
Immár hetedik alkalommal szervezték
meg a Székelyföld Napokat. A három
székely – Maros, Hargita és Kovászna –
megyében, több helyszínen és több
napon keresztül, párhuzamosan zajló
rendezvénysorozat marosvásárhelyi
nyitóünnepségére szerda délután, a
Kultúrpalotában került sor. 

Konferencia és ünnepélyes megnyitó –
többek között ez állt a szerdai napra szóló prog-
ramfüzeten, a szinte teljes telt házas közönség
pedig jelezte, nagy az érdeklődés a Székelyföld
kulturális és népművészeti kincseit megis-
mertetni kívánó eseménysorozat iránt.

Az este 7 órakor kezdődő gálaesten a konfe-
rencián is részt vevő Maros megyei települések
küldöttei – vidékük népviseletében – álltak
félkörben a Kultúrpalota nagytermének szín-

padára, megnyitóbeszédet Barabási Attila
Csaba, a szervező Maros Művészegyüttes
vezérigazgatója mondott.  

– Üdvözlök mindenkit a hetedik Székelyföld
Napok nyitóestéjén. A mottónk: tegyük
láthatóvá a Székelyföldet. A Maros
Művészegyüttes többször vállalt szerepet a
Napok megrendezésében, meg szeretnénk mu-
tatni, hogy milyen kincseket rejtegetünk 

Lila botrányok
Az utóbbi napok központi témája (egyesek az év

botrányaként emlegetik) a Korrupcióellenes Ügyészség
vezetője és egy korrupcióval vádolt parlamenti képviselő
közötti botrány. Amely mára óriásivá dagadt. A képviselő
a minap azzal rukkolt ki, hogy korábban baráti kapcsolat-
ban állt a DNA főügyészével, amit az vehemensen
tagadott, hogy semmiféle kapcsolat nem fűzi a „vádlott-
hoz”. A megtagadott „barát” ezután hozta nyilvánosságra
az állítólagos lilakuvik elektronikus postacímet, amelyet a
DNA főügyésze szintén állítólag hivatali hatalommal való
visszaélésre használt. Egyebek között arra, hogy
törvénytelenül adatokat szolgáltasson ki a DNA nyomozá-
sairól. Érdekes módon a volt államfő, Traian Băsescuhoz
közeli újságírók szerint ez egy létező e-mail-cím, és hogy
a főügyész valóban arra használta, amivel az igencsak
népszerű – napi rendszerességgel tévékben szereplő –
sztárvádlott képviselő vádolja. A képviselő szerint a
főügyész így próbálta elrejteni identitását, ily módon akart
„megoldani személyes problémákat a DNA-n belül, és így
akarta megúszni a törvényes és morális követ-
kezményeket”.

A képviselő ezután a főügyész bagolykollekciójáról is
beszélt, amelyet 2010-ben a polgári igazságszolgáltatás
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VII. Székelyföld Napok

Három az igazság!

Kaáli Nagy Botond

Bosszantó 
gondolatok
Nálunk tehát még a karrieristáknak is
igazodniuk kell ahhoz, amit legalább a
„betyárbecsület” megkövetel. Ez nehe-
zíti az érvényesülést, a buzgólkodók-
nak jobban fel kell kötniük a
felkötnivalót. 
____________4.
Menekülés 
1916 őszén
A lezárt üzleteket, házakat és laká-
sokat feltörték, pénz- és ezüstneműek
után kutattak, a fehérneműeket össze-
szedték, szekerekre tették, s elvitték.
A kicsépelt gabonát is szekerekre rak-
ták, s azokon szállították el.
____________5.
Egy csodálatos 
túlélés emlékére 
Napra pontosan negyvennégy évvel
ezelőtt került sor a repüléstörténet
egyik legmegrázóbb légikatasztrófá-
jára, amelyről annak idején az egész
világ tudomást szerzett.
____________15.

ŐSZI SZŐNYEGVÁSÁR
NAGY ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

Október 19–23.
között

nagy választékban, 
minden színben 

futó- 
és perzsaszőnyegek

– a gyulafehérvári gyár 
és a Basarabia Grup 
termékei – a Bartók
Béla utca 1–3. szám

alatti 

SAMIRA üzletben.
Minden órában tombola 

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

Alkotmányos az új 
adatvédelmi törvény

Nem sérti az alkotmányt az új adatvé-
delmi törvény, amely bírói meghatalma-
záshoz kötötte a kommunikációs adatok
kikérését – döntötte el csütörtökön az
alkotmánybíróság.

A tavaly októberben kihirdetett jogszabály
ellen csaknem egy éve a bukaresti harmadik, il-
letve hatodik kerületi bíróság elé állított vádlot-
tak emeltek alkotmányos kifogást, de a taláros
testület azóta nem tudott dönteni – írta a Medi-
afax hírügynökség.

Az utólagos normakontrollt azért övezte nagy
médiaérdeklődés, mert a törvény előző formáját
és két másik, a telefonos és az internetes kom-
munikációra vonatkozó jogszabályt 2014-ben
alaptörvénybe ütközőnek minősítette az alkot-
mánybíróság. A Román Hírszerző Szolgálat
(SRI) akkori vezetője a tavaly januári párizsi
terrortámadások után nyíltan a taláros testületet
tette felelőssé azért, hogy a titkosszolgálatokat
úgymond megfosztotta a terrorelhárításban
nélkülözhetetlen jogi eszközöktől.

A joghézag felszámolását sürgető Klaus Jo-
hannis államfő kezdeményezésére tavaly 

(Folytatás a 3. oldalon)



A Nagy Háborúra 
emlékezve
A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE)
székelyföldi régiója a 100 évvel ezelőtti Nagy Háborúra
emlékezve, október 18-án 17 órától, a marosvásárhelyi
unitárius egyházközség Bolyai téri tanácstermébe könyv-
bemutatóra hívja a történelem emlékei iránt érdeklődő
marosvásárhelyieket. Tóth László kézdivásárhelyi 
újságíró Kézdiszék 1916 írásban és képekben című köny-
vét bemutatja és a szerzővel beszélget Novák Csaba Zol-

tán történész. A rendezvény házigazdája Szucher Ervin, a
székelyföldi régió elnöke.

Mezőgazdasági kiállítás és vásár
Ákosfalván
Az ákosfalvi önkormányzat harmadszor szervez mező-
gazdasági kiállítást és vásárt, ahol állattenyésztők, zöld-
ség- és gyümölcstermesztők, takarmány- és
mezőgazdaságigép-forgalmazók állíthatják ki termékeiket.
A kiállítás október 21-én és 22-én lesz az ákosfalvi sport-
és szabadidőközpontban. Bővebb tájékoztatás, jelentke-
zés a 0744-509-168-as telefonszámon.

Korszakalkotók címmel új műsort indít október 16-tól az Erdélyi 
Magyar Televízió. A műsor készítői ebben olyan emberek portréját raj-
zolják meg, akik az elmúlt 25 évben kimagasló szerepet vállaltak és vál-
lalnak az erdélyi magyarság helyzetének az alakításában. A kirajzolódó
portrékon keresztül közelítik meg és értékelik a rendszerváltást konkrétan
megelőző és az azt követő időszak legfontosabb eseményeit, és meg-
próbálnak rámutatni arra is, hogy ezek hogyan alakították és alakítják az
erdélyi magyarok jelenét, mindennapjait. 

A vasárnap este 8 órától képernyőre kerülő műsor mindegyik részében
egy magyar közéleti személyiség politikai pályájának meghatározó moz-
zanatai, az ezek mögött húzódó dilemmák, miértek és hogyanok kerülnek
közelképbe. A beszélgetések egyik fő célja annak érzékeltetése, hogy az
elmúlt évtizedek fontos eseményeiben részt vevők hogyan élték meg
azokat, milyen érvek, kényszerek között cselekedtek, hoztak döntéseket. 

A vasárnap, október 16-án induló műsor szerkesztő-műsorvezetője
Farkas István, meghívottjai lesznek: Borbély László, Frunda György,
Hajdú Gábor, Kelemen Hunor, Markó Béla, Márton Árpád, Seres Dénes,
Takács Csaba, Varga Attila, Verestóy Attila. 

Az első műsor vendége Markó Béla volt szövetségi elnök, leköszönő
szenátor.

Elfogyott 
a Zöld ház program pénzkerete

Elfogyott a Zöld ház program keretében a magánszemé-
lyek számára Maros megyének elkülönített keret – áll a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által tegnap
lapunkhoz eljuttatott közleményben. A Környezetvédelmi
Alap által Maros megyének elkülönített keret 1,6 millió lej
volt, ezt október 12-én már 25 százalékkal kellett kibőví-
teni, viszont a nap végére ezt is kimerítették. Maros me-
gyében a három nap alatt 364 kérelmezési iratcsomót
nyújtottak be, a pályázatok zömében nyomásos napkollek-
torok beszerelésére, két esetben pedig hőszivattyúkra igé-
nyeltek támogatást.

Egymillió csillag
A Gyulafehérvári Caritas hagyományosan minden évben
októberben szervezi meg az Egymillió csillag a szegénye-
kért szolidaritási akciót, amelyen egy-egy gyertyát gyújta-
nak meg köztereken a nélkülözőkkel való sorsvállalás
szimbólumaként, ugyanakkor ezzel pénzt is gyűjtenek. Ta-
valy 20 helyszínen több mint 5000-en vettek részt, és
40.133 lej gyűlt össze. Az idén október 14-én, pénteken
este 6 és 8 óra között Marosvásárhelyen a Színház téren,
Szovátán a Petőfi parkban, Erdőszentgyörgyön a művelő-
dési ház előtt, míg Marosszentgyörgyön a Szent György
téren lehet egy-egy gyertyát gyújtani.

Hahota-kabaré Marosvásárhelyen
A Hahota Színtársulat 30. évfordulójára készült Humor
Forte című ünnepi előadás újra látható Marosvásárhelyen
november 5-én, szombaton és november 6-án, vasárnap
este 7 órától a művészegyüttes előadótermében. Jegyek
már kaphatók a Maros Művészegyüttes és a Kultúrpalota
jegypénztáránál.

Gézengúz gyerektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A já-
tékos néptánc- és népdaltanulásra kedden kerül sor 18
órától óvodások (3-6 év), 19 órától kisiskolások (7-10 év)
számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: a Dr. Bernády György Általános Iskola (volt 2-es
számú; Dózsa György u. 11. sz.) tornaterme. Kérik, vigye-
nek cserecipőt!

Gyűjtők vására
A Maros Megyei Bélyeggyűjtők Egyesülete október 15-én,
szombaton 7 és 13 óra között tartja a gyűjtők vásárát a
marosvásárhelyi Mihai Eminescu Ifjúsági Házban. Az ér-
deklődők bélyegekből, régi pénzekből, jelvényekből, tér-
képekből és más régiségekből válogathatnak.

Dalos pacsirta Marosszentgyörgyön
A hétvégén kerül megrendezésre Marosszentgyörgyön a
XIII. Dalos pacsirta országos cserkészdalverseny és a X.
országos cserkész szüreti bál. A verseny a Romániai Ma-
gyar Cserkészszövetség, a Maros Megye Cserkészeiért
Egyesület és a marosszentgyörgyi 21. sz. Gr. Petki Dávid
cserkészcsapat szervezésében október 14-én, pénteken
és 15-én, szombaton zajlik. Versenykategóriák: néptánc-,
kézműves- és dalverseny. Bővebb tájékoztatás az ese-
mény facebook-oldalán.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma HELÉN, 
holnap TERÉZ napja. 
TERÉZ: görög eredetű, szár-
mazása és jelentése bizonytalan.
Vagy az égei-tengeri Thera
(ma Santorini) szigetnek, vagy a
Kréta melletti Therasia szigetnek,
vagy a dél-itáliai Tarasz (Taren-
tum) városnak a nevéből való. Más
vélemény szerint a jelentése arató,
szüretelő; vadásznő. 

14., péntek
A Nap kel 

7 óra 39 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 36 perckor. 
Az év 288. napja, 
hátravan 78 nap.

Korszakalkotók
Portréinterjúk az Erdélyi Magyar Televízió műsorán

A labdarúgó 1. liga 
12. fordulójának televí-
ziós közvetítési rendje
Október 14., péntek:
* 20.30 óra: Kolozsvári CFR –

Jászvásári CSM Poli
Október 15., szombat:
* 18.00 óra: Zsilvásárhelyi Pandurii –

Botoşani FC
* 20.30 óra: Astra Giurgiu – Concordia

Chiajna
Október 16., vasárnap:
* 15.30 óra: Voluntari FC –

Marosvásárhelyi ASA
* 20.30 óra: Bukaresti FCSB –

Medgyesi Gaz Metan
Október 17., hétfő:
* 18.00 óra: Temesvári Poli ACS –

Konstancai Viitorul FC
* 20.30 óra: USK Craiova – Bukaresti

Dinamo

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. Az 1. liga 12. fordulójában Voluntari-on játszik a

Marosvásárhelyi ASA, vasárnap 15.30 órai kezdettel.
A 3. ligás Maros megyei csapatok közül a Szászrégeni Avântul és a

Radnóti SK is hazai pályán szerepel. Előbbi a Zilah FC-t, utóbbi a
Kolozsvári Sănătateát látja vendégül, egyaránt szombaton 15 órai
kezdettel. A Marosvásárhelyi ASA II áll.

A 4. ligás bajnokságban a 9. forduló mérkőzéseit játsszák a hétvégén.
A program: Marosvásárhelyi Atletic – Nyárádtő (Marosszentgyörgyön),
Marosoroszfalu – Erdőszentgyörgy, Szováta – Marosludas, Kutyfalva
– Marosvásárhelyi Gaz Metan, Nagysármás – Náznánfalva, Dános –
Ákosfalva, Marosvásárhelyi Juvenes – Nyárádszereda (Marosszentkirá-
lyon). A Marosvásárhelyi MSE áll. Valamennyi mérkőzés szombaton
délelőtt 11 órakor kezdődik.

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga 4. fordulójában a Maros KK
ma 17.15 órától Bukarestben vendégszerepel, a Dinamo ellenfeleként.

RÖPLABDA. A hétvégén elkezdődik a női A1 osztályú bajnokság.
Az 1. fordulóban a Marosvásárhelyi CSU Medicina Piteşti-re látogat,
ahol a helyi SCM vendége lesz 18.30 órai kezdettel.

KÉZILABDA. A női A osztályú bajnokság B csoportjának 4. for-
dulójában (vasárnap): Köröskisjenő – Marosvásárhelyi Maros SK. 

KICKBOX. Az Armura-kupáért rendeznek kétnapos tornát a
marosvásárhelyi sportcsarnokban, több mint kétszáz résztvevővel.
Kezdés szombaton délelőtt fél 11-kor.

Az október 23-áig, jövő vasárnapig tartó VII. 
Székelyföld Napok részeként október 15-én, szombaton 18
órakor a marosludasi művelődési házban Fordulj egyet
karikára! címmel a székelykeresztúri Kispipacsok
folklórműsora látható. Szervezők: a Pipacs Ifjúsági és Kul-
turális Egyesület, a Hajdina Kulturális Egyesület, a Hargita
Megyei Kulturális Központ.
Kiállítás és népdalest

Vasárnap, 16-án du. 5 órakor a Hagyományos Kultúra
és Művészeti Oktatás Maros Megyei Központja 
szervezésében Marosvásárhelyen, a Maros Művész-
együttes székházának előcsarnokában kézműveskiállítás
nyílik. 18 órakor a művészegyüttes székházában magyar
népdalest lesz, fellépnek Tasi Nóra, Kiss Annamária és a
Marosvásárhelyi Népművészeti Iskola diákjai. 19 órakor a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szervezésében Teleki
Miklós magyarországi orgonaművész előadását hallhatja a
nagyérdemű a Kultúrpalota nagytermében.
Bethlen Gábor kora

Kedden, 18-án este 6 órakor a Lorántffy Zsuzsanna Kul-
turális Egyesület szervezésében Bethlen Gábor kora, a fe-

jedelem megvalósításai kulturális és politikai téren címmel
zajlik előadás a marosvásárhelyi Bernády Házban.
Népművészeti kiállítás és vásár

A Maros Megyei Múzeum szervezésében október 20-án,
csütörtökön délelőtt 10 órától este 10 óráig Annával a
vásárban címmel népművészeti vásár és kiállítás nyílik a
marosvásárhelyi Néprajzi és Népművészeti Múzeumban.
Dósa Géza művészete és gálaműsor nyugdíjasoknak

Pénteken, 21-én du. 5 órakor a marosvásárhelyi Kultúr-
palota I. emeleti galériájában Dósa Géza művészete (1846–
1871) címmel nyílik kiállítás. 19 órakor a Maros
Művészegyüttes előadótermében a Gálaműsor nyugdíja-
soknak című rendezvényre kerül sor. Szervezők: Maros
Megyei Tanács, Maros Művészegyüttes.
Zárórendezvény Marosvásárhelyen

A Székelyföld Napok zárórendezvényét Marosvásárhe-
lyen a Maros Művészegyüttes előadótermében tartják. Ok-
tóber 23-án, vasárnap 18 órakor a Száztagú Székely
Férfikórus lép itt közönség elé. Az előadás szervezői: a
Hargita Megyei Tanács, a Hargita Megyei Kulturális
Központ és a Maros Művészegyüttes. (nszi)

Székelyföld Napok
Maros megyei rendezvények
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politikai konszenzus alakult ki a pártok között az adatvédelmi
szabályozás módosításáról.

Az új törvény szerint a telefon- és internetszolgáltatóknak
kizárólag bírói felhatalmazás esetén kell kiadniuk 48 órán
belül valamely felhasználó személyi adatait, a hívás helyét és
az adatforgalom többi paraméterét az azokat igénylő

nemzetbiztonsági vagy bűnüldöző szerveknek. A korábbi,
2006-ban elfogadott adatvédelmi törvény nem korlátozta ezek
hozzáférését a távközlési szolgáltatók által kezelt személyes
adatokhoz.

A szolgáltatóknak három évig kell tárolniuk előfizetőik
hívásainak, illetve levelezésének minden adatát, a tartalom
kivételével. (MTI)
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Megsértette a TVR etikai kódexét
a Beatrice kolozsvári koncertjéről
szóló tudósítás

Megsértették a Román Televízió (TVR) etikai kóde-
xét azok a tudósítások, amelyek a Beatrice augusz-
tusi kolozsvári koncertjéről kerültek adásba a TVR
központi csatornáin – állapította meg szerdán köz-
zétett állásfoglalásában a közszolgálati médium eti-
kai bizottsága. A tudósítások azt sugallták, hogy
irredenta rendezvénysorozat zajlik Kolozsváron, és
úgy értelmezték, hogy az együttes XX. század című
dala kedvező fényben tüntette fel Sztálint, Hitlert és
az Iszlám Államot. Az etikai testület az ügy kilenc
érintettjét meghallgatva egyhangúlag megállapította,
hogy a riport készítői az etikai kódex hat pontját hág-
ták át, köztük a legfontosabbat, miszerint a közszol-
gálati újságírónak tiszteletben kell tartania az
igazságot, a vitás témákat pedig részrehajlás nélkül
kell kezelnie. (MTI)

Konzultációt kezd a skót kormány
az újabb függetlenségi 
népszavazásról

Társadalmi konzultációt kezd a jövő héten a skót
kormány az újabb függetlenségi népszavazás lehe-
tőségéről – közölte csütörtökön Nicola Sturgeon skót
miniszterelnök. Sturgeon a kormányzó Skót Nemzeti
Párt Glasgow-ban rendezett éves kongresszusának
nyitónapján felszólalva bejelentette: a kormány új
törvénytervezetet állított össze a referendumról, de
ezt egyelőre csak konzultációra bocsátja, és még
nem terjeszti az edinburghi parlament elé. A skót
kormányfő közölte: a kormány szándéka az, hogy
Skóciának módja legyen újból fontolóra venni a füg-
getlenség kérdését, mielőtt az Egyesült Királyság el-
hagyja az Európai Uniót. Skóciában két éve tartottak
már népszavazást a függetlenségről, akkor a válasz-
tók 55 százaléka az elszakadás ellen voksolt. (MTI)

Halála után is folytatják 
a nyomozást a feltételezett 
terrorista ügyében

Tovább folytatják a nyomozást az iszlamista indítta-
tású robbantásos merénylet előkészítésének gya-
núja miatt Németországban elfogott feltételezett szír
terrorista ügyében, aki lipcsei börtöncellájában ön-
gyilkos lett – mondta csütörtökön Drezdában Klaus
Fleischmann szászországi tartományi főügyész. A
szerda este történt halálesetről tartott sajtótájékoz-
tatón a lipcsei büntetés-végrehajtási intézet veze-
tője, Rolf Jacob elmondta, hogy Dzsaber al-Bakr a
trikójával megfojtotta magát. A szíriai fiatalembert
hétfőn hajnalban szállították az intézménybe. Kez-
detben 15 percenként ellenőrizték cellájában. Kedd-
től már csak 30 percenként ellenőrizték, mert a
börtönpszichológus vizsgálata nem állapította meg
nála öngyilkosság közvetlen veszélyét. (MTI)

európai napja alkalmából tartott nyitott kapuk során
láthattak a bámészkodók. Akkor újságíróknak mondta
el, hogy szereti a baglyokat, mert a bölcsesség jelképei,
ezért vásárolt meg néhányat, és mivel nem volt hová
tegye, az irodájába vitte.

„Lilakuvik”-ügyben a DNA főnöke egyelőre hallgat,
úgyhogy nem világos, igazat mond-e vagy lódít a
képviselő.

A szenátus elnöke is megszólalt az ügyben. Szerinte
Románia „sötét erők rabságában” vergődik, amelyek
magukhoz ragadták a hatalmat, és bejelentette, hogy
pártja a parlamenti választások után azonnal vizsgála-
tot indít ellenük.

A lila szín nem először szerepel a hazai politikai
csatározásokban. Emlékezzünk vissza, hogy a szo-
ciáldemokraták jelöltje 2009-ben állítólag azért
veszített az elnökválasztáson, mert egyfelől csütörtökön
tartották az elnökjelöltek vitanapját, ami az ellenjelölt-
nek kedvezett, másfelől a „lila láng”, az elnökjelölt és
csapata lila pulóverei és nyakkendői is annak hoztak 
szerencsét. Ezt pedig a piros nyakkendős szocdem nem
tudta kivédeni. Így, bár a választások estéjén még azt
hitte, győzött, reggelre – bizonyára a lila láng, a lila
pulóverek és lila nyakkendők hatására – már az ellen-
fele foglalhatta el az elnöki bársonyszéket.

Úgy látszik, a lila szín igencsak fontos helyet kap a
hazai politikában, sőt már a bűnüldözésben is. Egye-
seknek szerencsét hoz, másoknak árt. Ha az ország
egészét nézzük, akár politikai, akár gazdasági szem-
pontból, azt látjuk, hogy a lila szín nem sok sikert ho-
zott. Bár állítólag EU-szinten itt a legnagyobb a
gazdasági fejlődés, a lakosság életminőségében mi sem
érezhető ebből. A politika pedig két választás között év-
tizedek óta botrányról botrányra bukdácsol, amelyek
során időnként felbukkan a lila szín.

Talán törvényt kellene alkotni a lila szín betiltására? 

Lila botrányok
(Folytatás az 1. oldalról)

Egyes PSD-vezetők nehezményezik, hogy a nacio-
nalista PRU az ő képviselőjelöltjük, Victor Ponta volt
kormányfő népszerűségét kihasználva gyűjt aláírá-
sokat a parlamenti választásokon való induláshoz –
írta csütörtökön az Adevărul.

Az újság fotókat is közölt arról, hogy Bukarest utcáin a
magyarellenességéről elhíresült Bogdan Diaconu képviselő
pártjának aktivistái olyan sátrakban gyűjtik a támogatók
aláírásait, amelyeken egymás mellett látható Ponta fényképe,
a PRU címere és a „Pontát miniszterelnöknek” felirat.

Codrin Ştefănescu, a PSD főtitkárhelyettese úgy vélte: ez
csak Ponta beleegyezésével történhet, pedig szerinte a PRU
szavazókat von el a szociáldemokratáktól. „Ponta ezt azzal in-
dokolta, hogy csendben megerősít egy olyan pártot, amely
hasznos lehet a PSD-nek a kormányzásban, de más
vélemények szerint ezzel nem a párt, hanem saját érdekeit
követi” – idézte Ştefănescut az Adevărul.

Şerban Nicolae PSD-szenátor azt üzente a PRU híveinek,
hogy Ponta a szociáldemokraták jelöltje, és Pontát ne a PRU-
nál, hanem a Gorj megyei képviselőjelöltek között keressék.
Másfelől Liviu Dragnea, a PSD elnöke nem látott semmi
kivetnivalót abban, hogy „a PSD politikusait más pártok is
értékelik”, arról pedig, hogy kit javasolnak a szo-

ciáldemokraták miniszterelnöknek, csak a választások után
hajlandó tárgyalni.

Mivel saját pártjában mellőzöttnek érezte magát, Victor
Ponta korábban maga is azt lebegtette, hogy átigazol a PRU-
ba, amely pártelnöki tisztséget ajánlott számára, de ez túl nagy
kockázattal járt volna. Bár a közvélemény-kutatások szerint
Ponta ismét az ország legnépszerűbb politikusa, kérdéses,
hogy segítségével a PRU be tudna-e jutni a parlamentbe.

A decemberi választások célegyeneséhez érkezve Ponta lát-
szólag békét kötött a PSD mostani elnökével, Liviu Dragneá-
val, megígérték neki a Gorj megyei képviselői helyet, de
semmilyen nyilvános kijelentésével nem határolódott el a
népszerűségét kamatoztatni próbáló PRU-tól.

Ponta korábban éppenséggel azt fejtegette, hogy szerinte
Romániának szüksége van egy „modern, szélsőségektől
mentes” nacionalista pártra. A volt miniszterelnök elmondta:
ő hozta annak idején Diaconut a PSD-be, és ő kérte meg, hogy
távozzon a pártból, amikor „túltolta a magyar ügyet”, de
továbbra is szívesen segíti ötletekkel.

A magyarellenességéről elhíresült politikus 2012-ben a PSD
jelöltjeként jutott mandátumhoz, majd 2014-ben – az RMDSZ
akkori kormányzati részvétele elleni tiltakozásként – kilépett
a PSD-ből, és saját politikai alakulatot szervezett. (MTI)

Újabb 1200 elektronikus levelet hozott nyilvános-
ságra a WikiLeaks szerdán, állítólag valamennyi az
amerikai demokraták kampányfőnöke, John Po-
desta magán email-fiókjából származik.

A WikiLeaks lépésére reagálva Hillary Clinton demokrata
elnökjelölt kampánycsapata megismételte egy nappal korábbi
nyilatkozatát, miszerint a kiszivárogtatások hátterében Orosz-
ország áll, amely így akarja befolyásolni az amerikai választási
folyamatot.

Előzőleg a Fehér Ház is állást foglalt az ügyben: Josh
Earnest elnöki szóvivő szokásos napi sajtóértekezletén azt
mondta, hogy nagyon komolyan veszik a hackertámadásokat,
amelyek minden jel szerint Oroszországhoz köthetőek. Earnest
azt ígérte: a támadásokat elkövetők és a háttérben állók
„arányos választ” kapnak.

A szerdán nyilvánosságra hozott 1200 oldalnyi e-mail szá-
mos témát érint, és azokból sokféle – részben korábban már
cáfolt – információ derül ki, s a levelekből az amerikai médi-
umok többnyire párt-, illetve elnökjelölt melletti
elköteleződésük szerint szemezgettek.

A Politico című lap például részletesen foglalkozik azzal az
e-maillel, amelyből kiderül: Donna Brazile, a Demokrata
Országos Bizottság (a párt vezető szerve) ideiglenes elnöke,
aki korábban a CNN kommentátora is volt, a választási kam-
pányban – még tavasszal – megkapta előre a Clinton és párt-

beli kihívója, Bernie Sanders szenátor közötti nyilvános viták
tervezett témáit, és maga is nemegyszer pontosan megfogal-
mazott javaslatokat tett arra, hogy milyen kérdéseket kellene
a műsorvezetőnek feltennie. Brazile cáfolta az erről szóló 
elektronikus levél valóságtartalmát.

A republikánusokhoz közel álló Fox televízió egész nap
hosszasan és visszatérően tárgyalta azt az információt, hogy
Hillary Clinton bizalmas munkatársai levelezésükben gú-
nyolódtak a katolikus vallás hívein, és „belülről induló kato-
likus tavaszt” vizionáltak. A szóban forgó kijelentések még
2011-re nyúlnak vissza, és Jennifer Palmierinek, Hillary Clin-
ton jelenlegi kommunikációs vezetőjének a nevéhez fűződnek.

Szintén a Politico böngészte át azt a mintegy nyolcvan
oldalt kitevő e-mail-váltást, amely Hillary Clinton és John
Podesta között zajlott, s amely a lap szerint lényegében alátá-
masztani látszik azt, amit kampányában a demokrata elnök-
jelöltségért küzdő Bernie Sanders szenátor mindig is
hangoztatott, hogy tudniillik Clinton a Wall Street (az amerikai
pénzügyi világ központja) és a nagybankok lekötelezettje.

Az újabb kiszivárogtatásokra a Clinton-csapat egyik
szóvivője, Glenn Caplin azzal válaszolt: „A WikiLeaks azt bi-
zonyítja, hogy nem más, mint a Kreml propagandaszárnya,
amely elvégzi Putyin piszkos munkáját, és célja Trump
hatalomra segítése.” (MTI)

A WikiLeaks újabb adagot tett közzé 
Clinton munkatársainak levelezéséből

Az ETA (Baszkföld és Szabadság) nevű terrorszerve-
zet fegyverarzenáljára bukkantak a francia és spa-
nyol hatóságok egy erdei búvóhelyen elásva
Carlepont közelében, Párizstól mintegy 100 kilomé-
terre északkeletre – számolt be a nemzetközi akció-
ról a spanyol sajtó csütörtökön.

Az EFE spanyol hírügynökség meg nem nevezett hivatalos
forrásra hivatkozva azt közölte: összesen 145 lőfegyvert,
lőszert, fegyveralkatrészeket és robbanószert is találtak négy,
földbe rejtett tartályban.

A rejtekhelyen az ETA szökésben lévő, a becslések szerint
egytucatnyi tagjának fegyvereit gyűjtötték össze azzal a céllal,
hogy azokat hivatalosan adhassák majd át, ha sikerül megál-
lapodást kötniük a francia és spanyol kormánnyal a szervezet

felszámolásáról – írta az El País című országos napilap. Az
ETA 2011-ben jelentette be, hogy felhagy az erőszakos ak-
ciókkal és leteszi a fegyvert, ám azok átadásáért és a szervezet
teljes feloszlatásáért cserében amnesztiát kért tagjainak. A
francia és a spanyol kormány ezt elutasította, mondván: nem
tárgyalnak terroristákkal.

Az El País úgy tudja: az ETA most ismét próbálja sürgetni
a tárgyalásokat a francia kormánynál.

A Franciaország és Spanyolország területén található
Baszkföld függetlenségéért küzdő ETA a nyolcvanas években
követte el a legtöbb áldozatot követelő merényleteket. Az
1959-ben alakult csoportot több mint 800 ember haláláért
tartják felelősnek. (MTI)

ETA-fegyverarzenált foglaltak le a francia hatóságok

Aknatámadás érte a damaszkuszi orosz nagykövetséget –
erősítette meg csütörtökön a moszkvai külügyminisztérium. 
A tárca „terrortámadásnak” minősítette az előző napi inci-
denst. 

A közlemény szerint a csaknem két órán át tartó támadás

során az egyik aknagránát a követség előtti őrposztnál, egy
másik a konzulátus bejáratánál csapódott be. A robbanások
szilánkokkal szórták be az épületegyüttest, a károk felmérése
tart. A képviselet személyzetéből senki sem sebesült meg.
(MTI)

Aknatámadás érte 
a damaszkuszi orosz nagykövetséget

Ország – világAlkotmányos az új adatvédelmi törvény

Ponta népszerűségét kihasználva gyűjt támogatókat
a PRU

(Folytatás az 1. oldalról)



a tarsolyunkban. Köszönet azok-
nak, akik vállalták, hogy segítenek
a szervezésben, a településeknek,
amelyek képviselői eljöttek és
részt vettek a mai konferencián.
Közel harminc település népvise-
letbe öltözött lakóit láthatják a
színpadon. Ezt szeretnénk kiter-
jeszteni a három székely megyére
is, a következő konferenciát Har-
gita és Kovászna megyével együtt
kívánjuk tartani. Székelyföldnek
van amit ünnepelni, Székelyföld-
nek kötelessége ünnepelni.
Büszkék vagyunk arra, hogy fal-
vaink ma is őrzik hagyo-
mányaikat. Él a népi kultúra, él a
népviselet. Fontos, hogy a széke-
lyföldi kulturális intézmények
részt vegyenek a napokon, azok
szervezésében – örömmel látom,
hogy a megye különböző települé-
sei is szívesen vállalják ezt a 
feladatot. Érdemes eljönni a
Székelyföldre ezekben a napok-
ban, mert itt mindenki otthont talál
magának. A fiataloknak érezniük
kell, hogy mennyire fontos a
népviselet viselése, akár a hétköz-
napokban is. Minél inkább
őrizzük a hagyományainkat, annál
erősebbek leszünk, ez a jövő. Az
összetartásban, összefogásban, a
népi kultúrának a felszínre
hozásában, megőrzésében van a
Székelyföld jövője.

Csép Éva Andrea megyei taná-
csos hozzátette: – Ünnepnap a
mai, hiszen minden olyan es-
emény, amelyben örökségünk
felett ülhetünk örömünnepet, piros
betűkkel vésődik be nemzetünk
kalendáriumába. „Székelyföld
nem létezik” – az ilyen és ehhez
hasonló kijelentések hallatán a
düh, a múltba és annak fájdal-
maiba való kapaszkodás lesz úrrá
rajtunk, és talán mi is mondjuk:
„Székelyföld nem Románia!”
Pedig Székelyföld Románia. Az
ezzel ellentétes kijelentéssel soha
nem tudjuk megmutatni senkinek,
és ezzel mi szorulunk hátrányba.
Okulnunk kell Máramaros
példájából, el kell helyeznünk
Székelyföldet az ország turisztikai
térképén. Ahhoz, hogy a
külföldiek megértsék, hogy kik
vagyunk, mik vagyunk, valakinek
meg kell mutatnia azt, hogy hon-
nan jöttünk. A nyitás nem veszély-
telen, de nyitás nélkül nincs
megértés, megértés nélkül pedig
nincs elfogadás. El kell jutni

odáig, hogy a másik fél ránk
csodálkozzon. És itt nem kompro-
misszumról van szó, hanem egy
olyan win-win helyzetről,
amelyből mindenkinek haszna
származik. A Székelyföld Napok
erre tesz kísérletet. Maros megye
eddig csak belekapcsolódott a ren-
dezvénysorozatba, de idéntől
három az igazság: Hargita,
Kovászna és Maros megye össze-
fogott egy olyan ren-
dezvénysorozat érdekében, amely
mindnyájunk lelkét, elméjét és
közösségünk identitását
gazdagítja. A más kultúra szülötte
megismer minket, ránk
csodálkozik, majd megért és elfo-
gad. Olyan kapcsolati háló
kialakulásának melegágyai ezek a
közös munkák, amelyek már ön-
magukban is nyereségesek. És
nem csak mással, hanem
elsősorban önmagunkkal, a
közösségünkkel kell megtanul-
nunk együtt élni, mert egyedül
kevesen, de együtt mindenre
képesek vagyunk – mondta Csép
Éva Andrea, majd az aznap 
délutáni konferencia két előadója
lépett a színpadra és összegezte
röviden értekezéseit.

Asztalos Enikő alapkérdése az
volt, hogy miben különbözik a
Maros megyei székely viselet a
többi megye népviseletétől? –
Eredetileg a Népújság Harmónia
című rovatába kérték ezt a ku-
tatást. A székely ruha Maros
megyében tájegységenként más és
más, illetve teljesen különbözik az
udvarhelyszéki vagy csíkszéki
viselettől. A népviseletet 1867-től
számítjuk. A női viseletnek két
nagy korszaka van, az első sza-
kasz az első világháború végégig
tartott. Ez a hosszú ruhás viselet,
sokan máig ezt őrzik: például a
Küküllőmente Aranyosszék mel-
letti vidékére jellemző. A Har-
gitától nyugatra hímes rokolyákat
(marosszéki), attól keletre csíkos
szoknyákat találunk. Az első
világháborút követően a szoknya
szárközépig megrövidült, a fér-
fiviseletben megőriztük a haris-
nyát.

Dr. Barabás László utóbbiról
beszélt. – A délutáni konferencián
a viseletek szerkezeti elemei mel-
lett a viselés funkcióját is hangsú-
lyoztuk. Ez egy jelrendszer volt,
rangjelzés. A férfiak harisnyája
egy igen régi, európai viselet-
darab, amely a székelységet

elkísérte egész ittléte során. Ilyen
nadrágot sokfelé viseltek, de a
székelység történetében volt egy
mozzanat: az, amikor Mária
Terézia megszervezte a székely
határőrséget. Egyértelmű okok
miatt a bő szárú harisnyát be kel-
lett tűrni a csizmába, az inget a
harisnyába. Mindez egyenruhává
vált, és a katonáskodó nemesség
lovaglónadrágja után kialakult ez
a harisnyaviselési mód. A szegője
a határőrezredek színéhez kap-
csolódott. A marosszékieké kék
volt. A zseb és a vitézkötés
későbbi fejlemény – aki zsebes,
vitézkötéses harisnyát készíttetett,
módosabb volt, de mindez az
életkort is jelölte. A fiataloké
például szűk kellett legyen. Maros
megye bizonyos vidékeire nem is
jutott el a zseb, illetve a
vitézkötés. Sokféle változata volt:
ünnepi, hétköznapi és egy munka-
harisnya. Télen-nyáron viselték. A
priccses nadrágra való
felcserélődése az 1920-as évekre
tehető. A munkaruha-harisnyákat
elhagytuk, az ünnepi és hétköz-
napi megmaradt. Etnikai identitást
fejez ki, expresszív kifejező-
eszköze a székelységnek. A
táncházmozgalomhoz hasonlóan a
népviseletkultúrát is divattá, a mai
ember által elfogadhatóvá kellene
és lehetne tenni – mondta az
előadó, majd Barabási Attila
Csaba adott át emléklapokat a
megjelent népviseletbe öltözöt-
teknek, Vajdaszentivány, Maros-
szentkirály, Nyárádgálfalva,
Mezőpanit, Erdőszentgyörgy,
Csíkfalva, Backamadaras, Ákos-
falva, Nyárádmagyarós, Nyárád-
selye, Mikháza, Körtvélyfája,
Sóvárad, Szováta, Kibéd,
Marossárpatak, Jedd, Küküllő-
dombó, Magyarsáros, Vámosgál-
falva, Szászcsávás, Bonyha,
Hármasfalu, Gyulakuta, Rigmány
és Nyárádszentimre képvise-
lőinek.

A hangulatos, nívós est má-
sodik felében az autentikus nép-
táncé és népdaloké lett a főszerep:
a Maros Művészegyüttes, a
Bekecs és a Napsugár néptánce-
gyüttesek, illetve Szőlősi Katalin
és Kásler Magda előadók
madarasi, nyárádmagyarósi, vaj-
daszentiványi, nyárádmenti,
küküllőmenti táncokat és nép-
dalokat adtak elő – a közön-
ségsiker nem is maradt el.

Valaki felemlegeti, amit a minap
írtam (Facebook – október 9.) arról,
hogy kissé zavarnak egyes (volt)
RMDSZ-jelöltek gesztusai amiatt,
hogy az ún. jelöltsoroló procedúra
nem nekik kedvezett. Egy verseny-
ben – mondtam – vannak nyertesek
és vesztesek – a sorsot nem lehet
vádolni…

Nézzük újra a dolgot kissé lezser
hangszerelésben, hogy ne legyen
belőle (nagy) harag. Inkább semmi-
lyen. Tehát arról beszéltem
dióhéjban, hogy a valahova
(akárhova) tartozás mindenekelőtt
erkölcsi kérdés. Vagyis az
elkötelezettségnek nem lehet bün-
tetlenül hátat fordítani! – legyek en-
gedékenyebb, megúszni
lelkiismeret-furdalás nélkül. Ez
reánk, magyarokra hatványozottan
igaz, igaznak kell lennie. Így
„törzsön” belül még a karri-
eristáinknak is másként kell
viselkedniük. Azon nem akadunk
fenn (miért is?), ha azt látjuk, hogy

a választások előtt micsoda nyüzs-
gés van a román pártok környékén.
Egyenesen szórakoztató elnézni,
hogy a „született” karrieristák
hogyan rohangálnak ide-oda, mint
a töketlen kutyák, csak hogy elcsíp-
jenek akárhol egy bejutónak
ígérkező helyet. Ez van.

Nálunk tehát még a karrieristák-
nak is igazodniuk kell ahhoz, amit
legalább a „betyárbecsület”
megkövetel. Ez nehezíti az
érvényesülést, a buzgólkodóknak
jobban fel kell kötniük a felkötni-
valót. Ezután befut a nekem
szegezett „keresztkérdés”: s ha
olyan embert látunk válogatás után
befutó helyen, aki nem tetszik, mi a
teendő? Ez sűrűn jelentkező
dilemma, de semmi nem lesz! Ha
nyilvánvaló és megalapozott fenn-
tartásunk van, akkor szóvá kell
tenni. Ha nincs, le kell nyelni a
„békát”. Nekünk ez könnyebb, mint
a bejutó helyről lemaradt jelöl-
teknek. Ilyen az élet…

S akkor a szavazás? Ne siessük
el, mert ott van még a „program”

kérdése, amivel egyesek túlfilo-
zofálják a dolgot. Az RMDSZ-nek
a parlamenti választások esetében
nem lehet olyan programja, mint
más pártoknak. Legfeljebb valami-
féle szándéklajstrommal próbál-
kozhatnak valamely kompati-
bilisnek látszó kormánykoalícióval

egyezségre jutni. Ami többnyire
olyanra sikerül, mint a kutya va-
csorája, bizonytalanra, hiszen az
RMDSZ-szel szövetkezni haj-
landók nem azért teszik ezt, hogy a
magyarság céljait vigyék közösen
sikerre, mert ők olyan
nemeslelkűek és toleránsak, hanem
a maguk céljai érdekében. Ez
„törzsön” belül gyakran kelt
békétlenséget, de más út nincs. Ha
nem akad kivel szövetkezni, akkor
a parlamenti erőviszonyokon belül
kell felismerni azokat a helyzeteket,
amelyekben elérhetőnek tűnik
valamely cél. Vagyis mindez végte-
len iszapbirkózás.

Na, most a szavazásról.
Valamikor – talán van, aki még em-
lékszik rá – a leghalványabb kétség
sem merült fel, hogy kire adjuk a
voksunkat. De hát „hol van az a
nyár…”. Egy sor – érthető vagy
nem – körülmény miatt az erózió
megtette a magáét. Amit saját
nevemben mondhatok: jó néhány
esztendeje immár ott tartok, hogy
következetesen a „kisebbik rossz”
jegyében szavazok. Ami, ugyan-
csak „törzsön” belül, kézenfekvő,
hogy jobb híján a kisebbik rossz
maga az RMDSZ. A „másik” két,
esetleg még kisebbik rossznak lát-
szó szervezet a választhatóság
dilemmájában súlytalan, akkor is,
ha – őszinte sajnálatomra – sok
hasznos, felkészült ember tehet-
sége vész el. Szerepük azonban
lehetne mint „közvélemény”,
amely jóindulatú figyelemmel, és
nem lejárató szándékkal segíthet
abban, hogy a bennünket
képviselők ne „csángálhassanak”
arra, amerre esetleg kedvük tar-
taná. Csak egy egyszerű támpon-
tot mondjak: a közképviselet nem
üzleti vállalkozás! Ez persze nem
csak a parlamenti képviseletre

vonatkozik, hanem az önkor-
mányzatira is…

Most már ezek után van értelme
megkérdezni, hogy szavazok-e?
Rendszerint morogva, máskor az
utolsó pillanatban, de igen. Ebben a
sajátosnak mondható bizonytalan-
ságomban az a rossz, hogy
elvesztettem a korábbi rutinszerű
egyértelműséget. Ideérve zökken
egyet a gondolatmenetem, hirtelen
az ötvenes években találom magam.
Emlékszem az utcára, a házra, 
amelynek a falára festett felhívás
éveken át a szemembe akadt: „Aki
magyar, velünk tart!”. Mélyebbek a
gyökerek, mint gondoltam…

Ui.: Újraolvasva a fentieket, kis
híja, hogy arra jussak, hajítsam az
egészet a szemétkosárba. Ezért a
tekervényes, ráadásul szájbarágó
„előadásért” biztosan megkapom a
magamét, pedig nem szántam
választási propagandának. Mind-
össze azt akartam, hogy jelezzem,
mennyi mindennel összefügg 
(szerintem) a hovatartozás erkölcse
és kikerülhetetlen kötelezvénye. De
hát…
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Makkai János

(Folytatás az 1. oldalról)
Három az igazság!

Ezt a betű- és számkombinációt
csak marosvásárhelyiek érthetik.
Vagy azok, akik szerte a világon a
Rádió GaGa adásait hallgatják földi
sugárzással, műholdról vagy a világ-
hálón a www.radiogaga.ro honlapon.
Mindenki más számára érthetetlen
vagy rejtélyes feladvány marad.
GaGa: rossz esetben értelmetlen szó-
tagismétlés, jobb esetben angolszász
nyelvterületen a szintén értelmet-
lenséget kifejező „blabla“ megfe-
lelője. A 17 pedig a középiskolai
matekórákon tanított legnagyobb
prímszám (mely maradék nélkül
csakis eggyel vagy önmagával
osztható). 

Valóban oly értelmetlen lenne
mégis mindez így együtt? Szá-
munkra, akik 17 és fél éve elkezdtük
az előkészületeket ahhoz, hogy 1999.
október 15-én du. 3 órakor felcsen-
düljön az első élő adás Marosvásár-
hely első kereskedelmi
rádióadójában, nem tűnik értelmet-
lennek, sőt életünk értelmének
mondható ez a betű-szám kombi-
náció. Még akkor is, ha tudjuk,
hogy a GaGa blablát jelent. Mert
mi együtt fordítottuk le angolból
azt a gyönyörű lírai vallomást – a
Queen együttes Radio Gaga c. slá-
gerét –, amely a generációkat szó-
rakoztató és nevelő rádiónak mint
jelenségnek állít emléket, és ame-
lyik így vall a „fül rágógumiját”
szolgáltató politúros dobozról: 

Rádió…
Varázsszemedbe bámultam
Én, kiskamasz, oly boldo-

gan,
És mindazt, amit tudni jó, 
Tőled hallottam,
Rádió… 
(…)
Refr. Mást se hallunk:

rádió gaga, rádió gugu, rádió
gaga.

Mást se hallunk: rádió
gaga, rádió bla-bla.

Mit szólsz, mi újság?
Van, ki számít rád.

Íme, hát nem titok többé: a
GaGa annak a marosvásárhe-
lyi (és szovátai és szászrégeni
és segesvári) kereskedelmi rá-
diónak a neve, amely 17 éves
fennállása alatt megérdemel-
ten vívta ki az Erdély legna-
gyobb – és talán legjobb –
kereskedelmi adója címet.

Hogy mi minden fért bele ebbe a 17
esztendőbe? Azt bajos lenne belezsú-
folni egy decens terjedelmű cikkbe.
Kérdezzenek egy szülőt a 17 éves
gyermeke eddigi életéről... Marad-
junk annyiban: sok jó és némi rossz,
sok elégtétel és egy-két csalódás, sok
tapasztalat, még több munka, egyre
több hallgató, sok-sok szeretet... és a
többi nem számít. 

Ennyi idő távlatából azt kell mon-
danom, konzervatívak vagyunk: ra-
gaszkodunk a bevált receptekhez, a
nyerő csapathoz, ragaszkodunk egy-
máshoz, és ragaszkodunk a hagyo-
mányainkhoz. Pl. évről évre
koncertekkel tettük emlékezetessé
születésnapi bulijainkat, már a nulla-
dik évtől kezdve. Így lesz ez az idén
is, a 17.-en, október 17-én este 7-től
a marosvásárhelyi sportcsarnokban.
Dupla buli az Üvegcentrum (20) és a
Rádió GaGa (17) szülinapján, dupla
koncert a Honeybeast és a Magna
Cum Laude magyarországi együtte-
sek fellépésével és sok-sok nyere-
ménnyel. 

Üröm az örömben, hogy szigo-
rított rendelkezések miatt idén
csak korlátozott mennyiségű
jegyet adhatunk el. Azok lesznek
ott tehát, akik igyekeznek a jegy-
vásárlással (25 lej), azok, akik 
kitartottak mellettünk 17 éve,
vagy akik talán éppen a mi zenén-
ken, híreinken, vicceinken nőttek
fel. 

GaGa 17… állítólag maradék nél-
kül nem osztható. Mi mégis meg-
tesszük: maradéktalanul megosztjuk
mindenkivel.

GaGa 17.
Nagy István

Bosszantó gondolatok



(Folytatás október 7-i lapszámunkból)
A háborús viszonyok ékes példái a ka-

tonák által elkövetett fosztogatások. Főként
a visszavonuló román katonaságé.
Székelyudvarhelyről a következőket
olvashatjuk: „Szeptember 24-én zab után ku-
tattak és meleg ruhákat harácsoltak, mert
hidegre fordult az idő. A lezárt üzleteket,
házakat és lakásokat feltörték, pénz- és
ezüstneműek után kutattak, a fehérneműeket
összeszedték, szekerekre tették, s elvitték. A
kicsépelt gabonát is szekerekre rakták, s
azokon szállították el. A Ferenc-rendi bará-
tok templomában az elrejtett ezüst gyertya-
tartókat felkutatták, s elvitték, a kolostor
pincéjében a bort megitták s elvitték. Az 
otthon maradottak lakásaiba is betörtek s
némelyeknek a zsebéből vették ki az órát s
rabolták el. A szebeni csata után a féktelen-
ség még fokozódott. Október 2-án az elha-
gyott magánlakásokat felnyitották s
katonaság számára rendelkezésre bocsátot-
ták, istállókat is csináltak a lakásokból. Ok-
tóber 3–6. között lázas sürgés-forgás között
történt a kiürítés, hurcolkodás, elszállítása az
összeharácsolt’ értékeknek. Október 7-én
menekült át Parajd felől menet az utolsó oláh
csapat, mely éjszaka búcsúzóul a piaci nagy
áruházat is felgyújtotta.”1

Természetesen nem tekinthetők ártat-
lanoknak az osztrák–magyar, sem a vele
szövetséges német hadsereg katonái sem.
Melik András honvédfőhadnagy már
szeptember 2-án jelentette dr. Bernády kor-
mánybiztosnak, hogy: „Gyergyó Ditró és
Remete községekben múlt hó augusztus 29-
én és 30-án az ottan lévő nagyrészt román
származású csendőrök és a trén fedezésére
kirendelt mintegy zászlóalj cseh katonák
együttértve boltokat, lakásokat, pincéket
feltörtek, kifosztottak és az ott maradt
lakosságtól állatokat, majorságot harácsoltak
anélkül, hogy erről írást adtak volna. Ezzel
kapcsolatban azt is jelentem, hogy ezen dol-
gok látására a községben maradt csőcselék
is neki bátorodott és szintén hasonló módon
garázdálkodott az ottan maradt gazdátlan ott-

honokban”.2 És ez az eset sem tekinthető
egyedinek vagy véletlennek.

Olyan körülmények között, amikor a
rendfenntartó erők hiányoztak, nyilvánvaló
volt, hogy elszakadtak az addig is jobbára
csak a lehetséges tetten érés, büntetés miatt
meglévő erkölcsi gátak, sok helybéli magyar
származású személy is élt a lehetőséggel, s
elmenekült szomszédjai hátrahagyott
javainak fosztogatására vetemedett. 

A gyergyóalfalvi eseményekről a már
többször idézett Salati lelkipásztort idézzük:
„Szegény menekültek, amikor haza jőnek az
ingatlanoknál egy fogpiszkával sem kapnak

többet. Tönkrement mindenük egészen.
Ajtójukat, az oláhoktól levert ablakaikat, 
esetleg visszamaradt ágyaikat később a mi
katonáink (leginkább csehek) tudniillik
szövetség-bélink (a németek is) hordották,
vagdalták össze és hányták a tűzre. Kerteket
lerontottak, szénát, ételneműt kegyetlenül
lopkodtak. Igen keményen viselkedtek és
kíméletlenül, nemcsak itt, de más helyeken
is a különben sok szívességre hajlandó
lakossággal szemben. […]

Nagy nyomorúsággal kezdődött az új élet
és fájdalommal is, mert az itthon maradottak
közül sokan valának, qui valachis consen-
tientes furta fecerunt et res abalienatas red-
dere noluerunt et etiam nunc nolunt.
[Magyarul: akik az oláhokkal egyetértésben
loptak és az eltulajdonított dolgokat nem
akarták visszaadni és most sem akarják.] …
Ha voltak is az oláh uralom alatt idegen
jószágok felé nyúló kezek, most egymás
után jönnek az istenhez vissza restitutióra
kész lelkülettel s mondják bűnbánó lélekkel:
Pater peccari coram Te. [Magyarul: Atyám,
vétkeztem előtted.]”.3

A legnagyobb kárt Csíkszereda szenvedte.
A várost a katonaság teljesen kiürítette, az
ötezer lakosú városban mindössze tíz
öregember maradt. A házakat kirabolták,
minden fellelhetőt elvittek, a nagyobb bú-
torokon kívül, az üzleteket teljesen kifosz-

tották. De legsúlyosabban a város a tüzérségi
csatározás miatt károsodott, amely több
napig tartott. Romba dőlt és leégett a város
Hargita felőli része, 153 lakóház és 28 gaz-
dasági épület, a bennük lévő gazdasági fel-
szereléssel együtt. 

A Gyimesi-szoros aljában elterülő, fő
hadiút mentén fekvő Szépvíz is, akárcsak a
középkori tatár betörések alkalmával, a harci
események tüzébe került. A román csapatok
visszavonulásukkor felgyújtották nemcsak

Szépvízt, hanem az útjukba eső gyimesi fal-
vakat is. Leégett ott 85 lakóház, 94 istálló,
csűr és 737 melléképület, Gyimesközép-
lokon 22 ház, 33 gazdasági épület és gyár,
Gyimesfelsőlokon 66 ház és 14 melléképület
stb., stb.

Az otthon maradt lakosságot is nem várt
megpróbáltatások érték. A férfiakat köz-
munkára fogták, majd a visszahúzódásukkor
magukkal hurcolták. De nemcsak őket,
hanem nőket is. A Brassóból és környékéről
elhurcoltak jelentős része Bukarest
elfoglalása után hazatérhetett. A Brassói
Lapok 1917. január 4-i számában közli, hogy
az utóbbi tíz nap mintegy 3200 asszony, férfi
és gyermek érkezett Romániából Brassóba,
közöttük nagyon sok csángó és székely
paraszt, akiket a román csapatok vissza-
vonulásuk alkalmával mint fuvarosokat
cipeltek magukkal.

Nem voltak ilyen szerencsések a Mold-
vába hurcoltak ezrei, akiknek zöme a sipotei
fogolytáborba került. Ezekből a rossz
körülmények és az embertelen bánásmód
miatt a háború végén csak pár ezren tértek
vissza. A felrobbantott karakói híd
újjáépítéséhez a román katonaság a felcsíki
községekből mintegy 600 embert rendelt ki
munkára és fuvarozásra. Ezek a még nem
mozgósított, otthon maradt tizenéves fia-
talok és a hatvan év körüliek voltak. A román
csapatok visszavonulásuk alkalmával nem
engedték őket haza, hanem magukkal hur-
colták, és Romániában hadi munkára fogták.
Egyeseknek sikerült megszökniük, de a töb-
biek közül sokan ott pusztultak.4 Csík-
madaras esete az egész Felcsíkra jellemző.
Innen a megszállók égisze alatt létrehozott
új helyi elöljárósággal 70-80 embert
előállíttattak és a karakói hídnál végzendő
munkára fogtak. Visszavonulásukkor
magukkal cipelték őket. Útközben páran
hazaszöktek, de 31-en sosem látták viszont
szülőfalujukat, ott pusztultak el Moldvában.5
Az életben maradtak csak a háború végével
kerültek haza.

Végül megemlítjük, hogy a hatóságok in-
tézményes keretek között kárfelméréseket
végeztek, de a kártalanítást csak elkezdték,
a háborús viszonyok miatt befejezni nem
tudták.
1Szádeczky-Kardoss: i. m. 193.
2Mvhely város lt, Főispáni iratok, 2794/1916. sz.
3Magyari: i. m. 87-88.
4Uo. A szerző anyai dédnagyapja, a karcfalvi
Gidró László is megjárta a sipotei lágert, ahon-
nan megszökve, bujdosva, viszontagságos
körülmények között került haza 1916 végén.
5Pál-Antal: i. m. 221.

Az első világháború Erdélyben
Menekülés 1916 őszén
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Október 14. 1999 óta minden év ok-
tóberének második pénteke az emberiség
legösszetettebb táplálékának, a tojásnak a
világnapja.

Adott e szegény népnek
Étekül a meddő tojás is.
De az élő, poronttyal bélelt,
Arra való, hogy fénybe állítsd!

Mint régi világ a kristályban
Úszik vékony mész héjában
Az ártatlan, az új tojás,
Nász-palota, kripta-lakás.

Háromrét atlasz fekhelyébe
Havazva alszik a fehérje
Oly bezártan, oly kecsesen,
Mint drága test, álom-verten.

Ion Barbu A dogmatikus tojásba a ter-
mészet világának teljességét írja bele. A
világhírű matematikus Dan Barbilian versét
egy másik matematikus, Mandics György
ültette magyar nyelvre.

…Emeld a fénybe és ismerd meg!

De legfőként borzadj rá már
Arra a sárga golyóra
– Mutató nélküli óra –
Mely maga írja ki halálát…

…Hogy a fehérjét rágcsálja
A lét belénkjegyzi spirálját…

A tojás világmindenség-szimbólum. És tá-
panyag. Éppen, mint a kenyér.

Falun élt kántor-tanító nagyapám 1940-
ben szakadt a városba. Többé nem volt
baromfiudvara, sem más háziállata. Az ebéd
maradék félkaréjnyi kenyerét, de még a
kenyérhéjat is eltette. A
következő étkezés másnapjára.
Mi több, asztalán sohasem
maradt kenyérmorzsa sem. Mert
evés után tenyerébe seperte az
asztalterítőre lehullott morzsát, s
azt is befalta. Én meg megtanul-
tam tőle. Máig ösztönösen tenye-
rembe seprem az élet
kenyérmorzsáját. Mielőtt befal-
nám.

Beléd haraptam, áldott kenyér,
és elborzadtam – Habfehér
tested kísértete oszlani
kezdett, zöldülni s foszlani,

s köröttem az eltűnt szobák
falain, az utcán, a városon át
őt láttam mindenütt, csak őt,
a milliárdlelkű mezőt,

ahogy szétcsapott, ringva, – már
tenger volt, végtelen határ,
zöld végtelen, aztán rőt-arany.
Hány kalász élt ott, boldogan,

hány külön-külön kis akarat,
s minden kalászban mennyi mag,
és minden magban mennyi múlt
s mennyi jövendő párosult!

– írja Szabó Lőrinc a Kenyérben. 2001-
től október 16. a kenyér világnapja.

Aztán egyszerre magamat
láttam, e roppant áradat
gyilkosát, isten gyilkosát,
aki kaszával belevág

az örök csodába, töri, üti
a szent anyagot, megsüti 
s eszi istent, aki test, aki vér –
S letettelek, darab kenyér,

s fölvettelek, elnéztelek,
magamban éreztem az életedet, –
aztán lassan úgy ettelek tovább,
mint a hívő az úrvacsorát.

Mert 

…Tavaszi szép rózsák, liliom, violák
idővel mind elhullnak,
…Nagy kövek hamuvá s hamu kősziklává
nagy idővel lehetnek,
…Még az föld is elagg, hegyek fogyatkoz-

nak,
idővel tenger apad,
Az ég is béborul, fényes nap setétül,
mindennek vége szakad,
Márvánkőben metszett írás kopik, veszhet,
egy helyiben más támad…

– veszem kölcsön a szót Balassi Bálinttól

–, a természet rend-
jének kalendáriumába
az embernek bea-
vatkoznia nem illik,
nem szabad.

Igaz ugyan, hogy a
Zólyom várában 1554.
október 20-án született
költő a „Csak búbá-
nat” nótájára szerzett
Az ő szerelmének
örök és maradandó
voltáról köl-
teményében saját
szerelméről ír, de a
mindenkori reneszánsz
ember világról alkotott
képe sejlik át minden során.

S ebben a világban helye van, helye kell
legyen azoknak a félig-meddig elfeledett
erdélyi természettudósoknak, akik a csonka
országban teljesítették ki tudásukat. Íme, egy
csokornyi októberi évfordulós közülük.

A szegény parasztcsaládból származó 
Ferencz Áron gyógyszerész Nagyajtán
született 1880. október 15-én. Kolozsváron
tanult. 1912 után állami ösztöndíjjal több eu-
rópai nagyvárosban kutatott. Hazatérte után
az egyetemi gyógyszertár vezetője. 1919 után
Kolozsváron maradt. 1941–1944 között, a
Ferenc József Tudományegyetem vissza-
költözésének idején, ismét az egyetemi gyó-
gyszertár vezetője. De 1954-ben a halál már
Budapesten éri.

A Bálványosváralján 1898. október 15-én
született Lőrincz Ferenc orvos, mikrobioló-
gus egyetemi tanulmányait szintén a
kolozsvári egyetemen kezdte 1919-ben. S ide
tért vissza 1940 után mint az FJTE Orvosi
Karának prodékánja. A magyar humán paraz-
itológia megteremtője 1986-ban halt meg Bu-
dapesten.

Az 1914-ben Kolozsváron született 
Osztrovszki György vegyészmérnök

diplomáját a bukaresti II. Károly
Király Műegyetemen szerezte
1940-ben. 1949-től az MTA
tagja. Oroszlánrésze volt a mag-
yarországi energetikai ipar
háború utáni újjászervezésében.
Budapesten halt meg 1988. ok-
tóber 15-én.

Az 1927-ben Bukarestben
született Kabai János vegyész
1941-ig Nagyenyeden s
Nagyváradon élt. Vegyész az
ELTE-n lett. Nemzetközi hírű
kolloidkémikusként különösen a
légszennyezéssel foglalkozott
Budapesten 1988. október 15-én
bekövetkezett haláláig.

Veress Zoltán vegyész-
mérnök Marosvásárhelyen
született 1901-ben. Ő dolgozta
ki a tűzálló és a fémekkel for-

rasztható üvegek előállítását. Optikai üveg-
kísérletei során tórium-sugárfertőzés áldozata
lett. Budapesten halt meg 1965. október 16-
án.

Tankó Béla biokémikus Szászvárosban
született 1905-ben. Jelentős eredményeket ért
el a szénhidrát-anyagcsere és a nukleinsavak
kutatásában. Alapításától elnöke volt a Mag-
yar Biokémiai Társaságnak. Debrecenben
dolgozott, s ott is érte a halál 1974. október
16-án.

A Kézdivásárhelyen 1889. október 18-án
született Dávid Lajos gyógyszerész
Kolozsváron az FJTE-en végzett, 1921-től a
tudományegyetem Szegedre költözésével az
egyetem gyógyszerészeti intézetének
vezetője lett. A gyógyszertechnológia terén
nemzetközi hírnevet szerzett oktató-kutató
Szegeden halt meg 1962-ben.

A Kolozsvárt 1905. október 19-én született
Dohy János növénypatológus 1926-ban már
Debrecenben doktorált. 1940-ben a
Kolozsvári Mezőgazdasági Akadémia
növénytani és növényegészségügyi tan-
székének vezetője. 1944-ben az egyetem
Keszthelyre költözésével ő is elhagyta
szülővárosát. 1954-től Mosonmagyaróváron
tanított. Az 1956-os forradalomban tanúsított
magatartásáért 10 évi börtönbüntetésre
ítélték. 1990-ben a burgonya gombás
betegségeinek kutatásáért Széchenyi-díjban
részesült, abban az évben halt meg Moson-
magyaróváron.

…A vadszőlő leveleit a szélvész
elvitte, de száz karja itt maradt:
a tűzfalon most óriási térkép, 
erek, folyók, ösvények és utak.

– írta volt 1934-ben Jékely Zoltán Őszi
füst-varázsában –

Nézik-nézik az árva madarak,
drótlábú pintyek, kurtaröptű cinkék,
találgatják száz közt a jó utat –
de végül ittmaradnak télre mindég.

Találgatva én is a száz közt a jó utat,
maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2016-ban, október derekán

Geronimo Cardano olasz orvos, mate-
matikus volt az első, aki a Nürnbergben
1550-ben megjelent könyvében az európaiak
számára a paradicsommadarak néhány fontos
tulajdonságát leírta. Írásban rögzítette, hogy
a paradicsommadarak tollpompája versenyez
a kolibrikével, a kotingákéval és a pittákéval.
Elsősorban színes tollaik ragadják meg az
ember figyelmét. A hosszú dísztollak miatt a
hímek nem vesznek részt a fiókák gondo-

zásában, azt teljes egészében a tojók végzik.
Ezeknek a madaraknak 40 faja Észak- és
Kelet-Ausztrália erdőségeit lakja, leginkább
Új-Guineát kedvelik. Gyümölcsöket, bo-
gyókat, magvakat, rovarokat, békákat és
gyíkokat esznek. Fészküket ágvillákra vagy
odúkba építik; a hímek ugyanitt dürögnek.
Amit ilyenkor mutatnak, tesznek, az minden
képzeletet felülmúl. A különleges tollaknak
ilyenkor uralkodó szerep jut. Ezeknek a tol-
laknak a csévéjére különleges izmok tapad-
nak, amelyek a díszeket felmereszthetik.

Jellegzetes látványt nyújtanak
a tornamozdulatok és a han-
gos rikkantások közepette. A
pápuák pályáznak a színpom-
pás dísztollakra, magukat
díszítik velük. Ez az emberi
érdeklődés tette óvatossá az
idősebb madarakat. A testük,
törzsük a varjúénál valamivel
kisebb, viszont a
díszítőtollaikkal az egy métert
is meghaladják. Tény, hogy
nem mindenik fajnak
gyönyörű a tolla.
Legyezős paradicsommadár
(Epimachus meyeri)

Testének körvonala nagyon
különbözik a fajtársaiétól.
Oldalsó farktollait ütemesen

lendíti kifelé, amelyek jóval rövidebbek,
mint a 75 cm-es középső tollpár. Melle
oldalának hosszú tollait gallérként felbor-
zolja, s ez mindkét oldalon túlnyúlik a fején.

Alulról az 1 m hosszúságú madár sötét
szépiabarnának látszik. Amikor – egy éles
fütty után – meredek ívben zuhan a mélybe,
s rögtön föl is emelkedik, szembetűnik feje
tetejének és farkának érces fénye.

A tojónak hosszú, szarkaszerű farka van,
a feje rőtbarna. A hímnek és tojónak vékony,
sarlós a csőre. A többi paradicsommadár
szajkócsőrével szemben mutatkozó jelentős
különbség a táplálék hatásának tudható be. A
természetbúvárok nem tudják, hogy mit
eszik a legyezős paradicsommadár, viszont
összefüggést látnak a zsákmányolás és a csőr
alakja között. A jelek szerint ezek a madarak
is úgy élnek, mint a gyapjas madarak, ame-
lyek szintén a fákon töltik napjaikat, és a
csőrük is hasonló.
Koronás paradicsommadár (Parotia sefilata)

Új-Guinea nyugati hegységeiben él. A
nyugalmi állapotban 32 cm hosszúságú
madár, rövid farkát kivéve, sok hasonlatossá-
got mutat a selyemszalagos paradicsom-
szarkával. A halántékáról eredő, 18 cm
hosszú, három csupasz dísztolla a végén 
zászlós. Dürgéskor a hím karcsúra felegye-
nesedik, dísztollait a csőre fölött előreveti.
Utána harsogó károgással leereszkedik a 
földre, dürgése helyére, amelyet előzőleg az
avartól gondosan megtisztít; teste köré kör
alakban kiterjeszti nagy fekete gallérját, s a

gallérból kiviláglik vakító kékes-zöldes-
arany torka, a feje végén ülő csillogó di-
adémja és a homlokán levő selymes fehér
tollpamata. 

Ebben a szétteregetett táncöltözékben
kinyújtott lábbal – bámulatos, emberi módra
– táncolni kezd előre és 
hátra.

Paradicsommadár-félék családja
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Legyezős paradicsommadár (Epimachus meyeri) Forrás: HotspotBirding

Koronás paradicsommadár (Parotia sefilata)
www.natgeocreative.com

A szent anyagot megsüti s eszi istent, aki test 

Összeállította: Márton Béla

Kiss Székely Zoltán



Napra pontosan negyvennégy évvel
ezelőtt került sor a repüléstörténet
egyik legmegrázóbb légikatasztrófá-
jára, amelyről annak idején az egész
világ tudomást szerzett. Ezen írással
egyaránt emlékezünk az áldozatokra
és a túlélőkre.

Uruguay fővárosának, Montevideónak a
történelmi belvárosában az egyik épületben
hozták létre az Andok Múzeumot (Museo
Andes). Az épület rendhagyó, megrázó kiál-
lításnak a helyszíne, amelynek Jörg P. A.
Thomsen igazgató a következő címet adta: Az
571-es repülés tragédiája és csodája az An-
dokban. Egyrészt 29 uruguayi állampolgár-
nak állít emléket, akik elpusztultak az 1972
októberében Montevideóból Santiago de
Chilébe tartó repülő szerencsétlensége
következtében. Másrészt annak a 16
túlélőnek a tiszteletére szolgál, akik
csodálatos módon, 72 napi szenvedést
követően „tértek vissza az életbe.”

Fényképek, dokumentumok, valamint szemé-
lyes, illetve a repülőgépről származó tárgyak,
makettek, leírások mutatják be a Könnyek
völgyének történéseit.

Október tizenharmadika volt, péntek. A
montevideói rögbicsapatot barátságos
mérkőzésre várták Chile fővárosába.
Fedélzetén 45 személlyel már csütörtökön
felszállt Carrasco repülőteréről az uruguayi
légierő Fairchild F-227 típusú kisrepülőgépe,
a főiskolás csapat tagjain kívül rokonokkal és
barátokkal, de a kedvezőtlen időjárási vi-
szonyok miatt csak az Andok keleti felén
fekvő argentin városig jutott el, Mendoza
repülőterén landolt. Innen másnap felszállt,
és a megszokott repülőúttól eltérő úton
próbálta elkerülni a hóvihart, ám az Andok-
ban egy éles sziklaképződménynek ütközött.
Már az is csodával határos volt, hogy mind-
két szárny leválása és egyéb tényezők
következtében a roncs úgy fúródott a hóba,
hogy a többség túlélte a tragédiát. Az első nap
vesztesége: tucatnyi halott, közülük hat
szörnyethalt, hatan pedig alig élték túl az
ütközést. Hárman a légi katasztrófa más-
napján távoztak az élők sorából.

Az életben maradottak négyezer méter
felett, az örök hó birodalmában hiányos fel-
szereltséggel kezdték meg a túlélést, és
reménykedtek a kívülről érkező mentés si-
kerében. Mínusz harminc fokban vészelték át
az éjszakákat, takarót, kesztyűt és
védőszemüveget készítettek maguknak az
üléshuzatokból és kartonokból, az ivóvíz 
nyerésére sajátos módszert találtak ki. Aztán
soknapi kínzó éhség után választaniuk kellett
az éhhalál vagy elhunyt társaik meg-
csonkítása között. Kálváriájukat tetézte a
nyolc ember életét – köztük a csa-
patkapitányét – kioltó lavina alig több mint
két héttel a repülőgép-szerencsétlenség, egy
héttel a megtalálásukra összpontosított
mozgósítás megszűnte után. Aztán újabb és
újabb társuktól kellett elbúcsúzniuk szerzett
sérüléseik vagy a fagyhalál következtében.

A történet hosszú és megrázó, olyan
szavakkal jellemezhető, mint: tragédia,
szenvedés, fájdalom, éhség, kilátástalanság,
elemi túlélés, remény, csoda, megmenekülés.
Film és könyv jelent meg róla Életben
maradtak (Alive) címmel. Azzal végződik,
hogy majdnem kéthavi szenvedést követően
két túlélő sportoló az addigi sikertelen
próbálkozások után talán egy végső útra

szánja el magát. Nevük utólag bejárta a
világsajtót: Roberto Canessa orvostanhall-
gató és Nando Parrado, aki édesanyját és
húgát is elveszítette a hegyen, sőt ő maga is
súlyos fejsérülés miatt kómába került, és
először onnan tért vissza az életbe. Szeren-
csére ezúttal a menekülés irányába indultak
el. Útjuk tíz napon át tartott a hegyláncon
keresztül, mígnem végre elértek a chilei
hegyvonulat egyik fehértelenebb völgyébe,
és szembetalálkoztak az első emberrel, Ser-
gio Catalán lovas marhapásztorral. Ez a
leírhatatlan pillanat jelentette tizenhat ember
csodával határos megmenekülését a halál
torkából.

Számunkra jelképes az, hogy erre a –
túlélést jelentő – emberi találkozásra decem-
ber 21-én került sor, míg a hegyen maradt tár-
sak helikopteres kimentésére december 22-én
és 23-án. Így vált lehetővé, hogy a tizenhat
túlélő élete legszebb karácsonyát ünnepel-
hette (Uruguayban családi napnak nevezik).
Csodálatos életben maradásuk a hősiességről,
a magányról és a hitről szól. Mindannyi-
unknak üzeni: sohase add fel, hited szerint
bizakodjál, és ne feledd, hogy vannak csodá-
val határos, emberi léptéken túli
megmenekülések!
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Leo Borg, Björn Borg svéd te-
niszcsillag fia is szerepel a
Borg/McEnroe című játékfilm-
ben, amely a legendás svéd te-
niszező és nagy riválisa
küzdelmét mutatja be – tudta
meg a The Hollywood Reporter.

A produkcióban Leo Borg az apját
alakítja, amikor az 9-13 éves volt. A
világklasszis felnőtt sportolót Sverrir
Gudnason játssza, John McEnroe 
szerepében pedig Shia LaBeouf
látható majd. A The Hollywood Re-
porter beszámolója szerint a filmet a
dán Janus Metz rendezi.

Metz elárulta: azért választották
végül Leo Borgot, mivel apja 
nyomába lépve ő is teniszezik, „ráadá-
sul érdekli a filmezés és természetes
tehetsége megmutatkozott a kamera
előtt”.

Hozzáfűzte, hogy a filmben való
részvétele az alkotás hitelességét
növeli, ami felbecsülhetetlen előny. Az
idősebb Björn Borgot egy szintén de-
bütáló színész, Markus Mossberg
játssza.

Stellan Skars-
gard kapta Borg
edzőjének szere-
pét, Ian Blackman
pedig McEnroe
apját alakítja. Ma-
riana Simionescu
román teniszcsil-
lagot, Borg sze-
relmét Tuva
Novotny játssza.
Az angol nyelvű
filmet 2017
szeptemberében
mutatják be Svéd-
országban.

Björn Borg fia is játszik 
a teniszlegendáról szóló játékfilmben Először próbálnak lencsevégre kapni a

csillagászok egy Földhöz hasonló exo-
bolygót, amelyről úgy sejtik, hogy a
földi értelemben vett élet található
rajta.

A Project Blue (Kék projekt) elnevezésű
magánmisszió célja egy mosógépméretű
űrteleszkóp megépítése, amelyet a hozzánk
legközelebbi csillagrendszerre, az Alfa Cen-
taurira fognak ráirányítani a csillagászok
annak reményében, hogy sikerül lefotózni egy
vagy két olyan sziklás bolygót, amelyen akár
a földi értelemben vett élet is található – írta a
The Guardian című brit lap internetes oldala.

Amennyiben a projekt sikerrel jár, amire
koránt sincs garancia, akkor az elkészült fotó
méltó riválisa lesz az amerikai űrkutatási hi-
vatal (NASA) Voyager-1 űrszondája által
1990-ben készített Halványkék pötty című
fényképnek, amely Földünket ábrázolja 6 mil-
liárd kilométer távolságból.

Az 1980-as évek óta a csillagászok több
mint háromezer exobolygót – Naprendszeren
kívüli bolygót – fedeztek fel, ám mindegyikük

létezését csupán közvetett mérésekre alapoz-
zák. Soha senki nem készített még képet ilyen
távoli világról.

Az új misszió egyebek között a NASA 
Kepler űrteleszkópjának megfigyeléseire épül:
az űrtávcső számos olyan távoli planétát talált
már, amely a csillaga körüli „lakható zónában”
kering, ahol a hőmérséklet lehetővé teszi a
cseppfolyós víz jelenlétét.

„Az exobolygók kutatásának elmúlt tíz
évében kiderült, hogy rengeteg kis bolygó van
a világűrben. Most azt próbáljuk kideríteni,
hogy ezeken van-e élet vagy sem” – mondta
Jon Morse, a NASA asztrofizikai részlegének
korábbi vezetője, a mostani missziót részben
irányító BoldyGo Institute vezérigazgatója. A
misszió várható költsége kevesebb mint 50
millió dollár lesz.

Amennyiben minden jól halad, akkor a
teleszkóp két éven át fogja fürkészni a Földtől
mintegy 40 billió kilométerre – 4,4 fényévre –
található Alfa Centauri hármascsillag-rendsz-
ert. A csillagászok szerint a teleszkóp legjobb
esetben is csak egy sötétségben megbúvó

magányos foltot fog
lencse végre kapni,
de már az is úttörő
jelentőségű lenne.

Egy ilyen hal-
vány ábrából a tudó-
sok kikövetkez-
tethetnék a planéta
keringési pályáját,
h o z z á v e t ő l e g e s
méretét és színét.
Amennyiben pedig a
bolygó kék színű
lesz és a „lakható
zónában” kering,
akkor óriási az esély
rá, hogy víz is talál-
ható a felszínén és
légköre is van.

Élet a Naprendszeren kívül?

Forrás: exobolygok (iPon!)

Borg                                                           Forrás: www.si.com

John McEnroe és Björn Borg Forrás: mc enroe borg (HBO.com)

Forrás:www.teleman.pl

Forrás:PsiMovie.com



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

www.biobazar.ro

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

34. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

VÍZSZINTES: 1. Az egyetlen 1916-ban kiosztott Nobel-díj. 8. Néma sah! 10.
Díszterem. 11. Főütőér. 12. A díjazott egyik verseskötete (svédül). 17. A Jupiter egyik
holdja. 19. Bankbetét! 20. Német matematikus (Felix). 21. Konstanca órómai neve. 22.
Mistress (angol röv.). 23. Görög betű. 24. Biztatószó. 25. Sodrás. 26. Kádár... (népballada).
27. Norma …, M. Ritt filmje. 28. Francia festő (Édouard). 30. Nem sűrű. 31. Cin. 32.
Evőeszköz. 33. Fegyvernemjelzés. 35. Huszárparancs. 37. Angol hajós (sir Francis). 39.
...vera, nagy virágú afrikai növény. 40. Magyar futballista (kapus). 42. Vuk nagybátyja.
44. Páratlan gong! 45. Fagylaltot evő. 47. Költő (László). 48. Görög betű. 49. Svéd író,
költő, a Nobel-díj jutalmazottja, a svéd himnusz szerzője (Verner von).

FÜGGŐLEGES: 1. A jód és az argon vegyjele. 2. Rucafej! 3. Előtag: olaj. 4. Nyugat-
balkáni nép volt. 5. Svéd férfinév. 6. Kihalt futómadár. 7. Balzsam. 8. Rajt. 9. A vízszintes
49 regénytrilógiája. 13. Gyorsan elpárolgó. 14. Ruha- vagy cipőtisztító eszköz. 15. …
Carrere (színésznő). 16. … gros, nagybani eladás. 18. Angol levegő. 20. A díjazott
történelmi tárgyú könyve. 21. Pedagógus. 22. Bifláz. 24. Dél-amerikai futómadár. 26.
Az utcára tesz. 28. E nap. 29. Gátba ütközik. 30. Feltéve. 32. Tündérkonty. 33. Vasúti
járda. 34. Atlantai (AEÁ) dobos. 36. Hasad a tó jege. 38. Kiss me... (musical). 41. A
kálium-hidroxil szimbóluma. 43. Művészet (latin). 46. Párosan nyer! 47. Római 51. 48. A
tantál vegyjele. 

L.N.J. 

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 27-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 Saul Below amerikai
regényíró egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Iszlám szent háború – Karambol. 7. Puhafém – Földet forgat. 8.
Magyarországi folyó – … megvénülünk (Jókai). 9. … culpa, az  én bűnöm – HYE. 11.
Páratlan dinár! – A szelén és nitrogén vegyjele. 12. Fasor – Pacinév. 14. Magunk – Kissé
gyér! 15. A nyár is ez – Muzulmán templom. 18. Esőben áll – Brit soulénekes (Henry
Samuel). 19. Kirakodóvásár, piac – Ruhát simít. 22. Határidőrag – Rangjelző szó. 23. Dal
– Adót megszab. 25. Csatár öröme – Kamionjelzés. 27. Romlott tojás jelzője – Lakat része!
28. Fúvós hangszer – Medál. 30. Római tizenegyes – Máltai és ománi gépkocsijelzés. 31.
Homoktenger – Tisztított gyapjúzsír. 

FÜGGŐLEGES: 1. Dán fizikus volt (Niels) – Úrinő. 2. Gél – … tyúkja (Petőfi). 3.
Eme tárgy – Lám. 4. Folyón ível át – Címermadár. 5. Csór, lop – Szolnoki dark rock
együttes. 6. Okít – Tisztességes, jóravaló. 10. Szundikálás, szendergés – Csurgó. 13.
Világtenger – Egyik égtáj. 16. Szöglet – Orvosi mályva. 17. Szabó Magda egyik regénye
– Elővigyázatos. 20. Máshollét igazolása – Ókori görög piactér. 21. Holt nyelv – Ajtón
zörget. 24. Keret – Bérkocsi. 26. Ipari növény – Végtelen rovat! 29. Azonos betűk – A
molibdén vegyjele.

Koncz Erzsébet

A FUTBALL-VB 50 ÉVE
című pályázat nyertesei:

LEFKOVITS SZIDÓNIA, Marosvásárhely, 
Kinizsi Pál u. 11. sz.

CZELLECZ JENŐ, Marosvásárhely

A pályázati rejtvény megfejtése:
NSZK; FARKAS; LONDON; DIENST; 

PORTUGÁLIA; BENE; SZOVJETUNIÓ; 
EUSEBIO; ALBERT

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot 

Borbély Ernővel a 0742-828-647-es 
telefonszámon.

Megfejtések 
az október 7-i számból:

Klasszikus (Ikrek):  Svejk
Skandi: Most mondd, hol lehet a gyerek 
keresztlevele meg az érettségi diplomája?

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

Szerkeszti: Kiss Éva 721.
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Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Jogi személyek kényszervégrehajtó osztálya

Eladási közlemény
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2016. november 2-án 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi  cégek egyes javait, az állami adósságok
bevételezése érdekében: 
LANGUAGE 03 SCHOOL KFT., adószám: 30280751 – Marosbárdos 11A, Maros megye, végrehajtási dosszié száma: E1583. 
– Két db ASUS márkájú laptop. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 285 lej/db. Héa: 20%. 
– Két db TOSHIBA SATELLITE márkájú laptop. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 300 lej/db. Héa: 20%. 
– MSI MS-N811 márkájú laptop. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 263 lej. Héa: 20%. 
– GRUNDIG márkájú LED-es HD tévékészülék, 2000-es gyártású. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 263 lej. Héa: 20%. 
– 10 darab fémkeretes, fekete kárpitos szék. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 16 lej/db. Héa: 20%. 
– 2010-es gyártású porszívó, 1800 W. Felértékelési vagy kikiáltási ár, héa nélkül 98 lej. Héa: 20%. 
Az árverésen a kikiáltási árat  – a 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 11. bekezdésében szereplő előírások alapján – a  felértékelési ár 75%-a jelenti.
PARMES KFT., CUI 14245973, Szénafű, Fő út 20. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma L 901
– Sony Vaio márkájú laptop, kikiáltási ár 539 lej, héa 20%
Az árverésen a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti.
MARCOMEX KFT., adószám: 1207803 – Marosvásárhely, Liviu Rebreanu utca 2. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma: M350.
– Négy darab PFAFF márkájú varrógép, gyártási év 1985. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 1.125 lej/db. Héa: 20%. 
– Villamos kemence, méretei 500x500x900 mm. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 1.800 lej. Héa: 20%. 
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti, amelyet 50 százalékkal csökkentettek, a 2015. évi 207-es törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 250. cikkelyének 11. bekezdése értelmében. 
CLEOPATRA ADVERTESING KFT., CUI 28327674, Marosvásárhely, Cernavoda 1. szám, 15-ös ajtó, Maros megye, végrehajtási dosszié száma C 2496
– Volkswagen Passat Variant személygépkocsi, 1998-as gyártású, azonosítószáma WVWZZZ3BZWE118559, 1595 köbcentis, AHL-motorral, benzines, kék, 191.803 km-ben, rendszáma MS-01-CLO, kikiáltási ár 2.200
lej, héa 20%
–  két darab  3000x3000x3000-as reklámkocka 20x20x2-es  szögvasból, kikiáltási ár 8.500 lej/db, héa 20%
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti, a környezetvédelmi bélyegilletéket nem kell kifizetni.
DENISCAR SERV KFT., adószám: 17120613 – Marosvásárhely, 1918. December 1. út 128. szám, 6. lakrész, Maros megye, végrehajtási dosszié száma: D735. 
– Koegel márkájú nyitott rakterű utánfutó, saját tömege 5100 kg, max. engedélyezett tömeg 20.150 kg, rendszáma MS14DCM. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 16.500 lej. Héa: 20%. 
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti, amelyet 50 százalékkal csökkentettek, a 2015. évi 207-es törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 250. cikkelyének 11. bekezdése értelmében. 
EXPERT TEXTILES CONFECTION KFT., adószám: 34737890 – Marosszentkirály, Kikelet (Răsăritului) utca 80. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma: E1583. 
– Négy darab PFAFF márkájú varrógép, gyártási év 2008, működőképes. Felértékelési vagy kikiáltási ár, héa nélkül 625 lej/db. Héa: 20%. 
– PFAFF márkájú varrógép, gyártási év 2008, nem működőképes. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 495 lej/db. Héa: 20%. 
– Két darab Dürkopp varrógép, gyártási év 2008. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 630 lej/db. Héa: 20%. 
– Három darab BROTHER varrógép, gyártási év 2008. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 538 lej/db. Héa: 20%. 
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti, amelyet 50 százalékkal csökkentettek, a 2015. évi 207-es törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 250. cikkelyének 11. bekezdése értelmében. 
GLAMOUR ART KFT., adószám: 26797475 – Marosugra 38. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma: G979. 
– Renault Kangoo haszonjármű, 2001-es évjárat, 1870 köbcentis, saját tömege 1160 kg, kétüléses, dízel, fehér színű. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 2.508 lej. Héa: 20%. 
– Három darab Hauser&Renner (Porket) márkájú varrógép, munkaasztallal és motorral, megközelítőleg 25-30 évesek. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 200 lej/db. Héa: 20%. 
– Albin Porket márkájú varrógép, munkaasztallal és motorral, megközelítőleg 25-30 éves. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 200 lej. Héa: 20%. 
– Albin Porket márkájú varrógép, munkaasztallal és motorral, megközelítőleg 30 éves. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 180 lej. Héa: 20%. 
– Matricon márkájú varrógép, munkaasztallal és motorral, gyártási év 1993. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 90 lej. Héa: 20%. 
– Nettel márkájú varrógép, munkaasztallal és motorral, megközelítőleg 20-25 éves. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 160 lej. Héa: 20%. 
– Juki márkájú varrógép, munkaasztallal és motorral, megközelítőleg 20-25 éves. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 215 lej. Héa: 20%. 
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti, amelyet 50 százalékkal csökkentettek, a 2015. évi 207-es törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 250. cikkelyének 11. bekezdése értelmében. A fent említett
személyautó esetében ki kell fizetni a környezetvédelmi illetéket.
BEST INSTAL GAS&WATER KFT., adószám: 30599697 – Marosszentkirály, Fő út 52. szám, végrehajtási dosszié száma: B1467. 
– REMS MAGNUM 3000 vágó- és leélező gép, 1700 W, sebessége 23 fordulat/perc, 2012-es gyártmány. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 7.850 lej. Héa: 20%. 
– PRAMAC S 12000 elektromos áramfejlesztő, benzines, sebessége 3000 fordulat/perc, 2012-es gyártmány. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 6.450 lej. Héa: 20%. 
– GEKO villamos hegesztőgép, 15 kW, 1989-es gyártmány. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 5.450 lej. Héa: 20%. 
– Rakodórámpa, 2013-as gyártmány. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 1.750 lej. Héa: 20%. 
– RAMMAX RW2900 zúzó- és tömörítőgép, 35 LE, 1995-ös gyártmány. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 8.700 lej. Héa: 20%. 
– Volkswagen Transporter személygépkocsi, 1988-as gyártású, azonosítószáma WV2ZZZ25ZJH043345, 1588 köbcentis, 51 kW-os, dízel, fehér, nincs használatban, kikiáltási ár 1.950 lej, héa 20%
– Opel Movano Sovab gépkocsi, 2000-es gyártású, azonosítószáma VN1F9ALD523837152, 1870 köbcentis, dízel, narancssárga, rendszáma MS-11-VOS, kikiáltási ár 9.500 lej, héa 20%
– Mercedes Benz Sprinter  211 CDI dízel haszonjármű, 2002-es gyártású, azonosítószáma WDB9026221R409563, 2148 köbcentis, narancssárga–szürke, rendszáma MS-11-PHG, kikiáltási ár 18.700 lej, héa 20%
– HILTI GX 120 márkájú szegezőgép, 2009-es évjárat. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 1.013 lej. Héa: 20%. 
– Irodabútorzat: íróasztal, ergonomikus szék, négypolcos szekrény, gurítható háromfiókos bútordarab. Felértékelési vagy kikiáltási ár, héa nélkül 293 lej. Héa: 20%. 
– Irodabútorzat: íróasztal, ergonomikus szék, kétajtós és kétpolcos szekrény, gurítható, háromfiókos bútordarab. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 293 lej. Héa: 20%. 
– Irodabútorzat: íróasztal, ergonomikus szék, ötfiókos szekrény, gurítható, háromfiókos, íróasztalhoz csatolt bútordarab. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 293 lej. Héa: 20%. 
A liciten a kikiáltási ár  az Opel Movano és a Mercedes Benz Sprinter esetében a  felértékelési ár 100 százaléka,  a szegezőgép, a Samsung tv, a laptop és az irodai bútorok esetében a felértékelési ár 75 százaléka. A többi
ingóság esetében a felértékelési árat 50 százalékkal csökkentették, a 2015. évi 207-es törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 250. cikkelyének 11. bekezdése értelmében. A fent említett személyautók
esetében nem kell környezetvédelmi illetéket fizetni. 
PRIME DFM KFT., adószám: 32559613 – Mezőrücs, Vásár utca 1. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma: P2275. 
– CLEMCO SYSTEM 7 márkájú csiszolóberendezés, 2015-ös gyártmány, 200 literes tartály, FSN adagoló, A-100-as védőfelszerelés. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 9.225 lej. Héa: 20%. 
– KEMPPI FASTMIG PULSE 350 hegesztőfelszerelés, 15 hegesztőprogrammal, 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm-es  acél, valamint inox áttekercselő készlettel, 5 méteres összekötő kábellel, PM500-as szállítótargoncával, 4
méteres ABIMIG AT355LW hegesztőpisztollyal, 70 mm és 2,5 m kábellel, ArCO2 nyomásmódosítóval, 2015-ös gyártmány. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 14.250 lej. Héa: 20%. 
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár 75%-a jelenti.
IMPEX EURO TOURS KFT., adószám: 25797230 – Marosvásárhely, 1918. December 1. út 130. szám, 11-es lakrész, Maros megye, végrehajtási dosszié száma: I 934.
– NEOPLAN márkájú autóbusz, N516SHD STARLINER változat, 1999-es évjárat, azonosítási száma – WAG205166XSS28865, 11967 köbcentis, 38+1 férőhelyes, zöldeskék színű, rendszáma MS-38-EUR. Felértékelési
vagy kikiáltási ár héa nélkül 83.175 lej. Héa: 20%. 
– NEOPLAN márkájú autóbusz, N516SHD STARLINER változat, 2000-es évjárat, azonosítási száma – WAG205166YSS30596, 11967 köbcentis, 38+1 férőhelyes, zöldeskék színű, rendszáma MS-39-EUR. Felértékelési
vagy kikiáltási ár héa nélkül 84.000 lej. Héa: 20%. 
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár 75%-a jelenti. A fent említett autóbuszok esetében nem kell környezetvédelmi illetéket fizetni. 
GESIRO IMPORT EXPORT KFT., adószám: 6753539 – Marosvásárhely, Kinizsi Pál utca 10. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma: G167. 
– OPEL VECTRA 2.2 DTI személyautó, 2003-as évjárat, azonosítási száma WOLOZCF6931022021, 2172 köbcentis, szürke színű, dízel, rendszáma MS-09-CAD, nincs használatban. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa
nélkül 7.485 lej. Héa: 20%. 
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár 75%-a jelenti. A fent említett személyautó esetében ki kell fizetni a környezetvédelmi illetéket.
OROIAN KFT., CUI 15177460, Marosvásárhely, Cernavoda utca 2., Maros megye, végrehajtási dosszié száma O 219
– Volkswagen Golf személygépkocsi, 2008-as gyártású, azonosítószáma WVWZZZ1KZ8P028616, 1595 köbcentis, BSE-motorral, benzines, szürke, 257.288 km-ben, rendszáma MS-12-PPA, kikiáltási ár 25.700 lej, héa
20%
– Ford Transit haszonjármű, 2008-as gyártású, azonosítószáma WFOXXXTTFX8D64008, 2402 köbcentis, PHFA-motorral, dízel, fehér, 269.930 km-ben, rendszáma MS-16-TGM, kikiáltási ár 34.470 lej, héa 20%
– Ford Transit haszonjármű, 2008-as gyártású, azonosítószáma WFOXXXTTFX8Y40807, 2402 köbcentis, PHFA-motorral, dízel, fehér, 344.946 km-ben, rendszáma MS-17-TGM, kikiáltási ár 39.620 lej, héa 20%
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti. A fent említett személyautók esetében nem kell kifizetni a környezetvédelmi illetéket.
WOODROM KFT., CUI 13065338, Mezőcsávás, Fő út 373. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma W 47
– 3.297 négyzetméteres terület Mezőcsáváson, a Fő út 373. szám alatt (Maros megye),  használati kategória: különfélék, telekkönyvszáma 51344, 1/1 rész, kikiáltási ár 18.038 lej, héamentes.
A felértékelési árat 50 százalékkal csökkentették, a 2015. évi 227-es törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 250. cikkelyének 14. bekezdése értelmében
*A héát illető szabályokat és arányokat, amelyeket az ingatlanok/ingóságok esetében alkalmaznak, a 2015. évi 207-es, pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény tartalmazza.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót a licit időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a
marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, a román jogi személyek esetében a
Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, a külföldi jogi személyek esetében a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, a román magánszemélyek esetében a személyazonossági igazolvány
másolatát, az adóhivatal igazolását, hogy nincsenek tartozásaik, és jelenjenek meg az árverés megszabott időpontjában és helyszínén. 
Jelen okirat a közléstől vagy tudomásulvételtől számított 15 napon belül megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi 207-es újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre
vonatkozó 260. és 261. cikkelye értelmében. 
A 2015. évi 207-es újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, vagy a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 179-es mellék. 
Jelen közlemény kifüggesztésének dátuma: 2016. október 14. 

Dénes Irén,  a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője                                                                                                                                                                                           Cîmpeanu Carolina  osztályvezető

Marosvásárhely, Dózsa György út 1–3. szám
Tel: 0265/250-982

Fax: 0265/261-093
E-mail: dan.tatar.ms@mfinante.ro 

ADÁSVÉTEL

VÁSÁROLUNK festményt, ezüstöt,
bútort, régiséget. Tel. 0740-242-861.
(56027)

VESZEK/BEVESZEK festményt
(Bordi, Páll Lajos, Olariu…), ezüstöt,
antik tárgyakat, régi bútort. Sáros u.
12. szám, tel. 0740-147-380.
(55798-I)

ELADÓ ruhásszekrény, kétszemélyes
kanapé, fotel, sőberágy,
könyvesszekrény, asztal, szék, régi,
antik ebédlőbútor és ruhásszekrény. Tel.
0770-526-610. (56662)

ELADÓ kiváló 1300-as Dacia
kedvezményesen. Tel. 0740-630-457.
(56663)

ELADÓ 200 kg-os disznó és 8-10
hetes malacok. Tel. 0744-387-183.
(56435-I)

ELADÓ egy kétrészes nagy vaskapu
galvanizált csőből. Tel. 0733-696-398.
(1144)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0753-
590-792. (56658)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(56658)

TŰZIFA ELADÓ. Tel. 0758-641-927.
(56658)

ELADÓ korpa a koronkai malomnál
– 19 lej/25 kg-os zsák. Tel. 0722-356-
303, 0722-396-107. (56684-I)

ELADÓ ötrészes fenyőfa konyhabútor,
ruhásszekrények. Tel. 0751-291-808.
(56788)

ELADÓK piros, Lohmann fajta tojó-
tyúkok, a földön nevelve,
Vajdaszentiványon. Tel. 0752-522-
081. (56719-I)

ELADÓ Marosvásárhelyen gyümöl-
csös, szőlős, kert telekelve. Tel.
0757-605-125, 0773-748-078.
(56789-I)

ELADÓ gyümölcsös belterületen –
500 lej/ár. Tel. 0740-086-654.
(56792-I)

ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák – 8,5
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (sz.-I)

VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (56818)

VESZEK 4 darab téli gumit felnivel,
185/60/14-es méret, Golf III-ra. Tel.
0744-470-106. (56826-I)

ELADÓ Cielo, 1996-os kiadás – 850
euró. Tel. 0747-660-411. (56830)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!



ELADÓK fajtatiszta kuvasz kisku-
tyák. Tel. 0740-157-835. (56827-I)

ELADÓ érckályha. Tel. 0365/805-577.
(56856)

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

ELADÓ kombinált szekrény, ágyne-
műtartó, könyvek, hanglemezek,
könyvesszekrény, hosszú férfibőrka-
bát, női órák. Tel. 0728-950-046,
0728-950-997. (56860-I)

ELADÓ 2013-as évjáratú Dacia Dok-
ker, motor: 1.5 l-es, dízel, 90 lóerős,
EURO 5-ös, 5 személyes, sok extrá-
val. Beszámítok olcsóbb autót is. Tel.
0755–648-611. (H.N.-I)

ELADÓK kicsi és nagy koporsók
szemfedővel, komplett ajtó és ablak,
asztalosgépek, falusi kanapé, asztal és
székek, mérleg, körtetörköly és dió.
Kiadó egy szoba, csak nyugdíjasnak.
Érdeklődni naponta 10-18 óra között. Tel.
0265/213-678. (56862)

LAKÁS
KIADÓ garzon a Kövesdombon. Tel.
0751-676-432. (56547)

ELADÓ kétszobás, kertes ház Nagy-
ernyében. Tel. 0744-453-895.
(56726-I)

KIADÓ egyszoba-összkomfortos
lakás az Unirii negyedben. Tel. 0775-
359-983, 0753-739-054. (56357-I)

HOSSZÚ távra kiadó felújított, búto-
rozott 3 szobás lakás a Tudorban.
Tel. 0741-392-529. (56576-I)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Kövesdombon. Tel. 0745-233-336.
(56688)

KIADÓ külön lakrész két diák vagy
diáklány (egyetemisták) részére ma-
gánudvaron az Unirii negyed környé-
kén. Tel. 0733-696-398,
0752-034-345. (1144-I)

ELADÓ kertes ház. Tel. 0744-192-192.
(56788)

ELADÓ Marosvásárhelyen 2 szoba-
konyha az Avram Iancu utca 46.
szám alatt. Tel. 0773-748-078.
(56791-I)

KIADÓ felújított egyszobás lakás –
közös udvaron – közel az orvosi
egyetemhez. Tel. 0744-922-711. (56778)

ELADÓ 21 m2-es egyszobás lakás a
Tudor negyedben. Tel. 0740-177-
961. (56822-I)

KIADÓ a Kornisán egy 2 szobás lakás,
az egyetemhez közel. Tel. 0365/803-
737, 0773-945-964. (56817)

KIADÓ bérbe szoba. Tel. 0747-660-411.
(56830)

KIADÓ egyszobás tömbházlakás a
Jeddi (Livezeni) utcában – 150
euró/hó + rezsi. Tel. 0742-289-090.
(56842-I)

FELÚJÍTANDÓ családi ház eladó közel
a központhoz, az Unic mellett, alkudható
áron. Tel. 0748-634-398, 00-36-283-
60791. (56841)

ELADÓ gyönyörű családi ház
Zsámbokon, Pesttől 27 km-re: 4 szoba,
extra körülményekkel ellátva. Irányár:
56.000 euró. Tel. 0748-634-398, 00-36-
283-60791. (56841)

KIADÓ a November 7. negyedben
egy 2 szobás lakás külön bejáratú
nagy szobája egy vagy két egyete-
mista részére. A lakás bútorozott, fel-
szerelt, termopán ablakokkal,
hőközponttal. Bére: 100 euró. Tel.
0757-709-638. (56845-I)

TÁRSKERESÉS
IDŐS, NYUGDÍJAS FÉRFI társat keres,
egy idős nőt. Tel. 0770-513-071. (56830)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(56116)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (17645)

FELKÉSZÍTEK matematikából és in-
formatikából. Tel. 0741-460-304.
(56428)

FAVÁGÁST vállalok. Tel. 0757-675-736.
(56777)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (56732-I)

IDŐS HÁZASPÁR gondozót keres
ottlakással. Tel. 0751-012-291. (56599)

VÁLLALOK csatornázást, tetőjavítást,
„lindabozást”, bármilyen bádogos-
munkát. Tel. 0751-847-346. (56629)

TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Tel.
0740-527-205. (18073-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (56579)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (56569-I)

HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846-
011, 0365/801-517. (56782)

REFLEXOTERÁPIA (talpmasszázs)
a kliens otthonában. Tel. 0753-601-
766. (56784-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0746-854-850. (56809)

SZEMÉLYT alkalmazunk állatgon-
dozásra, teljes ellátással. Tel.
0729-925-074, 0265/433-414. (56819)

A NYÁRÁDGÁLFALVI PÁLINKA-
FŐZDE minőségi kiszolgálást végez
előnyös áron. Kérésre szállítást is
biztosítok. Tel. 0265/586-096, 0748-
034-845. (56847-I)

KLARA javas-
asszony segít
önnek abban,
hogy élete meg-
változzon, jóra
forduljon.
Kötéseket, át-
kokat old fel,
kibékíti a széte-
sett családokat,
cégeket ment
meg a csődtől,
sikert visz a
házhoz és nyereségessé teszi  a
vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és
csontfájás, psoriasis, depresszió,
álmatlanság esetén, továbbá segít,
ha megmagyarázhatatlan dolgok
történnek az emberrel vagy
álmatlanság gyötri. Hívja bizalommal
KLARA asszonyt, aki megoldja
problémáját, garantálva a sikert. 
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara
asszonynak, mert segített epilepsziás
fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről
köszöni, hogy ismét együtt lehet
feleségével, hosszú és szomorú
távollét után; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Elena
Régenből hálás, hogy ismét sikeres
az üzleti életében, a gazdasági válság
ellenére is.
Tel. 0755-270-381. 
(Fizetett hirdetés: mp.)
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ALKALMAZUNK BÁROSNŐT a November 7. negyedi Nordic
bárba (az Unic melletti körforgalom után) vonzó fizetéssel. Tel.
0744-613-505. (18106)
A MAROSVÁSÁRHELYI HALLÁSGONDOZÓ és TINNI-
TUSKEZELÉSI KÖZPONT megnyitotta Maros megye egyetlen
hallókészülék-javító és illesztékgyártó laboratóriumát, amely lehe-
tővé teszi a gyors és szakszerű kiszolgálást. Szolgáltatásaink: fül-
zúgásvizsgálat és lézeres kezelés, hallásvizsgálat, tanácsadás,
hallókészülék-javítás. Termékskálánk: az egészségügyi pénztár által
támogatott hallókészülékek, illesztékek, elemek, zajvédő füldugók.
Tel. 0265/435-494, 1989. December 22. út 48. szám, a Triumf ven-
déglő mellett. (18108)
ÁLLÁSLEHETŐSÉG A TIMKO PÉKSÉGNÉL! ELÁRUSÍTÓ-
NŐKET alkalmazunk üzleteinkbe és MUNKÁSOKAT péksé-
günkbe. Önéletrajzát bármely TimKo üzletbe benyújthatja.
(18057-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország terü-
letére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás!
Tapasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező! Ér-
deklődni a 00-40-753102290-es telefonszámon. (58827-I)
ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz INTERVENCIÓS ÜGYNÖKÖKET
Dicsőszentmártonba. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0733-
008-775. (17110-I)
Az ELCOLIM KFT. – EURÓPA PANZIÓ alkalmaz PINCÉRE-
KET, PINCÉRSEGÉDEKET, RECEPCIÓS HÖLGYEKET, SZA-
KÁCSSEGÉDET. Nem kötelező a régiség. Érdeklődni az Európa
panzió székhelyén: 1918. December 1. út 97. szám. (18113)
MAGYARORSZÁGI (veszprémi) CÉG alkalmaz 18 és 55 év kö-
zötti szakképzetlen NŐKET és FÉRFIAKAT. Ajánlunk meghatáro-
zatlan időre munkaszerződést (800 Ft/óra), szállást és szállítást.
További információ a 0753-423-727-es telefonszámon. (18116)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –

Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (17565)

VÁLLALOK
tetőkészítést Lindab

cserépből, teraszkészítést,
csatorna- és lefolyókészítést,

-javítást. 
Tel. 0752-579-376. (56813)

ODAAJÁNDÉKOZOM
ezt a két egészséges

KISCICÁT, csak együtt.
Bővebb információ
a 0741-048-557-es

telefonszámon. (56718)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. 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)
Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. komoly, megbízható FÉRFI
MUNKAERŐT alkalmaz. Követelmények: B kategóriás hajtási jo-
gosítvány, fizikai munkabírás, kellemes megjelenés. Jelentkezni
személyesen lehet a cég székhelyén, a délelőtti órákban, önéletrajz-
zal. Cím: Marosvásárhely, Dózsa György utca 71. szám. (sz.-I)
KÜRTŐSKALÁCSOS CÉG alkalmaz MUNKÁST. Tel. 0741-
230-320. (58124)
TOPOGRÁFIA – HELYSZÍNRAJZOK ÉPÍTKEZÉSI ENGE-
DÉLYEKHEZ – TELEKELÉS – FÖLDMÉRÉS: TRUFÁN JÓ-
ZSEF topográfus mérnök, Nyárádszereda, Szentanna utca 120.
szám. Tel. 0742-968-152, e-mail-cím: trufantoppro@gmail.com.
(18084-I)
MAROSVÁSÁRHELYI ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALAT alkalmaz
SZAKKÉPZETT MUNKÁSOKAT: KŐMŰVESEKET, VASBE-
TONSZERELŐKET, ÁCSOKAT Marosvásárhely körzetében
tömbházak építésére. Tel. 0723-102-044. (18082)
TOPOGRÁFUSI (FÖLDMÉRŐ) állás betöltésére MUNKATÁR-
SAT keresünk. Szakmában való tapasztalat nem szükséges, a friss
alkalmazott ingyenes oktatatásban részesül. Önéletrajzát várjuk az
allashirdetesms@yahoo.com e-mail-címre. Leadási határidő: 2016.
október 28. (18071)
MAROSVÁSÁRHELYI ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG MUNKAERŐT
ALKALMAZ. Érdeklődni a 0757-599-577-es telefonszámon.
(17988-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0740-592-229.
(18064-I)
CÉG ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁKAT vállal 10% kedvezménnyel:
háztető-szigetelést, tetőfedést Lindab lemezzel vagy javítást, cse-
répforgatást, csatorna-, hófogókészítést, hőszigetelést, festést, kapuk
és kerítések készítését, bádogosmunkát, bármilyen javítást. Tel.
0747-634-747. (56485-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET alkalmaz. Tel.  0744-403-114.
(56693)
VENDÉGLŐ Marosvásárhely főterén alkalmaz SEGÉDSZAKÁ-
CSOT. Érdeklődni a 0725-991-799-es telefonszámon vagy
transylvanianpub@gmail.com (18089)
BÚTORGYÁRTÓ KERESKEDELMI TÁRSASÁG a következő
állásokat hirdeti meg: BÚTORTERVEZŐ MÉRNÖK/TECHNI-
KUS, TERVEZŐOSZTÁLY-VEZETŐ, BELSŐÉPÍTÉSZ, ELŐ-
KÖNYVELŐ. Követelmények: kommunikációs készség,
pontosság, komolyság, számítógép-kezelési ismeretek, az AUTO-
CAD, ARCHICAD ismerete. A francia és angol nyelv ismerete
előnyt jelent. További információért hívja a 0757-590-321-es tele-
fonszámot. (18091)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(58000)
ALKALMAZUNK galvanizáló gépsort kezelő VEGYÉSZOPE-
RÁTOROKAT vagy SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT, akiket
a munkahelyen betanítunk. Tel. 0265/211-150, 7-15 óra között.
(18077)
A KREATÍV KIADÓ alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel ren-
delkező MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az 
office@kreativkiado.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Biztosít szállítást és étke-
zési jegyeket. Érdeklődni a 0744-692-873-as telefonszámon.
(18087-I)
ALKALMAZUNK HEGESZTŐT. Tel. 0766-519-187. (-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG keres tapasztalt VARRÓNŐKET
lineáris, speciális, szurfilálógépekre vagy tapasztalat nélküli SE-
GÉDMUNKÁSOKAT végtermék tisztítására, csomagolására. To-
vábbi információk a 0786-556-911-es telefonszámon. (18083)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), TEREMFŐ-
NÖKÖT, SZAKÁCSOT, PINCÉRT, BÁROST, SZOBALÁNYT.
Tel. 0722-268-866. (58817)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST. Tel. 0744-644-
026. (18100)
A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe KASSZÁSNŐT és ELADÓ-
NŐT. Tel. 0744-681-130. (18099)
RÉGI AJTÓK és ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- és HANG-
SZIGETELÉSÉT vállaljuk Németországban kifejlesztett technoló-
giával. Új és egyszerű megoldás, tiszta munka, nagytakarítást nem
igényel. Tel. 0721–255-006. (HN.-I)
ALKALMAZOK attesztáttal, B+C kategóriás jogosítvánnyal ren-
delkező SOFŐRT. Tel. 0744-511-664. (56761-I)
ALKALMAZUNK ELÁRUSÍTÓNŐKET ÉLELMISZERÜZ-
LETBE. Tel. 0745-891-451. (18097-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSNŐT és PINCÉRNŐT. Tel. 0745-
891-451. (18097-I)
BACKAMADARASI TELEPHELYŰ MŰANYAGIPARI CÉG
FÉRFI MUNKAERŐT keres többműszakos munkarendbe. Tel.
0756-464-603. (18102)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (56853-I)

BORT SZERETŐ egyént keresek,
akinek odaadnám gondozásra
nemes szőlőt termő kertemet. Tel.
0365/881-922. (56867-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalom költözött két éve
szívünkbe, nem múlik el soha,
itt marad örökre. Nem hall-
hatjuk hangod, nem foghatjuk
kezed, nem élhetünk soha
többé veled. Itt hagytál
mindent, amiért küzdöttél,
elváltál tőlünk, kiket szerettél.
A fájdalomtól most is könnyes
a szemünk, mert te gondo-
latban mindig itt vagy velünk.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk a
nyárádmagyarósi születésű
ISZLAI JENŐRE halálának 2.
évfordulóján. Nyugodjon bé-
kében! Bánatos felesége és
lánya családjával. (56696)

Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezem október 16-án a
székelysárdi születésű
JAKAB MÁRTON maros-
vásárhelyi lakosra halálának
első évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugodalma
csendes! Felesége, Bözsi.
(56745)

Vannak könnyek, amelyeket
senki sem lát, az idő elmúlhat,
mégsem száradnak fel, és
minden évben eljön az a nap,
amely számunkra fájó emlék
marad.
Szomorú szívvel emlékezünk
október 16-án a székely-
kakasdi születésű GIDÓFALVI
VILMÁRA, drága édes-
anyánkra halálának 3.
évfordulóján. Szép emlékét
megőrzi négy gyermeke és
családjuk, unokái és
családjuk. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(56796-I)

Szorongat a néma jajszó,
hangulatunk télbe hajló.
Felsikolt a sok-sok: Miért?
Lelkünk zokog valakiért.

Hinni akarjuk, hogy láttok,
odafentről ránk vigyáztok.
Vissza sosem jöhettek,
de lélekben még szerettek.

Néha-néha visszajártok,
megidéznek kusza álmok.
Szívünk jajdul felébredve…
Sohasem lesztek elfeledve!

Fájdalommal emlékezünk
BÁLINT ALBERTRE, kinek
2016. október 14-én van
halálának 20. évfordulója.
Emlékét szeretettel őrzik
lányai: Edit és Gyöngyi, vejei
és unokái: Szabolcs, Róbert
és Andris. (56806)

Ha egy könnycsepp gördül
végig az arcunkon, az azért
van, mert hiányzol nagyon.
Emléked él és élni fog, míg
szívünk a földön dobog.
Fájó szívvel emlékezünk
drága jó gyermekünkre,
SZILÁGYI ISTVÁN
SZABOLCSRA halálának 9.
évfordulóján. Emlékét őrzik
szerettei. Nyugodj békében!
(56824)

Soha el nem múló fájda-
lommal emlékezünk október
15-én BARTHA ANDRÁSRA
halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott! Fele-
sége, fia, menye és unokája.
(56752)

Hirtelen halálod megtörte
szívemet, rideg, üres nélküled
az életem. Veled együtt volt
teljes az élet, de te elmentél,
magaddal vitted minden
örömömet. A búcsú nélküli
elválás szívszorító emlékével
gondolok rád.
Szívem örök fájdalmával
emlékezem 2014. október 17-
ére, a drága jó férjemre, a
gyergyóremetei születésű
BURJÁN LAJOSRA, az
Azomureş volt dolgozójára
halálának második évfor-
dulóján. Szép emlékét örökké
bánatos szívembe zárom egy
életen át. Szomorú özvegyed,
Judit, valamint a rokonság.
(56835)

Bánatos szívvel emlékezünk e
szomorú napra, amikor
október 16-án már két éve,
hogy a szeretõ gyermek,
drága férj, gondos édesapa,
egyetlen testvér, SZÁSZ GÉZA
nyárádszentbenedeki lakos 52
évesen eltávozott szerető
családja köréből.
Fájó szívvel emlékezik szerető
felesége, Gyöngyi, drága fia,
Zolika, szomorú édesanyja,
Annus, bánatos testvére, Ilike
férjével, Tündike és családja,
Arabella és családja, anyósa,
apósa és a rokonok. (mp.)

A múltba visszanézve valami
fáj, 
valakit keresünk, aki már
nincs. 
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet,
szívünkben örök a fájdalom és
a szeretet.
Soha el nem múló szeretettel
és a hiányérzet örök küzdel-
mével emlékezünk SZABÓ
ROZÁLIA szül. Bakaity volt
matematikatanárnőre halá-
lának 2. évfordulóján. Isten
nyugtassa békében! Őt soha
el nem felejtő szerettei: férje,
lánya, fia családjukkal együtt.
(56844-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
október 17-ére, amikor 14 éve
itt hagyott bennünket a drága
jó férj, édesapa, nagyapa,
KÓBORI JÁNOS. Emlékét őrzi
felesége, Marika, fia, Csaba,
leányai, Ildikó és Anna-Mária,
azok családja, unokái: Arnold,
Andrea, Brigitta. Nyugodjál
békében! (56849)

Szívünkben mindig ott élsz,
lelkünk része vagy, óriási a
távolság, de te mégis
gondolatban velünk vagy.
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk rád,
a drága jó feleségre és
édesanyára, BALIZS DORINA
volt koronkai lakosra  október
14-én, halálának 14. évfor-
dulóján. Nyugodjál békében,
pihenésed legyen csendes!
Leányod, Carmen, férjed,
Laci. (56863)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, testvér, anyatárs, rokon
és jó szomszéd, 

özv. KOVÁCS ELLA 
szül. Mózes 

életének 78. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése október 15-én 13 órától
lesz a Jeddi úti temetőben. Nyu-
godjon békében!

A gyászoló család. (56820-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós, 

özv. KOVÁCS ELLA 
szül. Mózes 

életének 78. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése október 15-én 13 órától
lesz a Jeddi úti temetőben. Nyu-
godjon békében! 

Búcsúzik tőle fia, Levente 
és menye, Mari. (56820-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, 

özv. KOVÁCS ELLA 
szül. Mózes 

életének 78. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése október 15-én 13 órától
lesz a Jeddi úti temetőben. Nyu-
godjon békében! 

Búcsúzik tőle leánya, Andrea,
veje, Laci és szeretett unokái:

Tamás és Tímea. (56820-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, 

özv. KOVÁCS ELLA 
szül. Mózes 

életének 78. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése október 15-én 13 órától
lesz a Jeddi úti temetőben. Nyu-
godjon békében! 

Búcsúzik tőle fia, Zsolt 
és menye, Jutka és szeretett

unokája, Vivien. (56820-I)

Megrendülve, mély fájdalommal
tudatjuk mindazokkal, akik sze-
rették, ismerték és tisztelték,
hogy a drága jó férj, szerető és
gondoskodó édesapa, nagyapa,
após, testvér, rokon, barát és is-
merős, a lelkiismeretes családor-
vos, 

dr. PAIZS ELEMÉR
főorvos

életének 78., házasságának 48.
évében váratlanul megtért Te-
remtő Urához.
Földi maradványait október 15-
én délben 12 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temetőben,
római katolikus szertartás sze-
rint. 

A gyászoló család. (56852-I)

„Amikor Isten látta, 
hogy az út túl hosszú,
a domb túl meredek,
a légzés túl nehéz lett,
átölelt és mondta: gyere haza.”
Nyugodjál békében, kedves 
dr. PAIZS bácsi! 

Szeretettel emlékezik rád 
a Szilágyi család. (56857-I)

„Tudom, hogy annyira akartam
élni, a betegséget legyőzni. Bú-
csúztam volna tőletek, de erőm
nem engedett, így búcsú nélkül
szívetekben tovább élhetek. Al-
szom mélyen zúgó lomb alatt, ó,
ne zavarjátok meg édes álmo-
mat. Boruljatok a síromra csen-
desen, legyetek nyugodtak, már
nem fáj semmi sem.”
Búcsúzom drága húgomtól, 

BĂCILĂ ANNÁTÓL 
szül. Bordi. 

Gyászoló nővéred, Jutka 
és családja. (56855-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagytata, dédtata, testvér, rokon
és jó szomszéd,

SZÉKELY IMRE
a CFR volt dolgozója

életének 83. évében, október 13-
án, türelemmel viselt, rövid szen-
vedés után csendesen meg-
pihent. Drága szerettünk teme-
tése 2016. október 15-én, szom-
baton 13 órakor lesz a
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

Búcsúznak tőle: bánatos 
felesége, fia, Imre, lányai, Jutka

és Enikő családjukkal együtt. 
(-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Máthé János kollégánknak
felejthetetlen FELESÉGE
elhunyta alkalmából. Volt
osztálytársaid és a BRD
nyugdíjasai. (56815)

Mély együttérzéssel osztozom
a család fájdalmában dr.
PAIZS ELEMÉR főorvos, a
nagyrabecsült ember és
nemes lelkű orvos elhunyta
alkalmából. Isten nyugosz-
talja! Dr. Szakács Zsófia.
(56846-I)

Együttérzésünket fejezzük ki
dr. Paizs Csaba kollégánknak
ÉDESAPJA elhunyta okozta
fájdalmában. Őszinte rész-
vétünk a gyászoló családnak.
A BBTE Magyar Kémia és
Vegyészmérnöki Intézete.
(Sz.-I)

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki
Borsos Réka kolléganőnknek
szeretett ÉDESAPJA elvesz-
tése okozta fájdalmában. A
Gedeon Richter Románia Rt.
termékfejlesztési igazgatóságá-
nak munkaközössége. (-I)

Mély együttérzésünket fejez-
zük ki kolléganőnknek,
Borsos Rékának ezekben a
nehéz percekben, szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Őszinte
részvétünk a gyászoló család-
nak. A Gedeon Richter Románia
Rt. munkaközössége. (sz.-I)

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki a PAIZS
családnak a szeretett FÉRJ
elvesztése miatt érzett fáj-
dalmukban. A Czimbalmos
család. (-)
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Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben!
Nem akartál csonkán élni, csak épen!
Már egy éve, hogy nincs közöttünk a
drága jó férj, édesapa, nagyapa és
após, a marosugrai  SZABÓ
ANDRÁS.
Aki ismerte és szerette, gondoljon rá
kegyelettel. 
Szerettei. (56810-I)

Megtört szívvel emlékezünk október
14-ére. Három éve hagyott itt minket
a legjobb feleség, édesanya és
nagymama, SZÖVÉRFI ERZSÉBET
szül. NAGY ERZSÉBET. Azóta búsan
telnek napjaink és éjjeleink, és nem
találjuk helyünket ebben az idegen
világban. 
Szerettei. (56808)

Lehajtott fejjel, könnyes szemmel
emlékezem drága élettársamra, a
deményházi születésű id. SIKLÓDI
KÁROLYRA halálának első
évfordulóján. Bennem él és élni fog
életem végéig az őszinte, szív-lélek
emberi arcod és az együtt töltött 22 év
emléke. Áldott emléked őrzöm a
szívemben, amíg csak élek. Nyugodj
békében! 
Márti. (56568)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk BÉRES JÓZSEFRE
halálának 20. évfordulóján. Felesége,
Viorica, két leánya, Anna és Angéla,
unokái, Katalin, Levente, Andrea,
valamint veje, László.
Csendes nyugalma fölött őrködni fog
sírig tartó szeretetünk. (56851)
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A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri 

Hivatal 
versenyvizsgát hirdet 

megüresedett, I. besorolású,
főfokozatú felügyelői állások

betöltésére a Gazdasági Igazgatóság
koncesszióba adással, eladással,
bérbeadással, szerződések betar-
tatásával foglalkozó osztályára.
Az írásbeli vizsgát a polgármesteri

hivatal Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyén tartják 2016. november 15-
én 10 órakor. 

A beiratkozási dossziékat jelen hir-
detésnek a Hivatalos Közlöny III.
részében való megjelenésétől számított
20 napon belül lehet benyújtani a hi-
vatal székhelyén, a 87-es irodában, és
tartalmazniuk kell azokat az iratokat,
amelyeket a 2008. évi 611-es kormány-
határozat 49. cikkelye 1-es bekezdése
és a 2013. évi 192-es rendelet 2. cikke-
lye ír elő. 

A részvételi feltételek, a
beiratkozáshoz szükséges iratok és a
könyvészet listája a székhelyen, illetve
a www.tirgumures.ro weboldalon
tanulmányozható. 

Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330
telefonszám 110-es mellékállomásán,
naponta 8–14 óra között.

Dr. Dorin Florea polgármester

Európai bölények érkeztek 
Szlovákiából 

a marosvásárhelyi állatkertbe
A marosvásárhelyi állatkert ismét új állatokkal

gazdagodott a héten. A madagaszkári állatok és a híres arapa-
pagáj után két bölény is érkezett. A három és fél éves hím ál-
latot és a szinte kétéves nőstényt adományba kapta a város. A
bölényeket Kassáról különleges járművel szállították
Marosvásárhelyre, meg lehet tekinteni őket a számukra beren-
dezett szálláshelyen. A bölények jól bírták az utat, könnyen al-
kalmazkodtak az új környezethez és várják a látogatókat. A
bölény a legsúlyosabb szárazföldi vadállat Európában. 1997-
ben kihalófélben lévő fajnak nyilvánították. Erdélyben az
utolsó vadon élő példány 1790-ben múlt ki. 

A somostetői állatkert naponta 9-18 óra között látogatható. 
A polgármesteri hivatal közkapcsolati osztálya 

Kiszállítás hétfőtől péntekig 8-15 óra között. 50 lej felett a kiszállítás ingyenes!
Minden kedden és pénteken friss baromfihúst kapunk Magyarországról! 

Legjobb árak a városban!
Friss egész csirkecomb 7,49 lej/kg, friss felső csirkecomb 7,95 lej/kg, 

friss alsó csirkecomb 7,95 lej/kg,
friss farhátas csirkecomb 5,49 lej/kg, friss csontos csirkemell 11,95 lej/kg, friss csirkemáj 7,95 lej/kg,

friss csirkeszárny csak 6,95 lej/kg, friss csirkefarhát 1,89 lej kg.
Tipp:

Pampers Giant Pack pelenka különböző méretben csak 64,90 lej!
Compact nedves törlőkendő (100 darabos) csak 8,49 lej.

Rejoice sampon minden hajtípusra (200 ml) 3,19 lej. 
Elkos német borotvahab (300 ml) 5,95 lej.

Bref folyékony WC-tisztító szer (750 ml) 5,75 lej.
Kinley gyömbérízű szénsavas üdítőital (1,75 l) csak 2,95 lej, Piroska gyümölcsszörp (0,7 l) 8,95 lej. 

Florin margarin (500 g) 2,95 lej. 
Nádudvari kefir 3% és joghurt (330 g) 1,59 lej. 

Őrölt diót helyettesítő Paco keverék édesítőszerrel (250 g) 1,49 lej. 
Haas pudingpor (csokoládés és epres ízű, 44 g) csak 0,79 lej.  
Haas vaníliacukor (8 g) és sütőpor (12 g)  csak 0,19 lej. 

Belvita jó reggelt keksz (50 g) 0,89 lej.
Bonbonetti francia drazsé (banános, kávés és gyümölcsös ízű, 70 g) csak 1,95 lej. 

Edeka csokoládé (mogyorós-mazsolás, 100 g) 2,19 lej. 
Menü készétel, 400 g (Lencsefőzelék kolbásszal/ Húsgombócok paradicsommártásban) 3,95 lej. 

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

A helyi rendőrség építkezést felügyelő, az utcai plakátolást, valamint a kereskedelmi és a környezetvédelmi
tevékenységet ellenőrző testületének tevékenysége 2016. szeptember 19. és október 10. között 

Szeptember 19–október 10. között a helyi
rendőrség 105 alkalommal ellenőrizte a piacok
és az iskolák területén működő élelmiszerter-
mékeket forgalmazó bódékat.  

Megállapították, hogy hét kereskedelmi
egység engedély nélkül működött, két
kereskedő pedig nem függesztette ki az árakat,
másik kettő pedig nem tudta igazolni a forga-
lomba hozott áruk származási helyét, emiatt a
12/1990-es törvény értelmében összesen 12.400
lejre büntették meg őket. 

Ugyanakkor három mezőgazdasági terméket
forgalmazó magánszemélyt 300 lejre büntettek,
mert nem tartották be a 145/2013-as törvény 14.
cikkelye 3. alpontjában foglaltakat, azaz nem
címkézték fel a forgalmazott javakat. 

Az építkezést és utcai plakátolást felügyelő
rendőrök 42 marosvásárhelyi építőtelepet
ellenőriztek, hétnél építkezési engedély nélkül
dolgoztak. Az 50/1991R törvény alapján a
beruházókat, befektetőket és a munkálatok
kivitelezőit összesen 9000 lejre büntették meg,
és elrendelték a munkálatok felfüggesztését a

szükséges engedélyek beszerzésééig. Az egyik
személyt, aki a hőközpontjának szánt helyiséget
bővítette engedély nélkül, 3000 lejre büntették. 

Az említett időszakban az 50/1991R törvény
24. cikkelyének b. alpontja értelmében bűnügyi
eljárást kezdeményeztek egy magánszemély
ellen, aki, miután felszólították, hogy állítsa le
az illegális építkezést, folytatta lakásának
manzárdosítását. 

A környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó
rendőrök 18 ellenőrzést tartottak, tíz alkalom-
mal a lakosság bejelentése nyomán. A
20/2008M helyi tanácsi határozat előírásának be
nem tartásáért három esetben büntettek össze-
sen 1100 lej értékben. 

Az egyik esetben a korábban említett tanácsi
határozat 14. cikkelyének előírásai alapján 500
lejre büntették K. Z. A.-t, mivel 15 sertést
tenyésztett a közeli lakások ablakától, ajtajától
mindössze 10 méterre elhelyezett ólban. 

Valentin-Constantin Bretfelean, 
a Marosvásárhelyi Rendőrség 

ügyvezető igazgatója 


