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Halasztás a lakónegyedbeli
parkolók ügyében

25 millió lejjel igazították ki a költségvetést

Körvonalazódik
a mozifelújítás
Szászrégenben

Több mint két évig tartó tervezés és
újratervezés után elfogadták a Szászrégen főterén levő egykori Patria mozi
felújítási tervét.

____________2.
Ülésezett a Maros
Megyei Tanács

A testület beruházások finanszírozását és ALAE-kitüntetések odaítélését
hagyta jóvá, az egyiket Szőcs Bernadette Cynthia bajnok asztaliteniszezőnek, a másikat post mortem Klósz
Péternek, az országos triatlonszövetség volt elnökének.

____________4.
Jótékonysági
célért kötnek
pincérkötényt

Idén is nemes célra gyűjtenek, hátrányos helyzetű családokban nevelkedő
gyerekeknek szeretnének ingyenes
fogászati kezelést biztosítani.

____________4.
A kényszermunka
emléknapjára

Az elmúlt évtizedben jelentős lépések
történtek térségünkben, hogy méltóképpen emlékezhessünk a Szovjetunióba ártatlanul elhurcoltakra.

A marosvásárhelyi tanács tegnapi soros
ülésén a testület megszavazta a város
költségvetésének mintegy 25 millió lejjel való kiigazítását. A gyűlésen végre
üzembe helyezték a 2016-ban megvásárolt szinkrontolmács-készüléket.

Antalfi Imola

Románia nemzeti ünnepe közeledtének apropóján a román himnusz felcsendülésével kezdődött a tanácsülés, majd Csiki Zsolt javaslatára
egypercnyi csenddel emlékeztek a nemrég elhunyt Klósz Péter sportolóra, aki kiváló sportteljesítményével hozzájárul Marosvásárhely
hírnevének öregbítéséhez. A testület megszavazta, hogy a 37-es, az elektromos autóbuszok

Fotó: Nagy Tibor

töltőállomásainak megépítésére vonatkozó tervezetet elsőként vitassák meg.
A napirend előtti magyar nyelvű felszólalásokat Novák Sándor szinkrontolmács fordította
románra. Azok a képviselők, akik nem tudnak
magyarul, fülhallgatóval hallgathatták a hozzászólásokat. A kiváló fordítás ellenére Moldovan
(Folytatás a 3. oldalon)

____________5.
Házi süteménnyel
Nóra egészségéért
Célunk a Mosolygó Mikulás rendezvényen részt vevő gyerekeknek házi
édességgel kedveskedni, valamint a
süteményesasztalnál gyűjtött adományok által Ferencz Nóra gyógykezelését támogatni.

____________17.
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A Nap kel
7 óra 42 perckor,
lenyugszik
16 óra 38 perckor.
Az év 333. napja,
hátravan 32 nap.

IDŐJÁRÁS

Elvétve zápor
Hőmérséklet:
max.120C
min.20C

Ma TAKSONY,
holnap ANDRÁSés ANDOR
napja.
ANDRÁS: görög eredetű név,
jelentése: férfi, férfias. Rokon
neve az Andor és az Endre, női
megfelelője az Andrea.
VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. november 28.

1 EUR

4,7788

1 USD

4,3394

1 g ARANY

203,3589

100 HUF

1,4211

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

8, 14, 38, 36, 29 + 7

NOROC PLUS: 5 2 5 3 4 3

40, 4, 8, 10, 1, 12

NOROC: 8 3 0 6 2 5 7

38, 24, 37, 34, 39, 7

SUPER NOROC: 9 5 2 7 7 3

Megyei hírek

Két pályázó közül választják ki
a marosvásárhelyi szolgáltatót

A megyei integrált hulladékgazdálkodási program keretében Maros megye hét régiójából hat esetében az Ecolect
Maros Fejlesztési Társulás megkötötte a szolgáltatói szerződést, de a 2-es, marosvásárhelyi régió esetében sikertelen volt a licit, ezért újabb közbeszerzési eljárást kellett
kiírni. A pályázatok benyújtásának határideje november
26-án járt le. Két pályázatot nyújtottak be, egyet a Sylevy
Salubriserv Rosal társulás, a másikat az Eco Salubriserv,
a Polaris támogatásával. A két ajánlat elbírálása valószínűleg jövő év elejéig tart – tájékoztatott Tóth Andrea, az
Ecolect Maros Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója.

Operettissimo-gálaest Szászrégenben

November 29-én, ma este 7 órai kezdettel a kolozsvári
Operettissimo együttes előadásában kerül sor a Mi, muzsikus lelkek című operettgálára a régeni művelődési házban. Egy belépő ára 30 lej.

Kiállítás-megnyitó

Marosvásárhelyen, a K’ARTE szobában november 29-én,
ma 18 órakor megnyitják a Feszültségek című kiállítást,
amely Camilia Filipov és Georgina Buţ együttműködésének eredményeként jött létre.

Indul a cipősdoboz-akció

A Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat idén is szeretné szebbé tenni a hátrányos helyzetben levő és árva
gyermekek karácsonyát, így újra megszervezi a jótékonysági cipősdoboz-akciót. A kedves és hasznos ajándékokkal megtöltött cipősdobozokat december 2–13. között
várják a Máltai Szeretetszolgálat Berek utca 1. szám alatti
székhelyén hétfőtől péntekig naponta 8 és 16 óra között.
A szervezők arra kérik az adakozókat, hogy írják rá a dobozra, milyen nemű és életkorú gyermeknek szól az ajándék.

Kirándulás a Szent Miklós Napok
alkalmából

Az Erdélyi Magyar Baloldal december 7-én kirándulást
szervez Borzontra és Gyergyószentmiklósra, a Szent Miklós Napok ünnepségeire. Érdeklődni és feliratkozni Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyen lehet (I. emelet). Telefon: 0744-928-299, naponta 9–11 óra között.

Hit és Fény-találkozó
Marosszentgyörgyön

November 30-án, szombaton délután 3 órától találkozót
tart a marosszentgyörgyi római katolikus plébánián a marosvásárhelyi, nagyernyei és a marosszentgyörgyi Hit és
Fény közösség. A találkozót záró szentmisén meggyújtják
az adventi koszorú első gyertyáját.

Gyermektáncház Marosszentgyörgyön

November 29-én, ma 18 órától a marosszentgyörgyi kultúrotthonban a Szent Cecília Egyesület szervezésében
gyermektáncházat tartanak az Öves együttes közreműködésével. A táncház támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetem által.

A hét végén zárva az uszoda

A Mircea Birău fedett uszoda november 30-án, szombaton
és december elsején, vasárnap zárva lesz – tájékoztatott
a marosvásárhelyi uszoda vezetősége.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Körvonalazódik a mozifelújítás Szászrégenben

Több mint két évig tartó tervezés és újratervezés után elfogadták a Szászrégen főterén levő egykori Patria mozi felújítási tervét. A bukaresti Colectiv klubbeli tragédiát követő
szigorított tűzvédelmi szabályoknak megfelelően kellett
majdnem teljesen átdolgozni a tervet, amely szerint a korábbinál jóval kisebb, korszerű, 3D-technikával készült
filmek vetítésére alkalmas
terem lesz, mellette egy
másik multifunkcionális helyiség, ahol képzőművészeti
tárlatokat, kisebb rendezvényeket lehet majd tartani, a
homlokzati részen pedig üzlethelyiséget alakíthatnak ki.
Az országos beruházási alap
(CNI) támogatásával 11,6
millió lejt fordíthatnak az
épületre. A tervet láttamozta
a fejlesztésügyi minisztérium
szakosztálya is, így a következő lépés a finanszírozási
szerződés megkötése lesz, ezt
követi a minisztérium által
megszervezett versenytárgyalás a kivitelező kiválasztására.
Márk Endre alpolgármes-

ter szerint a mozi iránt érdeklődők számát tekintve a felújított kulturális központot nem tudja nyereségesen működtetni a hivatal, így több mint valószínű, hogy miután az
építtető visszaadja az egységet a városnak, bérbe adják a
helyiségeket. (v.gy.)

Az idén 60 éves Kovács András Ferencet köszönti
az Erdély TV

Fotó: Nagy Tibor

Az Erdélyi Magyar Televízió több műsorában is köszönti Kovács András Ferenc Kossuth-díjas költőt, esszéírót, műfordítót. Az idén 60 éves KAF volt a Mozaik műsor vendége szerdán, de őt szólaltatja meg a vasárnapi (13.30-kor)
Üzenet szeretettel műsor SztárNaptár rovata is. Jövő héten, kedden 20.30-tól pedig írói portréval jelentkezik a Kultúrcsepp műsor.
A műsorok újranézhetők az Erdélyi Magyar Televízió YouTube-csatornáján.

Közlemény

Felvilágosításra van szüksége munkaügyi vagy szociális problémákkal kapcsolatosan?
Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője, a munka- és szociális ügyek szakbizottságának
titkára fogadóórákon válaszolja meg kérdéseit, valamint nyújt eligazítást.
A fogadóórára előzetes bejelentkezés szükséges a 0725-109-757-es telefonszámon vagy személyesen a Győzelem tér 1. szám alatti 88-as irodában hétköznaponként 9–13 óra között.

Hamarosan megérkeznek a konténerek Régenbe

Szászrégenben hamarosan kihelyezik a városi kórház udvarára azokat a konténerépületeket, amelyeket a sürgősségi
mentőszolgálat használ majd. Mivel a városi kórház épületét
és a hozzá tartozó területet visszaigényelték egykori tulajdonosai, az építkezési szabálynak megfelelően csak „ideiglenes építményben” tudják bővíteni a kórházi szolgáltatást.
A hivatal előkészítette a terepet, így betonból kiöntötték azt

RENDEZVÉNYEK

Helytörténeti konferencia

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület marosvásárhelyi fiókszervezete és a marosvásárhelyi történészek Borsos Tamás
Egyesülete a magyar tudomány napja alkalmából november 30-án, szombaton 10 órai kezdettel tudományos ülésszakot szervez Maros megye és Marosvásárhely
történetéből címmel. A rendezvényen a megyénk (és
egyúttal Marosvásárhely) történetéhez kapcsolódó legújabb kutatásokból lehet nyolc előadást meghallgatni. A
konferencia a nagyközönség számára is nyitott. Helyszín:
Teleki-Bolyai Könyvtár, olvasóterem.

25 éves a Philothea Klub

A marosvásárhelyi Philothea Klub idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A jubileum alkalmából november 29én, ma 17 órától hálaadó rendezvényt tartanak a Deus
Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály termében. Az ünnepség áhítattal kezdődik, igét hirdet Lőrincz János református lelkipásztor. Ezt követően köszöntőbeszédek
hangzanak el, majd 18 órától Értékközvetítés és nevelés
az iskolában címmel a Philothea Klub iskolai programjairól, illetve azok hatásairól zajlik kerekasztal-beszélgetés.
19 órától az elmúlt 25 év rövid bemutatására, az önkéntesek élménybeszámolóira kerül sor.

a felületet, amelyen elhelyezik a konténereket, amelyek néhány napon belül megérkeznek. Megvannak a szükséges engedélyek, így csak az összeillesztés és a berendezés marad
hátra. A kivitelező cég munkásai szerelik majd be a korszerű
orvosi ellátáshoz szükséges berendezéseket is. A beruházás
értéke 1,1 millió lej. A tervek szerint az új egységben legkésőbb január elején már fogadhatják a betegeket. (v.gy.)

Magyarnóta- és népdalest

A Kéknefelejcs Nótatársulat szervezésében, a Bethlen
Gábor Alap és a Maros Megyei Tanács támogatásával november 29-én, ma 18 órától magyarnóta- és népdalestnek
ad otthont a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Kulturális
Központ (Ifjúsági Ház). Előadók: a Kéknefelejcs Nótatársulat által szervezett népdalvetélkedő legjobbjai. Meghívott
előadók: marosszéki Harmónia dalcsoport, marosszentgyörgyi citerások. Műsoron: huszár- és katonadalok. Zenél
Gyárfás József és népi zenekara. A belépés díjtalan.

Iparművészek és kézművesek
karácsonyi vására

A Delikates által szervezett vásár Csíkszeredában méltán
várt és látogatott esemény minden évben a karácsonyt
megelőző időszakban. A vásár célja helyi iparművészek,
érdekes és egyedi termékeket előállító kézművesek bemutatása. Idén a Delikates és a Herbio első alkalommal
közösen szervezi meg Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota
előcsarnokában ezt a vásárt, amelyen 28 erdélyi iparművész és egyedi termékeket előállító kézműves vesz részt
minőségi és egyedi termékekkel. A cél a kistermelők, alkotók minél szélesebb közönség előtti bemutatása is a hangulatos vásár keretében, ahol kávés-, süteményessarok is
lesz, forralt bort lehet fogyasztani, és elbeszélgetni az alkotókkal, emellett egyedi ajándékokkal térhetnek haza az
érdeklődők. A vásár időpontja: december 6., péntek 15–20
és december 7., szombat 11–18 óra között.
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Halasztás a lakónegyedbeli parkolók ügyében

(Folytatás az 1. oldalról)
Călin képviselő azt kifogásolta, hogy a
tanácsülést a közösségi médiában élőben
követő román ajkú lakosok nem fogják
érteni azon képviselők hozzászólásait,
akik kizárólag magyarul beszélnek, és
megállapította: a rendszer nem tökéletes.
Az RMDSZ részéről Csiki Zsolt és Peti
András képviselők elmondták, a román
lakosságnak is üzennek, és addig, míg a
rendszer nem működik tökéletesen, továbbra is két nyelven szólalnak fel. Benedek Theodora ülésvezető (PNL) és
Radu Bălaş (POL) hangsúlyozták: ez jó
kezdet, a rendszer javítható az elkövetkező hónapok során. Vass Levente a
Népújság kérdésére, hogy megoldottnak
tartja-e a szinkrontolmács ügyét, tekintettel arra, hogy felmerült, a közösségi
médiában a gyűlést követő román anyanyelvű emberek nem értik a magyar felszólalásokat, elmondta: „A helyszíni
tolmácsolás megoldása a marosvásárhelyi tanácsban áttörés, melyet az általam
vezetett ügyvezető csapat és néhány elkötelezett tanácsos ért el. Hogy miért
van szimbolikus értéke, azt pont a marosvásárhelyieknek nem kell megmagyarázni.
Érdekes
felvetés
a
tanácsülések facebookos közvetítésének
az utólagos fordítása is. Habár nem vagyok ennek szakembere, mert ez mindössze technikai kérdés, biztos vagyok,
hogy rövidesen erre is jó megoldás születik”.
Kifizetik a civil szervezeteknek járó
összegeket
A civil szervezetek részéről Ábrám
Noémi felvetésére a polgármesteri hivatal gazdasági igazgatója közölte: legkésőbb jövő hétig kifizetik a tartozásokat
azoknak a nemkormányzati szervezetek-

nek, amelyek szociális szolgáltatásokat
nyújtanak. Az októberi és a novemberi
összegekről van szó, a pénz rendelkezésre áll, az áprilisban elfogadott költségvetésbe belefoglalták a teljes évre
járó összegeket.
Móra Ákos felvetésére, hogy az Állomás téri 16 emeletes tömbház tervében
már a nyolcadik változatot készítették el,
és két és fél éve nem sikerült előrelépni
a beruházás ügyében, a képviselők továbbra is ragaszkodtak ahhoz, hogy építész szakemberek véleményezzék a
projektet. A forradalmárok képviseletében felszólaló Ganea Viorel a Győzelem
téri forradalmárok emlékművének felújítását sürgette.

Vita a költségvetésről, parkolókról,
tömegközlekedésről
Már sokadik tanácsülésen került a testület elé a költségvetés ügye, végül csütörtökön mintegy 25 millió lejjel sikerült
kiigazítani a büdzsét. Elfogadták Radu
Bălaşnak a tanintézetek felszerelésére
vonatkozó módosító javaslatát, Moldován Călinnek az oktatási intézményekben
történő
beruházásokra
és
utcajavításokra vonatkozó javaslatát viszont elutasították. Csiki Zsolt javaslatát,
hogy 20 ezer lejt juttassanak a forradalmárok emlékművének felújítására, mégpedig a Szász Adalbert sportiskola
laboratóriumának korszerűsítésére elkülönített pénz átcsoportosításából, szintén
megszavazták, mint ahogy Benedek
Theodora javaslatát is, hogy szimbolikus
összeget, ezer lejt különítsenek el a megépítendő városi kórház és a vállalkozói
inkubátor megvalósíthatósági tanulmányaira.
A testület Sergiu Papuc alpolgármester javaslatára elhalasztotta a lakónegye-

dekbeli parkolókra vonatkozó szabályzat
vitáját. Ungvari Csongor felszólalását
jóváhagyta a testület. A Marosszéki Közösségi Alapítvány képviselője hangsúlyozta, az általuk szervezett novemberi
közvita éppen a parkolásról szólt, következésképpen kijelentheti, hogy az emberek szükségesnek tartják az emeletes
parkolóházak építését, a negyedbeli parkolók fizetőssé tétele jelenleg hosszú
távon nem indokolt, hosszú távú, fenntartható megoldást kell keresni. Az alapítvány legközelebb december 11-én 17
órától szervez közvitát a várbeli múzeumban, ahol szívesen látja az önkormányzati képviselőket is. A tanácsosok
– Tatár Lehel, Radu Bălaş és Benedek
Theodora – hozzászólásaikban hangsúlyozták, hogy a negyedbeli parkolók fizetőssé tétele nem oldja meg a
parkolással kapcsolatos gondokat, szerintük elengedhetetlen az emeletes parkolóházak építése, valamint alternatív
közlekedési terv kidolgozása. A testület
ugyanakkor jóváhagyta a tömegszállítási
szolgáltatás átruházását a marosvásárhelyi közszállítási vállalatra, a szerződés
2020. április elsejétől lép életbe. A testület Vajda György javaslatára elhalasztotta azt a tervezetet, amely
gyalogosbaráttá tette volna a Bolyai utcának a főtér és a Köteles Sámuel utca
közötti szakaszát. Az RMDSZ képviselője hangsúlyozta, támogatja, hogy
minél több sétálóutca legyen a városban,
de jelenleg a Bolyai utca szóban forgó
szakaszát nem tartja lezárhatónak, ez túlságosan megterhelné a Sáros utcai gépkocsiforgalmat. Mindaddig el kell
halasztani, amíg tanulmány nem készül
arról, hogy hogyan oldható meg ennek
az utcarésznek a lezárása az autóforgalom elől.

Ország – világ
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Az alkotmánybíróság igazolta
Iohannis újabb elnöki mandátumát

Az alkotmánybíróság igazolta az elnökválasztás második fordulójában győztes Klaus Iohannis államfő
újabb elnöki mandátumát csütörtökön, miután a központi választási bizottság (BEC) megküldte a taláros
testületnek az elnökválasztás hivatalos végeredményét. Valer Dorneanu, az alkotmánybíróság elnöke
átadta a mandátumigazoló határozat egy példányát
Iohannisnak, egy másik példányt pedig a parlamentnek küldenek, amely előtt az újraválasztott elnök
decemberben leteszi a második mandátuma kezdetének számító hivatali esküt. A BEC által közzétett
végeredmény szerint Iohannis a november 24-i második fordulóban 6.509.135 szavazatot (66,09 százalékot),
míg
ellenfele,
Viorica
Dăncilă
szociáldemokrata exkormányfő 3.339.922 szavazatot (33,91 százalékot) szerzett. (MTI)

Mélyponton az EU-bevándorlás
Nagy-Britanniában

Több mint másfél évtizedes mélypontra csökkent az
idei év első felével zárult tizenkét hónapban az Európai Unió társállamaiból Nagy-Britanniába irányuló
nettó bevándorlás, nem kis részben azért, mert a
közép- és kelet-európai EU-országok állampolgárai
közül többen távoztak, mint ahányan érkeztek. A brit
statisztikai hivatal (ONS) csütörtökön ismertetett friss
becslése szerint a június végéig terjedő egy évben
nettó 48 ezer volt a tartós letelepülési szándékkal érkező külföldi EU-állampolgárok száma. Nagy-Britanniában 2003 óta nem mértek ilyen alacsony éves
nettó EU-bevándorlást. Az ONS ismertetése szerint
a vizsgált időszakban 199 ezren érkeztek letelepedési céllal más EU-országokból, és 151 ezer EU-állampolgár távozott végleg Nagy-Britanniából. (MTI)

Éghajlatváltozási vészhelyzetet
hirdetett az EP

Éghajlat- és környezeti vészhelyzetet bejelentő állásfoglalást fogadott el az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén csütörtökön. Az állásfoglalás
szerint az EP-képviselők azt várják az Európai Bizottságtól, hogy minden jogalkotási és költségvetési
javaslata álljon összhangban azzal a céllal, hogy a
globális felmelegedés ne haladja meg a másfél Celsius-fokot. A vészhelyzet az EP szerint Európában
és világszerte egyaránt fennáll. Állásfoglalásában az
EP arra szólította fel az uniós bizottságot, hogy az
ENSZ éghajlatváltozási konferenciája számára
nyújtson be olyan stratégiát, amely alkalmas arra,
hogy „a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2050-re”
megvalósuljon az „éghajlat-semlegesség”. A képviselők az Európai Bizottság új testületének elnökét,
Ursula von der Leyent arra kérték, hogy ez a program tartalmazza azt a célértéket, miszerint 2030-ig
55 százalékos kibocsátáscsökkenést kívánnak elérni. (MTI)

Macron szerint az európaiaknak
is helyük van egy új leszerelési
egyezményben
Fotó: Antalfi Imola

Szemétügyekről

Bodolai Gyöngyi

Nemcsak a közéletben, a valóságban is folyamatosan
gyűl körülöttünk a szemét. Különösen ősszel, amikor a fák
levelei hullani kezdenek, egészen addig, amíg egy igazi fagyos éjszaka könyörtelenül a földre nem parancsolja valamennyit. Bár Marosvásárhely központjában folyamatosan
apró levelű, keveset „szemetelő” díszfákkal helyettesítik a
nyáron árnyat adó, lombos fákat, amelyek életük során a
város szennyezett levegőjét tisztították, vannak még utcák,
ahol megmaradtak az igaziak, gazdag levélzettel. Ami ősz
végén folyamatosan hull, s akinek „szerencséje van”, egyegy szeles napon a szomszéd járdáról és az úttestről is a
háza elé hordja a szél. Régivágású városlakóként, mielőtt a
szemeteskocsi jönne, az ember összesepri a leveleket, és beleteszi a zsákba, a háztartási hulladékra. Igen ám, csakhogy
mielőtt feldobnák az autóra, a Salubriserv szemfüles dolgozója kibontja a zsákot, és arra hivatkozva, hogy falevél van
benne, otthagyja a járda szélén. Majd jön egy autó a parkolónak kikiáltott szűk belvárosi utcában, ráhajt a zsákra,
ami szétszakad, és mire a tulajdonos hazamegy, ott díszeleg
a háza előtt a heti hulladék. Mert az a szabály, hogy nem
viszik el a lakók által összesepert levelet, lévén szerves hul-

ladékról szó, amit az őszi nagytakarításkor kellett volna elszállítsanak. Csakhogy sok negyedben már lejárt, és a fák
levele a természet törvényeihez, és nem a polgármesteri hivatal által megszabott időponthoz igazodik. Igaz, vannak
buzgó városlakók is, akik a meghirdetett időre a zöld lombozatot is csonkig lefűrészelik. Ilyenkor úsznak át emlékeim
között a gyermekkorban tanult vers sorai arról, hogy miért
nem szabad bántani a fákat.
A finnyás „szemetesek” gesztusáról pedig az jut eszembe,
hogy a száraz leveleknél sokkal több konyhai szerves hulladék található a zsákokban, amihez képest néhány falevél
se nem oszt, se nem szoroz a hulladék minőségét illetően. A
szelektív hulladékgyűjtés viszont továbbra is megoldatlan
megyeközpontunkban, ahonnan régen eltűntek a színes konténerekből álló gyűjtőszigetek, az áruházaknál működő
gyűjtőpontok, holott sok család örömmel vitte oda a külön
zsákokba gyűjtött papír-, üveg- és fémhulladékot. Az úgynevezett konyhamalacról sem hallani felénk, ami a lefolyónyílásba épített örlőszerkezettel felszecskázza a konyhai
hulladékot, amely a csatornahálózatba kerülne, és szerves
hulladékként a víztisztító állomásokon fognák fel és hasznosítanák.
Régen várjuk, hogy az uniós előírásokhoz igazodva, megnyugtatóan rendeződjön a hulladékbegyűjtés Marosvásárhelyen is, ahol két ajánlattevő közül kell kiválasszák a
megfelelőt, hogy 2020-ban egy tisztább városban élhessünk,
miután az idei év a hulladékkezelés és újrahasznosítás szempontjából a legsötétebb időszaka volt „kies” megyeközpontunknak.

Emmanuel Macron francia államfő csütörtökön jelezte, hogy kívánatosnak tartaná az európaiak bevonását a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris
eszközök felszámolásáról szóló, hatályát vesztett
orosz–amerikai INF-szerződést felváltó egyezmény
tárgyalásainak bevonásába. „Nem bízhatjuk rá a biztonságunkat egy olyan kétoldalú szerződésre,
amelyben egyetlen európai sem vesz részt” –
mondta a francia köztársasági elnök a hivatalában,
Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral közösen tartott
sajtótájékoztatóján. „Az európaiak bevonása is szükséges a jövőbeni szerződésbe” – tette hozzá. (MTI)

Az EP az isztambuli egyezmény
ratifikálására szólított fel minden
EU-tagállamot

A nők elleni erőszak megállítása érdekében a témába vágó isztambuli egyezmény ratifikálására szólított fel minden uniós tagállamot az Európai
Parlament csütörtökön. Az 500 szavazattal, 91 ellenszavazat és 50 tartózkodás mellett elfogadott, nem
kötelező erejű állásfoglalásban az EP-képviselők felszólították a tagállami szakminisztereket tömörítő tanácsot, hogy sürgősen zárja le a nők elleni erőszak
megelőzéséről és felszámolásáról szóló isztambuli
egyezmény uniós ratifikációs folyamatát – derül ki a
strasbourgi plenáris ülésről kiadott EP-közleményből. Az Európai Parlament késedelem nélküli ratifikációra szólította fel azt a hét tagországot –
Magyarországot, Bulgáriát, Csehországot, Litvániát,
Lettországot, Szlovákiát és az Egyesült Királyságot
–, amelyek még nem fogadták el az egyezményt.
(MTI)
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Ülésezett a Maros Megyei Tanács

Egymillió lej egészségügyi és közúti beruházásokra

November 28-án 19 napirendi
ponttal e havi soros ülését
tartotta a Maros Megyei Tanács. A testület beruházások
finanszírozását és ALAE-kitüntetések odaítélését hagyta
jóvá, az egyiket Szőcs Bernadette Cynthia bajnok asztaliteniszezőnek, a másikat post
mortem Klósz Péternek, az
országos triatlonszövetség
volt elnökének. Az ülést Péter
Ferenc tanácselnök vezette.

Mezey Sarolta

Több, a Maros Megyei Klinikai
Kórházat és a dicsőszentmártoni
Gheorghe Marinescu kórházat érintő
beruházásról is döntött a Maros Megyei Tanács a soros ülésen.
A költségvetés-kiegészítés keretében 646.000 lejt különítettek el
orvosi eszközök – egyebek mellett
két echográf – vásárlására a megyei
kórház számára, az összegből
196.000 lej a megye saját költségvetéséből származik, 450.000 lej
pedig adományokból és támogatásokból. Emellett jóváhagyták két

beruházás munkálatait is, így hamarosan elkezdődik a 2-es Számú Poliklinika és az 1-es Számú Fogászati
Klinika parkolójának újjáépítése, illetve az 1-es Számú Fertőzőklinikán felvonót szerelnek be a betegek
számára. A két befektetés értéke
2.413.279 lej.
A dicsőszentmártoni Gheorghe
Marinescu kórház esetében a tanácsosok jóváhagyták a központi pavilon alagsorának felújítását és
korszerűsítését célzó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és
műszaki-gazdasági mutatóit. A beruházás különösen fontos, mivel jea
központi
pavilon
lenleg
alagsorának a felét nem lehet használni az épület nedvessége miatt, a
vízszigetelés rossz állapota okán
ugyanis folyamatos a beszivárgás,
ami az épület állapotának romlásához vezet, emiatt csökken az épület
stabilitása is. Az alagsor beázása és
a magas páratartalom következtében
elszaporodhatnak a penészgombák,
gombák és rovarok, és ez veszélyezteti a beutaltak és a személyzet
egészségét. A beruházás teljes értéke
2.430.259,73 lej, héával (19%).

Közel hatmillió lej a megyei utak
korszerűsítésére
A költségvetés-kiegészítés keretében 617 ezer lejjel egészítették ki
a megyei utak 2019-es karbantartási
programjának költségvetését. Emellett a megyei tanácsosi testület jóváhagyta a Marosvásárhely –
Sóvárad – Hargita megye határa közötti 135-ös megyei út egy szakaszának korszerűsítésére vonatkozó
beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatókat. A tervek szerint egy
1,2 km-es útszakaszt újítanak fel, illetve a Balázsfalva–Parajd vasútvonal
és
a
megyei
út
kereszteződésénél lévő átjárót is
rendezik, és felújítanak egy 13
méter hosszú hidat is. A beruházás
teljes értéke 5.324.874,60 lej, megvalósításának időtartama 15 hónap.
– Ezekre a határozatokra azért
volt szükség, mert nem tudhatjuk,
hogy mikor fogadják el a jövő évi
költségvetést, s ezért már az idén
egy bizonyos összeget el kellett különítenünk, hogy még ebben az
évben elkezdjék a versenytárgyalásokat, amelyek eredményeként jövő

év tavaszán elkezdődhet a kátyúzás
és az új aszfaltszőnyeg leterítése –
fogalmazott Péter Ferenc, majd egy
újabb fontos döntésről számolt be,
amely a Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság költségvetését 400 lejjel emeli. Ezzel egy
lakást vásárolnak, amely menedéket
nyújt a családon belüli erőszak áldozatainak.
ALAE-kitüntetés Szőcs Bernadettenek és post mortem Klósz Péternek
Marosvásárhely szülötte, Szőcs
Bernadette Cynthia a legfiatalabb
európai asztalitenisz-bajnok, többszörös országos és európai bajnok
több kategóriában, jelenleg az európai rangsorban a 2. helyet foglalja
el, korábban, ez év augusztusáig az
első volt. A világranglistán az előkelő 16. helyen áll.
Őt Molnar Ervin PNL-s tanácsos
javasolta a kitüntetésre, s ennek okán
a sportolót a pulpitusról méltatta,
mondván, hogy több évtized után
asztaliteniszben Szőcs Bernadette
hozott dicsőséget Romániának.
A másik kitüntetésre javasolt személyiség Klósz Péter, akinek köszönhetően Marosvásárhely és

Fotó: Klósz Péter közösségi oldala

Jótékonysági célért kötnek pincérkötényt

Fogászati ellátás hátrányos helyzetű gyerekeknek

December 6–8. között ismét
megszervezésre kerül a Rotaract
Club Téka immár hagyománnyá
vált karácsonyi jótékonysági rendezvénye, a Give in a Different
Way (Adományozz másként).
Idén is nemes célra gyűjtenek,
hátrányos helyzetű családokban
nevelkedő gyerekeknek szeretnének ingyenes fogászati kezelést biztosítani.

Menyhárt Borbála

Akárcsak az előző években, az ötletes kezdeményezés nyomán a város
közismert szemelyiségeit kérik fel arra,
hogy pár órát szakítva szabadidejükből,
a marosvásárhelyi B. EAT Bistróban
pincérként szolgáljanak fel, az összegyűjtött borravalót pedig egy nemes cél
érdekében használják majd fel.
Ferenczy Anna, a marosvásárhelyi
Rotaract Club Téka képviselője lapunk
érdeklődésére elmondta, az idei év végi
projektjük az Egészséges fogak, mosolygó gyerekek, melynek keretében
szegény családokban nevelkedő gyerekek számára szeretnének ingyenes fogorvosi ellátást lehetővé tenni. A

fogászati vizsgálatokra a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Integrált Fogászati Központjában
kerülne sor, ahol a fogorvostan-hallgatók kedvezményes áron egyetemi oktatók ellenőrzése mellett fogorvosi
kezelést végeznek, a prevenciós eljárásoktól kezdve a fogpótlásig szinte az
összes fogászati szolgáltatás elérhető.
A jótékonysági program fő célja nem
csupán a már meglévő problémák kezelése a gyerekeknél, hanem a megelőzés
is, illetve a helyes fogmosási technika
elsajátítása, a szájhigiénia megőrzése.
A mindennapok tapasztalata ugyanis az,
hogy a hátrányos helyzetű családokban
nevelkedő gyerekeknek általában nem
adódik meg a lehetőség, hogy időnként
eljussanak fogorvoshoz, ugyanakkor
sok esetben a szájhigiéniára való odafigyelés sem tartozik a prioritások közé,
ezért úgy gondolták, szükség van a kezdeményezésre.
A projekt megvalósításához szükséges pénzt a Give in a Different Way
projekt révén szeretnék összegyűjteni,
remélhetőleg minél több nehéz helyzetben levő gyerek részesülhet majd ingyenes fogorvosi ellátásban – tette

hozzá a Rotaract képviselője, aki szerint már több közismert személyiség,
mások mellett Soós Zoltán múzeumigazgató, Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány igazgatója, Péter
Ferenc megyei tanácselnök, Nagy István színész, valamint Jeszenszky Attila
optikus is jelezte, hogy pincérkötényt
kötne a cél érdekében.
A jótékonysági akcióra immár hatodik alkalommal kerül sor, volt év, amikor közismert személyek felvállalták,
hogy festményeket készítenek, amelyeket utólag elárvereztek, egy másik alkalommal pedig különféle szabadidős
programokra vitték el a hátrányos helyzetű gyerekeket. Ezt követően rajtolt a
pincérkedős projekt, ami a legnagyobb
sikernek örvend. Tavalyelőtt az Együtt
a Rákos Gyermekekért Egyesület nappali központjának gyűjtöttek, tavaly
pedig a Maros Megyei Kórház 2-es
Számú Gyermekgyógyászati Klinikájának egy lépcsőfelvonó megvásárlására,
hogy megkönnyítsék a mozgáskorlátozott gyerekek közlekedését. Erre az elmúlt év decemberében több mint
nyolcezer lejt gyűjtöttek össze a pincérkedő személyiségek.

Maros megye felkerült a nemzetközi triatlonversenyek térképére.
Klósz Péter fontos szerepet játszott
abban, hogy idén nyáron Maros megyében rendezték meg az Európai
Multisport Triatlonbajnokságot.
– A Maros Megyei Tanács legALAE-kitüntetését
magasabb,
eddig nyolc személyiség kapta meg.
Idén két kitüntetést ítéltünk oda, az
egyiket Szőcs Bernadette Cynthia
asztaliteniszezőnek, a másikat post
mortem Klósz Péternek, a Romániai Triatlonszövetség volt elnökének.
Mindketten
kimagasló
sportszemélyiségek. Nagyon sajnálom, hogy Klósz Péter korai halála
miatt nem személyesen veheti át a
kitüntetést. Óriási szerepe volt a
Maros megyei sportélet fellendítésében és Maros megye népszerűsítésében. Gondoljunk csak az idén
megszervezett európai triatlonbajnokságra, amelyen több ezer ember
vett részt – fogalmazott az elnök.
Az ALAE-kitüntetéseket ünnepség keretében adják át, amelynek
időpontját Szőcs Bernadette versenyprogramjának függvényében
szögezik le.

Fotó: GSP
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Dr. Ábrám Zoltán

A kényszermunka emléknapjára

(Folytatás a november 22-i
lapszámból)
Új kihívások, kutatási témák
A kényszermunkára került meghurcoltakról nem lehetett beszélni a
kommunizmus évtizedeiben, sőt a
megfélemlítés olyan nagymértékű
volt, hogy az érintettek többsége
1989 után sem szólalt meg, még
akkor is félt a retorziótól. Mégis, a
hallgatás fala a rendszerváltással
tört meg (23), bár a megemlékezésekhez, emlékjelállításokhoz, megünnepségek
és
emlékező
konferenciák szervezéséhez, gyűjtemények létrehozásához, könyvek
kiadásához és filmek készítéséhez
(Örök tél, Keserű aratás) több idő
szükségeltetett. Közben informálódást és kutatást szolgáló honlapok
kezdték meg és tették folyamatossá
a működésüket: neb.hu (Nemzeti
Emlékezet Bizottság), katonákagulágon.hu.
A fentiek éppúgy
vonatkoznak a földrajzilag behatárolt mai Magyarországra, mint a határon túli területekre, kiemelten
Kárpátaljára és Erdélyre is.
Romániában március 9-e lett a
kommunista totalitárius rendszer áldozatainak az emléknapja, majd
2017 óta május 14-e a kommunista
börtönökben elhunyt (román) mártírok napja. 1994-ben civil szervezetet, szakmai intézményt hoztak
létre (Fundaţia Academia Civică),
hogy a „kommunista diktatúra évei
alatt meghamisított román jelenkortörténelmet helyreállítsák”, feltárják
a közelmúltat, és terjesszék az új
történelmi ismeretanyagot. Itt foglalkoznak többek között a román
gulággal, a romániai kényszermunkára vitt ártatlan személyek meghurcolásának a kutatásával. A
központ a román börtönök, munkatáborok foglyairól megmaradt,
1945–89 között keletkezett mintegy
kilencvenezer karton adatait dolgozza fel, hogy a megtorlás hullámairól, a börtönrendszerről, a
foglyok társadalmi összetételéről és
még számos tényezőről releváns
adatokat nyerjen. Később, 2006-ban
kezdte meg munkáját az Institutul
de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCR), azaz a kommunizmus bűneinek feltárására alapított
kutatóintézet (24).
Romániában a kommunista diktatúra idején több mint félmillió, a
rendszer ellenségének tekintett embert börtönöztek be, miközben
becslések szerint közülük több
tízezren nem élték túl az embertelen
fogvatartási körülményeket (19).
Az 1956–1965 között Romániában
bebörtönzöttek és elítéltek számát
illetően a korszakkal foglalkozó kutatók körében többféle adat is forgalomban van. Stefano Bottoni
történész-kutató szerint csak 1962
decemberéig 24249 személyt börtönöztek be (25). A magyar forradalom 50. évfordulójára megjelent
életrajzi adattárban (1956 Erdélyben) mintegy 1200 magyar letartóztatott és elítélt személy adatai
szerepelnek, közülük számosan
megjárták Románia, akár a Dunadelta munkatáborait (26).
Az erdélyi ötvenhattal régóta
foglalkozó Pál-Antal Sándor megállapítja, hogy az 56-os események
történészi feldolgozása Romániában egyelőre inkább a kezdeti lé-

péseknél tart (27). A magyarországihoz hasonló, a politikai hatalomgyakorlók által is támogatott
össztársadalmi „kibeszélési igény”
Romániában nem jelentkezett,
annak ellenére, hogy a magyar 56
következményei korántsem csupán
csak a magyar kisebbséget érintették. Úgy tűnik, mintha a román
többséget kevésbé foglalkoztatnák
a súlyos ítéletekkel és meghurcolásokkal járó ötvenes évek végi politikai perek. Az idősödő és
fogyatkozó magyar emlékezők
részben az elhivatott újságírók unszolására már elmesélték saját történeteiket,
de
a
romániai
történetírásból hiányoznak a nagyobb ívű összefoglalások és a forráskiadványok. Pál-Antal Sándor
ezt a hiányt igyekszik mérsékelni
forrásgyűjteményével, mert véleménye szerint „az eredményes kutatások folytatásának biztosítása
érdekében teendő elsőrendű feladat
a minél több levéltári adat szakszerű közzététele” (27).
A fenti megállapítások, hiányosságok nagyrészt a kényszermunkatáborra, a málenkij robotra vagy a
hazai munkatáborokra való emlékezés területén is érvényeseknek tűnnek. Ezért kiemelt jelentőséggel bír
a még élő túlélők megszólaltatása,
a levéltári kutatás, a meglevő emlékek megőrzése. Miközben – néhány
kivételtől eltekintve – még várat
magára a jogtalanul és ártatlanul
meghurcoltak rehabilitálása (28), az
erkölcsi elégtétel, amely – életében
vagy halálában – minden politikai
elítéltet megilletne. Fontos feladat
lenne hát a koncepciós perek során
politikai okokból ártatlanul elítéltek
egységes, törvényes rehabilitálásának a megoldása.
Emléknap, emlékév, emlékhely
Az elmúlt évtizedben jelentős lépések történtek térségünkben, hogy
méltóképpen emlékezhessünk a
Szovjetunióba ártatlanul elhurcoltakra. Az Európai Unió 2011-ben
augusztus 23-át a totalitárius diktatúrák (kommunizmus és fasizmus)
áldozatainak európai emléknapjává
nyilvánította, és érdekelt tagállamai
számára lehetőséget nyújtott a megemlékezésre. A következő évben,
2012-ben a magyar Országgyűlés
november 25-ét a Szovjetunióba
hurcolt magyar politikai kényszermunkások emléknapjaként nevezte
meg. Újabb néhány év elteltével
2015-ben Magyarország kormánya
meghirdette a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások
emlékévét.
Kezdeményezésével azt a célt szolgálta, hogy lehetőség adódjon jobban
megismerni
a
Kárpát-medencéből hadifogolyként, internáltként málenkij robotra
ítéltek történetét, akik kiemelten a
német és a magyar lakosság köréből
kerültek ki. Az emlékévet meghoszszabbították, és 2017 februárjában
megalakult a Málenkij Robot Emlékhely az átkeresztelt Ferencvárosi
pályaudvar – Málenkij Robot Emlékhely villamosmegálló szomszédságában. A Magyar Nemzeti
Múzeum új, állandó kiállítóhelye
egy háromszintes, másfél-két méteres falakkal körülvett, „atombiztos”
épületben, a világháború és a hidegháború idején a Magyar Államvasutak (MÁV) légoltalmi óvóhelyén
jött létre. Budapesten egyébként
számos hasonló óvóhely létezett,

nemrég a Csepel-szigeten nyílt bunkertörténeti kiállítás. Mivel a vonatállomások környékén találták a
legtöbb szélpostát (a bevagonírozottak papírra írt üzenetei), amelyek
zömét kézbesítette a Magyar Posta,
az emlékhely fő motívumai a szerelvények, kényszermunkára tartó
emberalakok, papírdarabra írt szavak: haza, ima, szeretet.
A pokol bugyrai
A kiállítás csak előzetes bejelentkezés után, vezetéssel látogatható.
A pokol bugyrai… nevű tárlat a
Szovjetunióba tömegesen kényszermunkára hurcoltaknak, férfiaknak
és nőknek, a lágerekben születetteknek állít emléket. Mindvégig szenvedő élőknek és holtaknak
egyaránt. Már az ismertető szórólap
is komoly kérdéseket vet fel, amelyek a másfél órányi tárlatlátogatás
során megsokszorozódnak, és egyre
súlyosabbakká válnak: milyen megpróbáltatások vártak a lakosságra,
miután túlélték a világháború szörnyűségeit? Volt-e remény a szabadulásra? Makra Mónika kutató,
tárlatvezető segítségével követjük
végig az elhurcoltak útját a Szovjetunióba, sajátos és megrázó egyéni
sorsokkal ismerkedünk meg, miközben közelebbről szemügyre
vesszük a hazai gyűjtőtáborokat és
a szovjet munkatáborokat, betekintünk a szomorú mindennapokba,
ám a kiváltságos apró örömökbe is,
és kibontakozik előttünk Magyarország – beleértve Erdély – 20. századi történetének talán legsötétebb
fejezete. Valóban kényszermunka
volt, vagy még inkább bosszú? – te-

hetjük fel a kérdést, miközben szívszorító történeteket hallunk a kétes
összetételű, szovjet földről hazahozott és penészedés helyett több évtized
múltán
megkövesedett
kenyérről. Nóráról, a lágerből hazaküldött tucatnyi kisbaba egyetlen
túlélőjéről, aki édesanyja hallgatása
miatt immár ősz fejjel olvasta el
élete igaz történetét. A munkatáborban mindenki által szeretett ifjú
szépségről, Terézről, akit kivételes
módon a saját maguk által készített
fakoporsóban temettek el társai, és
több mint hét évtized múltán is fontos volt a családjának, hogy nyughelyének a pontos helyét megtudja.
A kiállítás nyolc termében, azaz
kamrájában a gazdag dokumentációs és fényképanyagon túl megtekinthető a kényszermunkát végzők
ruházata, személyi tárgyai, megmaradt rajzai, titkos feljegyzései, felvételek az elhurcolás idejéről,
korabeli munkatábori (propaganda)
fényképek, a viszontlátás örömeit
ábrázoló fotók, felhívások, propagandaplakátok, pártlapok, kiszabadultak jegyzéke és még számos
érdekesség. Az egyik teremben interjúk segítségével a túlélők visszaemlékezései kerülnek előtérbe,
ugyanakkor a témában megjelent
egyes szakkönyvek tanulmányozása is lehetséges. Kapocs a nemzedékek között. Makra Mónika hét
éve a téma kutatója, és néhány lelkes társával együtt szorgalmazza
egy külön kutatóközpont, egyúttal
egy közös dokumentációs helyszín
létrehozását. Munkásságának a legfőbb célja az, hogy a kényszermunka szenvedései ne felejtődjenek
el, a málenkij robot létezése ne kopjon ki az emlékezetből. Hivatásának
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hitvallása: a tárlatvezetés legyen kapocs a nemzedékek között! „A mi
felelősségünk az, hogy e történetek
fennmaradjanak. Nem azért, hogy
elszomorítsanak bennünket, hanem
azért, hogy adjuk át őket az utánunk járóknak. Ha ezt nem tesszük
meg, akkor egy idő után újra lehet
írni a történelmet” – vallja Makra.
És miközben a még élő és egyre
fogyó meghurcoltak, leginkább leszármazottaik a magyar társadalom
részéről a bocsánatkérés gesztusát
várják el, ugyanolyan fontosnak bizonyul, hogy az emberek, a családok kibeszéljék ezt az érzékeny
témát. Erre nyújt lehetőséget a tárlatnézés utáni beszélgetés, de elektronikus
levélben
is
lehet
jelentkezni, információt szolgáltatva vagy éppenséggel azt kérve.
A Málenkij Robot Emlékhely felhívása alapján minden adat fontos,
amennyiben eljuttatják számukra a
kényszermunkán részt vevő nevét,
a települést, az elhurcolás megközelítő időpontját.
Placid atya biztatása
A pokol bugyrait megjárt, akkor
90. évét betöltő (amúgy száz évet
megélt), örökösen optimista Placid
atya megállapítása szolgál biztatásul, amikor kijelentette: ő még él,
de a Szovjetunió már nincs. Sajnos,
már ő is a síron túlról emlékeztet az
elhurcoltak emlékének ápolására,
kutató- és gyűjtőmunka végzésére.
Halála évében, 2017-ben készült az
Örök tél című magyar történelmi
filmdráma, azóta számos díj és elismerés birtokosa, amely a második
világháború végén málenkij robotra
hurcolt több százezer némaságra
ítélt magyar áldozatnak állít emléket. Sohase feledjük őket!
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Három hónap sem telt el, s Vitéz meghalt – ama Nagyváradon felszedett tüdőgyulladása folyományaként.
Salétromfőző mester barátja gondozta hagyatékát, és
IllyésGyulaEgy ősz
jelentette meg a Lilla-dalok posztumusz kötetét.
November 30. SzentAndrás. A halász Péter aposFáradó szél gyanánt az esztendő lassítva szárnyalását
tol fivére, maga is halász volt. Elsőként követte KriszLesiklik a magasból, hajladozva zúgnak fáink koronái.
tust. Életrajzát az apokrif András cselekedetei (III. sz.)
(…) Megáll nemsokára egy hóviharos éjen: zúzmarás for- tartalmazza. Eszerint térítő útján eljut a sztyeppelakó
szkíták közé is, ezért hagyományosan őt tekintik a
gószélben
térítőjének”. Szittya ősei híres nyilazó nép
„szkíták
Foszlik jajongva szét a csengő űrbe…
volt, magukat a „szarvas népének” nevezték, és legKéső őszi táj. Mint akármely ősz. Egy ősz. Indulok a lomb- főbb istennőjüket, aki nagy vadász hírében állott, a görögök Artemisszel azonosították.
talanságnak IllyésGyulával.
Kiss Székely Zoltán

igaz-e hogy a mi államalkotó népünket stop még
Az utolsó madár átkot kiáltva száll a vérben gőzölgő erdőmaga szent andrás keresztelte volna meg stop a szent
ből.
atya ezredvégi ittjártakor nem cáfolta az itteni elöljáMely egykor arcom mutatta, fátylat borít magára a víz.
rók határozott állítását stop
Fáztam, el kellene mennem, gondoltam, itthagyni ezt a
Idézzük meg KányádiSándort. Az Eretnek távtájat,
iratok
pán Cogitónak odaátra Első sürgönye kezdőFutni, mint hontalan, komor hegyek élén a hold fényes útdik így.
jait követve.
András napja az egyházi év őszi és téli szakának
mezsgyéjére, az Advent küszöbe elé esik – írja Katona
(…) Hanyatlik a nap, köd mossa a völgyeket, hallom
A takarodó nyáj ebeinek csaholását s a gyenge harangszót. LajosFolklór-kalendáriumában. – Már a középkor
kezdetén léphetett az egész nyugati keresztény világMintha az utolsó kenet csengettyűzője közeledne felém – ban valamely régibb pogány jelentős nap helyébe,
mint a házasság-orákulumoknak legjobban kedvező
Boruljatok le, fák, helyettem –
napok egyike.
November vége, 29. napja. 224 éve, 1775-ben e napon szüEmlékszel a havas novemberi
letett KissImre, Debrecen első vegyészeti üzemének, a sareggelre, amikor
létromgyárnak a vezetője. A Református Kollégium után
ablakunkat kitárván a völgy
Bécsben mineralógiát, kémiát és fizikát tanult. Az akkoriban
dér gyémántporában csillogott elénk,
dúló francia háborúk miatt megnövekedett az igény a saléthűvös pompájaként a halálnak?
romra. Így vált a salétromfőző üzem a város nevezetességévé.
Az őszi éjjel íze itt maradt ezen a tájon
A cívisváros polgárai kijártak hozzá, hogy megcsodálják a
Újólag
IllyésGyula
Egy
ősze
zsibong
fel
bennem.
hatalmas rézedényeket és a „nitráriusok” látványos, ügyes
munkáját. CsokonaiVitézMihály, a barátja is gyakran kiCsak szívem tud eligazodni,
(…) Az őszi éjjel íze itt maradt ezen a tájon,
látogatott a salétromüzembe. Így született Salétrom inspector
a szív mindig hazatalál,
soha közelebb
Kiss Imre úrhoz című verse is.
ahogy a lég milliónyi
nem éreztem magam a földhöz.
útján a költöző madár.
Múzsáknak barátja! hát Mársot segíted?
(…) Minden léptemben elmarad valami belőlem, ködbe feS gyilkoló bombáit langszárnyra repíted?
December 3. az első magyar tudományos társaság szülelejtődik,
Írtózva lépek e halál műhelyébe:
tésnapja. A XVIII. században, 1718-ban BélMátyás, később
utcáról-utcára, sarokról-sarokra,
De erősb ösztön hajt barátom ölébe.
1756-ban BodPéter már felvetette egy magyar tudós társazörgő folyók felett hidakról-hidakra
Bár itt emberölő savakra találok,
ság fontosságát. De az első tartósan működő, magyar nyelvű
hív tovább egy hang,
Bár itt kádra vagynak szűrve a halálok;
intézmény csak 1793. december 3-án született meg Marosmint álomban,
Bár itt azt a cúkort öntitek kristályba,
vásárhelyen, az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság.
lassan megyek, lassan, egyre súlyosabban,
Mely keserves ízt hágy a népbe s királyba,
ArankaGyörgy 1791-ben adta ki Kolozsvárott Egy Erdélyi
gőzölgő fehér források mentén,
Bár, barátom! az itt kipáralgott lének
Magyar Nyelvmívelő Társaság felállításáról való Rajzolat
a csend,
Cseppjei számtalan könnyekké lennének:
című röpiratát. Fő célja az anyanyelv művelése és a nemzeti
az öröklét szürke tornyai felé.
Mégis e gyász kohát édesdeden látom,
nyelvű tudomány felvirágoztatása volt. Az 1791. évi kolozsMihelyt eszembe jutsz, régi jó barátom!
vári országgyűlés elfogadta Aranka György javaslatát, de a
December 1. idén advent első vasárnapja. Az egyházi év királyi leirat nem hagyta jóvá a társaság alapítását. Végül
Kivált most, amidőn az alkalmatosság
az adventi idővel kezdődik, első alkalma mindig a karácsony BánffyGyörgygróf, Erdély kormányzójának védnöksége
Int, hogy veszteg légyen a komoly okosság;
előtti 4. vasárnap. Az előkészület, várakozás, reménykedés alatt alakult meg 1793. december 3-án. Tizenhárom esztendős
Sárba is kihozott hozzád Imre napja,
ideje, amelyet régebben böjttel is megszenteltek. Kezdetét éj- működés után, 1806-ban szűnt meg – a Habsburg-hatalom
Talám máslással foly a salétrom csapja.
féli
harangszóval jelezték. Igazi szakrális ízét, meghitt han- nem tűrte meg a magyar nyelvű intézményt.
Jobb is lesz hát, ha bor zúg ma minden kádba
gulatát a hajnali mise, a roráté adja meg. Hajnali sötétben
És viváttá válik a számba s a szádba.
December 5-én emlékezzünk meg FialowskiLajos botavárni a napfényt: mikor a hajnali derengés előre jelzi a nap- nikusról. 1846-ban született Galíciában. Nyelvészként a maBezzeg ekkép csapunk derekas szüretet,
támadatot, úgy advent is a napisten, a Jézus Krisztus szüle- gyar gyorsírás egyik kifejlesztője volt. 1870-ben Sopronban
Kívánván Imrének szerencsés életet.
tésére való várakozás, felkészülés jegyében telik. A lila és a kezdte tanári pályáját, az akkor még németül érző és beszélő
De így is élj vígan, nemes lelkű Imre!
rózsaszín az időszak hagyományos színei, a hajnalpírt idézik. városban. Jelentős magyarosító tevékenységet fejtett ki. SokS tarts számot baráti, hív érzéseimre.
December a latin őskalendáriumban a 10. hónap. Első ün- oldalú tudományos működésének fő iránya a természetrajzi
nepe
a Bona Dea – a „jó istennő” –, másik nevén Fauna, a és különösen a botanikai szaknyelv megtisztítása, de jelentős
Így köszöntötte barátját a költő 1804. november 5-én.
földistennő.
érdemei vannak a botanika történetének kutatása terén is.
Reggel nem látszanak a fák,
olyan sűrű a köd.
S köd fekszi meg az éjszakát,
csillagot a vidék fölött.

SimonIstvánDecemberi ködben versét veszem támaszul kikecmeregni e földhözragadt év
végi magányból.

Minden léptemben elmarad valami belőlem, ködbe felejtődik

Híres erdélyi magyarok
(1000–1990)

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tették naggyá Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállaltak az egyetemes magyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 10001990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

Összeállította: Kuti Márta

GOZSDU ELEK (Ercsi, 1849. nov. 28. – Temesvár,
1919. máj. 26.): író, ügyvéd, királyi főügyész. Macedóniai
család sarja. A jogot Pesten végezte. Írói ambíciói az új-

Amikor a ludak szállnak,
ne hallgasd, mit kiabálnak!
Viháncoló gágogásuk
azt hirdeti: jobb lesz másutt.

Ahogy a nappalok fogynak,
úgy nő kínja rabságodnak,
s betemet majd a december
hóval, faggyal, fergeteggel.

Mintha a világűrben járnék,
JékelyZoltánŐszvégi intelemjével köszönök el tőled hétlábamnál a tejút remeg.
nyi időre, kedves Olvasóm.
Elmaradt hű kutyám, az árnyék,
Maradok kiváló tisztelettel.
szemem se tudja, hol megyek.
Kelt 2019-ben, november utolsó előtti napján

ságíráshoz vitték. 1880-tól a Függetlenség munkatársa volt.
Három évig vett részt az irodalmi életben, azután elment
vidékre bírónak. 1885-ben alügyész Fehértemplomban,
majd Pesten. Utóbb királyi ügyész Karánsebesen és 1892től Temesváron. Művészetére nagy hatással volt az orosz
irodalom, különösen Turgenyev művei. Nagyon keveset írt.
Regényeiben és elbeszéléseiben a nagy orosz realisták követőjeként, reálisan, de pesszimista szellemben bírálja a
fennálló társadalmi rendet, mély együttérzéssel annak áldozatai iránt. – Művei: Aranyhajú asszony (r., Bp., 1880);
Köd (r., Bp., 1882); Tantalus (elb., Bp., 1886); A karrier
(színmű, Temesvár, 1912); A félisten (színmű, bem. Nemzeti Színház 1912); A nemes rozsda (Válogatott elb. Válogatta Miklóssy J. A bevezetőt írta Lukácsy Sándor, Bp.,
1955)

RÓZSAÁGI ANTAL, Rosenzweig, Rózsa (Sajólád,
1829. nov. 30. – Arad, 1886. okt. 4.): író. A szabadságharcban
honvédként vett részt. 1852-56-ban a bécsi egyetemen tanult.
1857-től győri gimnáziumi tanár. 1859-ben Pestre költözött.
1861-62-ben a Gombostű c. szépirodalmi lap szerkesztője.
1877-től haláláig aradi reáliskolai tanár. Több regénye és elbeszéléskötete jelent meg. Francia regényeket fordított magyarra. – F. művei: Kisvárosi titkok. Regény. (Pest, 1859.),
Mintegy tíz év előtt. Regény. (Pest, 1860.), Esti órák. Novellák. (Pest, 1861.), A fertálymágnások. Regény. (Pest, 1862.),
Tollrajzok. Novellák. (Pest, 1864.), Az életből. Novellák.
(Arad, 1879.), Össze-vissza. Novellák. (Arad, 1883.), Hová
lettek a milliók? Regény. (Budapest, 1885.) Aradon írt két
színműve: A közvetítő, 4 felvonás, (előadták Kassán 1883ban, majd Szabadkán); Tőzslovagok, 4 felvonás.
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Fodor Lajos

Tíznapos kirándulás a Karib-tenger nyugati részén és a Bahamákon

Elsőnap
Útban Miami felé semmi érdekes
nem történt, egy fél órával később
indultunk, de azonkívül minden
normális. A miami röptér ízléses,
tiszta. Állítólag Amerika harmadik
legnagyobb reptere. Az alagsor legalább annyira meglepő, mint az
emeletek, itt vannak a taxik meg a
többi közlekedési eszköz. Az autósorok elég gyorsan haladnak, mintegy 20 perc alatt a szállodában vagyunk. Régi épület, állítólag a ’20as években építették, és itt ragadt az
egyedüli háromemeletes épületként
a sok tömbház között.
A szoba kicsi, de tiszta, a fürdőszoba azonban kevésbé, főleg a
padló meg az alsó csempék. A légkondi ócska, a távirányító pedig
nem hallgat a jó szóra, hol hideg,
hol meleg, csak jó nem. Vacsora a
földszinti olasz vendéglőben.
Drága, de jó. Sajnos, a reggeli csak
drága.
Másodiknap
Kijelentkezés a szállóból, taxival
a kikötőbe. Mikor a taxi megérkezett, és a sofőr kinyitotta a csomagtartót, volt benne egy bőrönd.
Megkérdezte, hogy a mienk-e, de
valaki más felejtette ott. Kiadta a
két bőröndöt, s miután én is kivánszorogtam, elhajtott a sétabotommal. Úgy látszik, gyűjti a
csomagokat. Gondoltam, sebaj, a
hajón csak akad, de nem akadt. Du.
5 óra után indulás Key West felé.
Harmadiknap–KeyWest
A nappal egyszerre érkezünk Key
Westbe. Mikor befutunk a kikötőbe,
tűnik fel a nap keleten az óceánból.
Gyors és egészséges reggeli, gyümölcs, no meg három falat füstölt
lazac – és indulás kora reggel, 8.15kor városnéző túrára. Egy nyitott
kagyló mozdonynak álcázott járgány indul is lassan. Nem vagyunk
sokan, kényelmesen elférünk, és
látni is jól lehet mindkét oldalon.
Key West kicsi, de felkapott hely, állítólag 4x4 km-es. Architektúrája
egyéni, aránylag keskeny utcák,
szubtrópusi növényzet és aránylag
rend jellemzi. És mivel kellemes az
éghajlata, növényzete szép, de méretei kicsik, s a kereslet nagy, az árak
is magasak. Közelebb van Havannához – 171 km –, mint Miamihoz –
208 km. Stratégiai elhelyezkedése
miatt gyakran Nyugat Gibraltárjaként
is emlegették. A házak nagy része
fehér, elvétve egy-egy rózsaszín, illetve más pasztellszín.
Végigvisznek a sziget nevezetességein, Hemingway-ház, Truman
egykori elnök háza, az Egyesült Államok legdélibb pontja, Tennessee
Williams háza stb. Mintegy jó óra
után letesznek valahol a város közepén, és elmagyarázzák, hogyan
lehet visszajutni a hajóra. Még
korai az idő, aránylag sok a kiránduló, az üzletek egy része még
zárva. Érdekes hely, de semmi különösebb látnivaló. Az évi 600 turistahajó,
amely
kiköt
itt,
valószínűleg sokban hozzájárul a

Utcarészlet

hely gazdaságához. Egypár órátnapot el lehet tölteni, de itt élni nem
szeretnék.
Elsőnek megvesszük a sétabotot,
amit a miami taxis elvitt, utána
pedig irány az akvárium. Teljesen
kiábrándító, nem ért meg 6 dollárt
sem, nemhogy 16-ot. Következik a
hajóroncsmúzeum, ez egy fokkal
érdekesebb, de nem sokkal. Tulajdonképpen az itt elsüllyedt hajókról
származó holmik egy része van kiállítva.
Negyediknap–Roatan
Roatan egy sziget Honduras keleti oldalán, és nem vagyok meggyőződve, hogy sokban hasonlít az
ország szárazföldi részéhez. Tulajdonképpen a Bay Islandhoz, azaz az
Öböl-szigetekhez tartozik. Keskeny
és hosszú sziget, a természet bőkezű volt hozzá, csodás homokos
tengerpartokkal áldotta meg. A víz
kinézete pedig nem marad el a polinéziaitól. Persze nem olyan híres,
de közelebb van, és ki is tudják
használni ezt az adottságot. Elismerik, hogy a turizmus a legfőbb bevételi forrásuk, s ezt igyekszenek
meg is tartani. Értsd alatta, hogy
megfelelően bánnak a turistákkal, a
látogatott helyek meglepően tiszták,
beleértve az illemhelyeket is.
Bennszülött indiánok régen lakják, de 1797-ben, mikor az angolok
meg akartak szabadulni a St. Vincent-szigeti feketéktől, idetelepítet-

Lakóházak

ték őket, s így alakult ki a garifuna
nemzetség. A hivatalos nyelv az
angol és a spanyol, de még legalább
négy helyi nyelvet is beszélnek.
1850-ben az Öböl-szigetek angol
gyarmat lett, s mintegy 20 év

Hemingway-ház

múlva, mikor felszabadultak, hiába
akartak az angolokkal maradni,
azok Hondurashoz csatolták. Igen,
ismerős eljárás, jellemző az angolokra, nem első alkalom, hogy határokat változtattak.
Az éjjel egy kicsit nyugatra ha-

ladtunk, s reggel egy órával vissza
kellett állítani az időt, úgyhogy a
8.15 óra nem is tűnt olyan korainak.
Ahogy kilépünk, érezzük, hogy dél
felé haladtunk, annak ellenére, hogy
reggel van, a hőmérséklet 26 oC, és

napközben felment 29 oC-ig. A páratartalom is elég magas. Buszra
ülünk, s mintegy 20 perc múlva
megérkezünk a központba. Első
utunk egy helyi csokigyárba vezet,
állítólag napi 200 darab csokoládé
a termelésük. Az ő véleményük szerint a világ egyik legjobb csokija, és
főleg organikus. Kakaóporon és
cukron kívül nincs benne semmi
más. Ezt nem vitatom, mert nem
értek a csokigyártáshoz – csak a fogyasztáshoz –, de miután megkóstoltam, szerény véleményem szerint
a Lindt svájci csoki sokkal jobb.
Vagy helyesebben: nekem sokkal
jobban ízlik. No de hogy pártoljuk
a helyi ipart, vettünk négy táblát az
otthoniaknak. Nem valami nagyok,
és 5 dollárért árulják, szinte duplája
a Lindtnek. Kettőn áll a vásár.
Sétálunk a főutcán, egyik oldalon
a Karib-tenger türkizkékje, a másikon pedig a helyi házak tarkasága.
Az út aránylag jó, de javítják is, pár
helyen csak egysávos, várni kell,
míg elmehetünk. A javítás elég primitív módszerekkel történik, véső,
kalapács meg vasrúd. Úgy néz ki,
az emberi munkaerő olcsóbb, mint
a technika, mondjuk a légkalapács,
de legalább dolgoznak. Sok helyen
jártam, ahol inkább az édes semmittevést művelték.
S ha már az üzletek között vagyunk, vettünk valami apróságot az
unokáknak. Kiszolgálónk meglepően fiatalnak nézett ki, s mikor
megkérdeztem, kiderült, hogy 14
éves.
Utunk második része természetjárás, de be kell vallanom, a reklám
jobb volt, mint a valóság. Igaz, így
legalább megvolt a napi torna. Elég
sok helyi állattal, madárral kellett
volna találkoznunk, de úgy néz ki,
ezt elfelejtették megmondani az állatoknak is. Egy hegyoldalon jártunk, hét függőhídon, no meg egy
jó pár meredek lépcsőn, úgyhogy a
lábam nem volt különösebben elra-
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gadtatva. Miután elindultunk, hallottam valami állathangokat, s mondom nagy hozzáértéssel a
kalauznak, hogy ezek biztos az ordító majmok. Ő azonban kijavított,
hogy nem, ezek az embermajmok
felettünk, a zip line-on. Az első híd
neve Meztelen indián volt, de mint
később kiderült, ez egy fa neve,
melynek a törzséből tejszerű nedű
folyik, bizonyos gyerekbetegségek
kezelésére jó. A függőhidak inkább
ingó hidak voltak, mert bizony
eléggé inogtak, és elég magasan. De
valahogy túléltem. Csupán egy iguánát láttunk, de valószínűleg nem
volt valami fotogenikus, mert csak
a farkát mutatta egy magas fa tetején. Lehet azonban, attól félt, hogy
az idegenvezetőnk megfogja és
megeszi. Állítólag helyi ínyencség,
jobb a csirkénél.
Végül egy óceánparti üdülőbe
vezetett az utunk, ahol lehetett fürdeni, enni, pihenni. A víz csodás, a
hely tiszta, az étel drága. Egy közepes pepperoni pizza, egy sör és egy
narancslé 27 dollár, otthon olcsóbb
lett volna. Persze a megfelelő háttér
nélkül.
Mint várható volt, a különböző
halféléknek fontos szerepük van az
itt élők étrendjében. Mint érdekesség, van édesvizű barracudájuk is,
de ezek egy része mérgező, és egy
nagyon ötletes módot találtak, hogy
ezt megállapítsák. Egy darabot a
halból a tűzhangyabolyba tesznek,
és ha a hangyák megeszik, akkor
nem mérgező. Egy másik érdekességük a trombitafa, mely az iguánák
kedvenc eledele.
Mint utólag kiderült, az egész kirándulásnak ez volt az egyik csúcspontja érdekesség és kellemes
meglepetések szempontjából. Remélhetőleg még sokáig megtartja
jellegét, nem fog Mexikó egy-egy
városának útjára térni, és mindent a
turistaiparnak szentelni.
(Folytatjuk)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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című pályázat nyertesei:
Rácz Vilma,
Maroskeresztúr, Templom u.
Szőcs Anna,
Marosvásárhely, Parângului u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
BERKESI; PAP; BALOGH; POULSEN; SZAPÁRY;
SACHS; LANG HANS; EMŐDY
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Megfejtések
a november 22-i számból:

Ikrek:
Por és hamu

Skandi:
Az iskolánkban ő az egyetlen
szaktanár, aki még mindig szeret
tanítani.
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Amegjelöltsorokban,oszlopokbanszereplőhelyesmegfejtéseketdecember12-iga
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvetnyerhetnek.Apályázatiszelvénytkérjükkivágniésaborítékraráragasztani.(Egyborítékbancsakegypályázatiszelvényszerepelhet.)

Akétrejtvényazonosszámúmeghatározásaitkeverveközöljük.Amegjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Szabó Pál író egyik
művénekacímétkapjuk.Könnyítéskéntegybetűtelőrebeírtunk.

VÍZSZINTES: 1. „Beszél” a gólya – Béklyó, gúzs. 7. Keresztül – Arrafele! 8. Japán
szórakoztató hölgy – Francia író volt (Émile). 9. Üt – A kálium, az oxigén és a vanádium
vegyjele. 11. Seb – Kezelni kezd! 12. Tartozása van – Lét. 14. Magunk – Állóvíz. 15.
Épületszint – Esőkabát. 18. Száraz lombszőnyeg – Elhagy, kikerül. 19. Zsírosparaszt –
Parkerdő. 22. Olasz névelő – Kiejtett betű. 23. Részlet – Könnyelmű. 25. Marsi nap –
Maga után húz. 27. Épületmaradvány – Rengeteg. 28. Táblakép – Billeg, imbolyog. 30.
Kicsinyítő képző – Előtagként kettőt jelent. 31. Szekció – Henceg, hivalkodik.
FÜGGŐLEGES: 1. Közkatona – Élvezeti ital. 2. Hivatali helyiség – Attila névváltozata. 3. Eme tárgy – Határidőrag. 4. Megszólítási mód – Hálószövő rovar. 5. Analizál –
Támadó játékos. 6. Szöglet – Pihen, relaxál. 10. Csík – Borzong, vacog. 13. Hideg évszakot átvészel – Áhítozó, esengő. 16. Halom – Katonai gyakorlóhely. 17. Zöld ásvány –
Díszít, cicomáz. 20. Nagyszülő kedvence – Női név. 21. Horgászzsineg – Függőzár. 24.
Földes László művészneve – Áll alatti zsírpárna. 26. Csüng – Norvég, ománi és gaboni
gépkocsijelzés. 29. Angol tagadószó – Kettős betű.
Koncz Erzsébet
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VÍZSZINTES:1.Akémiaidíjnorvégjutalmazottja(Odd).6.Afizikaidíjnyertese
(Murray,USA). 9. Vél, gondol (nép.). 10. Bensőséges. 11.Azangolkémiaidíjas(Sir
DerekHaroldRichard). 16. Cigány gyerek. 18. A bárium vegyjele. 19. Angol írónő
(George). 20. Bika (spanyol). 21. Német folyó. 23. Brassó hegye. 24. Előtag: kettő. 25.
Fejetlen maci! 27. A lantán és a nitrogén vegyjele. 28. Q. 29. Az Aare francia neve. 32.
Pecunia non … 35. Et cetera (röv.). 37. Német Alajos. 39. Japán város. 41. Olasz névelő.
43. Néma tusa! 44. Latin kettős betű. 46. … TASZSZ, orosz hírügynökség. 47. Olasz
város. 50. Légi szellem Shakespeare-nél. 52. Mutatószó. 53. Éghajlat. 54. Hamisan játszó.
55. Kaluga folyója. 56.AháromUSA-beliorvosi-fiziológiaijutalmazottegyike(Max).
57.Orvosi-fiziológiaidíjazott(AlfredDay).
FÜGGŐLEGES: 1. Izlandi … (V. Hugo). 2. Rangjelző előtag. 3. Könnyező. 4. …
Zagora (bolgár város). 5. Lyuk (nép.). 6. Torz törpe. 7. Latin és. 8. Afrikai állam. 11.Az
irodalmi díjas ír költő, író (Samuel). 12. Alaszkai szigetcsoport. 13. … Tin Tin
(kutyasztár). 14. Áll alatti zsírpárna. 15. Olt-partok! 17. József egyik becézése. 20. Meg
nem engedett. 22. Álomba ringat. 24. Árudára vonatkozó. 26.AzENSZmunkaügyiszervezete,abékedíjatnyerteel.30. Arrafele! 31. Tojás (német). 33. …-alkohol (borszesz).
34.Orvosi-fiziológiaidíjazott(SalvadorEdward).36. Polgár. 38. Idegen Sára. 40.
Német történész (Leopold von). 42. Fa dísze. 45. Sietés, gyorsaság (német). 48. Sziget
(francia). 49. Iráni város. 50. Kérdezés (angol). 51. A teória része! 53. Üres kád! 54. Római
200. 55. Sóhaj.
L.N.J.
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Házi süteménnyel Nóra egészségéért

A Női Akadémia Ügyes kezű nők elnevezésű kézművesköre november 5. és december
5. között pályázatot hirdet: keresi a legfinomabb téli ünnepi sütemény receptjét. Másodlagos célunk a Mosolygó Mikulás
rendezvényen részt vevő gyerekeknek házi
édességgel kedveskedni, valamint a süteményesasztalnál gyűjtött adományok által Ferencz Nóra gyógykezelését támogatni.
Pályázatikiírás:
1. A pályázók egy, legfeljebb három
recepttel vehetnek részt a versenyen. Fontos,
hogy a recept egyértelmű legyen, hiszen az a
célunk, hogy minél többen elkészítsék.
2. Kérjük a hozzávalók pontos mennyiségének megjelölését, az elkészítés menetének
leírását, az elkészítési idő, az adagok (hány
személy részére készül) feltüntetését.

3. Három kategóriában lehet benevezni:
sós sütemény, édes, száraz sütemény, édes,
krémes sütemény.
4. A süteményeket december 7-én 10–11
óra között a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházba kell hozni, hogy a zsűri megkóstolhassa.
A receptek beküldési határideje: 2019.
december 5.
A recepteket e-mailben kérjük eljuttatni a
következő címre: office@divers.org.ro.
Ugyanitt lehet további információkat is kérni.
Ha valaki nem tudja elküldeni e-mailben a receptet, kérjük, jelezze részvételi szándékát a
0740-598-563-as telefonszámon, és hozza el a
leírt receptet a süteménnyel együtt a színházba.
Zsűrizés és eredményhirdetés december 7én a Mosolygó Mikulás eseményen a

Bajnokok Ligája: Simán jutott tovább a Barca
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Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban.
A süteményeket a recept és kóstolás alapján szakértő zsűri bírálja el. A zsűri figyelembe veszi a gyerekek véleményét is, akik
megkóstolhatják és szavazhatnak a süteményekre.
A győztes receptek beküldői díjakban részesülnek.
A legjobb recepteket fotókkal együtt megjelentetjük a Női Akadémia Facebook-oldalán, illetve kiadványaiban, ehhez a versenyen
való részvételük által a résztvevők egyben
egyetértésüket fejezik ki.
Versenyen kívül is hozhat bárki süteményt,
a szervezők a gyerekek és Nóra nevében köszönettel fogadják.
KoreckMáriaelnök,
DiversEgyesület

A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában a szerdán pályára lépő csapatok közül az
FC Barcelona és a Lipcsei RB tudta bebiztosítani nyolcaddöntős szereplését.
Az FC Barcelona hazai pályán rangadót játszott a Borussia Dortmunddal, de a találkozó egyoldalú volt: a katalánok a klub színeiben 700. mérkőzésén pályára lépő Lionel Messi vezetésével könnyedén diadalmaskodtak,
az ötszörös aranylabdás egy góllal és két gólpasszal vette ki a részét a 3-1-es sikerből.
Eredmények, csoportkör, 5. forduló:
* E csoport: FC Liverpool (angol) – SSC Napoli (olasz) 1-1, Genk (belga) – Salzburg (osztrák) 1-4. A csoport
állása: 1. FC Liverpool 10 pont, 2. Napoli 9, 3. Salzburg 7, 4. Genk 1.
* F csoport: FC Barcelona (spanyol) – Borussia Dortmund (német) 3-1, Prágai Slavia (cseh) – Internazionale
(olasz) 1-3. A csoport állása: 1. (már továbbjutott) FC Barcelona 11 pont, 2. Internazionale 7 (9-7), 3. Borussia
Dortmund 7 (6-7), 4. Slavia 2.
* G csoport: Lipcsei RB (német) – Benfica (portugál) 2-2, Zenit (orosz) – Olympique Lyon (francia) 2-0. A
csoport állása: 1. (már továbbjutott) Lipcsei RB 10 pont, 2. Zenit 7, 3. Olympique Lyon 7, 4. Benfica 4.
* H csoport: Lille (francia) – Ajax Amsterdam (holland) 0-2, Valencia (spanyol) – Chelsea (angol) 2-2. A
csoport állása: 1. Ajax Amsterdam 10 pont, 2. Valencia 8, 3. Chelsea 8, 4. Lille 1.

Hétvégi sportműsor

A katalán sztárcsapatból Messi, Griezmann és Suárez (balról jobbra) is betalált. Fotó: AFP

LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 15. fordulójában, holnap 14 órától: Nagyváradi Luceafărul –
Szászrégeni Avântul.
A 2. ligás futsalbajnokság II. csoportjának 9. fordulójában, szombaton 14 órától, a ligeti sportcsarnokban:
Marosvásárhelyi CSM – Gyergyószentmiklósi Inter.
A 2. ligás női bajnokság 7. fordulójában, szombaton
11 órától, az I. csoportban: Marosvásárhelyi Ladies –
Jászvásári Navobi (nyárádszeredai pálya); a II. csoportban: Resicabányai Banat Girls – Marosvásárhelyi
CSM.

KOSÁRLABDA. A női Nemzeti Liga Nyugati csoportjának 6. fordulójában, szombaton 18 órától: Kézdivásárhelyi KSE – Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul.
KÉZILABDA. Az A osztályos férfibajnokság C
csoportjának 9. fordulójában, szombaton 18 órától, a
Radu Voina csarnokban: Segesvári CSM – Tordai Potaissa.
RÖPLABDA. A női A2 osztályos bajnokság Nyugati csoportjának 6. fordulójában, szombaton, a Pongrácz Antal csarnokban: Marosvásárhelyi CSU
Medicina CNUE – Tordai CSS.

A labdarúgó 1. liga 18. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

November 29., péntek:
December 1., vasárnap:
* 18.00 óra: Gyurgyevói Astra – Medgyesi Gaz
* 16.00 óra: Chindia Târgovişte – Academica ClinMetan
ceni
* 20.30 óra: Bukaresti Dinamo – Jászvásári CSM
* 19.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – KolozsPolitehnica
vári CFR
November 30., szombat:
December 2., hétfő:
* 17.30 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – CSU
* 20.30 óra: FC Botoşani – Konstancai Viitorul
Craiova
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport,
* 20.30 óra: FC Voluntari – Bukaresti FCSB
a Telekom Sport és a Look Sport/Plus.

Kirándulás a brassói
karácsonyi vásárra
AMarosvásárhelyiNyugdíjasokÖnsegélyzőPénztára–
Bolyaiutca36.szám,adószám4497205–értesítitagjait,
hogydecember10-énkirándulástszervezabrassóikarácsonyivásárra.
•Akirándulásegynapos.
•Indulásreggel7órakoraszékhelyelől(Bolyaiutca36.).
•Útvonal:Marosvásárhely–Brassó–Marosvásárhely.
•Meglátogatjukakarácsonyivásárt,aFekete-templomot
ésaTanácsházát.
•Részvételidíj,amitafeliratkozáskorkellkifizetni,50
lej/tag,amimagábafoglaljaaszállítástautóbusszal,avendéglőiebédet,abeléptidíjataTanácsházára.
•Fontos:arésztvevőknéllegyenszemélyazonosságiigazolványésalegutóbbinyugdíjszelvény.
•Iratkozniaszékhelyendecember2-átólnaponta9–13
óraközöttlehet,ahelyekfüggvényében.
Bővebb tájékoztatásért hívja a 0365/430-813 vagy a
0265/262-651-es telefonszámot, naponta 8–13 óra között.
Avezetőség
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A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL

alkalmaz személyzetet Nyárádkarácsonba.
Bővebb információ

a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro
weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

A MAROS KÖZBIRTOKOSSÁG az erdőkitermelésre szakosodott és

minősített cégek tudomására hozza, hogy 2019. december 6-án,

nyílt

árverésen,

2020-ban

kitermelhető

fát

értékesít.

Az

árajánlatokat legkésőbb december 5-én 15 óráig kell benyújtani a

közbirtokosság Szováta, Iszujka utca 1. szám alatti székhelyén. Az

árajánlatok elbírálása 2019. december 6-án 10 órai kezdettel, az

ajánlattevő

cégek

jelenlétében

történik,

a

közbirtokosság

székhelyén. Az árverésre kerülő fatömeg jegyzéke, valamint az

árveréssel kapcsolatos egyéb pontosítások a közbirtokosság fenti

címén,

valamint

a

0744-610-213-as

telefonszámon hozzáférhetők. (sz-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)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

HENIMEDCENTER – Ingyenesorvosikivizsgálásküldőpapírral: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. Kedvezményes árak: bőrgyógyászat; neurológia;
ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u.
47/3. szám (November 7.). (64198-I)
SZALAGFÜGGÖNY,ROLÓ,KÜLSŐREDŐNY,SZÚNYOGHÁLÓ,PÁRKÁNY SZERELÉSE. Tel. 0744-504-536. (64124)

TERMOPÁN NYÍLÁSZÁRÓK, VASAJTÓK, SZALAGFÜGGÖNYÖK JAVÍTÁSA ÉS BEÁLLÍTÁSA. Tel. 0744-504-536.
(64124)

GYERMEKPÉNZ-ésADÓ-VISSZAIGÉNYLÉSNémetországból, Ausztriából és Hollandiából. UNIONTAX iroda, Marosvásárhely,
Predeal utca 10. sz. Tel. 0773-372-571. (21658-I)

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYIRENDELŐNYÍLT a 2-es
Számú Poliklinikával szemben, a Transilvania bank mellett. Tel.
0738-889-933. (2/5194)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELÁRUSÍTÓNŐKET: Unirii és környéke (Annamari, tel. 0756-128-308), November 7. negyed és környéke (Lilla, tel. 0756-128-311); Meggyesfalva (Kinga, tel.
0756-128-309); Tudor negyed (Andi, tel. 0756-128-312, Rozália, tel.
0756-128-310). (64225-I)

AzANAPANZIÓtapasztalt SZAKÁCSOT alkalmaz. Magas bérezés. Tel. 0774-539-050. (64263-I)

MUNKATÁRSATkeresek FESTÉSI MUNKÁLATOK elvégzésére,
tapasztalat nem szükséges. Tel. 0745-018-784. (64239-I)

ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk, akár nyugdíjkorhatár előttieket is. Tel. 0722-404679. (21776-I)

FORDÍTÓIRODA társbérlőt keres hivatalos magyar nyelvű fordító
személyében. Tel. 0726-215-840. (5501-I)
MUNKATÁRSAT keresek FESTÉSI MUNKÁLATOK elvégzésére,
tapasztalat nem szükséges. Tel. 0745-018-784. (64239-I)

AKOVÁCSPÉKSÉGalkalmaz SOFŐRÖKET. Nyolcórás munkaidő, előnyös munkabér + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (64267)

AzIFMART. marosvásárhelyi kirendeltsége FELVONÓSZERELŐT alkalmaz. Tel. 0756-038-700, 0744-567-305. (64264-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget aláírok. Tel. 0756-760-667.
(21731-I)

ADALLASBÁR– Marosszentgyörgy, Transilvania utca 77A, a fürdőnél, a körforgalomnál – BÁROSNŐT alkalmaz. Érdeklődni a bárban, tel. 0744-613-505. (sz-I)

Eladási közlemény

és

a

0744-248-686-os

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2019.
december 6-án 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi adós társaságok ingóságait, a tartozás behajtásáért:
WOOD CONSTRUCŢII KFT. – Marosvásárhely adószám: 36204192:
– AC BREAK gépkocsi, Opel Combo-C BA11 márka, benzines, szürke színű, rendszáma MS-16-WOD, az
alváz szériaszáma W0L0XCF0623033372, a motor szériaszáma 02NY5156, gyártási év 2002, hitelesítési
szám ACPL1G2F11C56E4/2002. Kikiáltási ár héa nélkül 2.910 lej. II. licit, a héa 19%.
AMIX MOB KFT., székhely: Csíkfalva 152. szám, Maros megye, adószám:: 27734262, végrehajtási
dosszié száma: A4317
– ABRICHTER SCM gyalugép, kikiáltási ár héa nélkül 650 lej, II. licit, a héa 19%.
– 850x90MM gyalugép, kikiáltási ár héa nélkül 650 lej, II. licit, héa 19%.
– 1.207 négyzetméter szántóterület és ipari építmények 84 négyzetméter felületen, lakóépületek 349 négyzetméter felületen. Telekkönyvszám 50039 Csíkfalva, helyrajzi szám 792/1, kataszterszám: C1 Top: 792/1,
CAD: C2 Top: 792/1, CAD: C3 Top: 792/1, kikiáltási ár héa nélkül 38.332 lej, II. licit, a héa 19%.
PRAETORIAN GUARD KFT., adószám: 24341331 – Nyárádtő 134. szám, Maros megye, végrehajtási
dosszié száma: P1755
– NISSAN D40/NAVARA, N1 BA haszonjármű, nyitott felépítmény, homologálási szám:
B11G161111JAOE4/2011, azonosítósám: VSKCVND40U0410890, dízel, teljeskerék-meghajtású, 2488 cm3es, szín: szürke, MS-13-AOW, a törzskönyv szériaszáma K446490. Kikiáltási ár héa nélkül 78.590 lej, héa
19%.
– SEAT 3R ACCAGCXO AC BREAK gépkocsi, az alváz szériaszáma VSSZZZ3RZAR009425, gyártási év
2010, kék, rendszáma MS-14-BIH, hibás a futómű. Kikiáltási ár héa nélkül 35.310 lej, héa 19%.
– DACIA SANDERO AB személygépkocsi, Hayon szedán, az alváz szériaszáma: UU1BSD4EH40150540,
gyártási év 2008, kék, rendszáma: MS-14-BIF. Kikiáltási ár héa nélkül 18.630 lej, héa 19%.
– SEAT 6J IBIZA ST AC szedán személygépkocsi, az alváz szériaszáma: VSSZZZ6JZBR017816, gyártási
év 2011, rendszáma: MS-14-BID. Kikiáltási ár héa nélkül 36.240 lej, héa 19%.
– DACIA SD LOGAN személygépkocsi, szedán, az alváz szériaszáma: UU14SDAG452255512, a motor
szériaszáma: F302256, gyártási év 2014, rendszáma: MS-13-YKX, sérült, az első ütköző és a kocsitető megütve, defektes, működésképtelen motor. Kikiáltási ár héa nélkül 19.145 lej, héa 19%.
– DACIA SD LOGAN személygépkocsi, szedán, az alváz szériaszáma: UU14SDAG452255512, gyártási
év 2014, a motor szériaszáma: F302279, rendszáma: MS-13-YKV. Kikiáltási ár héa nélkül 19.770 lej, héa
19%.
– BMW 701 KM21 730D szedán személygépkocsi, az alváz szériaszáma: WBAKM21040CY70742, gyártási
év 2008, rendszáma: MS-01-BAU, hibás a fedélzeti számítógép. Kikiáltási ár héa nélkül 117.160 lej, héa 19%.
– SMART 451 Fortwo Coupe személygépkocsi, az alváz szériaszáma: WME4513341K438981, gyártási
év 2010, rendszáma: MS-12-MUX, defektes motor, hibás injektorok, működésképtelen. Kikiáltási ár héa nélkül
19.890 lej, héa 19%.
– M1 AC Break DACIA SD/KSDEK/LOGAN személygépkocsi, gyártási év 2007, homologálási szám
ACDA1G1C11U96E4, azonosítószám UU1KSDEKJ38589969, dízel, metallizált szürke, motor K9K-K7, széria
D088909, 1461 cm3-es, első meghajtású, rendszáma: MS-32-LAV, törzskönyvszám: F553714, hibás motor
és dugattyúk, működésképtelen. Kikiáltási ár héa nélkül 13.320 lej, héa 19%.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságokra, hogy értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám
4322637), ha szükséges, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román
nyelvű fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát.
Jelen okirat a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül megfellebbezhető az illetékes
bíróságon, az újraközölt, módosított és kiegészített 2015. évi 207-es törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre
vonatkozó 260. és 261. cikkelye értelmében.
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem
kötelező.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, a 0265-250-982-es telefonszámon, 166, 179-es mellék.
A közlemény kifüggesztésének időpontja: 2019. november 29.
Dénes Irén, a Közpénzügyi Hivatal helyettes vezetője
Lăcătuşu Dumitru osztályvezető
Suba Lorant felügyelő
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ sírhely a katolikus temetőben.
Tel. 0722-648-437. (7/5184)
ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-463935. (5466)

ELADÓK Continental téli gumik,
165/70/R14. Ár: 50 lej/db. Tel. 0757626-232. (5462-I)

ELADÓ kitűnő állapotban levő, közepes méretű női rókaprémbunda. Tel.
0775-336-949. (5490-I)

ELADÓ szilvapálinka Ákosfalván. Tel.
0756-811-553. (171-I)
14 VÉKA héjas dió eladó. Tel. 0740707-347. (5488)

ELADÓK máltai bichon kiskutyák. Tel.
0752-537-817. (5507)
ELADÓ két telek Bözödön, 12–80 ár.
Tel. 0737-797-975. (5511-I)

LAKÁS

KIADÓ másfél szobás, jó állapotban
levő bútorozatlan garzon a Kárpátok
sétányon.
Tel.
0749-425-152.
(6/5182-I)

ELADÓ teljesen felújított, modernizált
ház Nyárádmagyaróson, a központban: 2 szoba, konyha, fürdőszoba,
előszoba-terasz, pince, kazánház fafűtéssel. Az udvaron kőből épített
csűr, a kertben 150 szőlőtőke. A telek
11 ár. Érdeklődni a 00-40-740-180058-as számon. (v.-I)

ELADÓ 2 szobás, II. emeleti tömbházlakás a Mocca környékén.
Irányár: 50.000 euró. Érdeklődni a
0745-995-299-es
telefonszámon.
(5/5417-I)

KIADÓ egy egyszobás és egy kétszobás lakás bebútorozva a Szabadi
(Voinicenilor) út 68. szám alatt. Tel.
0742-405-968. (1/5410-I)

ELADÓ háromszobás ház Havadtőn,
1986-ban épült, emeletes, modern
beosztású, a padláson is vasbeton
padló, 10 ár telek, 150 négyzetméter
beépített épület, 13 m nyitás a főútra,
közművesített. Ára 22.000 euró. Tel.
0740-377-850. (5497-I)

KIADÓ
2
szobás,
bútorozott
tömbházlakás a Szabadság utcában.
Bére: 200 euró. Tel. 0746-747-089.
(1/5430)
ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
Tudorban, I. emeleten. Tel. 0737-797975. (5511-I)

SÜRGŐSEN vásárolok készpénzzel
egy garzont és egy tömbházlakást.
Tel. 0745-423-310. (5511-I)

ELADÓ 95 m2-es új tömbházlakás a
Tudorban. Tel. 0737-797-975. (5511I)
KIADÓ garzon fiúnak. Tel. 0744-958660. (5515-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543104. (7/3460-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

KERESÜNK komoly személyt Mezősályi községbe egy asszony gondozására. Vonzó bért ajánlunk.
Részletekért hívja a 0740-884-647-es
telefonszámot. (2/5369-I)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (3/5375-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (14/4/5138)
INGYENES endokrinológiai vizsgálat,
csontszűrés. Tel. 0265/311-771.
(1/5444-I)

RÉSZLEGES mozgássérült beteg
mellé gondozót keresek. Tel.
0365/405-641, 0365/738-079. (5482I)
VÁLLALUNK tetőkészítést cseréppel
és lemezzel, tetőszigetelést, bármilyen munkát, teraszkészítést, kisebb
javításokat, garázskészítést. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel. 0748-669239, Misi. (5/5343-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tetőfelújítást és bármilyen más munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0758-199-531, Jani. (6/5344-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést, csatornajavítást, csatornakészítést, hófogó készítését, bármilyen
szigetelést, cserépforgatást. Tel.
0759-467-356. (10/5383-I)

25% TÉLI kedvezmény a munkadíjra
és az anyagra. Vállalunk festést, vakolást, tetőjavítást. Tel. 0745-534239. (2/5427)

VÁLLALUNK tetőjavítást, festést, vakolást, csatornapucolást. Tel. 0747816-052. (2/5427)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (3/5008-I)

TETŐJAVÍTÁS 25% kedvezménnyel
nyugdíjasoknak, valamint más munkálatok. Tel. 0743-512-168. (5492)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502. (5499)

MEGEMLÉKEZÉS
„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogyan csak
lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap,
De szívünkben él, és örökké ott is
marad.”
Fájó szívvel emlékezünk december 1-jén drága édesanyánk,
MOLDOVÁN
GABRIELLA
GHIZELLA halálának 13. évfordulójára. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét őrzik
gyermekei: Károly, Pistu, Emőke
és Melinda. (5491-I)
Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó férjre, szerető édesapára,
BARABÁS FERENCRE halálának
11. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Szerető családja. (5493-I)

Benne vagy a szóban, a lehulló
csendben.
Kegyelettel emlékezünk november
29-én KERESZTESI SÁNDORRA
halálának második évfordulóján.
Nyugodj békében! Barátaid: Éva,
Géza, Ştefan. (5477)
Kegyelettel emlékezünk volt osztálytársunkra, GAGYI ÉVA magyar szakos tanárnőre.
A 4-es Számú Leányközépiskolában 1955-ben érettségizett osztálytársai. (5489-I)
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.” (Juhász Gyula)
Fájó szívvel és kegyelettel emlékezünk BARABÁS FERENCZRE
december 1-jén, halálának 11. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(5447-I)

ELHALÁLOZÁS
Isten akaratában megnyugodva,
mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
vő, sógor, rokon,
KISS DEZSŐ
koronkai születésű marosvásárhelyi lakos, életének 51. évében
visszatért Teremtőjéhez.
Temetése november 30-án 13
órakor lesz a káposztásszentmiklósi temetőben.
A gyászoló család. (5508-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér és rokon,
SOLYOM ISTVÁN
életének 78. évében csendesen
megpihent. Temetése november
29-én 14 órakor lesz a maroskeresztúri temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Felesége, Jutka, testvére, Imre és
családja, fia, Ottó és családja.
(5510-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagytata, szomszéd, volt munkatárs,
TÓTH ANDRÁS
a TCM volt dolgozója
november 28-án hajnalban, hoszszadalmas szenvedés után, életének 78. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk temetése november 30-án 13 órakor lesz a Jeddi úti temetőben,
katolikus szertartás szerint.
Felesége és a gyászoló család.
(5514-I)
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett, drága jó
férj, édesapa, após, apatárs,
sógor, rokon, barát és jó szomszéd,
id. GAGYI IMRE
72 éves korában rövid szenvedés
után csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése 2019.
november 30-án, szombaton 14
órakor lesz a hagymásbodoni református temetőben, református
szertartás szerint. Virrasztás az
Alkony Kft.-nél 29-én, ma du. 5
órától. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (5516-I)
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„Megállt a szív,
mely élni vágyott, pihen a
kéz, mely dolgozni imádott.
Egy csoda volt,
hogy éltél, és
minket szerettél.
Nem haltál meg,
csak álmodni
mentél.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek.”
November 25-én volt az imádott édesanya, APA ILONA EMMA
szül. Bodó távozta 10., valamint augusztus 13-án a drága édesapa és közeli-távoli jó ismerős, APA SÁNDOR elhunyta 7. évfordulója.
Nyugalmuk legyen békés, emlékük áldott!
Szerető lányaik: Ica és Terike, unokájuk, Robi Hollandiából.
(23/5363)
„Nem dobog már a szív, mely a jóság
tükre volt,
Ajka sem szól többé, mert lezárt,
néma, holt.
Megállott a kéz, mely csak adott,
soha semmit nem kért, és el nem fogadott.” (Kosztolányi)
Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy
lehelet. Egy a reményünk, mely éltet és
vezet, hogy egyszer még találkozunk
veled!
Hogy egy édesanya milyen drága kincs, csak az tudja, akinek
már nincs. Emléke él és élni fog, amíg a szívünk a földön
dobog. Őrizzük a képét, mosolyát, hangját és minden mozdulatát.
Fájó szívvel emlékeztünk életünk legszomorúbb napján, november 28-án a pótolhatatlan, hűséges, szerető feleségre, önfeláldozó, drága jó édesanyára, a mezőfelei születésű NAGY
IRÉNRE halálának hatodik évfordulóján.
Bánatos férje, Jani, lánya, Irénke.
Akik ismerték és tisztelték, kérem, áldozzanak egy percet emlékére. (5494-I)
Kiket éveken át annyira szerettünk, nem lehetnek már
többé soha velünk. Testük a
földbe, lelkük az égbe szállt,
minket egy életen át elkísér
a gyász.
Sírig tartó fájdalommal emlékezünk VALICS BRIGITTABEÁTÁRA, aki december
1-jén már nyolc éve hogy itthagyott minket. Nyugodjon békében!
Édesanyja, édesapja, testvére, Cătălin és nagymamája. (5495)

Mély fájdalommal búcsúzom szeretett gyermekemtől,
KÁDÁR ISTVÁNTÓL
aki súlyos betegség után elhunyt. Temetése november 30án, szombaton 14 órakor lesz a
maroskeresztúri cinteremből.
Gyászoló édesapja. (5513-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, a kebelei születésű, jeddi lakos
FOGARASI IBOLYA
életének 70. évében rövid szenvedés után elhunyt. Felejthetetlen halottunktól 2019. november
30-án 14 órakor veszünk búcsút
a jeddi temetőben. Sohasem feledjük mosolygós tekintetét és
kedves szavait!
A gyászoló család. (5517-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mélyen együttérzünk kollégánkkal, Kis Zoltánnal szeretett ÉDESANYJA elvesztése
okozta mély fájdalmában.
Nyugodjon békében! Vigasztalódást kívánunk, őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. A Sumel
Electromureş és a Viva Com
Kft. munkaközössége.
(21732-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet
mondunk
mindazoknak,
akik
drága
halottunkat, PAŞCU
JÁNOST
utolsó útján elkísérték, sírjára
virágot helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak. Gyászoló szerettei.
(sz-I)
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TÁJÉKOZTATó

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között.

várjuk Önöket!

Nyilvános versenytárgyalás
helyiség bérbeadására

A marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) – Marosvásárhely, Gheorghe Marinescu utca 38., Maros
megye – zárt borítékos versenytárgyalást szervez a marosvásárhelyi Jeddi út 69. szám
alatti helyiség bérbeadására könyvesüzletnek.
A versenytárgyalás december 9-én 11 órakor lesz a MOGYTTE adminisztratív igazgatóságának épületében, Marosvásárhelyen, a Gh. Marinescu utca 38. szám alatt.
A részvételi feltételek az egyetem honlapján találhatók meg:
https://www.umfst.ro/universitate/directia-administrativa/serviciul-social/licitatiispatii-inchiriate.html
Bővebb felvilágosítás a 0265/215-551-es telefonon, 132-es mellék.

