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Kétarcú egyetemi autonómia

„Nem akarunk törvényellenes dologban részt venni”

Ismét módosították
a költségvetést

Soros ülését tartotta tegnap a Maros
Megyei Tanács, melynek legfontosabb
határozata a költségvetés-módosítás,
ezen belül is a Szociális
Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság működési költségeinek további
másfél havi biztosítása.

____________4.
Hogyan lesz
a mentésből
fosztogatás?

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeum anyagának legértékesebb részét 1944 őszén a közeledő front elől
a Dunántúlra menekítették, ahol az
végül, számos szerencsétlen körülmény összejátszása nyomán, a zalaegerszegi vasútállomást érő 1945.
március végi légitámadás során nagyrészt megsemmisült.

____________5.
100 éves
a Gellért Szálló
és Gyógyfürdő

Száz éve, 1918. szeptember 26-án
nyitotta meg kapuit a budapesti Szent
Gellért Szálló és Gyógyfürdő, az akkori Európa egyik legkorszerűbb ilyen
jellegű létesítménye. Az MTVA Sajtóadatbankjának anyaga.

A magyar oktatók és diákok nem vesznek részt az idei hivatalos tanévnyitón. Felvételünk a MOGYE múlt évi ünnepségén készült.

Az egyesült egyetem vezetősége által
meghirdetett szeptember 27-i szenátusi
ülést megelőzően szeptember 26-án
este közgyűlést tartottak az intézmény
magyar oktatói. A közel háromórás
megbeszélés után dr. Szabó Béla egyetemi tanárt, a magyar oktatói testület
vezetőjét kértük meg arra, hogy foglalja össze: mire jutottak a vitáktól tarkított közgyűlés során?

Bodolai Gyöngyi

– Több dolgot megvitattunk, és abban egy
véleményen vagyunk, hogy nem értünk egyet a
MOGYE és a Petru Maior Egyetem egyesülésével. Eleve furcsának tartjuk, hogy bár a szenátusi határozat úgy szólt, hogy jövőtől lenne
érvényes a két felsőoktatási intézmény egybeolvasztása, a minisztérium mintegy elébe ment,
és már az idéntől érvényesítette, és a rektor körlevélben hozta a közvélemény tudomására,
hogy szeptember 20-tól a két egyetemből egy
lett. Ezek után hogy is állunk az egyetemi autonómiával, hiszen bármikor, amikor a szakmi-

Fotó: Nagy Tibor (archív)

nisztériumtól jogorvoslatot kértünk a dolgainkra, azt válaszolták, hogy az egyetemi autonómiába nem szólhatnak bele. Az idén
szeptemberben milyen alapon tehették meg?
Milyen jogon avatkoztak be az egyetem ügyeibe? Ezt nem tudjuk elfogadni!
Azzal sem tudunk egyetérteni, hogy szeptember 27-re szenátusi ülést hirdettek, aminek
napirendjén az egyetemi charta módosítása is
szerepel. Reményeim szerint csak egy bizottságot akarnak felállítani a charta módosítására.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________15.
Aszfalt, járda,
csatorna épül

Az önkormányzat pályázati úton nyert
közel egymillió eurót 5,5 kilométer
utca aszfaltozására, a támogatási
szerződés alá is van írva. A közbeszerzést a napokban indítják, így jövő
tavasszal Hármasfaluban és Makfalván elkezdik az aszfaltozást, azelőtt le
kell fektetni az adott szakaszon a csatornavezetéket, utána pedig elkezdhetik a járdaépítést és a mezei utak
javítását a két településen.

____________17.

Hazudni csak vígan

Benedek István

Megint sikerült nagyot alakítania a napokban brüsszeli
utazást tevő kormányfőnek, aki az európai pártcsaládja képviselőivel folytatott megbeszélésen kijelentette, hogy az augusztus 10-ei tüntetésen egy csendőrnőt brutálisan
megvertek a protestánsok. De nem ez volt az egyetlen tévedése.
Vannak nyelvek, amelyekben a tüntető, illetve a protestáns
– mint a reformáció során kialakult felekezetek tagjait megjelölő kifejezés – formára közel állnak egymáshoz, de ezen a kijelentésen azért valószínűleg az e nyelveket beszélő
országokban is a hasukat fognák az emberek a nevetéstől úgy
zsenge iskoláskortól felfele.
Ha komolyan lehetne venni a teleormani szőke ciklont,
akkor most a fél évezrede létrejött keresztény felekezeteknek
sorra kellene felháborodott nyilatkozatokat tenniük arról, hogy
márpedig az ő tagjaik nem tartózkodtak szervezett módon
csendőrverés céljából a bukaresti téren. A viccnél maradva,
ilyenfajta csendőrverés ehhez nagyobb méretekben a tizenhetedik századi harmincéves háború idején fordult elő, de ott is
csak akkor, ha a protestáns országokkal harcba bocsátkozó
katolikus hatalmak haderejét csendőrnek tekintjük. Korántsem
valószínű, hogy az illető erre gondolt volna, és az vitte volna
tévedésbe. Inkább az, hogy ekkora a sötétség az emeleten, épp
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 16 perckor,
lenyugszik
19 óra 9 perckor.
Az év 271. napja,
hátravan 94 nap.

Ma VENCEL,
holnap MIHÁLY napja.
MIHÁLY: a héber Mikael
névből ered, jelentése: Istenhez hasonló. Mikes a név önállósult becézése.

IDŐJÁRÁS

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 210C
min. 50C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2018. szeptember 27.
1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6647

3,9840

1,4413

153,2175

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

11, 26, 32, 23, 44 + 9
6, 16, 8, 30, 18, 33

29, 11, 4, 45, 33, 28

Megyei hírek

NOROC PLUS: 8 3 5 9 2 1

SUPER NOROC: 8 7 2 7 9 7
NOROC: 6 2 3 8 3 4 7

A Művészeti Egyetem tanévnyitója

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanévnyitó ünnepségére október 1-jén, hétfőn délelőtt 10 órakor kerül sor a
Köteles utcai Stúdió Színházban. Az új tanévvel új évad is
indul. Az intézet végzős diákjai által bemutatandó előadások mellett a novemberben zajló nemzetközi színházi fesztivál keretében külföldi és hazai színiiskolák produkcióit
lehet majd megtekinteni a Stúdió Színházban. Decemberben nemzetközi színházi konferencia lesz, és tavasszal is
számos szakmai eseményre kerül sor a Művészeti Egyetemen – olvasható az intézmény közleményében.

Tanévnyitó 3D-s vetítéssel

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti és Műszaki Tudományegyetem tanévnyitó ünnepsége szintén október 1jén délelőtt 10 órakor kezdődik, a Kultúrpalota
nagytermében. 17 órakor az épület homlokzatára kihelyezik az egyetemen tanuló diákok országainak zászlaját,
ugyanakkor a lobogókat 3D-s formában is kivetítik.

Idősek világnapja a Caritasnál

A Gyulafehérvári Caritas az idősek világnapja alkalmából
idén is köszönti szépkorú barátait. Marosvásárhelyen október 1-jén, hétfőn délelőtt 10 órai kezdettel a Deus Providebit Tanulmányi Házba várják az ünnepelteket.
Marosszentgyörgyön, a kultúrotthonban hétfőn délután 4
órakor kezdődik az ünnepség. A bözödi kultúrotthonban
hétfőn délelőtt 11 órakor köszöntik az időseket. Az erdőszentgyörgyi kultúrotthonban október 2-án, kedden délelőtt
11 órakor ünnepelnek. Gyulakután, a polgármesteri hivatal
gyűléstermében október 4-én, csütörtökön 16 órakor kezdődik az ünnepség, ugyanekkor ünnepelnek a szovátai kultúrotthonban is. Szentdemeteren az iskolában köszöntik fel
az időseket október 8-án, hétfőhöz egy hét, 15 órakor.

Segesváron is ünnepelnek

A Segesvári Polgármesteri Hivatal a helyi nyugdíjasok ligájával együttműködésben ünnepi rendezvényeket szervez
október 1-jén, az idősek világnapján. Délelőtt 10 órakor a
Sander-teremben a rendszerváltás előtti segesvári életet
bemutató fotókiállítás nyílik, 17 órakor a Mihai Eminescu
előadóteremben az 50 éve házasokat köszöntik. Fellép
Mihai Constantinescu könnyűzene-énekes.

Ügyes kezű nők a várban

A Női Akadémia Ügyes kezű nők elnevezésű foglalkozásaira várják hétfőn délutánonként a kézműves-tevékenységek
iránt érdeklődő lányokat, asszonyokat a marosvásárhelyi
vár Vargák bástyájába, a földszintre. Október 1-jén 17.30
és 19.30 óra között olyan hölgyeket várnak, akiket érdekel
a nemezelés (tűs), és szeretnék valamilyen ruhadarabjukat
vagy kiegészítőjüket díszíteni. A szervezők azt kérik, vigyék
magukkal azt, amit díszíteni szeretnének. A kezdők a nemezelés alapjait is elsajátíthatják. A foglalkozást Kiss Katalin és Tóth Csilla vezeti. A szervezők a résztvevőktől 5 lejes
adományt elfogadnak, a támogatást a tevékenységek alapanyagaira és a Játéktárra fordítják. Bővebb tájékoztatás a
0740-598-563-as telefonszámon naponta 18–20 óra között.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Új zöldség- és élelmiszerpiac épül Dicsőszentmártonban

Az alapoktól korszerűsítik

Augusztusban Dicsőszentmártonban megkezdték
a régi napipiac teljes felújítását és korszerűsítését. Sorin Megheşan polgármester arról tájékoztatott, hogy a munkálatokkal egyelőre jól
halad a kivitelező, az átadás határideje jövő év
január 9-e.

Szer Pálosy Piroska

Mindaddig, amíg az új, korszerűen felszerelt piac elkészül az Avram Iancu tér 8. szám alatt, annak szomszédságában, a Stadion utcában megfelelő helyiséget alakítottak
ki a termékek árusítására.
A több mint ötvenéves piac felújítását már két éve tervezik, az idén augusztusban sikerült elkezdeni a munkálatokat. Teljesen lebontották a régi létesítményt annak
érdekében, hogy a szennyvízhálózatot felújítsák, új mellékhelyiségeket, mosdókat, szellőztetőberendezést is kialakíthassanak.
Az önkormányzat saját költségvetéséből készülő napipiac munkálata másfél millió lejbe kerül, ez új csatorna- és
villanyhálózatot, teljes tetőzetet, oldalfalakkal részlegesen
zárt létesítmény kivitelezését jelenti, amelynek oldalfalai
indokolt esetben zárt térré alakíthatók.
A tervek szerint 220 új típusú, modern piaci asztalt heAz Adi Comfort Instal Kft. által tervezett és az Inter Inlyeznek el, amelyekben az őstermelők biztonságosan tárol- vest Grup Kft. által kivitelezett munkálatra hat hónapot
hatják másnapig a nem értékesített árujukat.
adott a beruházást megrendelő helyi polgármesteri hivatal.

A labdarúgó 1. liga
10. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Szeptember 28., péntek:
* 21.00 óra: Bukaresti Dinamo – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK
Szeptember 29., szombat:
* 19.15 óra: Voluntari FC – Botoşani FC
Szeptember 30., vasárnap:
* 16.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Jászvásári Politehnica
CSM
* 18.00 óra: Konstancai Viitorul – Gyurgyevói Astra
* 21.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – Bukaresti
FCSB
Október 1., hétfő:
* 18.00 óra: Concordia Chiajna – Dunărea Călăraşi
* 21.00 óra: Kolozsvári CFR – USK Craiova
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és a Look Sport/Plus.

RENDEZVÉNYEK

Hétvégi sportműsor

LABDARÚGÁS. A 3. ligás bajnokság V. csoportjának 6. fordulójában megyei rangadót rendeznek ma délután 5-től: a Szászrégeni Avântul a Marosvásárhelyi
MSE csapatát látja vendégül. A harmadik Maros megyei
együttes, a Radnót SK holnap ugyancsak 17 órai kezdettel Lénárdfalván vendégszerepel.
A 4. liga elitcsoportjában az 5. forduló mérkőzései
következnek: Szováta – Ákosfalva, Nyárádtői Unirea –
Marosoroszfalu, Marosszentkirály-Náznánfalva – Marosvásárhelyi CSM, Kutyfalva – Nyárádszereda, Segesvár – Marosvásárhelyi Atletic, Dános – Nagysármás,
Marosludas – Nyárádtői Viitorul.
KOSÁRLABDA. A férfikosárlabda Románia-kupa
1. körének visszavágó mérkőzésén, szombaton: Marosvásárhelyi CSM – Galaci Phoenix. Helyszín: ligeti
sportcsarnok, 20 órától.
A női kosárlabda Románia-kupa 1. körének visszavágó mérkőzésén, szombaton 17 órától: Marosvásárhelyi CSM – CSM Târgovişte.
KÉZILABDA. A férfi A osztály D csoportjának 2.
fordulójában: Segesvári HCM – Nagyszebeni HC.

szombaton délelőtt 11 órai kezdettel. Az ünnepségre az
1568. évi tordai országgyűlésen a világon először kihirdetett vallásszabadság és az Unitárius Egyház megalakulásának 450. évfordulója ad alkalmat. A résztvevők
Búcsú a kolostorban
A marosszentgyörgyi karmelita kolostorban október 1-jén, szombaton reggel 9 és 9.30 óra között gyülekeznek a Bolyai Farkas Elméleti Líceum udvarán. 10 órakor ünnepi
hétfőn 18 órától tartják a Lisieux-i Kis Szent Teréz (a komenetben
vonulnak a Kultúrpalotába, ahol 11 órakor kezlostor védőszentje) búcsús szentmisét. A szentmisét az
egyházmegye főpásztora, Jakubinyi György és segédpüs- dődik az ünnepi istentisztelet. Az istentiszteleti szolgálatot
ft. Bálint Benczédi Ferenc püspök végzi. Istentisztelet
pöke, Tamás József tartja, aki ez alkalommal aranymisét
után dr. Kovács Sándor, a Protestáns Teológiai Intézet
celebrál. A kolostor mindenki előtt nyitva áll a szentmise
Unitárius Karának professzora tart előadást. Ezt követően
idején.
köszöntő beszédek hangzanak el, majd kulturális műsor
kezdődik, amelyet Kilyén Ilka színművésznő állított össze.
Hit és Fény-találkozó
A rendezvény zártkörű, a gyülekezetekben kiosztott megSzombaton 17 órától találkozót tart a marosszentgyörgyi
hívókkal lehet rajta részt venni.
római katolikus plébánián a marosvásárhelyi, nagyernyei
és a marosszentgyörgyi Hit és Fény közösség. A találAz aradi vértanúkra emlékeznek
kozó a 19 órakor kezdődő szentmisével ér véget.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szerveSzentírásolvasási (fél)maraton
zete a 13 aradi vértanú tiszteletére emlékműsort szervez
október 4-én, csütörtökön 17 órakor a marosvásárhelyi
Szeptember utolsó vasárnapja a Szentírás vasárnapja.
Bolyai téri unitárius templomban. Áhítatot mond Nagy
Ezt megelőzően szeptember 28-án, pénteken harmadik
alkalommal tartják meg a marosszentgyörgyi római katoli- László unitárius lelkész, közreműködik az Evangélium
kus templomban a szentírásolvasási (fél)maratont. A reg- kórus, a Szent Cecília együttes,valamint a Művészeti Líceum diákjai.
gel 7 órakor kezdődő szentmise után negyedóránként
váltják egymást a felolvasók az este 7 órakor kezdődő
Gézengúz gyermektáncház
szentmiséig. Az, aki nem tud vagy nem akar felolvasni,
A marosvásárhelyi Gézengúz játszóház megkezdi tevémeghallgathatja a felolvasott részt, így bibliás, csendes
kenységeit. A táncházba szerdánként várják a gyermelelki napon vehet részt minden érdeklődő.
keket, 17 órától a kisiskolások, 18 órától az óvodások
Unitáriusok hálaadó ünnepe
játékos néptánc- és népdaltanítása zajlik. Muzsikál Sinkó
A Marosi és Küküllői Egyházkör közös szervezésében ün- András és az Öves együttes. Helyszín: a Studium-Prosnepi istentiszteletre, előadásra és kulturális műsorra kerül pero Kulturális Központ székhelye, Forradalom utca 8.
sor a marosvásárhelyi Kultúrpalotában szeptember 29-én, szám. Cserecipő szükséges.
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Elhalasztották a DNA főügyészjelöltjének
meghallgatását

Október 8-ára halasztotta csütörtökön a Legfelsőbb
Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlege
a Tudorel Toader miniszter által az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) főügyészi tisztségére jelölt Adina Florea meghallgatását. A
halasztást négy támogató és két ellenszavazattal
fogadta el a testület. A CSM-hez közel álló források
szerint a két ellenszavazat Tudorel Toader igazságügyi miniszteré, illetve Codruţ Olaru CSM-alelnöké
volt.

Adina Florea meghallgatását a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács egyik tagja, Nicolae Solomon kérte csütörtökön,
arra hivatkozva, hogy az Igazságügyi Felügyeletnél kivizsgálás van folyamatban a jelölttel kapcsolatban. Solomon kifejtette, szeptember 25-én átiratban értesítette a testületet a
legfőbb ügyész arról, hogy az Igazságügyi Felügyeletet felkérték az Adina Florea elleni fegyelmi kivizsgálás megindítására, ugyanis felmerül a gyanú, hogy a DNA
főügyészjelöltje nem az előírásoknak megfelelő helyen tárolta
egy titkosított dokumentum másolatát.

Solomon javaslatára a testület tájékoztatást kért az Igazságügyi Felügyelettől a kivizsgálás jelenlegi stádiumára vonatkozóan, ugyanakkor elhalasztotta a meghallgatást. Tudorel
Toader igazságügyi miniszter ellenszegült a javaslatnak, azzal
érvelve, hogy annak nincs törvényes alapja. Ugyanakkor magyarázatot kért arra vonatkozóan, miért éppen két nappal a
meghallgatás előtt jelent meg a feljelentés az Adina Florea
esetleges fegyelmi kihágásáról. A miniszter azon gyanújának
is hangot adott, miszerint a feljelentést csak azért nyújtották
be az Igazságügyi Felügyelethez, hogy ezzel is akadályoztassák
a korrupcióellenes főügyész kinevezésének folyamatát. Válaszként Augustin Lazăr legfőbb ügyész kijelentette, hogy csak kötelességét teljesítette, és ha valaki rábizonyítja, hogy
rosszhiszeműen járt el, kész vállalni a felelősséget ezért. Augustin Lazăr azt követően kérte az Igazságügyi Felügyelettől a
kivizsgálás megindítását, hogy a legfőbb ügyészség in rem (a
bűncselekmény elkövetésére irányuló gyanú megalapozottságát
vizsgáló) eljárást indított, miután Darius Vâlcov nyilvánosságra
hozta egy titkosított megállapodás tartalmát. Az eljárás keretében Adina Floreát is kihallgatták az ügyészek. (Agerpres)

Arroganciával vádolják a közlekedési minisztériumot
a fuvarozók

A romániai hivatásos fuvarozók szövetségének
(COTAR) képviselete csütörtökön azt mondta, „maximális arroganciába ütközött” a közlekedési minisztérium részéről a társadalmi párbeszédért
felelős bizottságban, a kifogásolt rendeletet pedig
közvitára bocsátják.

„Nem jött el a miniszter, csak a társadalmi párbeszédért felelős bizottság volt itt, még egy államtitkár sem tisztelt meg a
jelenlétével, de ez nem számít, ez a közlekedési minisztérium!
A gond az, hogy mi a párbeszédbizottságban ma ismételten kértük a 980-as rendelet módosításainak törlését, de nem akarták”
– mondta az ülés után Vasile Ştefănescu, a COTAR elnöke.
Végül, mint mondja, abban maradtak a minisztériummal,
hogy a rendelet közvitára kerül, ahol be fogják bizonyítani,
hogy „ez egy aberráció”.
A fuvarozók azzal fenyegetőznek, hogy folytatják a tiltakozást jövő szerdán és csütörtökön a minisztérium székháza
előtt, a népszavazás után pedig átmennek a kormány elé, ahol
4000 járművel – buszokkal, taxikkal, sofőriskolás autókkal –
vonulnak majd fel, és országszerte leállítják a forgalmat. „Úgy
vélem, napi 30–40 000 embert érint majd a munkabeszüntetés, mindent megteszünk, hogy ne ők szenvedjék meg a dolgot” – mondta Ion Comuşi, a COTAR alelnöke.
Vasile Ştefănescu hozzátette: mindent megtesznek, hogy a
teljes piac ne álljon le, de a személyszállítást a tiltakozás időtartamára teljesen befagyasztják.
9 és 12 óra között tartott a fuvarozók tegnapi tüntetése a
szakminisztérium előtt. A tiltakozók azt mondják, szerintük

nehezebbé vált a megyei és megyeközi járatok engedélyeztetése.
A fuvarozók amiatt elégedetlenek, hogy szóba került a megyei és megyeközi személyszállítási szabályok módosítása,
ahogyan az a 2011/980-as miniszteri rendeletben szerepel. A
tervezett változtatások egy törvényjavaslatba vannak belefoglalva, amelyet jelenleg vitat a társadalmi párbeszédért felelős
bizottság.
Lucian Şova közlekedési miniszter szeptember 20-án a Mediafaxnak azt mondta, számos felszólítást kapott a Versenytanácstól amiatt, hogy a személyszállítási engedélyek
kiadásának menetéből el kell törölni azt a részt, amely előnyben részesíti azokat a cégeket, amelyek régóta működtetnek
járatokat az engedélyeztetés alatt álló útvonalon.
„Romániában már több mint 15 éve, ha egy személyszállítási engedéllyel rendelkező cég Bukarestből Madridba akar
járatot indítani, egy héten belül megkap minden szükséges engedélyt. De ha Bukarestből Jászvásárra akar járatot indítani,
ezt nem teheti meg soha, és a tiltakozó fuvarozók szerint nem
is szabad ezt soha megtennie. Mert az ilyen útvonalakra az
egyetlen kritérium mindeddig az volt, hogy mennyi ideje működtet járatot az adott útvonalon a cég. Az 1370-es számú európai szabályzat, amely 2019. július 1-jén lép életbe, előírja a
rendszeres személyszállítás piacának szabaddá tételét. Az a
rendelettervezet, amelyet elfogadtunk, és amely jelenleg közvitán van, épp ezt szabályozza. Senki nem veszíti el a jogát a
piachoz, ám senkit nem is akadályozunk meg többé a szabad
piacra lépésben” – magyarázta a miniszter. (Mediafax)

Manipulációnak minősítette az orosz külügyi szóvivő
a Szkripal-ügy egyik gyanúsítottja azonosítását

Manipulációnak minősítette Marija Zaharova orosz
külügyi szóvivő csütörtökön azt a sajtóértesülést,
amely szerint a Szkripal-ügyben London által meggyanúsított Ruszlan Bosirov orosz állampolgár valójában Anatolij Csepiga, az orosz katonai
hírszerzés (GU) ezredese.

A Bellingcat nevű, brit tényfeltáró csoport szerdán állt elő
azzal, hogy a Ruszlan Bosirov névre kiállított útlevéllel rendelkező gyanúsított valójában Anatolij Csepiga, az orosz katonai hírszerzés egyik legmegbecsültebb fedett műveleti
főtisztje, akinek 2014-ben a legmagasabb orosz állami kitüntetést, az Oroszországi Föderáció Hőse címet adományozták.
London szerint a Szkripalék ellen elkövetett mérgezéses gyilkossági kísérlet másik gyanúsítottja az Alekszandr Petrov
néven emlegetett orosz férfi.
„A Petrovval és Bosirovval kapcsolatos újabb álhírt közvetlenül Theresa May (brit miniszterelnöknek) az ENSZ Biztonsági Tanácsában a tömegpusztító fegyverek témájában
elmondott, Oroszországot ismét meggyanúsító beszéde után
dobták be a köztudatba. Bizonyíték nincs – ezért folytatják
az információs kampányt, amelynek fő feladata a figyelem
elterelése a fő kérdésről: mi történt Salisburyben?” – írta Facebook-bejegyzésében Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.
Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynököt március 4én sikertelenül próbálták megölni az angliai Salisburyben, a
merényletkísérlet miatt a lánya is kórházba került. A brit hatóságok szeptember 5-én Petrovot és Bosirovot vádolták meg
a bűncselekménnyel, azt állítva, hogy mindketten az orosz ka-

tonai hírszerzés fedett ügynökei, és a mérgezéshez novicsok
típusú, szovjet fejlesztésű katonai idegmérget használtak.
Brit tisztségviselők arra is egyértelmű célzásokat tettek,
hogy a merényletet a legmagasabb szinten rendelhették el
Oroszországban. Moszkva visszautasította a vádakat, és nehezményezte, hogy az üggyel kapcsolatban London nem fordult jogsegély-kérelemmel Moszkvához, a gyanúsítottak
ujjlenyomatait sem szolgáltatta ki az orosz rendvédelmi szerveknek, Szkripalék konzuli láthatását pedig nem engedélyezte.
A vádak és viszontvádak nyomán London és Moszkva még
tavasszal kölcsönösen kiutasított 23 diplomatát. Hasonló lépések történtek Oroszország és más, Nagy-Britanniával szövetséges és vele szolidáris államok között is.
Szeptember 6-án az amerikai, a német, a francia és a kanadai kormány egy Londonnal közös nyilatkozatban közölte:
teljesen megbízik abban a brit megállapításban, hogy a Szkripal-ügy két gyanúsítottja az orosz katonai hírszerzés ügynöke,
és abban a brit kormányzati véleményben is, hogy az akciót
szinte biztosan az orosz állam valamely magas szintjén hagyták jóvá.
Júliusban Amesburyben két brit állampolgár, Charlie Rowley és élettársa, Dawn Sturgess is megbetegedett pontosan
ugyanattól az idegméregtől, amelyet a Szkripalék elleni gyilkossági kísérletnél is használtak, az után, hogy találtak parfümös fiolát, melyen később novicsok nyomait fedezték fel a
hatóságok. Rowley felépült, élettársa azonban a kórházban elhunyt. A brit rendőrség egyesítette a két ügyben folyó nyomozást. (MTI)

Ország – világ
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Kilőhetik az emberre támadó
medvét

A környezetvédelmi minisztérium jóváhagyta annak
a medvének a kilövésére vonatkozó kérelmet, amelyik a múlt hét végén súlyosan megsebesített egy
férfit Csíkszentkirályon – közölte az MTI-vel Szép
Róbert, a Környezetvédelmi Őrség helyettes főfelügyelője. Szép Róbert elmondta, hogy a kilövési engedély az anyaállatra vonatkozik, a bocs
visszavadító központba kerül, és amikor olyan korban lesz, hogy el tudja már látni magát, szabadon
engedik. Hargita megyében – Borboly Csaba önkormányzati elnök keddi bejelentése szerint – 16 embert sebesített meg 2018-ban medve. Múlt héten két
férfi került kórházba medvetámadások következtében. Egy tavalyi becslés szerint Romániában mintegy 6800 medve él, és a medveállomány túlnyomó
része, mintegy 5300 példány, Hargita, Kovászna és
Maros, valamint Brassó megyében található. (MTI)

Nyomoznak a magyar útlevéllel
rendelkező kárpátaljaiak
felderítésére

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nyomozást
indított a Kárpátalja megyében kiadott magyar útlevelek ügyében – közölte Jurij Lucenko ukrán főügyész csütörtökön újságírókkal a 112 Ukrajina
hírtelevízió beszámolója szerint. A főügyész szavai
szerint a kettős állampolgárság kérdésében egyértelmű a helyzet: az ilyen bűncselekmény felelősségre vonást von maga után. „Amennyiben az SZBU
nyomozása során hasonló esetek nyernek megállapítást bármely személy esetében, legyen az polgármester, kormányzó, miniszter, nyugdíjas, katona, az
intézkedés ugyanaz lesz, azaz megfosztás az ukrán
állampolgárságtól” – szögezte le a főügyész. (MTI)

Németország lesz
az EURO-2024 házigazdája

Németország rendezi a 2024-es labdarúgó-Európabajnokságot – döntött csütörtökön az európai szövetség (UEFA). A német pályázat egyetlen ellenfele
a török volt. Németország története során másodszor lesz kontinensviadal házigazdája, 1988-ban
Nyugat-Németországban a holland válogatott diadalmaskodott. A következő, 2020-as kontinensviadalt Európa 12 városában rendezik. (MTI)

Kisgyerek okozott balesetet

Egy négy és fél éves fugyivásárhelyi gyermek ült
annak az autónak a volánjánál, amelyik szerdán
megsebesített egy útjavító munkást Nagyváradon. A
gépkocsi egy másik autóval is ütközött, majd egy
ház kapujában állt meg. Alina Dinu, a Bihar megyei
rendőr-főkapitányság szóvivője a Mediafax tudósítójának elmondta, a férfi enyhe sérüléseket szenvedett. A baleset ügyében rendőrség bűnvádi eljárást
indított. (Mediafax)

Hazudni csak vígan

(Folytatás az 1. oldalról)
ezért senki nem fog a dolgon felháborodni. Bohóc nélkül
a cirkusz is unalmas.
De még elhangzott ott pár egyéb dolog is, amiből világos, hogy ha egy csökkentett szintű érettségi is leküzdhetetlen kihívás lenne számára, ha nem lehet megkenni
a vizsgáztatók zsebét, attól még ferdíteni ugyanolyan jól
tud, mint műveltebb politikustársai. Ugyanezen a látogatáson mondott állítólag olyat is, hogy a tüntetők külföldről behozott kábítószeresek voltak, ami szintén
vicces. De került a tarsolyba rafináltabb üzenet is, miszerint a volt korrupcióellenes főügyészt az elnök mondatta le, holott a valóságban az alkotmánybíróság
gyakorlatilag kötelezte az államfőt erre a menesztésre.
Arról nincs hír, hány vendéglátó szorult ellátásra nevetőgörcs okozta panaszokkal, de a politikai reakciókból ítélve a brüsszeli körök nem vevők a teleormani
humorra. Már a Sargentini-jelentésről való EP-szavazás másnapján is szóba került, hogy szép hazánk lehetne
a következő 7-es cikkelyes uniós atombomba célpontja,
és ezt csak megerősítette az uniós törvényhozás néppárti
frakcióvezetőjének a román jogállamiság feletti aggodalmaskodása. Noha ennek egyhamar nem lehet még
konkrét hozadéka, attól még nagyon rossz vicc.
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Kétarcú egyetemi autonómia

(Folytatás az 1. oldalról)
Egyébként szerda délután 5 óráig
semmilyen írásbeli dokumentumot
nem kaptunk. Más alkalmakkor a
szenátusi ülés előtt idejében elküldték, mert egy szenátor úgy tud érdemben hozzászólni a témákhoz, ha
előtte azokat áttanulmányozza. Ha
csak egy gőzhengeres szavazást
akarnak, akkor ránk ne számítsanak, ezért úgy döntöttünk, hogy a
magyar tanerők és diákok testületileg távol maradnak.
– Ennek ellenére a csonka szenátus megszavazhatja, amit maga elé
tűzött, ahogy eddig is megtették.
– Megtehetik, de mi nem akarunk
törvényellenes dologban részt venni.
A napirendi pontok között szerepel
a volt Petru Maior Egyetem álláskereteinek a megszavazása, ami szintén törvénybe ütközik, mert azt
legkevesebb két héttel a tanévkezdés előtt jóvá kellett volna hagyni.
Azért volt a mi egyetemünkön szenátusi ülés pontosan két héttel a
tanév megkezdése előtt, hogy betartsuk az előírásokat. Ezért döntöttünk úgy, hogy nem veszünk részt a
szeptember 27-i szenátusi ülésen, és
a magyar tagozat összes választott
és kinevezett vezetője felfüggeszti a
mandátumát, és hajlandó tárgyalásokat folytatni addig, ameddig valamilyen megnyugtató megoldás
születik a magyar oktatás helyzetének a rendezésére, látszatmegoldásokkal ugyanis már nem érjük be.
Október elsején, hétfőn este 7
órától tartjuk a tanévnyitót a Vártemplomban, és azt követően tiltakozó akciókat szervezünk.
– Ádám Valérián, az RMOGYKE
vezetője azt szerette volna elérni,
hogy az oktatói testület szavazza
meg a magyar tagozat önállóságát
biztosító folyamat elindítását, de
ezzel sem értettek egyet.

– Véleményem szerint kérhetünk
bármit, de az olyan, mint az idegen
nyelvek ismerete. Hiába beszélek
tíz idegen nyelvet, ha a velem
szemben lévő csak egy nyelvet
ismer, és az nincs a tíz általam ismert nyelv között. Nyugodtan kérhetjük, és ebben a felhígult
szerkezetben a magyar tagozat
megmaradásának a biztosítéka az
lenne, ha a magyar oktatás önrendelkezését biztosítanák, amit a szenátusi üléseken folyamatosan
hangoztattunk.
– A korábbi kivonulások – legalábbis a lényeget tekintve – nem
vezettek az elvárt eredményre. Miért
lenne most másként?
– Ezt nagyon könnyű mondani,
de igenis volt eredménye. Amikor
2012-ben nem vettünk részt a választásokon, akkor érezte a kormány a szükségét annak, hogy
lejöjjön a miniszterelnök Marosvásárhelyre, hogy a MOGYE
ügyét úgy-ahogy rendezzék, és
megszületett a hétpontos megegyezés.
– Amit nem tartottak be.
– Nem tartották be, ez így volt,
de, ha korábban ott lettünk volna,
még ennyi sem születik meg. Amikor újra kivonultunk, lassan volt
egy közeledés felénk, vagy most,
amikor a spontán gyertyás tüntetésre sor került az egyetem előtt, a
rektor lemondott a Tükörteremben
tervezett ünnepélyes aláírásról.
Lehet, hogy ez most fog megtörténni, de, ha korábban nem tettünk
volna tiltakozó lépéseket, akkor az
említett kisebb-nagyobb eredmények sem történtek volna.
Szerintem az a könnyebb dolog,
hogy rásüssék a magyar tagozat vezetőségére, hogy „ezek kivonultak,
nem tudnak tárgyalni, így nem lehet
tárgyalni, és ezért nem is lehet ered-

A Maros Megyei Tanács soros ülése

ményeket elérni”. Erre az ellenérvem az, hogy az előző ciklusban a
kivonulásunk után eltelt másfél évet
követően a tagozat szavazta meg,
hogy a választások előtt visszatérünk a tisztségeinkbe, és megpróbáljuk újra bentről érvényesíteni az
érdekeinket. Valószínűleg sok mindent rosszul csinálunk, de azt
tudom mondani, hogy a választásokon a régi vezetőket választották
újra, csak azok helyett jöttek be
újak, akiket fegyelmi vagy egyéb
okokból nem lehetett újra megszavazni. Ezt is megpróbáltuk, de úgy
telt el két év, hogy nem jutottunk
semmire. Sőt, a sorvadásunk továbbra is folytatódik, s ahogy hangoztattuk, az egyesítés csak a
jéghegy csúcsa, a mindennapokban
állandó, kemény megpróbáltatásoknak vagyunk kitéve. Ilyen volt az
egységes vizsgáztatási rendszer bevezetése, de ezenkívül ránk akarják
erőltetni, hogy szó szerint ugyanazt
adjuk le, mint a román tagozaton.
Ez a magyar tagozat önállóságának
a további csorbítását jelenti, és tudnám még sorolni a példákat. Kívülről könnyű bírálni, de akik
bírálnak, képzeljék magukat a mi
helyzetünkbe, amikor naponta
ezekkel a kihívásokkal kell szembesülni.
– Jó megoldásnak tekinti-e azt,
amit Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár az Orvostudományi Szakosztály ülését
követően kijelentett, miszerint a magyar állam létrehozna egy új egyetemet?
– Erre egy személyben nem
tudok válaszolni. Tusványoson is
elmondtam, hogy nem vagyok az
alternatív megoldás ellensége, de ez
most engem nem érdekel. Jelenleg
a MOGYE-n „van helyzet”, és vád
ér minket azért, hogy ki akarunk

Ismét módosították a költségvetést

Soros ülését tartotta tegnap a
Maros Megyei Tanács, melynek legfontosabb határozata
a
költségvetés-módosítás,
ezen belül is a Szociális
Ellátási és Gyermekvédelmi
Igazgatóság működési költségeinek további másfél havi
biztosítása.

Mezey Sarolta

12 millió lej – újabb mentőöv
– A legfontosabb tétel a Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi
Igazgatóság költségvetésének kiegészítése több mint 12 millió lejjel.
A kormány által átutalt összeg első
ízben nem tartalmazta ezt a pénzt,
csak a tej-kifli-gyümölcs programra
szánt tétel volt benne, ami 6 millió
lej. Jeleztük a szakminisztériumnak,
hogy óriási gondjaink lesznek, ha
nem próbálnak lépéseket tenni. Hatalmas intézményről van szó, több
mint 3000 a gondozottak száma, és
több mint 1500 az alkalmazottaké.
Az intézmény működtetésének
szükségessége nem kérdés, kötelezően ki kell utalni az összegeket,
amelyek a költségek fedezésére kellenek. Másodízben egy újabb kormányhatározat született, amely több
mint 12 millió lej kiutalását hagyta
jóvá, ez másfél hónapra fedezi a
személyzeti és a fenntartási költségeket. Október vagy november elején
újabb
kormányhatározat
megjelenését várjuk, ami alapján

idénre teljes egészében fedezhetők
a kiadások – nyilatkozta a tanácsülés után Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke.
A szociális és gyermekvédelmi
intézményen kívül más alárendelt
intézmények költségvetését is kiegészítették, s a költségek év végéig
teljes egészében fedezve vannak.
Csak Nyárádszereda vállalta
a tízóraiprogram helyi lebonyolítását
A tej és kifli program költségei
biztosítottak, a tavalyi szerződés
alapján szállítják a gyermekek
tízóraiját. Ez addig lesz így, amíg
lezajlanak az új versenytárgyalások.
– Ebben az évben megvolt a lehetőség arra, hogy a települések önkormányzatai
írjanak
ki
versenytárgyalást, és ők oldják meg
a tej, kifli és gyümölcs biztosítását
és kiosztását. Ezzel a lehetőséggel
csak egy település – Nyárádszereda
– élt, a többiek esetében továbbra is
a megyei önkormányzat fogja megszervezni a program lebonyolítását
– fogalmazott a tanácselnök.
Prioritás a megyei úthálózat karbantartása
A megyei úthálózat javításáról és
karbantartásáról is nyilatkozott az
elnök. A javítási munkálatok legfontosabb része a kátyúzás, amit
májusban befejeztek a megyei utakon. Ezt olyan cégek végzik, amelyekkel többéves szerződéseik
vannak. Függetlenül attól, hogy a

megyének van-e elfogadott költségvetése vagy nincs, a munkálatokat
beindítják. Az aszfaltszőnyegeket
61,5 kilométeren sikerült leteríteni,
de további szakaszokon fognak dolgozni.
– Fontosnak tartjuk az útburkolati jelek, a sávjelző vonalak felfestését, amit a megyei utak 150 km-es
szakaszán egy „bedolgozó” cég
végez. A saját cégünk is folyamatosan dolgozik, hogy még a ködös
időszak beállta előtt az utak legyenek újrafestve a balesetveszély elkerülése érdekében. A karbantartó
csoportunk az év nagy részében különböző útkarbantartási munkát
végez, átereszeket javít, eltávolítja
a növényzetet, bokrokat az út széléről, mert ezek rontják a látásviszonyokat. Sok szakaszt sikerült
megszabadítani az út menti növényzettől. Tekintettel arra, hogy nagy
munkáról van szó, újabb hét személlyel szeretnénk ezt a csoport növelni, erről meg is született a döntés
a tanácsülésen – mondta a tanácselnök.
A téli felkészülést illetően elhangzott, hogy a cégekkel érvényben vannak a téli útkarbantartásra
vonatkozó szerződések. A só- és homokkészleteket rövidesen be kell
szerezniük, s ezt igazolniuk is kell.
Az elnök bízik abban, hogy a cégek
felkészülten várják a téli időjárást,
s ha leesik az első hó, nem lesznek
forgalmi fennakadások.

vonulni. Mi nem akarunk kivonulni, mi megpróbáljuk megállni a
helyünket ennek az egyetemnek a
keretében. Ha egy alternatív megoldás születik, személy szerint üdvözölném, mert előfordulhat, hogy
jobb belátásra bírja a román felet is.
Lehet, hogy egy egészséges versenyhelyzet jó lenne, de ha ebből
lesz is valami, ahhoz hosszú évek
kellenek. Egyelőre azt látom, az
egyetemen belül a helyzetünk napról napra romlik, és ez, ami most
történt, a felszámolásunk felé tett
nagyon nagy lépés. Elképzelhető,
hogy az egyetem érdeke megtartani
egy kirakat magyar oktatást magyar
diákokkal, oktatókkal, akik egy-egy
előadást megtartunk magyarul, de
azonkívül minden románul folyik,
és a magyar diáknak nincs módja a
magyar szaknyelvet elsajátítani, és
mind a diákok, mind az oktatók kiszolgáltatott helyzetben vannak –
nyilatkozta Szabó Béla professzor.
Az egyesülésről szóló
szenátusi határozat törvényességét
kifogásoló kereset
– Hogyan tovább?
– A magyar oktatók közgyűlése
elhatározta, hogy megfelelő formában tiltakozunk az ellen a kormányhatározat ellen, amely rendelkezik
a MOGYE és a Petru Maior Egyetem ad hoc egyesítéséről, és ami
minket teljesen váratlanul és felkészületlenül ért. Elhatároztuk azt is,
hogy a tisztségek felfüggesztésével
távol maradunk a szeptember 27-i
vezetőtanácsi és szenátusi ülésektől,
elsősorban azért, mert a szenátusi
ülést nem hirdették meg a megfelelő formában és időben, másrészt
azért, mert az egyetemi chartát is érvényesíteni szeretnék, ami tudtunk
nélkül módosult, és ezt elfogadhatatlannak tartjuk – nyilatkozta dr.
Nagy Előd egyetemi tanár, rektorhelyettes.

– Remélem, hogy tiltakozó akcióink eredménnyel járnak, tárgyalásokra
hívnak,
amelyeknek
megfelelő alapja, komolysága és
mélysége lesz.
– Mi a helyzet azzal a keresettel,
ami az egyetemek egyesítését szentesítő szenátusi szavazás törvényességét vonja kétségbe?
– A kereset be van adva, és a bíróság eldönti, hogy kinek van igaza.
Mivel hat hónap állt rendelkezésünkre, még a határidőn belül vagyunk. Azt viszont látni kell, hogy
az egyesülésről szóló kormányhatározatot bármikor meg lehetett
hozni, ami nem módosítja lényegileg a jogi kereset célját és jogosultságát sem.
– A keresetbe belefoglalták a kormányhatározat elleni kifogást is?
– Azt – mint lehetséges következményes döntést – lehet támadni,
és tudomásom szerint a Táblabírósághoz kell benyújtani. Úgy tudom,
hogy csatolták az anyaghoz, de a
táblabírósági regisztrálásról nincsen
tudomásom.
Önrendelkezés az egyetem keretén
belül
– Milyen megoldást lát az ülésen
vendégként részt vett dr. Péterfy
Árpád nyugalmazott szívsebész professzor, akinek az édesapja is az
alapítók között volt?
– Véleményem szerint az egyetem keretén belül kell kivívni a magyar tagozat önrendelkezését. Ha a
MOGYE egyesül a Petru Maior
Egyetemmel, akkor egy multikulturális egyetem keretében valamennyi
szakon be kell vezetni a magyar
nyelvű oktatást, hiszen tudomásom
szerint az intézménynek sok magyar anyanyelvű diákja van, akik
számára könnyebb lenne anyanyelven elsajátítani a műszaki és egyéb
ismereteket – idéztük a professzor
válaszából.

Lemondott Valentin Popa
oktatási miniszter

lemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán leszögezte, a szövetség és a
PSD közötti együttműködési megállapodás érvényben van, ám alakulata „semmilyen témában” nem
hajlandó tárgyalni, ameddig a kormány nem rendezi a romántanításra vonatkozó kormányrendelet
kialakult
helyzetet.
A lemondás tényét olyan kon- körül
textusban jelentették be, hogy Ke- (Mediafax)

Lemondott tisztségéből csütörtökön Valentin Popa oktatási
miniszter.
Ezt
megelőzően, a reggeli órákban a parlament épületében
tárgyalt Liviu Dragneával, a
Szociáldemokrata Párt (PSD)
elnökével.

Újra magyar tanítók oktatják
a román nyelvet

Az RMDSZ kérésére a kormány törölte az augusztusi
rendelet cikkelyét, amely
hátrányosan érintette a magyar elemi osztályos diákokat. Ennek értelmében újra
magyar tanítók oktatják a
román nyelvet.

Kelemen Hunor szövetségi elnök
azt kérte korábban Liviu Dragneától, a Szociáldemokrata Párt elnökétől, hogy helyezzék hatályon
kívül az augusztusi kormányrendeletnek azt a cikkelyét, amely káoszt
okozott az elemi osztályosok románnyelv-oktatásában. Az RMDSZ
elnöke úgy értékeli, a kormány elfogadta a magyar gyermekek és
szülők, a szakma, valamint az
RMDSZ érveit, és megértette: a
tanügyminiszter lépése szakmailag

megalapozatlan és meggondolatlan
volt.
A szövetségi elnök múlt pénteken arra szólította fel a kormánykoalíciót, hogy váltsa le a
tanügyminisztert a MOGYE-ügy és
a románnyelv-oktatás kapcsán tett
lépései miatt. „Az oktatási tárca vezetője az egyedüli jó döntést hozta
meg ma azzal, hogy lemondott.
Vállalnia kellett a következményét
meggondolatlan, szakmailag megalapozatlan lépésének, amellyel zavart okozott több tízezer diák,
pedagógus és szülő életében.
Szakmai érvek hiányában a románnyelv-oktatást szabályozó kormánycikkelyre nem tekinthettünk
másként, mint ámokfutásra” – tette
hozzá
Kelemen
Hunor.
(közlemény)
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Elpusztultnak hitt székely könyvritkaságra bukkantak az Országos Széchényi Könyvtárban
Hosszú ideig az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) egyik páncélszekrényében lapult az
1559-ben kiadott Székely-krónika, a hányatott
sorsú kötet azonban rövidesen visszakerülhet
a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumba.

Előkerült a Székely-krónika

Az 1945-ben visszavonuló német csapatok a kifosztott múzeumok értékeit is magukkal hurcolták, így került a sepsiszentgyörgyi múzeum 52 ládába tett gyűjteménye is abba a
szerelvénybe, amely Zalaegerszeg vasútállomásán vesztegelt
március 28-án.* Ezen a napon a vonat mellé 40 vagonnyi lőszert állítottak, amely egy légi bombázás következtében kigyulladt, felrobbant és mindent elpusztított – idézte fel az
MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében az Országos Széchényi Könyvtár.
Tizenegy nappal később, a romok eltakarítása közben egy
Kis Böndi János nevű vasutas egy vasbuzogányra, néhány
kisebb fémtárgyra és egy könyvre bukkant. Mivel a munkások között egyedül ő volt erdélyi származású, érdekelte a
könyv dialektusa, ezért magához vette. Ahogy egy levelében
fogalmazott: „a könyv akkori állapotában úgy nézett ki, hogy
mások a lapáttal akarták a gödörbe hányni. Én felvettem, kijavítgattam és vigyáztam rá”.
A bombatámadást követően a Székely-krónika is felkerült
a veszteséglistára, ám Herepei János, a Székely Nemzeti
Múzeum akkori igazgatója 1945 nyarán arról számolt be
a zalaegerszegi rendőrkapitánynak, hogy nem minden
pusztult el a támadást követő tűzvészben: „Dr. Hamar Sá-

Benedek István

annyi bizonyos, hogy a csaknem 460 éves könyv birtokosa
a bejegyzések alapján brassói lehetett, mielőtt pedig a németek kezébe került, a Székely Nemzeti Múzeum tulajdonát képezte. A könyvritkaságot Tüske László, az Országos
Széchényi Könyvtár főigazgatója október 3-án adja át Budapesten Vargha Mihálynak, a Székely Nemzeti Múzeum
főigazgatójának, így a Székely-krónika visszakerülhet Erdélybe. (MTI)

Hogyan lesz a mentésből fosztogatás?

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum anyagának legértékesebb részét 1944 őszén a közeledő front
elől a Dunántúlra menekítették, ahol az végül, számos
szerencsétlen körülmény összejátszása nyomán, a zalaegerszegi vasútállomást érő 1945. március végi légitámadás során nagyrészt megsemmisült.
Azonban a média nagy részében elterjedt értesülés,
miszerint a múzeum anyagát a fosztogató német csapatok hurcolták volna magukkal, hamis. A múzeumi

A Székely-krónika restaurálás előtt

Országos Széchényi Könyvtár

muel miniszteri tanácsos, pénzügyigazgató a pályaudvari
romhalmazból egykosárnyi mennyiségű tárgyat szedett
össze; de ugyancsak ő értesült róla, hogy már a pusztulás
utáni legelső napokban, amikor még nem volt lehetősége a színhelyet megvizsgálnia, máris akadtak olyanok, akik a szerteszét robbant tárgyak közül régi
pénzeket és egyéb tárgyakat széthurcoltak”. Azt nem
tudni, hogy a kötet pontosan hogyan került az OSZK-ba,
szállítmány a korabeli Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) rendeletére indult útnak 1944. szeptember 2-án. A német csapatok már csak azért sem
vihették volna magukkal ekkor a műkincseket, mert
egyrészt nem értek rá civil értékekkel foglalkozni, másrészt Székelyföld katonai kiürítését csak szeptember 910-én döntötték el, amikorra Sepsiszentgyörgyöt már
elérték a szövetséges oldalra nem sokkal korábban átállt román hadsereg csapatai.
A korabeli adatokat közzétevő dokumentumok szerint a múzeum anyagának elmenekítése az esetlegesen
bekövetkező háborús események elől már 1943-ban is
felmerült. A VKM
1944. április 3-án
a 66.492/1944. sz.
rendeletével rendeli el a gyűjtemény anyagának
a Tolna megyei
Lengyel községbeli Apponyi-kastélyba
való
azonnali elszállítását. Az intézmény vezetősége
némi vita után a
rendelet végrehajtása mellett dönt.
Az adatokból nem
derül ki, hogy ezt
ekkor miért nem
hajtották végre,
mert a következő
fejlemény
már
augusztus végén
történik
az

ügyben, amikor a közlekedési minisztérium a román
kiugrás után 10-15 vagont utal ki rendeleti úton a műkincsek elszállítására. Azonban az általános felfordulásban és menekülésben ezt a rendelkezést már nem
tudták végrehajtani, összesen két vagon indult el, két
különböző szerelvényen, a múzeum legértékesebb kincseivel, szeptember 2-án. Az egyik vagon Kolozsvárt is
megjárta menet közben, ahol a szállítmánya ideiglenesen az Erdélyi Múzeum Egyesület pincéjében talált menedékre, végül a műkincsek Keszthelyen, a Balatoni
Múzeumhoz érkeztek szeptember végén.
De itt sem maradtak sokáig. December 7-én elrendelték a város polgári kiürítését. December 9-én ismét
bevagonírozzák a műkincseket, majd a szerelvény
Szombathely felé indul (ide költözött le Budapestről a
VKM is ), de Tapolcán elakadt, és két hétig ott vesztegelt, nyílt pályán. December 24-én került vissza az
anyag Keszthelyre, a Balatoni Múzeum alagsorába.
1945. január 1-jén a székely múzeumi anyagot a Balatoni Múzeum anyagával együtt Zalaegerszegre szállíttatják. 1945. március 29-ére virradólag szovjet
repülők támadták meg a zalaegerszegi vasútállomást.
A szerelvény, amelyhez a két múzeum kincseit tartalmazó vagonokat kapcsolták, kigyulladt. Összesen
23.805 tételnyi levéltári, 1487 tételnyi néprajzi, 3072
darab régészeti, 1723 darab képzőművészeti anyag,
2050 könyv, fényképek és műszerek voltak rajta.
Források:
http://epa.oszk.hu/03200/03277/00001/pdf/EPA03277_
acta_1995_229_246.pdf
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/2vhSzakkonyv-magyarok-a-ii-vilaghaboruban-2/erdely-ismet-hadszinter-1944-szovjetnemet-es-romanmagyar-parhuzamoshaboru-magyarorszagon-2418/az-eszak-erdelyi-hadmuveletek-24DB/a-szekelyfold-kiuritese-es-a-2-hadsereg-tamadasaval-parhuzamos-harcok-eszak-erdelyben-26B2/
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A természet kalendáriuma (CCCXXVI.)

Kiss Székely Zoltán

évezrede tanít. Önmagáról azt vallotta, hogy
nem teremt új dolgokat, csupán a régi értékeA gólya vándor-útra kelt,
ket támasztja fel és vezeti új formákba.
De még zöldel hegy és mező;
Tömör bölcsessége, egyszerű és tiszta gonMinő szép nyájas ősz vagyon!
dolatai hatottak. Saját korában és évezredekA napsugár az ágakon
kel később is. Eszményei beépültek sokunk
Másodvirágot csalt elő.
mindennapjaiba.
Rövid történetekbe szőtte bele igazát. De
(…) Talán sugáros lesz az őszi ég...
több volt, mint mesemondó. Akárcsak a legSzivem ha tán szeretni fogna még:
nagyobb magyar mesemondó, Benedek
Szerelme olyan lenne, oh leány!
Elek.
Mint a másodvirág az őszi fán.
Szeptember 30-án van a születésnapja: 159
évvel ezelőtt, 1859-ben született Kisbaconban. Őszi éneke is ott született, de már TriaA 201 évvel ezelőtt, 1817. szeptember 28- non után.
án született Tompa Mihály Őszi képek versciklusát indítja e sorokkal. Induljunk el mi
Búsan járok-kelek a szürke avaron,
magunk is a nyájas szeptemberből a talán
Léptem alatt zörög a sárga falevél.
aranysugaras október felé.
Kis madár énekét immár nem zavarom
Érik a szőlő, néhol már szüretelnek. AlErdő víg dalnoka, ó, hová lettél?
mákkal, körtékkel, birsekkel telnek a kosarak, s mustos ajkú szellők kergetőznek a már
Hervadva búsul egy-egy kései virág,
rég lekívánkozó szilvák körül a vén beszterHiába nyílt ki: egy-két napot, ha él.
cein a kert sarkában. Még nem csípte meg a
Nemcsak én vagyok bús, bús az egész
dér a kökényt, a somfáról alvadtvér-színű világ.
som pereg, s galagonyák kínálják apró portéÍm a szellő is szomorú dalra kél.
káikat az arra tévedőknek. Dió koppan a földön, s a Somostető sarkán éledő
De félre, bánat, félre! Leszen tavasz még,
szelídgesztenye is bontja tüskés burkát.
Erdő, mező, tudom, újra kizöldül.
Konok esők riasztanak, de még virágba kap
Fejünk felett újra mosolyog majd az ég,
egy-egy vadgesztenyeág. Másodvirágok. ViS illat, melegség árad ki a földbül.
valdi zenéje árad a tájra. Őszi boldogság.
Boldogsága az érett, a múló időnek.
Szép lesz az erdő, ó be szép lesz ismét,
Fölcsendül benne a víg madárdal.
Sokan a boldogságot az embernél magaS járván az erdőt bolyongva, el sem hinnéd,
sabb régiókban keresik, mások lejjebb, holott
Hogy egykor küzdött a szörnyű halállal.
a boldogság emberi méretekre van kiszabva.
Az örök optimista Elek apó. Az Üres a
Konfuciusnak tulajdonítják ezeket a sza- ház, üres a fészek versében vallomásosan
vakat. E nap, i.e. 551-ben született. Bölcsele- megírja optimizmusa eredőjét is.
teit a Beszélgetések és mondások, a Lun jü
tartalmazza, melyet tanítványai, illetve azok
Üres a ház, üres a fészek,
követői jegyeztek le. Ő maga írta mű nem
Magam elé szomorúan nézek.
maradt fenn. Valószínűleg gondolatait sohse
Itt egy szoba, ott más bezárva,
foglalta írásműbe. Mégis, tanításai a kínai
Elnémult, el, az édes lárma.
kultúra és gondolkodás alapjává váltak. Filozófiájának hatása mind a mai napig meghaHol tegnap még gyermekhang csengett,
tározó
szerepet
játszik
egész
Hogy szokjam meg a szörnyű csendet?
Délkelet-Ázsiában. Napjainkban erősödő reTemetőkertnél némább a házunk,
neszánszát éli az egész világon. Nem vallásLobog a tűz, s haj, mégis fázunk.
alapító volt, de gondolataival több mint két

Másodvirág az őszi fán

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira
emlékezünk, akikről talán nem tudunk
semmit, de ők tették naggyá Erdély kultúráját, tudományát vagy vitték el hírét
a nagyvilágba, s tetemes részt vállaltak
az egyetemes magyar kultúra és tudomány gazdagításában. (Forrás: Magyar
életrajzi lexikon, 1000–1990. Főszerkesztő:
Kenyeres Ágnes)

Összeállította: Kuti Márta
MIHÁLYI KÁROLY (Dés, 1808. okt. 6.
– Nagyenyed, 1880. jún. 14.): tanár, pszichológus, ref. lelkész, filozófiai író, az MTA l.
tagja (1865). A hallei és göttingeni egyetemen

tanult, 1835-től dési lelkész, 1844-től nagyenyedi tanár. Zeneszerzéssel is foglalkozott. –
F. m. Származtató philosophia (Kolozsvár,
1864); Kísérlet, felelni lélektani alapon az ismerettan fő kérdéseire (Pest, 1867); Svada romana (nyelvkönyv, Kolozsvár, 1874);
Erkölcsi rajzok az emberi természetről (prédikációk, Nagyenyed, 1887).
EISIKOVITS MIHÁLY (Balázsfalva,
1908. okt. 8. – Kolozsvár, 1983. jan. 13.): zeneszerző, zenetörténész. 1928-1933 között a
kolozsvári konzervatóriumban zeneszerzést
tanult, 1933-ban jogi doktorátust szerzett.
1935-től Temesvárott, 1945 után a kolozsvári
magyar konzervatóriumban és Művészeti In-

Minden aranysárga itt

Vigasztalgat jó nagyanyóka:
Ne búsuljon már, nagyapóka.
Ez a világnak sorja, rendje:
A gyermekek elhagynak rendre.

Ősszel elszállnak vándormadárként,
De visszaszállnak ismét apránként.
Egyik tavaszra, másik nyárra,
S megújul az az édes lárma.

Könnybe borul szemem, de látom,
Hol van az én legjobb barátom.
Jó nagyanyó titkolja, rejti,
Maga búját értem felejti.

1929-ben együtt temették őket. Elek apó
1929. augusztus 17-én éppen az írók feladatáról írt, amikor kiesett a kezéből a toll. Agyvérzést kapott. Utolsó három leírt szava – fő,
hogy dolgozzanak – máig érvényes, s megszívlelendő testamentum. Felesége még
aznap követte a halálba. Szép paraszti temetésük volt – a székely írónak s az egykori
zsidó polgárlánynak.
Magvető havába léptet Radnóti Miklós
Hónapok Naptárából az Októberrel:
Hűvös arany szél lobog,
leülnek a vándorok.
Kamra mélyén egér rág,
aranylik fenn a faág.
Minden aranysárga itt,
csapzott sárga zászlait
eldobni még nem meri,
hát lengeti a tengeri.

Az egymást féltve szeretők őszi zenéje ez.
Egyik a másik nélkül már létezni sem tudott.Történetük Pesten kezdődött 1882-ben.
A 23 éves Benedek Elek, a Budapesti Hírlap
újságírója, egy őszi délután főnökével, Rákosi Jenővel betért szivarért egy Rókus kórFeleltetem reá a 65 éve, 1953. október 2ház melletti trafikba. Egy aznapi újságcikkről
beszélgettek, amikor a trafikosné sarokban án örök őszbe költözött Szép Ernő sorait Okülő lánya beleszólt a társalgásba. Vitába szállt tóberről:
a nagy hírű főszerkesztővel, amihez talán BeVergődő ágról
nedek Eleknek sem lett volna mersze. A fiaKalapomra szállj
talember annyira rácsodálkozott az
A kalapomról
éles eszű lányra, hogy elfelejtett fiVállamra találj.
zetni a szivarokért. Másnap egy
ibolyacsokor kíséretében vitte el a
Szivarzsebembe
tartozást. Innentől kezdve mindenCsússzál lefele
nap visszajárt a boltba, hogy találSzívemre simúlj
kozzon a 19 éves Fischer Máriával.
Gyere no gyere.
Aztán másfél évi udvarlás után belépett a trafikba, és a félárva zsidó
Itt megmelegszel
lány elé állt: „Kisasszony, gyönyörű
S nem rongyol a szél
álmot láttam. Virágos almafa tövéKedves virágom,
ben szenderegtem, s maga égőpiros
Hervadt falevél.
rózsát ejtett a mellemre… Igazat jelent-e az álmom?” „Igazat”– hangzott
a
felelet.
1884-ben
Mai sétánkat Gyöngyössi János uram Az
összeházasodtak, és 45 évig, haláesztendőben elé forduló 12 hónapok alá az
lukig, el sem váltak egymástól.
1766-ik esztendőre ciklusából, az October
havára írt csízióval fejezem be:
És indulunk, kart karba fonva,
Ki a kertbe, lassan osonva.
Fordul az Hold: fordul a jó borból friss
Tekintünk jobbra, aztán balra:
vér.
Nincs-e gyermek erre vagy arra.
A szőlőmívesre visszafordul a bér,

A keserű munka édes jutalmat nyér.
(…) Bolond remény, de oly jól
esik,
Ez utóbbi reményében, maradok kiváló
Öreg szívet ez lecsendesít;
tisztelettel.
S megtérve, lám meleg a házunk,
Kelt 2018-ben, 2569 évvel Konfucius szüA tűz nem ég már, mégse fázunk.
letése után

tézetben tanított, 1946-tól a kolozsvári G.
Dima Zeneművészeti Főiskola tanára, 19501953 között igazgatója és több mint két évtizedig tanára. 1948-50-ben a kolozsvári
Állami Magyar Opera igazgatója. Nevéhez
fűződik a kolozsvári Magyar Opera együttesének megszervezése és a népoperák előtérbe állításával kialakított repertoár.
Az ellenponttan-oktatás korszerűsítése
érdekében jelentős pedagógiai tevékenységet fejtett ki, több könyve és tanulmánya
jelent meg e témakörben. A Román Népköztársaság Állami díjjal tüntette ki
(1957). – M. Mese a kecskéről (meseopera, 1953); Régi erdélyi magyar táncok
(zenekari mű, 1956); A csodálatos kút
(zenei mese, 1960); Tavasz a Kárpátokban

(szimfonikus költemény, 1959); Béke-kantáta (vegyes kar, zenekar, 1949); Román
táncszvit (hegedűre-zongorára, 1955);
Gyermek- és vegyes karok; zongoraművek,
madrigálok modern román költők verseire,
dalok Ady Endre, Radnóti Miklós, Weöres
Sándor verseire.
JANCSÓ MIKLÓS (Kolozsvár, 1868.
okt. 14. – Kolozsvár, 1930. júl. 19.): belgyógyász, egyetemi tanár. 1893-ban tanársegéd a
kolozsvári belklinikán. 1901-ben magántanár,
1902-től adjunktus. 1911-től a belgyógyászat
ny. r. tanára. Jelentősek a maláriaplasmodiumra, a saválló baktériumokra, az arzenobenzol biológiai hatására vonatkozó kutatásai. M. Tanulmány a váltóláz parasitáiról
(Bp., 1906).
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100 éves a Gellért Szálló és Gyógyfürdő

Száz éve, 1918. szeptember 26-án
nyitotta meg kapuit a budapesti Szent
Gellért Szálló és Gyógyfürdő, az akkori Európa egyik legkorszerűbb ilyen
jellegű létesítménye. Az MTVA Sajtóadatbankjának anyaga:

A Gellérthegy lába már évszázadok óta
híres volt gyógyvizéről. Az első híradás
1178-ból származik, és arról tudósít, hogy a
mai szálló helyén a forrásvizet hasznosító
kórház állott, amelyet a johannita lovagrend
alapított és tartott fenn. A szentföldi zarándoklatáról 1433-ban hazatérő Bertrandon de
la Broquere francia lovag azt írta: ezen a
tájon „igen szép meleg fürdők vannak”. A
török hódoltság korában, az 1600-as években
a világutazó Evlia Cselebi úti beszámolójában acsik ilidsének, azaz „nyitott fürdőnek”
nevezte a deszkából felépített, meglehetősen
elhanyagolt fürdőt, amelynek sáros vize „...a
francia betegségre és más hétféle bajra hasznos”.

Buda várának visszafoglalása után egy
évvel, 1687-ben I. Lipót a romba dőlt fürdőt
udvari orvosának, Ilmer Frigyesnek ajándékozta, aki ismét felépítette, s utalással egy legendára Szüzek Fürdőjének (Jungfrau-Bad)
nevezte el. (A legenda szerint a hegy barlangjában egy szerzetes élt, akinek tanácsát előszeretettel kérték ki fiatal lányok.) A fürdő
hírneve rossz maradt, az elnevezés ironikus
színezetet kapott, mert a kerítésen át sokan
lesték az itt fürdőző nőket, sőt a rossz nyelvek szerint a medencékben sok gyermek is
fogant. Egy 1827-es német útikönyv három
kő- és nyolc kádfürdőt, szálláslehetőséget
is említett itt. Az első nagyobb, a víz iszaptartalma miatt Sárosfürdőnek nevezett
szálloda és fürdő 1832-ben épült fel, ebben
már 21 lakószoba, 12 fürdő és vendéglő
várta a vendégeket. A létesítmény 1894-ig
állt fenn, amikor is a Ferenc József (a mai
Szabadság) híd építése miatt kisajátították és
lebontották.

A híd és az azon áthaladó villamosvonal, a
Szent Gellért rakpart megépülése után a környék gyors fejlődésnek indult, s a főváros
1901-ben megvásárolta a Magyar Királyi Államkincstártól a területet, hogy gyógyfürdőt
és gyógyszállót építsenek ide. Az 1905-ben
meghirdetett pályázaton Sebestyén Artúr és
Hegedűs Ármin, valamint Sterk Izidor pályázata is első díjat kapott, a terveket végül ezek
ötvözésével 1909-re készítették el. A kései
szecessziós stílusú épület 1912 és 1918 között épült fel, a munkálatokat költségvetési
gondok, majd az első világháború nehezítették. A 3500 vendég fogadására tervezett,
négyemeletes, 176 szobás szálló 1918. szeptember 26-án nyitotta meg kapuit. Lakosztályait vezetékes, termálvizet és szénsavas
vizet is szolgáltató fürdőszobákkal látták el,
falai között még egy harmincágyas kórház is
működött.
A két háború közötti időszak a szálló fénykorának számított. Éttermét 1927-től két év-

tizeden át Gundel Károly vezette, akinek több
híres étele itt született meg. 1927-re épült
meg az akkori Európában kuriózumnak számító hullám strandfürdő Sebestyén Artúr tervei alapján, ekkor hatvan új szobát is átadtak.
1933-ban a szálló télikertjét átalakították, és
egy évvel később megnyitották a pezsgőfürdőt is. A Budapestre látogató hírességek is
kedvelték a pazar belső tereiről, teraszairól és
medencéiről híres Gellértet, amely a budapesti társasági élet központjává vált. Itt alakult meg a Nemzetközi Gyógyfürdő
Szövetség, és itt töltötte mézesheteit Julianna
holland királynő is.
A második világháború a szállodát sem kímélte, lebombázták, csupán a falai maradtak
meg. Alig másfél év alatt azonban a hegyoldali részen újjáépítették, s 1946. március 26án 50 szobával nyílt meg. A Duna-parti
szárny rekonstrukciója csak 1961-re fejeződött be, majd 1972-ben megnyílt a Gellérthegy felőli szárny is, az épület teljesen
visszanyerte eredeti képét. A pótolhatatlan
eredeti belső díszítés, a Zsolnay-majolikákkal
és az iparművészeti alkotásokkal ugyan elveszett, de a kilencvenes években újabb remekművek kerültek a négycsillagos szállóba.
Az uszodákat, a termálfürdőket és a fürdőcsarnokot is helyreállították. A fürdőben
csaknem mindenütt fennmaradt az eredeti
szecessziós berendezés, művészi mozaikokkal, színes üvegablakokkal és szobrokkal. A
szálloda recepciójától induló lépcső dísze az
1993-ban készült üvegablak, amely a magyar
Csodaszarvas rege alakjait ábrázolja.
A Gellért fürdő átfogó felújítása 20072008-ban zajlott, a szabadtéri hullámfürdő és
a hullámterasz termálvizű medencével egészült ki. A korábbi gyermekmedencés és zuhanyzórészleg
helyén,
az
eredeti
felépítmények megtartásával 2013-ban megnyílt a Pagony.
A szállodával egybeépített gyógyfürdő,
uszoda és strand Budapest egyik legszebb
fürdője, üzemeltetését ma két külön cég látja
el, a szálloda a Danubius Zrt. tulajdonában
van. A fürdőt, az uszodát és a gyógyászatot a
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. üzemelteti. A négycsillagos, jelenleg 234 szobás,
patinás szálloda vendégkönyvei a zenész
Pablo Casals, Arthur Rubinstein, David
Ojsztrah, Yehudi Menuhin, Richard Nixon
amerikai elnök, a dalai láma, Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr és még számos híresség nevét, elismerő sorait őrzik, a
közelmúltban több hollywoodi filmben
tűnt fel.

szerezte, a Bródy János által írt, gyakran áthallásos, politikailag kényes szövegek az
előző nemzedék magatartásmintái ellen lázadó ifjúság életérzéseit fejezték ki.
Szörényi Szabolcs ritkán jelentkezett szerzőként, de ő írta többek között az Újra itt van,
a Sárika, Az ész a fontos, nem a haj című dalt
– utóbbit énekelte is jellegzetes basszus hangján –, és Koncz Zsuzsa egyik legnagyobb slágerét, a Miszter Alkoholt. Az Illésben minden
tekintetben testvére, Levente vitte a prímet,
Szabolcs inkább a háttérbe húzódva, többnyire egy létra tetején ülve támogatta kíséretével a többieket, Illés Lajos szerint Szabolcs
volt a legjobb fülű a zenekarban.
Az Illés népszerűsége ellenére állandó
nyomás alatt dolgozott, a hatalom megpróbálta kontrollálni, kordában tartani, egyben
felhasználni őket az ifjúság megnyerésére.
Rendre kifogásolták szövegeiket, nyilatkozataikat és viselkedésüket, 1970-ben Budapesten nem léphettek fel, így lettek akkor „a
vidék legjobb zenekara”. Illés Lajos végül

belefáradt a hercehurcákba, és 1973 végén
feloszlatta a zenekart.
Szörényi Szabolcs 1974-ben testvérével és
Bródyval a hattagú Fonográf együttes tagja
lett, ez a sokrétű, igényes zenét többszólamú
vokállal megszólaltató zenekar egy évtizeden
át dolgozott. 1984-ben a három telt házas búcsúkoncert gyakorlatilag Szörényi Szabolcs
színpadi visszavonulását is jelentette. Persze
ott volt az Illés 1990-es, 1996-os, 2001-es fellépésein, ahogy a végső búcsúnak számító
2005-ös koncerteken is. Az Illés zenekar megalakulásának 50. évfordulója tiszteletére 2014ben Beatünnep címmel rendezett budapesti és
vidéki koncerteken ugyanúgy részt vett, mint
a Fonográf együttes 2004-es, majd idén februári koncertjén. Ez utóbbit már inkább kihagyta
volna, csak zenésztársai miatt vállalta el,
mondván: öregnek és fáradtnak érzi magát, s
a hallása is megromlott. A nosztalgiakoncert
fergeteges sikere feltehetően őt is kárpótolta.
1990-ben szólólemeze jelent meg Lökd ide
a...! Kocsmadalok címmel. Zenei rendezőként számos színpadi produkcióban és lemezen működött közre, például az idén
harmincöt éves István, a király című rockopera kétmillió példányban eladott eredeti
hanganyagán.
Jó ideje hobbijának, a vasúti terepasztalok
készítésének él. Gyermekkorában hiába vágyott rá, nem kaphatott villanyvonatot, első
vasútmodelljét az 1965 nyarán Nógrádverőcén kapott gázsijából vette meg. Azóta több
vasúti csomópont, egyebek között a teljes
Nyugati pályaudvar körzetének makettjét építette fel, amiről tévéfilm is készült Szörényi
Szabolcs forgalmista birodalma címmel.
Első házasságából két gyermeke született,
második felesége Rosta Mária producer, aki
az Illés és a Fonográf szerzőinek munkásságát menedzseli a mai napig.
Szörényi Szabolcs 2000-ben kapta meg a
Kossuth-díjat, megosztva az egykori Illés
együttes tagjaival, 2012-ben Budapestért
Díjat vehetett át, 2018-ban a főváros XIII. kerületének díszpolgári címét adományozták
neki.

75 éves Szörényi Szabolcs rockzenész

Szörényi Szabolcs, a Kossuth-díjas
Illés együttes, majd a Fonográf baszszusgitárosa, zenei rendező szeptember 26-án múlt hetvenöt éves. Az
MTVA Sajtóadatbankjának portréja:

Budapesten született, polgári, „deklaszszált” családjuk szerény körülmények közt
élt. Festőművész-grafikus, tanár apja maga is
hegedült, édesanyja viszont egyetlen hangot
sem hallott Szabolcs és két évvel fiatalabb
öccse, Levente muzsikálásából, halláskárosult lévén. A két fiú hegedülni tanult Levente
keresztanyjától, az Operaház hegedűművészétől, de egyikük sem rajongott ezért a hangszerért.
A testvéreket a szülők 1956 szeptemberében beíratták a szobi állami fiúnevelő intézetbe, ahol bekerültek az intézet mandolinzenekarába. Szabolcs gitározott, majd basszusgitárra váltott, és maradt is ennél a hangszernél. Két év múlva Vácra került a gimnáziumba,
ahová Levente is követte, itt egy triót alakítottak. Az akusztikus hangszerekből házilag fabrikáltak elektromost, s Mediterrán nevű
együttesükkel 1962-ben az országos Ki mit
tud?-on az elődöntőig jutottak.
Szabolcsot nem vették fel a Budapesti Műszaki Egyetemre, ezért két évre ipari tanuló
lett, elektroműszerészként végzett. Az egyetemre másodjára bejutott, de a közlekedésmérnöki helyett az általános mérnöki szakra,
s egy év múlva abbahagyta tanulmányait.
1964 nyarán a siófoki Matróz csárdában játszott egy zenekarban napi száz forintért, ami
akkor nem kis pénz volt.
A már évek óta működő Illés együttesbe
1965 januárjában Levente vitte, s az év során
kialakult a klasszikus felállás, a két Szörényi
testvéren kívül a billentyűs hangszereken játszó Illés Lajos, a gitáros Bródy János és a
dobos Pásztory Zoltán. Az év nyarán a nógrádverőcei ifjúsági táborban játszottak minden este 3-4 órát fejenként 50 forintért, ott
csiszolódott össze a zenekar. S ott születtek

meg az első magyar nyelvű beatdalok: Az
utcán, Mindig veled, Óh, mondd, Légy jó kicsit hozzám. Még az év során elkészítették az
első magyar nyelvű beatkislemezt (Táskarádió), Koncz Zsuzsa a tévében elénekelte
Rohan az idő című dalukat.
1966-ban az I. táncdalfesztiválon a megosztott második díjat nyerő Még fáj minden
csók című számuk a közönséget is megosztotta, de az 1968-as fesztiválról Amikor én
még kissrác voltam című, népzenei gyökerű
szerzeményükkel szinte minden díjat elhoztak a fődíjjal együtt. Szabolcs a két fesztivál
között, 1967-ben néhány hónapot katonáskodott is, addig a zenekarban Bródy helyettesítette hangszerén.
Az Illés együttes a hatvanas évek második
felében és a hetvenes évek elején hihetetlen
népszerűségre tett szert, csak az Omega és a
Metró volt a vetélytársuk. Dalaik jó része a
slágerlisták élmezőnyébe került, koncertjeiket őrjöngő siker jellemezte. Számaik zenéjének zömét Szörényi Levente és Illés Lajos
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című pályázat nyertesei:
TÖRÖK ADALBERT, Marosvásárhely,
1918. Dec. 1. út 277/12. sz.
PÁLFFY GYÖNGYI, Marosvásárhely,
Rebreanu u. 1/6 sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
LETENYEI; PIPPIN; VASTAGH; GATLING; HAJAGOS;
SZENDREY; PAP.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. A kémiai díjat nyerő német vegyész. 8. Piros, vörös (német). 9.
Német angolna. 10. Az Elba medre! 12. Szerbiai folyó. 17. ... hogy (alig). 19. Pénz
(cigány). 21. Ászokhordó nyílása. 22. Lentebbi testrész. 24. Rag, a -nak párja. 25. Ördögi
lakhely. 27. Vizet ad. 29. Skálahang. 30. A szarka farka! 32. Módi. 34. Gabonát betakarít.
36. Hivatal, tisztség (német). 38. Oktat. 40. Komáromi levéltáros, író (Gyula). 42. Alarm.
44. A nyelvújításkor javasolt, stílus jelentésű szó. 46. Csecsemőital. 47. Inga módra
mozog. 48. Várpalota része. 49. Budapesti szálloda. 51. Becézett Enikő. 52. A bróm vegyjele. 53. Elemelés. 55. Spanyol és osztrák autójel.
FÜGGŐLEGES: 1. ... Diavolo (Auber operája). 2. Fába vés. 3. Bíró igéje. 4. Mexikói
forradalmár (Emiliano). 5. Feltéve. 6. Mind (angol). 7. Elnáspángol. 11. Ezt, valamint
az orvosi és irodalmi díjat nem osztották ki. 12. A fizikai díj nyertesének teljes neve.
13. Indíték. 14. Táncot jár. 15. Pozitív elektród. 16. A látását elvevő. 18. A platina és a
jód vegyjele. 20. Forrasztófém. 22. Fontos aminosav. 23. Költő, író, MTA levelező tag
(XIX. sz., János). 26. ... int (figyelmeztet). 28. Világbajnok lett sakkozó (Mihail). 31.
Francia város. 33. Neves rétes. 35. Londoni képtár. 37. Oktat. 39. A száját nyitogatja. 41.
Péktermék. 43. Decigramm (röv.). 45. Észak-európai nép. 48. Az irídium és a deutérium
vegyjele. 49. USA-szabvány. 50. Tölgy (angol). 52. Bánat. 54. Hamis.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 11-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.)

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Juhász Gyula egyik ismert
versének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY

Kilyén
lEvEntE

Megfejtések
a szeptember 21-i számból:

Klasszikus (ikrek): Vaklárma.

Skandi: ... s a fáradt fákra fény
esőz. / Kibomló konttyal jő az
édes ősz.

VÍZSZINTES: 1. Becsvágy – Rabló, gonosztevő. 7. Szibériai folyam – Skálahang. 8.
Szándékozik – Járandóság, örökség. 9. Helyez, tesz – Kissé torkos! 11. Meztelen testet
ábrázoló műalkotás – Hajcsat része! 12. Magyar író volt (Ferenc) – Fukar nép. 14.
Vonalzóféleség – Boly páros betűi. 15. Gömbtető – Szabó Magda egyik regénye. 18.
Forma – Katolikus egyházfő. 19. Cserje – Haszonnövény. 22. Papírmérték – Izomkötő
szalag. 23. Falevél – Abba az irányba. 25. Ideszállít – Sportszermárka. 27. Marsi nap –
Páratlan atomok! 28. Dózis – Kívánság. 30. Mutatószó – Sorvégek! 31. Ingatag, változékony – Budapesti színház.
FÜGGŐLEGES: 1. Fűszernövény – Állati fekhely. 2. Manilakender – Behajlított
tenyér. 3. Húros fegyver – Igen, románul. 4. Csernátoni várrom – Kubai és ukrajnai gépkocsijelzés. 5. Tanintézet – Hab. 6. Szent étek – Profil, oldalnézet. 10. Torokgyulladás –
Fej, tréfásan. 13. Kendert tör – Szerzetesnő. 16. Zenedráma – Régi fémpénz. 17. A Neptunusz legnagyobb holdja – Békaporonty. 20. Mérsékelt, lanyha – Dedó. 21. Új-zélandi
őslakos – Eszelős, őrült. 24. Szálszerű szövet – Törpe ló. 26. Számítógépmemória-típus
– Lócsemege. 29. Libahang – Japán és zambiai autójelzés.
Koncz Erzsébet
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Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,

www.bookyard.ro
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Dr. Jakubinyi György Miklós római katolikus érsek körlevele
az októberi népszavazásról

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!
Már hetekkel korábban meghirdették,
hogy 2018. október 6-án és 7-én Románia Alkotmányának módosítását célzó népszavazást
tartanak. A házassággal kapcsolatos témában
kell a román állampolgároknak véleményt
nyilvánítaniuk. 2018. szeptember 18–20. között, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia Csíksomlyón megtartott őszi ülésén e
témában is állást foglalt.
Ezt az üzenetet szeretném most vázlatosan
bemutatni.
Ferenc pápa arra bátorít, hogy védjük meg
a férfi és a nő közötti házasságot mint a természetes család alapját, és merjünk kiállni
mellette, még akkor is, ha ezzel mások érzékenységét érintjük, és divatos eszmei áramlatokkal ütközünk (Amoris Laetitia, N.35). A
Koalíció a Családért ernyőszervezet 2015ben kezdeményezte Románia Alkotmánya
48. pontja 1. bekezdésének módosítását. A jelenlegi bekezdést: „A család két fél szabad
akaratnyilvánításából létrejött házasságra
épül” az alábbiak szerint kell módosítani:

Van még tennivaló Makfalván

Aszfalt, járda, csatorna épül

Miközben Makfalván elkezdték a kultúrotthon felújítását és korszerűsítését,
akadnak olyan lakosok,
akik nem ezt látták volna
sürgősnek, hanem inkább
a járdák építését. A helyi
tanács azonban úgy döntött, hogy a kultúrotthon a
nagy horderejű beruházás,
ezért ezt részesítették
előnyben, a járdát önerőből kivitelezik – tudtuk
meg Vass Imre polgármestertől.

Gligor Róbert László

Új hálózat épülne
Az utolsó engedélyt is beszerezték a napokban, hogy a KisKüküllő Térségi Társulásnál a
Nagy hasznát veszik az idén vásárolt munkagépnek
LEADER program keretében
mellett döntöttek, mert a fagy télen mozgatja a betonnyert támogatással Hármasfaluban megépítsenek egy lapokat, így azok eltörhetnek, ellenben a kis darabok
közel egy kilométeres járdát. Azért esett a választás jól helyezkednek a homokágyban, és nem sérülnek
erre a településre, mert az atosfalvi és székelyszentist- meg. Jelenleg csupán egy rövid ilyen járdaszakasz van
váni templomok közötti szakaszon teljesen hiányzik, a templom és a régi iskola között, ezt leszámítva az
így az iskolába és onnan hazafele tartó diákok kényte- elmúlt huszonnyolc év alatt nem készült egyetlen
lenek az országúton menni, ami rendkívül veszélyes. méter „becsületes” járda sem a községben – részleJárdára Makfalván is szükség van, így hozzáláttak a tezte a községvezető, aki egyetlen elődjét sem okolja,
tervek elkészíttetéséhez, ha meglesz az engedélyezte- hiszen az építőanyagok minősége is gyengébb volt és
tés is, akkor a helyi költségvetésből irányoznak elő az önkormányzatnak is kevesebb anyagi lehetősége
pénzt, és kisebb szakaszokban ugyan, de megépítik a volt régebb.
teljes makfalvi járdahálózatot. A térköves megoldás
Aszfaltot is ígérnek
Az önkormányzat pályázati úton nyert közel egymillió eurót 5,5 kilométer utca aszfaltozására, a támogatási
szerződés alá is van írva. A közbeszerzést a napokban
indítják, így jövő tavasszal Hármasfaluban és Makfalván elkezdik az aszfaltozást, azelőtt le kell fektetni az
adott szakaszon a csatornavezetéket, utána pedig elkezdhetik a járdaépítést és a mezei utak javítását a két
településen.
Községi csartornarendszer egyelőre csak Makfalván
és Hármasfaluban épült, de mindkét településen vannak olyan utcák, ahol még nincsenek a talajban a vezetékek. Ezek megoldása érdekében is nyújtottak be
pályázatot, de a jelek szerint nem reménykedhetnek támogatásban, jelenleg azok a települések részesülnek előnyben,
ahol egyáltalán nem létezik szennyvízhálózat.
Drága, de megéri az árát
Idén egy használt, de jó állapotban levő kotró buldózert vásárolt az önkormányzat. Nem volt olcsó, 30
ezer eurót fizettek érte, de már nagyon sok hasznát látták a nyáron: sáncot ástak és takarítottak, víz által megrongált hidakat állítottak helyre. A polgármesteri
hivatalnak két alkalmazott gépésze van, hol a munkagéppel, hol a község traktorával, hol a tűzoltóautóval
veszi munkájuknak hasznát a közösség.
Azt is megtudtuk, hogy a makfalvi régi óvoda helyett új, korszerű épülete lesz a községnek: a nagyon
rossz állapotban levő jelenlegi mögött félmillió eurós
pályázati támogatásból húznak fel új ingatlant, a jelenEgy rövid szakaszt leszámítva az utóbbi évtizedekben nem épült
legit
pedig lebontják.
járda a községben Fotó: Gligor Róbert László

17

„A család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságán alapul
(…)”, hogy ezzel kizárjuk a „fél” kifejezést
érintő félreértelmezési lehetőségeket, meghatározva ezzel, hogy csakis egy férfi és egy
nő szabad akarattal vállalt szövetségét nevezhetjük házasságnak. Ez a pontosítás teljesen összhangban van a Szentírás
tanításával, őseinktől örökölt értékeink szellemével. A katolikus egyház mindvégig kiállt
a keresztény hívek és országunk állampolgárai részéről érkező kezdeményezés mellett.
Keresztény meggyőződésű állampolgárok
kezdeményezéséről van szó, felekezettől
függetlenül, mely minden politikai szándékon túlmutat. A közösségi fórumokon megjelent minden más tájékoztatás figyelmen
kívül hagyja demokratikus eljárással létrehozott, minden jogi keretet tiszteletben tartó
kezdeményezésünket.
Ezért szükségesnek tartjuk országunk
alkotmányának a fentiek szerinti pontosítását a 48. pont 1. bekezdésének módosításával.
A tét óriási, a veszély jelentős!
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

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

A MILVUS CSOPORT MADÁRTANI és TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET KÖNYVELŐT alkalmaz. Teendők: a hatályos jogszabályok szerinti számviteli ellenőrzés – könyvelés; a gazdasági műveletekre
vonatkozó igazoló dokumentumok előállítása; a könyvelési adatok helyességének biztosítása és ellenőrzése.
Amit ajánlunk: érdekes munkakörnyezet, versenyképes bérezés, sokoldalú lehetőség továbbtanulásra és
képességfejlesztésre, azok kibontakoztatására. Elvárások: okleveles felsőfokú végzettség – minimum 3
éves, szakmai régiség – minimum 3 év, számítógépes könyvelési program ismerete, a magyarnyelv-tudás
előnyt jelent. Az önéletrajzot a következő e-mail-címre várjuk: office@milvus.ro. Határidő október 3.
(62749-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Üzleteinkbe keresünk 3-as fokozatú
betegnyugdíjasokat is. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313.
(62751-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. (60848)

NÉMETORSZÁGI és HOLLANDIAI GYÁRI MUNKÁK. Órabér 10,40 euró. Azonnali indulás. Tel.
0740-881-428, 0753-837-335. (10464)
HOSSZÚ TÁVRA B kategóriával rendelkező SOFŐRT és KERESKEDELMI ÜGYNÖKÖT alkalmazunk.
Tel. 0728-169-805. (20536-I)

A MELINDA-IMPEX STEEL RT. marosvásárhelyi munkapontjára munkaerőt keres az alábbi munkakör
betöltésére: RAKODÓMUNKÁS. Előnyt jelent a munkakörben szerzett tapasztalat, fizikai munkabírás,
megbízhatóság. Amit ajánlunk: versenyképes bérezés, országos és nemzetközi szinten elismert, dinamikusan
fejlődő vállalatnál dolgozni, fejlődni. A jelentkezés módja: az érdekeltek (fényképes) önéletrajzzal és szándéknyilatkozattal jelentkezhetnek munkapontunk székhelyén: Marosvásárhely, Dózsa György út 77. szám
(hétfőtől péntekig 8-17 óra között) vagy elküldhetik a steelms@melinda.ro e-mail-címre vagy a 0265/253513-as faxszámra. Jelentkezési határidő: 2018. október 5. (62739-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz építkezésbe VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-SEGÉDET és BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKHEZ TECHNIKUST. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem, étkezési jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között.
E-mail-cím: office@consuselectric.ro (62731-I)
FELVESZÜNK HÖLGYEKET CUKORDÍSZEK KÉSZÍTÉSÉRE a jeddi műhelyünkbe. Tel. 0745-520408. (20541-I)

A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a
Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62732-I)

SZÁMÍTÓGÉPEK FELÚJÍTÁSÁHOZ és KOZMETIKÁZÁSÁHOZ keresünk MUNKATÁRSAKAT.
Átlagosnál magasabb jövedelem! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as
telefonszámon. (62732-I)

Az ERIVAN IMPEX KFT. NŐKET alkalmaz Marosvásárhelyre, a Szabadi (Voiniceni) út 147. szám alatti
műhelybe, SZAKKÉPZETLEN MUNKAKÖRBE. Előnyös fizetési lehetőség + étkezési jegyek + a közlekedési bérlet árának visszatérítése. Érdeklődni a 0760-257-349-es telefonszámon 8-15 óra között vagy
személyesen a Voiniceni út 147. szám alatt. (20504-I)
ALKALMAZUNK PINCÉRT/RECEPCIÓST panzióba. Tel. 0744-624-976. (20460-I)

NÉMET CÉG keres németországi munkavégzésre ÚTÉPÍTŐ, ASZFALTOZÓ, GÉPKOCSIVEZETŐ,
DARUS, KŐMŰVES, ZSALUZÓ MUNKAVÁLLALÓKAT! Bérezés a német tarifa szerint. Magyarul beszélő kapcsolattartó telefonszáma: +49-176-312-43989. (9909-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SZELETELŐT, CSOMAGOLÓT
alkalmaz. Munkaprogram: 6x8 óra. Stabil munkahely, versenyképes fizetés, bónuszok, megbecsülés. Jártasság a területen előnyt jelent. Bővebb felvilágosításért hívja a 0744-403-114-es telefonszámot. (62744-I)

A VETA KFT. FIZETÉSSZÁMÍTÁSRA alkalmaz egy személyt. Tel. 0752-034-350. (20544-I)

Az AMICUS EGYESÜLET ASSZISZTENSNŐKET alkalmaz a mezőfelei öregotthonba. Érdeklődni a
0752-214-323-as vagy a 0744-615-258-as telefonszámon. (20548-I)

ISCIR-AUTORIZÁLT CÉG alkalmaz TECHNIKUST líceumi végzettséggel és B kategóriás hajtási jogosítvánnyal. Érdeklődni: tel. 0745-251-539 vagy a cég székhelyén: Arató (Secerei) u. 23. szám. (20550)

A ROSEN-GARDEN vendéglőbe BÁROS-PINCÉRNŐT, SEGÉDSZAKÁCSOT-SZAKÁCSOT alkalmazunk. Érdeklődni, jelentkezni a 0722-396-115-ös telefonszámon lehet. (sz.-I)

KERESKEDELEMBEN JÁRTAS ELADÓNŐT keresünk ÉLELMISZERÜZLETBE. Érdeklődni lehet
az alábbi telefonszámon: 0744-528-171, 0744-386-250. (20555-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz SZÁMLÁZÓT és BESZERZŐT. Tel. 0734-123-877. (20558-I)

Az AN FEED CÉG ELADÓT és RAKODÓMUNKÁST keres a segesvári szaküzletébe. Érdeklődni a
0725-578-030-as telefonszámon. (sz.-I)

ADÁSVÉTEL
ELADÓ garázs a Săvineşti negyedben,
16.000 lej. Tel. 0741-428-492. (1900)
ELADÓ 1 ha erdő és 1,16 ha szántóföld
Székesen. Tel. 0745-206-048, 0742-027047. (10168)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(10377)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-621.
(10377)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (10365)
ELADÓ Jedden (Livezeni), 3 km-re
Marosvásárhelytől 1 ha terület, közel a
kerülő úthoz. Ára: 700 lej/ár. Tel. 0765192-707. (1900)
BÚZAKORPA eladó
a koronkai
malomnál. Tel. 0722-396-107. (10383)
TŰZIFA eladó. Tel. 0747-875-930,
0742-318-981. (10505)
ELADÓ
(10376)

tűzifa.

Tel.

0752-576-831.

ELADÓ gyalu-satupad (140x90 cm)
– 500 lej, célgyaluk, vésők, szorítók.
Tel. 0770-380-560. (10531-I)
TŰZIFA
(10530)

eladó.

Tel.

0758-548-501.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0748-977768. (10557-I)
ELADÓ székely ruha 6-7 éves
kislánynak, Bocskai-zsinórok és egy
középméretű, égszínkék magyaros ruha.
Tel. 0751-757-635. (10579)
ELADÓ új kalapácsmalom 220 voltos, 3 kW-os villanymotorral és asztallal – 1200 lej; új asztalos körfűrész
asztallal, stellel és 220 voltos, 2,2 kWos motorral – 700 lej. Tel. 0755-174136. (10581-I)
ELADÓ héjatlan tökmag, valamint
kukoricafejtő gép. Tel. 0747-480-255.
(10602)
ELADÓK csempekályhák, öntvény
fürdőkád, Dacia 1300 személygépkocsi 94.000 km-ben. Tel. 0365/446207. (10621-I)
ELADÓ Megane Coupe 1,4 benzines, 2000; Fiat Palio Weekend 1,2
benzines, 1998-as, nagyon jó állapotban. Tel. 00-49-151-6328-3298.
(10631-I)
ELADÓ két darab boroshordó: 150 literes
és 1.200 literes. Tel. 0265/245-623.
(10658)
ELADÓ búza nagy mennyiségben. Tel.
0737-508-077. (10661)
ELADÓ Gorenje kombi hűtő, 185 cm
magas, új állapotban, garanciával, 3 éves,
2 motoros, féláron; egy 120 cm3-es ATV
megkímélt, jó állapotban, 350 euró,
alkudható; 1700 darab zománcozott
hódfarkú cserép, 0,70 lej/darab. Tel.
0744-615-172. (10637)

ELADÓ működőképes Singer varrógép, akár régiségnek is. Tel.
0766-527-101, 16-21 óra között.
(10667-I)
KUKORICÁT cserélek búzára. Tel. 0753787-895. (10651)
HÉJAS diót vásárolunk. Tel. 0752556-343. (10655-I)
ELADÓ 4 db nyári Dacia-gumi felnire
szerelve. Tel. 0744-849-816. (10668-I)

LAKÁS

ELADÓ ház Panitban, a 124. szám alatt,
telekkel. Érdeklődni a 0752-164-084-es
telefonszámon vagy a helyszínen.
(10252)
ELADÓ ház 25 ár kerttel. Tel. 0265/261023. (10385)
BACKAMADARASON, az Állomás
utca 70. sz. alatt ingatlan eladó. Érdeklődni: 0731-197-292, 00-36-706060-180. (sz.-I)
ELADÓ garzon a Kárpátok sétányon,
harmadik emeleten. Tel. 0770-128307. (-I)
ELADÓ 2 szobás tömbházlakás saját
hőközponttal, fali- és járócsempe, termopán ablakok és fémajtó. Érdeklődni
10-20
óra
között
a
0754-323-475-ös
telefonszámon.
(10492-I)
KIADÓ 2 szoba-összkomfortos, földszinti tömbházlakás Marosvásárhelyen, a Busuiocului utca 7/A/1. szám
alatt. Komolyságot kérek. Tel. 0742088-262. (10499-I)
ELADÓ közös udvaron egyszoba-összkomfort. Érdeklődni a 0749-125-718-as
telefonszámon hétfőtől péntekig. (10551)
MAROSVÁSÁRHELYEN, a Kárpátok
sétányon levő kilencemeletes tömbház 7. emeletén másfél szobás, 34
m2-es garzon eladó. Ára 38.000 euró.
Tel. 0745-330-565, 0755-911-482.
(10487-I)
ELADÓ ház Marosszentannán. Érdeklődni a 0741-567-907-es telefonszámon, 17 óra után. (10534-I)
KIADÓ az Orvosi Egyetem mellett
különálló egyszoba-összkomfort bútorozva, internet, teljes felszereléssel.
Tel. 0265/218-303. (10584-I)
ELADÓ
2
szobás,
II.
emeleti
tömbházlakás a Tudorban, a Fortuna
közelében. Irányár 58.000 euró. Tel.
0754-816-158. (1982-I)
ELADÓ 2 szoba-összkomfortos ház 5600
m2-es telken, amiből 30 ár lucernával van
bevetve (beépíthető terület) Harcó falu
központjában, a várostól 15 km-re. Tel.
0752-233-853. (10623)
KIADÓ szoba lány részére. Tel. 0754751-829. (10624-I)
LAKÁST és garzont vásárolok készpénzzel. Tel. 0745-423-310. (10629)
KIADÓ bútorozott garzon a Kárpátok
sétányon diák, egyetemista, rezidens
részére. Tel. 0744-262-670. (10630-I)
ELADÓ ház 25 km-re Marosvásárhelytől. Tel. 0734-123-877. (20558-I)
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TÁRSKERESÉS
KERESEM

a

hozzám

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cse-

illő

párom

megbízható, jóképű, sportos, keresztény

répforgatást, régi tető javítását, csa-

tornajavítást.

kedvezmény.

Tel.

Nyugdíjasoknak

0748-901-446.

úriember személyében, aki szereti az

(10231-I)

Én 63 éves hölgy vagyok, aki nagyon

ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjaví-

gyöngédséget. Kizárólag kézzel írott,

tornapucolást. Tel. 0720-817-490.

életet, zenét és mindent, ami szép és jó.
igényli

a

szeretetet,

megértést,

egész nagyságú fényképes levelet várok

„Szeretet” jeligére a szerkesztőségbe.
(10614)

MINDENFÉLE

NYUGDÍJASOKNAK 16%-os kedtornakészítést,

lefolyókészítést,

festést, vakolást. Tel. 0726-638-909,

szítőt tartok egyetemre, érettségire.

Tel. 0742-666-631. (10656-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyöharmonikaajtókat,

(10232-I)

vezménnyel vállalok tetőjavítást, csa-

BIOLÓGIÁBÓL alapos, komoly felké-

ket,

tást, Lindab lemezzel tetőfedést, csa-

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(9701)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-

GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,

porszívók javítását vállaljuk az ügyfél

lakásán, bárhol Maros megyében.

János. (10548)

NYUGDÍJAS FÉRFIAKAT keresek

ügynöki tevékenységre. Tel. 0744-

843-857. (20546-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel

vállal háztetőkészítést, tetőfedést Linkülső

és

belső

munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-

pukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-

747, 0765-171-867. (10435-I)
BELGYÓGYÁSZATI

RENDELÉS:

dr. prof. INCZE, Marosvásárhely,
Tudor Vladimirescu u. 21/A. Előjegy-

zés a 0265/265-112-es telefonszá-

mon. (10608-I)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628-

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

KŐMŰVESMUNKÁT, festést vállalok.

0745-560-092. (1948-I)

mélyzettel. Tel. 0749-543-104. (1778-I)

MAROSVÁSÁRHELYEN két aranyos,
barátságos, gazdátlan kiskutya szerető

gazdit keres. Érdeklődni lehet a 0747966-495-ös telefonszámon. (10592)

ASSZISZTENSNŐ
megegyezéssel.
(10611)

Tel.

segít

időst

0758-790-085.

10% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk

VÁLLALOK tetőjavítást, „lindabozást” és

tetőjavítást, tetőkészítést, vakolást,

(10151)

kást, csatornatakarítást, szigetelést,

Tel.

0751-847-346.

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (10181)

FIGYELEM! Amíg nem késő, megjavítok

ajtó- és ablakzárakat. Ami nem jó,
kicserélem
(10241)

újjal.

Tel.

0743-211-281.

meszelést, padló- és falicsempe-lera-

GARÁZS kiadó a November 7-ben.

Tel. 0749-335-084. (10650-I)

KIADÓ 2000 m -es telek Koronkán,
2

az E60-as út mellett. Tel. 0734-123877. (20558-I)

VÁLLALUNK tetőszigetelést, garázs-

teraszt, elvégzünk bármilyen kicsi ja-

Tel. 0743-618-971. (10663-I)

vítást. 15% kedvezmény nyugdíja-

soknak. Tel. 0758-639-258. (10523-I)
TETŐBÁDOGOS

vállal

tetőkészítést

Lindab lemezből, cserépből, lécekkel,

fóliával. Teraszt készítünk fából és vasból.

Bármilyen más munkát is vállalunk. Tel.
0748-669-239, Misi. (10524)
PARKETTCSISZOLÁST

vállalok.

Tel. 0747-346-252. (10501-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést Lindab
lemezből, ácsmunkát, teraszkészí-

tést, tetőjavítást, csatornajavítást,

csatornatakarítást, cserépforgatást.
Tel. 0747-871-270. (10485-I)

VÁLLALOK bármilyen hegesztési
munkát, tetőfedést, cserepezést, Lin-

dab-lemez-felszerelést, külső-belső

munkát. Tel. 0736-538-198. (10274-I)

TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Tel.
0740-527-205. (10526)

Fájdalommal
emlékezünk
SZOMBATFALVI JÓZSEFRE, aki
szeptember 29-én kilenc éve eltávozott az élők sorából. Bár múlnak az évek, Te már nem vagy
velünk, de tovább élsz szívünkben és szüntelen Rád emlékezünk.
Nyugodj
békében!
Szeretteid. (10633-I)

Kit őriz a szívünk, nem hal meg
soha,
kit lelkünkben érzünk, nem hagy
el soha.
Nem múlik el nap most sem nélküled, szívünkben örökre ott van
a Te helyed.
Fájó szívvel emlékezünk id.
ASZALOS GÉZÁRA halálának 4.
évfordulóján. Szerettei. (10615-I)

glettolást. Tel. 0755-300-058.(10649-I)

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-

répből vagy lemezből, készítünk fából

Kegyelettel emlékezünk a szentháromsági FAZAKAS AMÁLIÁRA
szül. Péterfi halálának 19. évfordulóján. Emléke mindig szívünkben él. Szerettei. (10591-I)

139. (10609)

Tel. 0754-321-542. (10609)

Szomorú

szívvel

Szomorú szívvel emlékezünk október
1-jén
id.
ASZALOS
GÉZÁRA halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Fia, Géza és
családja. (10615-I)

drága jó szüleinkre, a szőkefalvi
IRMÁRA,

a

magyarsárosi

KÖPECZI JÁNOSRA és KÖPECZI
ZSUZSANNÁRA, valamint hú-

gomra, SZÉKELY ANNÁRA szül.
Köpeczi. Emlékük legyen áldott,

nyugalmuk csendes! Éva és Jani.

(10565-I)

Kegyelettel emlékezünk FODOR

IMRÉRE, Marosvásárhely volt
polgármesterére halálának 3. év-

fordulóján, szeptember 29-én.
Szerettei. (10622-I)

Fájó szívvel emlékezünk id.
ASZALOS GÉZÁRA halálának 4.
évfordulóján. Emlékét őrzi fia,
Laci és menye, Moni. (10615-I)

emlékezünk

SZABÓ JÓZSEFRE és SZABÓ

28-án a dicsői születésű PÁL JÁNOSRA
halálának 10. évfordulóján. Nyugodj békében, legyen csendes pihenésed!

Emlékét őrzi felesége, két fia, lánya, veje,
két unokája és testvérei. (10618)

Szomorú szívvel emlékezünk e

nek szerető szíve négy éve dobbant utoljára.

Szép emléked szívünkben örökké

Küzdöttél, de már nem lehetett,
búcsúztál volna, de erőd nem engedte, csak a szíved súgta: isten
veletek! Könnyes az út, amely sírodhoz vezet, a Jóisten őrködjön
pihenésed felett. Két kezed munkáját mindenhol látjuk, áldott,
szép emléked szívünkbe zárjuk.
Egy éve könnyezik a szemünk és
összetört szívvel emlékezünk október 1-jén a drága férjre, édesapára,
nagytatára,
apósra,
SZABÓ KÁLMÁNRA. Emlékét
őrzi felesége, lánya, fia, veje,
menye, unokái, a rokonság. Emléked legyen áldott, nyugalmad
csendes, kicsi Tata! (10612)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

drága, szeretett édesanyánk, az

iklandi születésű

HORVÁTH IBOLYA
szül. Nagy

élni fog. Emléked legyen áldott,

2018. szeptember 26-án eltávo-

lesége, fiai, menye és unokái.

2018. szeptember 28-án 14 óra-

nyugalmad csendes! Bánatos fe-

(10647-I)

zott szerettei közül. Temetése

kor lesz a vásárhelyi református

temetőben.

Ezúton búcsúzik tőle fia, lánya és

Nem szűnik meg lelkünk gyásza
érted. Bánatos szívvel emléke-

zünk a székelyvajai születésű id.

MENYHÁRT MÁRTON vásárhelyi

lakosra, az IMF-kantin volt mé-

szárosára halálának 9. évfordulóján.

Emléke

legyen

áldott,

nyugalma csendes! Fia és csa-

ládja, lánya és családja, felesége,
Klári és szerettei. (10646-I)

azok családja, unokái, rokonai,

ismerősei. Nyugodjál békében,

drága édesanyánk! (10648-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett, drága

édesanya,

nagymama, sógornő, unokatest-

vér, rokon, szomszéd és isme-

rős,

özv. ELEK JÁNOSNÉ

szül. RÁDULY ROZÁLIA
nyugalmazott tanítónő

2018. szeptember 26-án életének

87. évében elhunyt. Drága halot-

„Az igazak emlékezete áldott.”

tunktól szeptember 28-án, pénte-

Fájó szívvel, örök szeretettel em-

búcsút a dicsőszentmártoni ra-

(Péld. 10,7)

lékezünk

és

emlékeztetünk

IZSÁK ZSIGMONDRA halálának

10.

évfordulóján

és

IZSÁK

ILDIKÓRA halálának 17. évfordu-

lóján. A lényükből áradt szeretet

és jóság velünk marad. Áldott le-

szigetelést bitumennel, kátránnyal.

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk szeptember

dátumon KEDEI JÓZSEFRE, aki-

dab cserépből, tetőszigetelést, cse-

répforgatást,

Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,

csatornakészítést.

Nem halnak meg, kik szívünkben
élnek, hiába szállnak, repülnek az
évek.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan
jó várni, hazudni a szívnek, hogy
ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon
szerettünk, hiányzol nekünk.
Soha nem feledjük vejünket, a
budapesti
dr.
GRESPIK
LÁSZLÓT. Emléked örökre szívünkbe zárjuk. A Köpeczi család
Dicsőből. (10565-I)
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gyen mindenki, aki emléküket

szeretettel, kegyelettel őrzi. Szeretteik. (10653-I)

ELHALÁLOZÁS

ken 12 órakor veszünk végső

vatalozóban, református szertar-

tás szerint, és a nagyernyei

sírkertbe helyezzük örök nyugalomra. Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes!

A gyászoló család. (Hsz.-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett

feleség,

édesanya,

nagymama, testvér, rokon és jó
szomszéd,

LÁSZLÓ ILONA GABRIELLA
született Fogarasi

életének 72. évében rövid szen-

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

vedés után szeptember 27-én el-

nagymama, anyós, dédmama és

29-én 12 órakor lesz a marosvá-

datjuk, hogy a drága édesanya,
szomszéd,

LÁSZLÓ ILONA

életének 90. évében csendesen
megpihent. Temetése szeptem-

ber 29-én, szombaton 13 órakor

lesz a marosszentgyörgyi új te-

metőben. Nyugodjon békében!

Búcsúzik fia, Jani, menye, Ildikó,
unokái: Iza és Gyöngyi férjükkel,
valamint dédunokái: Marci és

Ádám. (10645-I)

Mély fájdalommal, de a feltáma-

dásba vetett hittel tudatjuk, hogy
ASZALÓS SÁNDOR
minorita szerzetes

2018. szeptember 20-án életének

49. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetésének idő-

pontját majd később közöljük.

A gyászoló család. (10652-I)

hunyt.

Temetése

szeptember

sárhelyi református temetőben.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (10659-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük

ki Aszalós Mariskának FIA el-

hunyta alkalmából. A Parân-

gului u. 30. sz. tömbház lakói.
(10644-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki László László Barnának és

családjának FELESÉGE el-

hunyta alkalmából. A MIF

munkaközössége. (20559)
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Október 1.
az idősek világnapja

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala az idős személyek egyesületeivel közösen meghív minden érdeklődőt az Október 1. az idősek világnapja elnevezésű
eseményre. Iratkozni, a helyek függvényében, hétfőtől
péntekig 9–13 óra között lehet:
• a Nyugdíjasok Egyesülete Maros megyei székhelyén,
a Bolyai utca 36. szám alatt;
• a Nyugdíjasok Önsegélyző Egyesületénél, Bolyai utca
36. szám;
• a Nyugdíjasok Ligájánál, a Cuza Vodă utca 22. szám
alatt.
A feliratkozásnál a személyazonosságit és a nyugdíjszelvényt (eredeti és másolat) szükséges felmutatni, részvételi díj 15 lej. Az esemény napján 15 órától a város
nagyobb negyedeiből buszok viszik a helyszínre, majd 22
órakor vissza is szállítják a résztvevőket.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
minden érdeklődőt szeretettel vár!

A Népújság hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.

