Javítok faszékeket is. Tel.
0743-211-281. (5/4471)

VáLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést (Lindab lemezből, cserépből) és
bármilyen más munkát. Az ár meg-
egyezés szerint, nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0753-473-256.
(11/4477)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk szep-
tember 20-án BIRÓ SáNDOR
mérnökre, a Konzervgyár volt fő-
gépészére halálának 15. évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(7/4346-I)

Az Unirea Líceum 1962-66 között
végzett diákjai kegyelettel emlé-
keznek elhunyt TANáRAIKRA és
OSZTáLyTáRSAIKRA. (15/4408)

Kegyelettel emlékezünk szeptem-
ber 21-én a drága testvérre, SIMÓ
ANIKÓRA szül. Porcza, aki 21 éve
távozott szerettei köréből. Em-
léke legyen áldott, nyugalma fö-
lött őrködjön szeretetünk! Férje,
gyermekei és unokái. (7/4422-I)

Húsz év óta hordozó fájdalommal
emlékezem férjem, RADVáNyI
JÓZSEF halálára. Ismerőseink
gondoljanak rá szeretettel. Fele-
sége. (6/4421-I)

„Küzdelem az élet, 
Csüggedni nem szabad, 
Ha vérző szív is van 
A fájó kebel alatt.”
Kegyelettel és szeretettel emléke-
zünk szeptember 28-án a maros-
járai születésű ASZALÓS
SáNDORRA halálának 12. évfor-
dulóján, és ugyancsak emléke-
zünk ifj. ASZALÓS SáNDOR
diakónusra, aki most egy éve,
szeptember 20-án távozott az
élők sorából.
Már csak a fájó emlékük maradt.
Adjon nekik az Úr örök nyugodal-
mat. Ezt kívánja az özvegy édes-
anya, a két leánytestvér,
Anna-Mária és Mónika, valamint
a családjuk, a négy unoka: Ta-
mara, Balázs, Péter és Veronika.
Fájó emléküket megőrzi az
egész nagy család. Szeretteik.
(7/4446-I)

„Nem halnak ők meg, kik szí-
vünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Szomorú szívvel emlékezünk
édesapánkra, SZŐCS GyULáRA
halálának 24.  és drága édes-
anyánkra, SZŐCS ANNáRA szül.
Szántó halálának 4. évfordulóján.
Nyugodjanak békében! Szeret-
teik. (3/4457)

ELHALÁLOZÁS

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

TÖRÖK IRÉNKE 
2019. szeptember 17-én, életének
69. évében visszatért Teremtőjé-
hez. Hamvait 2019. szeptember
20-án, pénteken 15 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a Jeddi
úti temetőben, katolikus szertar-
tás szerint. Emlékét szeretettel
őrizzük. 

A gyászoló család. (6/4461-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülve búcsúzunk
FRÂNCU ANIŞOARA szom-
szédasszonyunktól. Őszinte
részvétünk a gyászoló család-
nak, fájdalmukban osztozunk.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! A Moldovei
utca 11B lakói. (1/4466)

Fájó szívvel veszünk végső
búcsút unokatestvérünktől,
TÖRÖK IRÉNTŐL (szül. 
Szávuly). Fájdalmatokban
osztozunk, vigasztalódást kí-
vánunk. Emléke szívünkben
örökké élni fog. Nyugodjon
békében! 
Marika, Rózsika, édesapjuk,
Márton árpád és a Szávuly ro-
konság. (10/4476-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik a szeretett halottunk,
SZABÓ MIKLÓS temetésén részt
vettek, gyászunkban osztoztak
és sírjára koszorút, virágot
helyeztek. A gyászoló család.
(1/4434-I)

Ezúton is köszönjük minden-

kinek, aki elhunyt szerettünk,

MOSZKOVITS ARTÚR KáROLy

temetésén részt vett, és emlékeit

megosztva, megkönnyítette a

búcsúzást. A gyászoló család.

(sz.-I)
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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)
VILLANySZERELÉSI ANyAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és
SOFŐRT. Hatékonyság, teljesítmény függvényében versenyképes, stabil jövedelem biztosítása. Tel. 0734-
123-877. (21546-I)
TEASÜTEMÉNyEK KÉSZÍTÉSÉRE SZEMÉLYEKET alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (21608-I)
A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel rendelkező MUNKATÁRSAT. Az öné-
letrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (64025-I)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk önkiszolgáló üzletbe Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (21548-I)
HENI MED CENTER – Ingyenes orvosi kivizsgálás küldőpapírral: reumatológia (gerincfájás, térd-,
váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. Kedvezményes árak: bőrgyógyászat; neurológia;  ultrahangos ki-
vizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64007-I)
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)
KÖNyVELŐT alkalmazunk 8 órás munkaprogrammal. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
0723-244-200.  (sz.-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21609)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROST és TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET 8 órás munkaprogram-
mal. Előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21609)
SZAKMAI GyAKORLATI TRÉNER – TAPASZTALAT NEM SZÜKSÉGES! Volt tornatanároknak,
sportolóknak vagy edzőknek ideális munka! Feladatkör: szakmai gyakorlatoztatás, csoportfelügyelet; szál-
lodai munkára jelentkező személyek gyakorlati betanítása. Elvárás: magyar és román nyelv ismerete, jó fi-
zikai állóképesség. Helyszín: Marosvásárhely. Jelentkezés: ro@clearservice.eu (64033-I)
FÉMMEGMUNKÁLÓ CÉG bővíti csapatát, és meghirdeti a következő munkahelyeket: LAKATOS, CSI-
SZOLÓ, SZAKKÉPZETLEN MUNKÁS. Ajánlatunk: stabil munkahely, versenyképes fizetés, étkezési
jegy, szállítás. Elérhetőségek: tel. 0744-394-486, office@pitco.ro (21612-I)
A BEPPLER KFT. ERDÉLYI munkavégzésre TERÜLETI KÉPVISELŐ munkatársat keres. Elvárások:
felsőfokú kertészeti vagy agrárvégzettség – pályakezdők jelentkezését szívesen fogadjuk –, B kategóriás
jogosítvány, felhasználói szintű számítógép-kezelési ismeretek, felsőfokú román- és magyarnyelv-ismeret. A
jelentkezés módja: fényképes önéletrajzát, motivációs levelét, a nettó bérigény megjelölésével, a következő
e-mail-címre szíveskedjen elküldeni 2019. szeptember 27-ig: tamas.a@beppler.ro. Információk cégünk-
ről: www.beppler.ro (64051-I)
A marosszentgyörgyi DALLAS BÁR (a fürdő sarkán, a körforgalomnál) BÁROSNŐT alkalmaz. Érdek-
lődni a bárban vagy a 0744-613-505, 0754-256-036-os telefonszámon. (4/4470)
A NORDIC BÁR (Marosvásárhely, November 7. negyed, a Catena gyógyszertár mellett, szemben az Unic-
kal) BÁROSNŐT alkalmaz. Vonzó fizetés. Érdeklődni a 0744-613-505-ös telefonszámon vagy a bárban.
(4/4470) 
A PICK UP CÉG, amely 15 éves tapasztalattal rendelkezik az autókiegészítők forgalmazásában, új 
MUNKATÁRSAKAT keres a következő munkakörök betöltésére: ELADÁSI ÜGYNÖK, AUTÓ-VIL-
LANYSZERELŐ, SZÁMLÁZÓ. Jelentkezésüket a következő e-mail-címre  várjuk: hr@pick-up.ro vagy
a 0771-580-340-es telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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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. 


