
Szeptember 28-án lépett életbe az új lakótársulási törvény,
mely többek között lehetővé teszi a rezsihátralék bejegyzé-
sét az ingatlanok telekkönyvébe, és megszünteti a lakások
részleges hőszigetelési burkolásának gyakorlatát. Az ügyve-
zetők és a lakótársulási elnökök véleménye szerint a törvény
hiányosságai mellett adminisztratív többletfeladatokkal és
pluszköltségekkel szembesültek. Remélhetőleg az alkalma-
zási útmutató megjelenése után csökken az egyes törvény-
cikkelyek okozta tanácstalanság.

A 2018. évi 196-os számú új lakótársulási törvény módosításairól Rus
Dumitruval, a lakótársulások országos szövetségének Maros megyei el-
nökével beszélgettünk, a gyakorlati alkalmazásról pedig Şopterean Ioan
lakótársulási elnököt kérdeztük.

Amint a lakótársulások országos szövetségének megyei elnöke hang-
súlyozta, az új törvény, úgy tűnik, megnehezíti a lakótársulások műkö-
dését, annak ellenére, hogy azok megalakítását, szervezését és
gördülékeny működését hivatott szabályozni, ugyanakkor nagyobb fe-
lelősséggel ruházza fel az ügyintézőket, akárcsak a lakástulajdonosokat,
és az adminisztrációval járó költségek csökkentését is előírja. 

Marosvásárhelynek
nagyobb 
autonómiát kérnek
A Maros megyei RMDSZ kéri Maros-
vásárhely RMDSZ-es alpolgármeste-
rének lemondását – ismertették a
Területi Állandó Tanács (TÁT) gyűlé-
sén hozott határozatot. A TÁT egyéb,
a marosvásárhelyi RMDSZ szervezé-
sét és működését érintő döntéseket is
hozott. 
____________4.
Az aradi vértanúk
napja
1849. október 6-án végezték ki Aradon
a magyar szabadságharc tizenhárom
honvédtábornokát, Pesten pedig Batt-
hyány Lajos grófot, az első magyar fe-
lelős kormány miniszterelnökét.
Október hatodikát a kormány 2001-
ben a magyar nemzet gyásznapjává
nyilvánította. 
____________5.
Az összefogás 
hatalmas erejével 
Sok munkával, áldozattal megújult
Mezőbergenye leglátványosabb épü-
lete, a református templom, melyet
nagy becsben tart a közösség, az a
gyülekezet, mely korlátokat, lehetősé-
geket túlszárnyalva újra és újra képes
volt a megújulásra, az építkezésre, az
ősi hagyaték átmentésére a következő
nemzedékeknek.
____________15.

Referendum és egyebek
A hét végén több mint tizennyolcmillió választópolgárt vár-

nak a szavazókörzetek, hogy szavazatukkal mondjanak véle-
ményt a család alkotmányos meghatározásának
módosításáról. Az elmúlt hetekben, napokban igencsak kemé-
nyen ütköztek a vélemények a témáról. Mindenki ismeri, nem
is kívánjuk részletezni. Ám történt valami előzmény nélküli.
Alig pár nappal az esemény előtt országszerte százával léptek
vissza a szavazókörzetek elnökei – személyes okokra vagy be-
tegségre hivatkozva – Galactól Teleormanig, Szebentől Ko-
lozsvárig és Nagyváradtól a Szilágyságig. A szerdai sajtóhírek
szinte egyébről sem szóltak, mint erről, majdhogynem „verte”
az Európai Parlament Romániáról szóló vitáját. Mi lehet a
tényleges oka ezeknek a hirtelen megbetegedéseknek, illetve a
rajtaütésszerűen megjelent „személyes problémáknak”, nem
tudni, csak találgatni lehet. Egyébként a szavazókörzeti elnö-
kök a választási irodák megalakulásáig léphetnek vissza, mi-
után az irodák kiegészültek a parlamenti pártok képviselőivel,
csak a halál vagy súlyos betegség mentheti fel őket. Hogy ez
jó hír-e vagy rossz, mindenki maga dönti el pártállása, meg-
győződése, elvei szerint. Tény, hogy a rendszerváltás óta soha
nem tapasztalt jelenséggel szembesültek a szervezők. Maros
megye prefektusa keddi sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre
válaszolva azt mondta, hogy a megyében mindössze 23 elnök
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Iskolai fúvószenekarok találkozója
A marosvásárhelyi Gyermekek Palotája a Maros Megyei
Tanfelügyelőséggel együttműködve 12. alkalommal szer-
vezi meg az iskolai fúvószenekarok országos fesztiválját.
A megnyitóra ma 13 órai kezdettel kerül sor a Nemzeti
Színház előtti téren, ezt megelőzően felvonulnak a zene-
karok. A fesztiválon több mint 170 diák vesz részt. A ren-
dezvény támogatója a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal. 

Missio Expo a Kultúrpalotában
Október 7-én, vasárnap 16 órakor a Kultúrpalota előcsar-
nokában megnyitja kapuit az első Missio Expo. A rendez-
vény célja hozzájárulni Isten országának építéséhez,
bemutatni a Marosvásárhelyen és környékén különféle
missziós területeken zajló munkát, ismertetni a missziós
lehetőségeket. Idén 13 szervezet, illetve program kerül
bemutatásra. A rendezvény keretében 18 órakor a Kultúr-
palota nagytermében Póra Zoli és a Stone Hill együttes
koncertjére várják a gyermekeket és felnőtteket. A kisebb
gyermekeknek a Lurkó Kuckó Egyesület tart foglalkozást,
a nagyobbakkal a cserkészek foglalkoznak. A Diakónia
szervezet képviselői ingyenesen vérnyomást és vércukor-

szintet mérnek. Az érdeklődőket 16 és 20 óra között vár-
ják a Kultúrpalotába, a belépés ingyenes.

Barokk kamarakoncert 
Mezőbergenyében
Különleges barokk koncertre várják a közönséget október
6-án 17 órára a mezőbergenyei református templomba.
Az előadó a Trifonale együttes, 2015 elején alakult Ko-
lozsváron, tagjai: Domahidi Zsuzsa – barokk fuvola, Csibi
Dávid – barokk hegedű, Csata István – viola da gamba,
Erich Türk – csembaló. A bergenyei koncertre latin-ameri-
kai és európai spanyol zenével készülnek, melyet korhű
barokk hangszeren adnak elő. 

Szüreti fesztivál Kelementelkén
Október 6-án, szombaton szüreti fesztivált tartanak a ke-
lementelki szőlőhegyen. Délelőtt 11 órakor felvonulnak a
csőszök és a huszárok, az ünnepélyes megnyitó és a bor-
lovag-avatás 13 órakor kezdődik. 14 órától hagyomány-
őrző csoportok zenés-táncos műsorát lehet megtekinteni,
illetve megnyílik a helyi termékek kiállítása és vására. A
programban gasztronómiai előadás, főzőverseny, must-
és borkóstoló is szerepel. Marosvásárhelyről déli 12 és 13
órakor indul busz a fesztiválra. Zenél a mezőcsávási re-
zesbanda és a helyi népi zenekar. Az útvonalat és a meg-
állókat az esemény Facebook-oldalán lehet megtekinteni:
Kisküküllő-menti Szüreti fesztivál 2018.

Elmarad a tenyészbika-bemutató
A Semtest-BVN által a marosszentgyörgyi Tófalvi utcában
16 éve rendszeresen, október első szombatján megtartott
tenyészbika-kiállítás a sertéspestis terjedésének megelő-
zése érdekében ezúttal elmarad – tájékoztatott közlemény-
ben a szervező csapat.

Hetedikén nem lesz ócskapiac
Az Ingatlan- és Piackezelő Kft. közli, hogy október 7-én, a
közelben zajló marosvásárhelyi borfesztivál miatt az ócs-
kapiac zárva lesz.

Változatos tevékenységek 
a Talentum Alapítványnál

Változatos tevékenységekkel várják a 4–15 éves óvodás
és kisiskolás gyermekeket a Talentum Alapítványnál. Az
óvodásoknak szánt általános képességfejlesztő foglalko-
záson együtt van a rajzkészség és a zenei hajlam fejlesz-
tése, a játékkuckó szerepjátékai, barkácsolás, logikai
játékok, gyermektorna. Az iskolások a Törpingáló Klubban
különféle festészeti, grafikai és szobrászati technikákkal is-
merkedhetnek meg. Az Álomvarázs tevékenységein drá-
majátékok, színházasdi, muzsikálás, dobolás várja őket.
Lehet választani ritmikus torna – modern tánc tevékenysé-
get is. Érdeklődni lehet a 0747-332-794-es telefonszámon,
illetve az alapítvány székházában, Vihar (Furtunei) utca 13.
szám, a Hadsereg tér (oroszpiac) mellett.

Kirándulás Homoródra
Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez október 20-
án Homoródra és Homoródkarácsonyfalvára. Bővebb fel-
világosítás a marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám
alatti, I. emeleti székhelyen vagy a 0744-928-299-es tele-
fonszámon hétfőtől csütörtökig 9–11 óra között. 

Ügyes Kezű Nők a várban
A Női Akadémia kézműveskedni szerető lányokat, asszo-
nyokat vár hétfő délutánonként 17.30 és 19.30 óra között
Ügyes Kezű Nők címmel zajló kézműves tevékenységeire
a marosvásárhelyi vár Vargák bástyájába (földszint). Októ-
ber 8-án a gyöngyfűzés fortélyait lehet megtanulni, a fog-
lalkozást Tóth Csilla vezeti. A szervezők 5 lejes
adományokat köszönettel elfogadnak a résztvevőktől, az
összeget a tevékenységek alapanyagára és a Játéktárra
fordítják. A tevékenységről érdeklődni a 0740-598-563-as
telefonszámon lehet naponta 18 és 20 óra között.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma AURÉL, holnap
BRÚNÓ, RENÁTA napja.
BRÚNÓ: ófelnémet eredetű,
jelentése: barnamedve.
RENÁTA: a latin Renatus, va-
gyis Renátó női párja, jelen-
tése: újjászületett.

5., péntek
A Nap kel 

7 óra 25 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 55 perckor. 
Az év 278. napja, 
hátravan 87 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
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1 EUR 4,6684

1 USD 4,0591

100 HUF 1,4392

1 g ARANY 156,5097

IDŐJÁRÁS
Napos idő

Hőmérséklet:
max. 180C
min. 20C

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Október 2-ától a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógy-
szerészeti, Műszaki és Tudományegyetem névre
keresztelt intézmény előtt újabb tüntetésbe kez-
dett Ádám Valérián, a Romániai Magyar Orvos- és
Gyógyszerészképzésért Egyesület elnökségének
megbízottja. 

Naponta 8–15 óra között a felállított óriásplakát előtt
hangosbemondón kéri Leonard Azamfirei rektor lemondá-
sát, mivel egy mutikulturálisnak nyilvánított felsőoktatási
intézményben diktatórikus módon, a magyar tagozat kép-
viselőinek a jóváhagyása nélkül döntöttek arról, hogy a
MOGYE bekebelezze a Petru Maior Egyetemet. Ez a dön-
tés a magyar oktatás további sorvadását vonja maga után
az elődeink által létrehozott magyar tannyelvű egyetemen.
Amelynek jelenlegi szenátusa továbbra sem hajlandó a ma-

gyar nyelvű oktatás törvényben előírt önállóságát biztosí-
tani. 

Tüntetésével biztatni akarja a magyar oktatókat és hall-
gatókat, hogy álljanak ki határozottan a magyar tagozat ön-
állóságáért, ami új szakok indítását is lehetővé tenné.
„Tartsunk igényt az egyetemünkre, és küzdjünk meg joga-
inkért!” – hangzik el a hangosbemondóból. Érdeklődé-
sünkre Ádám Valérián, aki közel 450 napot tüntetett
Marosvásárhelyen és Bukarestben a magyar tagozat önál-
lóságáért, kijelentette, hogy addig nem hagyja abba, amíg
a kitűzött célt el nem éri. Véleménye szerint a magyar ta-
gozat önállóságának biztosítása a román többség érdeke is,
hiszen ezáltal megszűnnének a diszkriminációs vádak, és
eredményes román–magyar együttműködés kialakulását
segítené elő. (b.)

Továbbra sem hagyja abba a tüntetést 

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
31, 44, 41, 20, 25 + 5 NOROC PLUS: 8 4 9 7 8 7

30, 26, 12, 24, 25, 14 SUPER NOROC: 5 7 9 1 0 4

34, 26, 12, 32, 7, 42 NOROC:  3 8 4 5 6 5 1

RENDEZVÉNYEK

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. ligás bajnokság V. csoportjának 7. fordu-

lójában: Marosvásárhelyi MSE – Kolozsvári Sănătatea (Sziget utcai
Trans-Sil stadion), Besztercei Gloria – Szászrégeni Avântul, Radnót
CS – Medgyesi Gaz Metan II. Valamennyi mérkőzés ma 15 órakor
kezdődik.

A 4. liga elitcsoportjának 6. fordulójában: Ákosfalva – Nyárádtői
Viitorul, Nagysármás – Marosludas, Marosvásárhelyi Atletic – Dános
(marosszentkirályi pálya), Nyárádszereda – Segesvár, Marosvásár-
helyi CSM – Kutyfalva, Marosoroszfalu – Marosszentkirály-Náznán-
falva, Szováta – Nyárádtői Unirea.

A 2. ligás női bajnokság I. csoportjának 3. fordulójában: Maros-
vásárhelyi Ladies – Szászrégeni Viitorul (vasárnap 11 óra, nagyador-
jáni Dorman sportközpont).

A 2. ligás futsalbajnokság 3. fordulójában, vasárnap 18 órától: Kéz-
divásárhelyi KSE – Marosvásárhelyi CS Municipal.

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga C jelű értékcsoportjában,
szombaton 18 órától: Marosvásárhelyi CSM – Galaci Phoenix.

KÉZILABDA. A férfi A osztályos bajnokság D csoportjának 3.
fordulójában, szombaton 16 órától: Nagyváradi CSM – Segesvári
HCM.

A női A osztály D csoportjának 4. fordulójában, vasárnap 17 órától:
Marosvásárhelyi CSM – Köröskisjenői Crişul.

Az 1. ligás labdarúgó-bajnokság 
11. fordulójának televíziós 

közvetítési rendje
Október 5., péntek:
* 21.00 óra: Jászvásári Politehnica CSM –

Konstancai Viitorul
Október 6., szombat:
* 18.00 óra: USK Craiova – Nagyszebeni

Hermannstadt
* 21.00 óra: Gyurgyevói Astra – Kolozsvári

CFR
Október 7., vasárnap:
* 14.00 óra: Dunărea Călăraşi – Voluntari FC
* 18.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –

Medgyesi Gaz Metan
* 21.00 óra: Bukaresti FCSB – Concordia

Chiajna
Október 8., hétfő:
* 21.00 óra: Botoşani FC – Bukaresti Di-

namo
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Di-

giSport, a Telekom Sport és a Look Sport/Plus.

Fotó: Bodolai Gyöngyi



Burkát, a teljes testet és arcot eltakaró muzulmán női öl-
tözéket viselve közlekedett a 46 éves Redoine Faid, akit
három hónapi bujkálás után szerdán fogtak el a francia ha-
tóságok. A „szökevénykirály” – aki július elején három fegy-
veres segítségével, helikopteren szökött meg a Párizshoz
közeli Réau fegyintézetéből – ugyanakkor éppen a Francia-
országban nyilvános helyeken betiltott öltözéke miatt bukott
le – közölte a párizsi főügyész.

Francois Molins sajtótájékoztatóján elmondta: néhány
nappal a szerda reggeli őrizetbe vétel előtt a nyomozóknak
feltűnt egy nő, aki egy olyan burkát viselő embert vett fel a
gépkocsijába, akiről azt lehetett gondolni, hogy férfi.

A burkát viselő személy október 2-án este fél 11-kor kiszállt
az autóból, bement a nőnek a Párizstól északra található
Creil-ben található otthonába, ahol nem sokkal később egy
másik burkát viselő ember is csatlakozott hozzájuk.

„Ennek a körülménynek köszönhetően felgyorsultak az
események, és a nyomozók ma hajnalban 4 óra 20 perckor
előállították Redoine Faidot” – mondta az ügyész.

Faid mellett további hat embert, köztük egy testvérét, és
annak fiát, valamint a lakástulajdonos nőt vették őrizetbe a

hatóságok. Faid egyik másik unokaöccsét is letartóztatták né-
hány kilométerrel arrébb.

A visszaeső bűnöző szülővárosban, néhány percre az ott-
honától bujkált a családja segítségével. 

Az ügyészség tájékoztatása szerint Redoine Faid és test-
vére, valamint a két unokaöcs elleni eljárás megindításáról
vizsgálóbíró dönt, az ügyészség kérte az előzetes letartózta-
tásba helyezésüket.

Faid július elsején szökött meg a francia büntetés-végre-
hajtás közlése szerint a Párizshoz közeli Réau fegyintézeté-
ből. A szökést három fegyveres segítségével, helikopteren
hajtotta végre.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Redoine Faid filmekbe
illő akcióval megszökött: 2013-ban a francia–belga határtól
nem messze, egy Lille melletti börtönben öt ajtót berobbantva
eljutott a kijáratig, ahol túszul ejtett négy börtönőrt, mielőtt
kijutott a szabadba. Az egyik túszt már közvetlenül a börtönön
kívül elengedte, a másodikat néhány száz méterrel odébb, a
másik kettőt egy autópálya-pihenőnél hagyta, ahol autót vál-
tott. Egyik túsznak sem esett bántódása. Faidot egy hónapi
bujkálást követően fogta el akkor a francia rendőrség. (MTI)

Pászkán Zsolt Románia-szakértő szerint „politikai
színjáték” volt a román jogállamisági helyzetről tar-
tott szerdai vita az Európai Parlamentben (EP).

Pászkán Zsolt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső
szakértője az M1 aktuális csatornán azt mondta, a vitában a
vád és a védelem oldaláról is féligazságok, „néhol hazugsá-
gok” hangzottak el, egyik fél sem volt felkészült és nem volt
őszinte a céljait illetően.

Megítélése szerint az is szerepet játszhatott ennek a vitának
a létrejöttében, hogy közel van az EP-választás. Úgy fogal-
mazott, hogy amit hallani lehetett, az néhány frakció kortes-
beszéde volt saját választóinak.

Megjegyezte: ez a helyzet nem ugyanaz, mint Lengyelor-

szág és Magyarország esetében; ez olyan, mint egy parlamenti
vitanap, ahol megvitatnak egy kérdést. Hozzátette: lesz no-
vemberben az ügyről egy határozat az Európai Parlament bel-
ügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságában, de
annak sincs „semmilyen jogi hatása”.

Ugyanakkor Pászkán Zsolt szerint a vitának az is volt a
célja, hogy „két jobboldali kormányzat pellengérre állítása
után legyen egy baloldali” is, amellyel ez történik.

Ezt az támasztja alá – tette hozzá –, hogy még nem kihir-
detett törvények, egy tüntetés még vizsgált feloszlatása miatt
és azért bírálták a román kormányt, mert leváltották Laura
Codruţa Kövesi korrupcióellenes főügyészt, pedig az elnök
nem akarta. Utóbbi szerinte nem jogállami kérdés. (MTI)
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21 millió szavazólap
Több mint 21 millió szavazólapot nyomtattak az ok-
tóber 6-7-i referendumra – közölte csütörtökön Car-
men Dan belügyminiszter. A család alkotmányos
meghatározásának módosítását célzó kétnapos
népszavazásra egészen pontosan 21.099.107 sza-
vazólapot, 95.570 bélyegzőt és 19,4 öntapadós bé-
lyeget gyártottak – ismertette a számokat a
szaktárca vezetője a népszavazás megszervezésé-
vel megbízott központi bizottság ülésén. 18.662 sza-
vazókörzetet alakítottak ki, egyes tanfelügyelőségek
pedig a pénteki napra felfüggesztették a tanítást. 

Csökkent a turisztikai héa
5 százalékra csökken a turisztikai szolgáltatások
hozzáadottérték-adója (TVA). Az erről szóló sürgős-
ségi rendeletet csütörtöki ülésén fogadta el a kor-
mány. Nelu Barbu kormányszóvivő szerint az
intézkedés november 1-jétől lép életbe, és a követ-
kező szolgáltatásokra érvényes: vendéglátó egysé-
gekben történő elszállásolás, éttermi és
cateringszolgáltatások, sportlétesítmények haszná-
latba adása sportolási és testnevelési célra, szabad-
időparkba való belépés engedélyezése. Az
idegenforgalmi szolgáltatások közvetítésére nem ér-
vényes a kedvezményes héa. A héacsökkentéssel a
cél a hazai turizmus serkentése, az adócsalás visz-
szaszorítása, a belső fogyasztás növelése – tette
hozzá Barbu. 

Haláleset 
a bukaresti törvényszéken

Meghalt egy férfi a bukaresti törvényszék épületé-
ben, miután lezuhant a negyedik emeletről – közölte
a fővárosi katasztrófavédelem. Amikor a rohammen-
tősök kiértek a helyszínre, az 50 éves férfi nem lé-
legzett, és a szívműködése is leállt. Megpróbálták
újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az
életét. A fővárosi rendőrség vizsgálatot indított az
eset körülményeinek tisztázásáért. 

Évi egymillió Dacia 
A francia Renault egymillióra növelné az évente
gyártott Dacia gépkocsik számát, ami azt jelenti,
hogy mintegy 300 ezerrel bővítené a mostani kapa-
citását – írta szerdán a Ziarul Financiar című napi-
lap. Legutóbb 2010-ben volt hasonló fejlesztés. Az
újság Marc Susst, a Renault csoport alelnökét
idézte, aki elmondta: még nincs eldöntve, hogy me-
lyik telephelyen lesz kapacitásbővítés, amit a „követ-
kező évekre” terveznek. Az alelnök szerint nagyon
fontos szempont lesz a versenyképesség. Az üzem
90 százalékban kivitelre dolgozik, a Dacia fő piacai
Nyugat-Európában vannak. A hatóságok már több-
ször megígérték a Piteşti–Nagyszeben autópálya
megépítését, de a lap szerint várhatóan 2020-ig sem
fog elkezdődni a kivitelezés, ami csökkenti a romá-
niai üzem versenyképességét és kihatással lehet a
francia gyártó kapacitásbővítési döntésére. 

5,7 százalékkal nőtt 
a kiskereskedelmi forgalom 

A román kiskereskedelmi forgalom volumene 5,7
százalékkal nőtt a nyers adatok szerint az idén az
első nyolc hónapban, a tavalyi év azonos időszaká-
hoz képest – közölte az Országos Statisztikai Intézet
szerdán. A nyers adatok szerinti növekedést első-
sorban a nem élelmiszerek értékesítése serkentette,
amely 6,9 százalékkal bővült, de az élelmiszerekből,
italból és dohánytermékből is 6,8 százalékkal többet
adtak el. Az üzemanyag értékesítése 2 százalékkal
emelkedett.

lépett vissza, de mindegyiküket helyettesítette már a me-
gyei törvényszék. Hogy mi lesz a folytatás? Kiderül a
következő napokban. 

De van egy igazán jó hírünk is: az Alkotmánybíróság
elutasította Klaus Iohannis államfőnek azt a kisebbség-
ellenes óvását, amelyet a Románia közigazgatási meg-
szervezéséről szóló törvényt módosító jogszabály ellen
nyújtott be. Pontosabban azt az előírást találta alkot-
mányellenesnek (az ugyancsak egy nemzeti kisebbség-
hez tartozó államelnök), amely szerint tilos úgy
módosítani egy közigazgatási egység határait, hogy ez-
által megváltozzon a területén élő kisebbségek aránya.
Szerinte ugyanis az RMDSZ által benyújtott javaslatnak
nem lenne keresnivalója a módosító csomagban. Az el-
nöki logika értelmében „a szuverenitás és helyi autonó-
mia alkotmányos elvét sértené, ha ilyen tiltásokkal
korlátoznák egy-egy közigazgatási egység lakosságának
jogát ahhoz, hogy – gazdasági, társadalmi, kulturális,
vagy környezeti szempontok alapján – népszavazással
döntsön a közigazgatási határok módosításáról”. Az
előírás szerepel az európai kisebbségvédelmi keret-
egyezményben, amelyet Románia is ratifikált.

Talán mégsem veszett el minden. Történnek néha jó
dolgok is ebben a szép országban.

Referendum és egyebek
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világOktóber 6. – emlékünnepség a Postaréten
Civil rendezvény lesz

Az október 6-i megemlékezésre idén is a Postarétre
várja az RMDSZ a marosvásárhelyieket. A szerve-
zési kérdésekről, az emlékünnepség jellegéről teg-
nap sajtótájékoztatón beszélt Kali István, a
marosvásárhelyi szervezet ügyvezető elnöke. 

Kali István elmondta, új hagyományt szeretnének teremteni
az október 6-i megemlékezéssel kapcsolatban. 

– Civil rendezvényt akarunk szervezni, az emlékünnepség-
ről megpróbáljuk kihagyni a politikai nyilatkozatokat –
mondta az ügyvezető elnök. A marosvásárhelyi RMDSZ egy
beszédíró pályázatot is hirdetett Ez a beszéd címmel közép-
iskolások és egyetemi hallgatók számára október 6., az aradi
vértanúk emléknapja alkalmából, amelynek benyújtási idejét
október 5-ig kitolták. Kali István kérdésünkre elmondta, né-
hány pályázat már beérkezett, hiszen az eredeti határidő ok-
tóber 3. volt, de két nappal meghosszabbították a beküldés
lehetőségét abban a reményben, hogy még érkeznek beszédek
a diákoktól. 

– A zsűrit a marosvásárhelyi RMDSZ ügyvezetése alkotja.
A három legjobb beszéd íróját budapesti kirándulással díjaz-

zuk az 1956-os forradalom emlékünnepségére, a Gloria Vic-
tisre. A legjobb mű íróját felkérjük, hogy mondja el beszédét
október 6-án a postaréti emlékünnepségen. A megemlékezést
szerettük volna úgy megszervezni, hogy ne a hagyományos
beszéd-taps legyen, ezért felkértük a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem hallgatóit, Gecse Ramóna színművésznő veze-
tésével, hogy adjanak művészi keretet az eseménynek. A 13
aradi vértanú leveleiből fognak színre vinni, bemutatni néhá-
nyat, megmutatva a hősök emberi mivoltát. A felszólalásokat
sem tudjuk teljesen kizárni. Az első felszólaló a beszédpályá-
zat győztese lesz, utána Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusának konzulja, dr. Farkas Balázs szólal fel, végül
Kozma Mónika a Pro Economica Alapítvány elnökeként
mond beszédet. Az eseményt ft. Kató Béla püspök zárja ál-
dással, majd koszorúzás lesz – tette hozzá az ügyvezető elnök.
Újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, a hét végén sorra
kerülő népszavazás nem akadályozza a megemlékezést, hi-
szen a Postarét környékén nincsenek olyan iskolák, ahol sza-
vazókörzet lenne, így a hatóságok nem kértek és nem
rendeltek el semmilyen intézkedést. (antalfi)

A román jogállamiság helyzete
Politikai színjáték volt az EP-vita

Az erdélyi magyarság helyzetét ismertető köteteket
mutattak be Strasbourgban

Az erdélyi magyarság helyzetét, az elmúlt 25 év ki-
sebbségvédelmi törekvéseit ismertető angol nyelvű
köteteket mutattak be csütörtökön Strasbourgban,
az Európai Parlamentben. Sógor Csaba és Winkler
Gyula EP-képviselők meghívására a Kós Károly Aka-
démia Alapítvány gondozásában megjelent két ta-
nulmánykötetről Kovács Péter, az alapítvány
alelnöke, valamint Kiss Tamás szociológus beszélt
a Minority Intergroup gyűlésén. 

A Kós Károly Akadémia olyan nem politikai, elsősorban
civil jellegű tevékenységet végez, amellyel hozzájárul a ma-
gyar közösség és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
társadalomépítő tevékenységéhez – ismertette elöljáróban te-
vékenységüket Kovács Péter, a Kós Károly Akadémia Ala-
pítvány alelnöke. „Két évvel ezelőtt elkezdtünk kiadványokat
is készíteni, azért jöttünk Strasbourgba, hogy angol nyelven
is mondjuk el, milyen az erdélyi magyar közösség, milyen tö-
rekvéseink vannak, és gyakorlatilag mit sikerült elérni az el-
múlt 28 évben” – mondta az alelnök. 

Kiss Tamás szociológus, a romániai magyarság helyzetét
bemutató kötet egyik szerzője szerint azért fontos ilyen hely-
zetjelentéseket elkészíteni angolul, hogy az erdélyi magyar
közösség helyzetét máshol is megismerjék, illetve ezt egy ösz-
szehasonlító kontextusba tudják behelyezni. „Az ilyen eset-
tanulmányok ebben az irányban jelentenek nagyon fontos
lépést, az összehasonlító kutatásnak az az előnye is megvan,

hogy az erdélyi magyarokkal kapcsolatos, sokszor magától
értetődő tapasztalatokat más és új szempontok szerint lehet
elemezni” – hangsúlyozta a szerző. 

„Mi az RMDSZ-ben azért dolgozunk, hogy az erdélyi ma-
gyar közösség célkitűzéseit megvalósítsuk, ebben a folyamat-
ban Európa fontos színtér számunkra. Kisebbségvédelmi és
gazdasági szempontból is azt várjuk el az Európai Uniótól,
hogy bátorítást, támogatást kapjunk. Ehhez partnerekre van
szükségünk, akiket csak akkor tudunk szövetségeseinkké
tenni, ha ismerik, megértik az erdélyi magyarság társadalmi,
politikai és gazdasági helyzetét, törekvéseit. A most bemuta-
tott két angol nyelvű kötet ezt a célt szolgálja, gratulálok a
Kós Károly Akadémia Alapítványnak a kezdeményezésért, a
Wilfried Martens Centre for European Studieszal, az Európai
Néppárt háttérintézményével folytatott sikeres együttműkö-
déséért” – emelte ki Winkler Gyula, az RMDSZ EP-képvise-
lője a könyvek bemutatását követően. 

„A két kötet szerzőit ugyanaz a cél vezérelte, amit mi, EP-
képviselők is igyekszünk elérni: felmutatni, hogy milyen kö-
rülmények között és miként próbál immár közel három
évtizede a romániai magyar közösség kiállni saját jogaiért” –
mondta Sógor Csaba. Az RMDSZ-es európai parlamenti kép-
viselő kifejtette: a romániai magyarság nem csupán a nemzeti
kisebbségek jogainak érvényesüléséért, hanem azért is fellép,
hogy Románia ne térjen le a jogállamiság útjáról. 

Burkát viselt a „szökevénykirály”



A lakótársulási elnökök és az
ügyvezetők feladatköre jól körülha-
tárolhatóvá vált, az okozott anyagi
károkért az elnök és a cenzor is fe-
lelősségre vonható.

Az új szabályozás a közösen
használt ingatlanok ügyvezetésének
hatékonyságát célozza tömbházla-
kások, lakóparkok esetén vagy
közös udvaron épült lakóegységek-
ben. A hatóságok és lakótársulások
közötti jó kapcsolatok kialakítását
is megfogalmazza, akárcsak a köz-
gyűlések összehívását bizonyító kö-
telezettséget. Ez utóbbi az
eddigiekhez képest többletfelada-
tokkal terheli az adminisztrátorokat,
és pluszköltségekkel jár – hangsú-
lyozta Rus Dumitru megyei elnök.
A lakótársulások ügyvezetését en-
gedélyezett magánszemély (PFA) is
végezheti, a szakmai tanúsítvánnyal
rendelkező gondnokokat pedig
egyéni munkaszerződéssel vagy
szolgáltatási szerződéssel foglal-
koztathatják.
Ügyvezető és pénztáros egyben

– A törvény előírja az adminiszt-
ratív létszámcsökkentést. Mit je-
lent ez konkrétan?

– Az előírás a lakótársulások ve-
zetőségét arra ösztönzi, hogy csök-
kentsék az eddig fizetett
alkalmazottak létszámát. A rendel-
kezés alapján jól elkülöníthető a ve-
zetőségi tagok feladatvállalása,
akárcsak az esetleges összeférhetet-
lenségek a lakótársuláson belül. A
vezetőségi tagok megbízatását négy
évre csökkentették, természetesen a
mandátumuk megújítható, a végre-
hajtó bizottság tagjainak száma
pedig maximum öt személy lehet. A
törvény szövegében kiemelten sze-
repel annak feltétele, hogy az
ügyvezető kell megszervezze és ve-
zesse a könyvelést és a pénztárosi
tevékenységet egyaránt. Követke-
zésképp azok a lakótársulások, ahol
könyvelőt, pénztárost stb. foglal-
koztattak, úgy kell átszervezzék a
tevékenységeket, hogy a kiadások

minél alacsonyabbak legyenek,
ezért az ügyvezető több feladatot
kell ellásson.

– Az ügyvezetők tanfolyamot
kell elvégezzenek az adminiszt-
rátori szakmai tanúsítvány meg-
szerzése érdekében. Milyen más
követelmények vannak a vezető-
séggel szemben?

– Feltétel, hogy az ügyvezetők
egy éven belül megszerezzék a
szakmai tanúsítványt, amelyet a la-
kótársulás hirdetőtáblájára kell ki-
függeszteni. Magánszemélyeknek
négy évig érvényes és megújítható,
felfüggeszteni csak végleges bíró-
sági határozattal lehet. Közgyűlési
határozattal kérheti a tulajdonosi
társulás, hogy az ügyvezető saját
költségére kötelező szakmai bizto-
sítást kössön, a cenzor pedig garan-
ciapénzt helyezzen letétbe.

– A törvény előírja az egyszerű
könyvelést, bizonyos területeken
azonban megnehezíti a társulá-
sok működését. Külön nyugtát
kell adni a javítási, forgóalapba
fizetett összegekről, a rezsikölt-
ségről is.

– A javításokra szánt alap és a
forgóalap továbbra is kötelező jel-
legű. Ami a könyvelést illeti, min-
den lakás könyvelését külön kell
végezni. Az adminisztrátornak kö-
telessége a lakótársulás jelenlegi
bankszámláját használni a kifizeté-
sekre és bevételekre. A közgyűlés
beleegyezésével, az előre nem látott
kiadásokra a pénztárban megőriz-
hető maximum 1.000 lej havonta.

– Kötelezhető-e a lakástulajdo-
nos az esetleges ellenőrzések
engedélyezésére, arra, hogy a
magánlakásába bemehessen a
tulajdonosi társulás vezetősége?

– A lakástulajdonosnak köteles-
sége beengedni a lakótársulás elnö-
két és ügyvezetőjét, ha öt nappal
előtte írásban figyelmeztetik az ese-
dékes ellenőrzésről vagy a közös
használatban levő épületelemek,
vezetékek javításáról. Amennyiben
a tulajdonos nem engedélyezi azt,

polgári vagy büntetőjogi peres úton
felel a többi lakástulajdonosnak
okozott kárért. A kiszabható bírság
500–3.000 lej közötti.
Jelzálog a lakáson – 
háromhavi hátralékért

– Lakásvásárláskor az új tör-
vény előírásai értelmében elke-
rülhető lesz az utólagos
kellemetlen meglepetés az elma-
radt és behajtatlan rezsiköltsé-
gek miatt. Ez miként valósítható
meg?

– A lakásadásvételek is átlátha-
tóbbakká válnak az új törvény nyo-
mán. A tulajdonosi társulások
elnökeinek és ügyvezetőinek köte-
lességük lesz igazolást kiállítani az
eladásra kerülő ingatlant terhelő
hátralékokról, amit a közjegyző
által hitelesített adásvételi szerző-
déshez kell mellékelni. Amennyi-
ben a lakás értékesítőjének
felhalmozott tartozása van, a vásár-
lónak írásban bele kell egyeznie,
hogy átvállalja az adósság törlesz-
tését.

– Miként tehető jelzálog a hát-
ralékot felhalmozó tulajdonos
lakására?

– A be nem hajtott tartozásokra is
megoldást dolgoztak ki a törvény-
alkotók. A lakótársulási elnöknek
kötelessége az ingatlan telekköny-
vébe bejegyeztetni a több mint
három hónapos tartozásokat, és
amelyek meghaladják az egyhavi
bruttó minimálbér értékét. Ezáltal a
tulajdonosi társulás törvényes jelzá-
logot kér a lakásra, amelyet csak
annak nyomán törölnek a telek-
könyvből, hogy a tartozást törlesz-
tette az adós.

– A lakások rendeltetésének en-
gedély nélküli megváltoztatása
is súlyos bírságot vonhat maga
után.

– Az ingatlanok rendeltetésének
megváltoztatásához elengedhetetlen
a szomszédok írásos beleegyezése,
ugyanakkor az igénylő egy megál-
lapodást kell aláírjon arról a tevé-
kenységről, amelyet az illető

helyiségben folytatnak majd. Az en-
gedély nélküli átalakítások és a
lakás rendeltetésének megváltozta-
tása, akárcsak a közös ingatlan ar-
culatának önkényes
megváltoztatása 5.000–10.000 lej
közötti bírsággal sújtható.

– A tömbházakban végzett
egyéni átalakítások kapcsán ho-
zott-e újat a törvény?

– Azok a lakástulajdonosok, akik
az átalakítási munkálatokkal ve-
szélybe sodorják az épület szerke-
zetének szilárdságát vagy a
szomszédos lakásokét, illetve a be-
rendezések jó működését, 500 –
3.000 lej közötti bírsággal számol-
hatnak. A tulajdonos kötelessége a
közös ingatlan megerősítési és kor-
szerűsítési munkálatait elvégezni, a
vezetékeket, felszereléseket felújí-
tani, az egyéni mérőórákat felsze-
reltetni és a hőszigetelést, a
homlokzatfelújítást elvégeztetni, a
szükséges építészeti beavatkozá-
soktól függetlenül. Az emeletes in-
gatlanok homlokzata ellenben csak
a tömbház egységes arculatának el-
érésével újítható fel.
Időveszteség és pluszköltség
a közgyűlésekért

A marosvásárhelyi 212-es számú
tulajdonosi társulást a város legna-
gyobb lakótársulásai között tartják
számon. A 613 lakás ügyintézését
végző lakótársulás elnöke, Şopte-
rean Ioan egyelőre kivitelezhetet-
lennek véli azt a törvényes előírást,
amely szerint a közgyűlés összehí-
vásának írásos bizonyítéka kell le-
gyen. Véleménye szerint ez a nagy
lakótársulásoknál az egyik legnehe-
zebben kivitelezhető és legköltsége-
sebb törvényes rendelkezés. 

„Tíz nap alatt minden lakástulaj-
donossal aláíratni az összehívót,
vagy ajánlott levelet megcímezni és
kézbesíteni rengeteg többletfeladat-
tal és pluszkiadással jár, amelynek
költségeit végül a lakóktól kell be-
hajtani. Küldeményenként 7,50
lejbe kerül az ajánlott levélben kéz-
besített közgyűlési értesítő. Ennek
ellenére azok, akik nem tartózkod-
nak az országban vagy szabadságu-

kat töltik, háboroghatnak a rezsi-
költségben feltüntetett 15 lejes
pluszkiadás miatt. A tapasztalat
ugyanis azt mutatja, hogy rendsze-
rint második alkalommal is össze
kell hívni a közgyűlést, mivel az
első gyűlés általában határozatkép-
telen, így két alkalommal kell elkül-
deni ugyanarra a közgyűlésre az
értesítést. Példaként említhető,
hogy az általam vezetett Egyesülés
negyedi lakótársulás márciusi köz-
gyűlésén – melyet a lépcsőházak
bejárati ajtajára és a hirdetőtáblákra
függesztve hirdettünk –, első alka-
lommal egyetlen lakástulajdonos
sem jelent meg. A második összehí-
vás nyomán is csupán tizenkilenc
lakástulajdonos vett részt a közgyű-
lésen a hozzávetőleg 1.400 tulajdo-
nos közül – amennyiben
lakásonként legfeljebb két személy-
lyel számolunk –, ami egyértel-
műen bizonyítja a közgyűlések
iránti nagyfokú érdektelenséget”.

Aktualizálni kell az ingatlanok
műszaki könyvét vagy újat készít-
tetni, a közös használatban lévő
épületek rendszabályát ki kell dol-
gozni, a szabályok megszegése ese-
tén pedig az elnöknek és
ügyvezetőnek kell intézkedni.
Egyelőre azonban nem tudni, hogy
a törvény által megszabott bírságo-
kat ki és miként fogja alkalmazni –
sorolta a hiányos rendelkezések ku-
szaságát. 

Közgyűlési határozat értelmében
a cenzoroktól is kérhetik biztosíték-
ként a garanciapénzt. „Az általam
vezetett lakótársulás havi átlagfor-
galma 70.000 lej körüli. Amennyi-
ben a törvény által szorgalmazott
garanciapénzt a közgyűlés elfo-
gadja, megtörténhet, hogy ilyen
mértékű garanciaösszeg ellenében
egyetlen cenzor sem vállalja el a
megbízatást. Ezért feltételezhető,
hogy a nagyobb lakótársulások köz-
gyűlésén nem szavazzák meg a cen-
zor ez irányú kötelezettségét.
Egyelőre a lakótársulások vezetői
még tapogatóznak, hogy miként
lehet hatékonyan alkalmazni az új
rendelkezéseket” – mondta a lakó-
társulás elnöke.

   4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________AKTUÁLIS _______________________________________________ 2018. október 5., péntek

Többletfeladatok és költségesebb ügyvitel 

A Maros megyei RMDSZ kéri
Marosvásárhely RMDSZ-es al-
polgármesterének lemondá-
sát – ismertették a Területi
Állandó Tanács (TÁT) gyűlé-
sén hozott határozatot. A TÁT
egyéb, a marosvásárhelyi
RMDSZ szervezését és műkö-
dését érintő döntéseket is ho-
zott. Dr. Vass Levente
parlamenti képviselő, a ma-
rosvásárhelyi RMDSZ elnöke
szerint amellett, hogy a me-
gyei szervezet megpróbálja
elvenni a városi szervezettől a
hatásköröket és a döntési fe-
lelősséget, az ő személyes ha-
táskörének megnyirbálásáról
is szó van. 

Makkai Gergely lemondását 
követelik

Az RMDSZ Maros megyei szer-
vezete Facebook-oldalán hozta
nyilvánosságra a Területi Állandó
Tanács (TÁT) október 4-i gyűlésén
hozott határozatát. Konkrétan azt,
hogy elemezte Marosvásárhely ma-
gyar alpolgármesterének tevékeny-
ségét, és kéri a lemondását.

„A Marosvásárhelyen hozott po-
litikai döntések jelentősége túlmutat
a városon, országos hatása van az it-
teni politikai cselekvéseknek.
Hangsúlyos elégedetlenség fogal-
mazódott meg egyrészt a közvéle-
ményben, másrészt az RMDSZ-en

belül az alpolgármester és a frakció
tevékenységét illetően. A TÁT min-
dent figyelembe véve arra kéri
Makkai Gergelyt, mondjon le alpol-
gármesteri tisztségéről” – ismertet-
ték Péter Ferenc, a Maros megyei
RMDSZ elnökének álláspontját,
ugyanakkor felkérik a szövetség
marosvásárhelyi szervezetét, hogy
a lemondást követően nevesítse az
új alpolgármester-jelöltet.

A Területi Állandó Tanács hatá-
rozatait firtató újságírói kérdésekre
válaszolt az RMDSZ marosvásár-
helyi elnöke. A Makkai Gergely,
Marosvásárhely alpolgármesteré-
nek lemondására vonatkozó TÁT-
határozattal kapcsolatban Vass
Levente kijelentette, ebben a kér-
désben ő tartózkodott. Hangsú-
lyozta, a TÁT álláspontja ugyan az
volt, hogy az alpolgármester dél-
koreai útjának nincs köze ahhoz,
hogy Makkai Gergely lemondásáról
hoztak határozatot, de valószínűnek
tartja, hogy mégis összekötik ezzel,
és a marosvásárhelyi belső szerve-
zetépítést valamilyen formában
megpróbálják megállítani. A TÁT
további döntése az, hogy a szövet-
ség marosvásárhelyi szervezete a
lemondást követően nevezze meg
az új alpolgármester-jelöltet. Vass
Levente hozzátette, ha Makkai Ger-
gely lemond, akkor elindítják azt a
folyamatot, amellyel Marosvásár-
helynek új alpolgármestert javasol-
nak. 

Hatáskörnyirbálás
Sokkal hevesebben reagált Vass

Levente a TÁT-nak a marosvásár-
helyi szervezet szervezését és mű-
ködését érintő többpontos
határozataira. Arra, hogy a maros-
vásárhelyi tanácsba RMDSZ-listán
megválasztott tanácsosok önkor-
mányzati tevékenységük során mit
kell követniük. Ezek szerint a hatá-
rozattervezetekről a helyi szervezet
elnöke, a frakcióvezető vagy annak
helyettese gyűlés előtt nem keve-
sebb mint 3 nappal kell egyeztessen
a megyei szervezet elnökével vagy
az általa kijelölt TÁT-taggal/tagok-
kal, rendkívüli ülés esetén pedig 24
órával a gyűlés előtt. Továbbá min-
den egyeztetésről rövid jegyző-
könyv kell készüljön, ami a megyei
ügyvezető elnök feladata, azt köte-
lezően alá kell írja a megyei elnök
(vagy az általa kijelölt TÁT-tag), il-
letve a városi elnök/
frakcióvezető/frakcióvezető-helyet-
tes. Egy aláírt példányt kötelezően
a megyei szervezethez, iktatva kell
letenni és megőrizni. A TÁT-döntés
szerint a városi elnök/ frakcióve-
zető/ frakcióvezető-helyettes fele-
lőssége és kötelessége a
frakciófegyelmet fenntartani.
„Amennyiben bárki az RMDSZ ta-
nácsosai közül megszegi azt a dön-
tést, amit a megyei elnök és a városi
szervezet közösen meghozott, a me-
gyei szervezet TÁT-döntése értel-
mében megvonja a politikai
bizalmat a képviselőtől.” A döntés

szerint ha a városi elnök/ frakcióve-
zető/ frakcióvezető-helyettes és a
megyei elnök véleménye nem egye-
zik egy adott határozat meghozata-
lát illetően, úgy minden esetben a
TÁT operatív döntése érvényes a
frakcióra, illetve minden, Marosvá-
sárhelyen sorra kerülő rendezvény
forgatókönyvét és költségvetését a
megyei szervezet ügyvezető elnök-
ségének láttamoznia kell egy héttel
a rendezvény előtt. Egy másik pont
szerint a megyei illetőségű intézmé-
nyek vezetőit és a kormányzati
tisztségviselők kinevezését a me-
gyei elnök ajánlására a TÁT java-
solja. Ugyanakkor a tanácsosok „a
megyei elnökkel egyeztetve kezde-
ményezhetnek és vehetnek részt po-
litikai egyeztetéseken más pártok
képviselőivel, illetve Marosvásár-
hely polgármesterével és annak ta-
nácsadóival”. És végül: „a
marosvásárhelyi RMDSZ kizárólag
a megyeközpont közigazgatási terü-
letén belül működő körzeti szerve-
zetek munkájának össze-
hangolásáért, koordinálásáért felel”,
és „a leírtakat megszegő RMDSZ-
szervezettel és -taggal szemben a
megyei alapszabályzat 22., 23., 24.
és 25. paragrafusai szerinti szank-
ciók alkalmazandók”. Vass Levente
kijelentette: a fenti sorok között a
marosvásárhelyi RMDSZ hatáskö-
reinek megnyirbálása van.

„Mindez azért, mert a TKT-n ez-
előtt néhány nappal el mertem mon-
dani, hogy nincs minden rendben, a

megyei RMDSZ nem támogatja
megfelelően a marosvásárhelyi
szervezetet, illetve bizonyos belső
demokratikus folyamatok is sző-
nyeg alá vannak seperve a Maros
megyei szervezetben, és ezt nem
tartom jónak. Mi van e TÁT-dönté-
sek mögött? A marosvásárhelyi
szervezet elkezdett működni, erejét
próbálják visszafogni. A marosvá-
sárhelyi polgármesteri tisztség csak
akkor nyerhető meg 2020-ban, ha
erős marosvásárhelyi RMDSZ-t tu-
dunk felépíteni, ha meg tudjuk szó-
lítani a különböző szakmai
rétegeket, hogy ezt megismerjék és
lássák. Marosvásárhelynek na-
gyobb autonómiát kérek a Maros
megyei szervezet keretében. Nem
fogok megalkudni azokkal az el-
vekkel, amiket képviselek. Hiszek
Marosvásárhelyben, nem fogok a
marosvásárhelyi RMDSZ-elnöki
tisztségemről lemondani, a felelős-
ségtől nem félek, a felelősséget vál-
lalom. Határozottan kérem, hogy a
marosvásárhelyi RMDSZ-nek biz-
tosítsák a működéséhez szükséges
anyagi erőforrásokat, döntési hatás-
köröket, egyszóval az autonómiát,
hogy felkészülhessünk a választá-
sokra 2019-ben, 2020-ban. 

A sajtótájékoztatón Kali István
ügyvezető elnök nehezményezte,
hogy nem vehetett részt a TÁT-ülé-
sen, bár a megyei szervezet sza-
bályzata ezt megengedi. Súlyos és
precedensértékű határozatnak ne-
vezte a TÁT tegnapi döntéseit, hi-
szen, mint mondta, ha a
marosvásárhelyi szervezettől elvon-
nak jogköröket, ez más szerveze-
tekkel is megtörténhet. 

TÁT-döntés után 
Marosvásárhelynek nagyobb autonómiát kérnek

Antalfi Imola

(Folytatás az 1. oldalról)



1849. október 6-án végezték ki Ara-
don a magyar szabadságharc tizenhá-
rom honvédtábornokát, Pesten pedig
Batthyány Lajos grófot, az első ma-
gyar felelős kormány miniszterelnö-
két. Október hatodikát a kormány
2001-ben a magyar nemzet gyász-
napjává nyilvánította. 

Az 1848–1849-es szabadságharc leverését
kegyetlen megtorlás követte. A közkatonák
amnesztiát kaptak ugyan, de sokukat beso-
rozták a császári seregbe, a magasabb rangú
tisztek, tisztviselők pedig hadbíróság elé ke-
rültek. A tárgyalások sorrendjét a „bűnösség”
foka határozta meg: elsőként a „főbűnösök”,
a csehországi Olmützben Batthyány Lajos,
Aradon pedig a honvédsereg önálló seregtes-
tet vezénylő főtisztjeinek perét folytatták le.

A tisztségéről 1848. október 2-án lemon-
dott Batthyányt 1849 januárjában Pesten tar-
tóztatták le. A szabadságharc bukása idején
Olmützben raboskodó politikust a haditör-
vényszék koncepciós eljárásban 1849. au-
gusztus 30-án felsőbb utasításra felségárulás
vádjával kötél általi halálra és teljes vagyon-
elkobzásra ítélte, de kegyelemre ajánlotta.
Perében még azt a bécsi utasítást is megsér-
tették, hogy a vádlottak csak a magyar parla-
ment 1848. október 3-i feloszlatása utáni
forradalmi cselekményekért vonhatók fele-
lősségre. A vád alapját Batthyány korábbi
cselekményei (többek között a külföldi hatal-
makkal való kapcsolatfelvétel, a horvátokkal
és az osztrák kormánnyal történő megegye-
zés elmulasztása, az uralkodói jóváhagyás
nélküli honvédújoncozás és papírpénz-kibo-
csátás) alkották. A kegyelemre ajánlást
Ausztriában az íratlan szabály szerint figye-
lembe kellett venni, ezért Batthyányt Pestre
szállították, ahol a Magyarországot teljhata-
lommal kormányzó Haynau táborszernagy
1849. október 5-én megerősítette az ítéletet.

Aradon 1849. szeptember 26-án 13 tábor-
nokot és egy ezredest (Lázár Vilmost, aki
szintén önálló seregtestet irányított) ítéltek
halálra felségsértés és lázadás miatt. Haynau

ezt szeptember 30-án hagyta jóvá, de Gáspár
András (Ferenc József egykori lovaglómes-
tere) büntetését az utolsó pillanatban börtönre
változtatták.

A kivégzéseket október 6-ára, az egy évvel
korábbi bécsi felkelés és Latour hadügymi-
niszter meglincselésének évfordulójára idő-
zítették. A börtönként szolgáló pesti
Újépületben Batthyány éjszaka egy becsem-
pészett tőrrel nyakon szúrta magát, sebe és
súlyos vérvesztesége miatt nem lehetett vég-
rehajtani a becstelenítőnek számító, jobbára
köztörvényeseknél alkalmazott akasztást.
Mivel a kivégzésnek meg kellett történnie, a
helyi parancsnok a kötél általi halálbüntetést
saját hatáskörben „porra és golyóra” változ-
tatta, ennek hallatán Haynau később idegro-
hamot kapott. Batthyány nem engedte a
szemét bekötni, és maga vezényelt tüzet a ki-
végzőosztagnak, utolsó szavai három nyelven
hangzottak el: „Allez, Jäger! (Rajta, vadá-
szok!) Éljen a haza!” Kivégzésének színhe-
lyén, az egykori Újépület falánál 1926.
október 6-án avatták fel a Pogány Móric ter-
vei alapján készült Batthyány-örökmécsest,
amely a szabadság jelképe, a kádárizmus
utolsó éveiben a március 15-i ellenzéki tün-
tetések rendszeres színhelye lett. Magyaror-
szág első miniszterelnökének hamvai a
Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, a Batthyány-
mauzóleumban nyugszanak.

Aradon ugyancsak október 6-án végezték
ki a tizenhárom honvédtábornokot: Aulich
Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisz-
tidot, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, Láhner
(Lahner) Györgyöt, Lázár Vilmost, Leinin-
gen-Westerburg Károlyt, Nagysándor Józse-
fet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet,
Török Ignácot és Vécsey Károlyt. A golyó ál-
tali halálra „kegyelmezett” Kisst, Schweidelt,
Dessewffyt és Lázárt hajnalban lőtték agyon
a vár északi sáncában, a többi elítéltet ezt kö-
vetően a vártól délre sebtében összetákolt bi-
tófákra akasztották fel. Elrettentésül a
holttesteket estig az akasztófán hagyták, de
ezzel éppen az ellenkező hatást érték el, mert

a kivégzés helye valóságos búcsújáró hellyé
vált. Ma az egykori vesztőhelyen emlékosz-
lop áll, a vértanúk emlékét a városban a
2004-ben visszaállított Szabadság-szobor,
Zala György munkája őrzi.

Aradon 1850 februárjáig még három hon-
védtisztet végeztek ki: Ormai Norbert hon-
védezredest, Kazinczy Lajos honvédezredest
(Kazinczy Ferenc fiát) és Ludwig Hauk alez-
redest, Bem tábornok hadsegédét. Lenkey
János honvéd vezérőrnagy azért nem került a

kivégzőosztag elé, mert megtébolyodott, ő
1850 februárjában a várbörtönben halt meg.
A szabadságharc utáni megtorlások során
hozzávetőleg 500 halálos ítéletet hoztak, és
mintegy 110-et hajtottak végre. Az emigrán-
sokat in effigie – távollétükben – végezték ki,
azaz nevüket az akasztófára szögelték. A bos-
szúhullám csak 1850 júliusától mérséklődött,
amikor az általános európai felháborodás
miatt a bécsi udvar nyugdíjazta a „hatáskörét
túllépő” Haynaut. (MTI)
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Thorma János: Aradi vértanúk

Az aradi emlékmű, Zala György Szabadság-szobra

Október 6.
Az aradi vértanúk napja 



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

LŐRINCZ FERENC (Bálványosváralja,
1898. okt. 15. – Bp., 1986. máj. 15.): orvos,
mikrobiológus, parazitológus, egyetemi
tanár, az orvostudományok doktora (1956).
Orvosi tanulmányait a kolozsvári egyetemen
kezdte 1919-ben, majd a szegedi tudomány-
egyetemen 1924-ben szerzett oklevelet.
Egyetemi pályafutását a Ferenc József Tudo-
mányegyetem Szövet- és Fejlődéstani Intéze-
tében kezdte, majd a Kórbonctani Intézetben
volt tanársegéd. 1926-ban megszerezte a tör-

vényszéki orvosi oklevelet, 1934-ben a labo-
ratóriumi szakorvosi képesítést. 1928-ban az
Orsz. Közegészségügyi Intézet adjunktusává
nevezték ki. Megszervezte az OKI kórszövet-
tani és parazitológiai osztályát. Őt tekintik a
magyar humán parazitológia megteremtőjé-
nek. 1934-től a bp.-i egyetemen parazitológi-
ából magántanár. 1936-ban a Szegedi
Tudományegyetem közegészségtani és kór-
tani tanszékén egyetemi tanár. 1940-1942 kö-
zött a Kolozsvárra visszaköltözött Ferenc
József Tudományegyetem Közegészségtani
Intézetét vezette és az egyetem Orvosi Kará-
nak prodékánja. 1943-46-ban Bp.-en az OKI
igazgatója. 1946-tól az Országos Kémiai In-
tézet tudományos tanácsadója, majd kísérlet-
ügyi főigazgatója, 1948-tól mikrobiológiai és
húsipari osztályának vezetője, 1950-től 1959-
ig az Országos Mezőgazdasági Ipari Kísérleti
Intézet (OMIKI), majd az ebből alakult Kon-
zerv-, Hús- és Hűtőipari Kutatóintézet húsi-
pari osztályának vezetője volt. 1959-től az
akkor alapított Országos Húsipari Kutatóin-

tézet ig.-ja 1970. évi nyugalomba vonulásáig.
A Húsipar c. folyóiratnak alapító szerkesztője
és a folyóirat szerk. bizottságának haláláig
tagja volt. A Magy. Parazitológusok Társa-
sága 1964. évi megalakulásakor az elnökség
tagjává választotta, 1967-től elnöke, 1972-től
t. elnöke a társaságnak. Közreműködött a
társ. folyóiratának, a Parasitologia Hungari-
cának a megalapításában (1968), a szerk. bi-
zottságnak haláláig tagja volt. Tudományos
és szakirodalmi munkásságának eredményeit
– kötetben megjelent művein kívül – 171 dol-
gozatban publikálta. Balassa János-díjjal
(1935), Mészáros Károly-díjjal (1939), Sig-
mond Elek-emlékéremmel (1965) tüntették
ki. A szegedi egyetem díszdoktora (1980).
F. m.: Bakteriológia, immunitástan, parazi-

tológia (társszerzőkkel, Bp., 1935); A malá-
riáról (Bp., 1939); Húsipari kézikönyv (Bp.,
1973

KOÓS FERENC (Magyarrégen, 1828.
okt. 18., a keresztelés napja – Brassó, 1905.
nov. 21.): református lelkész, emlékiratíró.
Szolgadiák a marosvásárhelyi Református
Kollégiumban (1840-48). A szabadságharc
után diák és köztanító Marosvásárhelyen.

Részt vett a Makk-féle összeesküvésben
(1851); letartóztatták, de szabadon enged-
ték. Lelkész s a magyar ref. isk. tanítója Bu-
karestben (1855-69), lakása a szabadságharc
bujdosóinak egyik menedékhelye volt. Ki-
adta és részben írta a Bukaresti Magyar
Közlönyt (1860-61). Végigjárta a csángó
falvak egy részét (1858), az egyházkerület,
a falvak, a lélekszám s a használt egyházi
nyelv szerint kimutatást készített róluk. Ta-
nítóképzői tanár, az Erdélyi Magyarok Köz-
művelődési Egyesülete (EMKE) brassói
fiókjának elnöke (1885-94). Több társaság,
egylet, élete alkonyán a brassói magyar sza-
badkőműves páholy tagja volt. Több ezer
cikket, tudósítást, napi jegyzetet írt, cigány
és román népmeséket, olasz elbeszéléseket
fordított; V. Goldişsal tankönyvet írt az er-
délyi román iskolák számára (1903). Emlék-
iratai forrásértékűek. A két világháború
között Koós Ferenc Kör néven működött a
bukaresti m. egyetemi ifjúság segélyző és
önképző egyesülete 1939-ig. F. m.: Cigány
népdalok és mesék gyűjteménye (Brassó,
1903); Életem és emlékeim 1828-1890 (I-
II., Brassó, 1890

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Hozunk egyre hozunk magunkba
idegen leveleket a széllel
és ki tudná a szemünk mit akar
befogni egyetlen nyilallással
és mért tűnnek el tömör határok
a semmibe visszalépdelő nyárral
Az egyensúlyban egyetlen apró nyílás
foszló derű és készülő megnyugvás
Itt valami beleárvul az őszbe
valami észrevétlen üresedne
kifakulnának a napkarikák
ha tudnád…
és ha tudnám hogy ezzel
én vagyok aki utoljára szentel
őszi szavakat hulló szerelemnek
szél vidd el – szél hozd meg

– így varázsol Őszt körénk a három éve el-
hunyt Adonyi Nagy Mária költő. Elégiája
meghökkentő képeivel az 1974-ben megje-
lent Varázslataink antológiáról fuvallatnyi
port söpör 2018 őszébe. Október 6-án lenne
67 éves.

Üres a leheletnyi tér
egy bukó levél beleér
s elérhetetlenséggel telítődnek
halkuló szűnő keringések.

Szélsodorta hulló levelek árvulnak bele az
elérhetetlenségbe. Arad ege. Vásárhelyé, Vá-
radé, Sepsiszentgyörgyé, Gernyeszegé.
Szászváros ege. Szebené, Tordáé. Fák lomb-
vöröse, sárgája, lilája jajdul a tájba.

2018-ban, a magyar Országos Erdészeti
Egyesület által szervezett szavazás alapján az
év fája az olajfafélék családjába tartozó virá-
gos kőris (Fraxinus ornus) lett. A Fraxinus
nemzetség mintegy 65 fajának nagyobb része
Kelet-Ázsiában és Észak-Amerikában él. A
Kárpát-medencében a magas kőris, a magyar
és az idei év fája, a virágos kőris őshonos. Er-
dőalkotó. Legészakibb előfordulása a Kárpát-
medence. Szórványosan a déli kitettségű
lejtők mészkedvelő tölgyeseiben fordul elő.
A molyhos tölggyel és a cserszömörcével
együtt karsztbokor erdőket alkot, de karszt-

bükkösben is gyakori. Fiatalon félárnyéktűrő,
később fényigényes. Növekedése 20-30 éves
kora körül szinte teljesen leáll, átlagosan 80-
100 évig él. Törzse igen hamar elágazik,
egész alacsonyan villásodik. Tőről kiválóan
sarjad. Magassága a környezetfüggő: 6-20 m.
Koronája laza, de terebélyes. Kérge fiatalon
sima, világosszürke, idősebb korában rücskö-
sen repedezik, feketésszürkére sötétedik. A
barnászöld, zöldesszürke vagy hamuszürke
hajtásokat finom paraszemölcsök pontozzák.
Világosszürke rügyei szürkésbarnán molyho-
sak, télen nemezesen szőrösek. A csúcsrü-
gyek nagyok, gúla alakúak, a szürkésbarna
hónaljrügyek kisebbek, gömbölydedek, két-
pikkelyűek. Páratlanul szárnyalt, szabályta-
lanul fűrészelt levelei 5-9 levélkéből állnak.
A levéllemez színe középzöld, a fonákja vi-
lágoszöld. A fonákon lévő főér rozsdabarnán
szőrözött. Őszi lombja a sárgától a liláig sok-
féle színárnyalatban pompázik.

Kőriseink között egyedülállóan rovar be-
porzású, és virágainak sziromlevele is van.
Nevét is innen kapta. Illatos bugavirágzata
fehér habra emlékeztet. Lombfakadás után
nyílik, hamar hervad. Őszre beérő vörös-
barna, lándzsa alakú szárnyas lependék ter-
mései fürtökben lógnak.

Melegigényes faj. Nemcsak a szárazságot,
de a légszennyezést is jól viseli, ezért és fel-
tűnő virágzata miatt díszfának is kedvelt, de
sziklakopárok fásítására is, elegyfaként, ki-
válóan alkalmas. Kettős színű fája kemény és
nagyon rugalmas. Beltéri burkolatok alap-
anyagát képzi. De főleg tűzifa lesz belőle.

Gyógyhatású anyagai között tannin típusú
cseranyagok, flavonoidok, reumát enyhítő
kumarin, vízhajtó hatású mannitol és kálium-
sók találhatóak. Szárított levelét régen cukor-
ral megfőzték: gyulladáscsökkentő, reuma
vagy köszvény kezelésére különösen alkal-
mas. Keverve fekete ribizli levelével és men-
tával frissítő, kellemes teát ad. A fiatal
hajtásokat júniusban és júliusban gyűjtik.
Forrázatukat vesekő ellen, vizelethajtóként
használják. A kőrisfa kérge (régi nevén euró-
pai kinin) lázcsillapító, étvágyfokozó, s ízü-
leti bántalmak esetén is javasolták. A kérget
a 3-4 éves tavaszi nedvesebb hajtásokról ér-

demes lehántani.
A virágos kőrist nevezik man-

nakőrisnek is, mert bemetszett
kérgéből édes lé csepeg, amiből
főként a mediterrán térségben
mézillatú (mannát) készítettek.
Enyhe hashajtó hatású; s a cukor-
betegek édesítőként használhatják.

108 éve, 1910. október 7-én
született Sepsiszentgyörgyön
Szász Kálmán gyógyszerész.
Bukarestben gyógyszerészi, Ko-
lozsváron kémia-fizika szakos
oklevelet szerzett. 1939-től a bu-
dapesti Egis Gyógyszergyárban
az analitikai laboratórium veze-
tője, 1945-től a Richter gyógy-
növényosztályán dolgozott,
1954-től a növénykémiai osztály
vezetője volt. Az anyarozs és a
gyűszűvirág hatóanyagainak ku-
tatása során forradalmasította a
növényi hatóanyagok kivonását.
Nevéhez fűződik a télizöld me-
téngből (Vinca minor L.) készí-
tett Cavinton előállítása.

144 éve, 1874. október 8-án Gernyeszegen
született a tragikus sorsú gróf Bethlen István
jogász, 1921-31 között Magyarország mi-
niszterelnöke. Mivel bécsi és budapesti egye-
temi tanulmányai mellett 1900-ban a
magyaróvári Felsőbb Gazdasági Tanintézet-
ben is diplomát szerzett mezőgazdászként,
illik róla is megemlékezni A természet kalen-
dáriumában. Főbb művei között említendő az
1913-ban íródott A magyar birtokpolitika fel-
adatai Erdélyben.

48 éve, 1970. október 9-én halt meg a
szászvárosi születésű Zalányi Béla paleonto-
lógus. Kolozsvárott, majd Budapesten foly-
tatta tanulmányait. 1911-51 között budapesti
középiskolai tanár, 1951-től a Földtani Intézet
kutatója volt. Kutatási területe a kőolajkutató
fúrások őslénytani vonatkozásai, amivel
nagyban hozzájárult a szénhidrogén-lelőhe-
lyek paleontológiai prognosztizálásához.

193 éve, 1825. október 12-én halt meg a
szebeni születésű Müller Ferenc József mi-
nerológus, a tellúr felfedezője. A magyaror-
szági bányászat kiemelkedő művelője a bécsi
egyetemen filozófiát és jogot tanult, majd a
selmeci Bányászati Akadémián szerzett okle-
velet. 1768-ban a dél-magyarországi bányák-
hoz került bányamérnöknek, 1770-ben a
bánáti bányák igazgatója lett, majd bányata-
nácsos volt Erdélyben. 1788-ban II. József az
összes erdélyi bányák vezetőjévé nevezte ki,
1798-tól pedig Bécsben az erdélyi főbánya-
hivatal igazgatójaként dolgozott 20 éven át.
1778-ban Tirolban ő fedezte fel a turmalin
nevű drágakövet, 1783-ban Erdélyben pedig
a tellúr-aranyércet. Az opál egy nemét, a hya-
lithot róla nevezték el Müller-üvegnek.

127 éve, 1891. október 12-én látta meg a
napvilágot Tordán Tulogdi János geológus-
geográfus, az erdélyi turistamozgalom egyik

kezdeményezője, a természetvédelem egyik
legkorábbi szószólója. A kolozsvári tudo-
mányegyetemen tanári oklevelet, a budapesti
tudományegyetemen doktori diplomát szer-
zett a Kolozsvár környékének pleisztocén
képződményei szakdolgozatával. 1918-tól
1945-ig középiskolai tanár volt a kolozsvári
Református Kollégiumban. A kolozsvári tu-
dományegyetemen 1943-tól magántanár.
1945-ben a Bolyai Egyetem földrajzi tanszé-
kére egyetemi tanárnak nevezték ki, s ott mű-
ködött 1959-ig, nyugdíjazásáig.
Kutatómunkája főként Erdélyre, s azon belül
Kalotaszegre és Kolozsvárra terjedt ki. Föld-
tani jellegű munkáiban főleg barlangtani ku-
tatásokkal és az ehhez kapcsolódó források
vizsgálatával, tanulmányozásával foglalko-
zott. Szakmai publikációinak száma megkö-
zelíti a háromszázat. Tevékenységet fejtett ki
kultúregyesületekben, az erdélyi turistamoz-
galom lelkes szervezője, a természetvédelem
előharcosa. Több tudományos egyesület (Ma-
gyar Földrajzi Társaság, Magyar Karszt- és
Barlangkutató Társulat) tiszteleti tagja volt.
Tudománynépszerűsítő tanárember volt, sok
új természetjáró nemzedék útnak indítója. Jó-
magam most is karnyújtásnyi távolságra tar-
tom 1959-ben megjelent kis kötetét, a
Természetjárók könyvét, gyermekkori termé-
szetjárásaim tízparancsolatát.

Szélsodorta hulló levelek. Arad egén. Vá-
sárhelyén, Váradén, Sepsiszentgyörgyén,
Gernyeszegén. Szászváros egén. Szebenén,
Tordáén. És Alsósztregova egén. Fák lomb-
vöröse, sárgája, lilája Erdély egén. A Kárpát-
medence egén.

Maradok kiváló tisztelettel. 
Kelt 2018-ben, 154 évvel Az ember tragé-

diája szerzőjének halála után
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Sok munkával, áldozattal megújult
Mezőbergenye leglátványosabb épü-
lete, a református templom, melyet
nagy becsben tart a közösség, az a
gyülekezet, mely korlátokat, lehető-
ségeket túlszárnyalva újra és újra
képes volt a megújulásra, az építke-
zésre, az ősi hagyaték átmentésére a
következő nemzedékeknek. Október
7-én 13 órától ft. Kató Béla, az Erdélyi
Református Egyházkerület püspöke,
Tóth László főkonzul, egyházi és ön-
kormányzati vezetők, valamint a
szomszédos települések lelkészei,
svájci és magyarországi vendégek, a
kivitelező cégek képviselőinek rész-
vételével a mezőbergenyei reformá-
tusok ünnepi hálaadó istentiszteletre
készülnek, melyet a teljesen felújított
templomnak szentelnek. A templom
történetéről, a munkálatokról és az
ünnepségről Domahidi Béla, a gyüleke-
zet mindig fáradhatatlan lelkipásztora
számolt be lapunknak. 

Hitből fakadó gesztusok
– A mezőbergenyei református templom

1783-88 között épült egy középkori templom
helyére és részben annak köveiből. Az előző
templom emlékét az 1530-ból származó kis
harang őrzi. A templomépítés nem kis áldo-
zatot követelt az akkori vezetők, Incze Már-
ton lelkész és a gyülekezeti tagok részéről.
Egy megható adalékot találunk az 1725-től
vezetett gondnoki napló 1793. évének be-
jegyzései között. Palatkai György, aki árva-
ságra jutván Bergenyébe vetődött, és
„némely jó gazdáknál” szolgálatot viselt, fel-
nővén katonaságra szánta magát, a huszárok
közé állt, míg 1789-ben a törökkel való há-
borúban elesett. Vagyonát, 14 magyar forin-
tot, a bergenyei egyházra testálta. Valószínű,
a készülő templom befejezésére fordították
ezt a hagyatékot. Hisszük, hogy ez a gesztus
is, akárcsak a mostaniak, hitből fakadt. A to-
ronyajtó 1792-ben, a szószék koronája 1822-
ben, az „újabb” szószék 1827-ben készült el.
1812-ben a templom zsindelyezését már pó-
tolni, a következő évben a templom falait és
az orgonát is javítani kellett, a jelenlegi or-
gona 1847-ben épült. Ha szétnézünk a berge-
nyei templomban, látjuk, hogy eleink adtak a
szépre is, egyszerű, de arányos, finom, jó íz-
lésre valló ornamentikával ellátott, puritán
bútorzattal berendezett „szent otthon” képe
tárul elénk.

– A 230 éves templom megérett a teljes
felújításra, milyen munkálatokat kellett
elvégezni az épületen?

– A templomon 1899-ben, 1927-ben,
1945-ben, 1988-ban voltak nagyobb javítá-
sok. 2015-ben az újévi közgyűlésen a gyüle-
kezet elhatározta a templom alapos
felújítását. A presbitérium irányításával –
szakemberek véleményezésével – tavasszal
hozzá is fogtunk a külső javításhoz. A mun-
kálatok egész sorát kellett elvégezni, illetve
cégekkel elvégeztetni. El kellett távolítani a
templom déli oldalára nehezedő földréteget,
le kellett verni a vakolatot – a tornyot is be-
leértve –, meg kellett javítani a tetőt, a to-
ronysisakot, amit újra kellett lemezelni,
villámhárítót és új esővízcsatornát kellett sze-
relni, újra kellett vakolni az egészet, el kellett
vezetni a vizet, és járdát kellett rakni. Mind-
ehhez anyagi forrásokra volt szükség, azon-
ban saját tartalékaink hamar kimerültek. 

– Ez nagy anyagi erőfeszítés volt, honnan
érkezett a segítség? 

– A toronysisak felújítását svájci testvére-
ink vállalták magukra. 2017-ben hét kisebb-
nagyobb pályázatot nyertünk, többek között
az Erdélyi Református Egyházkerület, a
román Vallásügyi Államtitkárság, a Gustav
Adolf Werk Alapítvány, a Mezőpaniti Polgár-
mesteri Hivatal, a Maros Megyei Tanács tá-
mogatott. Ezekkel a támogatásokkal sikerült
2017 végére a külső munkálatokat nagyrészt
befejeznünk.

– De a templom nemcsak kívül, hanem
belül is megújult, ez újabb költségeket,
újabb munkálatokat jelentett.

– Lendületben voltunk, a beltéri felújítás-
ról sem szerettünk volna lemondani. A temp-
lombelsőről több tanulmány készült.

Kiderült, hogy a fehér mészréteg alatt színes
stukkódíszek vannak, hogy a templombútor-
zat egységes stílust képvisel, hogy az egyik
karzat lefestett mellvédje egyszerű, de érté-
kes fakazettákat rejt: érdemes mindezt resta-
uráltatni, akárcsak az orgonát, a szószéket és
szószékkoronát. Fel kellett törni a nedvessé-
get tartó betonpadlót. Nyilvánvalóvá vált,
hogy meg kell javítani a párját ritkító porti-
kust is. Ezek a tervek azonban messze meg-

haladták lehetőségeinket. Januárban mégis
nekifogtunk – ameddig jutunk, addig érünk
alapon. A betonpadlót feltörtük, a földréteget
kihordtuk, a belső málló vakolatrészeket le-
vertük. A következő hónapban kaptuk a hírt:
az egyházkerületünkhöz beadott pályáza-
tunkra pozitív válasz kaptunk. A rendkívüli
ingatlanberuházási program keretében, a
Bethlen Gábor Alap révén a magyar kormány
szinte teljes egészében finanszírozza ezeket
a munkálatokat. 
Bergenyei sajátosság a rengeteg 
közmunka 

– Kik végezték a munkálatokat?
– A szakmunkát a Domino Constructra,

bergenyei kötődésű cégre bíztuk. A cég alap-
embere, Gálfi József Attila munkatársaival
együtt előzőleg a templomtetőt ingyen újí-
totta fel. Az említett, műemlék épületek fel-
újítására szakosodott cég mellett dolgoztak
még: az Imago Picta cég munkatársai, a stuk-
kókat ők tárták fel, de a Makkai S. Veress cég
szakemberei restaurálták, Albert József orgo-
narestaurátor, Fazakas János és Lőrincz Fe-
renc asztalosmesterek. A belső javítás
folyamata nagyon látványos volt, hétről hétre
a templom újabb és újabb része nyerte vissza
eredeti szépségét. Erről a folyamatról hosszú
oldalakon keresztül lehetne írni. A munka jó
hangulatban zajlott, január 8-ától – a vasár-
napokat leszámítva – szinte mindennap dol-
gozott valaki – néha tíz-tizenketten – a
templomban vagy a környékén. Talán berge-
nyei sajátosság a rengeteg közmunka, amit
jókedvvel vállaltak, végeztek az emberek:
gondnok, presbiterek és gyülekezeti tagok!
És az asszonyok szinte mindennap meleg
ételt főztek a munkásoknak. A tereprende-
zést, a templom melletti nagy parkoló kiala-
kítását saját munkaerővel oldottuk meg. Csak

az idén 420 közmunkanapot számoltunk
össze, míg a három és fél év alatt közel ezer
a közmunkanapok száma. A gondnok és a
presbiterek jó példával jártak elöl. Nem kis
teljesítmény! Amiképpen az sem – és ez már
a lelkiekről is szól –, hogy komolyabb szó-
váltás nélkül, nagy egyetértésben, békesség-
ben és örömben történt mindez. Legyen
áldott ezért az Úr neve! 

Templomunk gyönyörű lett. Persze, tud-
juk, nem az épületek a fontosak, de boldogok
vagyunk, hogy egy szinte egészében meg-
újult templomban hallgathatjuk az igét, di-
csérhetjük az Úr nevét. Bárcsak lélekben,
hitünkben, egymáshoz való ragaszkodásunk-
ban is megújulnánk! – fogalmazott Domahidi
Béla, a gyülekezet lelkésze. 
Ünnepre készen – 
400 vendéget várnak 

Október 7-én, vasárnap 13 órától semmi
sem lehet fontosabb az együtt ünneplésnél,
ami az Isten iránti hála, az egymás iránti tisz-
telet, a közösség iránti felelősség jele. A há-
laadó istentiszteletre 400 személyt várnak,
egyházi és önkormányzati vezetőket, svájci
és magyarországi vendégeket, a környező fal-
vak lelkészeit és gondnokait, a presbitereket,
a gyülekezet tagjait. 

– A templom gyönyörű lett: de akkor lesz
élet benne, akkor lesz élő gyülekezet, ha hoz-
záadjuk szívünket, lelkünket – hangsúlyozta
a lelkész. 

Az összefogás hatalmas erejével 
Megújult a 230 éves mezőbergenyei református templom

Domahidi Béla, a gyülekezet lelkipásztora Mezey Sarolta
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 18-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Martin Scorsese amerikai
filmrendező 2010-ben rendezett filmjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt
előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Nyilvánvaló, szembetűnő – Javaslat, indítvány. 7. Patás állat – Ská-
lahang. 8. Csónakot hajt – Földes László művészneve. 9. Spanyol, német és kambodzsai
autójelzés – Ezüst és szén vegyjele. 11. Vonatkozó névmás – Zavart rab! 12. Férfi, argóban
– Falánk. 14. Latin kötőszó – Null-null a fociban. 15. Rejtvény – Régi időmérő. 18. Szállít,
hord – Fekete István gólyája. 19. Csurgó – Sarj, hajtás. 22. Kettőzve vásárhelyi rádióadó
– Igen, olaszul. 23. Utolsó magyar királyné – Tokaji …, híres magyar bor. 25. Én, latinul
– Kikelt páratlan hangzói. 27. Zambiai, osztrák és magyar gépkocsijelzés – Tervezni kezd!
28. Karol – Emelőszerkezet. 30. Távíró hang – Kiütés jele a ringben. 31. Köszönt – Áhí-
tozik, óhajt.  

FÜGGŐLEGES: 1. Bázis – Áramforrásféle. 2. Őserdő – Kormánypálca. 3. Ám – Nit-
rogén és hidrogén vegyjele. 4. Mauna …, hawaii vulkán – Egyszerűsített vállalkozói adó,
rövidítve. 5. Erdélyi szél – Asztalterítő. 6. Fenyőtermés – Rosta. 10. Terepszínű – Fonó-
eszköz. 13. Egyiptomi szent madár – Zenedráma. 16. Lázít, bujtogat – Dél-európai nép.
17. Vonós hangszer – Kistestvér, argóban. 20. Kígyófaj – Tapad. 21. Őröl – Ömlik az eső.
24. Házfedél – Kiskabát. 26. Alattomos – Tolsztoj személyneve. 29. U.Ö. – Láncszemek!       

Koncz Erzsébet

A SZEPTEMBERI ÉVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:

BOÉR LORÁND-CSABA, Marosvásárhely, 
Koós Ferenc  u. 10/14. sz.

KECSKÉS LAJOS, Marosvásárhely, Jeddi út 13/1. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

KORDA; JÓSA; BONITZ; CHATEAUBRIAND; 
SCHÖNWISNER; TELESZKY.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a szeptember 27-i számból:

Klasszikus (ikrek):
Milyen volt...

Skandi: Gratulálhatsz nekem,
öregem. Egy világhírű matema-
tikust vertem át.
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Szerkeszti: Kiss Éva 820.
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VÍZSZINTES: 1. Az orvosi díj egyik díjazottja (Warren). 10. Nehézfém. 11. Kubai
író (Lisandro). 12. Francia jogász, a békedíjat nyerte el (René). 17. Három találat a
lutrin. 19. Tova. 20. Keres. 21. Kártyaletét. 22. Kórházi osztály. 23.  Nagy kazah tó. 24.
Római 51. 25. Latin és. 26. Vég, vége (olasz). 27. Maga után húz. 28. Aroma. 30. Ének.
31. Arrafele! 32. Folyóágy. 33. Kikérdez. 36. Magyar hegység. 38. Akkor (francia). 40.
Bárányhang. 41. Színész (Lajos). 42. Akkád eposz. 43. A kezével tart. 44. Színültig. 46.
Hivatali mukahely. 47. Tenger (latin). 48. A kémiai díjas amerikai vegyész (Lars). 49.
A fizikai díj amerikai nyertese (Luis Walter).

FÜGGŐLEGES: 1. Latin tagadás. 2. Olasz névelő. 3. ... Romana, vatikáni ítélőszék.
4. Épületszint. 5. Német város. 6. Győri sportklub. 7. Skálahang. 8. Zöld (angol). 9. Az
orvosi díj másik jutalmazottja (Robert William); a harmadik: Har Gobind Khorana
(mind a három amerikai). 13. Órómai hajnalistennő. 14. Bran társa. 15. Só (latin). 16.
Igeképző. 18. Piros (német). 20. Az irodalmi díj japán nyertese (Jaszunari). 21. Idő
(angol). 22. ... Clinton (USA-elnök). 24. Angol úrinő. 26. Hamis. 28. Muzsika. 29. VI.
századi latin nyelvű író. 30. Őrlemény. 32. Öt könyve szerepel a Bibliában. 33. Pontok
sora. 34. Olasz szerelem. 35. Nyíltartó. 37. Német város. 39. Orosz autómárka. 42. Életem
apadó... (Ady költeménye). 43. Hátsó rész. 45. Spanyol és ománi gépkocsijel. 46. Határrag.
47. Tegnapután.

L.N.J.

NOBEL-DÍJAK
50 ÉVEPÁ

LY
ÁZ

AT
I 

SZ
EL

VÉ
NY

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

1   6NÉPÚJSÁG ________________________________________________ SZÍNES VILÁG_____________________________________________ 2018. október 5., péntek

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro



2018. október 5., péntek _____________________________________________ KÖZLEMÉNY ________________________________________________ NÉPÚJSÁG 17

Az időseket ünnepelték Szászrégenben 
Október 1-je az idősek nemzetközi napja. Ezt a csodálatos napot Szászrégenben is megünnepelték egy

nagyszabású, megható rendezvény keretében. A szászrégeni időseket hétfőn a helyi Monte Carlo étteremben
a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal, valamint a helyi tanács látta vendégül. Az ünnepélyes eseményen közel
1300 idős vett részt, és 45 házaspárt köszöntöttek aranylakodalmuk (50 éves házassági évfordulójuk) alkal-
mából. Az ünnepségen részt vettek: Maria Precup, Szászrégen polgármestere, Mircea Duşa, Maros megye
prefektusa, Alexandru Câmpeanu, a Maros Megyei Tanács alelnöke, Dinu Socotar PSD-s parlamenti kép-
viselő, Horea Soporan PSD-szenátor, Va-
sile Gliga, a Szociáldemokrata Párt Maros
megyei elnöke. Az ünnepély résztvevőit
színvonalas művészi programmal is meg-
örvendeztették, felléptek: Vlăduţa Lupău,
Marius Ciprian Pop, a Distinto Együttes
és Géczi Jancsi. 

Emlékezetes nap volt ez Szászrégen-
ben, a nosztalgia, az emlékek, az öröm, a
találkozások napja, egyszóval ünnepnap,
ami jó hangulatban, harmóniában 
és egyetértésben telt el. 

Több mint 10 éve választottak
meg Marosszentgyörgy polgármes-
terének. Azelőtt is és azóta is min-
dig nyíltan, őszintén elmondtam a
véleményem bármiről, még akkor
is, ha esetleg egyeseknek ez nem
tetszett. Köntörfalazás nélkül meg-
vallottam az értékeket is, amelyek
életemet vezérlik, és ezek alapján
végeztem, végzem a munkám, segí-
tek embereken, fejlesztem a közsé-
get és szolgálom a közösséget. Az
emberek is kifejezték, hogy ezt ér-
tékelik, ugyanis magyarok, romá-
nok, romák, mellém állva,
háromszor választottak meg közel
90%-os arányú támogatással Maros
megye legnagyobb községének pol-
gármesterévé. Szívből köszönöm
nekik!

Most sem tudtam hallgatni, még
ha ez akár pártemberek nemtetszé-
sét is kiváltotta, még ha szóltak is,
hogy fogjam vissza magam. 

Több mint 12 éve szolgálok fele-
ségemmel és sok értékes szakem-
berrel együtt házasságra
készülőknek, házastársaknak. A
polgármesteri munkámban is sok-
szor szembesülök családi helyze-
tekkel, közösségformáló vagy
romboló dolgokkal. Volt alkalmam
látni, milyen gondok vannak, és a
megoldásokon dolgozni, de a ve-
szélyeket is látni, amelyek a csalá-
dokat, házastársakat és a
gyerekeinket fenyegetik.

Ebből a szempontból is rendkívül
fontosnak tartom a hétvégi népsza-
vazást. Tudom, már sokan meghoz-
ták a döntést a szavazást vagy az
otthonmaradást illetően. Szinte idő
sem volt érvelni ebben a rövid idő-
szakban és ebben a kedvezőtlen po-
litikai és gazdasági helyzetben.
Ilyenkor a negatív, félremagyarázó
hírek sokkal gyorsabban és hatéko-
nyabban terjednek, mint a tiszta,
alátámasztott gondolatok. És akik
ebben érdekeltek voltak, ezt gyor-
san meg is tették.

Mégis most, az utolsó pillanatban
is, őszintén, tiszta lelkiismerettel és
teljes felelősségvállalással azt val-
lom, hogy ez a népszavazás nagyon
fontos, mert nagyon fontos követ-
kezményekkel jár! Nem 4 évre
szóló dologról döntünk, mint egy
parlamenti vagy polgármesteri vá-
lasztáson, hanem egy irányt, jövőt
meghatározó hosszú időszakról!
Amely gyerekeink, unokáink életét
is érinti!

Ennek a lépésnek a fontosságára
Magyarország kormánya is rájött,
amikor pár évvel ezelőtt ők is be-
foglalták az ország alkotmányába,
hogy a házasság egy férfi és egy nő
között van. Orbán Viktor miniszter-
elnök szavaival élve, „ez nem vala-
kik ellen irányul, hanem a több ezer
éves értékeinket, a kereszténységet,
a családjainkat, a gyerekeinket vé-
delmezi ezekben a zavaros európai
időkben”. Mi is ezt kell tegyük!

Ha a hétvégi alkotmánymódosí-
tás valaki ellen szólna, akkor én
sem tudnék társulni a szavazásra
buzdítókhoz. Ha egyetlenegy betű-
jével is érintené, netán korlátozná,
kirekesztené azon felebarátaimat és
jogaikat, akik nem házasságban
élnek, akik egyedül nevelik gyere-
keiket, vagy akik elváltak, akkor
biztos, hogy én sem értenék egyet a
népszavazással! Ha valamilyen tör-
vénytelenség vagy csalás megvaló-
sítását látnám a szándék mögött,
akkor sem tudnám buzdítani az em-
bereket a részvételre.

Alaposan utánanézve, és félre-
téve bármilyen politikai vagy egy-
házi nézetet, azt láttam, hogy az
alkotmánymódosító kezdeménye-
zők, civilek, akik már több mint 3
éve elkezdték ezt a kálváriát (ami-

kor még Dragnea sem volt képben),
és minden ellenszél ellenére 3 mil-
lió aláírást összegyűjtöttek, tényleg
egy jó célt szolgálnak, és a család-
juk, a gyerekeik jövőjét féltik az
egyre nagyobb szabados, liberális
nyomástól, ami országunkat és
nemzetünket is támadja. Emiatt én
is azt látom, hogy minden politikai
nézetet félretéve, ez a népszavazás
nem valakik ellen, hanem valami-
nek a védelmében van. Azon érté-
kek védelmében, amelyeket
elődeink is több ezer éven keresztül,
akár életük árán is megvédtek. Igen,
a folyamatában a népszavazást kez-
deményezők mellé álltak a külön-
böző felekezetek is, eddig még nem
látott egységet tanúsítva, és ez nem
rossz.

Tudom, sok téves információ za-
varja meg gondolatainkat. Köztük
az is, hogy mit ír a szavazólapon.
Pedig, utánanézve, egyértelműen
kimondja a 3/2000-es törvény 7.
cikkelye, hogy minden alkotmány-
módosító referendumon betű szerint
ugyanezt a kérdést lehet a szavazó-
lapra írni. Mást nem. Azt is felhoz-
ták, hogy sok pénzbe kerül.
Valóban. De vegyük úgy, hogy ez
egy hosszú távú befektetés a gyere-
keink jövőjének védelmezése érde-
kében. Amúgy ennél sokkal több
pénzt akarnak szánni arra, hogy ha-
marosan kötelező módon azt tanít-
sák az iskoláinkban (és amit már jó
pár EU-s országban tanítanak),
hogy nem apa és anya van, hanem
szülő 1 és szülő 2, hogy két férfi is
házasodhat, hogy harmadik nem is
van, a semleges, és hogy a férfi
lehet nő és fordítva. Ez nem egy ri-
ogató feltételezés, hanem tény, ami
napjainkban történik. Idén júliusban
a román tanügyminisztérium hon-
lapjára is felkerült az a stratégiater-
vezet, aminek életbe ültetése 45
millió euróba került volna, és ami
hasonló liberális gondolatok tanítá-
sát vezette volna be az iskoláinkba.
Pár hét után, a tiltakozások láttán
visszavonták.

Tudom azt is, hogy ahhoz, hogy
ez a referendum érvényes legyen, és
bekerüljön az alkotmányba az a cik-
kely, hogy „a házasság egy férfi és
egy nő között jön létre”, közel 6
millió ember kell részt vegyen a
népszavazáson, és a nagy többség
az IGEN-re szavazzon. Ez szinte el-
érhetetlen, de nem lehetetlen! Ezért
volt az az erőteljes ellenkampány,
hogy bojkott!, hogy ne legyen érvé-
nyes a népszavazás. Mégis, gondol-
junk arra, van-e valamilyen
veszítenivalónk, ha részt veszünk a
népszavazáson? Nincs! Ha viszont
nem lesz érvényes a népszavazás,
mert kevesen mennek el szavazni,
és emiatt nem módosul az Alkot-
mány, akkor rövid időn belül egy-
szerű „politikai” törvénnyel és
egyszerű parlamenti többséggel mó-
dosíthatják a Polgári törvényköny-
vet, és megengedhetik az
egyneműek házasságát, majd az
örökbefogadást, a gyerekek szexuá-
lis félrenevelését, és a többséget arra
kötelezhetik, hogy ez normális, és
ha nem fogadjuk el, vagy szót eme-
lünk ez ellen, akkor még bírságolás-
sal, szabadságvesztéssel is járhat. 

Kérem, tegyék félre ezt a cikket,
és pár év múlva, és itt nem 10 évnél
többre gondolok, nézzük majd visz-
sza, mi történt országunkban ezen a
területen. Adja Isten, hogy ne le-
gyen igazam!

Kívánom, hogy a szavazáson
való részvételünkkel kapcsolatos
döntéseinket csendben, lelkiismere-
tünkre hallgatva tegyük meg!

Sófalvi Szabolcs,
Marosszentgyörgy polgármestere,

háromgyermekes édesapa

Nem tudok hallgatni 
a hétvégi népszavazásról!

Sőt, a polgármester-választásnál is
fontosabbnak tartom!
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LAKÁS

MAROSVÁSÁRHELYEN, a Kárpátok
sétányon levő kilencemeletes tömb-
ház 7. emeletén másfél szobás, 34
m2-es garzon eladó. Ára 38.000 euró.
Tel. 0745-330-565, 0755-911-482.
(10486-I)

ELADÓ ház 25 km-re Marosvásár-
helytől. Tel. 0734-123-877. (20558-I)

ELADÓ közös udvaron egyszoba-
összkomfort. Érdeklődni a
0749-125-718-as telefonszámon hétfőtől
péntekig. (10551)

BACKAMADARASON, az Állomás
utca 70 sz. alatt ingatlan eladó. Ér-
deklődni: 0731-197-292, 00-36-70-
6060-180. (sz.-I)

ELADÓ ház 25 ár kerttel. Tel. 0265/261-
023. (10385)

BÉRELNÉK bútorozatlan garzont hosszú
távra. Tel. 0746-084-321. (2000)

GYULÁN, a fürdő közelében kiadó
lakás üdülőknek. Tel. 00-36-70-
3636817. (1999-I)

KIADÓ az orvosi egyetem mellett kü-
lönálló egyszoba-összkomfort inter-
nettel, teljes felszereléssel. Tel.
00-49-157-8919-8286. (2008-I)

LAKÁST és garzont vásárolok
készpénzzel. Tel. 0745-423-310. (2038)

KÜLÖN bejáratú szoba saját fürdő-
szobával lánynak kiadó. Tel. 0754-
751-829. (2032-I)

KIADÓ 2 szobás lakás Kolozsváron
(a  Györgyfalvi negyedben). Bővebb
információ: tel. 0744-420-092, 0756-
086-292. (sz-I)

BÉRBE adok 2 szobás lakásokat Ma-
rosvásárhelyen.  Bővebb információ:
tel. 0745-653-430. (sz-I)

ELADÓ kétszobás tömbházlakás
második emeleten, a Tudor negyedben.
Ára 56.000 euró. Tel. 0754-816-158.
(2069)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ héjatlan tökmag, valamint
kukoricafejtő gép. Tel. 0747-480-255.
(10602)

ELADÓ székely ruha 6-7 éves
kislánynak, Bocskai-zsinórok és egy
középméretű, égszínkék magyaros ruha.
Tel. 0751-757-635. (10579)

ELADÓ új kalapácsmalom 220 vol-
tos, 3 kW-os villanymotorral és asz-
tallal – 1200 lej; új, asztalos körfűrész
asztallal, stellel és 220 voltos, 2,2 kW-
os motorral – 700 lej. Tel. 0755-174-
136. (10581-I)

BÚZAKORPA eladó  a koronkai
malomnál. Tel. 0722-396-107. (10383)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (10365)

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

ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831.
(10376)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált 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 TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betaní-
tunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni.  Fizetés 1800 lej kézbe. Üzleteinkbe felveszünk 3-as fo-
kozatú betegnyugdíjasokat is. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel.
0756-128-313. (62751-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
FELVESZÜNK HÖLGYEKET CUKORDÍSZEK KÉSZÍTÉSÉRE a jeddi műhelyünkbe. Tel. 0745-520-
408. (20541-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SZELETELŐT, CSOMAGOLÓT
alkalmaz. Munkaprogram: 6x8 óra. Stabil munkahely, versenyképes fizetés, bónuszok, megbecsülés. Jár-
tasság a területen előnyt jelent. Bővebb felvilágosításért hívja a 0744-403-114-es telefonszámot. (62744-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz SZÁMLÁLÓT és BESZER-
ZŐT. Tel. 0734-123-877. (20558-I)
ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk élelmiszerüzletbe, a Tudor negyedbe. Tel. 0744-575-671. (2035-I)
TETŐFEDÉS BILKA LEMEZZEL, cserépforgatás, csatorna, lefolyók minden hozzávalóval, ácsmunka,
manzárdolás, sürgős javítások. Komoly hozzáállás, hasonlót várunk. Tel. 0753-374-980. (1992)
FOGÁSZATI RÖNTGENKÖZPONT ASSZISZTENST keres. Az önéletrajzokat a következő e-mail-
címre kérjük:  drxray.office@gmail.com (sz.-I)
Az AN FEED CÉG ELADÓT és RAKODÓMUNKÁST keres a segesvári szaküzletébe. Érdeklődni a
0725-578-030-as telefonszámon. (sz.-I)
ESZTERGÁLYOST alkalmazunk régi típusú gépre. Telefon: 0744-511-215. (2032-I)
NÉMETORSZÁGI (az osztrák határnál) vállalkozó keres szakképzett, gyakorlott AUTÓFÉNYEZŐ MUN-
KATÁRSAKAT. Nyelvtudás nem szükséges. Minden hónapban egyhetes szabadságot biztosítunk! Jelent-
kezés lehetőleg fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail-címen: am.tatkraft@t-online.de. Tel.
00-49-84-199372415. (2049-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG BOLTI ELADÓT alkalmaz. Ha szereted a kihívásokat, szeretsz 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. (-I

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

GAGYI ADALBERTNEK
(Anti keresztapunak) 88.
születésnapja alkalmából
kíván erőt, egészséget,
békességet, boldog
éveket keresztlánya,
Kinga Amerikából. (v-I)  

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)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

KLARA gyógyító és javasasszony a leghatékonyabban,
gyógynövényekkel, talizmánokkal, a legrövidebb idő
alatt oldja meg az önök problémáit. Segít az átkok és
kötések feloldásában, szétesett családokat egyesít,
sikert visz otthonukba és vállalkozásukba, segít az
impotenciában, epilepsziában, alkoholizmusban,
depresszióban, psoriasisban, reumában,
gyógyíthatatlan betegségekben stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi Kelemen
hálás, mert Klara segítségével meggyógyult epilepsziás
gyermeke; Dicsőben Karinához visszatért a kedvese;
Margit Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és
sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak,
mert gyermekük született; Corina köszöni, hogy férje
kigyógyult az impotenciából, alkoholizmusból; a
marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy ismét együtt lehet a kedvesével; Márton
Ákosfalváról a játékszenvedélyből gyógyult ki a segítségével; Marika hálás, mert
megszabadult a kötésektől, és ismét boldog lehet; Attila Marosvásárhelyről
köszöni, hogy újra együtt lehet a feleségével, hosszú és szomorú távollét után. 
Hívják bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A B&B Insolvency Solutions IPURL – székhely: Csíkszereda,
Márton Áron utca 18/P4, Hargita megye –, a csődbe ment 
EMIVAS CONS Kft. – Szászrégen, Mihai Viteazu utca 2. szám,
Maros megye, adószám: RO 6669234, cégjegyzékszám:
J26/1706/1994 – cégfelszámolója nyilvános árverést szervez az adós
vállalat alábbi állóeszközeinek értékesítésére: 

A kikiáltási árat a felértékelési jelentés alapján állapították meg,
és nem tartalmazza a héát. Az árverésen természetes és jogi sze-
mélyek is részt vehetnek, akik bizonyíthatóan letették a kikiáltási
ár 10%-át jelentő részvételi garanciát, kifizetik a feladatfüzet árát
és a részvételi illetéket.

Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor 2018. október
12-én 14 órakor, és heti rendszerességgel megismételik minden pén-
teken, ugyanabban az órában, a javak értékesítéséig.

Bővebb felvilágosítás a 0366-100-551-es és a 0748-836-713-as te-
lefonszámon.

Sor-
szám Elnevezés Gyár-

tási év 
Műszaki 
állapot 

Érték:
RON 

1 Betonacélvágó gép 2003 kielégítő 632
2. Tűzifakörfűrész 2003 jó 632
3. STAYNAK szivattyú 1980 kielégítő 184
4. HENY szivattyú 1986 kielégítő 128
5. HENY szivattyú 1986 kielégítő 128

6. BC-8EE injektoros-
szivattyú-állvány

1985 elégtelen 248

7. GA-500 típusú 
melegítőberendezés

2001 kielégítő 1.232

8 SN 401x1500P normál 
esztergagép

1986 kielégítő 4.160

9. SG 150 fúrógép 1985 kielégítő 152
10. SG 150 fúrógép 1985 kielégítő 152
11. Függőleges keverőgép 1980 elégtelen 608
12. Eszterga 1970 elégtelen 2.800

13. Villamos kompresszor 1995 kielégítő 1.512

14. Húsdaráló gép 2000 kielégítő 96
15. Univerzális marógép 1978 kielégítő 5.160

16. SNA 710x2000 párhuzamos
eszterga 

1981 kielégítő 6.800

17. ECR350 légsűrítő 2001 kielégítő 680
18. U650 traktor 1980 elégtelen 5.600
19. U650 traktor 1980 szétszedve 2.240
20 U650 traktor 1980 kielégítő 7.440

21. INGERSOLL RAND 
NIRVANA N75 kompresszor

2008 jó 27.200

Az egyetemi hallgatók figyelmébe
Tájékoztatjuk azokat az egyetemi hallgatókat, akik a Student-

Card alapján ingyenes autóbuszbérletekre jogosultak, hogy az in-
gyenes bérleteket személyesen vehetik át október 1-jétől
kezdődően, az alábbi iratok alapján: 

– A StudentCard igazolvány (eredeti és másolat)
– Személyazonossági kártya (eredeti és másolat)
– A 2018–2019-es tanévre láttamozott leckekönyv (eredeti és má-

solat)
– 3/4-es fénykép (azoknak, akik első alkalommal igényelnek bér-

letet)
Az új bérletek 2018. október 1. – 2018. december 31. között ér-

vényesek. 
A bérletet igénylő személy aláírásával igazolja, hogy átvette a

bérletet, és meg kell adnia a telefonszámát annak érdekében, hogy
gyorsan és könnyen felvehessék vele a kapcsolatot szükség esetén.

Az utazási bérleteket a Siletina Impex Kft. – Közszállítási Vál-
lalat Társulás főtéri, az 1848-as negyedbeli (Kövesdomb), a Tudor
negyedbeli (Favorit) és az Auchan bevásárlóközpontnál levő jegy-
irodáinál lehet átvenni.

2018. szeptember 27.
A közszállítási társulás vezetősége

A marosvásárhelyi nyugdíjasok 
figyelmébe: 

– A nyugdíjasoknak 2018 januárjában kibocsátott bérletek 2018.
június 30-ig voltak érvényesek.

– Azok a nyugdíjasok, akik valamilyen okból nem újították meg
a bérletüket a 2018. július 1-je és december 31. közötti időszakra,
nem részesülhetnek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által
nyújtott kedvezményben, mivel a bérletük lejárt. 

– A tömegközlekedési eszközökön való ingyenes utazás feltétele
a bérletek megújítása. A 2018. év második felére érvényes bérletek
kibocsátása érdekében a jegyirodákhoz kell fordulni. 

– Ha nem rendelkeznek érvényes bérlettel, utazáskor jegyet kell
váltaniuk. 

Köszönjük megértésüket. 
A közszállítási társulás vezetősége



MINŐSÉGI alma eladó direkt a ter-
melőtől: étkezési, lének és ipari fel-
használásra. Tel. 0747-680-500.
(2030-I)

RÖVID SZŐRŰ magyar vizsla kisku-
tyák eladók. Tel. 0745-224-209.
(2033-I)

ELADÓK irodalmi, történelmi, politi-
kai magyar nyelvű könyvek. Telefon:
0758-957-051. (11634-I)

ELADÓ BNM pulzáló mágnesterá-
piás matrac. Érdeklődni a 0787-712-
345-ös telefonszámon. (2040-I)

ELADÓK: nárciszhagymák, tégla,
samott-tégla bontásból, sokféle szerszám
építkezéshez, négyégős aragázkályha,
bordó színű moketta, ablakpárkány,
madárkalitka, gumiszőnyeg, gázégők.
Csere is érdekel mezőgazdasági
terményekkel. Tel. 0729-442-031. (2053)

ELADÓK fügefák cserépben, termés-
ben, összecsukható Ileana varrógép,
jó állapotban, söberágy, 44-es bőr-
csizma, új, nem volt használva, sám-
fával, kék szőlő. Kis Rozália, tel.
0265/348-346, 0747-405-980. 
(2057-I)

ELADÓ 1,16 ha szántóföld és egy ha
erdő Székesen. Tel. 0745-206-048,
0742-027-047. (2054-I)

ELADÓ aloe vera. Tel. 0758-147-345,
0752-556-343. (2061-I)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (2062-I)

ELADÓ 2-es, 3-as, 4-es váltóeke. Tel.
0743-860-354, 0745-404-666. (2064)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Gergely Szilveszter
névre szóló ingyenyes buszbérletemet.
Semmisnek nyilvánítom. (2065)

TÁRSKERESŐ

69 ÉVES özvegyember Marosvásár-
helyen 65–69 éves nő barátságát ke-
resi házasság céljából. Tel.
0743-410-376. (2002-I)

MINDENFÉLE

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

KIADÓ 2000 m2-es telek Koronákn
az E60-as út mellett. Tel. 0734-123-
877. (20558-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cse-
répforgatást, régi tető javítását, csa-
tornajavítást. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel. 0748-901-446.
(10231-I)

ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjaví-
tást, Lindab lemezzel tetőfedést, csa-
tornapucolást. Tel. 0720-817-490.
(10232-I)

BELGYÓGYÁSZATI RENDELÉS:
dr. prof. INCZE, Marosvásárhely,
Tudor Vladimirescu u. 21/A. Előjegy-
zés a 0265/265-112-es telefonszá-
mon. (10608-I)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628-
139. (10609)

KŐMŰVESMUNKÁT, festést vállalok.
Tel. 0754-321-542. (10609) 

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, tetőszigetelést, cse-
répforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-
pukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-
747, 0765-171-867. (10435-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (1948-I)

HŰTŐK javítása lakásán garanciával. Tel.
0748-020-050. (10678)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel. Tel. 0749-543-104. (1778-I)

INGYENES endokrinológiai vizsgálat,
laboratórium, mellechográfia, mam-
mográfia, csontritkulás-szűrés. Tel.
0265/311-771. (1993)

KIADÓ nagy helyiség csendes tevé-
kenységre. Tel. 0744-958-660. (2023-I)

TETŐJAVÍTÁS, ácsmunka, lefolyócsa-
tornák, külső-belső vakolás, festés. Tel.
0751-471-965, 0726-638-909. (2013)

10% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk te-
tőjavítást, tetőkészítést, vakolást, me-
szelést, padló- és falicsempe-lerakást,
csatornatakarítást, szigetelést, gletto-
lást. Tel. 0755-300-058.(10649-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanciá-
val. Tel. 0722-846-011. (10686-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cse-
répforgatás, csatornajavítás, Lindab
lemez, ácsmunka. Tel. 0743-799-833.
(2051)

BÁDOGOSMUNKA, cserepezés, tető-
fedés, csatornajavítás, ácsmunka, vakolás,
meszelés. A kiszállás a helyszínre és a
tanácsadás ingyenes! 15% kedvezmény a
nyugdíjasoknak. Tel. 0757-787-983. (2059)  

MEGEMLÉKEZÉS

Volt egy férj, édesapa, akit
nagyon szerettünk, de már
nincs velünk, elveszítettük.
Jóságát, szeretetét nem
feledjük soha, az élet lehet
bármilyen mostoha. Addig
vagy boldog, míg van, aki
szeret, aki a bajban is
megfogja a kezed. S hogy
milyen fontos is volt neked,
csak akkor érzed, ha nincs
már veled. Minden mulandó
ezen a világon, mint a harmat
a letört virágon. Megállt a
szíved, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott, köszönjük.
Szomorú szívvel, mély
fájdalommal emlékezünk
október 6-án a drága jó férjre,
szerető édesapára, gondos
nagytatára és dédtatára,
apósra, a mezősámsondi
születésű id. BALOGH
MÁRTONRA halálának 4.
évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. 
„Csak az hal meg, kit felednek,
örökké él, kit igazán
szeretnek.”
Áldott emlékét őrzi felesége,
Gizella, két fia, Márton és
Jancsi, valamint családjuk.
Nyugodjál békében! (10489-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
a drága jó férjre, édesapára,
apósra, nagyapára, dédnagy-
apára, a radnóti SZAKÁCS
JÓZSEFRE halálának 10.
évfordulóján. Az idő múlhat,
de emléked szívünkben
mindig megmarad. Nyugodjál
békében, és az örök
világosság fényeskedjék
neked. Emlékét őrzik:
felesége, leánya, veje,
unokája, unokaveje és két
dédunokája. (1997)

Fájó szívvel, örök szeretettel
és hálával emlékezünk
szeretett édesapánkra, NAGY
LAJOSRA halálának 20.
évfordulóján. „Ha rám
gondoltok, soha ne sírjatok,
hiszen szívetekben jó helyen
vagyok.” Emléked legyen
áldott, nyugalmad csendes!
Leányai: Zsuzsa, Jutka és
családja. (2018-I)

Kit őriz a szívünk, nem hal
meg soha, kit lelkünkben
érzünk, nem hagy el soha.
Nem múlik el nap most sem
nélküled, szívünkben örökre
ott van a te helyed.
Fájó szívvel emlékezünk
október 7-én a szabédi
születésű VARGA ÁGNESRE,
szeretett édesanyánkra, nagy-
mamára, dédmamára, anyós-
ra, elhunytának második
évfordulóján. Szerettei. (2047)

Már egy éve annak, hogy
elmentél, és tőlem el nem
búcsúztál. Könnyes szemmel
állok meg sírodnál, te nem
szólsz, de érzem, hogy hívtál.
Szólok, de a néma sír nem
felel, szomorú szívemben
örökké létezel. Ott pihensz,
ahol már nem fáj semmi,
csendes álmodat nem zavarja
semmi. Életed elszállt, mint a
virágillat, de emléked
szívemben örökké megmarad.
Fájó szívvel emlékezem
október 7-én szeretett
feleségemre, a szabédi
születésű VARGA ÁGNESRE
elhunytának második év-
fordulóján. Emlékét őrzi
bánatos férje, Mihály. (2046)

„Az én életem hamarabb
véget ért, mint szerettem
volna,
ti tudjátok, hogy nem tehetek
róla. 
Ne sírjatok, én már nem
szenvedek,
a fájdalom a tiétek, hogy én
nem lehetek veletek.”
Mélységes fájdalommal emlé-
kezünk október 6-án RÓZSA
NORBERTRE, aki már egy éve
nincs köztünk. Számunkra te
soha meg nem haltál, amíg
élünk, velünk lesz szeretett,
szép emléked. Minden érted
hulló könnycsepp nyugtassa
örök álmodat. Bánatos
szerettei. (2045-I)

Fájdalom költözött két éve
szívünkbe, nem múlik el soha,
itt marad örökre. Nem
hallhatjuk hangod, nem fog-
hatjuk kezed, nem lehetünk
már soha többé veled. Itt
hagytál mindent, amiért
küzdöttél, elváltál tőlünk,
akiket szerettél. A fájdalomtól
most is könnyes a szemünk,
mert te gondolatban itt vagy
velünk. Könnyes szemmel
felnézünk az égre, szeretünk
téged most és mindörökre. 
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk id. KOMESZ
SÁNDORRA halálának
évfordulóján, október 7-én.
Emlékét őrzi felesége, fia, két
lánya, menye,  vejei és négy
unokája: Szilárd, Kriszta,
Csilla és Arni. (2044-I)

Fájó szívvel emlékezünk
október 6-ára, amikor a
legdrágább férj, édesapa,
nagyapa, após, ASZALOS
ATTILA volt vásárhelyi lakos
egy éve hirtelen itt hagyott.
Emlékét őrzik szerettei.
(10683)

Múlnak a napok, telnek az
évek, akik szívből szeretnek,
nem felednek téged! Az élet
megy tovább nélküled, de
olyan soha nem lesz, mint
veled. Téged elfeledni soha
nem lehet, meg kell tanulni
élni nélküled.
Fájó szívvel emlékezünk
halálának második
évfordulóján az ákosfalvi
SZÁSZ JÓZSEFRE, aki
október 5-én örökre itt
hagyott, de mosolya
szívünkben mindig élni fog.
Emlékét őrzi bánatos
felesége, Anna, szerető lánya,
Ágnes és családja, fia, Jocó
és családja, négy unokája és
négy dédunokája. Nyugodjál
békében, drága Papikánk!
(2052-I)

Kegyelettel emlékezünk októ-
ber 6-án a marosugrai
BÜKKÖSI JÓZSEFRE ha-
lálának 13. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(2058-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorúan, de Isten akaratába
belenyugodva tudatom, hogy
szeretett testvérem, 
dr. KONCZWALD BUKA ÁGNES 

szemorvos 
hosszas, méltósággal viselt be-
tegség után, 70 éves korában,
szeptember 28-án Németország-
ban elhunyt. 
Temetése október 12-én lesz 
Neussban.
Emléked legyen áldott, nyugal-
mad csendes! 

Bátyád és családja. (2035-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk minden-
kinek, aki részt vett édesanyám,
BARÁTH OLGA temetésén, és
bánatunkat enyhíteni igyekezett.
A gyászoló család. (2027-I)

Köszönetet mondunk minden
kedves rokonnak, jó barátnak és
szomszédnak, akik testvérem,
SZAKÁCS VIKTOR, az
Elektromaros volt mérnöke
temetésén részt vettek és sírjára
virágot helyeztek. Bánatos öccse
és családja. (2055-I) 
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Álmodtunk egy öregkort, emberit,
szépet, de a kegyetlen halál mindent
összetépett.
Szomorúan emlékezem volt
páromra, néhai VÁRADI TERÉZRE,
az urológiai klinika asszisztens-
nőjére halálának harmadik
évfordulóján. Nyugodj békében! 
Gabi. (2017)

Bennünk él egy arc, egy meleg
tekintet, egy simogató, dolgos kéz,
egy végtelen szeretet.
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek. Ne sírjatok, én már nem
szenvedek, a fájdalom az, hogy már
nem lehetek veletek. Búcsúztam
volna, de erőm nem engedett, csak a
szívem súgta halkan: isten veletek.”
Fájdalommal emlékezünk október 8-
án, amikor 11 éve búcsú nélkül az Úr
magához szólította a szent-
háromsági születésű id. SZÁSZ MIHÁLYT. Emléke legyen áldott,
pihenése csendes. 
Bánatos felesége, lánya, két fia, menyei és négy unokája. (-I)

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örök a fájdalom
és a szeretet.
Fájó szívvel emlékeztünk október
2-án dr. MERZA VIKTORRA
halálának tizedik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Felesége, fia és unokája, Zsuzsi.
(2036-I)
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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. 

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. 


