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Egymillió aláírás márciusig

A kisebbségi jogok védelméért

Nem kaptak pénzt
a sportklubok

A marosvásárhelyi tanács tegnapi
soros ülésén a képviselőtestület jóváhagyta a város költségvetésének kiigazítását. A tanintézetek
korszerűsítésére 2020-ig 20 millió lejt
szándékozik hitelként felvenni és elkölteni a polgármesteri hivatal, a
sportklubok támogatására nem különítettek el pénzt.

____________3.
Ülésezett
a megyei tanács

Tegnap soros ülését tartotta a Maros
Megyei Tanács. A testület két sürgősséggel felterjesztett és nyolc előre
meghirdetett határozatot fogadott el.
Az ülés után Péter Ferenc tanácselnök az aktuális kérdésekről nyilatkozott a sajtónak.

____________3.
Emelik
a Nobel-díjjal járó
pénzjutalmat
Hat év után emeli kategóriánként 1
millió svéd koronával a Nobel-díjjal
járó pénzjutalom összegét a svéd
Nobel Alapítvány.

„Jelenleg az Európai Unióban a kisebbségekre vonatkozó
bármilyen rendelkezés nulla” – mondta Vincze Loránt, a FUEN
elnöke. Ezen szeretnének változtatni a Minority SafePack
címet viselő kezdeményezéssel. A kisebbségi jogok védelmére kidolgozott javaslatcsomag támogatása végett megkezdték az aláírásgyűjtést.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Maros megyében huszonötezer háztartásba szeretnének eljutni, negyvenezer támogató aláírásra számítanak. Az aláírásgyűjtést az RMDSZ
támogatja polgármesterei, tanácsosai, valamint önkéntesek bevonásával
– hangzott el a sajtó képviselőivel az RMDSZ marosvásárhelyi székházában tartott csütörtöki találkozón. Vincze Loránt, a FUEN elnöke hangsúlyozta, a polgári kezdeményezéssel azt szeretnék elérni, hogy az
Európai Unió a tagállamokra kötelező érvényű szabályozást vezessen be
(Folytatás a 4. oldalon)

A kormány jövedelemcsökkentő intézkedései ellen

Tiltakoztak a mentőszolgálatok alkalmazottai

Egy országos megmozdulás keretében tegnap délelőtt egyórás tiltakozó akcióba kezdtek a Maros
Megyei Mentőszolgálat alkalmazottai. A mentőszolgálatoknál dolgozó személyzet a január 1-től
életbe lépő bércsökkentési intézkedéseket kifogásolja, ugyanakkor
a
járműpark
elavult
állapotára, az akut munkaerőhiányra is fel akarták hívni a figyelmet. A tiltakozás ellenére a
mentősök ez idő alatt is ellátták a
feladatukat, ha riasztás érkezett,
azonnal indult az autó a beteghez.

Menyhárt Borbála

Tegnap 11-12 óra között országszerte
tiltakoztak a mentőszolgálatok foglalkoztatottjai. A Maros Megyei Mentőszolgálat alkalmazottait tömörítő szakszervezet
elnöke, Magyary Árpád lapunk érdeklődésére kifejtette, a tiltakozásnak három
oka van: egyik a 2017. évi 153-as törvény alkalmazása, ami ha január 1-től
életbe lép, az egészségügyi személyzet
jövedelmének a csökkenéséhez vezet.
A szakszervezeti elnök hangsúlyozta,
nem az alapfizetés csökken, hanem a jövedelem. Ígéret volt arra, hogy az alapfizetést
megnövelik,
viszont
a
pótlékokat, különféle juttatásokat drasztikusan lecsökkentenék, a jelenlegi het-

ven-nyolcvan százalékról harminc százalékra, ami jelentős jövedelemcsökkenést eredményezne. Ugyanakkor január
1-től december 1-ig nem kapnának ételjegyeket az alkalmazottak, illetve 2007től az irodai személyzet egy
ötvenszázalékos pótlékban részesült,
amit szintén eltörölnének. – Ha a 153-as
törvényt a jelenlegi formában életbe léptetik, számításaink szerint változóan, pár
százaléktól negyven-ötven százalékig elmenően csökkenne a munkatársak jövedelme – mutatott rá a szakszervezet
elnöke.
(Folytatás a 2. oldalon)

Szeretettel köszöntök minden idős személyt október 1.,
az idősek világnapja alkalmával

Kívánok jó egészséget, szeretetet, áldott éveket, hiszen a minőségi,
értelemmel eltöltendő élethez szükségünk van
arra, hogy jó példával előttünk járjanak,
tapasztalataikkal és emlékeikkel gyarapítsák
tudásunkat, és gondoskodó szeretetükkel
körülöleljenek.
Őszinte tisztelettel,
Csép Éva Andrea parlamenti képviselő

____________5.
Jobban értik
az ok-okozati
összefüggést
a farkasok,
mint a kutyák

„A különbség abból is adódhat, hogy a
farkasoknak kitartóbban kell táplálék
után kutatniuk, mint a kutyáknak, amelyek ahhoz szoktak, hogy megkapják
az embertől
az ételt, míg a farkasoknak egyedül kell megszerezniük
a vadonban” – fejtette ki a kutató.

____________6.

Paragrafusvadászat

Benedek István

Egyelőre a jogászok vitáznak afelett, hogy a korrupcióellenes ügyészségnek volt-e joga vagy nem eljárást
indítani ama két jelenlegi minisztert is érintő ügyben,
ahol egy dunai sziget addig vándorolt az állam kezei
közt, míg magánvállalkozás kezdett róla hasznot lefölezni. Ennek egyhamar nem fognak a végére jutni, de
még nagyobb gond, hogy szándék sem látszik a jogrendszerben számos olyan kiskapu legalább némelyikének bereteszelésére, amelyek aknamezőt jelenthetnek
a tisztességesen eljáró hivatalnokok számára is.
A jogi vitáktól elvonatkoztatva a szigetügy elég világosnak látszik. A megfelelő pillanatban megvolt a
szabályalkotó szándék a kormányban, pont akkor alakult egy magántársaság a halászparadicsom kezelésére, amikor kellett, s érdekes módon, amikor a hírhedt
13-as rendelet csontváza kibukott a szekrényből, ez a
magáncég ki is szállt a játékból, mintha sejtették volna
a működtetői, hogy lesz még ennek az üzletnek jogi következménye. Aki találkozott már közelebbről szép hazánk bürokratikus rendszerével, jogászdoktori oklevél
nélkül is megérti, hogy itt értő kezek zsírozták úgy a
fogaskerekeket, ahogy egy mezei privát vállalkozásnak
sosem sikerülne, ha hasonló üzletet akarna nyélbe
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 17 perckor,
lenyugszik
19 óra 7 perckor.
Az év 272. napja,
hátravan 93 nap.

Ma MIHÁLY,
holnap JEROMOS napja.
JEROMOS: görög eredetű, a
Hieronümoszból alakult, jelentése: szent nevű.

IDŐJÁRÁS

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 170C
min. 10C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2017. szeptember 28.
1 EUR

4,5990

100 HUF

1,4795

1 USD

1 g ARANY

3,9069
161,3425

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

17, 1, 4, 8, 44 + 19

NOROC PLUS: 3 8 6 2 0 2

3, 6, 37, 7, 48, 28

NOROC: 0 4 9 0 8 1 9

24, 2, 32, 6, 19, 30

Megyei hírek

SUPER NOROC: 8 7 3 6 1 7

Tiltakoztak a mentőszolgálatok alkalmazottai

(Folytatás az 1. oldalról)
A mentőszolgálatoknál dolgozók elégedetlenségének a
további okai a mentőpark elavultsága, valamint a személyzet csekély létszáma, ami állandóan csökken, és nem tudják
pótolni a kieső kollégákat.
Magyary Árpád elmondta, a Maros Megyei Mentőszolgálatnál egy-két kivétellel az autók kilométerszáma igen
nagy, és műszaki állapotuk is kifogásolnivaló. – Vannak
járműveink, amelyek hat-hétszázezer kilométert futottak.
Az utóbbi három-négy évben nem kaptunk új mentőkocsit.
A személyzet létszámát illetően negyvenszázalékos a
hiány, ha a jelenlegi létszámhoz még hozzátennénk nyolcvan-száz személyt, akkor mondhatnánk el, hogy rendben
vagyunk. Nincs anyagi keret újabb alkalmazásokra, a Bockormány annak idején levágta a béreket, befagyasztotta az
állásokat, és ez azóta így maradt, országos szinten háromezer posztot veszítettek el a mentőszolgálatok. A kormányok
az évek során ígértek mentőautót, személyzetet, fűt-fát, beleértve a fizetésemelést is, de ezeket vagy egyáltalán, vagy
pedig részben valósították csak meg. Ezért próbáljuk felhívni a kormányon lévő illetékesek figyelmét, hogy próbálják meg korrigálni a dolgokat. A tegnap volt is egy
háromórás megbeszélés a szakszervezetekkel, és ennek

ideje alatt a kormány képviselői elismerték, hogy a 153-as
törvényt módosítani kellene, de semmi konkrétum nem történt ez irányban. Egyedüli dolog az, hogy jövő héten megpróbálnak találkozót összehívni, ugyanis kijelentettük, hogy
október 5-től nagyobb méretű országos megmozdulásokkal
próbáljuk meg hallatni a hangunkat. Reméljük, hogy a szerdai beszélgetés nyomán az illetékesek jobb belátásra térnek,
és a jövő heti beszélgetésnek – ha sor kerül rá – számunkra
kedvező finalitása lesz, mert a jelenlegi járműparkkal és
ilyen kis létszámú személyzettel nem tudunk hosszú ideig
működni – jelentette ki a szakszervezeti vezető.
Érdeklődésünkre hozzátette, a tegnapi tiltakozás a munkakapacitást nem érintette, a mentőszolgálat székhelyének
udvarán a szabadnapos alkalmazottak gyűltek össze, és
olyanok, akiknek két riasztás között nem volt sürgős elfoglaltságuk.
– Olyan szolgálat vagyunk, ahol a tevékenység nem állhat le, hiszen a beteg nem hibás a kormány intézkedései
miatt, és a törvény is kimondja, hogy a tiltakozás idején is
a sürgősségeken kívül harminc százalékát biztosítani kell
a tevékenységnek. Ezt sem tehetjük meg, hiszen nem tudjuk megválogatni, hogy mely hívásnak teszünk eleget, és
melyiknek nem – fűzte hozzá Magyary Árpád.

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 veszi 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.

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 megtartandó rendezvényt a polgármesteri hivatal és a
helyi tanács, a szászrégeni nyugdíjasok ligája valamint segélyegyesülete szervezi. A belépés ingyenes.

Október 6-ára emlékeznek
a Postaréten

A marosvásárhelyi RMDSZ október 6-án 16 órától koszorúzással egybekötött főhajtással emlékezik a Postaréten a
168 évvel ezelőtt kivégzett 13 aradi vértanúra. Erre az alkalomra beszédíró pályázatot hirdetnek középiskolások
és egyetemisták számára, a történelmi eseményhez
kötődő pályamunkákat október 3-áig várják a
kabinet@vasslevente.ro e-mail-címre. A legjobb három beszéd szerzőit budapesti kirándulással díjazzák, amit az
1956-os forradalom emlékünnepségére szerveznek.

Koszorúzás Sütő András sírjánál

Sütő András halálának 11. évfordulóján, szeptember 30án, szombaton 16 órakor az író református temetőben levő
sírján tisztelői koszorút helyeznek el – közölte a Sütő András Baráti Egyesület.

Újítás és kreativitás a román nyelv
oktatásában

A Női Akadémia szervezésében tanárok és szülők számára október 2-án 17.30-tól a Bernády Házban Újítás és
kreativitás a román nyelv oktatása területén a magyar tannyelvű osztályokban címmel tartanak előadást Szőcs Imre
és Forgó Erika romántanárok. Az előadók részt vettek a
magyar anyanyelvű tanulók számára újonnan elkészült
románnyelv-oktatási program kidolgozásában, ugyanakkor
a románnyelv-tanárok képzési anyagának kidolgozásában
is, és ilyen irányú tapasztalatukat szeretnék megosztani az
érdeklődőkkel. A belépti díj 5 lej, a begyűlt összeget a témakörben szervezett képzésre fordítják.

Kelementelki szüreti fesztivál

A Kis-Küküllő Borlovagrend és a Szőlészeti Társaság
szeptember 30-án 12 órától szüreti fesztivált szervez a kelementelki szőlőhegyen. Csőszök és huszárok felvonulása,
hagyományőrző csoportok színes műsorai, termékbemutató, gulyásparti, ökörsütés, must- és borkóstoló teszi érdekessé a rendezvényt. A jó hangulatról a székelyvajai
rezesbanda és a helyi népi zenekar gondoskodik.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Hétvégi sportműsor

LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 6. fordulójában,
szombaton 17 órától: Szászrégeni Avântul – Lénárdfalvi Fotbal
ACS, Dési Unirea – Radnót SK.
A Maros megyei 4. liga 6. fordulójában: ma 19.30 órai kezdettel: Marosvásárhelyi MSE – Nagysármási ACS (Sziget utcai műfüves pálya); szombaton 11-től: Dános – Marosludas,
Náznánfalva – Marosvásárhelyi Gaz Metan, Kutyfalva – Nyárádszereda, Szováta – Marosoroszfalu, Ákosfalva – Mezőméhes,
Marosvásárhelyi Atletic – Nyárádtő. A Dicsőszentmártoni Unirea
Tricolor áll.
A futsal 1. liga 4. fordulójában, vasárnap 17 órától, a Szász Albert Sportlíceum tornacsarnokában: Marosvásárhelyi City’us –
Székelyudvarhelyi FK.
KOSÁRLABDA. A női Románia-kupa 1. fordulós párharcának
visszavágó mérkőzésén, szombaton 17 órától, a ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi UPM Sirius – CSBT Alexandria. Az
első mérkőzésen a marosvásárhelyi csapat 82:62 arányú vereséget
szenvedett.
KÉZILABDA. A férfi A osztályú bajnokság B csoportjának 3.
fordulójában, vasárnap 17 órától: Resicabányai Şcolar CSM – Segesvári HCM.

RENDEZVÉNYEK

Odakint a réten kinyílott
a rózsa… – nótaest

Odakint a réten kinyílott a rózsa címmel kerül sor nótaestre a Hajlik a Rózsafa nótatársulat előadásában október
elsején, vasárnap 18 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. A társulatot Jakab Attila és zenekara
kíséri, énekel Miklós Szilvia és Szilágyi Sándor, meghívott
vendégművészek: Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László,
Maneszes Márton és Víg Ibolya, Szabó Éva és Szabó
Lajos, dr. Buta Árpád, Kádár Zsuzsa, Ábrám Tibor. Közreműködnek: a „Tarisnyások”, a siklódiak amatőr színjátszó
csoportja, Cserei Edina népdalénekes, Zsigó Helén, Molnár Attila, Molnár Erzsébet és Oniga Kristóf magyarlapádi
és csombordi néptáncosok. Egy jegy ára 15 lej, jegyek
elővételben, illetve az előadás napján a Kultúrpalota jegypénztárában kaphatók.

A labdarúgó 1. liga
13. fordulójának televíziós
közvetítési rendje

Szeptember 29., péntek:
* 18.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Botoşani FC
* 20.30 óra: Temesvári Poli ACS – USK Craiova
Szeptember 30., szombat:
* 18.00 óra: Konstancai Viitorul – Jászvásári
CSM Politehnica
* 20.30 óra: Bukaresti Dinamo – Astra Giurgiu
Október 1., vasárnap:
* 18.00 óra: Kolozsvári CFR – Bukaresti Juventus
* 20.30 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Bukaresti FCSB
Október 2., hétfő:
* 20.30 óra: Voluntari FC – Concordia Chiajna
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és a Look TV/Plus.

Hit és Fény-találkozó

Szombaton 17 órától találkozót tart a marosszentgyörgyi
plébánia tanácstermében a marosvásárhelyi és a marosszentgyörgyi Hit és Fény közösség.

Szentírás-olvasás
Marosszentgyörgyön

Szeptember 30-án, szombaton reggel 7 órától este 7
óráig Szentírás-olvasási félmaratont tartanak a marosszentgyörgyi római katolikus templomban a plébánia és
az MKB szervezésében.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra hétfőnként kerül sor
17 órától kisiskolások (7–10 év), 18 órától óvodások (3–6
év) számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: Studium-Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8. szám.
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Kiigazították Marosvásárhely költségvetését

Ország – világ

Nem kaptak pénzt a sportklubok

A marosvásárhelyi tanács tegnapi
soros ülésén a képviselőtestület
jóváhagyta a város költségvetésének kiigazítását. A tanintézetek
korszerűsítésére 2020-ig 20 millió lejt szándékozik hitelként felvenni és elkölteni a polgármesteri
hivatal, a sportklubok támogatására nem különítettek el pénzt.
Erről várhatóan októberben terjesztenek elő határozattervezetet
nyilatkozta
lapunknak
–
dr. Magyary Előd, az RMDSZ frakcióvezetője.

Antalfi Imola

A tegnapi tanácsülésen napirend előtt
szólalt fel dr. Theodora Benedek ülésvezető, aki az emberi jogok durva megsértésének nevezte egy polgár (dr. Benedek
Imre orvosprofesszor – szerk. megj.)
ellen néhány nappal korábban történt hatósági intézkedést. Az ülésvezető szerint
a történteket előre megrendezték, a
rendőrségi akció során dr. Benedek
Imrét 4 órán át anélkül tartották fogva,
hogy erre bírósági parancs lett volna, illetve nem biztosították számára az
ügyvédi képviselet vagy orvosi ellátás

lehetőségét, ugyanakkor házkutatási parancs nélkül hatoltak be a professzor
által irányított klinikára. Dr. Benedek
Theodora kijelentette: érthetetlen, hogy
a rendőrség ilyen megrendezett akciókkal foglalkozik. Ugyanakkor az ügyész
elutasította az orvos 24 órára történő őrizetbe vételét, illetve a bíró is elutasította
a bírósági felügyeletet. Hozzátette: kéri
a megyei rendőrparancsnok, Dumitru
Bîltag lemondását, belügyminiszteri ellenőrzést, és Mureşan Tudor Ionuţ rendőrügynök ellen bűnügyi vizsgálat
indítását.
A testület ezt követően a tanács új
szabályzatán vitatkozott, a prefektúra
ezzel kapcsolatban ugyanis kifogásokat
emelt. Végül a prefektúra által kifogásolt cikkelyeket figyelmen kívül hagyva
mégis az új szabályzat alapján folytatták
az ülést. Az első napirendi pont a költségvetés kiigazítására vonatkozott.
Hosszú vitát folytattak arról, hogy mi jelent prioritást és mi nem. A POL-képviselők az eddigi nyilatkozataikkal
összhangban a tanintézetek korszerűsítését szorgalmazták, és újabb módosító
indítványokat tettek az óvodák, az iskolai orvosi rendelők, a bölcsődék felszerelésére, a pénzösszegek forrásának a

Ülésezett a megyei tanács

sportkluboknak szánt támogatásokat jelölve meg. Többen is tettek javaslatokat,
Magyary Előd például a polgármesteri
hivatal vendégházának bővítését, korszerűsítését, az Ifjúsági Ház modernizálását tartotta fontosnak, illetve a
2017–18-as idényre a sportkluboknak
különített volna el pénzt: 400 ezer lejt az
Egyetemi Sportklubnak, 450 ezer lejt a
City’usnak, 1,5 millió lejt a Maros Kosárlabdaklubnak és 1,5 millió lejt az
ASA focicsapatnak. Pui Sebastian a bölcsődék bútorzatának felújítására, illetve
fertőtlenítőszerek vásárlására javasolt
250, illetve 20 ezer lejt, Bakos Levente
a tömegsport támogatására 100 ezer lej
támogatást indítványozott. Végül a képviselők mondhatni saját módosító javaslataikat sem szavazták meg. Az eredeeti
határozattervezetet fogadták el, miszerint a tanintézetek korszerűsítésére
2020-ig 20 millió lejt szándékoznak hitelként felvenni, 5 millió lejt bútorzatra
költenek el, és 30 helyett 60 autóbuszt
vásárolna a város. Lapunknak dr. Magyary Előd, az RMDSZ frakcióvezetője azt mondta, a fent említett négy
sportklub támogatására várhatóan októberben határozattervezetet terjesztenek elő.

Finanszírozásról, fejlesztésekről döntöttek
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Vádat emelt a DNA Florea
és Maior ellen

Hivatali hatáskör több mint 9.000 rendbéli túllépése
miatt vádat emelt csütörtökön az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere és Sergiu Claudiu Maior
volt alpolgármester ellen. A DNA arról tájékoztatta
csütörtökön az Agerpres hírügynökséget, hogy Sergiu Claudiu Maior, Marosvásárhely volt alpolgármestere, a tettek elkövetése idején a polgármester
tanácsosa ellen hivatali hatáskör 9.198 rendbéli túllépése miatt, Dorin Florea polgármester és Andrei
Mureşan, a tettek elkövetése idején városházi titkár
ellen hivatali hatáskör túllépésében való (szintén 9.198
rendbéli) bűnrészesség miatt emel vádat. Az ügyet a
Maros megyei törvényszék tárgyalja. (Agerpres)

Két hírtelevízió kapott bírságot

Magyarellenes megnyilvánulások miatt bírságolt
meg az országos audiovizuális tanács csütörtökön
két hírtelevíziót, amelyeket az RMDSZ jelentett fel.
A tanács közleménye szerint a Realitatea TV-t 85
ezer lejre, a B1 hírtelevíziót 20 ezer lejre bírságolták,
mert megsértették az audiovizuális törvény, valamint
az audiovizuális kommunikáció tartalmáról rendelkező szabályzat több cikkelyét, amelyek egyebek
mellett a pártatlan, a kiegyensúlyozott és a jóhiszemű tájékoztatás kötelezettségére vonatkoznak.
A hírtelevíziók akkor sugároztak magyarellenes
megnyilvánulásokat tartalmazó hír- és beszélgetőműsorokat, amikor az RMDSZ június közepén tárgyalásokat folytatott a PSD-vel esetleges
kormányba lépésének feltételeiről. (MTI)

Románia elkötelezett
az energiaunió iránt

Románia továbbra is elkötelezett az energiaunió céljainak elérésében, nyilatkozta Mihai Tudose miniszterelnök a Maros Sefcoviccal, az Európai Bizottság
alelnökével tartott megbeszélés során. Tudose
hangsúlyozta, Románia abban érdekelt, hogy aktívan hozzájáruljon az Európai Unió energiauniós céljainak eléréséhez és gyakorlatba ültetéséhez.
Ugyanakkor elmondta, hogy megerősítenék a párbeszédet az EB energiaügyi szakértőivel, hogy beazonosíthassák a legfontosabb teendőket a
szakágazat infrastruktúrájának fejlesztését illetően.
A megbeszélésen részt vett Toma Petcu energiaügyi
miniszter és Victor Negrescu európai ügyekkel megbízott miniszter is. (Agerpres)

Jöhet az Európai Ügyészség

Tegnap soros ülését tartotta a
Maros Megyei Tanács. A testület
két sürgősséggel felterjesztett és
nyolc előre meghirdetett határozatot fogadott el. Az ülés után
Péter Ferenc tanácselnök az aktuális kérdésekről nyilatkozott a sajtónak.

Mezey Sarolta

8,8 millió lejes
költségvetés-kiegészítés
A megyei önkormányzati testület csütörtöki ülésén módosította Maros megye
2017-es költségvetését, amibe belefoglalták az államháztartásból érkező összegeket is. A 63/2017-es sürgősségi
kormányrendelet nyomán Maros megye
szeptemberben 8,86 millió lejt kapott a
hozzáadottérték-adó visszaosztásából,
ami a megyei decentralizált intézmények
kiadásainak finanszírozására szolgál. Ezt
az összeget a gyermekvédelmi rendszer
támogatására (1,6 millió lej), a fogyatékkal élő felnőttek közoktatásának finanszírozására (5 millió lej) és iskolai
programok támogatására (2,2 millió lej)
fordítják.
A tegnap elfogadott költségvetés-kiegészítés során a megyei tanács 40 ezer
lejjel egészítette ki a dicsőszentmártoni
Dr. Gheorghe Marinescu Kórház javítási
munkálatokra szánt keretét és 125 ezer
lejjel a gyermekgyógyászati részleg fűtési hálózatának cseréjére vonatkozó
költségvetési keretet. A Maros Megyei
Klinikai Kórház számára 229 ezer lejt

hagytak jóvá a beruházási listán szereplő
összegek kiegészítésére.
Módosításokat fogadtak el a megyei
utak 2017-es javítási programjában is.
Az egyes munkálatok kivitelezésénél
megtakarított összegeket (összesen
mintegy 1,5 millió lejt) más beruházásokra utalták át.
Megújul a Teleki Téka díszterme
– Rég tervezett restaurálás kezdődik a
Teleki Tékában. Most készült el a dokumentáció, elfogadtuk a műszaki mutatókat. Indulhat a versenytárgyalás kiírása
– fogalmazott Péter Ferenc elnök.
A Teleki-Bolyai Könyvtár megfelelő
működése érdekében, illetve azért, hogy
az egykori díszterem ismét régi fényében
tündököljön és újra reprezentatív célt
szolgáljon, halaszthatatlan volt a felújítási munkálatok gazdasági és műszaki
mutatóinak jóváhagyása. A beruházás
során a díszterem teljes belső felületén
eltávolítják a vakolatot, majd a felületek
mechanikai és kézi tisztítása, a helyreállítási munkálatok következnek. A beruházás értéke mintegy 243 ezer lej a
hozzáadottérték-adóval együtt. A munkálatokkal 10 hónap alatt kell elkészülni.
A beruházás költségeit a Maros Megyei
Tanács saját forrásaiból fedezi.
Kiegészítették a reptér költségvetését is
A marosvásárhelyi repülőtér felújítása
érdekében a Maros megyei önkormányzat a tegnapi ülésén visszavonta a repülőtértől azoknak a területeknek a
kezelési jogát, amelyeket a helyreállítási
munkálatok érintenek. A marosvásárhe-

Fotó: Mezey Sarolta

lyi Transilvania repülőtér kifutópályájának és végbiztonsági területének teljes
körű javítását követően a területek kezelése ismét visszakerül a Transilvania repülőtérhez.
A megyei önkormányzat tegnapi ülésén a repülőtér költségvetésének kiigazítását is jóváhagyták. A repülőtér
befektetési jegyzékét több olyan beruházással egészítették ki, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kifutópálya
felújítása után minél jobb körülmények
között működhessen a repülőtér. A költségvetés összesen 4,5 millió lejjel módosul, ebből 700 ezer lejt működési
költségekre fordíthatnak, 3,8 millió lejt
pedig beruházásokra, mint például az indulási terminál korszerűsítése, illetve
egy többfunkciós hóeltakarító és jegesedésgátló berendezés beszerzése.
Egy másik határozattervezet a repülőtér vezetőtanácsának kiegészítéséről
szólt. – A pénzügyminisztériumnak joga
van egy személyt kinevezni a repülőtér
vezetőtanácsába, a nevesítés Bukarestből megtörtént. Runcan Petru, a reptér
volt igazgatója, kérvényt nyújtott be,
hogy az erre vonatkozó határozattervezetet vegyük le napirendről. Azzal érvel,
hogy a repülőtér vezetőtanácsa nem jogszerűen működik. Ezt az érvelést nem
tudom elfogadni, és a napirendről sem
tudtam levenni a szóban forgó határozattervezetet. Végzések már születtek, de
Runcan úr továbbra is pereskedik. Ennek
ellenére a repülőtérnek működnie kell
teljes vezetőtanáccsal – fogalmazott a
megyei elnök.

Az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári és
igazságügyi szakbizottsága (LIBE) zöld jelzést adott
csütörtökön a határokon átnyúló korrupciós és csalási bűnesetek felgöngyölítését végző európai uniós
ügyészi hivatal, az Európai Ügyészség létrehozására. Az EP sajtószolgálatának tájékoztatása szerint
az Európai Ügyészség bizonyos feltételek mellett jogosult lesz a nyomozások és vádhatósági eljárások
lefolytatására csalások és az unió pénzügyi érdekeit
sértő egyéb bűncselekmények esetében. Az uniós
csalások elleni küzdelem érdekében az Európai
Ügyészség egyesíteni fogja az európai és a nemzeti
szintű bűnüldözési erőfeszítéseket. (MTI)

Paragrafusvadászat

(Folytatás az 1. oldalról)
ütni. A kérdés az, hogy az ügyészek megtalálják-e a fogást az ügyeskedőkön. Akik közül az azóta már pártot
váltott volt szocdem miniszterelnök volt a legmulatságosabb, azt nyilatkozva, hogy ő kormányfőként nem tartotta volna kabinetben a két érintett minisztert. Nos,
akkor az ólomsúlyút föl sem kellett volna vegye, elvégre
akkoriban épp ő volt a miniszterelnök. Lehet, hogy most
azért érezte mindenképp szükségesnek megszólalni,
mert lefelejtették a kenőpénzes listáról, holott a kormányhatározatokon az ő aláírása is szerepel?
A szigetügyben a köztulajdonra vonatkozó jogszabályok körül is folyik a vita, és ezen a téren is bőven lehetne javítani. Csak egy példát felhozva, néhány éve
szóba került egy parkolóház építése a vásárhelyi új kórház környékére. Sok nyomdafesték elfolyt a téma kapcsán, hogy ki is a hibás azért, mert az egyik
önkormányzaté a telek, a másiké meg az építkezési javaslat, csak épp a beruházásból nem lesz semmi. Azóta
sem, pedig a környékre kényszerülő adófizetők parkolási problémáját centivel sem mozdította előbbre az intézmények jogvitája, ők legfeljebb azt látták az egészből,
hogy az állam szervei egymást püfölik bőszen ahelyett,
hogy érte dolgoznának. És még számtalan hasonló
ügyet fel lehetne emlegetni, csakhogy az a gond, hogy
a szavazatunkért négyévente kunyeráló politikusok
akkor s azóta sem elsősorban azon törik a fejüket, hogy
ennek a jobb sorsra érdemes országnak az intézményrendszere az adófizetőt jól szolgálva, hatékonyan működjön.
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Leszavazta a CSM
az igazságügyi törvény
módosítási javaslatait

Negatívan véleményezte a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács
(CSM) plénuma az igazságszolgáltatás működését szabályozó törvények módosításának tervezetét,
nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek a tanácson belüli források. A döntésnél nem volt jelen az
igazságügyi miniszter. A tanács elnöke, Mariana Ghena azt nyilatkozta, hogy kellemetlen meglepetés
volt számára Tudorel Toader igazságügyi miniszter hiánya a CSM
plenáris ülésén, ahol a miniszternek
meg kellett volna védenie az igazságszolgáltatás működését szabályozó törvények módosításának
tervezetét. „Meglepett, hogy hiányzik a plenáris ülésről. Összezavart,
nem tudom, hogyan értékeljem
vagy értelmezzem a távolmaradását. (…) Lehet, hogy kényelmetlen
lett volna válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket feltettünk volna
neki, de lehet, nem is kellett volna
válaszolnia. Mindenesetre meggyőződésem, hogy mindannyiunk számára furcsa, hogy nem jelent meg,
hogy legalább elmondja véleményét

a tervezettel kapcsolatosan. Szerintem ez kihatással lesz arra is, hogy
miként fogok szavazni” – mondta
Mariana Ghena az igazságügyi törvénytervezetről való szavazás előtt.
Az elnöki hivatal reagált
Tudomásul vette Klaus Johannis
államfő a CSM véleményét az igazságügyi törvényeket módosító jogszabálytervezetről, és ezt a jelzést a
kormány és a parlament sem hagyhatja figyelmen kívül – közölte csütörtökön az államelnök szóvivője,
Mădălina Dobrovolschi.
„Románia államelnöke tudomásul vette a CSM kiértékelését,
amely egybevág saját elemzésével.
Az államfő úgy véli, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségéért kezeskedő CSM részletekbe menően
és szakmai igényességgel értékelte
ki az igazságügyi miniszter javaslatait, mielőtt azokat elvetette volna.
Ha ennek a véleménynek csupán
konzultatív jellege is van, a kormány és a parlament nem hagyhatja
figyelmen kívül a CSM egyértelmű
jelzését – mondta Dobrovolschi.
(Agerpres)

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal értesíti az érintetteket,
hogy ezen a hétvégén útjavítási
munkálatok zajlanak a Rózsák
terén.
Arra kérünk minden gépkocsivezetőt, hogy szigorúan tartsák be a
munkálatok környékén elhelyezett
útjelző táblák utasításait az esetleges kellemetlenségek elkerülése
végett. Ugyanakkor a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal műszaki igazgatóságához tartozó
munkacsoportok ezekben a napokban többféle munkálatot végeznek
a városban: ásás, útegyengetés, út-

szegély- és parkolórendezés
(Állomás tér és Mărăşti utca), úthengerelés és kavicsszórás (Bodonhegyszőlő utca), úttest- és
járdajavítás (Andrei Şaguna utca),
útegyengetés és tisztítás (Szőlő és
Nyíres utca), aszfaltszőnyeg (Méh
utca, a Szabadság utca és a meteorológiai állomás közötti szakasz),
aszfaltozás (Malomfalvi utca), járdaaszfaltozás (Pandúrok sétány),
útmaratás (1848. út – a Bodoni
utcai kereszteződés), aszfaltozás
(Nicolae Grigorescu utca).
A belföldi és nemzetközi
közkapcsolati szakosztály

Három napig aszfaltoznak
Marosvásárhely központjában

Makkai János

Körömszakadtáig?

Jól nézek ki! Legnagyobb sajnálatomra, elkezdtem sajnálni Klaus
Johannist. Képzeljük el azt az elnököt, aki szinte nap mint nap nagykövetek segítségére szorul. Hát nem
szánalmas helyzet? Ráadásul szerencsétlenségére azt képzeli, hogy ő
vezeti Romániát!
Egészen mesés. Olyan, mint
amikor a bábu azt álmodja, hogy
valójában ő a bábos. Sőt, ha elég
mély az álom, akkor meg egyenesen a történet forgatókönyvének a
szerzőjeként látja önmagát. Ezután az ébredés következne, de
történetem főszereplőjénél a helyzettudat-hasadás tünetei nem szűnnek.
Békésen elnézi, hogy nagykövetek, egymásnak adva a kilincset, az
igazságügyi minisztert környékezik,
hogy a még mindig csak készülőben
lévő törvénymódosítások kedvükre
való formát öltsenek. A nyilvános
hivatkozás erre: az ismertté vált elképzelések az igazságszolgáltatás
függetlenségét s – ha lúd, legyen
kövér –: a jogállamiságot veszé-

lyeztetik. Nem tudom, hogy ki kitől
tudja: Klaus Johannis Hans
Klemmtől, a Románia belügyeibe
legsűrűbben kontárkodó amerikai
nagykövettől, vagy fordítva? Aztán
„érdeklődött” a német nagykövet,
majd pedig, mintha valami nem
menne simán, kellett az „erősítés”,
a brit nagykövet is felkereste Tudorel Toadert. Nem „igazi” helytartótípus, mint Klemm, a sajtó előtt
is könnyen zavarba jött. Első nyilatkozatában azzal tért ki az egyenes válasz elől, hogy a Brexitről
tárgyalt a miniszterrel. Ennél az
olcsó szédítésnél azért többet vártam egy joviális angol úriembertől…
De hát nem ez a lényeg, hanem
az, hogy ha Klaus Johannis nem
csak elnök lenne, hanem államférfi,
akkor az ország belügyeibe oly
készségesen kotnyeleskedőket maga
vonná kérdőre: nincs jobb dolguk,
mint őt megalázni, nevetségessé
tenni? Csakhogy nem mondhat
ilyent, hiszen a helyzettudat-hasadás éppen ennek felismerésére teszi
képtelenné. Ha meg téves a „diagnózisom”, akkor súlyosabb az ügy.
S előbb-utóbb fel kell tenni a kérdést: mire véljük ezt az egyre

Egymillió aláírás márciusig

(Folytatás az 1. oldalról)
a kisebbségvédelem terén, aminek
betartatása számonkérhető legyen.
A találkozón jelen lévő Péter
Ferenc, az RMDSZ megyei szervezetének elnöke elmondta, a magyar
állampolgársággal is rendelkező
személyek az aláírásgyűjtő önkénteseknél egyúttal regisztráljanak is
az anyaországi választásokra. A Fidesz megbízható partnere az
RMDSZ-nek, és, mint hangsúlyozta, a megszerzett jogok kötelezettségekkel is járnak.
Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) célja a Minority SafePack európai polgári
kezdeményezés kidolgozásával az,
hogy az államokat törvényhozásra
kényszerítsék a kisebbségi jogokat
illetően, az Európai Bizottság pedig
garanciát vállaljon a kisebbségi törvények betartásáért. A román állam
hivatalos álláspontja szerint modellértékűen rendezte a kisebbségi
kérdést, ami valótlanság, ugyanis
mindenki számára közismertek az

anyanyelvhasználati jogok megsértésére tett kísérletek, a nemzeti
szimbólumok használata körüli felhajtások, a zászlóügyek, Marosvásárhelyen legutóbb a katolikus
líceum körüli hercehurca, amelyek
mind megoldatlan kisebbségi
ügyek – mondta Péter Ferenc. Ezért
is támadta meg Románia az említett
polgári kezdeményezés regisztrációját – ebben partnerre lelt Görögországban és Szlovákiában –, majd
azt követően, hogy az Európai Bizottság regisztrálta, az EB ellen is
beadványt nyújtottak be.
„Ha a kisebbségi jogok terén
minden rendben volna, nem lenne
féltenivalójuk olyan tekintetben,
hogy törvényalkotásra kötelezhetik
az országot, amit majd tiszteletben
is kell tartani” – mondta a FUEN
elnöke. A Minority SafePack tizenegy pontos kisebbségügyi javaslatcsomag kiterjed a szabad
anyanyelvhasználatra és az anyanyelvi oktatásra, a szimbólumok
használatára, az egyenlő bánás-

módra, a nemzeti kisebbségi kultúrák megőrzésére stb. Az egymillió aláírást jövő év márciusáig kell
összegyűjteni, áprilisban pedig leteszik az Európai Bizottság asztalára. A Kárpát-medencei magyar
közösségekre, de szlovákiai, németországi, hollandiai, olaszországi kisebbségek közösségeinek
az aláírására is számítanak. Legalább hét tagországból kell egymillió aláírást összegyűjtsenek, ennek
érdekében a papír alapú aláírásgyűjtéssel párhuzamosan zajlik az online felületen való aláírásgyűjtés is.
Vincze Loránt a Minority SafePack kezdeményezést olyan gyümölcshöz hasonlította, amelyet öt
éve érlelnek és amelynek útjába
rengeteg akadályt gördítettek,
mivel azt szerették volna elérni,
hogy az Európai Unió továbbra se
foglalkozzon a kisebbségi ügyekkel. A siker érdekében az érintett
közösségek aláírásukkal kell hitelesítsék a kezdeményezés létjogosultságát.

szemérmetlenebb
beavatkozást
olyasmibe, amihez semmi közük?
Az illendőbb érdekérvényesítések a
diplomáciában jobbára „sugallatok” formájában történnek. Szóban
forgók a feltűnő elnöki elnézés mellett maholnap tollba mondják, hogy
ki mit, hogyan igazgasson a minisztériumokban vagy más intézményekben…
Többnapos külföldi tartózkodás
után hazatérve, elnökünket újra el-

sára, hogy hol szorítja a cipő: az a
legfájdalmasabb számára, hogy a
készülő igazságszolgáltatási törvénymódosítások szerint nem ő
fogja kinevezni a bűnüldöző hatóságok vezetőit. Merénylet a jogállam ellen! A politika befolyása alá
kerül a procedúra, mondja ellentmondást nem tűrően. A miniszter
válasza: a legpolitikusabb választott személy éppen maga az
elnök…
Már mindenkinek szembetűnő,
ahogyan tandemben Hans Klemm
amerikai nagykövettel – s alkalomadtán másokkal – körömszakadtáig
védik
Codruţa
Kövesit,
a
Korrupcióellenes Ügyészség vezetőjét s amúgy „mellékesen” a Fellebbviteli Főügyészség vezetőjét. S
műveli ezt a különös elkötelezettséget Klaus Johannis akár tekintélye rovására is, hiszen fő védence,
a DNA vezetője maholnap összeomlik az ellene felgyűlt vádak
súlya alatt. Ezzel kapcsolatban
mindössze annyi mondanivalója
volt, hogy „úgy tűnik, hogy ez egy
olyan játék, amely túl messzire
ment”.
Erről van szó. Abban azonban
téved, hogy játék lenne, s ezzel a főbenjáró tévedésével kellene hogy
szembenézzen. Belátom, nem teheti,

s ezzel azt is elkönyvelem, hogy
téves a „diagnózisom”, mármint
az, hogy az elnök helyzettudat-hasadásban szenvedne. Ellenkezőleg,
a „körömszakadtáig” éppen hogy
azt jelzi, hogy reálisan érzékeli,
mind jobban kicsúszik lába alól a
talaj, képtelen megfelelni az elnökcsinálók elvárásainak. Az említett
két ügyészségi vezetőn s az ide-oda
kínnal-bajjal beépített emberein
kívül nincs, akire támaszkodjon. A
körülményesen, liberális fazonnal
összetákolt „partidul meu”-ra nem
igazán számíthat, úgy tűnik, a vezetőjének kiszemelt, a „penal” sorsot
maga is megtapasztalt Ludovic
Orban az elnöktől való eltávolodás
ösvényeit próbálgatja éppen kitapogatni. Távolabbra lát, a pártja s a
maga sorsát nem kívánja feláldozni
Klaus Johannis ambícióinak az oltárán, vagyis veszett fejsze nyelébe
kapaszkodva munkálkodni az elnök
újraválasztása érdekében. Mert,
zárjam rövidre, a parttalanná dagadt bonyodalomnak ez az egyetlen
tétje.
Amikor, tegyem hozzá, a felgyülemlett s eltakarításra váró hordalék láttán az elnökcsinálók is
elbizonytalanodhatnak…
Ébredj! – mondom magamnak.
Éppen én sajnálkozzak?

fogta a buzgalom a jogállam védelmében. Parafrazálva a közismert
példát, nem tévedünk, ha azt gondoljuk, Klaus Johannis „a jogállam
én vagyok” bűvöletében él és
mozog.
Amíg New Yorkban töltötte az
időt, s üzenték neki, hogy otthon áll
a bál az igazságszolgáltatás körül,
azzal reagált, hogy nem foglalkozik
„bulvár” ügyekkel. Most, belecsöppenve a politikai lecsóba, nyomban
elővette a „mindent jobban tud”
pózt. Mit neki a jogtudomány bonyolult
összefüggésrendszerei!
Kissé flegmatikus, lekezelő modorban hozza a közvélemény tudomá-
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Szerkeszti: Antalfi Imola

Először mérték fel a világ botanikus kertjeit egy Elhunyt Liliane Bettencourt,
a világ leggazdagabb asszonya
nagyszabású tanulmányban

Először mérték fel a világ botanikus kertjeit
egy nagyszabású tanulmányban, mely megállapította, hogy ezek a gyűjtemények jelentik
„a legjobb reményt” a világ veszélyeztetett növényeinek megmentésére.

A világ botanikus kertjeiben az ismert növények egyharmadát megtalálhatják a látogatók, ezek a kertek segítenek megvédeni a veszélyeztetett növényfajok 40
százalékát.
A tudósok szerint a világon élő növényfajok egyötöde
áll a kihalás szélén, a botanikus kertek kulcsfontosságúak a ritka növények fennmaradásának biztosításában.
A botanikus kertek első tudományos felmérése során
a kutatók több mint százezer növényfajt regisztráltak.
„Első alkalommal készítettünk globális értékelést a
botanikus kertekben nevelt, gondozott és megőrzött növényállományról, tehát először láthatjuk, hogy mink
van, és ami még fontosabb, hogy mi hiányzik a keretekből” – idézte a BBC News cikke Paul Smithet, a bota-

A kolozsvári botanikus kert (avilagcsodai.network.hu)

nikus kertek nemzetközi nonprofit szervezetének főtitkárát. Kiderült, hogy mindenekelőtt a trópusi növényvilág képviselteti magát csekély egyedszámmal a
botanikus kertekben, és az egyszerűbb növényfajok,
mint a mohák is kisebb számban jelennek meg az olyan
egzotikus virágoknál, mint az orchideák és liliomfélék.
A világszerte működő több mint ezer botanikus
kertbe évente mintegy 500 millióan látogatnak el. Miközben népszerű látványosságot kínálnak, fontos szerepet játszanak az oktatásban, a kutatásban és a
megőrzésben is – hangsúlyozta a Nature Plants folyóiratban megjelent tanulmány.
A tudósok azonban rámutattak, hogy a legtöbb botanikus kert az északi féltekén található, ahol nehéz megfelelő körülményeket teremteni a trópusi növényeknek.
Ezeket legjobb lenne élőhelyük országainak botanikus
kertjeiben gyűjteni, ám a déli féltekén éppen ezekben
az országokban kevés az ilyen intézmény.
A világ növénygyűjteményeinek mindössze 10 százaléka foglalkozik a
veszélyeztetett fajok
megőrzésével, a botanikus kertek tehát
többet is tehetnének
a világ legsérülékenyebb
fajainak
fennmaradásáért –
hívta fel rá a figyelmet a tanulmány.
„Ha nem őrizzük
meg növényvilágunk sokszínűségét,
az emberiség nehezen küzd majd meg
az élelem, az üzemanyag-biztonság, a
környezeti károk és
a
klímaváltozás
okozta globális kihívásokkal” – fogalmazott
Samuel
Brockington,
a
Cambridge-i Egyetem botanikus kertjének kurátora, a
tanulmány társszerzője. (MTI)

Kilencvennégy éves
korában elhunyt Liliane Bettencourt
francia milliárdos, a
L’Oréal kozmetikai
vállalat örököse –
közölte csütörtökön lánya, Francoise Bettencourt
-Meyers.

A Forbes amerikai
magazin összesítése
szerint a világ leggazdagabb asszonyának
tekintett Liliane Bettencourt csütörtökre
virradó éjjel párizsi
otthonában halt meg.
„Október 21-én lett
volna 95 éves. Anyám
békében ment el” –
írta közleményében a
milliárdos lánya.
Liliane Bettencourt
közel 40 milliárd dollár értékűre becsült
vagyonával a Forbes
idei összesítésében a világ leggazdagabb asszonyaként és a 14.
legvagyonosabb embereként szerepelt. Az Alzheimer-kórban
szenvedő nő 2011-ben lánya kérésére gyámság alá került, kilépett a L’Oréal igazgatótanácsából,
és teljesen visszavonult a nyilvános szereplésektől.
A döntés következményeként
Franciaország egyik legnagyobb
vagyonát – benne azt a 33 százalékos részesedést is, amely vétójogot biztosít a kozmetikai óriás
igazgatótanácsában – a milliárdos
lánya, Francoise BettencourtMeyers és az ő két gyermeke kezeli.
Liliane Bettencourt gyámja az
idősebbik unokája, Jean-Victor
Meyers volt. Jean-Paul Agon, a

Emelik a Nobel-díjjal járó pénzjutalmat

Hat év után emeli kategóriánként 1 millió svéd koronával
(32,6 millió forinttal) a Nobel-díjjal járó pénzjutalom öszszegét a svéd Nobel Alapítvány.

A szervezet honlapján hétfőn megjelent közlemény szerint már a
megemelt, 9 millió koronás pénzjutalmat kapják az idei díjazottak is,
akiket október 2-ától kezdődően neveznek meg.
A Nobel-díj összegét 2011-ben csökkentették 10-ről 8 millió koronára, hogy megerősítsék pénzügyileg az alapítványt. Bár az alapítvány pénzügyi helyzetének hosszú távú megszilárdítása további
intézkedéseket igényel, mára lényegében stabilnak tekinthetők a szervezet pénzügyei – olvasható az alapítvány igazgatóságának közleményében.
Az emelésről szeptember 14-i ülésén döntött a testület. Az alapítvány arra törekszik, hogy a díjjal járó jutalmak lépést tartsanak a lakossági jövedelmek emelkedésével – közölték.
A Nobel-díj a tudományt, a humanizmust, a nemzetközi együttműködést támogatja. Egy olyan időszakban, amikor megkérdőjelezik a
tudást és a tényeket, mindennél fontosabbak ezek az értékek – hangsúlyozta Carl-Henrik Heldin, a Nobel Alapítvány elnöke.
Az idei Nobel-díjakat a jövő héttől jelentik be, elsőként – október
2-án, hétfőn – az orvosit, kedden a fizikait, szerdán a kémiait, pénteken a békedíjat, október 9-én, jövő hétfőn pedig a közgazdaságit. Az
irodalmi Nobel-díj bejelentésének időpontját még nem hozták nyilvánosságra. (MTI)

(Forrás: Famous People)

L’Oréal elnök-vezérigazgatója
közleményben fejezte ki „mély
szomorúságát” az egykori tulajdonos halála miatt. Az elmúlt években a Bettencourt család neve egy
jogi és politikai botránnyal kapcsolódott össze, miután a Liliane
Bettencourt elmeállapotát igazoló,
titokban készült hangfelvételek
alapján kiderült, hogy több ismerőse is visszaélt a milliárdos megrendült egészségi állapotával, és
nagyobb összegeket csalt ki tőle.
Liliane Bettencourt 1922. október 21-én született Párizsban. Zongorista anyját ötéves korában
elvesztette, és 10 évvel később
már az apja, Eugene Schueller
által alapított L’Oréalnál volt gyakorlaton, akitől halála után megörökölte a kozmetikai vállalkozást. (MTI)
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A természet kalendáriuma (CCLXXIV.)

nol a keleti égbolton, hogy aztán szinte átmenet
nélkül halványuljon bele az érkező fénybe. Égi
útján lassan közeledik a Naphoz. A Mars éppen
Hűvös szeptembervégi este;
menekül utóbbi hajnali fénye elől az Oroszlánba.
besüt a hold az ablakon.
A hónap elején még jól szemrevételezhető kistestKezemben nagy-nagy piros alma,
vérük, a Merkúr kelte órányit előzi a Napét, mosőröl, mormol az idő malma,
tanra fénye elvész a pirkadatban.
duruzsolását félve hallgatom.
Szeptember s október kézfogója. Környéke történésekben gazdag.
– veszem a szót Jékely Zoltán 1939-ben írt Szep11 éve, 2006. szeptember 30-án költözött a vátembervégi estejéből –
sárhelyi református temető cinterme közelébe a
mezőségi táj hűségese, Sütő András.
(…) Hideg széllel jönnek a házra
s hívnak a városszéli kertek.
25 éve október első hétvégéjén, az őszi madárA fákon ért szilvák sírása:
vonulás időszakának közepén, a madárvédők Eu„Hát életünk egy nyárra terjed?”
rópa-szerte megrendezik a madármegfigyelő
A fűben alma-hulla erjed.
napokat.
26 éve, 1991. óta október 4-én, Assisi Szent
(…) Száraz kórók lábunkba marnak,
Ferencre emlékezve ünneplik világszerte az álfázós, utolsó denevérek
latok napját.
szárnyukkal csillagot takarnak.
37 éve, 1980. szeptember 29-én GyulafehérSírkeresztek a lámpafények,
váron az örök életbe költözött Csíkszentdomokos
melyek a domboldalban égnek.
nagy szülöttje, Márton Áron.
Azelőtt három évvel, 1977-ben, a bajkonuri űrHideg a kő, nem hull a csillag,
kikötőből elindították az első többéves időtartamra
a kémények sűrűn pipálnak;
tervezett űrállomást, a Szaljut-6-ot. Ezen az űroba Kollégyom körül latin-szag,
jektumon lett űrhajós Farkas Bertalan hétnyi ideig
szaga bús tanulási kínnak
1980-ban, s ő próbálta ki az egyik legsikeresebbs száz régi enyedi diáknak.
nek bizonyult magyar űreszközt, az űrhajósokat
ért kozmikus sugárzást mérő Pillét.
Kántáló szép cselédleányok,
38 éve, 1979 októberének első napján hagyta
illatosak s örökre tiszták,
itt örökre ösvényeit Tulogdi János geológus, az
ó, nagymamák, ó, rőzselángok,
erdélyi turistamozgalom nagy öregje.
ánizsteák, gombák, puliszkák,
60 éve, 1957. október 4-én megkezdődött az
nélkületek velem mi lesz hát? (…)
űrkorszak. Pályára bocsátották a Föld első útitársát, a Szputnyik-1-et, mely 96 perc alatt kerülte
A szokatlanul vastag felhőpárna borította haj- meg a Földet. Az 58 kg-os gömb nagyjából 3 hónali ég néha kitisztuló peremén, napkelte előtt napig üzemelt, majd a légkörbe érve elégett. A
három fertályórával a Vénusz fényes fehéren tró- kozmoszból érkező bip-bip-bip-jét a rádióamatőrök is fogták, s nemsokára
a rádióadók a pontos idő jelzésére átvették a máig használatos jelzést. Az ENSZ
2000 óta ünnepli a világűr
hetét október 4. és 10. között.
78 éve, 1939. szeptember
30-án meghalt a kolozsvári
születésű Sigmond Elek, a
korszerű talajtan megteremtője. Úttörője volt a talaj
foszforsavszükségletvizsgálatának s a szikes talajok javításának.
Azelőtt három évvel,
1936-ban halt meg a dési
születésű Ilosvay Lajos vegyész. Hosszú időn keresztül
a Természettudományi Társulat titkára, majd elnöke,
1925-től 1928-ig pedig az
MTA másodelnöke. Szerkesztette a Magyar Chemiai
Folyóiratot, később a Természettudományi Közlönyt.
Korszakalkotó felfedezése: a
villámlások hatására nitrogén-oxidok keletkeznek a levegőben, amelyek az esővel
mosódnak a földkéregbe.
Elek apó kútja Kápolnásfaluban, a Sütő András Kultúrotthon előtt
(Világszerte ez a legfonto-

Kiss Székely Zoltán

Márton Áron szobra szülőfalujában, Csíkszentdomokoson

sabb természetes utánpótlása a talajok N-veszteségének.) Másrészt e felfedezés egyik kiindulópontja az élet keletkezéselméleteinek.
132 éve, 1885. október 4-én született Gógánváralján Gaál Sándor fizikus. A ciklotron működési
elvét 1929-ben dolgozta ki. A feltalálásért E. O.
Lawrence 1939-ben kapott Nobel-díjat… Ugyancsak a világon elsőként dolgozta ki az első protongyorsító elméletét, ezért 1951-ben John Cockcroft
és E. T. S. Walton vehetett át Nobel-díjat…
158 éve, 1859. szeptember 30-án született Benedek Elek. E nap 2005 óta a magyar népmeséé. 2006-ban a budai Mesemúzeum előtt,
Kányádi Sándor kezdeményezésére, felállították
az első Elek apó kútját. Immár öt ilyen kút áll a
Kárpát-medencében. A legutóbbit 2017 júliusában
avatták Kápolnásfaluban.
192 éve, 1825. október 5-én született id. Xántus János, a Budapesti Állat- és Növénykert megalapítója.
201 éve, 1816. október 3-án született Haynald
Lajos érsek, botanikus. Erdélyi püspöksége alatt
létesítette a csíksomlyói gimnáziumot és tanítóképzőt s a gyulafehérvári nőnevelő intézetet. Herbáriumát és növénytani szakkönyvtárát a Nemzeti
Múzeumra hagyta, amely így Európa harmadik
legnagyobb botanikai könyvtárával büszkélkedhetett. Közel félszáz növényt neveztek el róla. A legismertebb nemzetség a Schur által leírt
dél-európai Haynaldia.
203 éve, 1814. október 5-én született Nagyszebenben Fuss Mihály flórakutató, lelkész. Haynald
még erdélyi püspök korában bízta volt meg Erdély
flórájának megírásával. A Nagyszebenben 1866ban megjelent Flora Transsylvaniae tette ismertté nevét.
435 éve, 1582-ben október 4-ét közvetlenül
1582. október 15-e követte: a keresztény országok jó részében életbe lépett a Gergely-féle naptár.
506 éve, 1511. szeptember 29-én született
Szervét Mihály, a kisvérkör első leírója. Korszakos felfedezését a Christianismi Restitutio című
művében mutatta be, amelyben egyben bírálta
Kálvin reformjait. Szentháromság-tagadó volt.
Elvhűsége vezette végül máglyahalálához is. Követői Erdélyben az unitáriusok voltak. A magyar

irodalom gyöngyszeme, Sütő András drámája, a
Csillag a máglyán ebből a történetből táplálkozik.
1017 éve, Kr. u. 1000-ben lett a halottak szószólója is Szent Mihály arkangyal. Névünnepe
szeptember 29. Szent István korától kultusza ma
is tart a Kárpát-medencében. Kezdődött a kisfarsang ideje, a lakodalmak Katalin napjáig tartó őszi
időszaka.
Szent Mihály napja után a fű akkor sem nőne
tovább, ha harapófogóval húznák – tartja egyik
mondásunk. Igaza szinte megkérdőjelezhetetlen,
akárcsak ezé:
Szent Mihálykor keleti szél
Igen komoly telet ígér.

Komor Dsida Jenő 1930-as Kalendárium szonettekben ciklusának Októberi darabja, Az erdélyi szüret dicsérete is:
A sors galád napok közé sodort.
Nincs semmi, semmi víg szüreti hang itt,
a szőlősgazda szomszédjára sandít
s a pinceszájra követ kőre hord.
Zárt ajtók mögött sír a lezuhant hit.
Unott, bús arccal szürcsölik a bort,
mely dohos pincék mélyében kiforrt
és gyűlöletet száz repedt harang szít.

Mikor majd égi igék zengenek
s közös szüret nagy, boldog mámorával
együtt mulatnak három nemzetek

s egymást hintik a könnyek harmatával –
Úristen, akkor én már hol leszek
s kiből fakad majd harsogó, vidám dal?

Reménykedve majdani közös szüretekben s
akkori dalnokokban, Áron püspök, Elek apó, Szervét hűségével áldva és verve, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2017-ben, szeptemberben, Szent
Mihálykor

Jobban értik az ok-okozati összefüggést a farkasok, mint a kutyák

Jobban értik az ok-okozati
összefüggést a farkasok, mint
a kutyák – állapította meg az
osztrák Farkaskutató Központ
új tanulmánya.

A tudósok azonos környezetben
élő, ugyanannyi ideig, ugyanúgy kiképzett farkasokat és kutyákat hasonlítottak össze. Kiderült, hogy
néhány dologra, köztük az ok-okozati összefüggésre a farkasok ügyesebben jönnek rá – idézi a Phys.org
portál a Scientific Reportsban közölt
tanulmányt.
„A gyerekek korán megtanulják
az ok és az okozat összefüggését,
például: ha megérintik a forró tűzhelyet, megégnek. Kutatásunk megmutatta, hogy a farkasok is megértik
ezt a kapcsolatot, az ember négylábú, szelídített barátja azonban
nem” – magyarázta Michelle

Lampe, a holland Radboud Egyetem frissen végzett hallgatója, a tanulmány egyik szerzője.
Ez arra utal, hogy a háziasítás
változtatott a kutyák képességein.
„A különbség abból is adódhat,
hogy a farkasoknak kitartóbban kell
táplálék után kutatniuk, mint a kutyáknak, amelyek ahhoz szoktak,
hogy megkapják az embertől az
ételt, míg a farkasoknak egyedül
kell megszerezniük a vadonban” –
fejtette ki a kutató.
Michelle Lampe és Virányi Zsófia, a Bécsi Egyetem Állatorvosi
Karának tudósai, Juliane Bräuer, a
német Max Planck Intézet, valamint
Juliane Kaminski, az angol Portsmouthi Egyetem munkatársa 14
kutya és 12 emberhez szoktatott farkas bevonásával végezték a teszteket. A tesztek egyikében az

állatoknak két tárgy közül kellett választaniuk, az egyikbe élelmet tettek, a másik üres volt.
Arra voltak kíváncsiak, vajon az
állatok képesek-e megérteni az étellel teli tárolóra utaló kommunikációs
gesztusokat – a szemkontaktus és a
rámutatás –, hogy jól válasszanak. A
kutyák és a farkasok is követték
mindkét kommunikációs útmutatást,
megtalálták az elrejtett élelmet.
Amikor azonban nem volt jelen
az ember, hogy megmutassa, melyik
tárolóban van ennivaló, hanem
hangjelzésből kellett kitalálni, csak
a farkasok tudtak következtetni arra,
hogy melyik a jó választás.
Ezenkívül összehasonlították a
falkában élő kutyák és emberek között élő házi kedvencek viselkedését
is, azonban a tartási körülmények sem
befolyásolták az eredményeket. (MTI)

Forrás: Hirhatár
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Világjáró ausztráliai magyarok

Tarsolyukban: Az őrző hajnala

Megnyerő, színes és kimondottan rendkívüli egyéniséghez volt szerencsénk. Kaponay
Réka ausztráliai magyar lány,
aki nemrégiben Erdély városaiba, köztük Marosvásárhelyre is ellátogatott szülei,
valamint ikertestvére, Lali
társaságában. Nem üres kézzel jöttek, hanem Rékának
Az őrző hajnala című regényével, amely most jelent meg a
Kolibri Kiadónál.

Mezey Sarolta

Az csak természetes,
hogy magyarul
A Kaponay család nem szokványos, ugyanis maguk mögött
hagyva az ausztráliai otthont, elindultak a nagyvilágba. Országról országra járva, saját tapasztalataik
révén ismerik meg a bolygó népeit,
kultúráját. Teszik ezt két serdülő
gyerekkel, akik tökéletesen beszélnek magyarul, s magántanulóként
többet tudnak meg az életről, a természetről, a jelenségekről, mint iskolába járó társaik. Különleges és
egyedi módon tanulnak, mint Réka
fogalmazott: ez tapasztalati tanulás.
Azt tanulják, ami érdekli őket, amiAz utazó család

Réka dedikál

nek jelentőséget tulajdonítanak. Nagyon szeretik a történelmet, múzeumokba
járnak,
történelmi
helyszínekre látogatnak el, ami persze olvasással társítva sokkal többet
nyújt, mint egy történelemkönyv. A
matematikát például az internetről
tanulják. A mai világban dinamikusabban, színesebben kell gondolkodni, – mondták.
Az édesanya csíkszeredai származású, 12 évesen került Ausztráliába, családjával emigrált, az
édesapa Ausztráliában született,
az ő szülei Magyarországról telepedtek ki ’56-ban. Gyerekeik,
Réka és Lali Melbourne-ben születtek.
– Csak természetes, hogy a
gyermekekkel magyarul beszélünk a családban. Amikor iskolába
mentek, akkor tanulták meg az
angol nyelvet – mondta az édesanya, aki nagyon boldog, hogy
gyermekeivel anyanyelvükön beszélhetünk.
Az utazás inspiráció
Rékát, aki bájos, intelligens, arról
kérdeztük, mi inspirálta arra, hogy
könyvet írjon.
– Mindig nagyon szerettem írni
és olvasni, ami aztán szenvedélyemmé vált. Ennek a könyvnek a
megírásához az ihlet akkor született, amikor Spanyolországban tartózkodtunk. Ott találkoztam egy
Füko nevű kutyával. Összebarátkoztunk, bejött a házba, s úgy visel-

kedett, mint egy igazi őrző. Ezért is
lett a könyvem főszereplője, amely
ősi és nagyra becsült feladatot kap
a világegyetemben, ő lesz az őrző.
A könyv az ő kalandjairól szól,
amelyek átívelik a végtelen időt, az
űr sötétjét és a valóság különböző
dimenzióit. Kalandos, fantáziadús
regény, ami tükrözi utazásaink élményeit is. Spanyolországban egy
828 km-es, 38 napos zarándokúton,
amikor napi 20-30 kilométert gyalogoltunk, rengeteg időm volt gondolkodni. Ez is inspirált –
fogalmazott Réka.
Elmondta: először angol nyelven,
Ausztráliában jelent meg a kötete,
aztán a Kolibri Kiadó vállalta a magyar nyelvű kiadást, ők fordították
magyar nyelvre.
– Éppen New Yorkban voltunk,
amikor – a blogom révén – megkerestek, készítettek egy interjút, s ezt
követően felvette velem a kapcsolatot a Kolibri Kiadó. Érdekesnek
találták a sztorit. De nem csak azt,
hanem azt is, hogy a szokványostól
eltérően utazó család, mi ketten Lalival pedig magántanulók vagyunk
– mondta Réka.
Az ember nincs helyhez kötve
S ha már utazó családról van szó,
arra voltunk kíváncsiak, hogy lehet
két iskoláskorú gyerekkel elindulni,
országról országra járni. – Mióta utazik a Kaponay család? – kérdeztük.
– Hat éve. Hat kontinensen 39 országban voltunk. 2011-ben Ausztrá-

Kiapadhatatlan forrásként közöl Ráduly János

Legutóbbi találkozásunkkor még száz
alatt volt a kiadott munkáinak száma,
a minap viszont már a száztizenharmadikat mutatta meg, nem kis büszkeséggel, a kibédi Ráduly János.

Gligor Róbert László
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Éppen azelőtt való nap hozta a nyomdából
A kiapadhatatlan forrás című kiadványát. A
címválasztásról elmondta: első néprajzi kötetei megjelenésekor Nagy Miklós Kund készített vele interjút, aminek ez volt a címe.
Mivel ez az írás is szerepel a frissen megjelent
kötetben, a címe a könyv borítójára került.
Ráduly János már régebb elkezdte meglévő írásainak gyűjteményes kiadatását, de
mivel egyrészt anyagi okokból is lehetetlen
volna mindezt egyetlen óriási kötetben megjelentetni, a kiadóval közösen döntöttek a sorozat mellett. A 113. kötetben találjuk például
az első, újság által is leközölt írását, ami
1959-ben látott nyomdafestéket, de olvashatunk mellette a következő húsz-harminc év
írásaiból is, és tanúsítja Ráduly egyik érdeklődési területét, a publicisztikát. A sorozatos
kiadást azért találja jónak a szerző, mert egyrészt megmenti a régi írásokat, másrészt igazolja, hogy az egykor kelt szövegek ma is
megállják helyüket, hogy a jó fél évszázaddal
ezelőtti írásoknak is volt értelme és értéke, és
tükrözik akkori szellemi munkásságát és felkészültségét.

Ráduly János közel 80 éves kora ellenére
is folytatni szeretné a kiadatási munkát, és
a közművelődési írások zárókötetét tervezi,
ezután pedig az irodalomtörténet területére
lépne át. Ugyanis dédnagyapjától kezdve
nem kis értékű írásos hagyaték maradt
rá, többek között Kovács György író részéről is, akinek levelezései halála után a
csókfalvi fiókban maradtak, Ráduly nagyanyja őrizte, így maradhatott rá a patinás
íróasztallal együtt, amelyen nagybátyja a
regényeit írta – mesélte el a részleteket a
tanár úr, megmutatva a szomszéd szobában
az ablak előtt álló ritka bútordarabot. Ebben
a hagyatékban az írónak számos más íróval,
költővel folytatott levelezése is szerepel, de
Rádulynak közismert személyekkel váltott
levelei is megvannak még, példaként hadd
említsük csak Szépréti Lilla nevét. Mivel
irodalmi dokumentumokról van szó, ezek
„összeseprése” következik majd – osztotta
meg velünk terveit Ráduly, aki már
az új kiadás címét is tudja: Irodalomtörténet
– falun.
Ráduly János 55 éve él Kibéden, 43 éves
pedagógusi pályájának nagy részét itt töltötte
– kivéve az Erdőszentgyörgyön ledolgozott
hét évet –, így már kibédinek érzi magát, bár
nem felejti el a csókfalvi származást. A néprajzkutatóként, műfordítóként, rovásírás-kutatóként és költőként is ismert nyugalmazott
pedagógus munkásságát szobájában egypolcnyi kötet jelzi, az első 1975-ben jelent

Fotó: Nagy Tibor

liában hosszabb körút után döntöttünk így. Sok mindenre rájöttünk,
de főleg arra, hogy az ember nincs
helyhez kötve, ki lehet szabadulni a
mindennapi rutinból. Sokan azt
gondolják, hogy az utazáshoz milliomosnak kell lenni. Ez nem igaz.
Ha az embernek nincs ötcsillagos
szállodára igénye, akkor olcsó szállást is lehet találni, a fiunk a nagymestere ennek. Ugyanígy lehet
olcsó repülőjegyet vásárolni, például most talált egy előnyös lehetőséget Londonból Ausztráliába
repülni. Ami a pénz előteremtését
illeti, a világon sok lehetőség van
arra, hogy bárhol dolgozhasson az
ember, ami nincs helyszínhez kötve
– kapcsolódott be a beszélgetésbe
az édesapa.
Kedvező fogadtatás,
főként a tinik körében
– A könyvet néhányan szkeptikusan fogadták, feltették a kérdést, hogyan írhat egy 13 éves
lány kalandos fantáziaregényt, de
leginkább jó visszajelzéseket kaptunk, főleg a tiniktől, akik élvezték a könyvet.
Nagyon törekedtem arra, hogy
a minősége semmi kívánnivalót
ne hagyjon maga után – fogalmazott Réka. Trilógiát tervez, és
már nekifogott a második kötetnek.
Sok sikert kívánunk! A példa legyen ragadós!

Ráduly János első és legutóbbi, de nem legutolsó kötetét mutatja a száztizenhármas sorozatból
Fotó: Gligor Róbert László

meg Kibédi népballadák címmel, az azt követők sorába immár a száztizenharmadik is
felkerülhetett. Író barátai élcelődnek is vele
legutóbbi kötetei kapcsán, hogy ilyen vékony
kiadványokkal könnyű ekkora „termésszámot” felmutatni, mire Ráduly János mindig
azt feleli: van azon a polcon éppen elég kötet,

amelynek mérete tisztességes. Ezek sorából
a másodikra, A vízitündér leánya címet viselő, kibédi népmeséket összegyűjtő könyvre
a legbüszkébb, annak dedikációja miatt –
emelte ki az idén májusban értékteremtő
munkásságáért EMKE-díjjal kitüntetett kibédi pedagógus.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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A SZEPTEMBERI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:
SZŐCS ANNA, Marosvásárhely,
Parângului u. 32/12. sz.
GOCH KLÁRA, Marosvásárhely,
1848. út. 22/21. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
KONEK; LÁZÁR; BALOGH; DEGAS;
TROZNER; PFEIFER; RÁTTKY; BARBIERI; STAUB
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.

Biobazár

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

Megfejtések a szeptember 22-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Cápa
Skandi: Ottó, kérlek, fordítsd félre a fejedet,
itt jön a gyerekkori szerelmem.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
18. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva James Cameron 1997-ben
rendezett, Oscar-díjas filmjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.
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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.)
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TALÁLÓS KÉRDÉS
(3.)
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VÍZSZINTES: 1. A kérdés első része. 9. Forrasztóeszköz. 10. Esküvő. 11. Fémipari
szakmunkás. 16. A darvak rokona. 18. Bútor lehet ilyen. 19. A hosszú használat eredménye. 20. Vérfaktor. 21. Ritka (német). 22. Angol dinasztia volt. 23. A tetejére. 24. Cselekedet. 26. Magad. 27. Csak félig! 28. A fül érzékeli. 29. Gyilkol. 30. Női név vagy
autópálya. 33. Kerül. 35. Páratlan bomba! 37. Szegény, mint a templom … (szólás). 39.
Olasz szerelem. 41. Ravel zeneműve. 43. Riadó. 45. Tova. 46. Helység Győr közelében.
47. … Ekberg (színésznő). 48. Török tiszt (rég.). 51. A kérdésre adandó válasz.
FÜGGŐLEGES: 1. Házastársunk apja. 2. Nem friss a retek. 3. Indíték. 4. A spenót
rokona. 5. Templomi építmény. 6. Idegen keringő. 7. Járom. 8. Zümmögő hang. 11. A
kérdés második része. 12. … Kindi, arab tudós, filozófus. 13. Gyümölcsös vagy zöldséges. 14. Cremonai hegedűkészítő család. 15. Terület (röv.). 17. Becézett öregúr. 19.
Kutyafej! 20. Orvosi vese. 22. Színültig. 23. Magyar író (Sándor). 25. Közli, beszédben,
a tényeket. 26. Afrikai állam. 28. A falat bekapását utánzó szó. 31. Rigid. 32. Nagy költőnk
(János). 34. Vuk nagybátyja. 36. Föníciai betű. 38. Felső társadalmi réteg. 40. Monda. 42.
Csapadék. 44. Svájci hírügynökség. 47. Bankbetét! 48. Savmaradék! 49. Attól kezdve!
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VÍZSZINTES: 1. Katonaság része – Szűk utca. 7. Szibériai folyó – Technikai atmoszféra. 8. Fekete István gólyája – Gyümölcsöt szüretel. 9. Folyón ível át – Lék betűi. 11.
Verscsengő – Átmérő része! 12. Oxigénmódosulat – Babtámasz. 14. Kiejtett betű – Vers
kezdete! 15. Nyugati gót király volt – Apró kockás kelme. 18. Színültig – Nagyon régi.
19. Föld alatti jármű – Nem vall be. 22. Közterület – Spanyol és máltai gépkocsijelzés.
23. Pozitív töltésű elektróda – Adósságot megad. 25. Harap – Titulus. 27. Hordómérték –
Ománi, olasz és gaboni autójelzés. 28. Öreg kéz jelzője – Ugyanazon a napon született
testvérpár. 30. Keleti játék – Ember, románul. 31. Ütemesen kattog – Afrikai patás állat.
FÜGGŐLEGES: 1. Fényes máz – Londoni szórakozónegyed. 2. Spanyolországi sziget
– Vendéglői olvasmány. 3. Szintén – Á, á…! 4. Eme dolog – Kissé terel! 5. Magányosan
élő ember – Zöld ásvány. 6. Vizenyő – Kiváló. 10. Elvégzendő munka – Piros az alma.
13. Spanyol teniszező (Rafael) – Zenedráma. 16. Női név – Cowboyverseny. 17. Fösvény
– Időt beoszt, betábláz. 20. Erkölcstan – Hazai sós tó. 21. Anekdota – Orosz író volt (Nyikolaj Vasziljevics). 24. Vádol – Énekesmadár. 26. Sporttrikó – A rénium és a kálium vegyjele. 29. Skálahang – Becsap!
Koncz Erzsébet
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MatuRadio

Nagykorú lett a Rádió GaGa

– Holnap lesz kétéves, öt hónapos és 25
napos.
Esetleg kérdezzünk meg egy nyugdíj előtt
álló melóst, hogy hány évet töltött a munka
mezején, és ez lesz a válasz:
– Kereken 42 éve, 8 hónapja és 28 napja,
hogy munkába álltam.
Kinek a pap, kinek a paplan… Kinek mi
számít kerek évfordulónak.
Hogy mégsem önkényesen választottunk
egy akármilyen évszámot az ünneplésre, arra
mentség és önigazolás, hogy tájainkon a 18.
életév jelenti a nagykorúságot, és hogy nincs
mifelénk olyan líceum vagy gimnázium,
amely ne rendezne rangos, ún. maturandus
ünnepséget a nagykorúsított nebulói számára.
Nagy István
Persze, egy kereskedelmi rádióstúdió nem
emberi lény, pláne nem érettségi előtt álló
– Pont a tegnap ünnepeltük, hogy betöl- diák. Ám azért mégiscsak megszületett egykor – történetesen 1999. október 15-én du. 3
tötte a négy évet és a két hónapot. Vagy:
Meghonosodott szokás, hogy a kerek
évfordulók erőteljesebb hangsúlyt
kapnak és nagyobb csinnadrattát a
megünneplésük alkalmával. Tíz év,
húsz év, de akár a 25, 35 éves évfordulók is emlékezetes bulikra kínálnak
alkalmat az ünneplő gyülekezet számára az adott kort megért egyén, intézmény,
továbbá
fennállásra
alkalmas bármely dologi vagy szellemi létesítmény kapcsán. Ugyanakkor kérdezzenek meg egy rajongó
nagymamát, milyen korú a kedvenc
unokája, és kb. ezt a választ fogják
hallani tőle:

órakor; nevet kapott, még ha nem is a keresztségben: Rádió Gaga (egyesek számára kijavíthatatlanul Gaga Rádió);
szülei, gyámszülei vigyázták első lépéseit,
feltarisznyálták hamuba sült útravalóval a
nehéz időkre, barátok és rokon érzelmű
rajongók körében ünnepelhette születésnapjait; átesett gyermekbetegségeken,
gazdasági krízisen, dackorszakon és kamaszkori hormonzavaron. Most pedig itt
áll önök előtt, és még gyermeki, de már
feszülő mellkasára kívánkozik a maturandusszalag.
Nem tudom, hogy egy kereskedelmi
rádió életében a 18 esztendő sok-e vagy
kevés? Nem tudhatom, hiszen Erdélyszerte alig van ennél idősebb működő kereskedelmi rádió. Csak azt tudom, hogy
mintha a tegnap lett volna, amikor Fodor
Imre akkori polgármesterünk megnyomta
az indítógombot, és Marosvásárhely szerencsésebb vidékein felcsendült a szlogen: „Gaga csak egy van!” Azóta már más
a polgármester, és Gaga is már négy van:
itthon, Szovátán, Szászrégenben és Se-
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gesváron. Mintha csak a tegnap lett volna,
hogy ingáztunk Miskolc és Vásárhely között,
és ingáztak a miskolci tulajdonosok is, hogy
okítsanak és felügyeljék első lépéseinket,
aztán hogyan fáradtak bele a távirányításos
rádiózásba, és dobták be a gyeplőt. Aztán
meg hogyan vettük kezünkbe a saját sorsunkat, küzdöttünk távközlési hatósággal, audiovizuális
tanáccsal,
munkaüggyel,
pénzüggyel, főbérlővel és szolgáltatókkal
sokszor vérre menően, a fennmaradásunkért.
Mintha csak a tegnap lett volna, hogy csapatot toboroztunk, elosztottuk a feladatokat és
a felelősséget, és mind azon voltunk, hogy
túltegyünk egymáson a közös szekér húzásában. Aztán pótolhatatlan társak hagytak el, és
pótoltuk őket, mások elmentek, és később
visszajöttek, egyre több esküvőre és keresztelőre jártunk kollegiális alapon, a gagás gyerekek pedig lassan kitesznek egy óvodát. Mi
pedig itt vagyunk még mindig 22-en, amiből
heten-nyolcan a kezdetektől. Mintha csak a
tegnap lett volna, hogy az adásindítás előestéjén 4000 ember tapsolt a Tolcsvay Bandnek
és Benkő Lászlónak az Omegából, és egy
évre rá a Neoton sztárjainak, majd Zoránnak,
Charlie-nak, és… és már nem is tudom követni. Mintha csak a tegnap lett volna, hogy
öt év temesvári, majd tíz év vásárhelyi színészi karriert hagytam oda az induló rádióért, és
íme, már több ideje vagyok rádiós, mint
amennyit színész voltam összesen. Hát akkor
sok ez a 18 év, vagy kevés? Mondják meg
önök.
Önök, akik az első pillanattól hallgatnak
bennünket, akik reggel hatkor bekapcsolják,
és este hatkor kikapcsolják a Gagát. Akiknek
éjjel is ott duruzsol az éjjeliszekrényén. Akiknek a kocsijában az van beállítva, és onnan
nem tekerik el soha. Vagy akiket bosszant és
kritizálják, névtelen SMS-ekben szidalmazzák, kijavítják a nyelvtani hibákat, kitartóan
követelik Zámbó Jimmyt, de ki nem állhatják
Fricikét, megszólják a reklámokat, mert gagyik, mert humorosak, mert nem humorosak,
mert sikamlósak, mert ismétlődnek, mert románul mennek a magyar műsoridőben, mert,
mert… Vagy mondják meg önök, azaz mondjátok meg ti, akik később születtetek, mint a
Gaga: sok-e vagy kevés?
Tizennyolc év annyi amennyi: 18 év. Nekünk mindenképp ok az ünneplésre, és bár
nem kerek az évforduló, kiemelt jelentőséget
tulajdonítunk neki, és nagyobb csinnadrattával ünnepeljük, mint ahogy szoktuk. Pl. szabadtéren. És hármas koncerttel. Magyar és
román fellépőkkel. És ingyenes belépéssel.
Hadd emlékeztessen bennünket és önöket
Caramel, Ştefan Bănică Jr. és Péter Szabó
Szilvia arra a vállalásra, amit indulásakor tett
a Rádió Gaga: hogy kulturális híd kíván
lenni a két együtt élő etnikum, a magyar és a
román között. 2017. október 2-án, hétfőn
este 7 órakor a Ligetben felejtsük el pár órára
a katolikus gimnáziumot, a Kaufland micscseit, a pártokat és a parlamentet, a politikusokat és a feljelentőket, a benzin-, gáz-,
villanyárdrágulást, a migránsokat, a DNA-t,
a KGB-t, feledkezzünk meg önmagunkról is,
mert BULI VAN! 18 éves a Gaga – a „MatuRádió”.
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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.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

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

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)

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 0265/319306-os telefonszámon. (sz.-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-mailcímen vagy a 0732-830-147-es telefonszámon. (19376)
KFT. keres SZOBAFESTŐT, KŐMŰVEST kiemelt fizetéssel. Tel.
0742-557-214. (3956-I)

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)

NÉMETORSZÁGI gyermekpénz- és adó-visszaigénylés teljes körű
ügyintézése. UNIONTAX, Predeal utca 10. szám. Tel. 0773-372-571.
(19221-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (19372-I)

CIPÉSZT keresünk JAVÍTÓMŰHELYBE. Tel. 0753-067-160. (3897)

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)

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

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, MEDENCEKARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET,
gyermekek
számára ANIMÁTORT,
PINCÉRT,
SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60258)

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

NŐI ÉS FÉRFI ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi hentesboltjainkba. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Jelentkezzen önéletrajzával: cv@petry.ro (sz.-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0749-027-726. (19369-I)

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

GYÁRI MUNKA NÉMETORSZÁGBAN. SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁSOKAT keresünk csomagolói munkára Németországba. Kereseti lehetőség: 8 euró/óra, szállás biztosítva, szervezett kiutazás. Bővebb információ a 0748-461-231-es telefonszámon. (4011-I)

A ROSEN-GARDEN VENDÉGLŐBE PINCÉRNŐT alkalmazunk.
Tel. 0722-396-115. (4037-I)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ vagy KIADÓ 1000 m2-es telken
85 m2-es, 2 szoba-összkomfortos lakás,
2014-ben építve, rendezett zöldövezet,
udvar, a Szabadi út mellett. Ára: 100.000
euró, bére: 500 euró havonta. Tel. 0740778-680. (4085)

ELADÓ
ötszobás,
emeletes
ház
melléképületekkel. Tel. 0742-565-558.
(4027)
ELADÓ 3 szobás lakás a Kornisa sétányon. Tel. 0757-570-788. (3938-I)
ELADÓ két épületrészből álló ház
minden közművesítéssel Nyárádtőn,
a 62. szám alatt. Érdeklődni a 0745112-889 és a 0746-485-384-es telefonszámon. (4053-I)

KÉTSZOBÁS LAKÁST vennék a
Kövesdombon, közvetítés nélkül. Tel.
0745-594-852. (4007)

VESZEK 2 szobás tömbházlakást
tulajdonostól, a Tudor vagy Kövesdomb
negyedben. Ajánlatokat a 0748-915-233as telefonszámon várok. (4061)
HÁZAT vásárolok sürgősen 12.000
euróig, rendezett papírokkal, Szászrégen, Nyárádremete környéke
előnyben. Tel. 0742-548-490. (mp.-I)
ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261023. (2912)
ELADÓ Nyárádszentlászlón parasztház: 2 szoba, konyha, kamra, 30 ár
beltelek, olcsón. 50.000 lej. Tel. 0745229-515. (4077-I)
ELADÓ 80 m2-es üzlet a Bolyai líceum mellett. Tel. 0740-147-380.
(3917-I)
KIADÓ egyetemistáknak vagy tanulóknak
bebútorozott
kétszobás
tömbházlakás a Kárpátok
sétányon. Érdeklődni a 0744-477-640-es
telefonszámon 9-20 óra között.
(3867-I)
KIADÓ garzon hosszú távra a Depozitelor utcában. Tel. 0745-182-564.
(3969-I)

KIADÓ 2 garzon diákoknak. Alkalmasak irodának, orvosi rendelőnek is. A
város központjában találhatóak. Tel.
0771-318-076, 0365/444-304. (3995-I)
KIADÓ kétszobás, felújított tömbházlakás a Moldovei utcában. Tel. 0744572-889. (19388-I)
ELADÓ ház Mikházán, festői környezetben. Tel. 0753-404-621. (-I)
VESZEK vagy BEVESZEK ezüstöt,
festményt (nagybányai festőktől, Olariu, Nagy, Páll Lajos), antik tárgyat.
Bernády tér 4. szám. Tel. 0740-147380. (3917-I)
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
áramfejlesztő (220V–380V), 9 kW-os
dízel áramfejlesztő (220V–380V). Tel.
0743-860-354, 0745-404-666. (3945)

ELADÓK 50-200 literes boroshordók, bor
és szilvapálinka. Tel. 0265/222-267.
(3926)
ELADÓK süldők Nyárádgálfalván.
Tel. 0744-387-183. (3860-I)
ELADÓK új matracok 240 lejtől. Tel.
0744-438-594. (18998)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0743-595124,
0749-761-147,
0365/432-506.
(3919)
DIÓT vásárolok.
(4047)

Tel.

0758-147-345.

ELADÓK
különböző
nagyságú
üvegkorsók olcsón. Tel. 0365/410-987.
(4080)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (3856)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (3856)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(4030)
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ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSEREKET. Tel. 0733-008775. (19389)

ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALKOZÁS SZAKEMBEREKET és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz hosszú távra. Tel. 0753-025-603. (19391)

TOPOGRÁFUS (FÖLDMÉRŐ) állás betöltésére munkatársat keresünk. Szakmában való tapasztalat előnyt jelent, de nem szükséges. Viszont alapkövetelmény a B kategóriású hajtásai engedély megléte, jó
számítógép-kezelési ismeret, jó kommunikációs készség és a román
nyelv magas szintű használata. Hosszú távon szeretnénk a csapatunkba
befektetni, mert tudjuk, hogy – mint vezető topográfusi iroda Maros
megyében – csak a munkájuknak elkötelezett, értékes emberekkel folytathatjuk
munkásságunkat.
Önéletrajzát
várjuk
az
allashirdetesms@yahoo.com e-mail címre október 16-ig. (19390-I)
A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET 1800 lej + ebédjegyért és
PÉKNEK TANULÓ MUNKÁSOKAT 1400 lej + ebédjegyért. Jelentkezni önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19393-I)

HUMÁNERŐFORRÁS-(HR) TOBORZÓT/KOORDINÁTORT
keresünk a PETRY CÉGHEZ. Elvárások: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, kiváló kommunikációs készség, jó szervezőkészség,
csapatszellem. Főbb feladatkör: toborzás, kiválasztás, interjúztatás, az
új személyzet integrálása, oktatás, személyzetfejlesztés. Fényképes
önéletrajzoddal jelentkezz a cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.-I)

A November 7. negyedi NORDIC BÁR (az Unicnál) alkalmaz BÁROSNŐT. Érdeklődni a bárban vagy a 0744-613-505-ös telefonszámon. (4075)

A KÖVESDOMBON a SOFY SZALONBA MŰKÖRMÖST és
FODRÁSZT keresünk. Tel. 0744-365-012. (4043-I)

A GASTROMETAL KFT. ÜZEMVEZETŐT alkalmaz marosszentgyörgyi telephelyére. Az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mailcímre kérjük küldeni, illetve a 0728-328-881-es telefonszámon
érdeklődni. (sz.-I)

KFT. alkalmaz tapasztalt KŐMŰVESEKET. Tel. 0744-798-270.
(4038-I)

FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására.
Szaktudás nem szükséges. Tel. 0745-520-408. (19384-I)

A DUDA TRANS TÁRSASÁG alkalmaz D kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező professzionális GÉPKOCSIVEZETŐKET. Tel. 0747-048444, 0742-127-877. (19381)

A PORCUŞORUL POFTICIOS VENDÉGLŐ SZEMÉLYZETET
alkalmaz. Ajánlatunk: jó feltételek, vonzó fizetés + bónusz eladás után.
Tel. 0748-591-437, Victor Babeş utca 19. szám. (4014)

ÉPÍTKEZÉSBE SZAKKÉPZETT MUNKÁSOKAT és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmazok. Tel. 0740-789-236. (4009-I)

KÜRTŐSKALÁCSOS CÉG sürgősen alkalmaz SZEMÉLYZETET.
Tel. 0741-230-320. (19397-I)

ALKALMAZUNK MUNKÁSOKAT, FESTŐKET. Tel. 0744-212269. (4122-I)

KFT. alkalmaz TAKARÍTÓNŐKET és férfi munkást TÖMBHÁZLAKÁS TAKARÍTÁSÁRA. 45 év felettiek vagy nyugdíjasok jelentkezését várjuk. Tel. 0753-081-687. (19396)

A marosvásárhelyi FAN CURIER ALKALMAZ SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐKET, ÁRUMOZGATÓKAT rész- és teljes munkaidőre. Követelmények: felelősségérzet, komoly hozzáállás, rugalmasság. Az
önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: hr.tgmures@fancourier.ro
Tel. 0265/311-470, 4062-es mellék. (19400)

ELADÓK: hűtő, ajtók, kályhacsövek,
többféle bútordarab, konvektor, rádiók,
lemezek, órák, korsók, szövetek,
csergeterítő, porszívó, többféle edény, 15
db báránybőr, sok baba, régi székek,
kicsiágy,
szőnyegek,
matrac,
mosdókagyló, plüssterítő és sok egyéb,
minden olcsón. Csere is érdekel. Tel.
0265/242-342. (4082)
ELADÓ 2003-as Dacia Solenza
100.700 km-ben, kitűnő állapotban, új
féktárcsákkal, 2018 végéig érvényes
műszaki vizsgával. Irányár: 2000 lej.
Tel. 0741-636-641. (4088-I)
ELADÓ új elektromos tolószék és
egy új, összecsukható tolószék fogyatékkal élők számára. Tel. 0788288-249. (4119-I)
ELADÓK: egyszemélyes, leereszthető
sőberágy,
összecsukható
Ileana
varrógép, két olajos konvektor, egy
háromvedres korsó, egy
egyvedres
korsó,
két nagy gabonásláda,
szétszedhető, új deszkából, egy 43-as
bokszcsizma, egy 44-es „bizon” csizma,
vadonatújak, elektromos vízpumpa, 5
darab fügefa termésben, 3 táskarádió.
Tel. 0265/348-346, 0747-405-980. (4121)
DIREKTTERMŐ SZŐLŐ eladó. Tel.
0751-172-619. (sz.-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Prém Mátyás névre
szóló egyetemi ellenőrzőm. Semmisnek
nyilvánítom. (4132)

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)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (3654-I)
VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847346. (3339)

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

CÉG 15% KEDVEZMÉNNYEL vállal:
háztetőkészítést (Lindab cserépből) és
javításokat, bádogosmunkát, cserépforgatást, bontást, belső-külső munkálatokat, kapuk, kerítések készítését,
szigetelést stb. Tel. 0747-634-747, 0764463-517. (3875)
HEGESZTŐT és LAKATOST alkalmazok. Tel. 0766-519-187. (19388)
FELKÉSZÍTEK matematikából. Tel.
0741-460-304. (3610-I)
INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzsmirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűségmérés.
Előjegyzés
telefonon:
0740-158-526, 0265/311-771. (3480-I)
BÁRMILYEN
munkát
vállalunk:
cserépforgatás, csatornatakarítás, új
csatorna
készítése,
famunkálatok,
tetőkészítés.
Nyugdíjasoknak
10%
kedvezmény. Tel. 0746-819-774. (3676)
A NYÁRÁDSZEREDAI PÁLINKAFŐZDE minőségi, olcsó és gyors kiszolgálást végez. Szállítást is
biztosítunk. Tel. 0744-483-809.
(19299-I)
BIOLÓGIÁBÓL alapos és eredményes felkészítőt tartok. Tel. 0742-666631. (3790-I)
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VÁLLALUNK tetőfedést, szigetelést,
külső-belső munkákat, teraszok készítését, bármilyen kisebb munkát.
Tel. 0757-388-134. (3949-I)
GYERMEKFELÜGYELETET
Tel. 0745-105-438. (4035)

Szomorú nap számunkra szeptember 29-

ike. Már két éve hordozzuk a fájdalmat,

amelyet FODOR IMRE, Marosvásárhely

volt polgármesterének halála okozott.

vállalnék.

Emléke legyen áldott, nyugodalma csen-

des!

LOMBTALANÍTÁST,
kerítésés
szobafestést vállalok. Tel. 0754-321-542.
(4003)

Takács János és családja az 1848.
negyedből. (4104)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628139. (4003)

Ha kimegyek a temető dombjára, virágot viszek a fiam sírjára. Kelj fel, fiam,
a sírodból, mert csak te hiányzol a családunkból. Eltelt tíz év szeptember 29én, mégsem hisszük, hogy akit
szeretünk, nincs már közöttünk.
Elmentél tőlünk, még el sem búcsúztál,
oly gyorsan jött a kegyetlen halál.
Fájó szívvel emlékezünk a nagyernyei
SZAKÁCS LEVENTÉRE.
Édesanyja, édesapja és testvére,
Lacika.
Nyugodjál békében, drága jó gyermekünk! (3751)

VÁLLALUNK tetőkészítést, -javítást
(cserép, régi cserép, fémcserép),
kéményjavítást,
csatornák,
lefolyók
készítését, javítását. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. Tel. 0752-582-601.
(3982)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (4024)
NEM ÁGYBAN FEKVŐ beteg hölgy
mellé állandó jellegű gondozónőt
keresünk. Tel. 0365/414-789. (4044)

MEGEMLÉKEZÉS

KIADÓ 20 m2-es üzlethelyiség központi
zónában. Tel. 0751-093-086. (4076)
AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (4093)
VILLANYSZERELÉST és JAVÍTÁST
vállalok. Tel. 0265/337-437, 0735501-417. (4129-I)

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk
FODOR IMRÉRE
Marosvásárhely volt polgármesterére
szeptember 29-én, halálának 2.
évfordulóján. Szerettei. (4051)

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály

Marosludas, Köztársaság utca 25. szám
Telefon/fax: 0265/411-321
E-mail: Admin.LDMSCFNX01.MS@mfinante.ro

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan kiegészített
2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 1. bekezdése értelmében nyilvános
árverésen értékesítenek 2017. október 12-én délelőtt 11 órakor a Marosludasi
Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén – Marosludas, Köztársaság utca 25. szám –
egyes, az alábbi adósok tulajdonát képező ingó és ingatlan javakat:
1. LASCU RADU LUCIAN, Marosvásárhely, Ion Mihuţ sétány 7/1., adószám
1840427260062 (negyedik árverés, az ár 50%-kal csökkent)
– 11600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50053, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 54.000 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– 5300 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50465, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 25.757 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– 2900 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50037, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 10.845 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– 11600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50036, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 47.448 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– 7000 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50102, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 30.954 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.

2. DANOLIS PRODCOM KFT., Marosludas, Avram Iancu utca 19A, adószám
7042070, végrehajtási dosszié száma 217 (nyolcadik árverés, az ár 50%-kal
csökkent).
– N2 Iveco 65C17/Daily haszonjármű, 2006-os gyártás, fehér, 2998 köbcentis,
törölve a forgalomból, meghibásodott, kikiáltási ár: 6.326 lej. Az ár nem tartalmazza
a héát.

3. ROMTRANS ROMULUS KFT., Marosludas, Mioriţei utca 18A, adószám
19075870, végehajtási dosszié száma 658 (első árverés).
– SCANIA 124L 420 nyergesvontató, 2003-as gyártás, fehér, MS 02 AFR
rendszámú, futásteljesítmény 987.085 km, hibás, sebességváltó és kardántengely
nélkül, kikiáltási ár 23.600 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– MAN 18.463 TG460A FLS nyergesvontató, 2001-es gyártás, fehér, MS 07 LUH
rendszámú, hibás, sebességváltó és kardántengely nélkül, kikiáltási ár 22.020 lej.
Az ár nem tartalmazza a héát.

A vásárlásban érdekeltek az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat:
– vásárlási ajánlat
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél
– az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési
okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása
– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy az ajánlattevő nem az adós cég
közvetítője.

Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, hogy
értesítse erről a végrehajtót legkésőbb egy nappal a licit időpontja előtt.
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást a
közzétételtől vagy a tudomásulvételtől számítva 15 napon belül, a 2015. évi 207-es
törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai alapján.
Bővebb tájékoztatás a 0265-411-321-es, 0265/413-222, 0265/413-224-es
telefonszámokon, illetve a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén.
Daniela Pop osztályvezető

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz szeretett emléked.
Mély fájdalommal emlékezünk
szeptember 29-én a székelyvajai
születésű
id. MENYHÁRT
MÁRTON volt marosvásárhelyi
lakosra halálának 8. évfordulóján.
A Jóisten adjon neki csendes pihenést. Bánatos szívű felesége,
Klára, fia, Márton és családja, valamint lánya. (4120)

Szomorú szívvel emlékezünk október 1-jén a nyárádszeredai születésű GYÖRGY SÁNDORRA
halálának 27. évfordulóján. Nyugodjon békében! Emlékét őrzi a
szerető család. (3989-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk szeptember 29-én
SZOMBATFALVI JÓZSEFRE, a
drága jó férjre, édesapára, apósra
halálának nyolcadik évfordulóján. A szívünkben örökké élni
fogsz. Isten nyugtasson békében.
Szerettei. (4002-I)

Fájdalommal
emlékezünk
ASZALÓS SÁNDORRA, aki ma tíz
éve eltávozott az élők sorából.
Szép emlékét megőrizzük szívünkben nagy szeretettel. Özvegye, fia, két leánya, két veje és
négy unokája: Tamara, Balázs,
Péterke és a kis Veronika.
Akik ismerték, gondoljanak rá
szeretettel! Nyugodj békében!
Szeretteid. (4006)

Bár múlnak az évek, te már nem
vagy velünk, de tovább élsz szívünkben és szüntelen rád emlékezünk.
Drága emlékét szívünkben őrizve,
kegyelettel és örök hálával emlékezünk a szerető férjre, gondoskodó édesapára, nagytatára,
rokonra, id. FEKETE SÁNDORRA
halálának 10. évfordulóján. Hiányát, gondoskodó szeretetét nem
pótolja semmi. Szerettei. (4089)
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Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked ragyog, mint a csillag. Jóságos szíved pihen a föld alatt, minden
könnycseppem nyugtassa álmodat. Te,
aki annyi szeretetet adtál, mindig mellettem álltál. Hiába jön a tavasz és a tavaszra nyár, az én gyászos szívem
örökké fáj. Tudom, hogy nem jöhetsz, de
oly jó várni, hazudni a szívnek, hogy
nem fog fájni. De majd, ha véget érnek a
földi harcok, újra megláthatom kedves
arcod. Ott, ahol nem választhat el semmi, és soha többé nem
kell búcsút venni.
Megtört, fájó szívvel emlékezem férjemre, NAGY JÓZSEFRE
halálának második évfordulóján.
Emlékét megőrzi szerető felesége, Matild. (4021-I)

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre
várjuk, enyhíti hiányát, ha álmainkban
látjuk. Az ész megérti, de a szív soha,
hogy egyszer majd mi is elmegyünk,
ahol ő van, oda. Az élet múlik, de akit
szeretünk, arra életünk végéig könnyes
szemmel emlékezünk.
El nem múló szeretettel emlékezünk
ifj. DEÁK ISTVÁNRA, a szerető férjre
és édesapára. Nyugodjál békében!
(4048)
Az idő múlik, szállnak az évek, a
mi szívünkben megmarad emléke…
Szomorúan emlékezünk szeptember
30-án
GYARMATI
DÉNESRE halálának 3. évfordulóján. Szerető felesége, lányai és
családjuk. Nyugodjon békében,
kedves édesapánk! (sz.-I)

Drága édesapám, id. PALKÓ
JÁNOS, nagyon hiányzol. Már
egy éve, hogy a kegyetlen halál
elvett tőlünk. Emléked legyen áldott és nyugodt a pihenésed! Ezt
kívánja szerető fiad, Janó és családja, valamint feleséged. (4134)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, hogy a szeretett édesanya, nagymama,
özv. BOGDÁN ILONA
88. életévében hosszú szenvedés után hazatért Teremtőjéhez.
Temetése 2017. szeptember 29én 15 órakor lesz a református temetőben, unitárius szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (4095-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett anyatársunktól,
özv. BOGDÁN ILONKÁTÓL.
Az Elsässer család. (4095-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, testvér, nagybácsi, jó
barát,
TÓTH ANDRÁS
építőmester
életének 73., házasságának 47.
évében hosszú betegség után
csendesen megpihent, átadta lelkét Teremtőjének.
Búcsúztatása szeptember 29-én
12 órától lesz a marosvásárhelyi
református temető ravatalozójában, temetése szeptember 30-án
13 órától szülőfalujában, Homoródkarácsonyfalván.
Nyugodjon békében, emléke legyen áldott!
A gyászoló család.
Részvétnyilvánítást a búcsúztatás előtt egy fél órával fogadunk
a református temető ravatalozójában. (4087-I)

Mindaz, aki hisz az Úrban, ha
meghal is, élni fog.
Fájó szívvel veszünk búcsút jó
barátunktól,
TÓTH ANDRÁSTÓL.
Isten adjon örök boldogságot
neki. Szívünkben mindig élni fog.
A Korondi család. (4094-I)
Fájó szívvel veszünk búcsút apatársunktól,
TÓTH ANDRÁSTÓL.
Jutka és Réka. (4092-I)
Mély megrendüléssel és fájó
szívvel búcsúzunk egy igaz jó
baráttól, az 57 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt, marosvásárhelyi születésű
ÁBRAHÁM TIBORTÓL.
Nyugodj békében, fogadjon be
téged az Örök Fény!
Iszlai Csaba és családja. (4110-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett apa, nagyapa, dédnagyapa, rokon, barát, szomszéd
és ismerős,
VÁRHEGYI KÁROLY
89 éves korában csendesen
megpihent. Temetése szeptember 30-án 13 órakor lesz a
meggyesfalvi temetőben. Emléke
örökké élni fog.
A gyászoló család. (4118-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, após,
nagytata, apatárs, rokon, barát
és szomszéd,
KOVÁCS TAMÁS
szeptember 28-án, életének 79.
évében halálalvásba merült. Temetése szeptember 30-án, szombaton 14 órakor lesz a
nyárádszeredai temetőben, Jehova Tanúi szertartása szerint.
A feltámadásba vetett hittel és a
viszontlátás reményével búcsúzik tőle felesége, Erzsike, fia, Attila, lánya, Kató és az ő
családjuk. (4136-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünk Hoţa
Mónika kolléganőnknek szeretett ÉDESAPJA elvesztése
okozta fájdalmában. A 2-es
Számú Gyógyszertár munkaközössége. (4116)
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:

Elvárásaink:
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

gépbeállító, gépkezelő

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny: műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés
A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.
Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán („Gyártás – gépbeállító” megjelöléssel) a Dózsa
György utca 145/a alatt vagy Cserefalva 115. szám alatt, illetve
e-mailben: productie@surubtrade.ro. További információ a
0745-043-920-as telefonszámon.

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.

Lélektől lélekig – Évek az életért
Az idősek világnapja alkalmából
a Romániai Nyugdíjasok Egyesületének
Maros megyei fiókja
egészséget,
boldogságot
és hosszú életet
kíván.
Isten éltesse
az időseket!
Kovács Irma elnök

Az idősek nemzetközi napja
alkalmából a Nyugdíjasok
Önsegélyző Pénztára tagjainak
és családjuknak, valamint

minden nyugdíjasnak

békés, nyugodt, hosszú
életet, jó egészséget
kíván.

Siletina Impex Kft.
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt.
Társulás
– Marosvásárhely, Béga u. 2.
sz., tel: 040-365-269-077 –

Az egyetemisták/
főiskolások figyelmébe

A marosvásárhelyi közszállítási vállalat a StudentCard
alapján ingyenes bérletben részesülő egyetemi, főiskolai
hallgatók tudomására hozza a
következőket:
Az ingyenes bérleteket 2017.
szeptember 27-től SZEMÉLYESEN adják át a következő
iratok alapján:
– StudentCard igazolvány
(eredeti és másolat)
– személyi igazolvány (eredeti és másolat)
– a 2017-2018-as tanévre láttamozott diákigazolvány (eredeti és másolat)
– egy 3/4-es fénykép (azoknak, akik első alkalommal
igénylik a bérletet)
Az új bérletek 2017. október
1-je és december 31-e között
lesznek érvényesek. A bérletet
használó köteles aláírásával
igazolni a bérlet átvételét, és
megadni telefonszámát a
könnyebb kommunikáció érdekében.
Az ingyenes egyetemistabérleteket a következő helyszíneken jegyeket és bérleteket
áruló kioszkokban lehet átvenni: a főtéren, a Kövesdombon, a Tudor negyedben
(Favorit) és az Auchan üzletközpontnál.
Az igazgatótanács

