2017. szeptember 22., péntek
LXIX. évfolyam
216. (19705.) sz.
Ára: 2 lej
(előfizetőknek 1 lej)

Lassan indult a kátyúzás

A közbeszerzés késlelteti a hatóságok munkáját

36 millió lej
a viharkárokra

A kormány csütörtöki ülésén határozatban fogadta el az ország nyugati
részét sújtó vihar által okozott károk
kijavítására szükséges összegek kiutalását, jelentette be Mihai Tudose miniszterelnök

____________4.
Járt-e Bolyai Farkas
a gernyeszegi
Teleki-kastélyban?
Tehát Bolyai Farkas a gernyeszegi Teleki-könyvtárnak ajándékozza a művét
és utána még két munkáját, igaz, dedikáció nélkül. Ez egy közvetlen bizonyíték, hogy Bolyai Farkas ott
járhatott, és ismerte, mennyire értékes
és jó hely a gernyeszegi bibliotéka.

____________5.
Angelina Jolie
filmjét nevezte
Kambodzsa

A közbeszerzéssel járó bonyodalmak, az
újabb és újabb határidők betartásának
kötelezettsége miatt augusztusban zárultak le a megyei utak korszerűsítésére
kiírt licitek, ezért az idén a Maros Megyei Tanács néhány hete tudta csak elkezdeni a munkálatokat. Helyenként
már be is fejeződött az aszfaltozás, kátyúzás, máshol pedig még hozzá sem
fogtak.

Menyhárt Borbála

Márton Katalin, a Maros Megyei Tanács útügyi igazgatóságának vezetője lapunknak elmondta, sajnos a bonyolult közbeszerzési
eljárás miatt nagyon megkéstek az idénre tervezett útkorszerűsítési munkálatokkal.
– A költségvetést későn fogadták el, Bukarestben is valamikor februárban, nálunk pedig
március 31-én. Amíg nincs költségvetés megszavazva, semmit nem tudunk elindítani – magyarázta a szakember. Mint mondta, a megyei
tanács összeállítja a dokumentációt, az felkerül

Fotó: Nagy Tibor (archív)

az elektronikus közbeszerzési rendszer (SEAP)
oldalára, de nagyon nehézkes az elektronikus
licit, előfordul, hogy egy nem megfelelőnek tartott megfogalmazás miatt visszaküldik a dokumentációt, ugyanakkor határidők sokaságát kell
kivárni. Emiatt csupán augusztusban zárultak le
az aszfaltozási munkálatokra kiírt licitek, és
szeptember elején tudtak nekifogni a munkának.
(Folytatás a 4. oldalon)

Gyűlnek az adományok a bözödújfalusi templom visszaállítására

Egyre nagyobb az adakozókedv

Mint ismeretes, a Bözödújfaluért Egyesület és az erdőszentgyörgyi önkormányzat által kezdeményezett adománygyűjtés
már két éve folyik, azonban most vált igazán aktuálissá, mivel
a tó vizét bizonyos munkálatok elvégzésének a szükségessége
miatt le kellett engedje a vízügyi hatóság. A munkálatokat követően egy, de akár két évbe is telhet, amíg a tó ismét feltelik
Menyhárt Borbála
vízzel, és jelentősen megkönnyítené az építők munkáját, ha addig legalább a templom alapjait megépítA Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
hetnék.
a következő munkakörbe:
Az újonnan épülő templom minden vallási felekezetet hivatott jelképezni, amely egykor az eláraszgépbeállító, gépkezelő
tott településen képviseltette magát. A tervek szerint
a tornyot és a templomhajót úgy építenék vissza,
Elvárásaink:
Amit kínálunk:
hogy
minimális legyen az eltérés az egykorihoz ké• megbízhatóság
• stabil, modern munkahely pest, és fontos, hogy az új épület látogatható lesz a
• pontosság
• állandó fejlődési lehetőség turisták számára, a tó partjától a templomig hídon
• lojalitás
• versenyképes bérezés
keresztül lehet majd eljutni. A torony kiállítások, a
• tanulékonyság
hajó falai által közrezárt tér pedig rendezvények
helyszíne lesz.
Az erdőszentgyörgyi önkormányzat lapunkhoz elElőny: műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos, juttatott
közleménye szerint egyre nagyobb az adafémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés
kozókedv, és egyre több emberhez jut el a
A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.
bözödújfalusi katolikus templom visszaépítésével
Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevő- kapcsolatos kezdeményezés, illetve az adományszolgálatán („Gyártás – gépbeállító” megjelöléssel) a Dózsa gyűjtés híre. A kezdeményezők a média kínálta leGyörgy utca 145/a alatt vagy Cserefalva 115. szám alatt, illetve hetőségekkel élve, főként az interneten keresztül
e-mailben: productie@surubtrade.ro. További információ a próbálják minél több emberhez eljuttatatni az üzenetet, ugyanakkor különböző eseményeken is
0745-043-920-as telefonszámon.
(Folytatás a 2. oldalon)
Bel- és külföldiek egyaránt felkarolják és anyagilag
támogatják a Bözödújfaluért Egyesület, valamint az
erdőszentgyörgyi önkormányzat kezdeményezését,
hogy visszaépítsék a víz alá került, majd három évvel ezelőtt összeomlott bözödújfalusi katolikus templomot.

Angelina Jolie First They Killed My
Father (Először az apámmal végeztek) című filmjét nevezte a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjára
Kambodzsa – írta hétfőn a The Hollywood Reporter.

____________6.
Ritka bélyegek

Százhetven éve, 1847. szeptember
21-én bocsátották ki a világ legértékesebb és legismertebb bélyegei között
számontartott kék és vörös Mauritiust.

____________15.

Sötét lista

Benedek István

Mindig is tudtuk, hogy csavaros a regáti szakik észjárása, de az már az elmebajjal határos fantáziára
vall, ha régóta holt adófizetőktől várnak vaskos summákat mindenféle osztogatásaik céljára. Márpedig ezt
komolyan gondolják.
A napokban elkészült ugyanis a pénzügyminisztérium hetek óta beharangozott feketelistája azokról a
bankokról, amelyek az utóbbi öt évben nem fizettek
nyereségadót. És ezt a listát a miniszter aláírásával be
is mutatták a szenátus gazdasági szakbizottságában.
Nem tudni, hányan szenvedtek ott maradandó egészségkárosodást nevetőgörcs folytán, amikor végigolvasták a listát, mely olyan bankok nevét is tartalmazza,
melyeket nem öt, hanem jóval több éve felszámolt a
csődbiztos, így már régóta nemhogy nyereség-, de
semmilyen adót nem fizetnek, mert megszűntek. Vannak frissebben bedőltek is a listán, no meg olyanok,
melyek az itt szereplő néven már nem viszik az üzletet,
mert időközben felvásárolták őket nagyobb pénzintézetek. Biztos a poén kedvéért szerepel a jegyzéken egy
olyan cég, amely a neve szerint ugyan bank, de a gyakorlatban csak egy autóvásárlási kölcsönöket folyósító
hiteltársaság. De ugye, a házi macska is rokona az
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 8 perckor,
lenyugszik
19 óra 20 perckor.
Az év 265. napja,
hátravan 100 nap.

Ma MÓRIC,
holnap TEKLA napja.
TEKLA: a Theokleia görög
név rövidülésével keletkezett.
Jelentése: Isten dicsősége.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. szeptember 21.

Esős idő

Hőmérséklet:
max. 170C
min. 80C

1 EUR

4,5987

100 HUF

1,4830

1 USD

1 g ARANY

3,8593
160,9047

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

19, 21, 27, 14, 18 + 4
14, 2, 38, 35, 17, 28
4, 32, 36, 8, 1, 24

Megyei hírek

NOROC PLUS: 0 6 0 2 6 1

SUPER NOROC: 0 0 8 0 4 7
NOROC: 8 8 5 1 8 7 8

Hőlégballon-fesztivál Vármezőn

A hét végén zajlik a vármezői hőlégballon-fesztivál, amelynek megálmodója, főszervezője a nyáron hunyt el tragikus
hirtelenséggel. Az idei fesztivál pénteken kezdődik és vasárnap zárul. A rendezvényre hazai és külföldi vendégeket
is várnak. Akik ki szeretnék próbálni a repülést, hívják a
0745-004-485-ös telefonszámot vagy jelezzék részvételi
szándékukat a lorincz.miklos@paradabaloanelor.ro e-mailcímen.

A lovasíjász – filmbemutató
és közönségtalálkozó

Vasárnap délután 6 órától a Kultúrpalotában kerül sor Kaszás Géza A lovasíjász című dokumentumfilmjének közönségtalálkozóval egybekötött bemutatójára az Eurázsia
Kincsei Egyesület és a Szent László Serege Egyesület
szervezésében. Jelen lesz Kassai Lajos világbajnok lovasíjász, a film főszereplője, Kaszás Géza, a film ötletgazdája
és rendezője, illetve Koszta Zoltán bőrpáncélkészítő, bőrműves. A vetítésre a belépés ingyenes, 17 órától bőrpáncél-kiállítás tekinthető meg.

Teleki Samu-emlékés teljesítménytúra

Szeptember 23-24-én az Erdélyi Kárpát-Egyesület Marosvásárhelyi Osztálya újra megszervezi a Teleki Samuemlékés
-teljesítménytúrát.
Kiindulópont
a
Görgényi-havasok lábánál fekvő Görgényüvegcsűr. A verseny egyaránt szól minden természetet szerető, túrázást,
bringázást kedvelő érdeklődőhöz, a fiatal és az idős korosztályhoz. A túra a Görgényi-havasok egyik legszebb részén halad végig: Szászpad, Jód-mező, Széles-tető,
Moica-mező, Belcsu-mező. A résztvevők négy különböző
hosszúságú szakasz közül választhatnak: 10, 20, 40 és
60 km-es túrák, valamint idén a gyalogtúrák mellett egy biciklis útvonalat is indítanak 55 km-es távon. Szeptember
23-án, szombat reggel 7 órakor Marosvásárhelyről Üvegcsűrre autóbusz indul, ami este 7 órakor tér vissza a
városba. Helyfoglalás a 0749-071-453-as telefonszámon.
Bővebb
információk
a
túra
honlapján
(http://ekemvh.ro/rendezvenyeink/teleki-tura),
Facebook-eseményoldalán: https://www.facebook.com/
events/2340892309469955 kaphatók.

Búcsú Csejden

Szeptember 24-én, vasárnap 12 órakor Csejden Szent
Gellért búcsús szentmisére kerül sor. A szentmisét és az
ünnepi szentbeszédet P. Bakó Pál ferences szerzetes
tartja.

Egy hónap előzetes

A Maros Megyei Törvényszék, helyet adva a Legfelsőbb
Semmítő- és Ítélőszék melletti ügyészség javaslatának,
a 3107/102/2017. számú dosszié ügyében szeptember 20án elrendelte O. A. és H. M. 30 napos előzetes letartóztatását, akiket kábítószer-kereskedelemmel vádolnak –
közölte a Sonia Deaconescu.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Egyre nagyobb az adakozókedv

(Folytatás az 1. oldalról)
képviseltetik magukat, önkéntesek téglajegyet értékesítenek és adományokat gyűjtenek.
A kezdeményezést már eddig sokan felkarolták, belföldről, külföldről egyaránt érkeztek felajánlások az egyesület
bankszámlaszámaira. Több, Bözödújfaluból elszármazott,
és jelenleg külföldön élő személy nagyobb összegekkel támogatta a nemes célt, de olyanok is adományoztak, akiknek semmiféle kötődésük nincs az elárasztott településhez.
Csibi Attila-Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere elégedett az eddig beérkező adományokat illetően, véleménye
szerint jó ütemben halad a gyűjtés, és a továbbiakban is
számítanak az adakozó kedvű emberekre, akik fontosnak
érzik, hogy Bözödújfalu emlékének az
életben tartását egy évszázadokig még
stabilan álló templom biztosítsa. Az
egykori falu lakóinak és leszármazottjaiknak adományai mellett érkeztek
felajánlások olyanoktól is, akik átérzik
Bözödújfalu szellemét és azt a veszteséget, amellyel az ott lakók egykor
szembe kellett nézzenek. Ugyanakkor
több magyarországi település önkormányzata is úgy érezte, hogy segít
megvalósítani ezt az álmot. Az Erdőszentgyörgy Facebook-oldalon rögzített bejegyzésként tüntetik fel azokat,
akik nevüket vállalva adományoztak
kisebb-nagyobb összeget. De ugyanilyen hálásak a névtelen adományozóknak is.
Az adománygyűjtés korántsem
zárul le, hisz még hiányzik egy jelen-

Hétvégi sportműsor

tős rész a megvalósításhoz. Ehhez további önzetlen segítséget várnak magánszemélyektől, intézményektől, vállalkozóktól egyaránt. A Rhédey-kastélyban és a kőrispataki
szalmakalap-múzeumban kihelyezett adománydobozok
mellett az egyesület számlájára is átutalható a felajánlott
összeg, legyen az lej, forint vagy euró:
BANCA TRANSILVANIA – TÂRGU MURES
ASOCIATIA BOZODUJFALERT, COD CLIENT
257338, SWIFT: BTRLRO22
HUF RO86BTRLHUFCRT0257533801
EUR RO73BTRLEURCRT0257533801
RON RO26BTRLRONCRT0257533801.

A labdarúgó 1. liga
12. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

LABDARÚGÁS. A 2. ligás bajnokság 9. fordulójában a Marosvásárhelyi ASA a Bukaresti Metaloglobus
vendége lesz.
A 3. liga V. csoportjának 5. fordulójában: ma 17 óráSzeptember 22., péntek:
tól: Medgyesi Gaz Metan II – Szászrégeni Avântul;
* 20.30 óra: USK Craiova – Voluntari FC
szombaton 17 órától: Radnót SK – Kolozsvári CFR II.
Szeptember 23., szombat:
A Maros megyei 4. liga 5. fordulójának műsora: Me* 20.30 óra: Concordia Chiajna – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
zőméhes – Marosvásárhelyi Atletic, Marosludas –
Ákosfalva, Nagysármás – Dános, Marosvásárhelyi Gaz OSK
Szeptember 24., vasárnap:
Metan – Marosvásárhelyi MSE (meggyesfalvi pálya),
* 15.00 óra: Bukaresti Juventus – Medgyesi Gaz Metan
Nyárádszereda – Náznánfalva, Marosoroszfalu – Kuty* 17.30 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Temesvári Poli
falva, Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor – Szováta. VaACS
lamennyi mérkőzés szombaton 11 órakor kezdődik.
* 20.30 óra: Bukaresti FCSB – Bukaresti Dinamo
KÉZILABDA. Az A osztályú női kézilabda-bajnokSzeptember 25., hétfő:
ság B csoportjának 2. fordulójában: Marosvásárhelyi
* 18.00 óra: Botoşani FC – Konstancai Viitorul
Olimpic – Brassói Corona (ma 18 órától, helyszín: kövesdombi Liviu Rebreanu általános iskola sportterme);
* 20.30 óra: Astra Giurgiu – Kolozsvári CFR
Köröskisjenői Körös – Marosvásárhelyi Maros (hétfő,
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Tele16 órától).
kom Sport és a Look TV/Plus.

RENDEZVÉNYEK

Régi autók európai fesztiválja

Az EOF Oldtimer Club szervezésében péntektől vasárnapig zajlik az 5. európai oldtimer és youngtimer fesztivál. A
járművek pénteken délután 4 órakor érkeznek a marosvásárhelyi Ligetbe, az oldtimerek és youngtimerek versenye
este 8 órakor kezdődik. Szombaton délelőtt 10 órától is a
Ligetben tekinthetők meg az autók. Felvonulásuk déli 12
órakor kezdődik, ezt követően Vármező felé veszik az
irányt. Vasárnap délelőtt 11 órakor Szovátán, a Medvetónál állítják ki az autókat.

Őszi hálaadás és harangszentelés

Ma, szeptember 22-én a nyárádszeredai unitárius templomban az Imreh Jenő mezőkölpényi református lelkész
által irányított ifjúsági zenekar lép fel az őszi hálaadás
előtti zenés áhítat alkalmával. Szeptember 23-án, szombaton délelőtt 11 órától harangszentelési szertartásra
kerül sor Bálint Benczédi Ferenc püspök szolgálatával,
valamint a Duxbury UUCH testvérgyülekezetből érkező és
hollandiai vendégek részvételével.

Sikeres idősek gálaestje

Sikeres idősek gálaestjére kerül sor szeptember 30-án 16
órakor a szászrégeni Eugen Nicoară Művelődési Házban
az idősek nemzetközi napja alkalmából. Az első alkalommal megszervezett rendezvényt a polgármesteri hivatal
és a helyi tanács, a szászrégeni nyugdíjasok ligája valamint segélyegyesülete szervezi. A belépés ingyenes.

Gyöngykoszorú Mezőbándon

Október elsején Gyöngykoszorú-találkozót tartanak Mezőbándon. A részt vevő csoportok 11.30 órakor vonulnak
végig a falun, majd 12 órától istentiszteletre kerül sor. Az
előadás 13 órakor veszik kezdetét, majd 17 órától táncház lesz. A Gyöngykoszorú-találkozót a mezőbándi református egyházközség, a Csipkebogyó tánccsoport és a
Pro Bánd Egyesület szervezi. Támogatók a Bethlen
Gábor Alapítvány, a Maros Megyei Tanács és a Pig Band.

Ünnepség az idősek napja
alkalmából

Az idősek nemzetközi napja alkalmából a Nyugdíjasok
Országos Szövetségének Maros megyei szervezete október 3-án ünnepséget szervez tagjai számára. A rendezvényre szeptember 22-étől lehet feliratkozni az egyesület
székhelyén, a Bolyai utca 36. szám alatt, naponta 10-13
óra között.

Évnyitó délután
a Tálentum Alapítványnál

Változatos tevékenységekkel várják az óvodás és kisiskolás gyermekeket a Tálentum Alapítvány évnyitóján szeptember 27-én, szerdán délután 5 órától. Az ovisokat
zenés, táncos vigasságra, rajzoló-festegető kreatív „művészkedésre”, barkácsolásra, a játékkuckó szerepjátékaira, gyermektornára hívják. A Törpingáló Klubban az
iskolások ismerkednek a különféle grafikai, festészeti és
szobrászati technikákkal, kísérleteznek az anyagokkal,
színekkel és formákkal. Lesz ritmikus torna – modern
tánc tevékenység is. A részvétel ingyenes. Érdeklődni
lehet a 0740-428-799 telefonszámon vagy az alapítvány
székházában, a Vihar (Furtunei) utca 13. szám alatt, a
Hadsereg tér (oroszpiac) mellett.

2017. szeptember 22., péntek ____________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

A túlzott bürokrácia és központosítás megfojtja
Romániát

Romániát megfojtja az a túlzott bürokrácia és központosítás, ami a kohéziós alapokból finanszírozott,
európai uniós pályázati rendszert itthon körülveszi
– jelentette ki csütörtökön dévai sajtótájékoztatóján Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselője.

Hogy Románia ennyire késlekedve és lassan hívja le a
2014-2020 költségvetési időszakban elérhető uniós alapokat,
nemcsak az Európai Parlament regionális fejlesztési bizottságának (REGI) tagjait tölti el aggodalommal, hanem az egész
európai törvényhozást, annál is inkább, hogy „valóságos háború” várható a 2020 utáni költségvetés kapcsán, mutatott rá
a képviselő. „Brüsszelben elsősorban azoknak okoz Románia
aggodalmat, akik a kohéziós politika fenntartása mellett vannak. Ugyanis az EU-ban már vannak olyan hangok, melyek a
kohéziós politika költségvetésének csökkentését vagy teljes
felszámolását kérik, annak következtében, hogy az EU büdzséje 7-8 százalékkal lesz kisebb a Brexit miatt. Románia
gyenge teljesítménye az uniós alapok felhasználása terén épp
azoknak a malmára hajtja a vizet, akik a kohéziós politika
ellen vannak” – hangsúlyozta Winkler Gyula.
Az EP-képviselő szerint a REGI-bizottság Kolozs megyei
látogatása, melyen póttagként ő is részt vett, kettős célt szolgált: elsősorban figyelmeztetni a hatóságokat, hogy mennyire
gyenge az uniós alapok felhasználási szintje, másodsorban
megérteni, hogy mi vezetett ehhez a rossz eredményhez. „Az
első következtetés, amit levontak az, hogy a túlzott bürokrácia
és központosítás megfojt bennünket. (…) Az európai uniós
pályázatokkal kapcsolatos bürokrácia 30 százaléka Brüsszelnek, 70 százaléka Bukarestnek köszönhető, erre hívta fel a figyelmét a romániai hatóságoknak Joachim Zeller kollégám,
aki a REGI-bizottság küldöttségét vezette. Az Európai Parlamentben elfogadott kohéziós politikára vonatkozó törvénykezés 270 oldal, az Európai Bizottság szabályzata mintegy
2000 oldal, míg a Bukarestben hozott szabályok 15000 oldalt
tesznek ki. (…) A látogatáson a polgármestereknek is felvetettük a bukaresti hatóságok túlzott központosításának problémáját, ők elmondták, hogy olyan is volt, hogy 5000 oldalas

dokumentációt állítottak össze egy-egy projektre, és gyakran
megtörténik, hogy miután az Bukarestbe kerül, még ilyenolyan pótlásokat kell elkészíteniük, mert valamelyik típusnyomtatványt nem töltötték ki helyesen. Ezt a problémát
például ki lehetne küszöbölni, ha elektronikusan kellene feltölteni a dokumentációt, és ha csökkentenék a különböző engedélyeket és egyéb fölösleges papírok számát” – magyarázta
Winkler Gyula. Szerinte Romániának minél hamarabb fel kell
számolnia a bürokráciát és a centralizációt ahhoz, hogy valóban hatékonyan tudja felhasználni a rendelkezésére álló európai uniós alapokat. „A pénznek helyi szintre kell eljutnia,
mert a közösségek fejlesztési igényeit legjobban helyi szinten,
a megyei és helyi önkormányzatok ismerik” – emelte ki
Winkler Gyula.
Az EP-képviselő elmondta, hogy Romániának csak most
augusztusban sikerült akkreditáltatnia az utolsó három irányító hatóságot, és a bizottsággal megkötött partnerségi
egyezményben szereplő 36 előzetes feltételből öt esetében is
elmaradása van, pont a legfontosabb területeken: közlekedés,
közbeszerzés, innováció és kutatás, hulladékgazdálkodás,
közigazgatás. „A 2007-2013 közötti költségvetési időszakban
a Románia rendelkezésére álló uniós források 90 százalékát
nagy nehezen sikerült felhasználni. Kétmilliárd eurót vesztettünk a közlekedési és környezetvédelmi programokkal, mindkettő a legcentralizáltabb ágazati operatív programok között
volt Romániában. Most nagyon rosszul állunk. A költségvetési időszak felénél a rendelkezésünkre álló 23 milliárd eurós
alapnak alig 8 százalékát használtuk fel. Valamivel jobban állunk a leszerződött pályázatokkal, a rendelkezésre álló alapok
20 százalékát leszerződték, ez 4,5 milliárd eurót jelent, de ez
még mindig nagyon kevés” – hívta fel a figyelmet Winkler
Gyula, rámutatva, hogyha ez továbbra is így halad, Romániának és az országot képviselő európai parlamenti képviselőknek nehéz lesz fenntartani az EU következő költségvetéséről
szóló vitában még azt az álláspontot is, hogy maradjon a jelenlegi szinten a Románia rendelkezésére álló uniós pénzalap,
annak
növelése
pedig
szóba
sem
jöhet.
(közlemény)

Decentralizálná az adófizetést
az RMDSZ

„Az RMDSZ ma iktatta a parlamentben azt a törvénytervezetet, amelynek célja végérvényesen megoldani, hogy a közepes vállalkozások ne az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal
regionális központjaihoz tartozzanak, hanem a székhelyük
szerinti adóhivatalban fizethessék be az adót: egy Maros megyei vállalkozónak ne Brassóba kelljen mennie, egy Szatmár
vagy Bihar megyei vállalkozó ne Kolozsváron intézze adóügyeit. Jogszabály-kezdeményezésünk a pénzügy decentralizálását szolgálja, azt szorgalmazza, hogy a szubszidiaritás
elvének megfelelően az intézmény legyen minél közelebb a
polgárhoz” – nyilatkozta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi
frakciójának vezetője tegnap, azt követően, hogy a szövetség
beterjesztette a parlamentben a közepes vállalkozások adóbefizetését megkönnyítő törvénytervezetét.
Cseke Attila elmondta, a hatályban lévő adóeljárási törvénykönyv kivételként lehetőséget teremt arra, hogy a közepes vállalkozások az adóhivatal regionális központjaiban
fizessék be az adót. „Ez nem kötelező érvényű, hanem csak
egy lehetőség. Az adóhivatal azonban mégis úgy döntött, megfosztja a megyei pénzügyi igazgatóságokat azon hatáskörüktől, hogy a megyében működő közepes vállalkozások

adóügyeivel foglalkozhassanak. Ennek következtében tavaly
és idén is több száz kilométert kellett utazniuk a vállalkozóknak, hogy befizethessék adójukat. Az átszervezés előtt minden
közepes vállalkozásnak saját megyéjében kellett ügyeit intéznie, és ez így volt rendben. Az RMDSZ többször tiltakozott a
burkolt centralizálás ellen, de az adóhivatal kitart a közepes
vállalatok számára kedvezőtlen eljárás mellett. Ezért a szövetség úgy határozott, törvénytervezetet dolgozunk ki, amely
egyértelműen kimondja, hogy a közepes vállalkozások esetében az egyetlen eljárás, hogy a székhelyük, illetve másodlagos
székhelyük szerinti megyében fizessenek adót.”
A szenátusi frakcióvezető szerint a jelenleg alkalmazott
adóbegyűjtési eljárás, amellett, hogy bebizonyosodott alacsony hatékonysága és fölöslegesen más megyébe sétáltatja a
közepes vállalkozókat, azért sem kedvező, mert torzít egyes
pénzügyi statisztikákat. Az adóbevételek ugyanis nem annál
a megyénél szerepelnek, ahol megtermelték, hanem ahol befizették azokat.
Az RMDSZ jogszabálytervezetét előbb a szenátus tárgyalja, majd végső döntéshozóként a képviselőház.
(közlemény)

Oroszország a kommunikációs különcsatornán figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy meg
fogja torolni, ha a szíriai ellenzék tüzet nyit az orosz
különleges egységekre és a damaszkuszi kormány
erőire – jelentette be Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője csütörtökön Moszkvában.

is aknavetőkkel és sorozatvetőkkel végrehajtott támadás érte
az SDF és az amerikai különleges egységek ellenőrizte területekről. Mint mondta, az SDF fegyveresei az Eufrátesz keleti
partján akadálytalanul elvegyülnek az IÁ erőivel, és az orosz
felderítő drónok az elmúlt héten egyetlen alkalommal sem észleltek fegyveres összecsapást közöttük.
Konasenkov arról számolt be, hogy a szíriai kormányerők
deir-ez-zóri sikerére válaszul az Egyesült Államok vezette
nemzetközi koalíció és az SDF felhagyott a Rakka felszabadítására indított hadművelettel. Az orosz felderítő eszközök
észlelték, hogy az SDF erőit Deir-ez-Zór tartomány északi területeire csoportosítja át – közölte.
A tábornok elmondta, hogy a szíriai kormányhadsereg Deirez-Zór városának már 85 százalékát elfoglalta, és a települést
a jövő héten teljesen fel is fogja szabadítani. Szavai szerint a
kormányerők az elmúlt éjszaka során 16 négyzetkilométert és
két települést „tisztítottak meg a terroristáktól” az Eufrátesz
nyugati partján. (MTI)

Nő az orosz–amerikai feszültség Szíriában

Konasenkov közölte, hogy Deir-ez-Zórnál a szíriai kormányhadsereg mellett orosz kommandósok is részt vesznek
az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet fegyvereseinek megsemmisítésében.
„Ezért a kommunikációs különcsatornán kemény hangnemben közöltük az Egyesült Államok fegyveres erői al-udeidi
(katari) parancsnokságának képviselőjével, hogy haladéktalanul el fogjuk fojtani a tűznyitás minden kísérletét azokról a
területekről, ahol a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) fegyveresei tartózkodnak” – mondta.
A tábornok szerint a szíriai kormányerőket két alkalommal

Ország – világ
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Üres bőrönd miatt állt le
a forgalom

Egy benzinkút közelében hagyott gyanús kerekes
bőrönd miatt bénult le a forgalom Marosvásárhelyen.
A bőröndöt az 1918. December 1. út és a Segesvári
út kereszteződésében levő benzinkút közelében találták, és emiatt 50 perces forgalmi dugó alakult ki.
A forgalom korlátozását követően egy pirotechnikus
csoport átvilágította a csomagot, amelyről kiderült,
hogy üres. A beavatkozás semmilyen összefüggésben nem volt a Marosvásárhelyen zajló Maris 17 terrorelhárítási gyakorlattal, amelyet a román
csendőrség szervezett a napokban. (Agerpres)

Vihar helyett lehűlés jön

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) visszavonta a korábban kiadott, csütörtökön 21 óráig érvényes, sárga színű viharjelzést, ehelyett lehűlésről
szóló időjárás-előrejelzés lép érvénybe pénteken 20
óráig. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy
az évszakhoz képest hideg időre kell számítani főként a Kárpátokon belüli tájakon, ahol a nappali
csúcshőmérséklet 14–18 Celsius-fok között alakul.
A magas hegyvidéken vegyes csapadék várható.
(Mediafax)

Adományokat gyűjtenek
a magyarországi reformátusok

Adománygyűjtést hirdet a vasárnapi erdélyi vihar károsultjai javára a Magyarországi Református Egyház
(MRE). Az MRE kommunikációs szolgálata csütörtökön az MTI-vel közölte: a viharban, amelynek
nyolc halálos áldozata és több mint százharminc sérültje van, több templom is megrongálódott. Ledőlt
az igazfalvi és a harói templom toronysisakja, megsemmisült a sztánai templom tetőhéjazatának jelentős része, valamint viharkár érte a zsibói, az
apanagyfalui és az egeresi templomot is. Kató Béla
erdélyi, illetve Csűry István királyhágómelléki református püspök tájékoztatása szerint a felsoroltak
mellett több épület, templom, parókia és villanyvezeték is megrongálódott a tomboló szélben – olvasható a közleményben. (MTI)

Haderőfejlesztésről tárgyaltak

Románia gyorsítani kívánja az eszközbeszerzést a
haderőfejlesztési tervben – erősítette meg szerdán
Washingtonban Mihai Fifor. A védelmi miniszter részt
vett az American-Romanian (Am-Ro) Business Council egyesület ülésén, amelyen jelen voltak az amerikai védelmi ipar képviselői is. A védelmi
minisztérium csütörtöki közleménye szerint Mihai
Fifor közölte: a parlament memorandumban hagyta
jóvá a beszerzési program elkezdését, amelynek
minden pontja százmillió eurónál nagyobb értékű tételt tartalmaz, köztük Patriot típusú légvédelmi rakéták beszerzését is. A felek megegyeztek abban,
hogy keresik az együttműködés bővítésének lehetőségeit, amelynek mentén a román ipar modern technológia és know-how birtokába jut. (Agerpres)

Sötét lista

(Folytatás az 1. oldalról)
oroszlánnak, mégsem illik nagyragadozónak hívni. És
persze olyan bank is van ezen a listán, amelyik egy nappal azután, hogy az információ egy mérvadó hírportálon nyilvánosságra került, cáfolt, bemutatva, hogy volt
ám nyereségük az utóbbi években.
Azt eddig is tudtuk, hogy a pénzügyi tárca jelenlegi
gazdáját nem a lángelméje röptette a bársonyszékig, de
ez a lista bizonyítja, hogy az utóbbi szűk három évtized
kormánytagjainak észranglétráján kirobbanó eséllyel
pályázik a sereghajtó helyre. Amúgy ha a bankok profitadójának elmaradásáért akarna valakit ledorongolni,
arra elég lenne egy tükör is, mert emberünk a minisztériumba kerüléséig, azaz idén tavaszig a nagy adófizetők
ügyosztályát vezette évekig az adóhatóságnál. Már
onnan kellett volna legyen egy hasonló listája, de nem
becsődölt cégekkel, hanem valódi adósokkal, netán az
ezek tartozásainak behajtását célzó ötletekkel is. De
hogy várjunk ilyesmit valakitől, aki a nevét adja egy
ilyen firkálmányhoz? Mert ennek a listának a készítői
képtelenek különbséget tenni megszűnt és működő
cégek, bankok és más szabályrendszer szerint működő
pénzintézetek között is. A reálgazdaságban ilyen szintű
szakikra egy vegyesbolt kasszagépének kezelését rábízni
is életveszélyes lenne az illető kereskedés számára. De
a mostani kormánytöbbség szerint a pénzügyminisztérium emberei az államkassza és az adófizetők sorsának
intézésére alkalmasak. A lista láttán meg a bankok – a
tisztességestől az adókerülőig – röhöghetnek a markukba, mert ilyen hozzáértő kormányzat mellett tényleg
azt csinálhatnak, amit úri kedvük diktál.
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Lassan indult a kátyúzás

(Folytatás az 1. oldalról)
– A szerződések alapján legtöbb
hatvan nap áll a kivitelezők rendelkezésére, hogy új aszfaltszőnyeggel
borítsák az előírt szakaszokat, tehát
ha az időjárás engedi, október végére be kellene fejezni a munkálatokat. Idén összesen 42 kilométer
megyei útra kerül új aszfaltszőnyeg. A megye hét övezetre van felosztva, és általában mindenik
zónában próbálunk 8–9 km aszfaltot leteríteni. A segesvári övezetben
idén nem tervezünk aszfaltozást,
mivel egy nagy volumenű uniós pályázat van folyamatban útkorszerűsítésre. Az aszfaltozás szakaszonként történik, bár kényelmesebb lenne, ha adott útvonalon egyhuzamban
30
km-re
új
aszfaltszőnyeget húznánk, viszont
akkor egy évben csupán egy utat
tudnánk korszerűsíteni. Ezért úgy
osztottuk el, hogy mindenik övezetbe jusson 8-9 km. Az utak állapota függvényében felállítunk egy
prioritáslistát, minden övezetnek
van egy felelőse, az kimegy a helyszínre, felméri az állapotokat, és a
szőnyeg oda kerül, ahol a legtöbb a
gödör, vagy egymást érik a foltok –
fejtette ki a megyei önkormányzat
szakembere. A megyei utakat érintő
beruházásokra, javításokra idén
több mint 61 millió lejes költségvetés állt a rendelkezésre.
Jövőben időben kezdik a kátyúzást
Idén a kátyúzásokhoz is későn
láttak hozzá – mutatott rá Márton
Katalin. Tulajdonképpen egy évben
kétszer, tavasszal és ősszel kellene
kátyúzni, először a tél, a fagyok lejártával, majd ősszel, hogy télen a
hótakaró alatt éktelenkedő gödrök
ne okozzanak balesetet. Az idén elmaradt a tavaszi útjavítás, csak augusztus végén tudták elkezdeni a
kátyúzást is. Jövőben már nem lesz
gond, ugyanis idén megkötöttek
egy két évre szóló keretszerződést,
így áprilisban már el tudják kezdeni
a problémás szakaszokon a kátyúzást.
Nyárádremete környékén már befejezték, a nyárádszeredai övezetben
még nem kedték el az aszfaltozást
A megyei utak hét övezetre vannak felosztva: a szentkirályi, a
szászrégeni, a segesvári, a vámosgálfalvi, a mezősályi, a gernyeszegi
és a nyárádszeredai zóna.
Például a nyárádszeredai övezetben a Vásárhely–Nyárádszereda–
Sóvárad, valamint a Havadtő–
Nyárádszereda–Székelyhodos szakaszokon még el sem kezdték az
egyes részekre betervezett aszfaltozási munkálatokat. A gernyeszegi
övezethez tartozó Szászrégen–Nyárádremete–Szováta,
valamint
Nagyernye–Nyárádremete útvonalon pedig már befejezték az aszfaltozást a problémás szakaszokon. A
környéken több helyszínen kátyúzást is végeznek, például folyamatban van az Ernye–Remete útvonal

bizonyos részein a gödrök betömése, a Szászrégen–Nyárádrem e t e – S z o v á t a ,
Sáromberke–Faragó, Beresztelke–
Vajdaszentivány–Sárpatak szakaszokon viszont még neki sem
fogtak a betervezett kátyúzási munkálatoknak. Folyamatban van a
Marosvásárhely–Mezőbánd–Radnót vonalon az egyes szakaszok
aszfaltozása, a megyeközpontot
Marosszentkirállyal összekötő megyei út problémás részeire pedig
még ezután kerül új aszfaltszőnyeg
– derül ki az útügyi igazgatóság
által összeállított táblázatból.
A megyei tanács szakembere
megjegyezte, sok olyan megyei út
van, ami kövezett vagy földút.
Megpróbálják felleltározni azokat,
amelyek lakott területen vannak, és
apránként leaszfaltozni, de adódnak
helyzetek, ahol egyelőre nincs kilátás egy átfogó korszerűsítésre, viszont sürgősen kövezni kell, mert
nagyon rossz az állapotuk. Például
Vámosgálfalva–Szászbogács környékén egy 3 km-es szakasz, valamint a Bonyha–Gógán–Kund
zónában a Kundtól a megyehatárig
terjedő szakaszon kövezésre kerül
sor. Vécke–Magyarzsákod között is
kövezési munkálatokra volt szükség, ugyanis jókora gödrök tátongtak az úttesten, lassították a
haladást, a gyerekek nehezen jutottak el az iskolába.
Nem vette át az országos útügy
az Ákosfalva–Nyárádtő szakaszt
Érdeklődésünkre, hogy mi a
helyzet az Ákosfalvát Nyárádtővel
összekötő problémás útszakasszal,
ahol naponta teherszállító járművek
százai haladnak át és rongálják az
úttestet, Márton Katalin elmondta,
az Országos Útügyi Hatóság megígérte, hogy átveszik a szóban forgó
útszakaszt, viszont erre mégsem
került sor, arra hivatkoztak ugyanis,
hogy nem áll módjukban biztosítani
az út felújításához szükséges anyagiakat. Az igazgató rámutatott,
minden évben kátyúznak ezen a
szakaszon, és várták, hogy eldőljön, végül átkerül-e az országos
útügy alárendeltségébe vagy sem.
Jövőre, a költségvetés függvényében, remélhetőleg sikerül beütemezni, hogy a problémásabb
részekre új aszfaltszőnyeget húzzanak.
– Rengeteg teherszállító halad ott
át naponta. Ez az út 3 és fél méter
széles, nincs megfelelő alapja, és
lehetőségeink függvényében toldozzuk–foldozzuk, de a nagy terhelés miatt hamar tönkremegy. Azt is
figyelembe kell venni, hogy ha
meglesz az autópálya, akkor elvileg
ez az útszakasz tehermentesítve
lesz. Ugyanakkor lakott területről
lévén szó, nem jó megoldás, hogy
ráhúzzunk még két réteg aszfaltot,
mivel eléggé megemelné az út
szintjét – fejtette ki az útügyi igazgatóság vezetője.

A Frăţia Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége
(CNSLR) kéri a kormányt,
hogy tegyen le arra irányuló
szándékáról, hogy a munkáltatóról a munkavállalóra
hárítsa át a társadalom- biztosítási járulékok munkáltatói
részének kifizetését.

bevételeinek növekedését és a nyugdíjpontok emelését vonja majd maga
után. „Ezek a kijelentések nélkülöznek minden alapot mindaddig, amíg
nincs egy vázlatunk a jogszabályról,
és nem tudjuk még, hogyan akarják
összehangolni az adótörvénykönyvet
a 2017/153-as törvénnyel. Ha a két
kérdéshez – az állami alkalmazottak fizetése és a társadalombiztosítási járulékok kifizetésének átutalása a
munkáltató feladatköréből az alkalmazottéba – nem tartozik egyértelmű
módszertan, akkor rá fogunk jönni,
hogy a 2017/153-as törvény által már
biztosított béremelkedést gyakorlatilag megsemmisíti az az intézkedés,
hogy a munkavállalónak kell fizetnie
a társadalombiztosítási járulékokat!”
– idézi a közlemény a CNSLR – Frăţia elnökét, Leonard Bărăscut.
(Agerpres)

A tb-járulék-rendszer átalakítása
ellen tiltakozik a Frăţia

A szakszervezeti szövetség csütörtökön küldött közleményt az
Agerpres hírügynökségnek, amelyben elégedetlenségének ad hangot
amiatt, hogy a kormány nem tette
közzé a vitatott törvénytervezet vázlatát, noha a jogszabály alaposan megváltoztatná a romániai fizetések adózási
rendszerét. Az idézett dokumentum
szerint egyelőre semmi nem támasztja
alá a kormány állításait, miszerint az
említett intézkedés az adók hatékonyabb begyűjtését, az államháztartás

36 millió lej a viharkárokra

A kormány csütörtöki ülésén határozatban fogadta el az ország nyugati részét sújtó vihar által
okozott károk kijavítására szükséges összegek
kiutalását, jelentette be Mihai Tudose miniszterelnök. Sevil Shhaideh fejlesztési miniszter hozzátette, 36 millió lejt utalnak ki 10 megyének a
közérdekű intézmények helyreállítására. „Ahogyan ígértük, a mai kormányülés napirendi pontjai
közt szerepel egy határozat a javításokra szükséges összegek kiutalásáról” – nyilatkozta Mihai

Bál a Palotában

Tudose a csütörtöki kormányülés kezdetén. A kormányfő kérésére Sevil Shhaideh miniszterelnökhelyettes elmondta, hogy a beavatkozási alapból
36 millió lejt utalnak ki 10 megyének. 16 kórházat, 23 orvosi rendelőt, több mint 251 oktatási intézményt, rendőrőrsöt, templomot és egyéb
közérdekű intézményt újítanak fel. A fejlesztési
miniszter hozzátette, a károk teljes felmérését követően kiegészítik a felújításokhoz szükséges öszszegeket. (Agerpres)

Átváltozik a nagyterem

Nemrég adtunk hírt arról, hogy november 7-én
bécsi bálok hangulatát idéző eseménynek ad otthont
a marosvásárhelyi Kultúrpalota. A Mercur Egyesület
szervezésében megvalósuló egyedi rendezvényen a
zenéé és táncé lesz a főszerep, de ismerkedni, társalogni is adódik alkalom. A legújabb részletekről tegnap tájékoztattak a szervezők.
Az esemény legnagyobb újdonságát a Palota nagytermének átváltoztatása adja. Ez alkalomból egy hatalmas pódiumot szerelnek a széksorok fölé, így a
nézőtér a jelenlegi színpaddal egy szintre kerül, és az
egész helyiség egy óriási bálteremmé változik. A
Dance Art Sportklub több mint hatvan versenytáncosa
– a kezdő, haladó és senior korcsoport – mutatja be
itt lenyűgöző produkcióját. A táncosok Somodi Márton János és Somodi Katalin oktatók irányításával készülnek a fellépésre, előadásukat a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia zenekara kíséri. A közönség a
színpad kétoldalán helyezkedik el, és a bécsi, budapesti, temesvári hasonló rangos események mintájára
állva követi a produkciót. Ezáltal bizonyára még inkább sikerül átérezni a pillanat varázsát – véli Cristina Manoilă társszervező.

Az est színvonalát a továbbiakban olyan fellépők
emelik, mint Irina Iordăchescu szoprán, Mario Vasiliu
tenor, Cristina Tătar és Paul Moldovan versenytáncvilágbajnokok és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
művészei. A házigazda szerepét Virgil Ianţu ismert televíziós műsorvezető tölti be.
Az előadás három részből épül fel. A vendégeket
18.30-kor fogadják, ekkor 30 perces beszélgetés és
pezsgőzés kezdődik. A műsorszámok között, a szünetekben ízletes és szemnek is tetszetős, úgynevezett
kanapé minifalatokra és egy pohár borra várják a
nagyérdeműt, ekkor a társalgásra is újra lehetőség
nyílik.
A második szünet végét jelző gong a nagyérdeműt
hívja táncba. Függetlenül attól, hogy a földszintre, a
balkonra, a kakasülőre vagy a páholyba váltottak-e
jegyet a jelenlevők, valamennyiüknek a táncparketten
a helye. A bécsi bálok dallamait a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia művészei szólaltatják meg
Gheorghe Costin karmester vezényletével.
A belépőkről, a programról, a menüről, illetve a
báli viseletről a www.balulpalatului.ro honlapon találnak bővebb tájékoztatást az érdeklődők. (nszi)
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Oláh-Gál Róbert

Járt-e Bolyai Farkas a gernyeszegi Teleki-kastélyban?

Két dolog, amit illik megmagyarázni: hogy
ez miért érdekes; a másik: kit érdekel, hogy
járt-e a gernyeszegi Teleki-kasélyban Bolyai
Farkas?
Véleményem szerint azért érdekes, mert
tulajdonképpen a Bolyaiak kortársa és személyes ismerőse egyedül Teleki Domokos
(1810-1876) volt, aki állandó jelleggel a gernyeszegi kastélyban lakott; a Bolyaiak idejében vált tehát lakottá és így látogathatóvá a
kastély. A gernyeszegi kastélynak igen értékes könyvtára volt, amit aztán éppen Teleki
Domokos ajándékozott egyrészt az Erdélyi
Nemzeti Múzeumnak, másrészt a Székely
Mikó Kollégiumnak.
Talán erről a könyvtárról tudott Bolyai Farkas, esetleg János is. Az biztos, hogy Farkas
nagy tisztelettel tekintett az erdélyi magyar
arisztokráciára, általában politikailag konzervatív álláspontot képviselt és a fennálló társadalmi rendet tiszteletben tartotta. A
főnemességgel igyekezett a legjobb viszonyt
és kapcsolatot kialakítani. Tette ezt azért is,
mert ő maga sokat köszönhetett a magyargyerőmonostori báró Kemény családnak, és több
arisztokrata családdal baráti kapcsolatot ápolt.
Nemrég derült fény arra, hogy Bolyai Farkas
Koronkán, a Toldalagi-kastélyban is szívesen
látott vendég volt, így feltételezhetjük, hogy
ugyanilyen kedves vendége volt a gernyeszegi
Teleki-kastélynak is. Mire alapozom a véleményem? Két tárgyi bizonyítékkal: az első az a
dedikáció, melyet Bolyai Farkas írt a főművének, a Tentamennek egy példányába, melyet
a gernyeszegi bibliotékának ajándékozott:
„Hogy a hazai kimivelödésre adatul maradjon, az honnan lássék valaha, mennyire
haladott lessz: ezen két kötetet (az ezutániak
hozzáküldése ígérete mellett) a Gernyeszegi
Bibliothecanak ajánlja a Szerző.”1
Tehát Bolyai Farkas a gernyeszegi Telekikönyvtárnak ajándékozza a művét és utána
még két munkáját, igaz, dedikáció nélkül. Ez
egy közvetlen bizonyíték, hogy Bolyai Farkas ott járhatott, és ismerte, mennyire értékes
és jó hely a gernyeszegi bibliotéka.
A másik, közvetett bizonyítékom, hogy
mikor Bolyai Farkas gyűjtést végzett a Bécsben
rekedt Szabó János festőművész megsegítésére
és a hazautazásához szükséges pénz összegyűjtésére, akkor mind Teleki Domokostól, mind
Domokos édesanyjától, özv. Teleki Zsófia grófnőtől kért pénzt Szabó János részére.
Íme, a levélrészlet:
„Itt volt Wesselényi Jósefné, Bethlen Domokos s még többen, s éppen együtt ebéden;
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mondotta Kemény Pál, hogy menjek oda, s
írjak valamit; melyet én meg is tévén mindjárt
oda is vittem; de Kemény Simonné nem engedte, hogy meginduljon, félvén a kényes point
d’honneurre nézve. Mit írtam, küldöm úgy,
amint akkor hirtelen írtam. Ha megengedte
volna, egyszeribe jó summa gyűlt volna. Így
pedig neki bátorítottam magamat, s háromszor
is elmentem némely helyre, úgy mentem, mint
egy csatába courage-t véve, kivált olyanhoz,
akihez senki se mert menni, s adott olyan is,
aki Kemény Simonnénak, Kemény Pálnénak,
Gyárfásnénak is negatívát adott. Wesselényiné
adott húsz v. rhft. Teleki Domokosnak nem volt,
Szentgyörgyitől kért, de neki se volt, adott tízet,
Kemény Pál 30, Zeyk János 20, egy valaki 30
v. rhft. ígért. Bethlen Domokos nekem 50 rhftot, de előre képre a conto, s írást kívánt, ígértem is, de beteg lett falun s nem jött bé, azt
mondotta, hogy több ezer forintokra való munkája van; ígértek még, de semmi se jött; ezt általadtam K(emény) S(imon)nénak, tegnap
levitte, ad maga a Báróné is jó szívvel, s Szász
is bizonyoson, s megígérte nekem Kemény
László, hogy bizonyoson ád a conto a vécsi
képek közül néhánynak olajba való copizálásra; megkértem a Bárónét, s megírtam Szásznak s Vajdának, hogy sine mora küldjék, ha
kapnék még itt, én is küldeném. Teleki Domokos se mert az anyjához menni, azt mondotta,
hogy jobb, ha én menyek: megtettem, sokáig
viaskodtam, s mikor talán szinte nyertem, béjött a praesesné – megpróbálom még.”2
Valószínű, a levél megírása után sikerült
Bolyai Jánosnak pénzt szerezni Teleki Domokoséktól, mert a Magyar Nemzeti Múzeum
őriz egy szép litográfiát Szabó Jánostól,
amely Teleki Domokost ábrázolja.
Érdemes átolvassuk, hogy mit is ír a Wikipédia a Bolyaiak kortársáról, a szóban forgó
Teleki Domokosról:
„Széki Teleki Domokos gróf (Marosvásárhely, 1810. április 1. – Kolozsvár, 1876.
május 1.) a magyar országgyűlés szabadelvű
követe és a Magyar Tudományos Akadémia
tiszteleti tagja.
Teleki József gróf, főkormányszéki tanácsos és gróf Teleki Zsófia fia. Atyja 1817-ben
elhalálozván, nevelése az özvegy édesanyára
maradt, aki őt tizenegy éves korában a nagyenyedi főiskolába küldötte, ahol az alsóbb
osztályokban négy és fél évet, a felsőbbekben
négy egész évet töltött. A főiskolától 1829
őszén vett búcsút, és azután mint joggyakornok a marosvásárhelyi királyi ítélőtáblánál
töltött egy évet. 1830 őszén édesanyja részéről mint távollevők követe jelent meg a pozsonyi országgyűlésen. 1831-ben a pesti

Szerkeszti: Antalfi Imola

Gróf Teleki Kálmán mint házigazda bemutatja a Teleki-kastélyt a konferencia előadóinak

egyetemen jogi tanulmányait folytatta és ez év
végével itt is szigorlatot tett. »Ezen két év alatt
(írja jegyzeteiben) Magyarország legbecsületesebb államférfiainak társasága, kik közül
Széchenyi, elmerem mondani, pártfogására,
szívességére, sőt bizalmára is méltatott, bizonyára a legdöntőbb hatással voltak egész életemre«. 1832-ben Pest vármegyénél
tiszteletbeli jegyzőséget viselt. Ekkor itt történt
első nyilvános felszólalása, a vármegyei követek megválasztása alkalmával. A reform és
alkotmányos mozgalmak Erdélyben is tért
kezdvén nyerni, Teleki visszatért szülőföldjére
és az 1834. évet megelőző ébresztési kísérletekben élénk részt vett. 1836. szeptember 10én a Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagjának választotta (1855. április 19-én lett
az igazgatótanács tagja, 1861. december 20án pedig tiszteleti tag). 1837-ben ismét Küküllő vármegye küldötte az országházba. Az
1840-41. évi erdélyi országgyűlésre a részekbeli vármegyék is meghívatván, Zaránd vármegye választotta meg. 1841-ben neje
meghalt, ez idegrendszerét nagyon megviselte.
1841 végétől az erdélyi országgyűlésen mint
királyi hivatalos ismét részt vett. 1844 tavaszától késő őszig Szász Károly egykori kedves
tanára, most barátja társaságában Németországot és Angliát utazta be, és főfigyelmét a
nevelésügyi és mezőgazdasági viszonyok tanulmányozására fordította. Pozsonyba tért
vissza, és ott az országgyűlésen működött
1845 tavaszáig; ekkor hazatért Erdélybe,
hogy a rendszeres bizottságok működésében
részt vegyen. Ez év végén, Svájcon és Hollandián keresztül ismét Angliába utazott, ahol
néhány hónapi tartózkodás után, Franciaországon és Párizson át visszatért Erdélybe. Az
1846. évi erdélyi országgyűlésen az úrbéri
munkálatok megvitatása körül fejtett ki nagyobb tevékenységet. Az 1847. év végét és az
1848. év elejét a pozsonyi országgyűlésen töltötte; tavasszal (május 29.) az erdélyiben vett
részt. Ez év végén egészsége teljes megbomlása és idegrendszere elgyengülése visszavonulásra kényszerítette, »a vérözönnel járó
forradalomban nem találtam örömömet«,
írja, és a közélettől a szabadságharc után is
teljesen visszavonulva, mezei gazdaságának
és történelmi tanulmányainak szentelte életét.
1852-ben a székelyudvarhelyi református iskola részére 6000 forint alapítványt tett. A
Marosvásárhelyt lévő Teleki-könyvtár kéziratainak kivonatozására és regisztrálására
1851-ben szövetkezett Deák Ferenc királyi
táblai ügyvéddel, és mintegy nyolc évig dolgoztak együtt, tanulmányozva Erdélynek az
osztrák ház uralkodásától fogva lefolyt történeteit. E tanulmányoknak eredményei a ké-

sőbb megjelent munkái. Ez időben a legtöbb
idejét Gernyeszegen töltötte, a téli háromnégy hónapot Kolozsvárt, és az alkotmányos
érzésű polgárok által az ország egyik vezérének tekintetett. Az erdélyi múzeum megalakításában gróf Mikó Imrével együtt
dolgoztak. 1861-ben a gyulafehérvári konferencián megjelent, és ez időtől fogva ismét
élénk részt vett a politikában, mely tevékenysége úgy szólva élete végső órájáig tartott.
Ugyanezen évben részt vett a magyar országgyűlés felső tábláján és remek beszédet mondott az unió érdekében. 1864-ben a magyar
orvosok és természetvizsgálók nagy gyűlésének volt az elnöke Marosvásárhelyt. 1866ban Marosszék küldötte fel Pestre, mint
képviselőt és az is maradt 1875-ig. Meghalt
1876. május 1-jén Kolozsvárt. A Magyar Tudományos Akadémiában 1881. február 28-án
Deák Farkas tartott fölötte emlékbeszédet.”3
Teleki Domokosról azért is érdemes megemlékezni, mert báró Eötvös József kultuszminiszter őt kérte meg, segítsen abban, hogy
a marosvásárhelyi református kollégium tulajdonában lévő Bolyai-kéziratokat szállítsák
fel a Magyar Tudományos Akadémiára, átvizsgálás céljából. Ezt Teleki Domokos –
mint a református egyházkerület államgondnoka – meg is tette. Sőt, Teleki Domokos levelezett is a Bolyai-kéziratok ügyében, és
Arany János is írt neki. Teleki Domokosnak
rövid ideig titkára volt a később nagy irodalomkritikussá lett Gyulai Pál, Arany János és
Mentovich Ferenc közeli barátja.
E sorok írója ezzel a témával tartott előadást
2017. szeptember 8-án a gernyeszegi Telekikastélyban megrendezett Kastélyok és mágnások c. második konferencián. A konferencián
még Nemes Gyula történész báró Bálintitt József (1851-1922) társadalmi és irodalmi tevékenységét mutatta be, dr. Orbán János Építkező
Telekiek, dr. Kálmán Attila Erdélyi arisztokraták Budapest társasági életében az 1920-as
évek első felében, Magyarósi Imola és Lakatos
Csilla Felújítás és múzeum kialakítása a miklósvári Kálnoky-kastélyban, Tánczos Katalin
A válaszúti Bánffy-kastély és kert helyreállításának terve címmel tartott előadást.
IRODALOM: Csikós Júlia: A Székely Mikó

Kollégium könyvgyűjteményei
1
Csikós Júlia: A Székely Mikó Kollégium
könyvgyűjteményei http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_szekely_miko_kollegium_konyvgyujtemenyei
2
Bolyai Farkas levele Szabó Jánoshoz, Marosvásárhely, 1829. január 1., közölte Benkő Samu: Bolyailevelek, Kriterion, Kolozsvár (új kiadás), 2002. P. 166.
3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Teleki_Domokos_(történész); Forrás: Szinnyei József (1909)
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A természet kalendáriuma (CCLXXIII.)

alatt nagy kiterjedésű vízóceánt fedezett fel.
A víz pedig tudvalevőleg a földi élet bölcsője…
A kutatók azért döntöttek a becsapódás
mellett, hogy földi eredetű életszenny véletlenül se kerülhessen a Szaturnusz-holdak bármelyikére.
Ma még a nappal hosszabb, mint az éjszaka, de már sötétülnek a nappalok. Szeptember 24-én az éjszaka hossza tavasz óta
először haladja meg a nappalét. Szent Móric
napja. Móric (Mauritius) katonaszent Róma
keresztény hitű thébai légiójának parancsnoka volt. Galliában, 287-ben, császári parancsra végezték ki hitéért összes katonájával
együtt. A szerecsen bőre színét nevében
hordja. A görög mauron feketét jelent. Míg
katonaszent társa, az aranyhajú György a világosság győzelmét hirdeti márciusban, fél év
távolában Mór az őszi elmúlást.
A monda szerint Mórnak a Szent Kereszt
szögével ékesített lándzsáját Szent István
nászajándékba kapta Ottó császártól. Szent
Móric Gizella királyné nemzetségének volt
patrónusa, s István a bakonybéli monostort
az ő tiszteletére alapította.
Az iskolakezdéssel érkező őszi esők hangulata is emlékét idézi. Benne szunnyad aggodalmunk is a vásárhelyi egykori II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium léte iránt.

Kiss Székely Zoltán

Egy hete, szeptember 15-én, itteni idő szerint 14 óra 54 perckor, több mint 120 ezer
km/óra sebességgel alámerült a Szaturnuszba
a bolygót több mint egy évtizeden át közelről
kutató, az élet lehetőségeit is kereső Cassini
űrszonda. (A gázbolygó átlagsűrűsége mindössze 0,687 gramm köbcentiméterenként,
ami még a víz sűrűségénél is kisebb.)
A Szaturnuszt vizsgáló Cassini–Huygens
űrszonda közel húsz éve, 1997. október 15én indult. A Cassini a NASA szondája, a
Huygens pedig az Európai Űrügynökségé.
305 éve, 1712. szeptember 14-én költözött
a csillagvilágba Giovanni Domenico Cassini (nem olasz s nem francia, hanem) niçois
(!) csillagász. Korszakalkotó észlelései között
– először észlelte a Jupiter holdjainak árnyékát az anyabolygón, ő az állatövi fény első
leírója – szerepel a Szaturnusz 4 holdjának, a
Iapetusnak, a Rheának, a Tethysnek és a Dionénak, valamint a Szaturnusz gyűrűjében a
kör alakú, róla elnevezett, Cassini-résznek a
felfedezése. A nevét viselő űrszonda a Szaturnusz körül keringve magát a bolygót és
gyűrűrendszerét elemezte.
Christiaan Huygens holland matematikus, fizikus és csillagász, aki 1656-ban szabadalmaztatta az ingaórát, sokat elmélkedett
a Földön kívüli élet lehetőségeiről. Ő élettől
hemzsegő univerzumot képzelt el. Róla kapta
Minden oly ünnepélyes, hallgatag,
nevét az az űrszonda, melynek feladata az
életnyomok kutatása volt a Szaturnusz rend– folytatom Tompa Mihály Őszi képekjészerében.Elsődlegesen a Titán hold részletes
helyszíni vizsgálatát végezte. Fedélzetén ma- ből az ötödikkel –
gyar műszerek – magnetométer és plazmaMint ahol haldoklót virasztanak...!
spektrométer – is helyet kaptak.
Ledőlök a bérc oldalára,
A páros 2004. július elsején állt pályára a
A fák között oly messze látok!
Szaturnusz körül. A Huygens szonda 2005.
S előttem feltűnnek kopáron
január 14-én leszállt a Titán addig ismeretlen
A tar sziklák s víz-szaggatások:
felszínére, ahol a földihez hasonló képződLám, lám! tavasszal a bérc oldalán:
ményeket – folyómedreket és eróziós térforVidám zöldet látott szemem csupán!
mákat – talált. De a Titánon víz helyett
metándús csapadék esik, metándús folyók,
Kedves helyemre alig ösmerek,
tavak és tengerek léteznek! A Szaturnusz
Néhány szál vessző a kerek bokor;
másik holdján, az Enceladuson a felszíne

Tolvajos tető – érzékeim próbálják utolérni az időt, mely kihúzódik a láthatárból

Itt leskelődtem a madár után,
Édes dalának csattogásakor,
Hallám dalát, de fészkét nem lelém!
Most itt van az, – haraszttal tele lett...
Nem kell fészked, nem kell, jó kis madár!
Csak hozd még egyszer vissza éneked!...

Tompa kétszáz éve, 2017. szeptember 28án született. A Népregék, népmondák, A gólyához, A madár, fiaihoz, a Virágregék
költőjét Petőfi és Arany mellett mint a népies triumvirátus harmadik tagját emlegették.
Megbecsülése azonban hamarosan hanyatlani
kezdett, s a Nyugat korára szinte elfeledték.
Szimbólumértékű margitszigeti mellszobrának sorsa. A Pásztor János alkotta szobrot
1940-ben leplezték le. Öreg lantos mellékalak volt mellette. A szobrot 1945-ben lebontották. A sérült mellszobrot újrafaragták, de
már a mellékalak nélkül.
Szüret ideje kopogtat. Az idei augusztusi
melegek előbbre hozták az egész Kárpát-medencében.
Nem tűzijáték, lángoló színek:
latin mérséklet itt az alkonyat,
szelíd kék, hűvös szürke, súlyos sárga –
a kellékes lámpákat oltogat
és kontúrjukkal még egyszer feltárja
a kiábrándult, józan dombokat (…)

– kezdi Reménykedés egy pannón szőlőhegyen című, 1946-ban írt versét a 107 éve,
1910. szeptember 22-én született Faludy
György. Gondolatfüzérét jóval később így
folytatja a Monológ életre-halálra címűben:
Ittasan a föld egyszeri borától, (…)
Így lett világom szép. A csillagég
gobelinekkel tapétás múzeum,
a tér három dimenziója körben
élmény-bálákkal telt raktár, ahol
órám számlapja tizenkét személyes
terített asztal s másodperceim
nehéz mézcseppek csöppenései.
Így lettem én a föld szerelmese…

Angelina Jolie First They Killed
My Father (Először az apámmal végeztek) című filmjét nevezte a legjobb
idegen
nyelvű
film
Oscar-díjára Kambodzsa – írta hétfőn a The Hollywood Reporter.
Az amerikai filmsztár és rendező
kambodzsai állampolgársággal is
rendelkezik, egyik gyermekét Kambodzsában fogadta örökbe, és rendezőként
jegyzett
negyedik
játékfilmjét az ázsiai országban forgatta helyi színészekkel.
„Mindannyiunknak, akik ezen a
filmen dolgoztunk, nagyon sokat jelent ez a nevezés” – fogalmazott
Jolie közleményében.
A First They Killed My Father
című film Loung Ung kambodzsai
író memoárja nyomán készült. A
szerző, aki a vörös khmerek népirtásának egyik túlélője volt, könyvé-

ben saját gyermekkori élményeit
elevenítette fel. A film így egy gyermek szemszögéből idézi fel a tragikus korszakot. A főszerepet
Angelina Jolie amatőr gyerekszereplőre bízta, aki elismerő kritikákat kapott játékáért.
A kambodzsai Oscar-nevezésről
döntő bizottság hétfőn a filmet méltatva kiemelte, hogy szinte alig vannak benne párbeszédek, ám Jolie az
intenzív képi világgal is katartikus
hatást ér el, és egy olyan tragikus
korszakát idézi fel a történelemnek,
amelyet sokan inkább felednének.
Az alkotást már vetítik a nagyobb kambodzsai mozikban, mert
Jolie fontosnak tartotta, hogy minél
szélesebb körben megismerjék a
helyi nézők. „Mindenekelőtt Kambodzsa számára készítettük ezt a filmet” – hangsúlyozta a produkció

A magasban már az új évszak remek ólja
felépült;
az ember fázósan jó vacsorára, tüzelőre
gondol,
a pázsitot faggyal beretváló hajnalokra, a
postássapkájú délelőttökre, a lassan érkező lázra,

– Csukás István Csillagászati ősze kezdődik így –

a nyár, no lám, mint egy végrehajthatatlan ítélet, elévült,
az új bírák, a dérparókás virágok a kerítés
mögött fontoskodnak, az ablakból rájuk
látok,
s szorongva cigarettázom, míg felizzó érzékeim loholva
próbálják utolérni az időt, mely mint a
vonat utolsó vagonja,
kihúzódik a láthatárból (…)

Ilyen gondokkal megáldva, búcsúzom én
is hétnyi időre, kedves Olvasóm, maradva
kiváló tisztelettel.
Kelt 2017-ben, Szent Móric napján, napŐszi nap-éj egyenlőség ideje. Egybeesik a
csillagászati ősz kezdetével. Szeptember 23- nyira az őszi nap-éj egyenlőségtől

Angelina Jolie filmjét nevezte Kambodzsa

Mohos láp – szelíd kék, hűvös szürke, súlyos sárga

tól a Nap látszólagos égi útján a Baktérítő
felé távolodik az Egyenlítőtől, sugarai
egyre laposabb szögben érik az északi féltekét. Rövidülnek s hűlnek a nappalok, közelít a tél. A természet kalendáriuma a
Mérleg jegyébe lép, mely már régen nem
a hasonnevű csillagkép udvara. A latin
Libra csillagkép halovány, jelentéktelen
négyszög; az ógörögök korábban a Skorpió csápjainak nevezték. Ám a kétkarú
Mérleg képe a világosság és a sötétség
egyensúlyát jelképezi. Előszeretettel ábrázolták a szomszédos Szűz kezében a kozrend,
igazságszolgáltatás
mikus
szimbólumaként. De tarthatta férfialak is:
példaként Héphaisztosz, akit a Mérleg készítőjének véltek. A rómaiak a naptárújító
Julius Caesar alakjával társították. A hízelgő Vergilius viszont az épp szeptember
23-án született Augustus császárt énekelte e
helyre.

egyetlen kambodzsai film, amelyet
a legjobb idegen nyelvű film Oscardíjára jelölt az amerikai filmakadémúlt heti amerikai premierjén, a mia. Az Oscar-jelöléseket 2018.
Telluride Filmfesztiválon.
Loung Ung, aki társ-forgatókönyvíróként és vezető producerként is dolgozott a filmen,
elmondta: felemelő pillanat volt,
amikor megtudták, hogy a filmet
nevezi az Oscarra Kambodzsa.
Hozzáfűzte: sok mindenen ment keresztül, és számára nagyon személyes is a film, ugyanakkor a
kambodzsaiak milliói által átélt tapasztalatokat tükröz.
A film másik vezető producere egy korábbi Oscar-jelölt filmes, Rithy Panh volt, az ő
phnompeni produkciós cége biztosította a helyi forgatás szakmai
hátterét.
Panhnak ugyancsak a kambodzsai népirtással foglalkozó, A hiányzó kép című munkája eddig az

január 23-án hozzák nyilvánosságra, a 90. Oscar-díj-átadó gálát
pedig 2018. március 4-én rendezik
meg Hollywoodban. (MTI)

Forrás: Entertainment Tonight
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Nemzeti Vágta – Csemő lovasa nyerte
a 10. Nemzeti Vágtát

Ritka bélyegek:

A kék Mauritius

Petrik Tamás, Csemő lovasa Vicces nevű
lován nyerte a 10. Nemzeti Vágta döntőjét
múlt vasárnap este a budapesti Hősök
terén.

Százhetven éve, 1847.
szeptember 21-én bocsátották ki a világ legértékesebb és legismertebb bélyegei között számon tartott kék
és vörös Mauritiust.

Forrás: Nemzeti Vágta

Petrik Tamás Füzér, Temerin, Baja és Debrecen lovasát utasította maga mögé a Millenniumi emlékmű
körül kialakított különleges pályán.
A 2017 leggyorsabb lovasa címet elnyert csemői
versenyző a Nemzeti Vágta vándordíját, egy 1848-as
huszárszablyát és ötmillió forintos jutalmat vehetett át
az ünnepélyes díjátadón. Vicces hátára győzelmi takarót terítettek.
A döntőben másodikként befutó Kun Ferenc, Füzér
lovasa egymillió forintos, a harmadik helyezett Nagy
Arnold, Temerin versenyzője félmillió forintos jutalmat kapott, a további két döntős 300-300 ezer forintot
vihetett haza.
Délután megrendezték a nemzetközi futam döntőjét
is, melynek győztese Kína lovasa, Patö Pajier (Bate
Bayier) lett. Másodikként Szerbia, harmadikként Suriname lovasa ért a célba. Negyedik, ötödik és hatodik
helyen Magyarország, Üzbegisztán és Csehország versenyzője végzett.
Összesen 12 ország, a döntőbe jutottakon kívül az
Egyesült Államok, Törökország, Szlovénia, Mongólia,
Szlovákia és Románia lovasa versenyzett a nemzetközi
futamon. A lovasok nem saját paripáikkal, hanem a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtokról kölcsönkapott, sorsolással kiválasztott shagya-arab őshonos magyar fajtájú
lovakkal indultak a versenyen.
A Hősök terén felállított speciális pályán a kétnapos
versenysorozat ideje alatt 72 magyarországi és határon
túli település lovasa mérte össze tudását az elő- és középfutamokon. A kishuszár-vágtán idén Viszus Viktória, Fülöpháza lovasa aratott győzelmet Fanni nevű
pónilován.

A múlt szombat este megrendezett jótékonysági
sztárfutamot idén is Sipos Imre, a dunaújvárosi Bartók
Kamaraszínház művészeti igazgatója, az Operettszínház színésze nyerte, aki így rekordot döntött, mivel két
egymást követő évben lett első ebben a mezőnyben.
Győzelme révén 500 ezer forinttal támogatta a Magyar
Lovasterápia Szövetséget.

Feltárták a klasszikus maja civilizáció egyik
uralkodójának sírját

Forrás: Webradio.hu

A maja civilizáció klasszikus időszakának egyik
uralkodóját rejtő sírhelyet tártak fel az észak-guatemalai El Perú (más néven Waka) maja ásatási helyszínen
– közölte a közép-amerikai ország kulturális és sportügyekért felelős minisztériuma.
„A klasszikus maja civilizáció idején hatalmas tisztelet övezte az elhunyt uralkodókat, akiket élő lelkekként kezeltek” – mondta David Freidel, a St. Louis-i
Washington Egyetem antropológiaprofesszora, aki
2003 óta folytat munkálatokat a helyszínen guatemalai
és külföldi kollégáival.
Az előzetes kormeghatározás szerint az idén nyáron feltárt sír nagyjából a Kr.u. 300-350 közötti időszakból származik, ami azt jelenti, hogy ez az
ország északnyugati részén fekvő Petén megyében
valaha felfedezett legrégebbi királyi sírhely – olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.
A területen folytatott eddigi munkálatok során a Kr.
u. 5., 6. és 7. századból származó hat uralkodói sírt tártak fel, bennük áldozati ajándékokkal.
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A Tikal maja romvároshoz közeli El Perú jelentős
kereskedelmi útvonalakat tartott az ellenőrzése alatt a
maja civilizáció klasszikus időszakában. A leletek szerint a Burial 80 elnevezésű sírhely az egyik legkorábbi
ismert maja dinasztia, a Wak – maja nyelven százlábú
– uralkodásának korai éveiből származik.
Noha a sír tulajdonosának neve a mellette talált tárgyak egyikén sem szerepel, a kutatók úgy vélik, hogy
a Wak dinasztia egyik ismert uralkodójának, a 4. század elején élt Te’ Chan Ahk királynak a maradványait
találhatták meg.
A szakemberek akkor jöttek rá, hogy uralkodói sírra
bukkantak, amikor megtaláltak egy jádeköves maszkot
a király arcával, valamint a kukoricaisten egyik jellemző kiegészítőjével díszítve.
A sírban egyebek között agyagtárgyakat, jádedíszeket és egy faragott krokodil medált találtak a kutatók.
Az uralkodó maradványait és néhány kiegészítőt, köztük a maszkot élénkpirosra festették. A sírt Kr.u. 600
után legalább egyszer felnyithatták, és ekkor festhették
be a csontokat. (MTI)

A világ első postabélyegét 1840. május 6-án adták
ki Angliában Rowland Hill
angol tanító, a posta későbbi vezetőjének javaslatára. Hill keményen bírálta
a nehézkes postai szolgáltatásokat, amelyek egyre
drágábbak lettek, és aki csak tehette, próbált kibújni fizetési kötelezettsége alól. 1837-ben vetette fel,
hogy vezessenek be egységes díjszabást, amelyet a küldő fizet, méghozzá „a hátoldalán ragasztóval
bevont, bélyegzőnyomat méretű kis
papírlapocska” – a bélyeg – használatával.
A világ első, teljesen fekete, a fiatal Viktória királynőt ábrázoló bélyege csak egy évig volt
forgalomban, mert a vörös bélyegzőt alig lehetett látni rajta, és a pecsétet le is lehetett törölni róla, így
a Kincstár 1841-ben kibocsátotta a
vörös színű Penny Redet. Érdekes
módon a fekete bélyeg egyáltalán
nem ritkaság, mert 68 millió példányban került forgalomba.
A bélyeg díjmentesítő funkciója
mellett már igen korán, az 1850-es
évektől gyűjtés tárgya lett, a filatelisták ma is hatalmas összegeket áldoznak egy-egy különleges darab
megszerzésére. A világ legritkább
bélyege egy 1856-os brit-guyanai
egycentes magenta, a fekete tintával
bíborvörös papírra nyomtatott bélyeg egy háromárbócos hajót ábrázol a gyarmat mottójával („Adunk,
de cserébe elvárunk”).
A legritkább és legértékesebb bélyegek között tartják számon az
1847. szeptember 21-én kiadott
egy- és kétpennys vörös és kék Mauritiusokat, a Brit Birodalmon belül
az első bélyegeket, amelyek az
Egyesült Királyság területén kívül
kerültek forgalomba. Lady Gomm,
az Indiai-óceánban fekvő kis sziget,
Mauritius kormányzójának felesége
fogadást adott, amelyre levélben
hívta meg a vendégeket. A borítékra
a helyi posta által kibocsátott, Joseph Barnard által angol mintára
tervezett (bár sokkal primitívebb kivitelű) és helyben készült bélyegeket ragasztottak. A fiatal Viktória
királynőt ábrázoló vörös (lényegében narancssárga) egypennys és
kék kétpennys bélyegre a Post Paid
(illeték leróva) felirat helyett a Post
Office (postahivatal) került. Mindkét címletből 500-500 példányt
nyomtak, és mire a tévedést észre-

Forrás: Stampcommunity

vették, 240 példányt eladtak – megszületett a „bélyegek bélyege”. (Az
igazsághoz tartozik, hogy a Post
Office felirat elvben nem hibás,
csak szokatlan volt, de azért az
1848-as újabb sorozaton visszatértek az Angliában is alkalmazott felirathoz.)
A „hibás” bélyegeket sokáig figyelemre sem méltatták, mígnem
1864-ben egy bordeaux-i kereskedő
felesége férje levelezésében egy
kék és vörös Mauritiusszal ellátott
borítékot talált, amelyen rögvest túl
is adott. A „bélyeggyűjtők Szent
Grálja” hamarosan utat talált a filatéliai piacra, és a kevés fennmaradt
Mauritius ára a csillagos egekbe
szökött. A kék Mauritius elbűvölte
V. György brit királyt is, aki 1904ben akkor világrekordnak számító
árat, 1450 (mai áron mintegy 140
ezer) angol fontot fizetett érte egy
árverésen. A legenda szerint titkára
az aukció után azt mondta: „valami
istenverte bolond” rengeteg pénzt
adott egy bélyegért, mire őfelsége
megjegyezte: „az a bolond én voltam”.
A vörös és a kék Mauritius ma a
világ legritkább bélyegei közé tartozik. Az egypennys vörösből 14
darab ismert, a kétpennys kékből a
szakemberek tudomása szerint
mindössze tucatnyi, és csak négy le
nem bélyegzett példány létezik. A
le nem bélyegzettek II. Erzsébet brit
királynő, a Brit Könyvtár, Mauritius
állam, illetve a hágai Postamúzeum birtokában vannak, értékük
több mint kétmillió dollár. Egy
olyan borítékért, amelyen a két ritkaság együtt szerepel, 1993-ban
egy árverésen négymillió svájci
frankot fizettek, ennél többet sem
korábban, sem azóta nem adtak egy
filatéliai darabért. Ugyanakkor a
kék Mauritius napjainkban a szó
szoros értelmében fillérekért is
megvásárolható: a holland posta
nyolc és fél millió példányban utánnyomta a világ legértékesebb bélyegét, de egy narancssárga sávval,
emlékeztetőül arra, hogy az Indiaióceánban fekvő Mauritius szigete a
17-18. században holland támaszpont volt. (MTI)

Forrás: Wikipédia
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EULER-FÉLE
SZÁM J.
ZAVAROS
A TEJ!

q

u
ÖRMÉNYORSZÁG
GK.JELE

q

A NOBEL-DÍJAK 100 ÉVE

Biobazár

Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám
Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

Megfejtések a szeptember 15-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Casablanca
Skandi: Asszonyom, előbb-utóbb zárunk.
Majd holnap reggel folytatjuk.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
18. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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VÍZSZINTES: 1. Francia filozófus, író, 425 éve hunyt el (Michel Eyquem de) 10.
Csillagkép. 11 Vagdalt húsétel. 12. Főherceg, nádor, 200 éve született. 17. Előtag: idő.
19. Kutya. 20. Juhistálló. 21. A lakásba nyújtó. 22. A karám belseje! 23. Ukrán-orosz félsziget. 24. Félkész! 25. Japán drámai műfaj. 26. Fosztóképző. 27. Folyó (spanyol). 28.
Tolltöltelék. 30. Az, amit el akarunk érni. 31. Igeképző. 32. Harsány hangú madár. 33.
Dzsúdószőnyeg. 35. Nagy, cifra épület. 37. ... Gull (E. Sue). 39. Egy évben 52 van. 41.
Becézett Otília. 43. Budapesti egyetem. 45. Asszonynévképző. 46. Ebben az irányba. 48.
Vészt hozó (latin). 50. Homo sapiens. 52. Ötvenhatos tiszt, mártir, 100 éve született
(Pál). 53. Író, tanfelügyelő, 150 éve született (Gyula).
FÜGGŐLEGES: 1. Enyém (francia). 2. Francia arany. 3. Sportszermárka. 4. Buddhista
templom díszkapuja. 5. Pozitív elektródra vonatkozó. 6. Filmesztéta (Lajos). 7. Biztatószó.
8. A templom... (szegény). 9. Mérnök, keleti utazó, 150 éve született (Károly). 12.
Igevégződés. 13. ... Montiel (énekes, színésznő). 14. Művészi hármas. 15. Határilleték.
16. De. 18. A nobelium vegyjele. 21. Becézett Benjamin. 22. Mohamed istene. 23.
Erdőmérnök, egyetemi tanár, 150 éve született (Móric). 24. Vitrin. 26. Kockáztatott
összeg. 28. Francia rendező (Jacques). 29. Társa (röv.). 30. Angol egyiptológus (Howard).
32. Szálloda. 33. Lett sakkozó (Mihail). 34. Lócsorda. 36. Huszárparancs. 38. Elgondolás.
40. Orvos, turistamozgalom-szervező, 100 éve hunyt el (Ödön). 42. ... melegséged
(Ady). 44. Páros termet! 47. Étlen rém! 49. Német személynévmás. 51. A házba.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 5-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

q

című pályázat nyertesei:
MÁRK MÁRIA, Marosvásárhely,
Testvériség u. 14/31. sz.
NAGY HAJNALKA CSILLA, Gyulakuta,
E2-es tömbház
A pályázati rejtvény megfejtése:
PONTOPPIDAN; BARKLA; NEMZETKÖZI
VÖRÖSKERESZT; GJELLERUP.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.
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35
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AKKÁD
EPOSZ
RÉSZE
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1

SZEPTEMBERI
ÉVFORDULÓK (2.)

23

u

MAGYARO.
AUTÓISKOLA

GALLY

PAP...
(SZÍN.NŐ)

É

768.

Ð

q

Ê

MADRIDI LAP

Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Steven Spielberg 1975-ben rendezett filmjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Szerencsehozó tárgy – Hit, ráhagyatkozás. 7. Közterület – Végtelen
rúd! 8. Halpete – Csodás történet. 9. Tartó – Alumínium és szén vegyjele. 11. Szakít –
Csendben szít! 12. Adódik – Török kényúr volt. 14. Láda része! – Mutatószó. 15. Harcias
lány – Terjedelmes állóvíz. 18. Bázis – Meleg évszak. 19. Értelem – Kiegészít. 22. Banándarab! – Kén és kálium vegyjele. 23. Dél-amerikai patás állat – Román költő volt (Octavian). 25. Nemzetközi Olimpiai Bizottság, rövidítve – Lócsemege. 27. Központi égitest
– „ Ha …, legyen kövér” (közmondás). 28. Vádol – A nemzetgazdaság egyik ága. 30.
Helyhatározó rag – Sürgető szócska. 31. Szűk utca – Függőzárral ellát.
FÜGGŐLEGES: 1. Sémi nép – Ostoba. 2. Vigad, dorbézol – Innivaló, tréfásan. 3. Kínai
hosszmérték – Ante meridiam. 4. Titkon figyel – Spanyol, kambodzsai és thaiföldi gépkocsijelzés. 5. Edző – Tartópillér. 6. Földgáz – Trópusi ormányos disznó. 10. Bankbetét
után fizetik – Elcsitulás, békesség. 13. Matéria – Énekel. 16. Megakadályoz – „ … futása”
(Vörösmarty). 17. Templomi szentély – Borszesz. 20. Nagyszülő kedvence – Afrikai kérődző állat. 21. Körömmel váj – Spanyol teniszező (Rafael). 24. Törpe – Toktermés. 26.
Egyik csillagjegy – Széptevés. 29. A tetejére – Skálahang.
Koncz Erzsébet
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A MUREş INSOLVENCY
SPRL, G-ral Avramescu utca
4. szám, az újraszerveződés
alatt álló adós FoRAJ SoNdE
RT. csődbiztosa nyilvános árverést szervez a következő javak
értékesítésére:
1. – F 320 típsú fúróberendezés – kikiáltási ár 2.600.000
USD+ héa. A fúróberendezés
alkotórészeinek teljes listája a
www.unpir.ro, a www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon és a csődbiztos
székhelyén tanulmányozható.
2. Telkek Nagyernyében
(Selgros környéke), három egymás melletti, összesen 85.000
négyzetméteres
parcella
(40.000, 42.500 és 2.500 m2), kikiáltási ár 2.765.713 lej.
A nyilvános árverésre szeptember 29-én 13 órától kerül
sor a csődbiztos székházában,
és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek
azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a
kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a részvételi díjat 24
órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146096,
vagy
az
adós
0736-444-657-es telefonszámán.
A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti
székhelyű MUREş INSOLVENCY SPRL, a csődbe ment
EuRo LEASING CoNS
KFT. cégfelszámolója, újra
nyilvános árverést szervez az
adós tulajdonában levő ingóság,
egy Iveco ML N 80 E kamion értékesítésére. Kikiáltási
ár 10.800 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
Az árverésre szeptember 29én 12 órától kerül sor a felszámoló székhelyén, és hetente,
pénteki napokon megismétlik,
az ingóság értékesítéséig.
Az árverésen azok a magánés/vagy jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át
képező részvételi garanciát, a
részvételi díjat, és megvásárolják a feladatfüzetet az árverés
előtti napon 13 óráig.
Bővebb felvilágosítás a
0265/261-019, 0745-146-096-os
telefonszámokon.

SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

Munkatársat keres számvezérlésű gépek
kezelésére és csiszolói állások betöltésére

Amit kérünk:
– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek.

Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás
– Biztos, hosszú távú munka
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján)
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

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

A MUREş INSOLVENCY SPRL, az újraszerveződés alatt álló
FoRAJ SoNdE RT. Maros cég csődbiztosa nyilvános árverést
szervez az adós cég következő javainak értékesítésére:
– 12.902 négyzetméteres szabad beltelek, amely betonlapokkal
van bekerítve, Sáromberkén (Maros megye), kikiáltási ár 280.269
lej;.
– 83.050 négyzetméteres szabad beltelek Nagyernyében, kikiáltási ár 4.052.722 lej;
– ingatlan, termelőtelep Nagyernyében, a 630. szám alatt, 6.261
négyzetméter beépített felület és a hozzá tartozó 33.798 négyzetméteres terület. Kikiáltási ár 6.173.156 lej;
– irodaház Marosvásárhelyen, a Romulus Guga utca 1. szám
alatt, 1362 négyzetméter felületű építmény és a hozzá tartozó 1643
négyzetméteres terület. Kikiáltási ár 2.463.983 lej;
– 9.723 négyzetméteres szabad belterület Kissármáson (Maros
megye). Kikiáltási ár 174.555 lej;
– 66.204 négyzetméteres külterület Szovátán (Maros megye), kikiáltási ár 142.626 lej;
– 73.190 négyzetméteres külterület Szovátán (Maros megye), kikiáltási ár 184.575 lej.
– 38 szállítóeszköz. Kikiáltási ár 1.243.679,22 lej + héa.
A javak teljes listája a www.unpir.ro a www.smdamures.ro és a
www.olx.ro weboldalakon, illetve a csődbiztos székhelyén tanulmányozható.
A nyilvános árverésre szeptember 29-én 13 órától kerül sor a
csődbiztos székházában, és hetente péntekenként megismétlik
ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. Az árverésen
részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező
garanciát és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700, 0745-146-096, 0736-444657-es telefonszámokon.

Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala

versenyvizsgát szervez egy helyettes ügyvezető
igazgatói állás betöltésére a műszaki igazgatóságon.

Az írásbeli versenyvizsgára a hivatal Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyén kerül sor 2017. október 24-én 10 órától.
A 611/2008-as kormányhatározat 143. fejezetében feltüntetett
iratokat tartalmazó beiratkozási iratcsomót a Hivatalos Közlöny
III. részében megjelentetett időponttól számítva 20 napig lehet
benyújtani a hivatal székhelyén, a 87-es irodába.
A versenyvizsgán való részvétel feltételei, a beiratkozási iratcsomóhoz szükséges dokumentumok listája és a szükséges bibliográfia a hivatalban közzétéve, valamint a www.tirgumures.ro
honlapon olvasható.
További információk a 0265-268.330-as telefonszámon (110-es
mellék) kérhetők, naponta 8 és 14 óra között.
Dr. Dorin Florea polgármester
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ 80 m2-es üzlet a Bolyai líceum mellett. Tel. 0740-147-380.
(3917-I)

ELADÓ kétszobás lakás közös udvaron, a központ közelében. Tel. 0744691-993. (3193-I)
ELADOM vagy ELCSERÉLEM 2
szobás, kövesdombi lakásom hasonlóra.
Érdeklődni a Lămâiţei utca 37. szám alatt,
14-es ajtó. (3789)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

NÉMETORSZÁGI gyermekpénz- és adó-visszaigénylés teljes körű ügyintézése. UNIONTAX, Predeal
utca 10. szám. Tel. 0773-372-571. (19221-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, MEDENCEKARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, gyermekek számára ANIMÁTORT, PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (60258)
BURKOLÓ SZAKEMBERT keresek dániai munkára. Tel. 00-45-287-46366. (3475)

ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0745-832-391.
(19291-I)

TERMOPÁN, REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK szerelése és javítása. Tel. 0744-504-536.
www.scprofoservsrl.bizoo.ro; www.profoserv.ro (60337-I)

NÉMETORSZAGI és HOLLANDIAI MUNKA férfiaknak, nőknek, pároknak gyárakban, illetve építkezésben. Tel. 0755-497-510, 0753-837-335, 9-17 óra között. (3757)

A PARADIGMA KÖNYVESBOLT ÉS AJÁNDÉKBOLTJA NŐI, FÉRFI MUNKATÁRSAKAT keres
teljes és részidős munkaprogrammal. A fényképes önéletrajzokat a Székely Vértanúk utcai üzletekbe, vagy
a paradigmaesoteric@gmail.com e-mail címre várjuk. (19359-I)

A SURTEC MŰSZAKI BARKÁCSÁRUHÁZ alkalmaz ELADÓKAT, KASSZÁSNŐKET és SUPERVIZORT ( KASSZAFELÜGYELŐT). Önéletrajzokat kérünk a surtec@surubtrade.ro e-mail-címre küldeni
vagy az áruház vevőszolgálatán leadni Marosvásárhelyen, Dózsa György. utca 145/A szám alatt. Tel.
0265/263-093. (sz.-I)

ELADÓ ház, földek, erdő Küsmödön,
a 175. szám alatt. Tel. 0729-788-977.
(3504-I)

FAKITERMELŐ CÉG kemény tűzifát
árul: gyertyán, csere és akác. Biztosítjuk
szállítást. Tel. 0740-570-753. (3823)

ELADÓ 3 szobás lakás a Kornisa sétányon. Tel. 0757-570-788. (-I)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1545)

ELCSERÉLEK egy kétszobás, 50 m2-es,
rendezett, központhoz közeli, III. emeleti
tömbházlakást (jó környezet, kevés
fogyasztás,
óvoda,
iskola,
piac,
buszmegállók
közel)
magánházzal.
Közvetítők kizárva. Érdeklődni 10-16 óra
között a 0730-445-527-es telefonszámon.
(3940)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (3856)

ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261023. (2912)
ELADÓ családi ház Nyárádremetén, a
285. szám alatt: 4 szoba, konyha,
előszoba, fürdőszoba és melléképületek
(istálló, garázs) 27 ár telekkel. Tel. 0752030-701. (3916)
HÁZAT vásárolok sürgősen 12.000
euróig, rendezett papírokkal, Szászrégen, Nyárádremete környéke
előnyben. Tel. 0742-548-490. (mp.-I)
KIADÓ kétszobás magánház a Kornisán: 180 euró/hó + közköltség. Tel.
0723-660-739. (3895-I)

AUTÓMOSODÁBA AUTÓMOSÓKAT alkalmazunk nappali és éjjeli műszakra is. Tel. 0732-539-275.
(19300-I)

KIADÓ egyetemistáknak vagy tanulóknak bebútorozott kétszobás tömbházlakás a Kárpátok sétányon. Érdeklődni a 0744-477-640-es telefonszámon 9-20 óra között. (3867-I)

SZÜRETI BÁL a GEMINI VENDÉGLŐBEN október 14-én 21 órai kezdettel. Kifogástalan élő zene, menü
kedvező áron – a hagyomány új íze. Iratkozás a helyszínen október 10-ig. Érdeklődni a 0265/319-306-os telefonszámon. (sz.-I)

VESZEK vagy BEVESZEK ezüstöt,
festményt (nagybányai festőktől, Olariu, Nagy, Páll Lajos), antik tárgyat.
Bernády tér 4. szám. Tel. 0740-147380. (3917-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉPSZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon. (19356)

A POMADENT FOGORVOSI RENDELŐ RECEPCIÓS ÁLLÁS betöltésére keres jelentkezőket. Alapkövetelmény a jó kommunikációs készség, csapatmunkára való hajlandóság, román és angol felsőfokú nyelvismeret, valamint számítógép-kezelési ismeretek. Az önéletrajzokat az office.pomadent@gmail.com
e-mail-címre várjuk szeptember 24-ig. (19367-I
ALKALMAZUNK GYÓGYSZERÉSZT és GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENST a marosvásárhelyi COROLA GYÓGYSZERTÁRBA. Tel. 0265/232-325. (19368-I)
MAGYARORSZÁGI GYÁRAKBA NŐI és FÉRFI MUNKAERŐT alkalmazunk. Hosszú távú munkalehetőséget, kiemelkedő bérezést, ingyenes szállást, ki- és hazautazást biztosítunk. Érdeklődni a 0755-393780-as telefonszámon vagy a marosvasarhely@jobtain.hu e-mail-címen lehet. (60268-I)

ALKALMAZUNK FESTŐKET, MUNKÁSOKAT. Tel. 0744-212-269. (3815-I)

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (19372-I)

KAMIONSOFŐRÖKET keresek vonzó bérrel külföldre Euro 5-ös kamionokra. Tel. 0737-531-062. (3876-I)
CIPÉSZT keresünk JAVÍTÓMŰHELYBE. Tel. 0753-067-160. (3897)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0749027-726. (19369-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Fizetés 2500 lej + 10% a bevételből. Tel.
0745-696-055. (19369-I)

A CARITAS ISKOLA őszi képzéskínálata Marosvásárhelyen: IDŐSGONDOZÓ-KÉPZÉS;
KINAESTHETICS AZ ÁPOLÁSBAN – bevezető képzés; FELNŐTTOKTATÓ-KÉPZÉS (formator). A képzésekről bővebben a www.caritas-ab.ro weboldalon olvashat. Várjuk jelentkezését október 31-ig az erika.nyulas@caritas-ab.ro e-mail-címen vagy a 0732-830-147-es telefonszámon. (19376)

Szereted a kihívásokat? Gyere és légy a csapatunk része! A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés és versenyképes juttatás jár. Várjuk
önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a 0744-403-114-os telefonszámon. (60370-I)

FUVAROZÓCÉG C+E kategóriával rendelkező SOFŐRT alkalmaz belföldi és küldöldi viszonylatban. Érdeklődni a 0745-774-173-as telefonszámon. (60371-I)

A marosvásárhelyi APICOLA KFT. várja a beiratkozókat MÉHÉSZ SZAKTANFOLYAMÁRA. A tanfolyam elvégzése után a résztvevők a Munkaügyi, Család- és Esélyegyenlőségi Minisztérium, valamint az Oktatás-, Kutatás- és Ifjúságügyi Minisztérium által akkreditált bizonyítványt kapnak. Beiratkozni az Apicola
Kft. székhelyén – Marosvásárhely, 1918. December 1. út 35. szám – lehet 2017. október 31-ig. Szükséges
iratok: a személyazonossági igazolvány fénymásolata, iskolai végzettséget igazoló oklevél (minimum 8 osztály elvégzéséről) fénymásolata, orvosi igazolás. A részvételi díj 350 lej, tanulóknak és egyetemistáknak
250 lej. (sz.-I)
BETONTERMÉKEKET GYÁRTÓ MŰHELYBE MUNKÁSOKAT alkalmazunk. Tel. 0745-600-645.
(3935-I)
A ROSEN-GARDEN VENDÉGLŐBE PINCÉRNŐT aklkalmazunk. Tel. 0722-396-115. (sz.-I)
KFT. keres SZOBAFESTŐT, KŐMŰVEST kiemelt fizetéssel. Tel. 0742-557-214. (3956-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19380-I)

ELADÓK 50 literes üvegkorsók, 40 lej
darabja. Tel. 0746-552-926. (3904)
ELADÓ
összecsukható
(zenélő)
gyerekágy matraccal, szőlőprés, darálók,
boroshordók, bidonok. Tel. 0741-656-635.
(3908)
ELADÓ négy 7 vedres műanyag hordó.
Tel. 0365/884-405. (3898)
ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0743-595124,
0749-761-147,
0365/432-506.
(3919)
ELADÓK új matracok 240 lejtől. Tel.
0744-438-594. (18998)
ELADÓ univerzális daráló 220 V-os
motorral
szőlőnek,
almának,
burgonyának. Tel. 0365/440-460, 0754547-698. (3818)
FÉMTŐKÉS, kereszthúros bécsi zongora eladó. Ugyanott kiadó 2 szobás
tömbházlakás az orvosi egyetem közelében. Érdeklődni az alábbi telefonszámokon:
0265/211-193,
0753-661-181. (3829-I)
ELADÓK süldők Nyárádgálfalván. Tel.
0744-387-183. (3860-I)
ELADÓ AV-025-ös típusú Triplex
masszázseszköz. Tel. 0747-351-543.
(3742)
KEMÉNY tűzifa (gyertyán, csere és akác)
eladó
mind
cégeknek,
mind
magánszemélyeknek.
Biztosítom
a
szállítást. Tel. 0745-793-465. (3823)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (3856)
ELADÓK 50-200 literes boroshordók, bor
és szilvapálinka. Tel. 0265/222-267.
(3926)
ELADÓ prés, gyümölcszúzó, ára 500 lej
és demizsonok. Tel. 0745-259-093. (3936)
ELADÓ új elektromos tolószék és
egy új, összecsukható tolószék fogyatékkal élők számára. Tel. 0788288-249. (3720-I)
ELADÓK
olcsón
könyvek,
tégla
bontásból, perzsaszőnyegek (kézi futók),
régi bútor és egy zongora, két bicikli. Tel.
0771-443-554. (3944)
ELADÓK: váltóeke, 4-es szimpla eke,
kombinátor, tárcsás kaszák, gabonaőrlő
malom,
mechanikus
gereblye,
kockakőprés, 450 literes vegyszerező,
betonkeverő (0,45 m3, 380 V), béka és
lapdöngölő,
5
kW-os
benzines
áramgenerátor (220V–380V), 9 kW-os
dízel áramgenerátor (220V–380V). Tel.
0743-860-354, 0745-404-666. (3945)
ELADÓK: kicsi és nagy koporsó,
komplett ajtó és ablak, asztalosgépek,
boroshordók, asztalok és székek, töltött
kanapé. Kiadó egy szoba nyugdíjasnak.
Érdeklődni naponta 10-18 óra között a
0265/213-678-as telefonszámon. (3957)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Takács László névre
szóló nemlátó-autóbuszbérletem. Semmisnek nyilvánítom. (3943)

TÁRSKERESÉS

53/176/96, ELVÁLT FÉRFI komoly
barátnőt keres komoly kapcsolatra. SMS-t
várok a 0744-208-719-es telefonszámra.
(3767)
59 ÉVES, falun élő, nagy gazdasággal rendelkező, káros szenvedélyektől mentes FÉRFI keresi hozzá illő nő
társát barátság céljából; házasság
sem kizárt. Kapcsolatfelvétel a 0740839-845-ös telefonszámon, minden
este 8 óra után. (3874-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(3171)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)
NYUGDÍJAS
FÉRFIAKAT
keresek
ügynöki tevékenységre. Tel. 0744-843857. (3869)
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VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,

A gyászoló család tudatja, hogy

tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847-

BIRTALAN JÓZSEF

346. (3339)

zeneszerző, karmester

FELKÉSZÍTEK matematikából. Tel.

folyó év szeptember 20-án, életének 90. évében meghalt.

0741-460-304. (3610-I)
INGYENES

Felejthetetlen halottunk földi maradványait folyó év szeptem-

ENDOKRINOLÓGIAI

ber 22-én 12.30 órakor a tiszaújvárosi (Tiszaszederkény) re-

VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzs-

mirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűségmérés.

Előjegyzés

telefonon:

0740-158-526, 0265/311-771. (3480-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (3470)

A NYÁRÁDSZEREDAI PÁLINKA-

FŐZDE minőségi, olcsó és gyors ki-

szolgálást

biztosítunk.

végez.

(19299-I)

Tel.

Szállítást

is

0744-483-809.

HATÉKONY, VEGYSZERMENTES

BIOTAKARÍTÁS az ön otthonában.

Tisztítunk kanapét, matracot, fotelt,

szőnyeget, babakocsit stb. Tel. 0758-

307-919. www.curateniebio.ro (3756)

BIOLÓGIÁBÓL alapos és eredmé-

nyes felkészítőt tartok. Tel. 0742-666-

631. (3790-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és

eladok használt hűtőket, fagyasztókat
garanciával. Tel. 0722-846-011. (3415)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-

lunk személyzettel. Tel. 0749-543-

104. (3654-I)
HEGESZTŐT

és

LAKATOST

alkalmazok. Tel. 0766-519-187. (sz.)
BÁRMILYEN

munkát

cserépforgatás,
csatorna

tetőkészítés.

vállalunk:

csatornatakarítás,

készítése,

új

famunkálatok,

Nyugdíjasoknak

10%

kedvezmény. Tel. 0746-819-774. (3676)

AUTOMATA mosógépeket javítok.

Tel. 0755-825-502. (3843)

CÉG 15% KEDVEZMÉNNYEL vállal:
háztetőkészítést (Lindab cserépből) és
javításokat,

cserépforgatást,
munkálatokat,

bádogosmunkát,

bontást,
kapuk,

Csonti

a Szurkolókirály

a nagy halász

Fájó szívvel emlékezem szeretett családomra: férjemre, id.
MOLDOVÁN ZOLTÁNRA halálának 35. évfordulóján;

szeretett fiamra, ifj. MOLDOVÁN ZOLTÁNRA, Csontira, meghalt
62 évesen 2013-ban;

szeretett fiamra, MOLDOVÁN JÁNOSRA halálának első évfordulóján, aki 2016. szeptember 18-án halt meg, 63 éves volt.

Szép emléketeket örökre megőrzöm szívemben, mint feleség és
édesanya. Nyugodjatok békében! (3813)

BIZTONSÁGIŐR-tanúsítvánnyal

(atestat) rendelkező villanyszerelő

karbantartást és őrséget vállal. Tel.

0752-030-701. (3916-I)

TAKARÍTÁST vállalok, heti 4 órát. Tel.
0726-371-662. (3899)

VÁLLALUNK tetőfedést, szigetelést,

külső-belső munkákat, teraszok ké-

szítését, bármilyen kisebb munkát.
Tel. 0757-388-134. (3949-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Gegesi id. SUBA ÁRONRA emlé-

kezünk fájó szívvel, akit 25 éve

veszítettünk el. Akik ismerték,
gondoljanak rá kegyelettel! Sze-

formátus temetőben (Dózsa György u. 15. szám), a református

vallás szertartása szerint helyezzük örök nyugalomra.

A SZERETET ÖRÖKRE MEGMARAD! (v.-I)

Elment tőlünk, mint a lenyugvó

nap, de szívünkben él, és örökké

itt marad.

Szomorúan emlékezünk szep-

tember 24-én drága szerettünkre,

AMBRUS ANDRÁSRA halálának

20. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Emlé-

kezik rá felesége, Ági, fiai, András
és Zoltán, menyei, Melinda és Il-

Ezen a napon minden más, újra mélyen

dikó, unokái: Edina, Koppány,

érint a gyász. Nincs már velünk együtt, kit

Botond és Huba. (3906-I)

ismertünk vagy szerettünk, de ma lélekben
újra együtt lehetünk. Gyertyákat gyújtunk

és mécseseket, ezek a fények világítsanak

neked. Örök világosságban, békességben

Csillag voltál, mely szívből szere-

nyugodj, soha el nem felejtünk téged.

tett, s mi úgy szerettünk, ahogy

Fájó szívvel emlékezünk SZÉP JÓZSEFRE

halálának 5. évfordulóján.

Feleséged, Erzsébet, lányaid: Manyi, Erzsi, Júlia, Zsuzsi,

Mária, Réka, fiad, Jocó és az imádott unokáid. (3825)

csak lehetett. Hosszú az út, mely

a sírodhoz vezet, sokszor oda-

visz minket az emlékezet. Virágot

viszünk néma sírodra, de ezzel

téged nem hozhatunk vissza. A

szíved pihen, a miénk vérzik, a

Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,

fájdalmat csak az élők érzik.

csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet.

Szívünk soha el nem múló fájdal-

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,

mával emlékezünk szeptember

amit tőlünk senki el nem vehet.

22-ére, amikor a kegyetlen halál

Hiányodat feldolgozni nem lehet,

elragadta 35 éves korában ifj.

csak próbálunk élni nélküled.

BANGA SÁNDORT. Fájó emlékét

Számunkra te sosem leszel halott,

Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, a koronkai IGNÁT

MARGITRA, akit a kegyetlen halál szeptember 23-án három éve,

őrizzük egy életen át. Összetört

szívű szerettei. (3907)

hogy elragadott tőlünk.

Áldott emlékét őrzik bánatos gyermekei családjukkal. (3958)

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-

hagyva, melyet reménykedve vi-

kerítések

747, 0764-463-517. (3875)

rettei. (3927-I)

ifj. MOLDOVÁN ZOLTÁN id. MOLDOVÁN ZOLTÁN MOLDOVÁN JÁNOS

belső-külső

készítését, szigetelést stb. Tel. 0747-634-
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Istenem, súgd meg nekik halkan,

lágyan szólj hozzájuk, hogy ne
zavarjuk, álmunkban keressenek

meg minket, még egyszer hadd

lássuk, hadd öleljük őket. Nem

szólnánk semmit, hogy mélyen

gyötör a bánat, csak hadd lássam

még egyszer az édesanyámat,

édesapámat. Hadd legyen ne-

künk a legszebb álmunk, súgd
meg nekik halkan, hogy mi sze-

retjük őket, és mindennap várjuk.
Szeretettel emlékezünk drága jó

édesanyánkra, a kebelei CZEGŐ
ÁGNESRE, akinek szeptember
24-én van halálának első évfordu-

lója, és édesapánkra, id. CZEGŐ

MIHÁLYRA, aki már 16 éve ha-

gyott itt minket, valamint szere-

tett testvérünkre, ifj. CZEGŐ
MIHÁLYRA, akinek az új év első

napján van halálának 16. évfordulója. Nyugodjanak békében! Sze-

retteik. (3950)22

seltél magadban. Kegyetlen volt

Hiába szálltak el az évek, a mi
szívünkben elevenen él szép em-

léked. Számunkra Te voltál a melengető

napsugár,

bajban

gyógyír, családunk tartóoszlopa,
a nagy családot összetartó ka-

pocs. Szeptember 24. szomorú

nap számunkra, ezen a napon
emlékezünk halálának 10. évfor-

a sors, hamar elvett tőlünk, de a

szíved

itt

maradt

közöttünk.

Fájó szívvel emlékezünk a koron-

kai MÁTYÁS LAJOSRA halálának
első évfordulóján. Emlékét szívé-

ben őrzi felesége, Jolán, fia, Laci,

lánya, Jutka, menye, Kinga, veje,

Vikti és a négy unoka. Pihenésed

legyen csendes, emléked áldott!

(3947)

dulóján MIHÁLY ANDRÁSRA, a

szeretett férjre és édesapára, a

mindig mosolygós, kedves, jó

rokonra és barátra. Szép emlékét kegyelettel őrizzük. Fele-

sége, Magdi, fia, Csabi, lánya,

Kinga

családjával,

valamint

azóta született unokája, Nórika,

akit már nem ölelhetett magá-

hoz. (3902)

Fájó szívvel emlékezünk szep-

tember

anyánkra,

22-én

dédmamánkra,

drága

édes-

nagymamánkra,
özv.

HONESZ

JENŐNÉRE szül. VIRÁGH KLÁRA
halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében! Emlékét szí-

vünkben őrizzük: Ani, Jenő, Klári

és családjuk. (3871-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám,
SZAPLONCZAY ENDRÉNÉ
életének 95. évében elhunyt Budapesten. Temetése 2017. szeptember 25-én 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (3918-I)
Összetört szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após,
id. ÉLTETŐ JÓZSEF
szeptember 20-án 75 éves korában eltávozott szerettei köréből.
Temetése szeptember 22-én,
pénteken 14 órától lesz a nagyernyei temetőben.
Búcsúzik felesége, Erzsike, fiai:
Józsi és Attila, menyei: Judit és
Hajnal, valamint unokái: Noémi,
Kamilla és Krisztina. (3946-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédmama, rokon és
szomszéd, a csíkfalvi születésű
SZEGEDI MARCELLA
szül. Dénes
marosvásárhelyi lakos
életének 93. évében, szeptember
20-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szeptember 23án
13
órakor
lesz
a
marosvásárhelyi református temetőben, unitárius szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle fia, Pali és családja. (3953-I)
Búcsúzunk szeretett osztálytársnőnktől,
RÁCZ JOLÁNTÓL.
Emlékét örökké megőrizzük.
A Bolyai Farkas Líceumban 1987ben végzett osztálytársai. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága halottunk,
ISZLAI PIROSKA temetésén részt
vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család. (3877-I)

Köszönetünket
fejezzük
ki
mindazoknak,
akik
PAPSAI
ERZSÉBETET szül. Simon utolsó
útjára elkísérték, sírjára virágot
helyeztek és fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(sz.-I)
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