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Villámtáncban találkoztak

Hivatásos néptáncegyüttesek együttléte

Minőségi olvasnivaló
jelképes áron

Mintha egy derűs mesevilágból érkezett volna az a könyvekkel teli, zöld
szekér – a Betyár No 7 –, amelyre tegnap a marosvásárhelyi Színház téren
figyelhettek fel a járókelők.

____________2.
Negyven éve
választották meg
II. János Pált,
„a remény pápáját”

A néptáncot hivatásként megélő tömeg
teremtett különleges hangulatot tegnap délután a Színház téren. A XIV. Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek
Találkozója a részt vevő öt együttes táncos villámcsődületével indult.

Nagy Székely Ildikó

A találkozó vendéglátói szerepét betöltő
Maros Művészegyüttes zenekara pontosan 4
órakor rázendített az ismerős dallamokra, a marosvásárhelyi kultúrakedvelők körében jól ismert
társulat pedig ragyogó arccal kezdte ropni a vajdaszentiványi táncot. A következő pillanatban a
négy vendégegyüttes is bekapcsolódott a fergeteges produkcióba, amely egyértelműen az együtt
táncolás öröméről szólt. A részben spontánul for-

málódó közönség láttán bizton állíthatjuk, hogy
a nyolcperces produkció sok „gyanútlan” arra járónak is kellemes meglepetést okozott.
Tegnap este fotókiállítással folytatódott a találkozó a Nemzeti Színház előcsarnokában, a
marosvásárhelyi Marx József Fotóklubnak a
Maros Művészegyüttes előadásairól készült fényképeit lehetett megtekinteni. A tárlatnyitóra viszszatérünk. A nap a házigazda társulat előadásával,
a Kicsi Svejk háborúja című táncszínházi produkcióval zárult. Ma és holnap a vendégegyüttesek
mutatják be előadásaikat. Ma déli 12 órakor a Háromszék Táncegyüttes a Szerencsekrajcár című
mesejátékot viszi színre a Nemzeti Színházban,
18 órakor az Udvarhely Néptáncműhely Kiáltó
szó című, Kós Károly emléke előtt tisztelgő előadása látható. Szombaton 12 órakor a Nagyvárad

Fotó: Nagy Tibor

Táncegyüttes a VanMese című produkciót mutatja be, 18 órakor a Hargita Székely Nemzeti
Néptáncegyüttes Örökség című előadásával lép
közönség elé. A déli és esti előadások között további érdekességekre is sor kerül, ma 17.30-kor
Zsuzska folksufnija címmel autentikus népviseleti
kiállítás nyílik a színház előcsarnokában, szombaton 17 órakor a Hagyományok Háza illetékesei
adatbázisuk használatáról tartanak igen hasznosnak ígérkező, nyilvános előadást. A táncegyüttesek
számos
műhelymunkán,
szakmai
megbeszélésen vesznek részt a négy nap alatt, vasárnap 18 órakor pedig, amennyiben az időjárás
megengedi, újra együtt táncolnak a Színház téren.
A hivatásos néptáncosok találkozója a 19 órakor
kezdődő gálaműsorral zárul, amikor ismét közönség elé lép az öt együttes.

Negyven éve választották meg „a remény pápáját”, II. János Pált; megjelenése Szent Péter trónusán nemcsak a
lelkipásztori tevékenység korszerűsítésében jelzett fordulópontot, hanem
fontos tényezőnek bizonyult a keletés közép-európai társadalmakat nyomasztó kommunista rezsim bukásában is.

____________5.
Periprava

Periprava napjainkban mintegy kétszáz állandó lakosú falu, ami az utóbbi
időben folyamatosan csökken. Lakói
többnyire lipovánok, óhitű orosz nemzetiségűek. Jelenleg a faluban egyetlen értelmiségi él, Fănel Danilov
tanító, aki 61 esztendejével lassan, de
biztosan közeledik a nyugdíjas éveihez. Az amúgy kiterjedt iskolaépületben mára már csak két termet
használnak: az óvodában, valamint az
összevont elemi osztályban folyik az
oktatás – románul.

____________15.

A szkepticizmus
árnyalatai

Benedek István

Az Európai Parlament felkérésére közvéleménykutatás zajlott, amelynek az eredményeit szerdán
tették közzé. Eszerint szép hazánk lakóinak többsége
már nem látja jónak uniós tagságunkat. De olyan
dolgokról is kérdezték a választókat, amire a szűkszavú hírügynökségi jelentés már nem tért ki, és
ezek az érdekesebbek.
Az EU-szkepticizmus romániai verziója elsőre
eléggé furcsa, hiszen annak ellenére, hogy már
többségben vannak az uniós tagságunkat negatívan
értékelők, azért adott esetben egy népszavazáson
kétharmados többség voksolna a bent maradás mellett. Így csapódik le a közvéleményben az, amikor a
több mint egy évtizedes uniós tagságból elsősorban
a mozgás- és munkavállalási szabadság „áldásait”
élvezhetjük. Vagyis nem olyan jó dolog ez az unió,
de mégis jobb bent, mint kívül, mert ha hirtelenjében hazatoloncolnák azt a néhány millió embert,
akik a barakk gazdagabb felén keresik a kenyérrevalót, komoly gondok lennének.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 44 perckor,
lenyugszik
18 óra 29 perckor.
Az év 292. napja,
hátravan 73 nap.

Ma NÁNDOR,
holnap VENDEL napja.
VENDEL: német eredetű, jelentése: a vandálok népéhez
tartozó.

IDŐJÁRÁS

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 210C
min. 70C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. október 18.
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4,6658

4,0493

1,4494

159,3087

Vályi Gyula-emlékműsor
és kopjafaavatás

A világhírű matematikusra, Vályi Gyulára emlékeznek halálának 105. évfordulója alkalmából. A rendezvényre október 20-án 10 órától kerül sor a Vályi Gyula Matematikai
Társaság szervezésében a marosvásárhelyi Bolyai Farkas
Elméleti Líceum dísztermében, ahol dr. Weszely Tibor Vályi
Gyula és Marosvásárhely címmel tart előadást. Erős Csaba
a Vályi család szerepét méltatja a XIX. századi Marosvásárhelyen. Bemutatják dr. Oláh-Gál Róbert Kiegészítések
Vályi Gyula életművéhez című könyvét. Sebestyén Júlia, a
Vályi Gyula Matematikai Társaság tiszteletbeli elnöke Vályi
Gyula emlékének ápolásáról értekezik, majd a társaság elnöke, dr. Domokos József, a társaság tevékenységét ismerteti. Az ünnepi műsort Kilyén Ilka színművész
moderálja. A rendezvény az emlékműnél koszorúzással
folytatódik, majd a református temetőben leleplezik a Vályi
Gyula szülei sírjánál állított kopjafát.

Jótékonysági szüreti bál

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius egyházközség október 27-én, szombaton 18 órai kezdettel jótékonysági szüreti bált szervez a Kék Gyöngy (Blue Pearl) vendéglőben.
Belépti díj egy személynek 50 lej, amely magában foglalja
a vacsorát és az élő zenét. A jó hangulatról Ábrám Tibor és
zenekara, valamint Buta Árpád énekművész gondoskodik.
A bál bevételét az egyházközség lelkészi lakásának felújítására fordítják. Iratkozni a marosvásárhelyi unitárius egyházközségek lelkészi hivatalaiban, érdeklődni a
0365-449315-ös telefonszámon lehet hétköznap 9–13 óra
között.

Virágkiállítás a Rózsák terén

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala október 27. – november 8. között eladással egybekötött virágkiállítást szervez a Rózsák terén, a virágóra környékén. Ezúton felkérik
a helyi és megyei virágtermesztőket, hogy virágokkal és
szezonális virágkompozíciókkal vegyenek részt a rendezvényen. A részvételi kérelmeket legkésőbb október 23-án,
kedden lehet benyújtani az intézmény Győzelem tér 3.
szám alatti székhelyén, a 13-as irodában, a lakossági tájékoztatási irodában.

Hit és Fény-találkozó
Marosszentgyörgyön

Október 20-án, szombaton délután 4 órától a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében találkozót tart a marosszentgyörgyi, marosvásárhelyi és nagyernyei Hit és Fény
közösség.

Tökfesztivál a nyugdíjasoknál

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fiókja szervezésében november 15-én tökfesztiválra kerül
sor a tagok számára. Feliratkozni keddtől péntekig 10–13
óra között lehet az egyesület marosvásárhelyi, Bolyai utca
36. szám alatti székhelyén, az emeleten.

Szünetel a gázszolgáltatás Jedden

A gázhálózaton végzendő munkálatok miatt október 19-én,
ma 9 órától körülbelül 16 óráig – az Orizont negyed kivételével – szünetel a gázszolgáltatás Jedden. Az E.ON gázszolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy minden gázcsapot
zárjanak el, s a szolgáltatás újraindítását követően fél órán
át ellenőrizzék az égőket.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Minőségi olvasnivaló jelképes áron

Szekérnyi könyv a Színház téren

gyott kiadványokhoz. Így akinek nincs 60, 70, 90 leje egy
szakkönyvre vagy bibliára, nálunk öt lejért megvásárolhatja. Nagyon jó állapotban levő kiadványokat forgalmazunk, amelyek minden célcsoportot megszólítanak magyar
és román nyelven egyaránt. Vannak mesés- és ifjúsági
könyveink, magyar, román és világirodalmi regényeink,
szakkönyveink, szakácskönyveink, történelmi tárgyú és
szórakoztató jellegű kiadványaink, útikönyveink. Kötelező
házi olvasmányok, klasszikus és kortárs szerzők művei is
szerepelnek a kínálatban, erre a szekér négy oldalán lévő
matricákkal is felhívjuk a figyelmet.
– Hogyan gyűlt be a szekérnyi könyv?
Nagy Székely Ildikó
– A kiadványokat adományként kapta, illetve hagyaték– A magyarországi Könyvmentők – Könyvszolgálat Kul- felvásárlás révén szerezte meg az egyesület. Ezt a gyakorturális Egyesület öt évvel ezelőtt indította el ezt a projektet. latot Marosvásárhelyen is folytatnánk, szívesen vesszük a
A cél az volt, hogy minden városban megjelenjen egy ilyen, könyvadományokat, és vásárolunk is könyveket. Minderről
minőségi könyveket tartalmazó társzekér, amelyről jelké- itt, a Színház téren tájékozódhatnak bővebben az érintettek.
– Milyen program szerint működik a könyvszekér?
pes áron lehet olvasni-, ajándékoznivalót vásárolni. A prog– Egy hónapra kaptunk engedélyt a főtéri tartózkodásra,
ram idén augusztusban terjedt ki Erdélyre,
Szatmárnémetiben kapott helyet az első szekér. Törekvé- ezt követően valószínűleg a lakótelepeken, a Kövesdomsünk a közhasznú könyvterjesztés, pontosabban az, hogy a bon, a Tudor negyedben lehet majd megtalálni a szekeret.
kis jövedelmű társadalmi kategóriába tartozók – például az Erről majd időben hírt adunk. Ami a nyitvatartást illeti, regegyetemisták, a nyugdíjasok – is hozzáférhessenek a vá- gel 9 órától este 8-9-ig leszünk kint. Esős időben, nagy hidegben természetesen zárva lesz a szekér.
– Mire utal a könyvszekér felső részén olvasható név és szám?
– Az egyesület hagyományosan minden
szekérnek ad nevet, így lett a marosvásárhelyi
Betyár No 7.
– Hogyan fogadták a kezdeményezést Szatmárnémetiben?
– Rendkívül kedvezően. Az első hónapban
több mint 4000 könyvet sikerült értékesítenünk. Reméljük, Marosvásárhelyen is hasonló lesz a fogadtatás.
Úgy tűnt, erre minden esély megvan, beszélgetésünk alatt ugyanis egyre többen álltak
meg a zöldre festett szekér előtt. Több idősebb könyvbarát és egy kisgyermekes édesanya is érdeklődött a nyitás időpontjáról,
illetve egy iskolai osztály is szemügyre vette
a könyvszekeret, amely november közepéig
Fotó: Nagy Tibor
várja a Színház téren a minőségi olvasmányra
vágyókat.
Mintha egy derűs mesevilágból érkezett volna az
a könyvekkel teli, zöld szekér – a Betyár No 7 –,
amelyre tegnap a marosvásárhelyi Színház téren
figyelhettek fel a járókelők. A délelőtti órákban
még csak az ablakon keresztül lehetett „szemeződni” a kiadványokkal, amelyek között korosztálytól és érdeklődéstől függetlenül mindenki
találhat kedvére való olvasnivalót. A délutáni megnyitó előtt a kezdeményezésről Csíki Eduárd marosvásárhelyi egyetemistával, a program helyi
terjesztéséért felelős menedzserrel beszélgettünk.

Hétvégi sportműsor

LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának
9. fordulójában a Maros megyei csapatok a
következő program szerint játszanak: ma
15 órától: Marosvásárhelyi MSE – FK
Csíkszereda (Trans-Sil stadion), Dési Unirea – Szászrégeni Avântul; szombaton 15
órától: Radnót SK – Tasnádi Unirea.
A Maros megyei 4. liga elitcsoportjának
8. fordulójában a következő program
szerint játszanak: Ákosfalva – Nagysármás, Marosvásárhelyi Atletic – Nyárádtői Viitorul (marosszentkirályi pálya),
Nyárádszereda – Marosludas, Marosoroszfalu – Segesvári CSM, Szováta –
Kutyfalva, Nyárádtői Unirea – Marosszentkirály-Náznánfalva. Valamennyi mérkőzés
szombaton délelőtt 11 órától kezdődik. Tegnap lapzárta után fejeződött be ugyanakkor
a Dános – Marosvásárhelyi CSM találkozó.
A női 2. liga I. csoportjának 5. fordulójában,
szombaton 11-től, a nagyadorjáni Dorman
sportbázison: Marosvásárhelyi Ladies – Atletic Onix Râmnicu Sărat.

A futsal 2. liga 5. fordulójában, vasárnap
19 órától: Marosvásárhelyi CSM –
Gyergyószentmiklósi Inter (ligeti sportcsarnok).
KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga
C értékcsoportjának 3. fordulójában, ma
20.30 órától: Bukaresti Agronomia –
Marosvásárhelyi CSM.
A női Nemzeti Liga B értékcsoportjának
4. fordulójában, szombaton 13 órától:
Nagyváradi Universitatea CSM – Marosvásárhelyi CSM.
MOTORSPORT. Harminc év szünet
után ismét hivatalos motokrosszverseny
lesz Maros megyében, a Marosvásárhelyi Motor Tehnic Motorklub szervezésében. A kétnapos rendezvény első
programját, a FRM-kupát október 20-án,
a Fărcaş Claudiu emlékére tartott Barátságkupát pedig október 21-én tartják, a nyárádtői motokrosszpályán rendezik.
Mindkét nap programja: 8.00-10.00: iratkozás; 10.30-13.20: hivatalos edzés;
13.30: a verseny kezdete; 17.30: díjkiosztó.

A labdarúgó 1. liga
12. fordulójának televíziós
közvetítési rendje

Október 19., péntek:
18.00 óra: Voluntari FC – Concordia Chiajna
21.00 óra: Kolozsvári CFR – Jászvásári
Politehnica CSM
Október 20., szombat:
16.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt –
Gyurgyevói Astra
21.00 óra: Konstancai Viitorul – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
Október 21., vasárnap:
18.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Botoşani FC
21.00 óra: USK Craiova – Bukaresti FCSB
Október 22., hétfő:
21.00 óra: Bukaresti Dinamo – Dunărea
Călăraşi
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a
DigiSport, a Telekom Sport és a Look
Sport/Plus.

Mérlegen az EP-képviselők munkája

Sógor Csaba és Winkler Gyula, az RMDSZ EP-képvi- munkájukról és a jövőbeni prioritásokról. A műsorból az is
selői a Mérlegen című műsor különkiadásának meghívott- kiderül, hogy mindketten újabb képviselői mandátumot
jai. Velük beszélget Jakab Orsolya műsorvezető a vállalnak jövőre. Mérlegen extra – pénteken 20 órától.

RENDEZVÉNYEK

Jubileumi ünnepség

A segesvári Gaudeamus Alapítvány és a Kikerics Kulturális Egyesület idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
Ebből az alkalomból az alapítvány és az egyesület október 26–28-a között közös ünnepi rendezvénysorozatot
szervez. A jubileumi találkozó a segesvári Gaudeamus
Házban kezdődik október 27-én 11 órától.

Biblianap

A Katolikus Magyar Bibliatársulat főegyházmegyei biblianapot szervez Gyulafehérváron (a Római Katolikus Teo-

lógiai Líceum kápolnájában) október 27-én, szombaton
10-19 óra között. Téma: „Barátaimnak mondalak benneteket…” (Jn. 15,15). Bejelentkezni október 21-ig
Benczédi Katalinnál lehet: tel. 0745-593-390, benczedikati@hotmail.com. Igény szerint autóbusz indul Marosvásárhelyről.

Tudatos lelki élet

Október 20-án, szombaton 18 órától Marosvásárhelyen, a
Grigorescu utca 15. szám alatti Ifjúsági Házban dr. Fülöp
S. Gunagriha, Sri Chinmoy spirituális mester tanítványa
tart előadást a meditációról, a belső béke gyakorlati megvalósításáról. A belépés díjtalan.

2018. október 19., péntek _______________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Transylvanianow:
ahol a tegnap találkozik a holnappal

Elindult a www.transylvanianow.com: rólunk szól,
és tartalmazza a legjobb dolgokat Erdélyből. Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök a Digitális Székelyföld Konferencián indította be az új portált, amely
szerves része az RMDSZ nemzetközi kommunikációjának. Az oldalról kiderül: Erdélyben a tegnap találkozik a holnappal, a hagyományok az
innovációval, ezt pedig külföldi döntéshozóknak,
érdeklődőknek is érdemes megmutatni.

Nagyon sok sztori létezik, de nincs egy egységes történet
Erdélyről – kezdte előadását Porcsalmi Bálint, az RMDSZ
ügyvezető elnöke a 6. Digitális Székelyföld Konferencián,
ahol a www.transylvanianow.com portál létrejöttének szükségességéről beszélt. „Örülök, hogy itt mutatjuk be az oldalt,
mert ez a konferencia a jelenről, de elsősorban a jövőről, az
innovációról, a tudásról szól, sok olyan sikertörténetről, amelyekről gyakran mi sem értesülünk. Ezeket mind szeretnénk
bemutatni” – magyarázta.
A transylvanianow.com nemcsak egy weboldal, hanem egy
egész digitális ökoszisztéma lesz, facebook-profillal, instagrammal, twitterrel, levelezőlistákkal, eseményekkel, PR-tevékenységekkel, pontosan azért, hogy egy külföldinek ne csak
Drakula jusson eszébe, amikor Erdélyről hall. „A kihívás,
hogy megváltoztassuk az eddig kialakult percepciót. Hosszú
távú, folyamatos munka ez: el akarjuk érni, hogy ne Ceauşescu ugorjon be egy külföldinek, hanem inkább Károly her-

ceg, aki szereti ezt a vidéket, ne a siralmas árvaházak, hanem
a modern inkubátorházak, ne a konfliktusok és egy újabb Koszovó jusson az emberek eszébe, hanem gondoljanak úgy Erdélyre, mint egy fejlődő régióra, egy új Dél-Tirolra” –
fogalmazott.
Az ügyvezető elnök elmondta, az oldalt eredetileg politikai
kommunikációs platformként képzelték el, ami az erdélyi
magyarok szempontjából fontos ügyekre koncentrál, és jól
megírt anyagok révén próbálja ezeket eljuttatni amerikai,
európai döntéshozókhoz. „Amikor elkezdtük összeírni, melyek a legfontosabb ügyeink, legyen szó anyanyelvhasználatról, oktatásról, nemzeti szimbólumok használatáról,
hamar rájöttünk, hogy ezeket először kereteznünk kell, hogy
azok is megértsék, akik nem tudnak semmit Erdélyről. Ha
azt akarjuk, hogy a fontos ügyeinkhez szövetségeseket szerezzünk, nem a panaszkodással kell kezdenünk, hanem meg
kell mutatnunk Erdély jó oldalát is: a tudást, az innovációt,
a sikereket, a vagány dolgokat a mi otthonunkban” – mutatott rá. Felhívta a figyelmet: az oldalt nyílt felületként képzelik el, amelyhez bárki hozzájárulhat ötletekkel,
javaslatokkal, majd kérte a résztvevők segítségét, hogy népszerűsítsék a portált, valahányszor külföldön járnak vagy
külföldiekkel találkoznak. A weboldalt több erdélyi újságíró,
blogger, véleményformáló szerkeszti, és az Eurotrans Alapítvány működteti, a Bethlen Gábor Alap támogatásával.
(közlemény)

Szenátori iroda nyílt Gyulakután

November 24-én Gyergyószentmiklóson

Az emberközeli politizálás jegyében nyílt szenátori iroda tegnap
Gyulakután. Császár Károly Zsolt
Maros megyei szenátor a megnyitón hangsúlyozta, hogy a vidéki jelenlét mandátuma igen lényeges
szempontja.
A havi egy alkalommal sorra kerülő fogadóórákon a környékbelieknek lehetőségük lesz tanácsért
fordulni közvetlenül a szövetség
szenátorához. Minden hónap
harmadik csütörtökére lehet bejelentkezni a 0749-210-454-es telefonszámon, az irodát a község
szociális központjában találják.
(közlemény)

Rendkívüli kongresszust tart az MPP

Tegnap sajtótájékoztatón jelentette be Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke és Mezei János
választmányi elnök, hogy, bár
eddig négyévenként tartott országos tanácsot a szervezet, a
sajtótájékoztatót megelőző elnökségi ülésen úgy határoztak,
két év után rendkívüli kongreszszust (országos tanácsot) tartanak.

Mózes Edith

A tanácskozáson az alapszabályzat és
a program módosítása mellett teljes körű
tisztújítást is tartanak. A kongresszust
Gyergyószentmiklóson tartanák november 24-én.
Ráfér a pártra egy „ráncfelvarrás”
Biró Zsolt felvezetőjében elmondta,
hogy mivel a következő két évben négy
választásra is sor kerül, jó elkészíteni a
mérleget. „Tízéves a Magyar Polgári
Párt, tíz év után lehet, hogy ráfér egy
ráncfelvarrás, a választópolgároknak
pedig egyértelműen üzenni kell, hogy az
MPP olyan tényező az erdélyi magyar
politikai palettán, amely komolyan veszi
magát, hiszen csak így kérheti, hogy a
választók is komolyan vegyék. A következő időszakban felkészülés és műhelymunka fog folyni a megyei szervezetek
szintjén.
A struccpolitikát nem lehet
tovább folytatni
Mezei János szerint az MPP életének
fontos pillanatához érkezett, amikor eldöntötték, hogy összehívják az országos
tanácsot, és teljes körű tisztújítást tarta-

szinten hatékonyabban és hatásosabban kellene képviselni és
kiállni a magyarságért. Fontos,
hogy a közösség segélykiáltását meghallva, erőteljesebben
próbáljanak segíteni.
Népújság: – Ezt a hirtelen
jött kongresszust a minap megjelent közlemény hatására hívják össze, hogy a pártelnöki
funkció és a parlamenti képviselői tisztség nem fér össze
egymással?
Biró Zsolt: – Ez a felvetés
nem új keletű. A gondolat már
2016-ban, a parlamenti mandátumok elnyerésekor is felmerült. Nagyon fontosnak tartjuk,
Fotó: Nagy Tibor
hogy az MPP identitását meg
nak. Mint mondta, a következő időben tudjuk őrizni. Meggyőződésem szerint a
olyan vezetőkre van szükség, akiknek parlamenti jelenlét nagyon fontos. Ha
megvan a legitimitásuk, támogatottsá- viszont azt a látszatot keltjük, hogy ezguk és a munkakészségük, ami szüksé- által a párt függetlensége, önállósága
ges ahhoz, hogy egy ilyen nehéz csorbul, biztos, hogy nem jó üzenet azok
időszakban feladatot és politikai vezetést irányába, akik másként gondolkodnak.
vállaljanak, hiszen az erdélyi magyarság A két dolgot nem szabad egymástól eléletében olyan dolgok történnek, ame- választani. Nagyon büszke vagyok arra,
lyekre reagálni kell, nem lehet tovább hogy az elmúlt hat esztendőben az MPP
folytatni a struccpolitikát. Egy „ráncfel- meg tudta teremteni az erdélyi magyar
varrással” megerősödve szeretnénk elin- politikai palettán a verseny és az együttdulni, és a következő idők kihívásaival működés struktúráját, vagyis egyszerre
szembenézni.
tudtunk konstruktívak lenni és együttA Népújság kérdésére, hogy mire működni a magyar kérdések tekintetéutalt pontosan, amikor struccpolitikáról ben, másrészt pedig tudtuk biztosítani a
beszélt, Mezei János azt válaszolta, politikai pluralizmust. Egy 1,2 milliós
hogy amikor olyan atrocitások érik a magyar közösségről van szó, és a politimagyarságot, amelyek elől nem lehet ki- kai pluralizmus olyan érték az erdélyi
térni, akkor szavakkal próbálják enyhí- magyarság számára, amire nagyon kell
teni a helyzetet. Viszont valamilyen vigyáznunk.

Ország – világ
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Érvénytelen volt a referendum

Megerősítette csütörtökön az alkotmánybíróság a
család alkotmányos meghatározásának módosításáról szóló népszavazás eredményét – értesült az
Agerpres hírügynökség a taláros testülethez közel
álló forrásokból. A Központi Választási Iroda (BEC)
által közölt adatok szerint a szavazati joggal rendelkező állampolgárok 21,10 százaléka adta le voksát
az október 6–7-i referendumon. A 2000/3-as törvény
értelmében ahhoz, hogy egy népszavazás érvényes
legyen, a szavazati joggal rendelkező lakosság legalább 30 százalékának a részvételére van szükség.
A referendumon részt vevők közül 3.531.732-en,
azaz 91,56% szavazott az igen és 249.412-en, azaz
6,47% voksolt a nem válaszra. 76.111 szavazat
(1,97%) érvénytelen volt. (Agerpres)

Alapfokon hat évet kapott
az ANAF volt elnöke

Hat év letöltendő börtönbüntetésre ítélte csütörtökön
a bukaresti törvényszék Sorin Blejnart, az adóhatóság (ANAF) volt vezetőjét befolyással való üzérkedés miatt. Az ítélet nem jogerős, megfellebbezhető.
A bírói testület ugyanakkor elrendelte 12.513.894 lej
elkobozását Blejnar vagyonából. Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) ügyészei 2016 decemberében emeltek vádat az ANAF korábbi elnöke,
Sorin Blejnar ellen, befolyással való üzérkedés vádjával. A vádhatóság szerint Blejnarnak 20 százalékos részesedést ígért egy üzletember cserében
azért, hogy gondoskodjon arról, hogy az ő cége kerüljön ki győztesként bizonyos, az adóhatóság által
kiírt közbeszerzési eljárások során. A DNA akkori
közleménye szerint 2011 novembere és 2012 januárja között Sorin Blejnar és az ügybe bevont alárendeltjei összesen 13.172.520 lejhez jutottak egy
általuk ellenőrzött cég révén, amellyel fiktív szerződéseket kötött az üzletember vállalata. Ebből Blejnar
12.513.894 lejt kapott meg. (Agerpres)

Ráfázott az emberre támadó
medve

Baltával fejbe vertek egy medvét, amely megtámadott egy házaspárt csütörtökön a Prahova megyei
Măneciu településen. Az állat belepusztult a sérülésbe. Az egyik sérültet, akit a medve megharapott,
kórházba szállították. A medvetámadás áldozatai
éppen almát szedtek a kertjükben. Az emberek baltával fejbe vágták a medvét, amely hamarosan elpusztult. Daniel Nicolae, a Prahova Megyei
Mentőszolgálat igazgatója elmondta, az egyik áldozat egy 58 éves nő, aki horzsolásokat szenvedett a
jobb vádliján és alkarján, míg a jobb bokáján seb keletkezett. A másik, egy 52 éves férfi, horzsolásokat
szenvedett, őt a helyszínen látták el. A nőt a ploieşti-i
sürgősségi kórházba szállították. (Mediafax)

A szkepticizmus
árnyalatai
(Folytatás az 1. oldalról)

A felmérés kérdéssora is úgy volt összeállítva, hogy
a kérdeztető, azaz a parlament egy kicsit fényezhesse
magát, de az eredménytől a brüsszeli képviselők nem
biztos, hogy örömükben hanyatt vágták magukat, mert
az EP bizalmi indexe uniós szinten 32%-os. A romániai
válaszadók körében ez 43%, de fog még romlani, ha a
balkáni jogreformra uniós atombomba lesz a reakció.
Elvileg pozitív az, hogy nálunk és uniós szinten is
egyre több embert érdekelnek az európai parlamenti választások (az európaiak 51%-át és honfitársaink 57%át, ezek az arányok egy, illetve két százalékponttal
nőttek is az utóbbi fél évben). De azért csak elvileg jó
ez, mert nem biztos, hogy a választói igényekre lesz
megfelelő politikai kínálat. Például nálunk a választók
többségét a gazdasági kérdések érdeklik leginkább, a
gazdasági környezet javítása (53%) és a fiatalok körében jegyzett munkanélküliség csökkentése (44%), csak
ezek után jönnek a sorban a szabadság- és emberi
jogok, meg egyéb kérdéskörök. Tehát a választók érzik,
hogy vannak az uniós tagságnak előnyei, és el is várnák,
hogy az uniós forrásokból elérhető pénzekből az életszínvonalukat javító beruházások történjenek, csakhogy
nem nagyon látni a politikumon azt, hogy erre az
igényre életképes válaszokat talál. Választási programok tekintetében még-még megy ez nekik valahogy, de
a gyakorlati kivitelezés eddig csőd a sokadik hatványon.
És nem a jövő májusi európai parlamenti választásoktól
kezdve fog ez a trend varázsütésszerűen jobbra fordulni.
Ez fogja igazán táplálni e tájakon az EU-szkepticizmust.
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Európa legjobb vállalkozásai
között az olaszteleki
kastélyszálló

Európa legjobb családi vállalkozása díját kapta az olaszteleki Daniel kastélyszállót
működtető Rácz Lilla és Rácz
Attila. A székelyföldi céget
Winkler Gyula EP-képviselő
javaslatára díjazták a SME
Star Awards családi vállalkozás kategóriájában. A díjátadót szerda este tartották
Brüsszelben, az Európai Parlamentben, a székelyföldi vállalkozás elismerését Rácz
Lilla vette át.

Az Európai Néppárt kis- és közepes vállalkozásokat támogató lobbiszervezete, a SME Europe
kezdeményezte a SMA Star Awards
díjakat, kilenc kategóriában osztottak ki tizenegy elismerést. „Nagy
örömömre szolgált, hogy nemcsak
javasolhattam Rácz Attila és Rácz
Lilla úttörőnek számító székelyföldi vállalkozását a díjra, de meg
is kapták az elismerést. A helyi gazdaság erejét a kis- és közepes vállalkozások adják, ezen a területen a
családi vállalkozásoknak különösen
fontos szerepe és nagy hagyománya
is van Európában. Nagy elismerés,
hogy az európai legjobbak közé bekerült egy hazai vállalkozás, megmutatva, hogy a tervezés, a kitartó
munka, az összehangolt cselekvés
meghozza az eredményt, amely
most európai szintű elismerésben is
mérhető” – fogalmazott a díjkiosztót követően Winkler Gyula, aki a
SME Europe első alelnökeként is
tevékenykedik.

A SME Star Awards családi vállalkozás kategóriájának nyertese
csakis olyan cég lehet, amelynek tevékenysége túlmutat a saját területén, és hatással van a közösségre,
ugyanakkor követendő példa lehet
kezdő vállalkozások számára is.
„A Rácz házaspárt a Digitális
Székelyföld kezdeményezés kapcsán ismertem meg, olyan üzletemberekként, akik több lábon állnak,
de mindig igyekeznek szülőföldjük
hasznára is fordítani tudásukat,
szakértelmüket. Az olaszteleki Daniel kastélyszálló nemcsak fontos
idegenforgalmi pontjává vált Erdővidéknek, de a közösségépítés kiemelt helyszíne is lett. Ez a díj annál
is fontosabb, hogy épp idén, a kulturális örökség európai évében
nyerték el az Európa legjobb családi vállalkozása díjat, egy olyan
projekttel, amely az épített örökség
gondos megőrzését, hasznosítását
célozta, bekapcsolva nemcsak az
épületet, de a térséget is a turisztikai, kulturális körforgásba” – mutatott rá az EP-képviselő.
Erdővidék egyik legismertebb
műemlék épületét 1621-ben Daniel
Mihály, Háromszék alkapitánya
építtette a Bethlen Gábor fejedelemtől kapott birtokára. Az épület
2010-ben került Rácz Attila és Rácz
Lilla tulajdonába, akik európai
uniós forrásokból restaurálták és
alakították át szállóvá a kastélyt,
amely Castle Hotel Daniel néven
működik, de amint a tulajdonosok
vallják, nem szállást, hanem élményt kínálnak. (közlemény)

Van is, nincs is hálózat

Ákosfalva polgármestere úgy véli, nem az önkormányzat hibája, hogy a számos megvalósítás
mellett
néhány
infrastrukturális
beruházást illetően nem tudtak előrelépni.
„Nem ülünk ölbe tett kézzel” – mondotta
Osváth Csaba.

Gligor Róbert László

Semmit sem nyert Ákosfalva abból, hogy részese
Marosvásárhely metropolisz övezetének, sőt ez a státus
csak kellemetlen helyzeteket idézett elő, vagy éppen
veszítettek is emiatt, ami a nagyobb infrastrukturális
beruházásokat illeti. A polgármester úgy érzi, meg van
kötve a kezük, és az önkormányzat nem okolható azért,
hogy például a vezeték-infrastruktúra kiépítése még
nem kezdődhetett el a községben.
Ákosfalva is része az Aquainvest fejlesztési társulásnak, amely a vidéki ivóvízellátást hivatott megoldani különböző beruházások révén. Mivel a község
ennek tagja, nem tud külön pályázatokat benyújtani az
ivóvízellátásra, ugyanis a társulás mestertervéhez van
„kötve”. Ugyanebben a helyzetben vannak a többi nyárádmenti közigazgatási egységek is – teszi hozzá. Három
éve lefektették ugyan a nyárádmenti fővezetéket, de még
most sem világos, hogy honnan fogják ellátni a településeket. Eredetileg a Nyárádszereda fölötti gáttól nyerték
volna a vizet, de Osváth Csaba szerint a vízhozam ezt
nem teszi lehetővé. Az is felmerült, hogy a Marosból
pumpáljanak fel vizet Nyárádtőtől Nyárádszereda irányába, de a jelenlegi vezeték ezt nem engedi meg, korszerűsíteni, bővíteni kellene. Ákosfalva előkészített egy
projektet, hogy amint lehetőség adódik, csatlakozzon
a rendszerre, de amíg nem véglegesítik a vízkinyerő
helyet, addig a község nem tud lépni a kérdésben.
Valamivel jobbak a kilátások a szennyvízcsatornarendszer terén, bár még itt sincs semmi kézzelfogható
eredmény. A község elkészíttetett és benyújtott egy
projektet a fejlesztési minisztériumhoz, amely 22 millió lejt kér a községi tisztítóállomás és 20,6 kilométer
vezeték kiépítésére. Ebből első szakaszban megépítenék Ákosfalván, Nyárádszentbenedeken és Harasztkeréken a hálózatot, valamint Ákosfalván a
tisztítóállomást. A választásuk azért esett erre a három
falura, mert ezek teszik ki a község lakosságának mintegy felét, a tisztítót pedig a vasút mellett alakítanák
ki, ahol az önkormányzat közel fél hektáros területtel
rendelkezik. Ez a terület a legalkalmasabb erre, egykét átemelőszivattyú segítségével mindhárom településről ide hozza a gravitáció a szennyvizet. Ha mindez
elkészülne, a második szakaszban, a derítőállomás beüzemeltetése után, ki lehetne bővíteni a rendszert az
egész községre. Igénylésükre azonban egyelőre nem

Nem világos a kép: három éve van fővezeték, de még nem tudni, honnan lesz víz benne.
Fotó: Gligor Róbert László

kaptak választ. Európai alapok lehívásával is próbálkoztak csatornarendszer építésére, s itt már szerencsésebbek voltak – legalábbis papíron. Ugyanis 35
projektet hagytak jóvá a központi fejlesztési régióban,
ebből az ákosfalviaké az utolsó volt, utánuk meg is
húzták a vonalat. Innen a község közel 1,5 millió euróra számíthat 6,9 kilométer vezeték kiépítésére – már
ha lesz pénz. Ugyanis eddig csak négy esetben biztosították az összeget a beruházások elkezdéséhez, ezért
Ákosfalvának várnia kell, és reménykednie, hogy a
többi elképzelésre is jut pénz.
A bizonytalanság és a megkötöttségek miatt tehát
ezen a téren nem tud látványos eredményeket felmutatni a község, de a lakosságnak joga van tudni, hogy
miért áll fenn ez a helyzet – véli a sajtóhoz fordult elöljáró, aki hangsúlyozta: mindezek ellenére nem ülnek
ölbe tett kézzel, megtették, amit tehettek, a beruházások dokumentációit előkészítették, a kedvező döntésre
várnak – mutatott rá az ákosfalvi polgármester.
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Emlékérme készül az első világháború befejezésének
100. évfordulója alkalmából

A Magyar Nemzeti Bank
(MNB) 10 ezer forint címletű
ezüst és 2 ezer forint névértékű színesfém emlékérmét
bocsát ki kedden, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum által
rendezett Az Osztrák-Magyar
Monarchia katonai összeomlása és annak következményei
című
nemzetközi
tudományos konferencia keretében – közölte az MTI-vel
az MNB hétfőn.

A közlemény szerint Az első világháború befejezése elnevezésű
emlékérmékkel a jegybank a magyar katonák hősies helytállása, áldozatvállalása előtt tiszteleg a Nagy
Háború befejezésének centenáriumán.
A színesfém emlékérme különleges, forint emlékérméknél eddig

még nem alkalmazott fémszínű
gépi patinázott kivitelben jelenik
meg, erősítve a tematika hangulatát.
A Bitó Balázs ötvösművész által
tervezett emlékérmék előoldalát
egy Európa-központú világtérkép-

részlet uralja, melyen az első világháború magyar katonák részvételével zajlott legjelentősebb ütközeteit
egy-egy csillag és a települések bekeretezett neve jelöli. A szembenálló hatalmak, valamint a semleges

országok megkülönböztetését három eltérő, a
vereten megjelenített felületi kiképzés szolgálja.
A hátoldal központi motívumaként
egy
lövészároki életkép
elevenedik meg az
első világháborúra
jellemző állásháborút, a háború tragikumát, a katonák
hősies helytállását,
bajtársiasságát ábrázolva. A lövészárok kereszt formára emlékeztető
alakja a kegyeletadást is sugallja.
Az ezüst és a színesfém változat
azonos érmeképpel rendelkezik,
csak értékjelzésükben térnek el.

Mindkét emlékérme átmérője 37
milliméter, széle recézett. A 10 ezer
forint névértékű emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből, míg a 2
ezer forint névértékű színesfém változat réz (75 százalék) és nikkel (25
százalék) ötvözetéből készül.
A 24 gramm súlyú ezüstérméből
tükörfényes kivitelben 3 ezer darab,
a 23,7 gramm súlyú színesfém érméből, különleges gépi patinázott
kivitelben 10 ezer darab verhető.
Az első világháború befejezésének 100. évfordulójára megjelenő
ezüst emlékérmét a kibocsátást
követő három hónapig, a színesfém emlékérmét egy évig névértéken lehet megvásárolni október
16-tól a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában, illetve a vállalat
honlapján üzemeltetett webáruházban. (MTI)

Negyven éve választották meg II. János Pált, „a remény pápáját”

Negyven éve választották meg „a remény pápáját”, II. János Pált. Megjelenése Szent Péter trónusán nemcsak
a lelkipásztori tevékenység korszerűsítésében
jelzett
fordulópontot,
hanem fontos tényezőnek bizonyult a
kelet- és közép-európai társadalmakat nyomasztó kommunista rezsim
bukásában is.

Az 58 éves krakkói érseket, Karol Wojtylát
1978. október 16-án választotta meg pápának
a Vatikánba összehívott konklávé. Ő lett másfél évszázad óta a legfiatalabb, 455 év óta az
első nem olasz, a történelemben az első
közép-európai katolikus egyházfő, 1978. október 22-én iktatták be.
A lelkipásztori tevékenységre kiemelt
hangsúlyt helyező II. János Pált zarándokpápának is nevezték, 130 országba látogatott el.
2005. április 2-án bekövetkezett haláláig számos ökumenikus gesztust is tett, és bocsánatot kért a katolikus egyház múltbéli bűneiért.
Megreformálta a kánonjogot, a katolikus egyház törvénykönyvét, elkészíttette az új katekizmust. II. János Pált 2014. április 27-én
szentté avatták.
A krakkói érsek pápává választása a kommunista országokban sokakban reményt ébresztett. „Wojtyla pápa az egyetlen jó dolog,
amely a 20. században történt az emberiséggel” – kommentálta a döntést Alexandr Szolzsenyicin orosz író. Václav Havel cseh
ellenzéki vezető, későbbi államfő úgy emlékezett: ő és barátai „éljenzéssel, késő estig
tartó örömkiáltásokkal” fogadták a konklávé
döntését, „a kommunista világban élő szabadságszerető embereknek érkező hatalmas
támogatásként” értelmezték ezt.
Lengyelországban a pápaválasztás eredménye tömeges lelkesedést váltott ki, a hír
villámgyorsan elterjedt. A váratlan helyzetben a lengyel kommunista vezetés tanácstalan volt, Edward Gierek pártfőtitkár
szemtanúk szerint „Te jó ég!” felkiáltással reagált.
A II. János Pál elődje, VI. Pál által kezdeményezett, keleti politikának nevezett vatikáni koncepció megegyezésre törekedett a

szovjet blokk kormányaival. A lengyel pontifikátus előtt kötött megállapodások azonban
csak szűk mozgásteret biztosítottak a helyi
egyházi intézményeknek, a politikai alárendeltség és a kommunista rendszer számára
kényelmetlen egyházi személyiségek – köztük Mindszenty József magyar hercegprímás
– kiűzetése, peremre szorítása árán.
Hivatalosan a „lengyel pápa” folytatta a
keleti politikát, és lelkipásztori leveleivel, a
Vatikáni rádió sugárzásának kiterjesztése
révén is a térség nemzeteihez fordult. Aktív
lelkipásztori tevékenységre, a keresztény értékek terjesztésére bátorította a nemzeti egyházak vezetőit is.
Tanításában az emberi személy Krisztustól
eredő méltósága kapott kiemelt helyet. Ennek
fényében értelmezhetőek a pápa beiktatási
szentmiséjén elhangzott, pontifikátusának
mottójává vált szavai is: „Ne féljetek! Tárjátok ki Krisztus előtt a kapukat!”
Leonyid Brezsnyev szovjet vezető Giereknek címzett figyelmeztetései ellenére, bonyolult egyeztetések után, de viszonylag gyorsan

– 1979 júniusában – sor került a pápa lengyelországi zarándoklatára. Ez volt a katolikus egyházfő történelmileg első útja a
vasfüggönyön túlra.
Az 1979-es varsói pápai misén elhangzottakat: „Jöjj el, Szentlélek Úristen, és újítsd
meg a föld színét, e föld színét!” többen, köztük Timothy Garton Ash brit közíró kapcsolatba hozták a Szolidaritás független
szakszervezet 1980-as megalapításával. A zarándoklat „felébresztette a nemzet méltóságát, a társadalomban újból tudatosította az
alapvető összetartozást” – írta 1987-ben Garton Ash.
A pápa 1989 előtt gyakran nyilvános imákat mondott hazájáért, lelkesítette a lengyeleket az 1981-es hadiállapot idején. Ezt
követő, 1983-as lengyelországi útját „a remény zarándoklatának” nevezték, a harmadik, 1987-es látogatás pedig megelőlegezte a
rendszerváltást, az ahhoz vezető kerekasztalbeszélgetést. A szentatya a nemzetközi fórumokon is sokszor beszélt a Szolidaritásról, a
lengyelországi demokratikus törekvésekről.

A „lengyel pápa” várható szellemi hatásának kezdettől fogva tudatában volt a szovjet
vezetés is. II. János Pál miatt „nehezebb lesz
a Vatikánnal tárgyalni, mert az egyház élére
a szocialista állam valóságát jól ismerő püspök áll” – olvasható a szovjet titkosszolgálat,
a KGB jelentésében, amely néhány nappal a
pápaválasztás után készült. Andrzej Grajewski lengyel egyháztörténész szerint a
szovjet kémszolgálat már 1979 májusában elindította a pápa megfigyelését.
1981. május 13-án a pápa ellen a római
Szent Péter téren merényletet követtek el. II.
János Pál súlyosan megsebesült, de életben
maradt. A támadás háttere máig tisztázatlan,
a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete a legvalószínűbbnek azt tartja, hogy az elkövetőt,
Ali Agca török terroristát a KGB egyik őrnagya – a Szovjetunió teheráni nagykövetségén – bízta meg a merénylet
végrehajtásával, amelyben Agcával a bolgár
titkosszolgálat római rezidensei működtek
együtt.
Életben maradását a pápa a Fátimai Szűzanyának köszönte meg. A merénylet napja
ugyanis az 1917-es portugáliai – az egyház
által valósnak talált – Mária-jelenések kezdetének évfordulója volt.
A fátimai jelenésekkel hozta kapcsolatba a
pápa a kommunizmus bukását is a Vittorio
Messori olasz újságíróval folytatott könyvinterjúban, amely Átlépni a remény küszöbén
címmel 1994-ben jelent meg. Egyúttal leszögezte: a szovjet blokk szétesése világi és vallási módon egyaránt értelmezhető.
Messorival beszélgetve a pápa, az 1991-es
Centesimus annus enciklikájával egybehangzóan aláhúzta, hogy a kommunizmus egy önmegsemmisítő rendszer volt, mert egy
„antropológiai tévedésen” alapult: hibásan
fogta fel az ember és a társadalom természetét.
Sokak szerint II. János Pál pontifikátusának egyik fő tanulsága éppen az, hogy az
erőszakon alapuló rezsimek bukásra vannak ítélve, míg – amint a lengyel pápa
mondta – a történelem igazi ura Krisztus.
(MTI)
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Kiss Székely Zoltán

Csönd lepi borókás partok meredélyét.
Az ősz, a pej kanca, fésüli sörényét.

Folyamszegély hűs leple felett
patkói kék csengése lebeg.

Remete szél, óvakodva, lassan
avart tapos útkanyarulatban.

Égő-piros csipkebokorra hajolva
láthatatlan Krisztus sebeit csókolja.

Ősz ez a javából. Szergej Jeszenyin Ősze.
Weöres Sándor magyarította.
Október második dekádjának végén járunk.
A tiszta egű éjszakák csillagok sokaságát
ragyogtatják felénk. Az Androméda-köd teliholdénál nagyobb átmérője a zeniten trónol,
a Hattyú, a Sas és a Lant háromszögében.
Észak felé a Nagy Medve ráfekszik a horizontra. Keleten a Bikával kelnek már a téli
égbolt csillagképei. A dagadó Hold a déli égbolt vendége. A Merkúr a Nap közelsége
miatt nem észlelhető. A Vénusz fényesen ragyog az ekliptika alatt, tőlünk nem látható. A
Mars az éjszaka első felében a D-Ny-i látóhatárhoz közel, a Bak csillagképben császkál.
S miközben a Jupiter fénye a Mérlegben lassan elvész az esti szürkületben, a Szaturnusz
is csak pislákol a D-Ny-i ég alján a Nyilasban. A gyenge fényű Uránusz egész éjszaka
hátrál a Kosban. Ugyanezt teszi a Neptunusz
a Vízöntőben, s a hajnallal nyugszik.
Október harmadik dekádjának kezdőnapján, 185 évvel ezelőtt, 1833. október 21-én
született Alfred Nobel, a dinamit feltalálója.
Minden évben október elején döntenek a
Nobel-díjak sorsáról.
A Karolinska Intézet Nobel-díj-bizottsága
a 2018. évi élettani Nobel-díjat James P. Allisonnak és Honjo Tasukunak ítélte a negatív immunszabályozás gátlásával működő
rákterápiáért. Ezzel az immunrendszer daganatpusztító képességét lehet serkenteni. Több
mint száz éve fáradoznak azon, hogy az immunrendszer erejét bevessék a rák elleni küzdelemben. A XX. fordulóján már felmerült a
gondolat, hogy a daganatsejtek legyőzésének
egyik sikeres útja lehet az immunrendszer aktiválása. Az akkori próbálkozások azonban
nem hoztak valódi előrelépést.
Allison a ’90-es évek elején egy már ismert fehérjéről felismerte, hogy fékező szerepének feloldásával felszabadítható az
immunrendszer sejtjeinek a rákos sejtek meg-

támadására irányuló képessége. Ebből kiindulva a rákbetegek kezelésének teljesen új
megközelítését fejlesztette ki. Új antitestserkentő hatására az immunsejtek kiiktatták a
daganatsejteket.
Ezzel egy időben, ’92-ben, Honjo Tasuku
egy addig ismeretlen fehérjét fedezett fel az
immunsejteken. Felismerte, hogy az is fékként működik az immunrendszerben – ez volt
a „programozott sejthalál fehérje”. A japán
tudós (és tudományosság) precizitására jellemző, hogy csak 2012-ben jelentette be kutatásainak végeredményét. Végső soron az
újfajta kezelések – az immunellenőrzésipontterápiák – alapjaiban változtatják meg az előrehaladott daganatos betegek egyes
csoportjainak gyógyítását.
Levelek hullanak. Az első dér megcsípi a
levélkocsány tövét, s az csak addig tartja az
ágon a már színét váltó levelet, míg fel nem
enged a hajnali fagy. A reggel enyhülő lege
küldi földre az addig ághoz ragaszkodókat.
Nem mondható, csak eldúdolható,
Hogy fáradt nesszel, lassan egyre estek,
Aranyszegélyű, pernye-könnyű testek,
Kiket gyűrűzve ringat lenn a tó.

Mert hűs szelekkel nyargal már az ősz,
Kacagva csordul illat-ittas kedve,
Párákat fú a tar szőlőhegyekre,
Vagy érett birsek bársonyán időz.

Az ősz a nyár tüzeit színekre váltja

Elgondolom: egy sors beteljesült,
S bárcsak juthatnék magam is e drága,
Szép, gyümölcshozó, nesztelen halálra.

Derűsen kérem közös alkonyunk:
Utódot
hagyva és teljessé érve,
Székely János szonettje címében (is) Egy
Hunyt szemmel hulljak én is majd a
őszi levélhez szól. Valójában a XX. század
második felének legmélyebb s legtisztább mélybe.
magyar gondolkodójának kora(ősz)i fohásza
Október 22. a tudományos irodalom napja.
ez. Hete sincs, hogy október második dekádA fehérjék kutatásában elért eredményeiért
jának végén őróla, Erdély talán utolsó uomo
két
amerikai s egy brit tudós, Frances H. Aruniversalejáról emlékeztek a Pesti Vigadóban
s a Nemzeti Színházban. Nekem a Sárkány- nold, George P. Smith és Gregory P. WinKiss Endre biológus, biológiai szakíró bará- ter kapja az idei kémiai Nobel-díjat. A Svéd
tom szerkesztette kétnyelvű monográfia, a Királyi Tudományos Akadémia indoklása
Fluvii Carpatorum első kötete, a Maros szerint a három tudós az evolúció mechanizfolyó ökológiai állapota című, jut erről musát felhasználva ért el úttörő eredményeeszembe. A középiskoláit 1934-ben Maros- ket kutatásaiban, amelyek gyakorlati haszna
vásárhelyen befejező, majd 1940-49 közt itt ma már a gyógyszergyártáson át az üzemtanító biológus, algológus s tudománynépsze- anyag-előállításig megfigyelhető.
Frances Arnold az enzimek irányított
rűsítő író, Róbert Endre emlékének ajánlott
evolúciójáért
részesül az elismerésben. Az
kötet mindahány fejezete egy-egy mottóval,
Székely János 1956-ban íródott versének, A amerikai kutatónak 1993-ban sikerült először
folyónak egy-egy versszakával indul. Lassan- irányított evolúcióval létrehoznia kémiai folassan beteljesül Szász László író, irodalom- lyamatokat katalizáló fehérjéket. A Frances
történész barátom monográfiacíméből is Arnold-féle enzimeket manapság már rutinvisszaköszönő megállapítása, miszerint Szé- szerűen használják új katalizátorok létrehogyógyszerek
környezetbarát
kely János Egy szerencsés kelet-európai. zására:
Mert gondolatai itt élnek tovább mindennap- gyártásánál vagy épp megújuló üzemanyagok
előállításánál. Ő az ötödik nő, aki megkapja
jainkban:
a kémiai Nobel-díjat.
Az amerikai George Smith 1985-ben fejlesztette ki a fágbemutatás elegáns módszerét,
amelyben
egy
bakteriofágot
(baktériumvírus) használnak új fehérjék előállítására. A fágbemutatással azóta olyan antitesteket
hoztak
létre,
amelyek
semlegesíthetnek toxinokat, szembeszállhatnak autoimmun betegségekkel s gyógyíthatják az áttétes rákot. Smith szerénységét mi
sem példázza jobban, mint első nyilatkozata:
„Minden Nobel-díjas igen jól tudja, hogy
amiért a díjat kapja, az számos előzményre
épül, rengeteg elképzelésre és kutatásra,
amelyeket ő hasznosít, mert jókor van jó helyen. …Szerencse kérdése. Ez történt az én
munkám esetében is.”
A brit Gregory Winter a fágbemutatást
használta antitestek irányított evolúciójához,
hogy új gyógyszerkészítményeket állítson
elő. Az ezen az eljáráson alapuló első gyógyszert, az adalimumabot 2002-ben hagyták
jóvá a hatóságok, és a reumatoid artritisz (az
Aranyszegélyű, pernye-könnyű testek, kiket gyűrűzve ringat lenn a tó
ízületek gyulladásos betegsége), a pikkelysö-

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

SZENTMIHÁLYINÉ SZABÓ MÁRIA (Ottomány, 1888. okt. 31. – Leányfalu, 1982. jún.
24.): író. Iskoláit Debrecenben végezte, majd
újságíróként kezdte pályáját Kolozsváron. Az
Erdélyi Helikon körül kialakult írómozgalom
tagja volt. Bp.-re költözve a Magyarság c. lap

munkatársa lett, az Új Időkben is publikált.
Műveit erős vallásosság jellemzi, a nagy történelmi nőalakok életútját, valamint a múlt
század kialakuló magyar polgárságának, értelmiségének sorsát rajzolta meg regényeiben.
Tagja volt az Erdélyi Magyar Irodalmi Társaságnak, a Szigligeti Társaságnak, a Petőfi Társaságnak, a Ráskai Lea Irodalmi Társaságnak
és a Pen Clubnak. Művei: Felfelé! (r., Bp.,
1925); Magamtól másokig (elb., Kolozsvár,
1926); Apassionata (Kolozsvár, 1926); Sorsok
és akarások (elb., Debrecen, 1928); Háztűznézőben (r., Kolozsvár, 1930); Irén évei (r.,
Bp., 1933); Éva (r., Bp., 1934); Emberé a
munka (r., Bp., 1935); Istené az áldás (r., Bp.,
1936); Lorántffy Zsuzsanna (r., Bp., 1938);
Örök társak (r., Bp., 1938); Zrínyi Ilona (r.,
Bp., 1939); Szabad hazában (r., Bp., 1940);

Az élet muzsikája (r., Bp., 1940); Magvetők
(r., Bp., 1941); Érik a vetés (r., Bp., 1942);
Aratás (r., Bp., 1943).
KOVÁCS ÁGNES (Kolozsvár, 1918. okt.
31. – Bp., 1990. jan. 30.): néprajztudós,
Szentirmai Jenő költő leánya, Lengyel
Dénes irodalomtörténész felesége. A bp.-i
tudomány- egyetemen A kalotaszegi Ketesd
mesekincse c. disszertációjával (1944) bölcsészdoktorátust nyert. 1943-tól a Kelet-európai Tudományos Intézet, 1949-től a
Néprajzi Múzeum munkatársa volt. 1950től mesegyűjtő munkát végzett a baranyai
falvakba áttelepült moldvai csángók között,
majd Szatmárban, Nógrádban, Szabolcsban
végzett gyűjtőmunkát. Ortutay Gyula halála
után (1978) átvette az Új magyar népköltési
gyűjtemény kiadását. Vezetésével és szerkesztésében készült a magyar népmese-típuskatalógus, a mesék és mondák tipológiai
meghatározása, melynek több kötetét ő ál-

mör és bélgyulladásos betegségek kezelésére
használják.

Illő idebiggyesztenem Lőrincz József barátom második verseskötetének, az Őszi derűnek egy darabját, az Őszi ars poeticát:
Kövér idő:
Gondolateső hull a homlok mögött.
Magyarón felhő kergeti a ködöt.
Kecskerágó termése virít Kútfején.
A szövegben győz a verőfény.
Az ősz a nyár tüzeit színekre váltja.
Tanulj meg színesen szólni.
Ha szólsz,
Vetkőzz anyaszült igazságra.

Biztatása nem véletlenül került a Galilei
mikropoémája mögé, mintegy előbbi – Villont idéző – Ajánlásaként.
Légy maga az igazság!
Sose tagadd meg azt!
Földig aláz a szó mindenkit,
Ha nem igaz.

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia
felerészben Arthur Ashkinnek, felerészben
pedig megosztva Gérard Mourounak és
Donna Stricklandnek ítélte oda az idei fizikai Nobel-díjat.
Az amerikai Ashkin azt az „optikai csipeszt” találta fel, amellyel lézersugarak segítségével egyedi részecskék, atomok s
molekulák manipulálhatók. E módszerrel vírusok, baktériumok és egyéb élő sejtek figyelhetők meg s módosíthatók anélkül, hogy egyéb
részeik károsodnának. Az optikai csipeszt jelenleg már számos laboratóriumban használják
biológiai folyamatok, fehérjék, a DNS és a sejtek működésének tanulmányozására.
A francia Mourou és a kanadai Strickland
kutatásai pedig lehetőséget teremtettek minden korábbinál rövidebb s intenzívebb lézerimpulzusok létrehozására. A Chirped pulse
amplification (CPA) nevű módszerük számos
új kutatási területet nyitott, továbbá széles
ipari és orvosi alkalmazási lehetőségekkel bír.
A díjátadó ünnepséget december 10-én, Nobel
halálának évfordulóján tartják a kezdetek óta.
Október harmadik dekádjának kezdetén
maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018-ben, 185 évvel Nobel születése
után

lította össze. Elindítója volt az új gyermekfolklór-kutatásnak. Népszerű és tudományos mesekiadványok fűződnek a nevéhez.
Vezetője és fordítója volt az Európa
Könyvkiadó Népek meséi c. sorozatának.
Tanulmányai jelentek meg hazai és külföldi
folyóiratokban. F. m.: Icinke-picinke (népmesék, óvodásoknak, válogatta, szerk.,
Bp., 1986); A tűzmadár. Mesemagyarázat,
szómagyarázó (Benedek Elek: Magyar
mese- és mondavilág, Bp., 1987, 1989);
Rózsafiú és tulipánleány. Kalotaszegi népmesék (összeáll., közzétette, Bp., 1987); A
csodaszarvas, Mesemagyarázat, szómagyarázó (Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág, Bp., 1987, 1988); A fekete
kisasszony, Mesemagyarázat, szómagyarázó
(Bp., 1988, 1989); Bodrogkeresztúri mesék
és mondák tipológiai meghatározása (a meséket és mondákat közzétette Dobos Ilona,
Bp., 1988).
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Az elítélt unokája meglátogatja az egykori kommunista élharcost, és sört fizet a börtönőr fiának

„Ártatlanul elítélt, börtönt és kényszermunkatábort megjárt
nagyapámnak állítok emléket, és sorstársainak a szülőföldről,
lakhelyéről, annak környékéről, az Érmellékről, egész Erdélyből, azon túlról. A kommunizmus áldozatai előtt hajtok fejet,
akik nem törődtek bele az életük mindennapjait befolyásoló
zsarnokság igazságtalanságaiba. Az ötvenhatos szabadságvágyat szívükben és eszükben hordozók hangját erősítem.”
(Előszó, Az igazság szabaddá tesz)

Ábrám Zoltán

Periprava napjainkban mintegy
kétszáz állandó lakosú falu, ami az
utóbbi időben folyamatosan csökken. Lakói többnyire lipovánok,
óhitű orosz nemzetiségűek. Jelenleg
a faluban egyetlen értelmiségi él,
Fănel Danilov tanító, aki 61 esztendejével lassan, de biztosan közeledik a nyugdíjas éveihez. Az amúgy
kiterjedt iskolaépületben mára már
csak két termet használnak: az óvodában, valamint az összevont elemi
osztályban folyik az oktatás – románul. Jelenleg összesen hat elemi iskolás gyermek van. Ők már nem
beszélik az oroszt, mint szüleik,
nagyszüleik. Otthon is, az iskolában
is románul értekeznek egymással.
Amúgy a peripravai elemi iskolából
a községközpontba lehet beiratkozni
általános iskolába, ahova még megoldható a napi ingázás. Középiskola
viszont csak Sulinán van, esetleg a
még távolabbi Tulceán, ami már
bentlakásos életkörülményeket feltételez. A tanító felemlegeti azt az
időt, amikor – bár rövid ideig – tízosztályos iskola működött Peripraván, ahova húsz-harminc iskolás járt
összesen. Még a munkatáborból is
jöttek. Gyermekkorából visszaemlékezik arra, amikor az elítéltek farkaskutyás kísérettel vonultak a falu
határában, no meg a kétségbeesett
jajkiáltásokat sem feledheti. Danilov
tanító Kolozsváron végzett, elbeszélése szerint ott sok magyarral megismerkedett és megbarátkozott.
Harmincöt éve tanítóskodik a szülőfalujában. A közösségét helyi szinten
képviselő lipovánként nagy a megértőkészsége a kisebbségi problémák
iránt. A legutóbbi választásokon a
Konstanca megyei körzetből a bukaresti parlamentbe váratlanul bejutó magyar képviselőjelölttel annak
idején igen jó kapcsolatokat ápolt.
A másik értelmiségi maga a pap,
de ő kevesebbet tartózkodik Peri-

praván, mint amennyit távol van híveitől. A családja ugyanis Tulceán
él, ő maga a menetrend szerinti hajóval szokott lejönni gyülekezetéhez a
hétvégére, vallási ünnepekre. Ha
esetleg sürgős, mindig van kéznél
gyorsjárat. Isteni célokra bizonyosan.
A tanítón és a papon kívül alig
akad néhány személy a faluban, aki
állami alkalmazott, fizetést kap. Ma
már csak tucatnyi talpraesett középkorú férfi él Peripraván, akik némi
biztatást jelentenek az élhető jövőre.
A valóság mégis az, hogy a falu fokozatosan kihal. És mi lesz az üres házakkal? Ma egyre többen birtokolnak
házat Bukarestből vagy máshonnan.
Négyzetméterenkénti
két-három
eurós árral kell számolni, de akár
ennél többel is. Régi lejben kétszázmillió lejért megvásárolható egy ház.
Aki megszereti az itteni sajátos
életet, az szívesen visszajönne később. Ehhez nyújthat lehetőséget a
saját ingatlan.
Periprava társadalmi életének a
központja, talán egyetlen helyszíne
a kocsma. Az a hely, ahol sikerül jellegzetes helybeli alakokkal szóba
elegyedni, és egyet s mást megtudni
tőlük. A hitelesség és az ellenőrizhetőség igényét fenntartva, ugyanakkor a közhangulatot megtapasztalva.
Nichita Cosmin 1949-ben született Peripraván, sokan Stănescunak
becézik a nála ismertebb Nichita, a
költő neve alapján. Láthatóan erre ő
meglehetősen büszke. Kopasz feje
és trajános mosolya miatt én magam
inkább a Băsescu ragadványnévvel
illetném. Ráadásul a dicsekvés sem
áll távol tőle, szívesen beszél, és
kertelés nélkül kimond igazságokat,
féligazságokat. 1964-ig a faluban
gyermekeskedett, így hát ma is viszszaemlékezik a falu határában menetelő rabokra, a riadókra, sőt a
„láncra vert” szököttekre is. Tizenöt
évesen Bukarestbe került, ott a kommunista ifjúsági szervezet felkarolta, bevonta a mozgalmi
tevékenységbe. Később Tulceán te-

A szerző nagyapjának a szabadulási igazolványa Ion Ficior lágerparancsnok aláírásával

lepedett le, hajón dolgozott matrózként. 1996-ban tért haza szülőhelyére, ahol a mai napig vegyes
megítélésben részesül. Egyesek
megvetik pártos múltjáért, és némi
túlzással „Sztálin pribékjének” nevezik (négyéves volt annak halálakor). Mások a falubeli társaitól
eltérő karrierje miatt bölcs embernek tartják, akinek a véleményére
érdemes adni. Az tagadhatatlan,
hogy sajátos és „kiemelkedő” figura
a kocsmát délutánonként rendszeresen látogató férfiak körében.
Nichita családi élete rendezetlen,
bizonyára ivócimborái sem dicsekedhetnek sörözgetésük idején békésen
otthon
szorgoskodó
asszonyságról. Lányai a „szomszédos” Chilián élnek, öt unokája van,
ők többnyire Tulceán tanulnak. Felesége elhagyta, így hát egyedül tengeti az életét egy kutya, egy macska
és tucatnyi baromfi társaságában.
Hétszázötven lejes nyugdíja helyi
szinten nem megvetnivaló, sokakhoz viszonyítva akár „rengetegnek”
mondható, de korántsem elég.
Mivel a napi söradag elviszi a nyugdíj jó részét, idénymunkát vállal, ha
erre lehetősége adódik. Bevallása
szerint nemrég a temetői ásatásoknál is besegített, amikor újabb rabsírokat tártak fel a szakemberek.
„Szerencséje volt!” – mondta a lágerből élve hazakerült nagyapámról,
és ezzel fején találta a szöget. Szavai
azóta is visszhangoznak bennem.
Nae Nichita vendégszeretete töretlen. „Levágunk egy tyúkot, és ott
alusznak a házamban, az ikonok között!” – szólt a meghívás már a kezdetekkor. Szerencsére már volt
szállásunk. Később halat sütött
volna nekünk, krumplival. Többszöri hívásának egyszer eleget tettem, meglátogattam otthonában.
Szombat délután volt, a kocsmai

nyúlnak a söröspalack után. Szóba
kerülnek a polgármester állítólagos
üzelmei, amiként saját vagy mások
kezére játszott át halastavakat. A férfiak söröznek, miközben az élelmiszerüzletbe be-betéved egy-egy nő,
otthonról elküldött gyermek. Kenyérért, vécépapírért. Amikor a hangulat a tetőfokára hág, kérésemre
oroszul ismételgetjük el, hogy:
„Egészségünkre!” Miközben a maroktelefonom továbbra is ukrán jelet
fog, teljes a megértés. Román–magyar–lipován, orosz–ukrán barátság
körvonalazódik...
A „barátság” jegyében, sőt mi
több, azt kiszélesítve, eleget teszek
egy keleties arcvonású csóró figura
kérlelésének. Úgy tűnik, neki hitelben sem futja sörre. Adok öt lejt, de
köszönet helyett még kér ötöt. Tíz
lejbe kerül ugyanis a két és fél literes palack temesvári sör. Ugyanany-

szimpatizált a vasgárdistákkal. A
kommunista rendszer nem bocsátotta
meg a bátyja bűneit, és még a rokonságot is nyilvántartotta, ezért a fiatal
tanítót kezdetektől a deltába helyezte
ki. Rövid szentgyörgyi és leteai kezdet után Peripraván állandósult az
élete. A „világ végén”. Végtére is, itt
jól érezte magát. Volt valaki, különleges és öntörvényű személyiség. Ma
is emlegetik, hogy nyakkendőben járt
a faluban, ilyen „ünnepélyesen” jött
a kocsmába. Bizonyára a kommunista rendszer elleni tiltakozásképpen rögzült bele ez a tartás.
Közben Japonezuról kiderül,
hogy rendőr volt, de „fenéken billentették”, amikor a parancsnokra
szegezte a fegyvert. Szerencséjére a
halálbüntetést ekkor már eltörölték,
így megúszta húsz év büntetéssel, és
tíz év után szabadult. A Duna-csatornánál dolgozott, Cernavoda kör-

nyitás előtt egy órával. Éppen a
kályha fölött elhelyezett priccsen
heverészett. Az ágy felett giccses
óra, a berámázott családi fényképek
és az Utolsó vacsorát megelevenítő
gobelin között. A szoba hiányozhatatlan kelléke a falra akasztott kereszt és ikonok, no meg az
akkumulátor által generált saját szabadalmú világítás. A faoszloppal kitámasztott, hirtelen beomlástól óvott
szobában megtalálható továbbá
mindenféle elnyűtt ruhadarab, faliszőnyeg, giccses tárgy. A raktárhelyiségben
pecabotok
széles
választéka. Az udvaron kutya, cica
és tyúkok élnek békés szimbiózisban. A háromoldalú, nádból készült,
nyitott bejáratú árnyékszéktől nem
messze kukoricacsövek száradnak.
Hátul, a kertben, kevéske izabellaszőlő és néhány fa – tüzelőnek. A
bejáratnál kis átmérőjű kút. Kell-e
még valami a boldogsághoz?
A kocsmai törzsvendégek közül
egyesek hőbörögnek-háborognak,
mások csendes belenyugvással

nyi, mint két üveg csíki (nem igazi
tiltott, hanem Ciuc) és egy kenyér.
Csak arra kérem, hogy másokat is
kínáljon meg. Az egyik cimborájával osztja meg a sört, széles vigyorral
mosolyognak,
amikor
lefényképezem őket. Ismételten felszólítom, hogy másoknak is töltsön,
de ennek nem tesz eleget. No, másnap már semmi esélye sem lesz
újabb söradományra…
Kegyencemről megtudom, hogy
– általam is észrevett vonásai alapján – „Japonezu” (Japán) a beceneve. Sörözgetés közben azzal
dicsekszik, hogy ő temette el nemrég Dabiját, a falu nyugdíjas tanítóját. (Utólag leellenőrizve a kétes
információt: ő vette fel a pénzt a temetésre, amivel Sulinára ment, jól
leitta magát, és onnan hozták vissza
a faluba.) Dabija tizenkét testvér
közül a legkisebb volt, családot nem
alapított, egyedül tengette életét. Legionáriusnak tartották, pedig tulajdonképpen az egyik testvére

nyékén. De megismerte a dutyi
hűvösét egy másik ivócimbora is, a
falu szülötte, Lestarov Nicon. Húszévesen addig járt a lányok szoknyája
után, amíg másfél évet nem kapott a
sofőr apuka feljelentése alapján. Peripraván raboskodott, igaz, már a hetvenes évek járták. Addigra
lényegesen enyhült a légkör. Ma is
jól emlékszik arra, hogy Maria Cioban helikopterrel érkezett, és előadást
tartott az elítélteknek. Akik nádfedeles, betonpadlójú barakkokban laktak, emeletes vaságyakban aludtak.
Mezőgazdasági munkákat végeztek,
lovak, tehenek, juhok, kecskék kúrálása töltötte ki mindennapjaikat.
A kocsmai történetek pikantériája, hogy beszélgetés közben arról
értesülök, hogy Japonezu apja egy
ideig börtönőr volt. Szóval én, egy
peripravai politikai elítélt unokája,
vettem egy sört a börtönőr fiának.
Megbékélés, megbocsátás, társadalmi igazságtétel ez a javából!

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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VÍZSZINTES: 1. Egyiptomi arab költő, 150 éve született (Ahmad). 5. Állatorvos,
tanár, publicista, 200 éve született (Alajos). 9. Moszat. 10. Idegen előtag: csillag. 12.
Főispán, politikus, 200 éve halt meg (Péter).17. Japán számítógépmárka. 19. Igeképző.
20. Hibáztató. 21. Vízidió. 22. Szív (latin). 23. Erdélyi színész (Árpád). 24. Beszélő. 25.
Észak-európai folyó. 26. Ramazuri. 27. Annál lentebbre. 28. Fémtartalmú kőzet. 29. A
nátrium vegyjele. 30. Arab uralkodói cím. 31. Anais..., írónő. 33. Nehéz, mint... (szólás).
35. Elemi parány. 37. Létezik. 39. Sérülés. 41. Integrált áramkör (röv.). 42. Színész
(Franco). 44. Latin csont. 46. Kutat. 48. Svájci város. 50. ... dant vitia (Tétlenség szüli a
bűnt). 52. Spanyol festő (Salvador). 53. Horvát politikus, a magyar kormány tagja,
200 éve született (Kálmán). 54. Piarista tanár, matematikus, 150 éve született (Cirill).
FÜGGŐLEGES: 1. Perzsa uralkodói cím. 2. ... Pacino (színész). 3. Tarlóhántást végez.
4. Barcelona lakója. 5. Idegen Sára. 6. Becézett Erzsébet. 7. Hatból kettő! 8. Teasütemény.
11. Teológiai és nyelvészeti író, 300 éve hunyt el (Fóris Ferenc). 12. Festő, 150 éve
született (István). 13. Feltett szándék. 14. Francia író (Pierre). 15. Joskar... (a mari
főváros). 16. Keleti táblás játék. 18. Becézett öregúr. 21. Dadaista költő (Tristan). 22.
Becézett macska. 24. Szalmaszállal ivó. 25. Üres vár! 27. Annyi mint (röv.). 28. Dal. 30.
Álmos anyja. 32. Szintén. 34. Téli sportot űző. 36. Országgyűlés színhelye (1707). 38.
Kabarészerző (Károly). 40. Erdész, MTA lev. tag, 100 éve halt meg (Kálnoki... Albert).
43. Tesz, helyez. 45. Így (latin). 47. Ritka (német). 48. Vércsoport. 49. Skálahang. 50.
Védelmez. 51. Költői sóhaj.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket november 1-jéig
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 Wes Anderson amerikai
filmrendező 1998-ban rendezett filmjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt
előre beírtunk.
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című pályázat nyertesei:
OZSVÁTH ÉVA, Marosvásárhely,
Predeál u. 49. sz.
MÁRTON ÉVA, Marosvásárhely,
Slatina u. 6. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
NIRENBERGH; CASSIN; ONSAGER; ALVAREZ;
HOLLEY; KAVABATA.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

Kilyén
lEvEntE

Megfejtések
az október 12-i számból:

Klasszikus (ikrek):
Hosszú álom
Skandi: Hurrá, találtam egy
nézőt, aki megértette az új filmemet.

KOBAK KÖNYVESBOLT
Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,

www.bookyard.ro

VÍZSZINTES: 1. Beszámoló, tudósítás – Anatómia. 7. Indíték – Az oxigén és a jód
vegyjele. 8. Karám – Rovartojás. 9. Harap – Páratlan rakás! 11. Holland légitársaság –
Kap betűi. 12. Dózis – Balog. 14. Skálahang – Latin kettős betű. 15. Agyafúrt, rafinált –
Jajveszékel. 18. Áttetsző féldrágakő – Fogantat. 19. Régész öröme – Fehér virágú cserje.
22. Rangjelző szó – Pajta. 23. Embléma – Idős. 25. Figyelmeztetés – Pánik része! 27.
Szemmel érzékel – Becézett Aranka. 28. Hajlik, görbül – Arab állam. 30. Felmenő, előd
– Patás állat. 31. Égszakadás – Telefonérme.
FÜGGŐLEGES: 1. Öntudatvesztés – Csípős fűszer. 2. Sárga színárnyalat – Alarm. 3.
Sürgetőszócska – A szén és a foszfor vegyjele. 4. Csernátoni várrom – Tekerni kezd! 5.
Térképgyűjtemény – Böjtöl, szándékosan éhezik. 6. Testfelépítés – Posztószerű anyag.
10. Piaci asztal – Fosztogat. 13. Csónak tartozéka – Pötyög, ír. 16. Megakadályoz – Hazai
sós tó. 17. Vulkanizált kaucsuk – Motort megken. 20. Olajbogyó – … ösztön (amerikai
film). 21. Montenegrói város – Zeusz pajzsa. 24. Díszünnepély – Keménykötésű, izmos.
26. Fest, pingál – Láva része! 29. Norvég és osztrák autójelzés – Csendes lét!
Koncz Erzsébet
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18 NÉPÚJSÁG __________________________________________________KÖZLEMÉNY – HIRDETÉS
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
GYÜMÖLCSFATERMESZTŐ elad:
gyümölcsfa-, rózsa-, málna-, ribizli-,
szőlő-,
egres-,
orgonatöveket,
díszcserjéket, tujákat, krizantémokat
Marosszentgyörgyön
(a
Gemini
mellett). Ár: 6-12 lej között. Tel. 0741763-416. (10901-I)

ELADÓK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
kályhacsövek,
többféle
bútordarab,
lemezek, órák, szövetek, aragáz, kagylók,
csergeterítő, porszívó, edények, 15 db
báránybőr,
babák,
régi
székek,
szőnyegek, plüssterítő és sok másegyéb,
minden olcsón. Csere is érdekel. Tel.
0265/242-342. (2026)

ELADÓ Samsung nyomtató. 70 lej. Tel.
0770-210-022. (10762)
ELADÓ 1,16 ha szántóföld és egy ha
erdő Székesen. Tel. 0745-206-048,
0742-027-047. (2054-I)

VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (10365)

ELADÓ
(10853)

ELADÓ
(10853)

tűzifa.

Tel.

0755-439-394.

tűzifa.

Tel.

0749-707-713.

LAKÁS

ELADÓ Backamadarason
40 ár beltelek a képen
látható, 777 négyzetméteres
masszív (tégla) gazdasági
épülettel. Aszfaltút, gáz,
villany, beépíthető üres rész,
útfront 29 m. Befektetésnek
is megéri. Tel. 0775-352-793.
(2020)
VÁSÁROLOK 800-900 m területet
Szentpál,
Nyárádtő,
Ákosfalva
környékén. Tel. 0744-852-002. (2076)
2

MINŐSÉGI alma eladó direkt a termelőtől: étkezési, lének és ipari felhasználásra. Tel. 0747-680-500.
(2030-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0745-793-465,
0740-570-753. (10857)
TŰZIFA
(10863)

eladó.

Tel.

0746-189-919.

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0759439-840, 0748-977-768. (10834-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (10762-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(10763-I)

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel. 0754777-405. (10780)
TŰZIFA
(10705)

eladó.

Tel.

0747-594-011.

______________________________ 2018. október 19., péntek

SZILVESZTERRE
kiadó
Szovátán
hétvégi ház 8-10 személynek. Tel. 0740330-466. (10879)

ELADÓ ház 25 ár kerttel. Tel. 0265/261023. (10385)

ELADÓ tűzifa szállítással. Tel. 0754-357939. (10780)
ELADÓ 2001-es kiadású ötszemélyes Papuc Dacia 47.000 km-ben. Tel.
0741-212-220. (10877-I)

ELADÓ házi gyümölcspálinka. Tel.
0279/185-075. (-I)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel.
0743-595-124,
0749-761-147.
(10925)
ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (10935-I)

ELADÓ gyalupad szerszámokkal. Tel.
0365/449-161. (10937)

ELADÓ két kárpitozott fotel olcsón. Tel.
0365/426-600. (10943)
ELADÓ
(10942)

tűzifa.

Tel.

0752-576-831.

AJÁNDÉKOZOK egy középtermetű,
hároméves, nagyon jó házőrző kutyát –
biztosítok neki minőségi száraz tápot – és
egy 2 hónapos, kis termetű kutyát. Tel.
0744-573-699. (10946)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG IRODAI MUNKÁRA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Az önéletrajzokat a
fulop.lorand@catalogafaceri.ro e-mail-címre várjuk. Tel. 0748-380-520. (20581-I)

Az EN-RG-ETIC KFT. alkalmaz VILLANYSZERELŐT alacsony és középfeszültségű hálózat szerelésére
Maros megyében. Az önéletrajzokat a cég székhelyén – Marosvásárhely, Uzinei utca 4B szám – lehet benyújtani vagy e-mailben elküldeni az office@rge.ro címre. Bővebb információkért a 0722-283-148 vagy a
0744-583-375-ös telefonszámon lehet érdeklődni. (20574)

A KOVÁCS PÉKSÉG BOLTI ELADÓT alkalmaz. Ha kedveled a kihívásokat és szeretnél egy jó csapatban
dolgozni, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe megbecsülés, bónuszok és versenyképes juttatás jár.
Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro címre, vagy érdeklődj a 0736-391-528-as telefonszámon. (62809-I)

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

NÉMETORSZÁGI (az osztrák határnál) vállalkozás keres szakképzett, gyakorlott AUTÓFÉNYEZŐ
MUNKATÁRSAKAT. Nyelvtudás nem szükséges. Minden hónapban egyhetes szabadságot biztosítunk.
Jelentkezés lehetőleg fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail-címen: am.tatkraft@t-online.de. Tel. 00-4984-199-372-415. (2049-I)

MŰEMLÉKEK RESTAURÁLÁSÁRA SZAKOSODOTT KFT. MUNKAERŐT alkalmaz. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (sz.-I)

ALKALMAZUNK SEGÉDMUNKÁST, LAKATOST és HEGESZTŐT Nagyernyébe. Tel. 0752-069-079.
(20584-I)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz tapasztalattal rendelkező ÁLTALÁNOS ASZTALOST és ADMINISZTRÁCIÓS MUNKÁT VÉGZŐ SZEMÉLYZETET előkönyvelési teendőkre. Kiváló munkakörülményeket, vonzó fizetést, étkezési jegyeket ajánlunk. Részletekért hívjanak a 0744-196-704-es
telefonszámon. (20579-I)
TAKARÍTÓNŐT alkalmazunk heti egy-két alkalomra. Tel. 0744-511-215. (10911-I)

KERESKEDELMI CÉG alkalmaz ASZTALOST és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Tel. 0756-918003, 0731-339-848. (10940-I)
ALKALMAZUNK BÁROSNŐT az Unirii negyedben. Tel. 0745-229-221. (10944-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez KÉT SZAKFELÜGYELŐI ÁLLÁS betöltésére a kereskedelmi és tarifaosztályra, meghatározatlan időre. COR-kód:
215312. A versenyvizsga időpontja: november 8., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)
Az M&CO HR SERVICES autorizált (takarmány)gyártási folyamat irányítására keres MUNKATÁRSAT.
Tel. 0754-215-726. (20591-I)
HELYI VÁLLALAT ÉPÍTŐMESTERT keres szakipari munkák végzésére: festés, ácsmunka, belső burkolás stb. (Megjegyzés: nem építkezési cég.) Tel. 0754-215-726. (20591-I)

A SERVINSTAL KFT. keres LAKATOST, SEGÉDMUNKÁST. Az önéletrajzokat küldjék:
servinstalmures@gmail.com Tel. 0747-496-627, 8-14 óra között. (20593-I)

BACKAMADARASON, az Állomás
utca 70. sz. alatt ingatlan eladó. Érdeklődni: 0731-197-292, 00-36-706060-180. (10556-I)

ELADÓ felújított tömbházlakás a
Rozmarinului utcában: 3 szoba, két
fürdőszoba, terasz, a pincébe bejárat a
teraszról, padlófűtés. Ára: 59.999 euró,
alkudható. Tel. 0743-148-922, 0744-522196. (10856)
ELADÓ a Călăraşilor (volt Kossuth)
utcában 75 m2-es lakás (ház első
emeletén): 3 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, 46 m2 terasz, saját
hőközpont. Ugyanabból az előszobából nyílik egy egyszobás lakás saját
hőközponttal: 24 m2-es szoba, 8 m2es konyha és 5 m2-es fürdőszoba.
130 m2-es pince. 98 m2 telekkönyvezett saját terület közös udvaron. Elfogadok cserét is a II-es zónában. Ára
alkudható. Tel. 0744-610-269. (sz.-I)

ELADÓ családi ház Deményházán,
csendes környezetben, rendezett papírokkal. Tel. 0756-203-086. (10875-I)

ELADÓ 2 szobás, külön bejáratú
tömbházlakás Marosvásárhelyen, a
Kárpátok sétány 35. szám alatt, 7/9.
emeleten, feljavítva, újraszerelve (víz,
gáz, villany, lefolyó), konyha és
fürdőszoba, bútorral és felszereléssel,
szigetelt tömbház, új lifttel. Tel. 0773-381254, 16-20 óra között. (10789)

KERESEK egy- vagy kétszobás lakást
albérletbe
vagy
megvételre.
Magyarországi lakásomat elcserélném
marosvásárhelyivel. Tel. 0748-498-357.
(10880)
ELADÓ ház az Unirii negyedben, az
Apaductului utcában: 3 szoba,
konyha, fürdőszoba, pince, garázs,
melléképületek. 500 m2 terület. Ára:
147.000 euró, alkudható. Tel. 0747412-119. (10882-I)

ELADÓ családi ház Nyárádköszvényesen kerttel, mellékhelyiségekkel. Tel.
0740-196-315. (10906)
MAROSVÁSÁRHELYEN, a Kárpátok
sétányon levő 9 emeletes tömbház 7.
emeletén másfél szobás, 34 m2-es
garzon eladó. Ára 38.000 euró. Tel.
0745-330-565,
0755-911-482.
(10931-I)

EGY LEÁNYT felveszek albérletbe.
Külön szoba és teljes háztartási felszerelés. Tel. 0753-411-834, 0770211-976. (10934-I)

Az adófizetőkkel való elektronikus kommunikáció
fejlesztését szorgalmazza az ANAF

Az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) a nap 24 órájában elektronikus
szolgáltatásokat bocsát az adófizetők rendelkezésére, amelyek könnyen
hozzáférhetőek, s megkímélik az embereket attól, hogy személyesen kelljen
elmenniük az adó- vagy a postahivatalba. Ezek az elektronikus szolgáltatások a
következők:
– virtuális magánszolgáltatási platform (SPV), melynek segítségével a magánés jogi személyek számára lehetővé válik az elektronikus kommunikáció, éspedig
a kibocsátott pénzügyi akták elektronikus továbbítása, továbbá a pénz- és adóügyi
helyzettel kapcsolatos más információk és tájékoztatók közlése. A virtuális
magánszolgáltatási platformra (Spaţu privat virtual) való bejelentkezés
személyesen történik az ANAF honlapján – www.anaf.ro –, a Servicii onlineServiciul înregistrare/înrolare persoane fizice şi juridice Spaţiul Privat Virtual
menüpontnál.
– Az adóbevallás online benyújtása a www.e-guvernare.ro honlapon ejthető meg,
amely digitális bizonylat használatával érhető el, ez a bizonylat többfajta nyilatkozat
továbbítását teszi lehetővé. Az elektronikus ívek a www.anaf.ro honlap Servicii online/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii menüpontjáról tölthetők le.
– Az e-mailes tájékoztatás olyan szolgáltatás, amely révén az adófizetők általános
információkat kérhetnek arról, mi az eljárás bizonyos adóügyi kedvezmények
elérésére, illetve milyen pénzügyi kötelezettség hárul rájuk. A szolgáltatás az ANAF
www.anaf.ro honlapján érhető el, a Formular de contact menüpontnál.
– Pénzügyi tájékoztató közlemény – az előző héten a román nyelvű Hivatalos
Közlönyben megjelent pénz- és adóügyi vonatkozású szabályozásokat és
útmutatókat tartalmazza. Ez a szolgáltatás a www.anaf.ro honlapon az Asistenţă
contribuabili/Legislaţie/Noutăţi legislative menüpontnál hozzáférhető.
– Időszerű útmutatók – az a szerepe, hogy napirenden figyelmeztesse az
adófizetőket az adóbevallási és pénzügyi kötelezettségekre. Ezeket
célcsoportonként csoportosítják, és a www.anaf.ro honlapon az Asistenţă
contribuabili/Legislaţie/Ghiduri curente menüpontnál érhetők el.
Az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal a megyei pénzügyi hivatalokban egy
különállóan berendezett helyiségben ingyenesen bocsát az adófizetők
rendelkezésére egy internetkapcsolattal rendelkező számítógépet annak
érdekében, hogy az intézmény valamennyi online szolgáltatása elérhető legyen.
Az adófizetők megfelelő tájékoztatást kapnak a szolgáltatások igénybevételének
módjáról is.
Az ANAF közkapcsolati és sajtóosztálya

SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

Munkatársat keres
számvezérlésűgép-kezelő és hőkezelő állás betöltésére

Amit kérünk:
– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek.
Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás;
– Biztos, hosszú távú munka;
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek;
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

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

nyilvános árverést szervez 2018. október 31-én 12 órai kezdettel az
intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő javak
értékesítésére:

– MAN haszonjármű, 2001-es gyártású, kikiáltási ár 14.400 lej; DAF haszonjármű,
2003-as gyártású, 14.200 lej; Schmitz félpótkocsi, 2005-ös gyártású, 7.600 lej;
Schmitz cargobull félpótkocsi, 2004-es gyártású, 7.250 lej. A kikiáltási ár nem
tartalmazza a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es
törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék
erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.

A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint 7.
cikkelye értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy nappal
az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a
kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a
Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785 számlára
kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 –
vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt
képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által
kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat
román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt
vehessenek az árverésen.

Az árverésről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: 2018. október 19. A
közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a Bonyhai
Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén és megjelenik a Közpénzügyi
Minisztérium weboldalán.
Bővebb felvilágosítás a végrehajtói irodában (Bălţatu Gheorghe végrehajtó) vagy
a 0265/443-312-es telefonszámon.

A MUREş INSOLVENCY SPRL – Marosvásárhely, Gen. Avramescu u. 4.,
Maros megye –, a csődbe jutott SupEr TrAFiC KFT. cégfelszámolója, nyilvános
árverést szervez az alábbi javak értékesítésére:
1a) II. sz. lakrész Marosvásárhelyen, a L. Rebreanu utca 11. szám alatt: egy
szoba, konyha, mellékhelyiség, éléskamra, előszoba (a H épület földszintjén),
128/2878-ad területrész a teljes ingatlanból, amiből 52/2878-ad rész az 1995. évi
112-es törvény alapján, illetve 76/2878-ad rész a román állam tulajdona;
1b) 129,855/2.746,148 négyzetméteres belterület;
1c) Földszintes épület Marosvásárhelyen, a L. Rebreanu utca 11. szám alatt: C3
építmény: téglaépület, cseréppel fedve, 70 négyzetméteres beépített felület: 3 iroda,
előtér; C6 épület: alagsor (részben) + földszint: téglából, betonlemezzel és bitumenes kartonnal fedve, 235 négyzetméter beépített felület, az alagsorban három pince,
a földszinten öt iroda, egy fogadóterem, két előtér, iroda, öltöző, két mosdó; C8
épület: lemezcsarnok (földszint + emelet) lemezzel fedve, 397 négyzetméter beépített felület: a földszinten lerakat, képviseleti üzlet, két iroda, öltöző, raktár, lépcsőház; C7 földszintes épület: téglacsarnok lemezzel fedve, 215 négyzetméteres
beépített felület, a 2.746,18 m2 összfelületből 1.666,85 négyzetméteres rész. Kikiáltási ár 172.000 euró + héa;
2. Irodai felszerelés. Kikiáltási ár 1.835,72 lej. Az árak nem tartalmazzák a héát.
A javak teljes listája a felszámoló székhelyén tanulmányozható.
Az árverésre 2018. október 26-án 13 órakor kerül sor, és megismétlik minden
pénteken, ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. Az árverésen részt
vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-át jelentő részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet 24
órával a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0745-146-096-os
telefonszámokon.
Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
SzovátaiAdó- és Pénzügyi Osztály

Szováta, Fő út 159. szám

Telefon: 0265/570-310,
fax: 0265/577-509

E-mail:
admin.SVMSCFNX01.ms@anaf.ro

Közlemény ingatlan javak eladásáról

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan
kiegészített 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 1. bekezdése értelmében
2018. október 31-én 10 órakor a Szovátai Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén –
Szováta, Fő út 159. szám – nyilvános árverésen értékesítik FLORIA LAVINIEA –
az adós Eleight Kft. kezese jelzáloggal – ingatlanát (II. árverés).
– C1 – 98 négyzetméteres, manzárdos, téglából és fából betonalapra épített,
cseréppel fedett lakóház, a földszinten 14 négyzetméteres előtérrel, 18
négyzetméteres szobával, 15 négyzetméteres konyhával, 11 m2-es fürdőszobával,
5 m2-es hőközponttal, garázzsal, a manzárdon 78 négyzetméteres szobával, a C2
épületrészben 19 négyzetméteres raktárral, a hozzá tartozó 822 négyzetméter
területtel Szovátán, a Hosszú utca 123. szám alatt.
Kikiáltási ár 292.500 lej (a becsült érték 75%-a). Az ár nem tartalmazza a héát. Az
ingatlan meg van terhelve, a következőképpen:
Hitelező: Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság, Maros Megyei Közpénzügyi
Hivatal
Terhelés: jelzálogjog telekelve 381.587 lej értékben, valamint más pénzügyi
terhelések; közjegyzői dossziészám: 331/2018. március 2.
Az utólag kiegészített és módosított 227/2015-ös pénzügyi törvény VII. fejezetének
értelmében felmentve a héafizetés alól.
Felkérjük azokat, akik jogot formálnak a fenti ingatlanra, hogy az árverés időpontja
előtt tudassák a végrehajtó szervvel. Az árverésben érdekelteket felkérjük, nyújtsák
be vásárlási ajánlatukat az árverés meghatározott időpontjáig.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy legalább egy nappal az árverés előtt
mutassák be a következő iratokat:
– vásárlási ajánlat
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél – a kikiáltási ár 10%-a, a
Szovátai Kincstárban nyitott RO79TREZ4825067XXX000913 számlára kell
befizetni; címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám: 4322637
– az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési
okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása
– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy az ajánlattevő nem az adós cég
közvetítője
A vásárló kötelessége betartani a környezetvédelmi, örökségvédelmi stb.
előírásokat. Jelen közlemény kifüggesztésének időpontja: október 19.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen vagy a 0265/570-310-es telefonszámon.

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Morar Aliz névre szóló
egyetemi
ellenőrzőm.
Semmisnek
nyilvánítom. (10933)

MINDENFÉLE
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (1948-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást Lindab lemezzel és cseréppel,
ácsmunkát, készítünk teraszt fából
stb. Tel. 0748-669-239. (10736-I)
BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserépforgatás, csatornajavítás, Lindab
lemez, ácsmunka. Tel. 0743-799-833.
(2051)
VÁLLALUNK tetőfedést cseréppel
vagy lemezzel, készítünk fából teraszt, bármilyen kicsi javítást elvégzünk.
15%
kedvezmény
nyugdíjasoknak. Tel. 0745-680-818,
Csaba. (10737-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543-104. (1778-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (10678)
INGYENES endokrinológiai vizsgálat,
laboratórium, mellechográfia, mammográfia, csontritkulásszűrés. Tel.
0265/311-771. (1993)
VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-,
lefolyójavítást, festést, vakolást és
gipszkartonszerelést. Tel. 0751-471965, 0726-638-909. (10854)
TETŐFEDÉS cseréppel vagy Lindab
lemezzel, készítünk teraszt fából,
ezenkívül bármilyen kisebb javítást
vállalunk. Tel. 0749-798-244. (10819-I)
BÁDOGOSMUNKA,
cserepezés,
tetőfedés, csatornajavítás, ácsmunka,
vakolás, meszelés. A kiszállás a
helyszínre és a tanácsadás ingyenes.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0757-787-983. (2059)
ASSZISZTENSNŐ támogat időst hetente
kétszer. Tel. 0758-790-085. (10892)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (10239)
MEGNYITOTTA kapuit a MEDIKOR
ORVOSI KÖZPONT Koronka bejáratánál. 12 orvos rendel a következő
szakterületen: belgyógyászat, kardiológia, szülészet-nőgyógyászat, ortopédia-traumatológia, endokrinológia,
gyermekgyógyászat,
neurológia,
pszichiátria. Gyors előjegyzéssel, minimális várakozási idővel, ingyenes
parkolási lehetőséggel veheti igénybe
a szolgáltatásokat, elkerülve a város
forgalmát. Előjegyeztetheti magát
hétköznap 8-20 óra között a következő telefonszámon: 0265/254-923.
(20592-I)
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„Örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat.”
(Jer. 31,3)
„Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy
szeressétek ti is egymást.”
(Jn. 13,34)

Szomorú szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
özv. TŐKÉS KÁLMÁNNÉ
MÁTYUS ROZÁLIA
a szerető szívű édesanya, nagymama, dédmama, tanítványai
Rózsika nénije életének 96. évében 2018. október 4-én szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének.
Utolsó útjára 2018. október 20-án 14 órakor kísérjük a marosvásárhelyi református temetőben, a római katolikus egyház szertartása szerint.
A gyászmisét aznap 18 órakor a marosvásárhelyi Keresztelő
Szent János-plébániatemplomban mutatjuk be.
Életéért hálát adnak: lányai: Éva, Emese, házastársaik: Egon,
Géza, unokái: Anna, Krisztina, házastársaik: Péter, Iván, dédunokái: Irma-Johanna, Gréta-Ilona, valamint rokonai, barátai,
tanítványai s tisztelői. (10832-I)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,

és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-

ranciával. Tel. 0722-846-011. (10686-I)
KIADÓ nagy helyiség. Tel. 0744-958-

660. (10902-I)

VÁLLALOK idősgondozást. Tel. 0751173-229. (10907)

MEGEMLÉKEZÉS
Az élet csendesen megy tovább,
de emléke elkísér egy életen át.
Szomorú szívvel emlékezünk október 20-án a mezőcsávási
SIMON ISTVÁNRA halálának 25.
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (10859)

Fájó szívvel emlékezünk 2006.
október 19-ére, amikor tragikus
balesetben életét vesztette drága
testvérem, ifj. DALI MIKLÓS 42
éves korában, és rá egy évre,
2007. október 19-én drága édesapám, id. DALI MIKLÓS 66 éves
korában bánatában fia után eltávozott közülünk. Nyugalmuk legyen csendes! Emléküket őrzi a
Dali család. (v.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
SIMON ILONÁRA szül. Tőkés október 21-én, elhunytának 10. évfordulóján. Emlékét őrzi férje,
Árpád, lányai: Melinda és Zsuzsa,
két veje és unokája, Orsi. (10874)

Fájdalom költözött szívembe, ami
már nem múlik el sohasem.
Búcsú nélkül mentél el, csendesen, szerényen, drága lelked nyugodjon békében! Összetört, fájó
szívvel emlékezem drága férjemre, a gyergyóremetei születésű
BURJÁN
LAJOSRA
halálának negyedik évfordulóján.
Emlékét egy életen át őrzi bánatos özvegye, nővére, valamint a
népes rokonság. Emléke legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
(10878-I)

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Fájó szívvel emlékezünk október
21-re, HODOR EMILIA GITTA halálának hatodik évfordulójára.
Sohasem halványul szívünkben
emléke. Nyugodjon békében!
Szerető férje, fia, menye és két
unokája. (10938-I)

Ismét eltelt egy év nélküled, mely
sokkal nehezebb, mint képzelted.
Már három éve, hogy elmentél, s
a szívünkből egy darabot elvittél.
Fájó szívvel emlékezünk október
19-én ifj. KACSÓ LÁSZLÓRA halálának 3. évfordulóján. Bánatos
szerettei. (10894-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk október 20-án, amikor már tíz éve örökre eltávozott
a drága jó édesanya, anyós és
mama, a széjelyvajai PÁSKUJ
JOLÁN. PÁSKUJ LAJOSRA is
emlékezünk, a jó édesapára, nevelőapára, aki december 11-én
lesz tizennyolc éve, hogy itt hagyott bennünket. Nyugodjanak
békében! Akik szerették, gondoljanak rájuk kegyelettel! Emléküket őrzi szerető négy gyermekük
családjukkal együtt. (10900)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, apatárs,
LUDASI SÁNDOR
életének 83. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése
október 20-án délután 2 órakor
lesz a nyárádtői katolikus temetőben.
Búcsúznak tőle szerettei.
(10949-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2018. október 17-én kelt
473-as számú rendelet
a Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli
ülésének összehívásáról
2018. október 19-én 13.00 órára

A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel
újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. törvény 94. cikkelyének (2), (3),
(5), (7), (8) bekezdése és a 106. cikkely (1) bekezdése előírásainak értelmében
elrendeli:
a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, rendkívüli
ülésre hívja össze 2018. október 19-én 13.00
órára, a Közigazgatási Palota nagytermébe, a következő
napirenddel:
1. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, 42/2001. sz. határozat mellékletének
a kiegészítéséről, amely a Maros megye köztulajdonáról készült leltár átvételére vonatkozik;
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros
Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet „A dicsőszentmártoni
Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház
Járóbeteg-rendelőjének a felszerelése” elnevezésű projekt egyes intézkedéseiről, amit európai
alapokból szeretnének kivitelezni

3. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
ELNÖK

SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

Munkatársat keres
minőségellenőr/felelős munkakörbe

Elvárásaink:
– Műszaki rajz ismerete
– Technikai szakértelem
– Mérési és ellenőrzési eszközök használatának ismerete
– Angol és német nyelv ismerete előnyt jelent
– Hajlandóság két műszakban dolgozni
– Jó kommunikációs készség
– Az adatok elemzése és feldolgozása
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat.

Feladatok:
– A gyártósor és a gyártási folyamatban levő darabok minőségének
folyamatos ellenőrzése a nyersanyagok, termékek, gyártás
körben, a félkész/késztermékek minőségi követelményeinek
betartása
– A nem megfelelő termékek, a minőségi követelményektől
való eltérések felismerése, azonosítása, megfelelőségi jelentés
kezdeményezése;
– A technológiai részleggel együttműködve elkészíti, ellenőrzi
és frissíti a minőségellenőrzési tervet, dokumentációt;
– A gyártási folyamatban használt mérőműszerek ellenőrzése
és beállítása.
Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés
– Éves teljesítménybónusz
– Képzési programok
– Étkezési jegyek
– Ingyenes szállítás
– Pótszabadság
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör

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

A MUREş INSOLVENCY SPRL
(Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u.
4. szám), az újraszerveződés alatt álló
FOrAJ SONDE rT. csődbiztosa nyilvános árverést szervez az adós cég tulajdonában levő ingóságok eladására.
– szállítóeszközök: S 1500 típusú
buldózer, kikiáltási ár 31.103 lej + héa,
S 1500 típusú buldózer, azonosítószáma 15008166, kikiáltási ár 29.398
lej + héa.
– állóeszközök: három 25.000 l-es
tűzoltókocsi-tartály, kikiáltási ár 3.461
lej/db + héa.
A nyilvános árverésre október 26-án
13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente péntekenként
megismétlik ugyanabban az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen
részt vehetnek azok a magán- és jogi
személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a
részvételi díjat 24 órával az árverés
kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos
0265/269-700, 0745-146-096, vagy az
adós 0736-444-657-es telefonszámán.
A MUREş INSOLVENCY SPRL –
Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4.
szám –, a csődeljárás alatt álló adós
ElECTrO DiA JuNiOr KFT. –
Sárpatak, Fő út 85C1, Maros megye –
felszámolója nyilvános árverést szervez a következő javak értékesítésére:
– Ford Mondeo Break személygépkocsi, 2002-es gyártmány, 281.767 kmben, kikiáltási ár: 3.710 lej + héa
– Iveco Daily haszonjármű, 1994-es
gyártmány, 288.760 km-ben, kikiáltási
ár: 6.440 lej + héa.
A nyilvános árverésre október 26-án
13 órától kerül sor a cégfelszámoló
székhelyén, és hetente péntekenként
megismétlik ugyanabban az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen
részt vehetnek azok a magán- és jogi
személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a
részvételi díjat az árverés előtti napon
13 óráig.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269700, 0745-146-096 telefonszámon.

Törvényességét véleményezte
Paul Cosma
JEGYZŐ

Szünetel a vízszolgáltatás
Marosvásárhelyen

Az AQUASERV RT. értesíti a fogyasztókat, hogy
a hálózaton végzendő beütemezett bővítési-felújítási munkálatok
miatt október 22-én 9–16 óra között (hozzávetőleges időtartam) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhelyen, a Zsidó Vértanúk
utca 31–43. számok között, a Szorgalom–Sârguinţei utca 2–34. és
3–35. számok között, az 1918. December 1. út 186–190. számok között, valamint a Bodoni, Malomfalvi és Nyíres utcában.
Ezek a beruházási munkálatok az Európai Unió Kohéziós Alapjából társfinanszírozott Az ivóvíz- és szennyvíz-infrastruktúra kibővítése és felújítása Maros megyében című projekt részét képező,
a marosvásárhelyi ivóvíz-, szennyvíz- és csatornahálózat, szivatytyúállomások, vezetékek felújítására és kibővítésére vonatkozó kivitelezési szerződésbe vannak foglalva.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével a rendszerben a víz elszíneződhet és lerakódásokat tartalmazhat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas.
Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. Köszönjük a megértésüket.
A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.

