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Döntések utcanévtáblaügyben

Kétnyelvűség, különböző szemlélettel

Népszerű lett
a Magyar Ének

Szerda este Mezőkölpény és Szabéd
református gyülekezeteinek volt vendége a nyárádszeredai iskolás zenecsoport, amelyet Imreh Jenő lelkész, a
szeredai Bocskai István középiskola
volt vallástanára kért fel előadásra.

____________2.
Fogadj örökbe
egy műemléket!

Hegedűs Csilla szerint történelmet
írunk azzal, hogy Maros megye elindítja az Örökségünk őrei – Fogadj
örökbe egy műemléket program székelyföldi vonalát, amit 2012-ben találtak ki Winkler Gyula európai
parlamenti képviselővel.

____________4.
Vilnius és Kaunas

Litvánia fővárosa, az Észak Rómájának is becézett Vilnius a Baltikum második legnagyobb városa (lakossága
közel 600.000-es) és egyetlen szárazföldi fővárosa. Hajózható folyók, a kisebb Vilnia és a nagyobb Neris
találkozásánál fekszik.

Két, az utcanévtáblákra vonatkozó határozattervezetet is
megszavazott tegnapi soros ülésén a marosvásárhelyi tanács. Egyik a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ), a másik a Szabad Emberek Pártjának (POL) a kezdeményezése, mindkét tervezet elfogadására szövetséget
kötött a két politikai szervezet. A tanácsülésen jelen volt dr.
Vass Levente parlamenti képviselő, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke is, aki a sajtónak nyilatkozva „innovatív megoldásnak” nevezte a szövetség tervezetének
jóváhagyását.

Antalfi Imola

ŐSZI SZŐNYEGVÁSÁR
NAGY ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

október 25., szerda –
október 29., vasárnap
között
nagy választékban,
minden színben
futóés perzsaszőnyegek
– a gyulafehérvári
gyár
és a Basarabia Grup
termékei –
a Bartók Béla utca 1–3. szám alatti

SAMIRA üzletben.

Minden órában tombola
és ajándék minden vásárlónak!
Tel.: 0265/269-295, 0740-187-603.

Fotó: Nagy Tibor

Az RMDSZ-nek a marosvásárhelyi utcanévjegyzék megváltoztatásáról szóló határozattervezete az összehívóban a 31. napirendi pontként
szerepelt, Peti András javaslatára hozták előre ennek vitáját.
A tervezetet az RMDSZ és a POL képviselői egyaránt megszavazták,
a szociáldemokrata, illetve a liberális képviselők tartózkodtak a voksolásnál. Az RMDSZ értelmezésében a javaslat „a marosvásárhelyi utcanévjegyzék megváltoztatásáról szól”, arról, hogy „az utcák hivatalos
neve eleve kétnyelvű legyen, az elnevezésben a román mellett kötőjellel
elválasztva a magyar nyelvű megfelelő is szerepeljen, és ezután minden
hivatalos okmányban és utcanévtáblán ilyen formában jelenjen meg.
(Folytatás a 3. oldalon)

Költségvetés-kiigazítás a megyei
önkormányzat napirendjén

A múzeum kezelésébe
került a mezőzáhi kastély

A mezőzáhi Ugron-kastély átkerült a Maros Megyei
Múzeum ügykezelésébe, és a megyei önkormányzat pénzt utalt ki a legsürgősebb állagmegőrzési
munkálatok elvégzésére – a többi között erről
döntöttek tegnap a Maros Megyei Tanács soros
ülésén. Ugyanakkor több intézmény, köztük a megyei klinikai kórház és a dicsőszentmártoni városi
kórház költségvetését is kiegészítették.
Az ezúttal is rendkívül operatív ülés végén Vasile
Boloş megyei tanácsos társai nevében is köszöntötte Péter Ferenc tanácselnököt születésnapja alkalmából.

Menyhárt Borbála

A Maros Megyei Tanács tegnapi soros ülésén elfogadták
a határozattervezetet, aminek értelmében a Maros Megyei
Gyermekvédelmi Igazgatóság ügykezeléséből a Maros Megyei Múzeuméba került a mezőzáhi Ugron-kastély. A kastélyban 2012-ig gyermekotthon működött, majd miután
bezárt, és elköltöztették a gyerekeket, a gyermekvédelmi
igazgatóság megpróbált pályázni, hogy a létesítményben
(Folytatás a 4. oldalon)

____________15.
Okirat, oktatás,
vállalkozás…

A dicsőszentmártoni roma közösségeket támogató alapítvány a polgármesteri hivatallal, a Buckner Alapítvánnyal
és a 3-as általános iskolával partnerségben meghirdette a roma közösségek felzárkóztatását célzó stratégiai
projekt indítását.

____________17.

Rohanás a falnak

Benedek István

Erős magyarázkodásba kezdett tegnap a kormány,
illetve a koalíciót irányító szociáldemokraták vezetője,
akik egy tanácskozáson az egészségügyi személyzet
szakszervezetének irányítóit is igyekeztek megnyugtatni, hogy aggodalomra semmi ok, jövőre is megkapják a juttatásaikat. Azért előre nem kell inni a medve
bőrére.
Mert a munkavállalói érdekképviselettel való tárgyalás után egy kemény hangvételű európai bizottsági
jelentés kapcsán kérdezte a sajtó a politikusokat, akik
a hírvadászoknak – főleg ha azok baráti médiaszereplő
mezét viselik – még könnyedén adhatnak kitérő válaszokat. Kifelé már nem lesz ilyen könnyű dolguk. A szóban forgó jelentés azt állapítja meg, hogy Romániának
esze ágában sincs betartani a költségvetési egyensúly
fenntartására májusban tett brüsszeli javaslatokat. Az
ilyen javaslattevés a kötelezettségszegési eljárást megelőző lépés, ez utóbbit akkor indíthatják be az uniós
hatóságok, ha például nagyon elszalad a szekér a költségvetési hiánnyal, és akkor már komoly bírság is következhet. Adott esetben utólag persze fognak szavalni
az itthoni vezérek, hogy a nagyobb tagállamoknak nálunk többet is elnéznek a brüsszeli döntéshozók, csak
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 55 perckor,
lenyugszik
18 óra 15 perckor.
Az év 300. napja,
hátravan 65 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma SZABINA, holnap SIMON,
SZIMONETTA napja.
SIMON: héber eredetű név,
amely görög és latin közvetítéssel érkezett hozzánk. Görög
jelentése: pisze.
SZIMONETTA: a Simon
olasz kicsinyítő képzős női
párja.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. október 26.

Borús égbolt, eső várható
Hőmérséklet:
max. 180C
min. 40C

1 EUR

4,5975

100 HUF

1,4777

1 USD

1 g ARANY

3,8935
159,9389

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

21, 43, 37, 1, 36 + 9
25, 34, 4, 37, 35, 3

10, 21, 24, 22, 37, 23

Megyei hírek

NOROC PLUS: 0 9 6 0 7 0

SUPER NOROC: 1 9 9 3 5 4
NOROC: 6 6 0 0 1 5 1

Hagyományőrző gyermekprogram

Az őszi ünnepkor hagyományaival ismerkedhetnek meg a
kisiskolások október 28-án, szombaton délelőtt 10 órától a
Néprajzi és Népművészeti Múzeumban. Gyertyamártogatás, tökfaragás, kukoricafejtés és sok más tevékenység is
lesz. A belépő 5 lej, testvéreknek és csoportoknak kedvezményes jegy jár. Jelentkezni a virginasemese@yahoo.com
e-mail-címen, illetve a 0720-671-640-es telefonszámon
lehet. Szervező: Világlátó Egyesület, a program szakmai
partnere a Hagyományok Háza.

Szellemtalálkozó a marosvásárhelyi
állatkertben

Október 28-án, szombaton 11 és 13 óra között szellemvadászatra várják a gyermekeket és felnőtt kísérőiket a marosvásárhelyi állatkertbe. A játékban legkevesebb egy
gyermekből és egy felnőttből, legtöbb öt gyermekből és
ugyanennyi felnőttből álló csoportok vehetnek részt. A játékosoknak tíz, papírból készült szellemet kell megtalálniuk
az állatkert területén. Minden szellemen egy kérdés van,
amelyre válaszolni kell. Akik megoldják a feladatokat, részt
vehetnek a sorsoláson. A nyeremény, amelyben három
csapat részesül, egy különleges nap az állatkertben.

A marosvásárhelyi
református temető orvos-sírjai

Október 30-án, hétfőn 18 órától a Vártemplom Gótikus termében mutatják be a Studium Kiadó gondozásában megjelent, A marosvásárhelyi református temető orvos-sírjai
című könyvet, melynek szerzői dr. Kiss Csekme Márta, dr.
Péterffy Árpád és Péterffy Attila. A kötetet Ötvös József
nyugalmazott lelkipásztor méltatja. Szeretettel várják az érdeklődőket.

Papírdíszeket készítenek

A Női Akadémia Ügyes Kezű Nők elnevezésű, soron következő hétfői kézműves-tevékenységén, október 30-án
18–20 óra között a résztvevők papírdíszeket készítenek a
Corvin Mátyás tér 19. szám alatt. A papírfonással foglalkozó Horváth Katalin ezúttal papír karácsonyi díszek elkészítését mutatja meg. A belépő 5 lej, a begyűlt összeget a
tevékenységeken használt alapanyagra és a Játéktárra
fordítják a szervezők. A Női Akadémia támogató körének
tagjai számára ingyenes a részvétel. Érdeklődni a 0740598-563-as telefonszámon pénteken 18–19 óra között,
szombaton 10–18 óra között.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra hétfőnként kerül sor
17 órától kisiskolások (5–10 év), 18 órától óvodások (2–4
év) számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ, Marosvásárhely, Forradalom utca 8. szám. A résztvevőknek cserecipő szükséges.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Népszerű lett a Magyar Ének

Egyre népszerűbb a nyárádszeredai Deák Farkas Általá- ban is előadták, akkor az őszi hálaadás alkalmából szervenos Iskola diákjainak zenés-irodalmi énekes műsora. Az zett ünnepi esték keretében léptek fel. A diákok műsora a
eddig egyházi rendezvényeken bemutatott előadásra a magyarországi Illés Lajos énekes népszerű Cantus Hungamédia is felfigyelt.
ricus (Magyar Ének) című művének részleteit adja vissza,
Szerda este Mezőkölpény és Szabéd református gyüle- tulajdonképp megzenésített versek a hazáról, hitvallásról
kezeteinek volt vendége a nyárádszeredai iskolás zenecso- Tárczy Andor, Utassy József, Horváth Sándor, Ady Endre,
port, amelyet Imreh Jenő lelkész, a szeredai Bocskai István Áprily Lajos, Reményik Sándor megzenésített költeményei
középiskola volt vallástanára kért fel előadásra. A vendég- tolmácsolásában – mondta el Ferencz Örs. (gligor)
szereplésnek az 500 éves reformáció alkalmából
szervezett
e
heti
ünnepségsorozat nyújtott keretet a székely-mezőségi falvakban – tudtuk meg
Ferencz Örs zenetanártól, a diákcsoport
felkészítőjétől, karnagyától.
A 19 felső tagozatos diákból álló csoport hangszeres énekműsorát a nyár végi
parajdi táborozáson készítették elő, és az
ott töltött egy hét intenzív munkája meg
is látszik – vélik a szeredai pedagógusok.
A diákok műsora nemcsak a helyiek tetszését nyerte el, most már televíziós felvétel készítésére is meghívást kaptak, és
további terveik is vannak, mert hirtelen
népszerű lett a produkciójuk. A műsort
Fotó: Gligor Róbert László
egy hónapja a szeredai unitárius templom- Folynak a próbák az újabb fellépések előtt

Nagyon kellemetlen helyzetben találta magát az ASA

Farczádi Attila

Játékfelszerelés nélkül utazott szerdán a Marosvásárhelyi
ASA Sloboziára, ahol a helybéli Unireával találkozott, a
labdarúgó-Románia-kupa tizenhatoddöntőjében, derül ki az
országos sportsajtó jelentéseiből.
A csapat hajnali 5 órakor indult a kiszállásra, és csak a
helyszínen derült ki, hogy a felszerelést tartalmazó táskát
otthon felejtették. A meccset mégis sikerült lejátszani, mert
a házigazdák úgy gondolták, jobb, ha segítenek vendégeiken, hiszen sok jegyet eladtak, és közönségük várta a mérkőzést, a gólokat és ezzel a továbbjutást. Egy gond volt
csak, hogy eleinte csak olyan felszerelést találtak, amelyre
a sloboziai polgármesteri hivatal nevét feliratozták, és
abban mégsem léphettek pályára a marosvásárhelyiek.

A labdarúgó 1. liga
16. fordulójának televíziós
közvetítési rendje

Október 27., péntek:
* 20.45 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Concordia Chiajna
Október 28., szombat:
* 18.00 óra: Voluntari FC – Bukaresti
Juventus
* 20.45 óra: Temesvári Poli ACS –
Astra Giurgiu
Október 29., vasárnap:
* 18.00 óra: Kolozsvári CFR – Medgyesi Gaz Metan
* 20.45 óra: USK Craiova – Bukaresti
FCSB
Október 30., hétfő:
* 18.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK – Botoşani FC
* 20.45 óra: Bukaresti Dinamo –
Konstancai Viitorul
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a DolceSport és a Look
TV/Plus.

RENDEZVÉNYEK

Hétvégi sportműsor

LABDARÚGÁS. A 2. ligás bajnokság 14. fordulójában, szombaton délelőtt 11 órától, a Trans-Sil stadionban: Marosvásárhelyi ASA – CS Afumaţi.
A 3. liga V. csoportjának 10. fordulójában: Kolozsvári CFR II – Szászrégeni Avântul (ma 15 órától), Vidombáki Viitorul – Radnóti SK (szombaton
15 órától).
A Maros megyei 4. ligás bajnokság 10. fordulójában: ma 19.30 órai kezdettel: Marosvásárhelyi MSE – Marosvásárhelyi Atletic (Sziget utcai műfüves pálya); szombaton 11-től: Szováta – Marosludas, Dicsőszentmárton
– Nagysármás, Marosoroszfalu – Marosvásárhelyi Gaz Metan, Kutyfalva –
Mezőméhes, Náznánfalva – Nyárádtő, Dános – Ákosfalva.
A női 1. liga 6. fordulójában, vasárnap 11 órától: Marosvásárhelyi ASA
– Bukaresti Fair Play (Sziget utcai műfüves pálya).
A futsal 1. liga 8. fordulójában, vasárnap 18 órától: Dévai Autobergamo
– Marosvásárhelyi City’us.
KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga 4. fordulójában, ma 19 órától, a
ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi Maros KK – Nagyváradi CSM
CSU.
RÖPLABDA. A női A1 osztályú bajnokság 3. fordulójában, szombaton
18 órától: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Bukaresti CSM (MOGYE,
Pongrácz Antal-csarnok).
KÉZILABDA. A női A osztályú bajnokság B csoportjának 7. fordulójában: Marosvásárhelyi Mureşul – Naţional Rm. Vâlcea (szombat, 15 óra),
Marosvásárhelyi Olimpic – Köröskisjenői Crişul (szombat, 17 óra, kövesdombi iskolai csarnok).

A havadtői időseket köszöntik

A Pro Havadtő Egyesület szervezésében október 29-én,
vasárnap 15.30-tól a havadtői időseket köszöntik a helyi
kultúrotthonban az óvodások, kisiskolások és a szovátai
Mezőhavas népi zenekar. Köszöntőt mond Varga József,
Gyulakuta község polgármestere, valamint Kulcsár Rabocskai Levente gyulakutai lelkipásztor. Az esemény támogatója a Gyulakutai Polgármesteri Hivatal, valamint a
Bethlen Gábor Alap.

Értekezés
a Csárdáskirálynőről

Végül valahonnan előkerült egy rend elfeledett mez, amelyet az ASA játékosai magukra ölthettek, és lejátszhatták a
mérkőzést. A várakozásoknak megfelelően a tizenéves fiatalokat felvonultató Sziget utcai együttes 4-0-ra kikapott,
ezzel elbúcsúzott a sorozattól.
További eredmények a Románia-kupa tizenhatoddöntőjéből (szerdai találkozók): Nagyszeben – Voluntari 1-0, Resicabánya – Konstancai Viitorul 2-4, Brăila – Bukaresti
Juventus 1-2, Bukaresti Metaloglobus – Medgyes 1-2, Afumaţi – Aradi UTA 5-2, Clinceni – Tîrgovişte 0-1, Chiajna
– Astra Giurgiu 0-3, Temesvári Poli ASU – Temesvári Poli
ACS 0-1, Kolozsvári Sănătatea – Bukaresti FCSB 1-6.
Tegnap lapzárta után játszották a Botoşani FC – Kolozsvári CFR és Bákó – Bukaresti Dinamo mérkőzéseket.

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) Marosvásárhelyen működő Színháztudományi Szakbizottságának meg-

hívottjaként október 30-án, hétfőn 17 órától a Stúdió Színház előcsarnokában vendégelőadást tart dr. Kiss Gabriella, a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem
docense. Előadásának címe: Óperencián innen és túl.
Gondolatok a Mohácsi János rendezte Csárdáskirálynő
színházkulturális kontextusáról és hatástörténetéről.

Kotta a Marosvásárhelyi Rádió
stúdiótermében

Pásztor Márk elsőéves a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem színész szakán, mesterképzésen. A színház
mellett a másik szenvedélye a zene. A fiatal zenész Valamik című lemezét már bemutatta a marosvásárhelyi közönségnek, emellett több koncerten is előadta saját
szerzeményeit. A koncertre október 29-én 18 órától kerül
sor a Marosvásárhelyi Rádió stúdiótermében. Szeretettel
várnak mindenkit, a belépés díjtalan.
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Kétnyelvűség, különböző szemlélettel

(Folytatás az 1. oldalról)
Ebben az esetben nem fordításról, hanem névcseréről beszélünk”. A szövetség mindezt a tervezet megszavazása után
kiadott közleményben pontosította, amelyben példaként említi: „azt az utcát, amelynek eddigi hivatalos, utcanévjegyzékben és okmányokban is szereplő neve Tineretului volt, ezután
Tineretului – Ifjúság utcának fogják hívni”. Továbbá hangsúlyozták, Marosvásárhely 463 utcájából 352-t keresztelnénk át
a fent említett módon: azokat, amelyek köznevet, helységnevet, történelmi esemény dátumát tartalmazzák. A történelmi
személyek neve az utcanevekben csak akkor fog két nyelven
szerepelni, amennyiben olyan személyről van szó, akit mindkét közösség saját történelme részének tekint. A POL kezdeményezése az RMDSZ-étől eltérő, a korábban is
szorgalmazott kétnyelvűségre fekteti a hangsúlyt. Az RMDSZ
által felhozott példánál maradva a POL értelmezésében az utcanév feliratozása során a „strada Tineretului alatt az Ifjúság
utca” felirat szerepelne. Azaz nemcsak a strada–utca szavak
jelenítődnének meg két nyelven, hanem a megnevezés is. Az
elmúlt évek során volt már példa a fenti módon történő feliratozásra, de utcanévügyben kudarcot vallott a valós kétnyelvűség. Az RMDSZ képviselői a POL tervezetét is megszavazták.
A tegnapi ülésen tehát két – egyes képviselők szerint nem
egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő – utcanevekre vonatkozó határozattervezetet is jóváhagyott a testület.

Vass Levente a sajtónak nyilatkozva hangsúlyozta, „a marosvásárhelyi RMDSZ elnökeként azért jöttem el a tanácsülésre, hogy meggyőződjek, hogy az egyezség, amelyet a
Szabad Emberek Pártjával kötöttünk, mely szerint mindkét
határozattervezetet elfogadtassuk a tanácsülésen, meg is valósuljon”. Hozzátette: sikerült megszavazni az RMDSZ által
benyújtott tervezetet, hogy az utcákat Marosvásárhelyen 16
éves huzavona után átkereszteljék. „Ezzel azt tudjuk bebizonyítani a marosvásárhelyieknek, magyaroknak és románoknak
egyaránt, a vállalkozóknak, befektetőknek, hogy Marosvásárhelyen a sok etnikai probléma mellett van remény arra, hogy
meg tudunk egyezni, és a következőkben a magyar és a román
projekteket együtt meg tudjuk beszélni, a város fejlesztését
együtt tovább tudjuk vinni. Vass Levente fontos eredménynek
nevezte a tegnapi döntést az utcanévtervezetek esetében,
ugyanakkor kijelentette, immár az a tét, hogy a határozatok
hogyan lesznek végrehajtva. „Marosvásárhelyen az a nagy
kérdés, hogy az a prefektus, aki minden magyar kezdeményezést megtámad, az elkövetkezendőkben hogyan fog ehhez a
dologhoz viszonyulni. Ha a prefektus nem támadja meg a határozatot, azon leszünk, hogy mihamarabb érvényt szerezzünk
ennek. Ez egy teljesen innovatív, új kezdeményezés, ami mögött sok munka áll, és bízom benne, hogy ez egy jó kezdet” –
tette hozzá a városi RMDSZ elnöke.

A szexuális zaklatás felszámolását sürgető állásfoglalási indítványt fogadott el az Európai Parlament
csütörtöki ülésén. Az EP-képviselők számos szereplőtől, többek között a tagállamoktól is nagyobb erőfeszítést várnak e téren, sürgetik a vonatkozó uniós
jogszabályok teljes körű átültetését és végrehajtását.

Erdélyben, Romániában annak érdekében, hogy felhívjuk a
figyelmet a nők elleni erőszak elleni harcra, szigorúbbá téve
a törvénykezést, tájékoztatva a nőket jogaikról és lehetőségeikről. A napokban diákok számára is képzéseket indítottunk”
– tájékoztatott a képviselő.
Az RMDSZ-politikus kitért arra, hogy a nőkkel szembeni
visszaélés megszüntetésében óriási szerepe van a nyilvánosságnak, a médiának, a reklámoknak. „Éppen emiatt támogatást
kell nyújtanunk minden tagállam számára, hogy a civil szférával együttműködve konkrét intézkedéseket hozhassanak: az
áldozattá vált nőknek azonnali védelmet szavatoló intézményekre, ingyenes jogi tanácsadásra és tájékoztatásra, megfelelő anyagi biztonságra van szükségük” – érvelt a képviselő
az Európai Parlament plénumában.
A képviselők által elfogadott uniós dokumentum kulcsfontosságúnak tartja az alacsony bejelentési arány és a társadalmi
megbélyegzés kérdéseinek kezelését, valamint az erőszak
újonnan – például a kibertérben – megjelenő formái elleni fellépést. Az Európai Parlament arra szólítja fel a tagállamokat,
hogy gondoskodjanak a szexuális zaklatásra vonatkozó átfogó, összehasonlítható és konkrét adatok gyűjtéséről, és fokozzák az illetékes intézményekkel folytatott együttműködést.
(közlemény)

Sógor: nyilvánosságra és konkrét lépésekre
van szükség a nők elleni erőszak kérdésében

Az Európai Unióban minden harmadik nőt érint az erőszak
valamilyen formája, a nők egyharmadát legalább egyszer érte
felnőtt életében fizikai erőszak – figyelmeztetett a parlamenti
vitában Sógor Csaba EP-képviselő. Véleménye szerint nemcsak a következő nemzedéknek van szüksége oktatásra a nők
elleni erőszak kapcsán, nemcsak a fiataloknak kell másként
gondolkodniuk erről, hanem mindenkinek. „Ez a kérdés a tiszteletről szól, arról, hogy képesek vagyunk-e tisztelni egymást
emberként, képesek vagyunk-e tiszteletben tartani egymás
döntéseit, akaratát, függetlenül attól, hogy nők vagy férfiak
vagyunk. Soha, egyetlen nőnek sem szabad megalázva éreznie
magát azért, mert nőnek született. Mégis, több millióan érzik
ezt ma Európában” – fogalmazott.
Sógor Csaba beszédében ismertette az RMDSZ Nőszervezetének kampányát, a Nők Elleni Erőszak Elleni Mozgalom
(NEEEM) célkitűzéseit. „Fél éve indítottunk egy kampányt

Nyugtatót kaptak a Sanitas képviselői

Senki nem fog kevesebb pénzt
kapni 2018. január elsejétől az
egészségügyben, és az étkezési
utalványok is megmaradnak, közölték a Sanitas egészségügyi
szakszervezet képviselői azt követően, hogy tárgyalást folytattak
Mihai Tudose miniszterelnökkel,
Liviu Dragneával és Florian Bodoggal.

„A dolgok rendeződni látszanak. Az
elkövetkező időszakban felülvizsgáljuk
a bérezési törvényt, újraszámoljuk azoknak a kollégáknak a bérezését, akik attól
tartottak, hogy pénzt veszítenek. Az biztos, hogy senki nem fog kevesebb pénzt
kapni 2018. január elsejétől. A bérkiegészítésekről március elsején újra tárgyalni
fogunk” – mondta Leonard Bărăscu, a
Sanitas vezetője. Hozzátette: az étkezési
utalványok is megmaradnak.

Mihai Tudose miniszterelnök, Liviu
Dragnea, a PSD elnöke, Florian Bodog
egészségügyi miniszter és Marcel Ciolacu kormányfőhelyettes részt vett a Sanitas egészségügyi szakszervezet
országos tanácskozásán, tekintettel arra,
hogy az egészségügyi dolgozók elégedetlenek a bérezési törvénnyel.
Október 19-én hangot is adtak elégedetlenségüknek, amikor több mint 5 000
egészségügyi alkalmazott tüntetett többek között azért, hogy ne csökkentsék az
orvosok jövedelmét, és ne veszítsék el az
étkezési utalványokat sem. A szakszervezet akkor is tárgyalóasztalhoz ült a
kormány képviselőivel, de nem sikerült
megállapodni, így további tüntetéseket
helyeztek kilátásba.
Az egészségügyi szakszervezetek szövetségének kérései az alábbiak voltak: az
egészségügyben és szociális ellátásban

érvényes juttatások 30 százalékos felső
határának eltörlése, a béremelések érvényességének kiterjesztése a teljes egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó
személyzetre 2018. március elsejétől, a
kötelező ügyeletek számának változatlanul hagyása, a társadalombiztosítási hozzájárulás
munkavállalóra
való
átruházásának eltörlése, mert ez a törvényben szereplő 25 százalékos béremelkedés
semmissé
tételét
eredményezné. Emellett azt kérik a tüntetők, hogy a veszélyes munkakörülmények után járó pótlékot terjesszék ki a
teljes személyzetre, beleértve az irodai
és kisegítő személyzetet is, 2018 folyamán végig járjanak étkezési utalványok
a dolgozóknak, illetve tárgyalások nyomán a teljes szektorra vonatkozóan szülessen kollektív munkaszerződés.
(Mediafax)

Csökkentik a jövedelemadót

Mihai Tudose miniszterelnök csütörtökön leszögezte, hogy 10 százalékos lesz a jövedelemadó
aránya, amint azt már bejelentették, Liviu Dragnea,
a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke pedig hozzátette, idén és 2018-ban is 3 százalék alatt marad az
államháztartási hiány.

Az újságírók felvetésére, miszerint az Európai Bizottság
egyik jelentéséből az derült ki, hogy „az adó 12 százalékra
csökken, nem 10%-ra”, és ezt Florin Câţu liberális párti szenátor is kiemelte, a kormányfő azt felelte: „Mi 10%-ról beszélünk, Câţu úr 12 százalékról beszélt? (…) 10%-ra
csökkentjük a jövedelemadót, attól függetlenül, hogy miről
álmodozik Câţu úr”.
Arra a kérdésre, hogy az „Európai Bizottság jelentése” szerint a magánnyugdíjalapba való hozzájárulás mértéke 5,1-ről
2 százalékra csökkenne, Tudose azt felelte: „Amikor az asztalon lesz a költségvetés, akkor meglátják, legtöbb tíz napon
belül, pontosan mennyi marad, hol marad, hova csoportosítják
át az összegeket, és arról beszéljenek, amit mi teszünk, ne

arról, hogy mit mondanak mások”. Ami a 3 százalék fölötti
államháztartási hiányt illeti, a miniszterelnök azt kérdezte:
„Ezt már leszögezte Câţu úr?”
Liviu Dragnea is reagált a kérdésekre, a PSD elnöke azt
mondta, a számítások szerint 3% alatt lesz az államháztartási
hiány 2017-ben és 2018-ban is.
„Várjuk meg az év végét, és ha 3 százalék alatt lesz az államháztartási hiány, lássuk, mit mond majd Câţu úr vagy
mások? (…) Mi kiszámoltuk, meghatároztuk, a kormány betartja a kormányprogramot, és 3 százalék alatt lesz idén is és
2018-ban is az államháztartási hiány” – mondta Dragnea.
Florin Câţu, a Nemzeti Liberális Párt szenátora, a költségvetési-pénzügyi szakbizottság alelnöke azt nyilatkozta csütörtökön, hogy az Eurostat adatai valósak, ami a 4,1 százalékos
államháztartási hiányt illeti. A szenátor azt mondta, a kormány
tudott a hiányról, azért történt költségvetés-kiigazítás.
A jövedelemadó 10 százalékra való csökkentéséről a liberális szenátor azt nyilatkozta, hogy a kormánynak „soha nem
állt szándékában” 10 százalékra csökkenteni azt. (Agerpres)

Ország – világ

3

Hétfőtől vakáció

Vakáción lesznek hétfőtől az elemisták és az óvodások. A tanév rendjét előíró tanügyminisztériumi rendelet értelmében az őszi szünidő november 5-éig
tart, 6-án újrakezdődik az oktatás. A tanév rendje
szerint a vakációk időpontjai a következők: téli vakáció: 2017. december 23. és 2018. január 14. között; félév közti vakáció: 2018. február 3-11.; tavaszi
vakáció: 2018. március 31. – április 10.; nyári vakáció: 2018. június 16. – szeptember 9. A líceumot
végző tanulók számára 2018. május 25-én ér véget
a tanév, a nyolcadikosok pedig 2018. június 8-án végeznek. A törvény által megszabott munkaszüneti
napokon nincs tanítás. (Agerpres)

Megadózzák a multikat

Megadózza ezentúl a kormány azokat az összegeket, amelyeket a multinacionális cégek külföldre utalnak át – közölte csütörtökön Ionuţ Mişa
pénzügyminiszter. Mişa elmondta, az intézkedés az
EU 2016/1164 irányelvét követi, amely a belső piac
működését közvetlenül érintő adókikerülési gyakorlatok elleni szabályokat állapítja meg. A tagállamoknak 2018. december 31-ig kell átültetniük az
irányelvet nemzeti törvényi és rendeleti rendelkezéseikbe, a tőkekivonás megadóztatására vonatkozó
szabályok kivételével, amelyek esetében az átültetés határideje 2019. december 31. „Azok a multinacionális cégek, amelyek eddig megkerülték az
adófizetést Romániában, ezt többé nem fogják tudni
megtenni” – szögezte le a pénzügyminiszter.
(Agerpres)

Agrárhatalom lehetünk

Klaus Johannis államfő azt nyilatkozta csütörtökön
az Indagra nemzetközi vásáron, hogy minden feltétel
adott ahhoz, hogy Románia agrárhatalom legyen.
„Meg vagyok győződve arról, hogy Románia hatalmas mezőgazdasági potenciállal rendelkezik, ám ezt
hosszú távon és értelmesen kell kihasználnunk” –
jelentette ki az államfő. Rámutatott: a mezőgazdasági terület nagysága szempontjából Románia a hatodik helyet foglalja el az Európai Unióban, és
világszinten a tíz legnagyobb búza- és kukoricaexportőr ország között van. „Minden feltétel adott
ahhoz, hogy Románia agrárhatalom legyen, ám
ehhez be kell hozni a lemaradásokat és ki kell küszöbölni bizonyos hiányosságokat” – hangoztatta.
(Agerpres).

Rendszerhiba miatt állt a hivatal

A központi szerver meghibásodása miatt csütörtökön sem központi, sem megyei szinten nem fogadott
ügyfeleket az Autóvezetői Engedély- és Gépjárműnyilvántartó Közszolgálat – közölte csütörtök délelőtt
az intézmény. „A rendszerkarbantartók dolgoznak a
hiba elhárításán. Elnézést kérünk az okozott kellemetlenségért és mindenkit biztosítunk, hogy igyekszünk a legrövidebb időn belül helyreállítani a
hálózatot. Ahogyan beindult a rendszer, azonnal tájékoztatjuk a közvéleményt” – szögezte le az idézett
forrás. (Agerpres)

Rohanás a falnak

(Folytatás az 1. oldalról)
éppen arra nem térnek majd ki a magyarázkodásban,
hogy a komoly gazdasági problémákkal szembesülő
nyugati államok rendszerint a nehézségek kezelését
célzó reformok idejére, határozott időre kapnak felmentést a közösségi szabályok alól. És azt sem teszik hozzá,
hogy nálunk uniós szinten kiugró gazdasági bővülés
mellett sikerül olyan hiányokat „kigazdálkodni”, amilyeneket jobb helyeken csak világméretű gazdasági krízisek idején látnak. Lesz majd adott esetben
félrebeszélés, sorosozás, még egyéb is lehet a tarsolyban, csak az már gyakorlatilag semmit nem ér, a bírságot pedig a fenntarthatatlan intézkedéseket hozó
politikusok helyett az adófizető téríti meg, a válság költségeivel együtt.
Azt a bukaresti politikusok is érzik, hogy egyre komolyabb a gond, a tegnapi kormányülés után bejelentett
újabb intézkedések is erre vallanak, mint az egymillió
euró alatti forgalmú cégek adózásának megváltoztatása, vagy a kötelező magánnyugdíjalapokba fizetett
hozzájárulás csökkentése. Közeledik az év vége, és fokozódik a kapkodás, mert elő kellene állni a jövő évi
költségvetéssel is, ami a tegnapi kormányfői nyilatkozat
szerint még tíz napba telik. Kezd úgy tűnni, mintha a
kormányosoknak már nem ízlene igazán, amit összefőztek maguknak az év során. A rossz hír az, hogy az odakozmált edény kisikálása már ránk marad.
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A múzeum kezelésébe került a mezőzáhi kastély Vélemény
mint több, a megye alárendeltsé- összeget a bevetéseknél használt
(Folytatás az 1. oldalról)
Történelmi „lecke”
különböző szociális programokat gébe tartozó intézmény költségve- járművek javítására és karbantartáindítsanak, viszont a mai napig tését egészítették ki. A Maros sára költik.
és a valós tények
nem sikerült finanszírozást sze- Megyei Klinikai Kórháznak 90 Rövidesen gyümölcs is kerül

rezni, így a kihasználatlanul álló
ingatlan állaga egyre romlott.
A műemlék épület javítása, felújítása végett a tegnapi tanácsülésen előrelépés történt, a kastély
átkerült a Maros Megyei Múzeum
ügykezelésébe, és tervezik a dokumentáció összeállítását, hogy uniós
alapokra pályázzanak. Ugyanakkor
a múzeum költségvetését 130 ezer
lejjel egészítették ki, hogy a kastély
épületén elvégezzék a legsürgősebb javításokat. Az összegből elsősorban a tetőzetet teszik rendbe.
A tegnapi ülés napirendjén
ugyanakkor költségvetés-kiigazítás is szerepelt, az ipari park, vala-

ezer lejt hagytak jóvá egy, a citosztatikumok előállításában használt
légtechnikai készülék beszerzésére, és 154 ezer lejt két, fertőtlenítő funkciót is ellátó mosógép
vásárlására.
A dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu városi kórháznak
további 20 ezer lejt szavaztak meg
az intézmény területén lévő
szennyvízhálózat cseréjéhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. A hegyimentő
szolgálat költségvetését 65 ezer lejjel egészítették ki, ebből 45 ezer
lejre a személyzeti költségek fedezésére volt szükség, a fennmaradó

a gyerekek asztalára
Tegnap a képviselők megszavazták azt a határozattervezetet,
amely előmozdítja az országos
program helyi gyakorlatba ültetését, amelynek értelmében hamarosan a tej és kifli mellett gyümölcsöt
is kapnak az óvodások és iskolások. A Maros megyei rövid programú óvodai csoportokba járó
apróságok, illetve az elemi és általános iskolások az elkövetkezőkben almát, körtét, szőlőt és szilvát
kapnak majd. Amint lezárulnak a
versenytárgyalások, elindul a program.

A Legfőbb Ügyészség kéri a
parlamentet, hogy küldje vissza az
igazságügyi minisztériumnak az
igazságügyi törvényeket módosító
tervezetet, mert ennek kidolgozásához „valódi” közvitára van szükség. Hasonló kérést fogalmazott
meg csütörtökön a Legfelsőbb Bíróság elnöke, Cristina Tarcea is. A
Legfőbb Ügyészség az Agerpres

hírügynökséghez is eljuttatott indoklásában leszögezi: az igazságügyi törvények minden lényegi
változtatása különös jelentőséggel
bír mind az igazságszolgáltatási
rendszer, mind a romániai társadalom egésze számára. Éppen ezért
„valós” közvitára van szükség
ebben a kérdésben – olvasható az
indoklásban. A Legfőbb Ügyész-

ség ezért kéri a parlamentet, hogy
küldje vissza a szakminisztériumnak az igazságügyi törvényeket
módosító tervezetet, hogy utóbbi
végezze el a szövegen a bírák,
ügyészek, valamint civil szervezetek által szükségesnek tartott változtatásokat – derül ki az
intézmény
közleményéből.
(Agerpres)

Közvitát sürgetnek

Maros megyében is startol az Örökségünk őrei
Ha a gyerekek úgy érzik, hogy be tudják lakni ezeket a tereket, ha úgy
érzik, hogy „jó buli” benne lenni, és
ugyanakkor hozzá tudnak adni az értékéhez ezeknek az épületeknek,
akkor az azt jelenti, hogy mindazt,
amit az elmúlt ezer évben teremtettünk, tovább tudjuk adni, és azt hiszem,
ez
a
mi
legnagyobb
felelősségünk – jelentette ki tegnap
sajtótájékoztatón Hegedűs Csilla, az
RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető
alelnöke

Kincses Előd

Makkai János véleményeivel
(Népújság, 2017. október 25.) nem
szállok vitába, szíve joga, hogy azt
állítsa, Gyurcsány Ferenc jobb ötvenhatos beszédet mondott, mint
Orbán Viktor.
Az ötvenhatos magyar forradalom valódi értékét, a forradalmárok
nagyságát kisebbítő ténybeli tévedései miatt viszont tollat ragadtam.
Makkai szerint a szuezi válságot kirobbantó angol-francia-izraeli katonai kalandban „érdekeltek azzal
nyerhettek időt aktuális térképújrarajzolgatási foglalatosságukhoz,
hogy »elfoglaltságot« teremtettek a
Szovjetuniónak Magyarországon”.
Csakhogy a forradalom 1956. október 23-án robbant ki, a szuezi intervencióra pedig csak öt nappal
később, október 28-án került sor. A
szovjet-amerikai viszonyban kispályás angol-francia duett még Makkai téves sorrendje esetén sem lett
volna képes kiprovokálni a magyar
forradalmat és szabadságharcot!
Az időközben megnyitott irattári
anyag egyértelműen bizonyítja azt,
hogy az Egyesült Államokat és el-

Fogadj örökbe egy műemléket!

nökét, Dwight Eisenhowert abszolút meglepte mind a magyar forradalom kitörése, mind pedig a szuezi
kaland, amelyik köztudottan nem a
Nyugatnak, hanem a Szovjetuniónak vált hasznára.
Szerintem Nyikita Hruscsov
1956. februári pártkongresszusi beszéde sem járulhatott hozzá a magyar forradalom kitöréséhez.
Álláspontomat két esettel támasztom
alá: (1) Nagy Imre, a moszkovita
múlttal rendelkező miniszterelnök
úgy szólította meg a tüntető tömeget,
hogy „elvtársak”; (2) a hruscsovi olvadás korlátait, viszonylagosságát
pedig a november 4-i szovjet katonai
intervenció bizonyítja.
Generációm a legérzékenyebb tinédzserkorban, 15 évesen élte át az
ötvenhatos sokkot. Olyan osztálytársunk is volt, Moyses Márton, aki
megpróbált átszökni a román–magyar határon, azért, hogy csatlakozzon a szabadságharcosokhoz.
Egykori iskolánk, a Bolyai Farkas
sajnos nem ápolja emlékét, noha
1972-ben a Brassó megyei pártbizottság székháza előtt szenvedett
tűzhalált, így tiltakozva a nacionálkommunista elnyomás ellen.

Mózes Edith

A sajtótájékoztatón, amelyen az Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műemléket
program Maros megyei indítását jelentették
be, jelen volt Novák Zoltán Csaba szenátor,
Csép Éva Andrea képviselő és Györfi Zalán,
a Maros Megyei Múzeum munkatársa.
A cél: felhívni a fiatalok figyelmét az épített
örökségre
Novák Zoltán arról beszélt, hogyan indult,
milyen gyökerekből táplálkozik ez a vetélkedő, és milyen forgatókönyv szerint fog lezajlani Maros megyében. „Az épített örökség
meghatározza a múltat, a jelent és a jövőt is,
és ha egy rendszer – utalva a kommunista rezsimre – romba akar dönteni egy társadalmat,
akkor megváltoztatja az épített örökség jellegét vagy akár lerombolja.” Erdélyi vonatkozásban két dolgot emelt ki: az identitás
megőrző szerepét és a funkcionalitását, a
gyakorlati életben betöltött szerepét. Megfelelően kezelve, megfelelően működtetve és
fenntartva, az épített örökség társadalmi, gazdasági és kulturális hasznot hozhat a térség
lakóinak.
Hangsúlyozta: az Örökségünk őrei vetélkedőnek éppen az a célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét az épített örökségre, egyfajta
mozgalmat is generáljon. Megnézni, hogy
mire képesek a diákok, és számba venni egyrészt a műemlékeinket, illetve a gyerekek
kreativitását.
Egy „vagány” verseny
Csép Andrea ünnepnek nevezte ezt a
napot, amikor végre Maros megyében is elindul a projekt. Mint mondta, hisz abban,
hogy olyan kreatív gyerekek, pedagógusok
vannak Maros megyében, akik meglátják a
kihívást, és hozzá tudnak adni ahhoz, ami
évekkel ezelőtt elkezdődött. A projekt tulaj-

donképpen feltérképezése az erdélyi örökségnek is. És mindenki gazdagodik általa. Azért
„vagány” ez a verseny, mert maximálisan a
fiatalok kreativitására bízza, hogyan közelítik
meg azt a műemléket, amelyet örökbe fogadnak. Véleménye szerint ez benne a kihívás.
A bejelentkezési határidő tegnaptól november 12-ig tart. Maros megyei középiskolás csapatok jelentkezhetnek (15 diák és egy
pedagógus egy csapat), november 16-án tartják a műemlékválasztási sorsolást, majd február első felében megszervezik a helyi
döntőket. Februártól márciusig szervezik
meg a megyei döntőt.
A fődíj egy tanulmányi kirándulás Brüsszelbe
Hegedűs Csilla szerint történelmet írunk
azzal, hogy Maros megye elindítja az Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műemléket
program székelyföldi vonalát, amit 2012-ben
azért találtak ki Winkler Gyula európai parlamenti képviselővel, mert azt látták, hogy a
szórványban nincsenek olyan helyek, ahol a
fiatalok magyarként találkozhatnak, dolgozhatnak, tervezhetnek. Ezelőtt négy évvel csatlakoztak a kolozsváriak, jelentkeztek
kalotaszegi falvak is, és így alakult ki a mai

kétközpontúság: a szórvány, majd utána Kolozs megye.
Csapatok mérkőznek, a fődíj egy tanulmányi kirándulás Brüsszelbe, Winkler Gyula
meghívására.
„Azért is »vagány« ez a verseny, mert nem
tantárgyversenyről van szó, arról szól, hogy
a gyerekek saját maguknak felfedezik ezeket
az épületeket, és 21. századi, kortárs, számukra élvezetes módon mutatják be őket” –
mondta Hegedűs Csilla.
A díjak mellett nagyon fontosnak nevezte
azt is, hogy a gyermekek megismerjék egymást, hiszen ugyanannak az erdélyi magyar
közösségnek a részei, éppen ezért minden iskola nyertes csapata részt vesz az Örökségünk őrei táborában. Ennek a tábornak az
ismerkedésen túl az a célja, hogy a diákok
megtanulják azt, hogy ami számukra fontos,
be tudják mutatni a közösségnek.
Nemcsak falak…
Györfi Zalán, a megyei múzeum munkatársa szerint a múzeum számára azért fontos
ez a projekt, mert a maguk elefántcsonttornyából nehezen tudnak a közösséggel kommunikálni, elmagyarázni, mit jelent az épített

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

örökség. Fontosnak nevezte, hogy azáltal,
hogy egy ilyen innovatív és kreatív program
keretében kerülnek bemutatásra, egyben az is
felszínre kerül, hogy ezek nemcsak falak. A
gyermekek fel fogják fedezni, hogy a falak
mögött sokkal több van. Az esztétikai és műértékükön túl életsorsok, történetek, könnyek,
problémák, karácsonyok, húsvétok vannak.
Ezek a mindennapi történetek, amelyeket
összetéve alakulhat ki az a szép kép, amit mi
történelmi múltnak nevezünk, és amiből
egészséges jövő épülhet.
A program partnerei: a Maros Megyei Múzeum, a Borsos Tamás Egyesület, a Romániai
Magyar Pedagógusszövetség, a megyei tanfelügyelőség. Maros megye területén található
összes magyar iskolák pályázhatnak. Lesz egy
szakmai grémium, amelyhez a pályázatban
részt vevő tanulók bármikor szakmai segítségért fordulhatnak.
Jelentkezni az emokefranciska@gmail.com
e-mail-címen vagy a 0747-922-745-ös telefonszámon lehet, de érdeklődni lehet Csép
Andrea és Novák Zoltán parlamenti irodájában is, illetve az Örökségünk őrei Facebookoldalán is információhoz lehet jutni.
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Pierre Larousse francia könyvkiadó 200 éve született

Kétszáz éve, 1817. október 23-án
született Pierre Larousse francia nyelvész, a Larousse kiadó megalapítója,
a francia nyelvterületen fogalomnak
számító Larousse lexikon kiadója.

szeti főiskola és a múzeumok ingyenes előadásait hallgatta, könyvtárakba járt és pedagógiai műveket írt. Érdeklődési köre
rendkívül széles volt, a szanszkrit és a kínai
nyelvtől a filozófián át a mechanikáig és a
csillagászatig terjedt.
1848-tól borkereskedéssel próbálkozott,
majd egy internátusban lett felügyelő. Itt találkozott későbbi feleségével, akit harmincévi együttélés után, közvetlenül a halála előtt
vett feleségül, nehogy az asszonyt kisemmizzék az örökségből. 1849-ben jelent meg első
műve, egy iskolai szószedet, melynek második kiadását 1852-ben már az a kiadó publikálta, amelyet egyik barátjával, Augustin
Boyer-val alapított.

Pierre Larousse (Forrás: Encyclopedia Britannica)

A burgundiai Toucy faluban látta meg a
napvilágot, apja kovácsmester volt, anyja a
helyi kocsmát bérelte. A könyvek iránt rajongó fiú példaképe az enciklopédista
Diderot volt, s már fiatalon elhatározta, hogy
hozzá hasonlóan átfogó művet alkot. Tanulmányait ösztöndíjjal Versailles-ban fejezte
be, majd húszévesen visszatért tanítónak szülőfalujába. A helyi népiskolában sutba vágta
a jobbára csak bemagolandó szövegeket tartalmazó tankönyveket, tanítványait gondolkodásra nevelte, a tananyag iránt szerette
volna felkelteni érdeklődésüket, helyes, szabatos írásra és beszédre tanítani őket. Újításai
nem arattak osztatlan sikert, végül beleunt az
ósdi és merev oktatási rendszerrel folytatott
kilátástalan harcba, és 1840-ben otthagyta állását.
Párizsba ment, ahol igen szerény körülmények között élve a Sorbonne, a képzőművé-

Szintén ma ismerhetik meg a nézők Oszlánszky Patrikot,
a gyermekpáva közönségdíjasának, a nehéz sorsú Hoksz Attilának a mentorát. „Aki eddig az apró tehetség, Attila sorsáért izgult, aki a nézők és az OTP Bank jóvoltából otthont
tudott vásárolni Dombrádon, most szoríthat mesterének, PatOktóber 27-én 21:25-től a szarvasi, 22 órától pedig a bu- riknak is: párjával, Bulyáki Anett-tel nagyecsedi táncokkal
dapesti területi válogatóról készült filmeket tekinthetik
meg a Duna televízió nézői – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóosztálya szerdán az MTI-vel.
Az MTVA és a Hagyományok Háza közös műsorában továbbra is 4 kategóriában állnak a zsűri elé: külön
mérettetnek meg az énekes szólisták és énekegyüttesek; a hangszeres szólisták és zenekarok; a táncos szólisták és táncos párok; valamint a néptáncegyüttesek.
A népi kultúra hagyományának megtartó, összekötő
erejével már az első adásban találkozhatnak a nézők:
megismerkedhetnek a bátonyterenyei Haraszti József
néptáncossal, aki már végigélt egy Pávát – igaz, csak
kísérőként. A fiatal néptáncos a gyermekpáva énekkategória-győztes ikerpárjának, Marcsinak és Julcsinak
a bátyja. „A család egy biztos pont az életünkben,
onnan kapjuk meg az alapokat az élethez. Nagyon örülök, hogy olyan neveltetést kaptam otthon, amivel az
életemet egyenes háttal tudom leélni” – idézi a közle(Forrás: a TEMPO.sk/MTI Fotó: Máthé Zoltán)
mény Haraszti Józsefet.
A területi válogatókkal – amelyeken több mint
ezren álltak ismét a zsűri elé – ma indul a Fölszállott a páva 5. évada, amelyet a Hagyomány összeköt! mottóval ezúttal felnőttek számára rendeznek
meg.

Szerkeszti: Antalfi Imola

A következő időszakban a
Larousse a kor legszínvonalasabb nyelvtani segédkönyveit, tankönyveit, tanári
kézikönyveit adta ki, melyek a tanulók alkotókészségének
fejlesztésére
helyezték a hangsúlyt, megújítva az alapfokú oktatás
módszereit. 1856-ban jelentették meg a Kis Larousse
előfutárának
tekinthető
Francia nyelv új szótárát,
amely kiváltotta az egyház
haragját; a könyvet a római
Szent Hivatal (az inkvizíció)
indexre is tette.
A kiadó bevételeire alapozva látott neki nagy álma
beteljesítésének, a kor tudását összefoglaló hatalmas
enciklopédia létrehozásának. A 19. század univerzális nagyszótárának első
része 1863. december 27-én
jelent meg, majd 1866 és
1876 között 17 kötetben látott napvilágot (az utolsó
kettő már Larousse halála
után, unokaöccse szerkesztésében). A 22 700 lap nagy Pierre Larousse síremléke a Montparnasse temetőben (Forrás: Wikimedia
részét ő maga írta, a munka- Commons)
társak szócikkeit pedig ő
hunyt” Bonaparte Napóleon, a másik a császerkesztette. A rendkívül tehetséges és szor- szár tetteit tárgyaló Napóleon.
galmas Larousse az élő nyelv szókincsét, reA túlhajszolt lexikológus 1875. január 3torikai alakzatait is felvette szótárába, az án Párizsban agyvérzés következtében halt
ismeretterjesztés elkötelezett híveként publi- meg, sírja a Montparnasse temetőben találkálta a legfrissebb tudományos kutatási ered- ható.
ményeket, még akkor is, ha még nem voltak
Özvegye 1890-ben bekövetkezett halála
széles körben elfogadottak. Az enciklopédia után az örökösök csúnyán összevesztek a hatöbb helyen a szerző nézeteit tükrözi: repub- gyatékon, de a kiadó tovább virágzott. A Lalikánus elvei miatt például Napóleont a köz- rousse ma is működik, köteteit több mint
társaság és a Direktórium alatt csodálta, de negyven nyelvre fordították le, a kiadványok
hatalomátvétele és császárrá koronázása után az 1990-es évektől magyarul is hozzáférhemár zsarnoknak tekintette. Ezért Napóleon- tők. „Első vágyam az volt, hogy gyerekeket
nak két szócikket szentelt: az első az 1799. tanítsak, aztán megpróbáltam, hogy mindenbrumaire 18-án (az államcsíny napján) „el- kinek mindent tanítsak” – írta. (MTI)

Ma indul a Fölszállott a páva 5. évada
Az első Larousse-szótár fedőlapja (Forrás: Rador)

5

áll a zsűri elé. Hogy folytatódik-e a dombrádi sikerszéria, kiderül a szarvasi területi válogató végén” – írják az ajánlóban.
A Fölszállott a páva, a teljes Kárpát-medencét képviselve,
összesen hat területi válogatóval számol be az élő adásokat
megelőző küzdelmekről, a filmek végén pedig kiderül, hogy
kik a továbbjutók. November 17-től az élőben sugárzott elődöntők következnek, a középdöntőket december 15-én és 22én, a döntőt december 29-én rendezik, ahol a 4
kategóriagyőztes mellett a közönség is kiválasztja
2017 legjobb produkcióját. Az idei széria újdonsága,
hogy a mediaklikk.hu/pava oldalon az összes jelentkező produkcióját megtekinthetik az érdeklődők.
A Fölszállott a páva zsűrijének elnöke ezúttal is
Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze.
Idén is szerepel a bírálók között Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes és Agócs Gergely néprajzkutató,
népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa. Visszatér a zsűribe Diószegi László történész,
koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke és Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész,
koreográfus is.
Berecz István, aki az első évadból győztesen távozott, a gyermekek számára kiírt évadokban pedig zsűritagként vett részt a Fölszállott a pávában, most Kacsó
Hanga Borbálával az ötödik évad promóciós kampányát segíti.
A Fölszállott a páva műsorvezetői ezúttal is Novák
Péter és Morvai Noémi lesznek. (MTI)
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A természet kalendáriuma (CCLXXVIII.)

Kiss Székely Zoltán

Jön az ősz, már hullnak a cifra virágok
szirmai, rongyban, mint farsangi plakátok,
ha süvít a böjti szél (…)

Magyar szonett az őszről. Október végi
szelekkel érkezett Babits Mihály 90 évvel
ezelőtt, 1927-ben írt versével az idei lombhullás. A vénasszonyok nyarának egét hirtelen támadt esőfelhők szeszélye borítja. S a
fák, megérezve a közelgő telet, szorgosan
eregetik levélrajaikat a lassan pöttyenő cseppek elől. A színes takaró néhány órányira ragyogó szőnyegbe bugyolálja a mező, az erdő
talaját. Kerül belőle régi utcák macskakövére
is. Másnapra fakuló lomb halkul bele a sárba.
Néhány almafa ringatja még szedetlen gyümölcseit egy Trébely alatti kertben. Vagy a
Hója alatt Kolozsváron, a Redánc felé Dicsőszentmártonban, a Józsiás parkja mögött
Kézdivásárhelyen. Valahol Európának ezen a
táján, a Kárpát-medencében.
„Nincs szükség rátok!
Már vége a násznak, megestek a lányok.”

Komolyan és szürkén, mint a gőgös szerény,
fiait ringatva ül a termés, helyén,
kész elbocsájtani a Szentmihály szelén
s hős anyaként halni a November derén.

S már érzi az éh nyúl, hogy a fű kopaszabb.
Jajgat a sok madár, folyton vérzik a nap.
Megy a gőzös, Pestre, füstje a földre csap.

Ideges a farkas a gyűrött erdőben.
Ideges az ember szíve a mezőben,
jön valami amit minden ért, csak ő nem.

A Pest felé elkattogó világháborús vonat
párakeretes ablakából kitekintő fogarasi magyartanár őszi búcsúja a trianoni békeszerződés elszakította tájtól.
Kezdjük mi is mai természettudomány-történeti sétánkat egy olyan tudósnál, kinek sorsát ez a törés határozta meg. 125 éve, 1892.
október 27-én született Kolozsvárott
Baintner Géza kísérleti fizikus. Trianon után
került Erdélyből a budapesti tudományegyetemre. Az eötvösi kísérleti fizikai intézetben

Mint farsangi plakátok fakuló színorgiája

Tangl Károly, majd Rybár István irányításával végezte oktató- és kutatómunkáját. Doktori disszertációjában a vékony platinarétegek
elektromos ellenállásának változását vizsgálta. Talán még jelentősebb kutatóvá válhatott volna szülővárosában.
Távolabb kalauzol bennünket a következő
adat. 148 éve, 1869. október 27-én halt meg
Gebhardt Xavér Ferenc orvos. Ő volt az
első, aki egyetemi tanári székfoglaló beszédét
magyarul tartotta, 1824. január 10-én.
Ugyanebben az évben alapította meg a himlő
elleni védekezés intézetét, mely 1850-től
Központi Oltóintézet néven igazgatása alatt
működött, és az ország orvosait térítésmentes
oltóanyaggal látta el.
De térjünk vissza Erdélybe. 151 éve, 1866.
október 27-én halt meg Nagyszebenben Bielz
Mihály szász természetkutató, geológus,
zoológus. 1822-ben Nagyszebenben megalapította Albrich Károllyal és Neubauer Ferenccel együtt az első erdélyi kőnyomdát, itt
főként térképeket sokszorosítottak. Barabás
Miklós is tőle sajátította el a litografálást.
1848-ban megalapította az erdélyi természettudósok társaságát, amelynek haláláig elnöke
volt. Tudományos munkássága során csigákkal és kagylókkal foglalkozott. Több külföldi
tudós társaságnak volt tagja.
Térben és időben is messzebb kalandozva,
adózzunk percnyi időt Rotterdami Erasmusnak. 550 éve, 1467. október 27-én született, az észak-európai humanizmus
legjelentősebb képviselője volt. 1509-ben
adta ki nagy hatású művét, A balgaság dicséretét. (Főművének mégis az 1516-ban kiadott
Újszövetség latin fordítását tartotta.)
A balgaság dicsérete valójában a bölcsesség álarcos dicsérete. Erasmus a király bolondjához hasonlítja magát: csak ő lehet
őszinte az udvarban, ő mondhat igazat. Balgának kell lenni ahhoz, hogy bölcs legyen az
ember. „Mi más az emberi élet, mint egy nagy
színdarab, melyben mindenki önmagától
elütő álarcot borít magára?” – írja, s szatírája nem kíméli a tudósokat sem: „…ezek
duplán balgák: mert balga embereknek születtek, és mégis a halhatatlan istenek élete
után nyúlkálnak, és ugyanakkor lázadó gigászok módjára harcolnak a természet ellen a
tudomány ostromgépeivel”.
Babits szonettbe foglalt őszi, vonatfüstös,

Almafák tar ágai ringatják szedetlen gyümölcseiket

lombhullató gyászára s Erasmus ironikus
„gyümölcsöstál”-jából – a latin satira ezt
utóbbit jelenti – vett keserédes almájának
ízére hajaz Tompa László Gyallay Domokosnak ajánlott verse, Az alkony felelete,
1921-ből:

Lemegy a nap…
Sugarai még végig siklanak
Rajtam, amint a selymes füveken
Fekszem, hogy halott, vagy még eleven
Vagyok-e? Oh, ha meg kell halni ma!
Hol hát egy hang, egy kiáltás, ima,
Melyben utóbb bár úgy legyek jelen,
Mint elmerült nap aranyfellegen,
Mint parfümben, mely zeg-zugot betölt,
Egy régen elment aranyszőke hölgy.

Éjjel peregnek csöndes záporok:
bús, bölcs sírással érettünk búsulnak
a Bolyaiak s Bethlen Gáborok.

November elseje. 133 éve, 1884-ben
Washingtonban, a nemzetközi meridiánkonferencián, 25 nemzet képviselőjének beleegyezésével döntés született a kezdő délkör
Greenwichben való kijelöléséről és a világ
időzónákra való felosztásáról, melynek értelmében az akkori Magyarország egész területe
egyetlen közös – közép-európai – időzónába
került. Ma már…
Őszünk? Közös, Kárpát-medencei ősz.
A Bükkösön most rőzsét gyűjtenek,
görnyedeznek az enyedi szegények;
sovány kutyájuknak füttyentenek
s nekivágnak a szélnek.

Oh dalok, rímek most siessetek,
Megmenteni mind, amit szeretek,
Úgy adva nekik illő keretet,
Enyed köré a tél már építi
Ahogy én láttam a sok földi dolgot.
s magasra rakja gyilkos szürke várát:
– Legtöbbje bús volt, csak kevés mosolygott. hegyek közül lassan leömlenek
s megülnek ott a párák.
S a föld egyszerre megdöng valahol...
Nekem is gyorsabb lesz a szívverésem,
Nő a sötétség, egyre nő a sár,
Béklyós erőim oldozódnak érzem.
a dűlőkön bizton ér már bokáig.
Vonat sípol, épp erre zakatol.
Benne nagyhorgú sintér kergeti
Már mindjárt, mindjárt itt közel robog,
volt kutyánk unokáit.
Majd akkor én rá gyorsan felkapok
S úgy vágtatok cél, siker, hír felé!
Az Akasztófadombon róka váj,
Nem oszlok szét nyom nélkül semmivé. –
az agyagot éles körmei ontják;
kivájja és újból eltemeti
Nem-e? Ím végsőt lobban már az alkony,
bűnösök régi csontját.
A vonatzajt is megint messze hallom.
S míg tépelődve tovább heverek:
Szegett fővel bolyong és könnyesen
Szél támad s rám dob nehány levelet –
a sétatéren régi jó barátom,
Hervadtat, őszit. Ez a felelet…
nem leli helyét az istentelen,
munkátalan világon.
Így lépjük át November havának küszöbét,
újólag Dsida Jenő 1930-ban írt Kalendárium A temetőbe, mint a fergeteg,
szonettekben versciklusából, A holtak dicsé- huhogószárnyu nagy varjak repülnek.
retével:
Kóvályognak s nagyapám korhatag
fejfájára leülnek.
Meghaltunk, testvér, valamennyien.
Csak ők élnek még, ők, a régi holtak.
Magasságból hull ólmos permeteg:
A néma ablakok sora kiholt, vak:
nyirkos felhőcsigák fekete vére;
Láttál temetőt? Úgy-e mind ilyen?
a sárga föld beissza s rácsepeg
nagyapám csontkezére.
A holtak este csillagot csiholtak
fölénk, a kegyelet rajtunk pihen:
Enyeden ősz van – írja verse címében Jéegy csillag ég minden fájó szíven
kely Zoltán 1935-ben. E gyertyafényes has világít minden zártredőnyű boltnak.
lottak napi borongás bizonyosságával
maradok kiváló tisztelettel élők és holtak
A koszorúk felülről egyre hullnak,
iránt.
az őszi szélben száz virág forog
s kéményeken, tetőkön tornyosulnak.
Kelt 2017 októberének utolsó péntekén

Nemzetközi víz- és klíma-csúcstalálkozó Rómában

háromnapos találkozón az éghajlatváltozás
hatásait vizsgálták a vízkészletek mennyiségére és minőségére.
Bozán Csaba szerint klímaváltozás mindig
volt és mindig lesz, „ez egy folyamat, amelylyel együtt kell élnünk”. A jövőben azonban
a vízháztartási szélsőségek fokozódni fognak, egyes helyeken víztöbblet, másutt vízhiány jön létre. Az éghajlatváltozás
folyamatát megállítani nem lehet, de lassítani igen, és az alkalmazkodás is segíthető –
tette hozzá. Erre jó példa lehet szerinte a
A világ harmincöt nagy vízgyűjtő területű Duna vízgyűjtő területéhez kapcsolódó nemfolyójával és tavával rendelkező több mint zetek közötti vízgazdálkodási együttműköszáz ország vízgazdálkodási szakemberei a dés.

A tizenkét országot egybekapcsoló
Duna kiváló példája annak, hogy a
nagy vízgyűjtő területek nemzeteinek
közösen kell fellépniük a klímaváltozás kihívásaival szemben – nyilatkozta Bozán Csaba, a szarvasi Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ
(NAIK) öntözési és vízgazdálkodási
szakembere az MTI-nek, miután Rómában szerdán véget ért a Víz és
Klíma című nemzetközi csúcstalálkozó.

A konferencia kiemelt témája volt a nagy
folyók sérülékenysége egy-egy szélsőséges
környezeti változástól – hangsúlyozta Jancsó
Mihály, a NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztályának osztályvezető-helyettese.
Megjegyezte, a klímaváltozás negatív hatásai a hozzáférhető vízkészletekre már most
is kézzelfoghatóak, hiszen az emberek életét
a világ számos pontján nehezítik árvizek, súlyos aszályok, szokatlanul erős viharok vagy
földcsuszamlások.
A római csúcson többek között az ENSZ
Gazdasági Bizottsága (UNECE), a Vízgyűjtő

Területek Nemzetközi Hálózata (INBO), a
Nemzetközi Szövetség a Vizekért és a Klímáért (GAWC), az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO), az ENSZ
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális
Szervezete (UNESCO) és az Európai Parlament képviseltette magát.
A találkozó előkészítette a novemberben
Bonnban esedékes COP23 klímatalálkozót és
a Víz Világfórumot, amely márciusban Brazíliában lesz. A római találkozót záró Gian
Luca Galletti olasz környezetvédelmi miniszter bejelentette, hogy 2020-ban újabb nemzetközi klíma- és víztalálkozót rendeznek az
olasz fővárosban. (MTI)
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Litvánia (2.)

Veress László

Vilnius és Kaunas

de Erdélybe már nem engedte vissza. A lengyel–litván lovasság parancsnokává tette,
négy-öt ezer erdélyi is harcolt seregében. Báthory lengyel királyként, Bekes zsoldosai segítségével is, három hadjáratban győzte le az
oroszokat, visszaszerezte Rettegett Ivántól az
elveszett területek nagy részét. Bekes utóbb
lengyel–litván nemességet kapott, és 1579ben halt meg. A róla elnevezett, Vilnius fölé
emelkedő magaslatra temették, síremléke
1838-ban összedőlt, koponyáját, sisakját, más
ereklyéit a vilniusi történelmi múzeumban
őrzik.
László, Bekes Gáspár fia, magyar hajdúcsapat felett parancsnokolt, öccse Pszkov
(Oroszország) ostrománál vesztette életét.
Báthory István 1586 decemberében váratlanul halt meg, 53 éves korában.
Vilnius szívében fekszik első temploma, a
katedrális (székesegyház), amelynek egyik
kápolnájában nyugszik Lengyelország és Litvánia védőszentje, a fiatalon (26 évesen) el- Trakai vára
hunyt Szent Kázmér, akit Mátyás király ményét, a Vilniusi Egyetemet Báthory István
ellenfelei magyar királlyá akartak választani, alapította 1579-ben, régi könyvtára világhírű.
olyan jogon, hogy Albert magyar király és
A Litván Nagyhercegség első fővárosa,
német-római császár unokája volt. Magyar- Trakai 27 kilométerre fekszik Vilniustól. Ezt

Litvánia fővárosa, az Észak Rómájának is
becézett Vilnius a Baltikum második legnagyobb városa (lakossága közel 600.000-es)
és egyetlen szárazföldi fővárosa. Hajózható
folyók, a kisebb Vilnia és a nagyobb Neris találkozásánál fekszik. A város központja régi,
színes barokk épületeivel, kovácsoltvas cégéreivel a világörökség része, elbűvöli az utazót. Nevezetességei között van a „lángoló”
gótika remekműve, a Szent-Anna-templom,
a több évszázados múltra visszatekintő székesegyház, a régi várból megmaradt torony,
a Báthory István alapította vilniusi egyetem,
az egykori zsidó városnegyed, a város fölé
emelkedő magaslatok egyike, amit napjainkban is Bekes Gáspár-dombnak neveznek.
A történelemből jól ismert két személyiség, Báthory István és Bekes Gáspár neve
újból Erdélyt, közelebbről Marosszéket is
idézi számunkra. A két személyiség közti
gyilkos ellentét, harag, ádáz küzdelem ellenére, a későbbi megbocsátás okán példák lehetnek mindenki számára.
A szilágysomlyói Báthory családból származó erdélyi főúr, István (15331586) János Zsigmond fejedelem
halála után, 1571 májusában lépett
Erdély trónjára. Fejedelmi címét
hosszú ideig vitatta és harcolt ellene
az osztrák császár pártfogoltja,
Bekes Gáspár, az akkori idők egyik
leggazdagabb főura. A köztük folyó
harc 1575 nyarán a kerelőszentpáli
véres csatában véglegesen eldőlt
Báthory István javára, aki minden
vesztes ellenfelét kegyetlenül felkoncoltatta, a főurak közül több tucatot kivégeztetett. Ebben a
csatában Balassi Bálint költő is részt
vett, Bekes Gáspár oldalán, neki
megkegyelmezett a fejedelem, de
még hosszú ideig fogva tartotta. Bekesnek sikerült elmenekülnie, dúsgazdag
emberből
földönfutó
szegény emberré vált, akit mind az
osztrákok, mind Báthory fejedelem
üldözött.
Az 1569-ben megszületett Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság
élén álló Jagelló-dinasztia kihalása
után megindult a nyílt versengés a
lengyel koronáért, amelybe nyolckilenc jelölt mellett, miután le- Vilniusi látkép
győzte ellenfelét, megerősítette
hatalmát Erdélyben, Báthory István is be- országon pártfogói között volt az első, Euszállt. Még ugyanezen év (1575) decemberé- rópa-szerte ismert humanista magyar költő,
ben Lengyelország választott királyának Janus Pannonius (Csezmicei János) és roBáthory Istvánt nyilvánították. 1576 február- kona, Vitéz János püspök is. Ez utóbbi kéjában a medgyesi templomban török, német, sőbb behódolt Mátyás királynak, de költő
moldvai, havasalföldi követek és megfigye- unokaöccse nem, elmenekült Velence irálők jelenlétében esküvel fogadta el a válasz- nyába, útközben súlyosan megbetegedett és
tási feltételeket, ettől a naptól lett meghalt.
Kázmér 1471-ben sereget vezetett MaLengyelország választott királya. Ő uralkodónak ment Lengyelországba, és nem báb- gyarországra, és egész Hatvanig nyomult
nak, kemény kézzel bánt alattvalóival, előre, ahol megtudta, hogy csak egy kis csoellenfeleivel, akárcsak Erdélyben. Élete vé- port kívánja őt királynak, ezért visszatért Litgéig megmaradt magyarnak, de a lengyelek vániába, további, rövid életét szigorú
egyik legnagyobb királyukat tisztelik benne. aszkézis és a szegények szeretete jellemezte.
1576 augusztusában Báthory megkegyel- Az 1500-as években avatták szentté.
Litvánia legnagyobb felsőoktatási intézmezett az unitárius vallású Bekes Gáspárnak,

Karaita házak

15

Kaunas is volt Litvánia fővárosa, ma a második legnagyobb városa, az ország két legnagyobb folyója összefolyásánál fekszik.
Csendes város, sok templommal, amelyek
közül több felújítás alatt áll,
ugyanis a szovjet uralom alatt hihetetlenül megrongálódtak, mert
profán célokra használták. A
patinás Szent György-templomban
gyógyszer- és vegyianyag-lerakat
működött, főoltárát ejtőernyők
szárítására használták. A gyönyörű
Szent Ferenc-templomban, Kaunas főterén sportcsarnok működött, kosárlabdapalánkkal, kriptájában szaunát és mosdót rendeztek be. Hasonló rémtettekkel balti
körutunk alkalmával később is találkoztunk.
Felüdülés volt számunkra a második világháborút szerencsésen
átvészelt óvárosban, a szép városháza közelében levő patikamúzeum meglátogatása. A kiállított
tárgyakban gazdag Orvosi és
Gyógyszerészeti Múzeum egy 17.
századi épületben kapott helyet,
ahol gyógyszertár működött a 20.
század közepéig. Az épületet
1986-ban felújították, és itt helyezték el a gyógyszerészek, orvosok
és mások által ötven éven át összeszedett régi gyógyszertári edényeket, eszközöket, berendezéseket, tablettázóés kúpok készítésére szolgáló gépeket, orvosi
műszereket, laboratóriumi üvegeszközöket,
szárított és szeszben tartósított gyógynövényeket és egy egész huszadik század eleji
gyógyszertárat. Európa egyik leggazdagabb
gyógyszerészeti és orvosi múzeuma három

az üdülővárost és a közelében levő várkastélyt öt tó veszi körül, melyeknek mélysége
a 48 métert is eléri. Litvánia méltán legtöbbet
fotózott és talán Európa egyik legszebb várkastélya belső udvarán történelmi kiállítás
mutatja be a Litván Nagyhercegség egykori
dicsőséges napjait. A várkastélyt két fahídon
átkelve közelíthetjük meg.
A tavak szigetei körül alkalom nyílik vitorlázásra,
csónakázásra.
Trakai kisvárosban és
Vilniusban a litvánok
mellett mintegy ezer karaita (ánámita) él, őseik –
pár száz ember – a 14.
század végén a Krím félszigetről költöztek ode,
leszármazottaik
(ezer
körül) napjainkban is léteznek, ragaszkodnak ősi
(karaim)
nyelvükhöz,
amely a török nyelvcsaládba tartozik, karaita vallásukhoz, amely a zsidó
vallás egyik formája, Karaim kenesa nevű templomaikhoz.
Bizonyos Desztillálókészülék a kaunasi patikamúzeumban
kiváltságokkal, autonómiával rendelkeznek. Házaikon az utca felőli szinten, 9 helyiségben működik, 2 euró beléfalon mindig három ablak van, egy az Isten- pődíj ellenében látogatható, a litvánon kívül
nek, egy a családnak és egy Witoldnak, aki angol és német nyelven beszélő idegenvezeTrakaiba történő bejövetelük idején Litvánia tővel.
A főtér után a 14. században épült kaunasi
királya volt. A karaitákat sem az orosz cár,
sem a hitleri németek nem üldözték. Őseik vár meglátogatása maradt, ami mára csak tönyelvéhez, hagyományaikhoz, vallásukhoz redékeiben maradt meg a Neris folyó partján.
Számos élménnyel gazdagodtunk Litvánivaló ragaszkodásuk példamutató számunkra
ában, ma is úgy gondolom, hogy ez a kis oris.
Utunk Litvánia fővárosából a 102 kilomé- szág jó választás lehet minden utazni
terre fekvő Kaunasba vezetett. Rövid ideig vágyónak.
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Biobazár

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

Megfejtések az október 20-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Ben Hur.
Skandi: Mondja, ön olyan jól él otthon a nejével, hogy a melóból mindig hazasiet?

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
18. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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VÍZSZINTES: 1. Budai építőmester, 250 éve hunyt el (Ignác). 7. Francia festő, a
Nabis csoport tagja, 150 éve született (Pierre). 9. Lon-..., kambodzsai politikus. 10.
Kelta istenek lakhelye. 12. Ügyvéd, Deák-párti politikus, 125 éve halt meg. 16. A zsidó
hit étkezési szabályait betartó. 18. Biztatószó. 19. A helyére tesz. 20. A szekér és a lovak.
21. Végtag. 22. Közel (angol). 23. Bűzösen romlik (nép.). 24. Paripa. 25. Horony. 26. Egytagú kifejezés. 27. Fekete égéstermék. 30. Arra taszít. 32. A spenót rokona. 33. Ásványi
fűszer. 35. Maros-parti város. 36. Színésznő (Margit). 37. Fél csap! 38. Ómama párja. 40.
Erdélyi történelmi író (Péter, báró). 42. Kipling medvéje. 44. Manír, de nem ma! 45. A
bróm vegyjele. 47. Orosz város. 49. Jogvita. 51. A selmecbányai akadémia első tanára,
200 éve halt meg (Nikolaus Joseph von). 52. Erdélyi entomológus, tanár, lelkész, 200
éve született (Károly Adolf). 53. Liberális politikus, 100 éve halt meg (Gyula).
FÜGGŐLEGES: 1. Egy (angol). 2. Fába vés. 3. Szesz. 4. Budapest része. 5. Mókus
(rég). 6. Egyetemi fakultás. 7. Páratlan buli! 8. Chaplin egyik felesége. 11. Angol költő,
125 éve hunyt el (Alfred, lord). 12. Kék (francia). 13. Az egyik múzsa. 14. A kén és az
argon vegyjele. 15. Üres zsák! 17. Óír írásmód. 20. Cérnagyártó üzem. 21. Száraz növényi
szár! 23. ... romana, vatikáni ítélőszék. 24. Nagy szemű paszuly. 26. Afrikai dögevő madár.
27. Ének... (kórus). 28. Lopva arra pillant. 29. Litvániai héber író, 150 éve halt meg
(Avraham). 31. Bis... qui cito ... (kétszer ad, ki gyorsan ad). 32. Órómai házi istenek. 34.
... dant vitia (Tétlenség szüli a bűnt). 36. Derűre jön. 39. Fizimiska. 41. Erős tasli. 43.
Becézett szülő. 46. Zokog. 48. Középen első! 50. Perthi részlet!
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket november 9-ig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

u

q

NYOMÁS J.

című pályázat nyertesei:
JAKAB LÁSZLÓ, Marosvásárhely,
Kárpátok sétány 35A/5. sz.
TROMBITÁS ÁRPÁD, Marosvásárhely,
Moldovei u. 14A/24. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
ZITTERBARTH; CSERNA; WALPOLE;
REBECQUE; CZELDER; SZABÓ; DUVE.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Martin Scorsese 1990-ben
rendezett, Oscar-díjas filmjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Tévékellék – Nyári lak, faház. 7. Tetejére – Az ezüst vegyjele. 8.
Bázis – Lendület, tempó. 9. Férfinév – Tárca belseje! 11. Egyik szófaj – Galopp vége!
12. Mona … (L. Da Vinci) – Adriai szél. 14. Méltóság – Magad. 15. Hitelező, pénzember
– Baka. 18. Mózes öt könyve – Meleg évszak. 19. Fehér … (J. London) – Horogra kerül.
22. E nap – Eme dolog. 23. Huszárparancs – Román költő volt (Octavian). 25. Kamionjelzés – Páratlan málha! 27. Felesége van – Borókapálinka. 28. Eszes – Vágóeszköz. 30.
Előtagként kettőt jelent – Máltai és osztrák gépkocsijelzés. 31. Bosszúálló sors – Kolónia,
domínium.
FÜGGŐLEGES: 1. Föníciai mitológiai alak – Sémi nép. 2. Egy magyar … (Jókai) –
Szökken, pattan. 3. Román személyes névmás – Kettőzve, vásárhelyi rádió. 4. Török férfinév – Norvég és román autójelzés. 5. Öböl – Kalendárium. 6. Zenedráma – Áramerősség
mértékegysége. 10. Nemesfém – Ütközet, harc. 13. Korallzátony – Matéria. 16. Beszél a
varjú – Kaszáscsillag. 17. Szerves oldószer – Bandukol, slattyog. 20. Faág – Sebészkés.
21. Okít – Férfi, argóban. 24. Kicsi kecske – Kirakós játék. 26. Épületszárny – Vármaradvány. 29. Francia arany – A szelén vegyjele.
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Projekt a dicsőszentmártoni romák
felzárkóztatásáért

17

Okirat, oktatás, vállalkozás…

A dicsőszentmártoni roma közösségeket támogató alapítvány
a
polgármesteri
hivatallal, a Buckner Alapítvánnyal és a 3-as általános iskolával
partnerségben
meghirdette a roma közösségek felzárkóztatását célzó
stratégiai projekt indítását. A
környékbeliek egyetlen óhaja
azonban, hogy csökkenjen
végre a betörések száma.

Szer Pálosy Piroska

A város polgármestere, Sorin
Megheşan és Florin Moisa projektmenedzser szerint a projekt Most a
jövőért címet viseli, a partnerség
pedig a város tartós fejlődését is
szolgálná azáltal, hogy megpróbálják felzárkóztatni a mélyszegénységben élő roma közösségeket. A
szociális felzárkóztatást és a szegénység felszámolását célzó projektet uniós alapokból finanszírozzák.
A projekt a 2014–2020-as POCUprogram része, mellyel olyan közösségeket támogatnak az Európai
Unió szociális alapjaiból, ahol a
város lakosságának 10%-a roma
nemzetiségű, akik zárt közösségekben és a mélyszegénység peremén
élnek. A 36 hónapos futamidejű –
ez év augusztusa és 2020 júliusa közötti – projekt összköltségvetése
13.891.672 lej, amelyből a partnerek önrésze 69.947 lej. A program
célja csökkenteni az elszigetelt közösségekben élők kirekesztettségét
és segíteni őket a szociális beilleszkedésükben. A projekt partnerei
szeptemberben ismertették és indították
útjára
a
POCU/18/4/1/101455 finanszírozási szerződéssel aláírt projektet. A
dicsőszentmártoni polgármester reményének adott hangot, hogy a projekt révén
csökkenthető a
közösségek életszínvonalbeli különbsége, mivel „az oktatásukat, az
egészségügyi és szociális ellátásukat, a vállalkozói kedvet is fellendíteni hivatott. A projekt része annak
a stratégiának, amellyel a várost barátságos és a családi élet számára
kedvező környezetté szeretnénk
alakítani” – hangzott el a megnyitón.
Munkára bírnák őket…
A projekt általános célkitűzése
az integrált oktatáshoz, foglalkoztatottsághoz, vállalkozáshoz, helyi
szolgáltatásokhoz, lakhatáshoz való
hozzáférés, a személyi okiratok
szükségességének és megszerzésé-

Fotó: Nagy Tibor (archív)

nek népszerűsítése, a város peremtelepülésein élő roma közösségek
hátrányos megkülönböztetésének
felszámolása. A 750 dicsőszentmártoni személyből álló célcsoport városszéleken lakó öt közösséget,
hozzávetőleg 150–200 családot jelent. A közel tizennégy millió lejes
projekt révén az elszigetelten élő
roma közösségekből 376 személynek szakmai tanácsadást nyújtanak,
közülük kiválasztanak 226 felnőttet, számukra szakmai tanfolyamokat
szerveznek,
amelynek
eredményeként érvényes okleveleket szerezhetnek. A 376 személyes
célcsoportból 114-et – köztük legkevesebb 20 nőt – kiválasztanának
annak érdekében, hogy a munkaerőpiacon elhelyezzék őket. A tervek
szerint a szakmai tanácsadásban részesülők közül 120 személy önálló
vállalkozásának a beindításában
nyújtanak majd szakmai tanácsadást. Ötven személyt támogatnak
egy saját üzleti terv kidolgozásában,
a legjobb öt üzleti terv ötletgazdája
pedig szakmai tanácsadásban és
mentori programban részesül,
ugyanakkor 25.000 eurós támogatást kap mind az öt kiválasztott a
vállalkozása beindításához és működtetéséhez.
Tulajdonlapokat, anyakönyvi
bejegyzéseket is készítenek
A projekt keretében 38 tulajdonlapot szereznek a célcsoportok érintett lakástulajdonosainak, 120
végleges személyazonossági igazolványt, 50 születési bizonyítványt,
100 házasságlevelet, és 100 család
válik jogosulttá szociális segélyre.
A birtokba helyezések révén az
érintettek a szolgáltatókkal szerződést tudnak kötni, és az ingatlanjaik
törvényes tulajdonosaivá válnak.
A Buckner Alapítvány támogatásával 120 gyereknek (30 óvodáskorú és 90 iskolás) nyújtanak
támogatást felzárkóztatásuk, az iskolai teljesítményük növelése érdekében. 40 fiatal/felnőtt vesz részt a
Második esély címet viselő programban. A cél olyan 14 év fölötti fiatalok iskoláztatása, akik nem
végezték el az elemi iskolai vagy
V–VIII. osztályos tanulmányaikat,
és ez akadályozta őket abban, hogy
valamilyen szakmában továbbképezhessék magukat. Azok, akik sikeresen teljesítik a feltételeket,
befejezhetik elemi iskolai tanulmányaikat és megkaphatják a tanügyminisztérium által kiállított
Második esély típusú oklevelet.

ŞTEFANIA JAVASASSZONY Marosvásárhelyen
tartózkodik mindazok kérésére, akiknek sürgős
segítség kell. Paranormális erejével segíteni tud
bármilyen problémájának megoldásában. Szétvált
párokat kibékít, egyetértést visz a családba,
összehozza a szerelmeseket, leveszi a rontást,
megszabadít az epilepsziától, megmagyarázhatatlan
fájdalmaktól,
félelemtől,
a
szerencsejátékszenvedélytől,
impotenciától,
depressziótól,
szerencsét és sikert hozó talizmánokat készít, segít
gyomor- és csontfájdalmak esetén. Olyan szereket
birtokol, amelyekhez csak ő ért. Felold kötéseket,
átkot és másegyebet.
Köszönetnyilvánítások:
János hálás Ştefania asszonynak, mert kedvese visszatért hozzá; Enikő
köszönetét fejezi ki, mert levette róla a rontást; Aurelia hálás, mert Ştefania
asszony segítségével otthonában ismét nyugalom és béke van.
Ne habozzon, hívja bizalommal Ştefania asszonyt. 100% garancia.
Tel. 0743-854-205. (Fizetett hirdetés: 4512)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

KERESÜNK szakmához értő SZABÓ/VARRÓNŐT estélyi ruhák
varrásához. Teljes munkaidős, bejelentett állás, kiemelt bérezés. Várjuk
jelentkezését a következő telefonszámon: 0744-395-926, Enikő. (4423)

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)

Az ALFA PLAST KFT. alkalmaz a PVC- és alumíniumasztalosság
terén SZAKKÉPZETT MUNKÁSOKAT. A kérvényt a cég székhelyén
lehet benyújtani: Depozitelor u. 20. szám, vagy elküldeni a
contact@alfa-plast.ro e-mail-címre. Érdeklődni a 0724-260-216-os telefonszámon. (19518)

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

A PRESIDENT IMPEX KFT. alkalmaz és kiképez FŰTÉS-, VÍZ- és
GÁZSZERELŐKET. Jelentkezni az alábbi e-mail-címen:
president.impex@gmail.com vagy a 0265/254-044-es telefonszámon.
(19430-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT; PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)

TERMOPÁN, REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK szerelése
és javítása. Tel. 0744-504-536. www.scprofoservsrl.bizoo.ro
(60337-I)
KÜRTŐSKALÁCSOS CÉG sürgősen alkalmaz SZEMÉLYZETET.
Tel. 0741-230-320. (19397-I)

A JEDDI ROMARIS CÉG alkalmaz TAKARÍTÓNŐT, 8X4-es KAMIONSOFŐRT, ÉPÍTKEZÉSIGÉP-KEZELŐT. Az érdeklődőket kérjük, hívják a 0265/446-133-as telefonszámot. (19435-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-es telefonszámon. (60459-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)

KÁRPITOSCÉG alkalmaz tapasztalattal rendelkező VARRÓNŐT és
KÁRPITOST. Korhatár: 45 év. Tel. 0745-601-277. (19502-I)

SZERELŐCÉG VÍZ-, FŰTÉS-, LÉGKONDICIONÁLÓ-SZERELŐT és SZAKKÉPZETLEN MUNKAERŐT alkalmaz. További információ naponta 8-16 óra között a 0745-360-195-ös telefonszámon.
(19440-I)

AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0741-411-334.
(4540)

KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓ-RAKTÁROST alkalmaz
vonzó fizetéssel. Tel. 0744-707-550. (19501-I)

ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALKOZÁS SZAKEMBEREKET és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz hosszú távra. Tel. 0753-025-603.
(19447-I)
TAPASZTALT ELADÓNŐT alkalmazunk ABC-be. Tel. 0740-034622. (4572)

ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT
KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET, minimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon:
0265/266-067, e-mailben az office@moragroind.ro címen, vagy személyesen Marosvásárhelyen, az 1848. út 50/6. szám alatti irodánkba
várjuk. (60503-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén,
a Maros utca 17. szám alatt lehet. (60501-I)

A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon
vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt lehet.
(60501-I)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500
lej) és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző munkákra (800 lej). Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Bodoni utca
85. szám alatt. (19515-I)

A BELTRAND AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel.
0740-393-060, 0265/223-902. (sz.-I)

IPARI BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ CÉG alkalmaz középiskolát végzett, dinamikus fiatalokat munkahelyen történő betanítással
GÉPLAKATOSSZAKMÁRA. Az önéletrajzokat az e.jozsa@aages.ro
e-mail-címre küldhetik, vagy személyesen átadhatják a cég Marosszentgyörgy, Agricultorilor u. 16. sz. alatti székhelyén naponta 8-16
óra között. (19443)

NEMZETKÖZI FUVAROZÓCÉG SOFŐRÖKET alkalmaz uniózni, osztrák-német kapcsolatra, 60 euró/nap. Érdeklődni a 0744-567226-os telefonszámon. (4700-I)

A VIESSMANN TRANSILVANIA KFT. hagyományos ESZTERGÁLYOS SZAKEMBERT keres. A munkavégzés helye Marosszentkirály. Feladatok: hagyományos eszterga kezelése, hatékony átállás
másik munkadarabra, munkadarabok ellenőrzése, szériagyártás. Elvárások: többéves tapasztalat esztergályosként/hagyományos esztergán.
Érdeklődni a 0365/423-912-es telefonszámon. (60511)

GÉPKOCSIVEZETŐKET alkalmazunk NYERGESVONTATÓRA
(C+E kat.), nemzetközi menet-jövet fuvarokra. Tel. 0755-536-934.
(4729)

A marosvásárhelyi GUTENBERG KÖNYVESBOLTBA csapatunk
bővítéséhez keresünk MUNKATÁRSAT. Elvárások: jó kommunikációs készség, kulturált megjelenés és viselkedés, irodalmi tájékozottság, megbízhatóság. Előnyt jelent, de nem feltétel: kereskedelmi
végzettség, könyvesbolti és/vagy kereskedelmi gyakorlat. Amit kínálunk: jó légkörű, stabil, kulturált munkahely, megbízható munkaadói
háttér. A fényképes önéletrajzokat az info@gutenberg-art.ro e-mailcímre várjuk. (sz.)

A MAROSVÁSÁRHELYI HALLÁSGONDOZÓ KÖZPONTBAN
novemberben és decemberben INGYENES A HALLÁSMÉRÉS.
Szolgáltatásaink: hallásvizsgálat, az Egészségügyi Pénztár által támogatott hallókészülékek, tanácsadás, hallókészülék-javítás, illesztékek,
elemek, zajvédő füldugók. Tel. 0265/435-494. Cím: 1989. December
22. út 48. szám, a Triumf vendéglő közelében. (19522-I)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és FIATAL SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0744-644-026. (19523-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (19523-I)
A Mureş Insolvency SPRL, a temesvári Gh. Lazăr utca 42. szám alatti székhelyű,
csődbe jutott P. S. Intex Rt. csődbiztosaként
nyilvános árverésen
értékesíti a cég alábbi ingatlanjait és ingóságait:
I. Vidrátszeg és Nyárádtő külterületén, a marosvásárhelyi repülőtér közelében
telekelt megművelhető földek:
– kültelek: 8051 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám: 1037/N, 4750
négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám: 1028/N, 2296 négyzetméter
szántóföld – telekkönyvszám 2427/N, 1641 négyzetméter szántóföld –
telekkönyvszám 1043/N, 903 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám 1031/N,
903 m2 szántóföld – telekkönyvszám 1040/N. A területek összfelülete 18.544
négyzetméter. Kikiáltási ár: 63.246,50 euró. Az ár nem tartalmazza a héát.
II. Ingóságok
– Daewoo mikrohullámú sütő – kikiáltási ár 50 lej
– S7500 számítógép (LG számítógépház + színes képernyő) – kikiáltási ár: 150 lej
– Sony Vaio notebook: 337,5 lej
– Nokia telefon töltővel: 25 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverés a csődbiztos G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén lesz
november 3-án 13 órától, és megismétlik hetente, péntekenként, ugyanazon a
helyszínen és időpontban, a javak értékesítéséig.
Részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek
megvásárolják a feladatfüzetet és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át,
valamint a részvételi díjat az árverést megelőző napon 13 óráig.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as és a 0745-146-096-os telefonszámon.

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

Erdőszentgyörgyre
BARABÁS ILONÁNAK, a
legdrágább édesanyának és
nagymamának
sok
boldogságot,
egészséget
kíván 72. születésnapja
alkalmából lánya, Zsuzsa és
unokája, Viktória. Isten
éltessen sokáig, drága Ilus
mama! (4671)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás a
Kornisa sétányon. Tel. 0757-570-788.
(4674-I)
ELADÓ magánház a Kövesdombon
közös udvaron. Tel. 0756-514-556.
(4695-I)
ELADÓ garzon a
0365/432-406. (4648)

Tudorban.

Tel.

ELADÓ a Remeteszeg utca 122.
szám alatt 569 m2-es telek egy régi 2
szobás falusi házzal. Városi víz, gáz,
villany van, saját kút, gyümölcsfák az
udvaron. Ára 40.000 euró. Tel: 0727744-910. (4634-I)

ELADÓ ház – Bergenye 93. szám.
Tel. 0742-565-558. (4548-I)
ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/201023. (4376)

ELADÓ ház Holtmaroson, a központban:
konyha, fürdő, 3 szoba, melléképületek,
17 ár, alkudható áron. Tel. 0365/800-454,
0742-304-245. (4370)
ELADÓ kertes ház Maroskeresztúron. Tel. 0742-802-290. (4553-I)
ELADÓ Székelyberében ház nagy kerttel
a kicsi Nyárád mellett. Tel. 0730-587-320.
(4657)
ELADÓ Székesen falusi ház 5100 m2
területtel, 1 ha erdő, 1,16 ha külterület, szántó 15 km-re Marosvásárhelytől. Tel. 0265/311-271, 0745-206-048.
(4692-I)
ELADÓ családi ház Nyárádremetén: 4
szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba és
melléképületek (istálló, garázs) 27 ár
telekkel. Tel. 0752-030-701. (4727)
ELADÓ ház Szentgerice központjában: négy szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, két pince, két istálló és
gazdasági épületek, 11 ár belterületen, gazdálkodásra kiváló feltételekkel. Igény esetén eladunk 5 hektár
szántóföldet is. Irányár: 35.000 euró.
Tel. 0740-808-298. (4728-I)
LAKÁST vásárolok haszonélvezettel. Tel.
0758-672-114. (4409)

SÜRGŐSEN vásárolok 2 vagy 3 szobás tömbházlakást a November
7-ben vagy a Kornisán. Tel. 0755309-832. (4741-I)
KIADÓ nagy udvaros magánház +
melléképületek Marosvásárhelyen.
Tel. 0742-056-859. (4663-I)
BEJELENTETT MUNKAHELLYEL
RENDELKEZŐ, fiatal, halláskárosult
fiú keres albérletet Marosvásárhelyen. További információ a következő
telefonszámon:
0722-667-748.
(60501-I)
KOMOLY férfi albérletet keres sürgősen.
Tel. 0746-819-274. (4722)
SÜRGŐSEN bérbe vennék magánházat vagy 3-4 szobás tömbházlakást. Tel. 0755-309-832. (4741-I)
Az INGATLANKEZELŐ és PIACIGAZGATÓSÁG KFT. elad leírt betonasztalokat, 15 lej darabja. Érdeklődni a 0265/250-260 és 0265/250225-ös telefonszámon, vagy a
társaság székhelyén: Marosvásárhely, Cuza Vodă u. 89. szám. (sz.)
VESZEK vagy BEVESZEK ezüstöt,
festményt (nagybányai festőktől, Olariu, Nagy, Páll Lajos), antik tárgyat.
Bernády tér 4. szám. Tel. 0740-147380. (3917-I)
ELADÓ pianínó, az 1900-as évek elején
gyártották Bécsben. Ára 1000 euró. Tel.
0745-363-041. (4240)
ELADÓ Renault Clio, gyártási év
2014, egyedüli tulajdonos, a szervizkönyve napirenden van, az ITP érvényes 2018. júniusig. Információ a
0745-526-445-ös
telefonszámon.
(4594-I)
ELADÓK:
szimpla
eke
(4-es),
kombinátor, tárcsás kaszák, gabonaőrlő
(malom), kockakőprés, betonkeverő, 380
V, 0,45 m3, 450 literes vegyszerező, béka
és lapdöngölő, 5 kW-os és 9 kW-os
áramfejlesztő (220 V – 380 V), földfúró,
betonvibrátor, 2 colos, 380 V-os pumpa.
Tel. 0743-860-354, 0745-404-666. (4600)
ELADÓ Nyárádmagyaróson 21 ár
beltelek, telekelés rendben. Tel. 0744760-609. (4465-I)
ELADÓ modern kanapé, 200 lej. Tel.
0771-261-246. (4655)

ELADÓK kicsi és nagy koporsók,
komplett ajtó és ablak, asztalosgépek,
asztalok és székek fenyődeszkából,
boroshordók, dió – 50 lej/véka. Kiadó egy
szoba nyugdíjasnak. Érdeklődni naponta
10-18 óra között a 0265/213-678-as
telefonszámon. (4701)
ELADÓ új elektromos tolószék és
egy új, összecsukható tolószék fogyatékkal élők számára. Tel. 0788288-249. (4716)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel.
0743-595-124,
0749-761-147,
0365/432-506. (3919)
ELADÓ kukoricakas, gabonára is elcserélem.
Tel.
0745-751-628.
(4740-I)
ELADÓ 300 kg biotermesztésű sütőtök, ára 1 lej/kg, étkezési piros
krumpli (1,50 lej/kg) 40 kg-os zsákokban, ingyenes házhoz szállítással.
Eladó kitűnő minőségű, eperfa hordóban érlelt, kétéves szilva-almakörte törköly és borpárlat pálinka, 30
lej/liter. Tel. 0740-808-298. (4728-I)
HÉJAS DIÓT vásárolok. Tel. 0758-147345. (4751)
ELADÓ Fég fali gázkonvektor, elektromos kályha, kukoricafejtő gép, cserép bontásból, színes tévé, faragott
csillár, új rongyszőnyeg. Tel.
0365/435-230. (4752)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182. (4670)
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ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(4670)
TŰZIFA eladó: gyertyán és csere. Tel.
0747-594-011. (4504)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (4506)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4140)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4074)
KIADÓ irodahelyiség a Márton Áron
utcában. Tel. 0740-220-252. (4195)
A NYÁRÁDSZEREDAI PÁLINKAFŐZDE minőségi, olcsó és gyors kiszolgálást végez. Szállítást is
biztosítunk. Tel. 0744-483-809.
(19299-I)
INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzsmirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűségmérés.
Előjegyzés
telefonon:
0740-158-526,
0265/311-771.
(3480-I)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (3654-I)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (4653-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (4228)
SÍRKERETEK és sírkövek gránitból,
előnyös áron. Tel. 0753-924-431.
(sz.-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőfedést,
tetőjavítást,
kéménykészítést,
csatornatakarítást és -javítást. Tel. 0758458-041. (4489)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847346. (4486)
TETŐKÉSZÍTÉS és -javítás (bádoglemez, cserép), csatornák, ereszek
készítése olcsón. Ácsolt tetőszerkezetre tetőt készítünk hagyományos és
fémcserépből, hullámlemezből. Mindenféle tetőmódosítás – tömbház,
magánház. Ingyenes felmérés, házhoz megyünk az országban. 15%
kedvezmény. Tel. 0741-790-452.
(4687)

VÁLLALUNK
bármilyen
munkát,
cserépforgatást, csatornajavítást és
-takarítást,
valamint
festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0746-819-774. (4639)

VILLANYSZERELÉST

és

javítást

vállalok. Tel. 0265/337-437, 0735-501417. (4750)

TAKARÍTÁST

vállalok

heti

két

alkalommal, napi 8 órás programmal. Tel.
0741-464-348. (4753)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.

0755-825-502. (4608)

Szívünk mély fájdalmával, a

hiányérzet örök küzdelmével
emlékezünk

a

KÁROLYRA

halálának

néhai

marosjárai id. özv. TAMÁSI
első

évfordulóján. Emlékét örökké

szívünkben őrizzük. Testvérei:
Erzsi,

(4508)

Emma

és

szerettei.

marosszentgyörgyi
GÁBORNÉRA,

a

NAGY

drága

jó

édesanyára, a szerető ROZI
mamára, akinek október 27-én

van halálának 25. évfordulója,
egyetlen

NAGY

szerető

JENŐRE

testvéremre,
(Paci),

édesapára,

a

akinek

október 31-én van halálának

21. évfordulója. Áldott, szép

emléküket kegyelettel őrizzük.
Emlékük

legyen

áldott,

nyugalmuk csendes! Szerető
családjuk. (4344)

„Uram! Adj nekik békét az

örök mezőkön, – testük bár
porrá lett – szívünkben örök
élők.”

Emlékeztetjük

mindazokat,

akik ismerték és szerették,

hogy ma hét éve távozott az

örök

JÓZSEF

hazába
és

CSATLÓS

kilenc

éve

felesége, ROZÁLIA. Szeretteik.
(4719-I)

rendre

belepi

rőt lombjával az őszi szél.

S hogy kik voltunk:

maholnap az sem tudja,
aki rólunk beszél.”
(Wass Albert)

Soha nem múló szeretettel és
fájdalommal

október
NÓRA

28-án

ny.

emlékezünk

BRANDNER

zenetanárnőre

halálának

5.

évfordulóján.

ismerték,

gondoljanak

Akik szerették, tisztelték és
kegyelettel. Szerettei. (4720)

rá

Fájó szívvel emlékezem sze-

FELKÉSZÍTEK matematikából. Tel.
0741-460-304. (4724-I)

és

HEGESZTŐT és lakatost alkalmazok.
Tel. 0766-519-187. (19519)

retteimre,

édesanyámra,

a

kutyfalvi SZÁNTÓ GIZELLÁ-

RA halálának 25. évfordulóján
testvéremre,

JÁNOSRA,
csukódtak

akinek
örök

Legyen

SZÁNTÓ
40

éve

álomra

békés

nyugalmuk! Bartha Gizella.
(4732)

Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel

emlékezünk

ANTALRA

halálának

nagyernyei
évfordulóján.
családja.
áldott,

a

VÁRADI-SZÖCS

8.

Emlékét

Emléke

nyugalma

őrzi

legyen

csendes!

Szívünk mély fájdalmával, a

hiányérzet örök küzdelmével
emlékezünk

a

nagyernyei

NAGY ROZÁLIÁRA halálának

évfordulóján. Emléke legyen
áldott,

nyugalma

csendes!

Szerettei. (4731)

„Emlékük, mint a lámpafény
Kitündököl és ragyog egyre
szebben,

És melegít, mint kandalló a
télben,
Derűs

szelíden

és

fehéren.”

(Juhász Gyula)
Szomorúan
október

örök

emlékezünk

27-én

a

kutyfalvi

születésű LÁSZLÓ GYÖRGY
mérnökre

évfordulóján.
emlékét

halálának

5.

Feledhetetlen

tovább

őrizzük

szívünkben. Lánya, Réka és
családja. (4734-I)

„Ma újra szorít a szív… kedves
emlék,

gyertya lángja színez, mint
kellék,

arcunkon
vendég,
s

holt

kutatjuk.

táncol,
lelked

meghitt

élők

közt

Nézzuk a kőbe vésett sorsod,
moha tarkítja hiányjeled,
könnyeinket

a

mosod,

múltunkkal

Örök szeretettel emlékezünk

„Nyomunkat

szemei.

élni nélküled.

s némán kiáltjuk neved.”

A LUX TULAJDONOSI LAKÓTÁRSULÁS – Marosvásárhely, Győzelem
tér 20-21. sz. – hosszú távra bérbe
adja a 32 m2-es mosodát. Tel. 0743485-354. (4721-I)

HŰTŐK és FAGYASZTÓK javítása
garanciával. Tel. 0740-967-114. (4730)

lehet, csak meg kellett tanulni

az estben,

Kegyelettel emlékezünk a volt

és

Az idő múlik, de feledni nem

(4731)

MEGEMLÉKEZÉS
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GOMBOS

LEVENTÉRE

halálának

10. évfordulóján.

Szeretett családja. (sz.-I)

Szívünk mély fájdalmával, a

hiányérzet örök küzdelmével
emlékezünk
anyánkra

drága

és

édes-

szeretett

nagymamára, özv. CSONTOS

SÁNDORNÉRA szül. SZABÓ
ERZSÉBET

évfordulóján.

halálának
Emlékét

6.

szí-

vünkben őrizzük. Nyugodjon
békében! Szerettei. (4754-I)

Kegyelettel,

fájó

szívvel

emlékezünk és emlékeztetjük
mindazokat, akik ismerték és

szerették az iszlói születésű
KODOK

MÁRTONT,

hogy

október 30-án van halálának
10.

legyen

évfordulója.

(4757-I)

áldott!

Emléke

Szerettei.

Fájó szívvel emlékezünk férjemre, id. MAGYAROSI ENDRÉRE
halálának első évfordulóján, valamint fiamra, ifj. MAGYAROSI
ENDRÉRE (Bandi) halálának 16. évfordulóján.
Emléküket örökre megőrizzük szívünkben, mint feleség és
édesanya, a testvérek, az unokák és a dédunoka. (4640-I)
Soha el nem múló fájdalommal
id.
DEMETER
emlékezünk
ATTILÁRA, aki tizennégy éve, 2003.
október 29-én ment el közülünk.
Hatalmas űrt hagyott maga után.
Önzetlenség, emberség, metsző
humor és páratlan emberismeret
jellemezte. Mindig iránytűként
tekintünk rá, felidézzük szavait,
szójátékait.
Mindig
itt
lesz
családja
körében.
közöttünk,
Nyugodj békében, Apu!
Örökre bánatos családja. (4755)
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
testvér,
sógornő,
szeretett
nagynéni, rokon és szomszéd,
BALÁZS MÁRIA-MAGDOLNA
(Muci néni)
88 éves korában, folyó hó 25-én
örökre
megpihent.
Temetése
október 27-én, pénteken 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi református
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (4763-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
özv. KONRÁD GÉZÁNÉ
szül. BARTÓK ANNA
nyugalmazott gyógyszerész
Csíkszentmárton – Passau
1933.08.06. – 2017.10.24.
örökre megpihent.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászszertartás vasárnap, október 29-én 17 órakor lesz Passauban
a
niedenburgi
kolostortemplomban tartandó
magyar mise keretén belül.
Hamvait egy későbbi időpontban
helyezzük örök nyugalomra.
Gyászoló szerettei. (mp.-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós, nagymama, nagynéni, rokon, jó szomszéd, a bálintfalvi születésű
özv. SIMON DOMOKOSNÉ
szül. MÉSZÁROS MATILD
81 éves korában rövid szenvedés
után elhunyt. Temetése október
28-án 15 órakor lesz a kőtemplomi ravatalozóból. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (4766-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Osztozom az Aszalos nővérek
fájdalmában,

amelyet

ÉDESANYJUK elhunyta oko-

zott. F. Ildikó. (4749)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton
tünket

nyilvánítjuk

köszöne-

mindazoknak,

akik

BENEDEK IRMA született Hajós
betegsége
enyhíteni

során

szenvedését

igyekeztek,

majd

a

gyász nehéz perceiben fájdal-

munkban osztoztak. Szerettei.
(sz.-I)

Köszönetünket

fejezzük

ki

mindazoknak, akik TÓTH ÉVA
temetésén részt vettek, sírjára

virágot helyeztek és a nagy

veszteségben mellettünk álltak. A
gyászoló család. (4696-I)
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Marosvásárhely municípium
versenyvizsgát szervez

egy I. besorolású, segéd fokozatú tanácsosi állás
betöltésére a Főépítészi Hivatal keretében működő
urbanisztikai, fenntartható fejlődési, informatizálási irodába
Az írásbeli vizsgát az intézmény Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják 2017. november 14-én 10 órakor.
A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III.
részében való megjelenésétől számított 8 napon belül lehet benyújtani
a hivatalban, a 87-es irodában, és tartalmazniuk kell azokat az iratokat,
melyeket a 2008. évi 611-es kormányhatározat 49. cikkelyének 1. bekezdése és a 2013. évi 192-es rendelet 2. cikkelye ír elő.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a polgármesteri hivatalban, illetve a www.tirgumures.ro
weboldalon is tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán, naponta 8–14 óra között.
Dr. Dorin Florea polgármester

Őszi nagytakarítás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
szervezésében a nagytakarítás
2017. október 16. – november 20. között zajlik.
Október 30. – november 4. között a következő utcákból szállítják el a szemetet:
– október 30.: Harcsa, Bőség, Sebes, Hóvirág, T. Moşoiu, Şincai,
Szabadság, Govora, Radnai, Fecske, E. Dandea, Crişan, Varga Katalin,
T. Vladimirescu – a Szabadság és a Dózsa György utca közötti szakasz, Patak, Sziget;
– október 31.: Takács, Fűzfa, Tavasz, Kenyér, Mező, Szeret, Levendula, Azúr, Săvineşti, Săvineşti sétány, I. Maniu, Vihar, Tündér,
Zsil, Hegyi Lajos, Gólya, F. J. Curie, Ialomiţa, Bodor Péter, Ojtozi;
– november 1.: Hadsereg tér, L. Pasteur, Pacsirta, Levél, Caragiale,
Békási, Haşdeu, Szamos, Madách Imre, Tatros, Darabont, Delavrancea, Olt, Kőműves, Gát;
– november 2.: R. Guga, Mioriţa, Rovinari, Hattyú, Bethlen Gábor,
Akác, Szitás, Oneşti tér, Milcov, Bălcescu;
– november 3.: Raktár, Felszabadulás, Otthon, Kőrös, Prut, Caşinului, Tázló, Vlădeasa, V. Lupu, Kukorica, Meggyesfalva, Măcin, I.
H. Rădulescu, Băneasa, Cukorgyár, Méh, Cserna;
– november 4.: Bíróság, Memorandum, Liszt Ferenc, Márton
Áron, Köteles Sámuel, Egyesülés tér, szülészeti park, Művész, Retyezát, Forrás, Kút, Sportolók, Görbe, Égerfa.
Az ingatlantulajdonosokat, tulajdonosi társulásokat kérjük, időben
takarítsák ki a háztáji gazdaságokat, udvarokat, a tömbházak körüli
területet és a zöldövezetet.
• A hulladékot a járdaszélre, a szállítójárművekkel könnyen
megközelíthető helyre kell kitenni egy nappal a meghirdetett időpont előtt.
• A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felkéri azokat, akik
most metszik a fákat, hogy az ágakat külön csomóba rakják, másként nem viszik el a helyszínről.
• A szemetet a meghirdetett napon szállítják el a munkacsoportok.
• Az utólag kihelyezett hulladék elszállítását a Salubriservtől
külön kell igényelni, és ezért a tulajdonosi társulásnak díjat számolnak fel.
• Bontásból származó, illetve építkezési törmeléket (tégla,
beton) ne helyezzenek ki, mert ezt nem szállítják el. Az ilyen hulladékot csak magán- vagy jogi személy által leadott rendelésre
szállítja el a Salubriserv Rt.
A program az időjárás, illetve objektív okok függvényében módosulhat. Ez esetben új időpontot tűznek ki, amit közhírré tesznek.
Moldovan Florian mérnök,
a Közterület-kezelő Igazgatóság igazgatója

