
A megye hét övezete közül
hatra már megkötötte a
Maros Megyei Tanács a hóel-
takarításra vonatkozó négyé-
ves keretszerződést, így
remélhetőleg nem éri majd
felkészületlenül a hatóságo-
kat az első hó. 

Tavaly, bár november közepén
köszöntött be az igazi tél, mégis
látszólag mindenkit váratlanul ért.
A vulkanizálóműhelyek előtt hosz-
szú sorok kígyóztak, a gépkocsive-
zetők már havas utakon indultak el,
hogy télire cseréljék a nyári gumi-
abroncsokat. Ugyanakkor tavaly
novemberben a megye hét övezeté-
ből csupán öt, Szászrégen, Vámos-

gálfalva, Mezősályi, Nyárádsze-
reda, Gernyeszeg és környékük ese-
tében volt biztosítva a hóeltakarítás.
A Marosszentkirály és Segesvár
övezetéhez tartozó megyei utakon
erre egyetlen szolgáltató sem tett
ajánlatot, ezért itt hetekig nem volt
megoldva a hóeltakarítás. 

Idén jelentősen jobb a helyzet, a
megyei önkormányzat idejében fel-

készült a télre. Márton Katalin, a
Maros Megyei Tanács útügyi osz-
tályának vezetője lapunknak el-
mondta, idén a hétből hat övezet,
azaz a segesvárin kívül mindenik
zóna le van fedve, már februárban
megkötötték a négy évre szóló ke-
retszerződéseket. A segesvári öve-
zetre is folyamatban van az eljárás

Egyedi kezdeményezés 
Bál a művészetek 

szentélyében 
November 7-én először lesz nyilvános – a TVR által
élőben közvetített – jótékonysági bál a Kultúrpalo-
tában, amely a szervezők szerint a bécsi nagy biro-
dalmi bálok hangulatát idézi. Erről tartott tegnap
reggel sajtótájékoztatót Cristina Manoilă, a főszer-
vező Mercur Egyesület képviselője, Vasile Cazan, a
Marosvásárhelyi Filharmónia igazgatója, Soós Zol-
tán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója, Gáspárik
Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazga-
tója, Cora Fodor és Şulea Ioan művészettörténé-
szek, illetve Ovidiu Maior szervező. 

Cristina Manoilă röviden ismertette a november 7-én
18.30-kor kezdődő rendezvény programját. Elmondta, az is
különleges lesz, hogy a Kultúrpalota nagytermében lefedik a
székeket, így gyakorlatilag a táncparkett a jelenlegi színpad
szintjén lesz. Részt vesz a Dance Art sporttáncegyesület is,
amely három korcsoportbeli együttesével, 60 táncossal többek
között bécsi keringőt, polkát fog bemutatni. A bál három rész-
ből áll. A vendégeket a Kultúrpalota előterében 18.30-kor
pezsgővel várják, majd 19 órakor kezdődik a műsor, amelyet 30
perces szünettel szakítanak meg, akkor az előtérben borozni, 

Újabb hátraarc?
A családi adózás már elvetélt tervezete után a tár-

sadalombiztosítási járulékoknak a munkavállalókra
való áthárítását illetően is visszakozhat a kormány. A
forró őszt és telet így sem fogják megúszni.

Szerdán a tb-járulékok munkavállalókra való áthá-
rítása ellen már több ezren vonultak utcára, és mától
folytatják az üggyel kapcsolatos tárgyalásokat a kor-
mány és az egyik szakszervezeti szövetség képviselői.
Előzetesen még ment a keménykedés a kormányfő és
pártvezére részéről, hogy márpedig ők meg nem hát-
rálnak, de nem ez lenne az első eset. Most megkapták
a lehetőséget az elegáns visszavonulásra, és mindenki
jobban járna, ha élnének is vele, mert az eddigi jelek
alapján ez a terv nem egy átgondolt adóreform. Inkább
az eltúlzott választási ígéretek kozmetikázására szol-
gál, ám épp olyan robbanásveszélyes, mint egy meg-
gondolatlanul tűzbe hajított dezodoros flakon.

E járulékrendszer átalakításával a kormánypártok
törzsszavazói rétegének – amely aligha van tisztában
a bruttó és a nettó bér közti különbséggel, illetve a je-
lenleg a munkáltatót és a munkavállalót terhelő járu-
lékok megoszlásával – be lehetne mesélni, hogy ők
voltaképp megkapták papíron a beígért béremeléseket.

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
(Folytatás a 3. oldalon)
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Csaknem az egész
országra kiterjedő
adócsalás ügyében
nyomoznak
Az Országos Rendőr-főkapitányság
(IGPR) gazdasági bűncselekményeket
kivizsgáló osztálya csütörtökön 53
házkutatást tartott Bukarestben és 22
megyében egy 29 millió eurós adócsa-
lási ügy miatt.
____________3.
Látogathatóvá 
teszik a Colosseum
nézőterének 
legfelső szintjeit
A hetvenes évektől nem volt látogat-
ható a Colosseum két legfelső, vagyis
4. és 5. emelete, amelyeket biztonsági
okokból zártak le. November elsejétől
előzetes foglalással, idegenvezetéssel
lesznek ismét látogathatók 25 fős cso-
portokban. 
____________6.
Emlékirat 
az embertelenség
korából
Schwartz Lázár marosvásárhelyi
ügyvéd volt, a harmincas években vá-
rosunkban telepedett le, és itt tevé-
kenykedett a hetvenes évek végéig,
amikor felesége halála után leányához
költözött Kolozsvárra. Az alábbi em-
lékiratrészletet 1980-ban vetette pa-
pírra, több sűrűn gépelt oldalt hagyott
az utókorra, és küldött el egy Izrael-
ben élő történésznek. 
____________15.
Koatit 
kereszteltek
Capoeira Igazú – ez lett a neve a ma-
rosvásárhelyi állatkert legkisebb ormá-
nyos medvéjének. Az idén április
15-én született kis koati keresztelőjét
október 4-én, az állatok világnapján
tartották. 
____________17.

A napokban már havas esőre is lehet számítani a meteorológiai előrejelzések szerint Fotó: Nagy Tibor (archív)

Négyéves keretszerződések hóeltakarításra

Felkészültek a télre



Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 2. ligás bajnokság 11. fordulójában: Mioveni CS – Marosvásárhelyi ASA (hétfő, 17.30 óra).
A 3. liga V. csoportjának 7. fordulójában: Kudzsiri Metalurgistul – Szászrégeni Avântul (ma, 15 óra). A Radnót SK áll.
A 4. ligás Maros megyei bajnokság 7. fordulójának műsora: Marosludas – Marosvásárhelyi MSE, Nagysármás – Náznánfalva, Maros-
vásárhelyi Gaz Metan – Kutyfalva, Nyárádszereda – Szováta, Marosoroszfalu – Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor, Nyárádtő – Ákosfalva,
Mezőméhes – Dános. A Marosvásárhelyi Atletic áll.
KOSÁRLABDA. A férfikosárlabda Nemzeti Liga 1. fordulójában: Galaci Phoenix – Marosvásárhelyi Maros KK (vasárnap, 18 óra).
A női Nemzeti Liga 2. fordulójában, szombaton 17 órai kezdettel, a ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi Sirius – Alexandria CSBT.
KÉZILABDA. A férfi A osztályú bajnokság B csoportjának 4. fordulójában: Segesvári CNE – Temesvári Universitar Politehnica (ma 18
órától, a helyi sportcsarnokban).
A női A osztályú bajnokság 3. fordulójában: Temesvári CSU – Marosvásárhelyi Olimpic (szombat, 11 óra), Marosvásárhelyi Mureşul –
Dacia 2012 Mioveni.

Október 6-ára emlékeznek
A marosvásárhelyi RMDSZ ma, 6-án 16 órától koszorúzás-
sal egybekötött főhajtással emlékezik a Postaréten a 168
évvel ezelőtt kivégzett 13 aradi vértanúra. Erre az alka-
lomra beszédíró pályázatot hirdettek középiskolások és
egyetemisták számára. A legjobb három beszéd szerzőit
budapesti kirándulással díjazzák, amit az 1956-os forrada-
lom emlékünnepségére szerveznek.

A holokauszt romániai emléknapja
Október 9-én, hétfőn délelőtt 11 órakor a marosvásárhelyi
Călăraşilor utcai Holokauszt-emlékműnél a prefektúra a
marosvásárhelyi zsidó hitközséggel közösen ünnepélyes
megemlékezést tart a holokauszt romániai emléknapja al-
kalmából.

Élelmiszeripari termékek vására
Romániában első alkalommal ünneplik meg október 10-én
a hazai élelmiszeripari termékek napját. Ez alkalomból a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium és a
Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság szervezésé-
ben, a prefektúra, a megyei tanács és a polgármesteri hi-
vatal együttműködésével jövő kedden délelőtt 10 órakor
élelmiszeripari termékek vására nyílik a megyeszékhelyen,
a Rózsák terén.

Gyermek-Gyöngykoszorú 
Csittszentivánon

Az EMKE marosvásárhelyi szervezete, a Csittszentiváni
Fejlesztési Egyesület és a Bandi Dezső Kulturális Egyesü-
let szervezésében október 7-én 10 órától zajlik a XIII. Gyer-
mek-Gyöngykoszorú találkozó. A rendezvényen kis-
iskolás és óvodás csoportok vesznek részt, akik hagyomá-
nyos népi gyermekjátékokat mutatnak be. A találkozó fel-
vonulással kezdődik, a csoportok bemutatkozása után
gyermektáncház lesz, oktatók Fazakas János és Szabó
Enikő.

Élő rózsafüzér 
A Máltai Szeretetszolgálat marosvásárhelyi zarándoklatot
szervez. A híveket október 7-én 8 órára a marosvásárhelyi
(remeteszegi) Szent Család-templomba várják, innen indul-
nak, hogy élő rózsafüzérként „körbeimádkozzák” Maros-
vásárhelyt. A zarándoklatot a város és a keresztény világ
jobbá tételéért, valamint a katolikus iskoláért ajánlják fel. 

Rókaveszettség elleni kampány
Országos program keretében október folyamán a rókapo-
puláció veszettség elleni immunizálását végzik Maros me-
gyében is. Az oltóanyagot tartalmazó csalikat a települések
környékén, erdőkben, rókalyukak közelében helyezik el va-
dászok és szakemberek segítségével. A nehezen megkö-
zelíthető hegyvidéken repülőből szórják ki a csalit –
tájékoztatott dr. Kincses Sándor, a megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság igazgatója.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma BRÚNÓ, RENÁTA,
holnap AMÁLIA napja.
AMÁLIA: az Amal- kezdetű
germán női nevek becézéséből
önállósult. Jelentése az Amal
gót királyi családra utal. 

6., péntek
A Nap kel 

7 óra 26 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 53 perckor. 
Az év 279. napja, 
hátravan 86 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. október 5.

1 EUR 4,5782

1 USD 3,8904

100 HUF 1,4701

1 g ARANY 159,8628

IDŐJÁRÁS
Esős idő

Hőmérséklet:

max. 130C
min. 40C

Megyei hírek

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra hétfőnként kerül sor
17 órától kisiskolások (5-10 év), 18 órától óvodások (2-4
év) számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ, Forrada-
lom utca 8. szám. Cserecipő szükséges. 

Idősek világnapja
A Diakónia Keresztyén Alapítvány marosvásárhelyi fiók-
szervezete és a Pro Christo et Ecclesia Egyesület október
10-én, kedden délelőtt 10 órától idősek napi rendezvényt
szervez a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi
Ház Szent Mihály-termében. Áhítatot tart Ötvös József ny.
vártemplomi lelkész, köszöntőt mond Halmen István igaz-
gató. A jó hangulatról és a szórakozásról Csath Olga és
Gábor táncosok, Siklódi István népdalénekes és Ábrám
Tibor nótaénekes gondoskodik. Műsorvezető Ábrám
Noémi. A rendezvényt követően a Timko Kft. jóvoltából
szeretetvendégségre kerül sor.

Kirándulás 
Az Erdélyi Magyar Baloldal október 14-én kirándulást
szervez Torockóra, Torockószentgyörgyre és Nagy-
enyedre, ahol borpince-látogatás is lesz. Jelentkezni októ-
ber 11-ig lehet a Dózsa György utca 9. szám alatti, első
emeleti székhelyen. Érdeklődni a 0744-928-299-es tele-
fonszámon 9-11 óra között. 

Szabadidős foglalkozás 
a Tálentum Alapítványnál 
Változatos tevékenységekkel várják a 4-15 éves óvodás
és iskolás gyerekeket. Az óvodásokat zenés-táncos fej-
lesztő játékokra, rajzoló-festegető kreatív művészkedésre,
barkácsolásra, a játékkuckó pedig szerepjátékra, gyer-
mektornára hívja őket. A Törpingáló Klubban az iskolások
ismerkedhetnek meg különféle grafikai, festészeti és
szobrászati technikákkal, kísérletezhetnek különböző
anyagokkal, színekkel és formákkal. Lesz ritmikus torna,
moderntánc-oktatás is. Érdeklődni a 0740-428-799-es 
telefonszámon vagy személyesen az alapítvány Marosvá-
sárhely, Vihar (Furtunei) utca 13. szám alatti székhelyén
(az oroszpiac mellett).

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

Megnyerte a Galacon rendezett
mérkőzést az új női kosárlabda-baj-
nokság első fordulójában a Marosvá-
sárhelyi UPM Sirius. Az eredmény
kellemes meglepetés azok után, hogy
a tavalyi bajnokságban igencsak sze-
rényen szerepelt a csapat. Igaz, a keret
jelentősen megerősödött, de a kupa
nyitófordulójában elszenvedett kettős
vereség, illetve a keretet sújtó sérülés-
hullám (Radovićot és Radut műteni
kellett, Gál Emesének a bokája sérült
meg) nem sok jót ígért a nyitányra.

Az alaprotációhoz tartozó említett
játékosok nélkül is, az alig hét kosarast
használó csapat nem csupán helytállt,
de a második félidőben meg is fordí-
totta a meccset, amelyen addig a ház-
igazdák álltak vezetésre.

A statisztikai adatok azt mutatják,
hogy a galaciakat nem igazán enged-
ték a palánk közelébe, így azok sokat
próbálkoztak kívülről, ám alig 23%-os
hatásfokkal. Ugyanakkor a marosvá-
sárhelyiek abszolút számban kevesebb

hárompontos kosarat szereztek, de ezt
41%-os eredményességgel tették.
Ugyanakkor a palánk alól nyolccal
több kosarat szereztek a Sirius játéko-
sai, mint az ellenfél, és 15-tel (48-33)
több lepattanót szereztek.

Amiben biztosan van mit javulniuk
a marosvásárhelyi játékosoknak, az a
labdabiztosság, hisz kétszer annyi labdát
adtak el (16-8), mint a házigazdák, sze-
rencsére ezen a meccsen nem ez volt a

döntő tényező. Angel Robinson teljesít-
ménye ezúttal is kiemelkedett a többiek
közül. 40 percet tartózkodott a pályán,
7-11-es dobómutatóval mezőnyből és
12 lepattanóval, valamint 7 assziszttal.

Nincs sok idő azonban az ünnep-
lésre, hisz szombaton máris a második
fordulót rendezik. 17 órai kezdettel az
UPM Sirius azt az Alexandriát fogadja
a ligeti sportcsarnokban, amelytől a
kupában két vereséget szenvedett.

Győzelemmel kezdett a bajnokságban a Sirius

23 millió lejes beruházás 
Két klinika energetikai korszerűsítésére pályázik a megye
A Maros Megyei Tanács benyújtotta a pályáza-
tot, amivel európai uniós alapokat hívnának le
a Regionális Operatív Program keretében a
Maros Megyei Kórházhoz tartozó onkológiai kli-
nika, illetve tüdőklinika energetikai korszerűsí-
tésére. A két beruházás összértéke több mint 23
millió lej. 

A Maros Megyei Tanács sajtóirodájának a közleménye
szerint a két épület igencsak megérett már a korszerűsí-
tésre, az onkológiai klinika 1954-ben épült, a tüdőklinika
pedig 1904-ben, és jelenleg mindkét épület igen rossz ál-
lapotban van. A felújításhoz jelentős összegekre van szük-
ség, és ezek hiányában az évek során nem sikerült átfogó
korszerűsítést végezni a két épületen. 

Amennyiben elnyerik a finanszírozást, a következő
munkálatokat végzik el: a külső falak hőszigetelése, a meg-
rongálódott felületek helyreállítása, az ajtók és ablakok cse-
réje, a mozgássérültek közlekedését segítő feljáró építése
a főbejárathoz, illetve lift létesítése a lépcsőházban, amely
lehetővé teszi, hogy a mozgássérültek is eljuthassanak az
épület minden emeletére, továbbá egy speciális mellékhe-
lyiséget is kialakítanak számukra. Mindemellett felújítják
a meglévő mellékhelységeket, korszerűsítik a villanyháló-
zatot, fotovoltaikus paneleket, hőpumpákat, napkollekto-
rokat szerelnek és kicserélik a meglévő hőközpontokat. 

Ezáltal javulnak a körülmények, illetve a két kórház
energiafogyasztásának legalább 10 százaléka megújuló
energiaforrásokból származik majd. (menyhárt)

Képzés kezdő női vállalkozóknak
A Maros megyei RMDSZ Nőszervezete, a Commu-

nitas Alapitvány és a HIFA Románia szervezésében
kerül sor a Merj vállalkozni! című kétnapos képzésre
október 14–15-én Gernyeszegen, a Fehér Ló panzió-
ban.

A résztvevők cégalapításról, marketingről, üzletiterv-
készítésről, gazdasági fejlesztési programokról, munka-

erő-alkalmazásról, a nők szerepéről a gazdasági életben,
valamint jó példákról hallhatnak előadásokat, tanulhat-
nak.  A képzésre minden vállalkozó kedvű nő jelentkezé-
sét várják.

A helyek száma korlátozott, ezért figyelembe veszik a
jelentkezési sorrendet. Jelentkezni október 10-ig lehet a
0722-669-921-es telefonszámon.

2, 12, 31, 10, 29 + 6 NOROC PLUS: 6 5 2 0 2 6 

24, 30, 36, 3, 34, 9 SUPER NOROC: 4 2 3 2 1 4

30, 6, 17, 41, 4, 28 NOROC: 0 9 3 7 0 7 2

Bálint Zsombor Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 1. forduló: Galaci Phoenix – Marosvásárhelyi

UPM Sirius 54:65 (14-14, 19-16, 11-17, 10-18)
Galac, Dunărea csarnok. Vezette: Andrei Bădilă (Bukarest), Claudia Telcian

(Bukarest), Alexandru Sandu (Jászvásár). Ellenőr: Valerian Ioan (Târgovişte).
Phoenix: Džombeta 21 pont (3), Dumitrache 15 (3), Dillard 9, Crăciun 5, King

3, Killpatrick 1, Stan, Cristea.
UPM Sirius: Robinson 17 pont, Mitov 15 (3), Williams 10, Lawrence 8, Mészá-

ros 7, A. Pop 5 (1), Beldian 3 (1).

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Liga 1. fordulójának eredményei: Temesvári SCM

– Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 64:82, Galaci Phoenix – Marosvásárhelyi UPM Si-
rius 54:65, Aradi ICIM – Brassói Olimpia 80:94, CSBT Alexandria – Gyulafe-
hérvári CSU 88:48. A Kolozsvári U – Szatmárnémeti CSM mérkőzés lapzárta
után fejeződött be.



Az EU-nak hozzá kell járulnia a
többség és kisebbség közötti pár-
beszéd beindításához – ezt
mondta csütörtökön Sógor Csaba
az Európai Parlamentben. Az
RMDSZ-es politikus szerint bár
nagyon helyesen az EU mindig el-
ítéli a területén kívüli jogsértése-
ket, a saját területén belüli
emberi jogi és kisebbségvédelmi
problémákról is tudomást kellene
vennie. 

Az október 2-5. közti strasbourgi ple-
náris munkahéten több ízben kerültek
napirendre a többség és kisebbség vi-
szonyrendszerét érintő kérdések az Eu-
rópai Parlamentben. A témát illetően a
katalán népszavazás körül kialakult
helyzet hozta felszínre a legtöbb megol-
datlan kérdést. Szintén ezen a munkahé-
ten az Európai Néppárt vendégül látta
Ludovic Orbant, a román Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL) elnökét a Parlamentben,
aki arról beszélt, hogy Románia példaér-
tékűen biztosítja az országban a kisebb-
ségi jogokat, továbbá nincsenek

problémák Romániában a többség és ki-
sebbség vonatkozásában.

Mindezek mellett október 5-én, csü-
törtökön az emberi jogok, a demokrácia
és a jogállamiság megsértését érintő
unión kívüli ügyekről is vitáztak a kép-
viselők. Ennek részeként szó volt a Krím
félsziget helyzetéről, a krími tatár veze-
tőkkel és újságírókkal szembeni közel-
múltbeli bírósági ítéletekről, amelyek
egyértelműen azt igazolják, hogy az
igazságszolgáltatási rendszer kezd poli-
tikai eszközzé válni a Krím félszigeten
azokkal szemben, akik ellenzik az orosz
megszállást. 

Sógor Csaba a börtönbüntetésre ítélt
krími tatár vezetők helyzete kapcsán
olyan alapvető problémákra mutatott rá,
amelyek nem csupán az unión kívül, de
annak határain belül is léteznek. „Ami a
Krímben történik ezekben a hónapokban
és években, az jól példázza, hogy milyen
retorziókra számíthat egy nemzeti ki-
sebbség, ha a politikai hatalom birtokosa
ellenségesnek minősíti. Szerencsére ma
már a Krímben alkalmazott módszerek

elképzelhetetlenek lennének az Európai
Unióban. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy a nemzeti kisebbségek maradékta-
lanul elégedettek a helyzetükkel az EU-
ban” – mondta. Az RMDSZ-es
politikus arra hívta fel a plénum figyel-
mét, hogy egyre inkább egyértelmű a
nemzeti vagy nyelvi kisebbségeknek az
az igénye, hogy speciális helyzetükkel
az uniós intézményeknek foglalkozniuk
kellene.

Az erdélyi képviselő szerint a katalán
eset megmutatta: nem elég csak akkor
párbeszédre hívni az érintett feleket,
amikor már elmérgesedett a többség és
kisebbség viszonya. „Hasznosabb lenne,
ha a párbeszéd még azelőtt létrejönne,
hogy az álláspontok megmerevednek, és
így a problémák szőnyeg alá söprése az
egész EU-ra kiható következményekkel
járna” – nyomatékosított a képviselő, aki
szerint éppen ezért veszélyesek a román
politikai vezetők azon állításai, amelyek
feszültségektől mentes román–magyar
viszonyrendszer képét festik le Brüsszel-
ben. (közlemény)
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Beomlott a lupényi bánya 
egyik csarnoka

Mentőalakulatokkal keresnek három bányászt a Zsil-
völgyén, egyik lupényi bánya föld alatti részében.
Fabius Kiszely, Hunyad megye prefektusa arról tá-
jékoztatta az Agerpres hírügynökséget, hogy a lupé-
nyi bánya egyik föld alatti csarnoka egy helyen
beomlott, és három bányász nem válaszol a hívásra.
Az omlás az első információk szerint 10 méteres
hosszúságú részen történt. (Agerpres)

Feltételesen szabadlábon Nagy
Zsolt volt távközlési miniszter

Az Ilfov megyei törvényszék szerdán alaptalannak
minősítette és elutasította az Országos Korrupcióel-
lenes Ügyészség által az alapfokú döntés ellen be-
nyújtott óvást, és jogerősen jóváhagyta Nagy Zsolt
szabadlábra helyezését. A döntés értelmében a volt
távközlési miniszternek 2020. január 26-áig jelent-
keznie kell az illetékes Ilfov megyei hatóságoknál az
általuk megszabott rendszerességgel, fogadnia kell
a felügyeletével megbízott személy látogatásait, elő-
zetesen be kell jelentenie az esetleges lakcímválto-
zásokat, értesítenie kell a hatóságokat, ha öt napnál
hosszabb időre utazik el és ha munkahelyet vált,
ugyanakkor tájékoztatnia kell őket megélhetési for-
rásairól is. Nagy Zsoltot 2015 januárjában ítélték
négy év szabadságvesztésre a stratégiai privatizá-
ciók ügyében. Nemzetközi bűnszövetkezet támoga-
tásával és titkos információk kiadásával vádolták.
Két évet és kilenc hónapot töltött le büntetéséből.
(Agerpres)

Afganisztáni csapatnövelést kért
az USA

Körülbelül ezerfős afganisztáni csapatnövelésre
kérte az Egyesült Államok a NATO többi tagországát
– közölte Kay Bailey Hutchison amerikai NATO-
nagykövet csütörtökön. Washington nemrég jelen-
tette be, hogy az Afganisztánban állomásozó
nemzetközi erők támogatására több mint háromezer
további amerikai katonát vezényelnek a dél-ázsiai
országba, és a nagykövet csütörtökön Brüsszelben
elmondta, hogy emellé mintegy ezerfős csapaterő-
sítést várnak a NATO-szövetségesektől. Kay Bailey
Hutchison hozzátette, nagyjából két hét múlva fogják
tudni megmondani, hogy pontosan milyen támoga-
tásra van szüksége az amerikai haderőnek. Afga-
nisztánban jelenleg mintegy 11 ezer amerikai katona
teljesít szolgálatot, a többi szövetséges ország pedig
ötezer katonát állomásoztat az országban a NATO-
misszió keretében. (MTI)

Molotov-koktélokat találtak 
Párizsban

„Kezdetleges gyújtószerkezettel” ellátott benzines-
palackokat találtak csütörtökön a Lafarge svájci-fran-
cia építőipari vállalat egyik teherautója alatt Párizs
egyik külvárosi kerületében – közölték rendőrségi
források. A szerkezetet a helyszínre érkező tűzsze-
részek hatástalanították. Az ügyben nem a párizsi
ügyészség terrorelhárítási részlege, hanem a bűn-
ügyi rendőrség indított nyomozást, miután a nyomo-
zók feltételezése szerint nem terrortámadásról van
szó. A múlt hét végén egy gázpalackokból készített
robbanószerkezet találtak egy párizsi lakóház lép-
csőházában, az ügyben hat embert, köztük két radi-
kális iszlamistát őrizetbe vettek. (MTI)

Azonban a politikusok összes nyilatkozata ellenére a
kormánynak semmilyen eszköz nincs a kezében, amivel
garantálhatná, hogy a magánszféra egyes részeiben ez
a rendszerátalakítás ne okozzon reálbércsökkenést.
Ilyesmi nyilván nem fenyeget a munkaerőhiánnyal
szembesülő ágazatokban, ahol saját maga alatt vágná
el a fát az a vállalkozó, aki csökkentené képzett és bevált
alkalmazottainak a bérét. Ám azokban a minimálbéres
szektorokban, ahol bőven van munkaerő, és az eddigi
béremeléseket is csak a törvényi szabályozás, nem a tel-
jesítményjavulásból származó bevételtöbblet eredmé-
nyezte, ott, ahogy a szakértők ezt már jelezték,
elkerülhetetlenül csökkennének a bérek. Ezt egyetlen
módon, a teljes gazdaság államosításával tudná elke-
rülni a kormány, de már nem a 69 évvel ezelőtti szelek
fújnak a világban.

Erre azonban kicsi az esély, de nem csak azért, mert
szerdán az egyik szakszervezeti szövetség néhány ezer
embert kivitt a kormány székháza elé, hanem főleg
azért, mert látva a kormány eddigi munkáját, egy lyukas
garast sem volna érdemes tenni arra, hogy van egy al-
kalmazható kész tervezetük erre az ötletre. Ebben a csa-
patban bár az okos hazugsághoz sincs elegendő ész, és
a teljesíthetetlen ígéreteik mellett a közeledő tél nehéz-
ségei is gyarapítani fogják az elégedetlenek táborát. De
aki elvetette a szelet, az arassa is le a vihart, érdemei
szerint.

Újabb hátraarc?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az EU segítse elő a többség és kisebbség közti 
párbeszédet

Az Országos Rendőr-főkapitányság (IGPR) gazda-
sági bűncselekményeket kivizsgáló osztálya csütör-
tökön 53 házkutatást tartott Bukarestben és 22
megyében egy 29 millió eurós adócsalási ügy miatt.

Az IGPR közleménye szerint a gyanúsítottak használt olaj
feldolgozásáról kiállított elismervényekkel csaltak.

A rendőrség Arad, Argeş, Bákó, Bihar, Buzău, Călăraşi, Ko-
lozs, Konstanca, Dâmboviţa, Hunyad, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov,
Galac, Maros, Olt, Prahova, Szeben, Suceava, Teleorman,
Temes és Vrancea megyékben tartott házkutatást 17 kereske-
delmi vállalat székhelyén és munkapontján. A cégek használt
olaj begyűjtésével, eladásával vagy megsemmisítésével fog-

lalkoztak, és a feldolgozott olajról elismervényeket állítottak
ki. A kivizsgálásokból kiderült, hogy egyes vállalkozások,
amelyek ipari olajat értékesítettek a nemzetközi piacokon, a
könyvelésekbe és más hivatalos okiratokba fiktív ügyeket ve-
zettek be, amelyek azt bizonyították, hogy teljesítették köte-
lezettségeiket a használt olajak feldolgozására vonatkozóan.

Az olajat importáló vállalkozások ily módon literenként 
2 lej kifizetése alól mentesültek, amit a Környezetvédelmi
Alapba lettek volna kötelesek befizetni 2011. január 1. és
2013. december 31. között.

Az ügyletek által 29 millió euróval károsították meg a Kör-
nyezetvédelmi Alapot. (Agerpres)

Csaknem az egész országra kiterjedő adócsalás
ügyében nyomoznak

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén megsza-
vazta csütörtökön a határokon átnyúló korrupciós és csalási
bűnesetek felgöngyölítését végző Európai Ügyészség (EPPO)
létrehozását. A közlemények tájékoztatása szerint az Európai
Ügyészség bizonyos feltételek mellett jogosult lesz nyomo-
zások és vádhatósági eljárások lefolytatására. Ide tartoznak
majd (az uniós strukturális alapokat érintő) csalások és áfa-
csalások, valamint az unió pénzügyi érdekeit sértő egyéb
bűncselekmények, „hozzájárulva ezzel az uniós költségve-
tés megerősítéséhez és hatékonyabb védelméhez”. Az Eu-
rópai Ügyészség megalakítása meggyorsítja majd az
információcserét, összehangolja a rendőrségi nyomozáso-
kat, lehetővé teszi a gyanúsítottak elfogását külföldön, és

megkönnyíti számláik gyors lefoglalását, befagyasztását is.
Noha hatásköre a részt vevő tagállamokra korlátozódik, az
ügyészség együtt fog működni a többi uniós tagállammal is.
Eddig 20 EU-tagállam, köztük Románia is jelezte csatlakozási
szándékát. 

Magyarország nem vesz részt az együttműködésben, a kor-
mány álláspontja szerint jelenleg is vannak olyan intézmények
– például az uniós ügyészségi együttműködési szervezet (Eu-
rojust) vagy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) –, ame-
lyek eljárnak az EU pénzügyi érdekeit sértő
bűncselekményekkel szemben. Az Európai Ügyészség legha-
marabb a rendelet hatálybalépésétől számított három év eltel-
tével kezdheti meg a működését. (MTI)

Létrehozzák az Európai Ügyészséget 
a határokon átnyúló korrupciós és csalási ügyekre

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
csütörtökön az RFI-nek azt
mondta, Románia arra modell,
hogy hogyan kell a kisebbségeket
szájba verni, az RMDSZ és a PSD–
ALDE koalíció között pedig nehéz
lesz az együttműködés az anya-
nyelvhasználati küszöb csökken-
tésének elutasítása után.

„A parlamenti pártok teljes mértékben
elutasították a párbeszédet. Természete-
sen voltak brutális hozzászólások a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Népi
Mozgalom Pártja (PMP) részéről, ultra-
nacionalisták. Szájba verni a másikat,
még a beszélgetést sem elfogadni azt je-
lenti, hogy titkaink vagy rejtett szándé-
kaink vannak. A többség nem kíván
párbeszédet folytatni a kisebbséggel, el
akarja hallgattatni, azt mondani, hogy a

dolgok szépek és jók, Románia modell-
értékű. Ez egy tartalom nélküli kijelen-
tés. Nem modell. Arra modell, hogy
hogyan lehet szájba verni a kisebbsége-
ket” – mondta Kelemen Hunor. 

Arra a kérdésre, hogy a szerdai kép-
viselőházi szavazással megszegték-e az
RMDSZ és a kormánykoalíció közötti
megállapodást, az RMDSZ elnöke azt
mondta: „Milyen értelemben szegték
volna meg? A jóérzést szegték meg, és a
párbeszéd szabályait. A megállapodás-
ban nem írja, hogy ezt a törvényt a több-
ségi koalíciónak el kell fogadnia, de
természetesen nehéz lesz a kiegyensú-
lyozott együttműködést folytatni, végül
is mindkét félnek megvannak a prioritá-
sai. Ha az én prioritásaimat nem támo-
gatják az úgynevezett partnerek, akkor
nekem is meg kell néznem, hogy az ő

prioritásaik közül melyiket tudom támo-
gatni”. 

A képviselőház plénuma szerdán el-
utasította az RMDSZ törvénytervezetét,
amelyik a jelenlegi 20 százalékról 10
százalékra csökkentené az anyanyelv-
használati küszöböt a közigazgatásban. 

A megbuktatott kezdeményezés sze-
rint azokon a településeken, ahol a ki-
sebbségek számaránya meghaladja az
összlakosság 10 százalékát, vagy jelen-
tős számú etnikai kisebbség él, az ön-
kormányzatoknak, az alárendelt
közintézményeknek, a helyi vagy me-
gyei közszolgáltatásokat nyújtó szervek-
nek kötelességük biztosítani az
anyanyelv használatát a velük való kap-
csolattartásban. 

A tervezet ügyében a döntéshozó ház
a szenátus. (Mediafax)

Kelemen Hunor: Románia arra modell, hogy hogyan
kell a kisebbségeket szájba verni



a szolgáltató kiválasztására, és re-
mélhetőleg hamarosan mindenik
övezetre meglesz a négyéves keret-
szerződés, tehát ha valamilyen
okból nem kerül sor szerződésbon-
tásra, akkor négy évre biztosítva
van a hóeltakarítás a megyei uta-
kon. 

– November 15-től gyakorlatilag
meg kellene kötni a szerződéseket,
és ezután az időjárás függvényében
adjuk majd ki a parancsot, hogy
mikor kezdjék el a beavatkozást. Ez
azt jelenti, hogy a cégek készenlét-
ben kell legyenek, és ha havazik,
azonnal közbelépnek – mutatott rá
az igazgatónő. 

A megye övezetekre van fel-
osztva, mindenikben más-más cég
végzi majd a hóeltakarítást. A se-
gesvárira tavaly sokáig nem jelent-
kezett senki, végül egy Szeben
megyei kis céggel kötöttek ideigle-
nes szerződést az utak tisztán tartá-
sára. Márton Katalin szerint a
segesvári övezetre talán azért nem
akad jelentkező, mert kisebb zóna,
tehát nem igazán éri meg anyagilag
a cégeknek felvállalni, ugyanakkor
a licitre általában vásárhelyi válla-
latok jelentkeztek, amelyek a távol-
ság miatt nem vállalták azt a
környéket. 
A legforgalmasabb utak jelentik 
a prioritást

Mint ismeretes, az előző években
számtalanszor fordult elő, hogy bi-
zonyos vidéki útszakaszokon a ha-
vazást követően eltelt hat-nyolc óra,
amíg munkába lendült a hóeke.

Ennek kapcsán Márton Katalin ki-
fejtette, egy övezethez körülbelül
százkilométernyi út tartozik. – Attól
függően, hogy mennyire forgalmas
egy adott szakasz, fel van állítva
egytől négyig a fontossági sorrend.
Először a legforgalmasabbakat ta-
karítják, utána veszik sorba a
másod-, harmad- és negyedrangú
szakaszokat. Például ha a legforgal-
masabb útszakaszokra ki kell men-
jenek a hókotrók egy-két órán belül,
akkor a negyedik kategóriába tar-
tozó utak esetében előfordulhat,
hogy egy nap múlva kerülnek sorra.
Persze a gyakorlatban nem telik el
ennyi idő, viszont először a forgal-
mas utakat kell járhatóvá tenni, ahol
csúszásveszély áll fenn, vagy te-
gyük fel, meredek részek vannak,
és nem tudnak kimenni az autók. A
hóeltakarítást végző cégeknek to-
vábbá kötelességük naponta kétszer
ellenőrizni az utak állapotát, hogy
járhatóak-e, nem áll-e fenn baleset-
veszély. Ugyanakkor a törvény sem
írja elő, hogy ha leesett az első hó-
pehely, azonnal kell rohanni,
hanem amikor megállt a hóvihar,
vagy lerakódott már legalább egy
ötcentis hóréteg, akkor kell ki-
menni eltakarítani. Például ha csak
egy-két centis a hóréteg, és elkez-
denek dolgozni, akkor a hóekével
valósággal felszántják az aszfaltot
– jegyezte meg az útügyi osztály
vezetője. 

A hóeltakarítást végző cégek mi-
nimum két autóval és legalább öt
sószóróval kell rendelkezzenek,
hogy teljesíteni tudják a szerződés-
ben foglalt kötelezettségüket. 
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A Küküllői Református Egyházmegye, a 2014.
évihez hasonlóan, idén is jubileumi missziós
hetet szervez, ezúttal a reformáció 500. évfor-
dulója kapcsán.

Az ünnepségsorozat Erdőszentgyörgyön veszi kez-
detét pénteken (ma), ahol délelőtt fél tizenegytől fel-
avatják a magyar kormány hathatós támogatásával
felépült Egyházmegyei Központot, amire az Erdélyi
Református Egyházkerület és a Küküllői Református
Egyházmegye vezetői mellett világi elöljárók, önkor-
mányzati szervezetek, az egyházmegye lelkészei és
gondnokai is meghívást kaptak. Az ünnepi alkalomból
ft. Kató Béla püspök tart szolgálatot, a magyar kor-
mányt Brendus Réka, a nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkárság főosztályvezetője, Magyarország
csíkszeredai főkonzulátusát Körösi Viktor Dávid kon-
zul képviseli. Ezt követően sor kerül a kisvárosban a
magyar kormány támogatásával építendő református
óvoda-bölcsőde alapkövének letételére is.

A rendezvénysorozat a jövő héten folytatódik: októ-
ber 10-én, kedden 11 órától presbiteri találkozó lesz az

erdőszentgyörgyi református templomban, ahová min-
den gyülekezetből öt-öt presbitert várnak. Este 6 órától
Backamadarason a magyarországi Rákász Gergely or-
gonakoncertjére kerül sor a templomban, ahová Héder-
fájától Berekeresztúrig várják a gyülekezetek
képviselőit. Szerdán 11 órától a makfalvi gyülekezet
lesz az egyházmegyei nőszövetségi találkozó házigaz-
dája, 12-én, csütörtökön Kibéd látja vendégül az egy-
házmegyei kórusokat. A 15 órától kezdődő
kórustalálkozó után itt is koncertezik Rákász Gergely
orgonaművész. Pénteken 10 órától a segesvári refor-
mátus templomban egyházmegyei lelkészértekezlet
lesz, majd szombaton Marosvásárhelyen tartják a jubi-
leumi hét központi ünnepségét. A Maros megyei négy
református egyházmegye – Marosi, Maros-mezőségi,
Küküllői és Görgényi – közösen ünnepel. Az esemény
14 órakor kezdődik a Vártemplomban, ahol köztéri
szobor avatására is sor kerül, majd a tömeg a ligeti
sportcsarnokba vonul, ahol ünnepi istentiszteletet tar-
tanak. Ez alkalomból ft. Steinbach József, a Dunántúli
Református Egyházkerület püspöke hirdet igét, a közös
úrvacsoraosztás előtt Kató Béla erdélyi püspök mond
ágendás beszédet. Ezt követően ismét koncertezik Rá-

kász Gergely és fellép
a FIKE Band ifjúsági
zenekar.

A jubileumi sorozat
október 16-án zárul az
említett négy Maros
megyei egyházmegye
közös lelkészérte-
kezletével, amelyet a
vásárhelyi Kultúrpalo-
tában tartanak. 

Október folyamán
egyéb rendezvények
is lesznek a küküllői
egyházmegye gyüle-
kezeteiben. Október
31-én, a reformáció
napján pedig minden-
hol faültetésre kerül
sor – tudtuk meg 
a rendezvénysorozat
részleteit Koncz
László Ferenc backa-
madarasi lelkésztől, az
egyházmegye esperes-
helyettesétől.

Erdőszentgyörgyön kezdődik 
a jubileumi missziós hét

Előadás 
az egészséges életmódról

A Női Akadémia október 10-én, kedden 17.30 órakor a Bernády Ház-
ban Nagy Beáta dietetikus és táplálkozás-szakértő előadására várja az
egészséges életmód iránt érdeklődőket. A témához kapcsolódó informá-
ciórengetegben könnyű eltévedni, azonban az előadáson nyújtott útmu-
tatás segíthet az egyéni helyes útkeresésben. A belépő 5 lej, az adományt
a Játéktárra és a Női Akadémia további tevékenységére fordítják

Felkészültek a télre

Gligor Róbert László

Erdőszentgyörgy pénteken és hétfőn is házigazdája lesz a rendezvényeknek               Fotó: Gligor Róbert László

falatozni lehet. A következő rész 45
perces lesz, amelyet interaktívvá
tesznek, újabb 20 perc szünet után
még egy órát tart a rendezvény,
amikor a résztvevők a táncpar-
kettre léphetnek. Az est házigaz-
dája Virgil Ianţu ismert
műsorvezető lesz – foglalta össze
röviden a rendezvény eseményeit a
főszervező Cristina Manoilă, aki
azt is elmondta, hogy a bevételt jó-
tékony célra fordítják. 

Vasile Cazan, a filharmónia igaz-
gatója hozzátette, örömmel karolták
fel a kezdeményezést a művészetek
szentélyében. A filharmónia teljes
felállásban a színpadon lesz. Az or-
szág egyik legelismertebb karmes-
tere, Gheorghe Costin irányításával
rendkívüli programot állítanak
össze. Az újévi koncerthez hason-
lóan a műsoron leginkább a Strauss
fivérek művei szerepelnek, kerin-
gők, polkák, valcerek, ami felidézi
a múlt század eleji bécsi bálok han-
gulatát. Két operaénekes meghívott
is lesz, a Iordănescu házaspár, akik
emelik majd az est zenei színvona-
lát. 

Gáspárik Attila kifejtette, intéz-
ménye azért vállalt szerepet a bál-
ban, mert tulajdonképpen ebben az
épületben működött a Székely Szín-
ház, így csupán visszatérnek e kul-
turális hajlékba. Azt is értékelte,
hogy 100 évvel az Osztrák–Magyar
Monarchia szétesése után egy olyan
rendezvény születik, amely némi
nosztalgiával azt a kort idézi. A
színház improvizációkban gazdag,

rövid előadással készül, amely a bál
dátumához, november 7-éhez kötő-
dik, illetve a hasonló nevű maros-
vásárhelyi lakónegyedhez. Rareş
Budileanu, Costin Oază színművé-
szek és társaik fellépésével egyedi,
csak ott és csak akkor látható pro-
dukciót mutatnak be, amibe, remé-
lik, a közönséget is bevonhatják. 

A bál bevételét a Maros Megyei
Múzeumnak adományozzák. Soós
Zoltán igazgató ismertette azokat a
műtárgyakat, amelyeket többek kö-
zött ebből az összegből vásárolnak.
Ezeket már „félretették” a műtárgy-
piacon, így csak a „kiváltásukhoz”
szükséges pénzre van szükség. Az
egyik egy ötvösmunka, 1650-ben
Nagyszebenben készült, egy érde-
kes ivókút (játék), amely a víz borrá
változtatásának bibliai történetét
mutatja be. A felső nyílásba ugyanis
vizet öntenek, és egy malmon ke-
resztül, ennek a száján bor folyik ki.
A tárgy egyedi, bár több készülhe-
tett, az igazgató tudomása szerint
már nem létezik több ilyen a vilá-
gon. 

Cora Fodor művészettörténész
ismertette azt a két festményt és réz-
metszetet, amelyeket szintén meg
szeretne vásárolni a múzeum. Ezek
közül kettőt be is mutattak a hely-
színen. Az egyik Albrecht Dürer
Aquaforte című eredeti rézmetszete,
amely Szent Jeromos életének
egyik epizódját jeleníti meg. A
másik Nicolae Tonitza ismert
román festőművész Odaia copiilor
(Gyermekszoba) című alkotása,
amelyen valószínűleg gyerekeit

örökíthette meg. Cora Fodor el-
mondta, ezzel nem csak a klasszi-
kus román festők tárlatát egészítik
ki, szándékukban áll egy tematikus
kiállítás rendezése is, a néprajzi mú-
zeummal közösen. Ennek központi
témája a két világháború közötti
gyermekkor lenne. A tárlaton nem-
csak gyermekábrázolások, festmé-
nyek kerülnének a falakra, a

tárlókba játékokat, dokumentumo-
kat és más olyan érdekes tárgyakat
helyeznének, amelyek az említett
időről tanúskodnak. A harmadik al-
kotás Hegedűs László műve, aki a
nagybányai festőiskola tagja volt. A
magyar klasszikusok emeleti kiállí-
tásán látható a Krisztus-fej, ezúttal
jóval nagyobb és a stílusjegyeket
jobban őrző Herkules című festmé-
nyét szeretné megvásárolni a mú-
zeum. Şulea Ioan művészet-
történész hozzátette, már mindhá-

rom alkotás helye megvan a ter-
mekben, így alig várják, hogy végre
átvegyék a műgyűjtőktől. 

Ami pedig az anyagiakat illeti,
Soós Zoltán elmondta, a műtárgyak
értéke összesen 350.000 euró. Cris-
tina Manoilă elárulta, egy belépő-
jegy ára 310–360 lej lesz. 
A vásárlással, illetve a belépéssel
kapcsolatos információkat az érde-
keltek román nyelven a 
www.balulpalatului.ro honlapon ol-
vashatják. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Bál a művészetek szentélyében 

Fotó: Nagy Tibor



A heurisztikát, vagyis a felfedezések, újí-
tások, szellemi alkotások módszertanát Pólya
György (1887–1985) Amerikában élő világ-
hírű magyar matematikus alkotta meg és dol-
gozta ki. Kiváló matematikus volt, nevét a
matematika különböző ágazatában több érde-
kes tétel őrzi, de személyét az tette világhí-
rűvé, hogy írt egy nagy sikerű könyvet: 
A gondolkodás iskolája címűt. Ezt a könyvet
több mint tíz nyelvre lefordították (románra
is), és több millió példányban adták el.

Pólya György élete is bővelkedik érdekes
fordulatokban és tanulságos, ezért érdemes
röviden felidézni: 

Pólya György zsidó családban született
Budapesten, 1887. december 13-án.

„Apja, Pólya Jakab közgazdász volt, aki
1882-ben változtatta meg a család nevét Pol-
lákról Pólyára, és 1886-ban feleségével, De-
utsch Annával római katolikus hitre tért át.
Hat gyermekük született: Jenő, Ilona, Flóra,
Anna, László és György. Budapesten végezte
az elemi iskola osztályait is. Tanulmányait a
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban folytatta,
ahol a biológia és az irodalom volt kedvenc
tantárgya, ám matematikában ekkor még nem
jeleskedett. Egyetemi tanulmányait 1905-ben
kezdte meg. Előbb a budapesti egyetem jogi
fakultására járt, majd átiratkozott az iro-
dalmi és filozófiai szakra. Kedvenc 
professzora, Alexander Bernát hatására a fi-
lozófia iránt kötelezte el magát. Mestere, Ale-
xander Bernát ezt nem ellenezte, de azt
ajánlotta, hogy későbbi sikeres alkotótevé-
kenysége érdekében még tanuljon matemati-
kát és fizikát. Ő megfogadta tanácsát, ezért a
budapesti egyetemen tovább tanult, a fiziká-
ban Eötvös Loránd, a matematikában Fejér
Lipót előadásait hallgatta. Elmondása szerint
matematikussá válásában a legnagyobb sze-
repet a Középiskolai Matematikai és Fizikai
Lapok, és Fejér játszotta. Az egyetemen talál-
kozott Szegő Gáborral, kivel később számos
közös tanulmánya volt.

1910/11-ben a bécsi egyetemre járt, miköz-
ben egy előkelő család gyermekének korrepe-
tálásából tartotta el magát. Visszatérve
Budapestre a geometriai valószínűség-elmé-
let témakörben megvédte matematikai dokto-
rátusát Fejér Lipót vezetése mellett. 1912-ben
és 1913-ban a matematika akkori „fővárosá-

ban”, Göttingenben dolgozott, olyan nagysá-
gok közelében, mint Hilbert, Weyl vagy Lan-
dau. Az egyetemről viszont eltanácsolták,
mivel Zürichből Frankfurtba utazva a vona-
ton összeszólalkozott egy fiatalemberrel, ami-
ből azután verekedés lett, és ebből Pólya
György került ki győztesen. Később kiderült,
hogy a megvert fiú apja Göttingen egyik ha-
talmassága volt.

Ezután Pólya rövid párizsi tanulmányútra
ment. Ott postázták neki az általa leginkább
csodált matematikus, Adolf Hurwitz, a Züri-
chi Műszaki Egyetem matematikai tanszéke
igazgatójának a levelét, amiben meghívta az
intézetbe. Ezt Pólya elfogadta, és 1914-től
egészen 1919-ig ott dolgozott. A világháború
kitörésekor a katonaköteles Pólyát is haza-
rendelték. A mélyen pacifista érzelmű mate-
matikus megtagadta jelentkezését a
vizsgálaton, s e tettével hosszú időre lehetet-
lenné tette hazatérését, hiszen ha hazajön, be-
börtönözik. Így felvette a svájci
állampolgárságot, és csak 1967-ben, 54 évvel
utolsó, 1913. évi itthonléte után látogatott el
Magyarországra.

Pólya György állását 1920-ban már cím-
zetes egyetemi tanárként hosszabbították meg
Zürich műszaki egyetemén. 1923-ban kezdte
meg az együttműködését Szegő Gáborral,
aminek köszönhetően 1925-ben megjelent
közös könyvük (Feladatok és tételek az ana-
lízis köréből), mely mindkettőjük nemzetközi

reputációját magasra emelte. 1924-ben 
Rockefeller-ösztöndíjjal Angliába mehetett,
ahol G. H. Hardyval dolgozhatott együtt,
melynek eredményeképpen közös könyvük je-
lent meg. 1933-ban újabb Rockefeller-ösztön-
díjjal a mind nagyobb tekintélyt szerző
princetoni egyetemre mehetett.

1940-ben – svájci állampolgárként is – úgy
érezte, hogy Európában zsidó származása
miatt helyzete kritikussá válhat, ezért az USA-
ba emigrált. Végül Stanfordban kötött ki,
amelynek világhírű egyetemén 1953-ig, nyug-
díjba vonulásáig professzorként dolgozott.

Amerikába érkezése után fejezte be A gondol-
kodás iskolája című könyvét, amely 1945-ben
jelent meg. 1951-ben megint Szegő Gáborral
publikált könyv formájában a matematikai fi-
zikában elért eredményeiket közölték, ame-
lyekből a legtöbbet a kibernetika
hasznosított.1

Egy nagyon találó mondását szeretném
idézni. Mikor Pólya György átment a buda-
pesti egyetemen a filozófia szakról a mate-
matikára, azt mondta magáról: Nem voltam
elég jó ahhoz, hogy fizikus legyek, de túl jó
voltam ahhoz, hogy filozófus kegyek. A
matematika a kettő között van! Ezért vá-
lasztottam a matematikát. 

2017. szeptember 13–15. között Balaton-
füreden egy igen eredeti Pólya-emlékkonfe-
renciát tartottak „Te hogyan oldottad meg?”
– A matematikai felfedezés iskolája és törté-
nete címmel.

A konferencia helyszíne: Balatonfüred,
szervezői: Lóczy Lajos Gimnázium (Cím:
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 40.) Kisfa-
ludy Galéria (Cím: 8230 Balatonfüred, Kis-
faludy u. 1.): MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpont

Támogatói: MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpont, a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA), Kisfaludy Galéria, Balatonfüred.

A két főszervező: prof. dr. Benedek András
a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont-
tól és prof. dr. Tuska Ágnes, Fresno, a Kali-
forniai Állami Egyetemről.

A konferencia iránt érdeklődő olvasóknak
ajánlani tudom a konferencia web-lapját:

http://heurisztika.btk.mta.hu/
A konferencia egyik fénypontja, hogy em-

lékfát ültettünk és emléktáblát avattunk Pólya
György emlékére a híres Tagore sétányon. A
konferencián nemcsak a matematikai feladat-
megoldás volt a téma, hanem a heurisztikáról
általános jellegű beszélgetések is elhangoz-
tak. Így részt vettek pszichológusok (Pléh
Csaba akadémikus), tudománytörténészek és
fizikusok (Kutrovácz Gábor ELTE, Békés
Vera, MTA BTK, Zemplén Gábor, BME, Ko-
rándi József, ELTE).

Tulajdonképpen nem is lehetett átfogni a
heurisztika általános érvényesülési területeit,
csak szerényebb célt tűztek ki a szervezők:
nevezetesen, hogy emléket állítsanak Pólya
Györgynek, és hogy felhívjuk a mai tanuló-
ifjúság figyelmét Pólya György munkássá-
gára. Ezt a célkitűzést a konferenciának
maradéktalanul sikerült is betöltenie.

Továbbra is ajánlom az érdeklődőknek,
hogy szemléljék meg a fent megírt weblapon
az oktató videókat. Magyarország legkivá-
lóbb és legeredményesebb matematikatanárai
tartanak azokon feladatmegoldó leckéket. De
más érdekes információk is elérhetők a web-
lapon.

IRODALOM
1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Pólya_György
Oláh-Gál Róbert: Heurisztika az informa-

tikában, Természet Világa, Budapest, 118.
évf. 12. sz. / 1987

Oláh-Gál Róbert: A feladatmegoldás nagy-
mestere: Pólya György (A Hét, Hirsch Róbert
álnév alatt, 1988. február). 

Pólya György (1887–1985) emlékezete
Oláh-Gál Róbert  

Pólya György (George Pólya) (Budapest, 1887. decem-
ber 13. – Palo Alto, 1985. szeptember 7.)

Dr. Bóka István polgármester és prof. dr. Benedek András elültetik a Pólya-emlékfát

Rabindranáth Tagore mellszobra az általa ültetett hársfa
előtt, Balatonfüreden

Prof. dr. Tuska Ágnes, a Pólya-emlékkonferencia egyik
megálmodója és főszervezője
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November elsejétől megnyitják a látoga-
tók előtt a Colosseum ókori római amfite-
átrum nézőterének két legfelső emeletét,
amely 40 éve zárva volt – jelentette be ked-
den Dario Franceschini olasz kulturális mi-
niszter.

A hetvenes évektől nem volt látogatható
a Colosseum két legfelső, vagyis 4. és 5.
emelete, amelyeket biztonsági okokból
zártak le. November elsejétől előzetes fog-
lalással, idegenvezetéssel lesznek ismét lá-
togathatók 25 fős csoportokban. A 75
perces látogatás ára fejenként kilenc eu-
róba kerül, de ki kell váltani hozzá a Co-
losseum belépőjegyét is. Feledhetetlen
élményben lesz része a látogatóknak –
mondta Dario Franceschini a Colosseum
legmagasabb emeleteiről.

A Krisztus után 80-ban felavatott amfi-
teátrum 48 méter magas volt: szektorokra
osztott nézőterén a társadalmi osztályok jól
elkülönítve foglaltak helyet. Az arénához

legközelebbi sorokban a császár és udvar-
tartása, valamint a szenátorok foglaltak he-
lyet. A „színpadtól” fokozatosan távolodva
az egyre alacsonyabb rétegek nézték az
előadást. A legmagasabb szektorok közül a
majdnem 40 méteres magasságban talál-
ható negyedik emelet a nem jómódú keres-
kedőknek, az ötödik szint pedig a római
népnek volt fenntartva. Az utolsó sorokban
ülők nem látták igazán jól, mi történik a
színpadon, de a lábuk alatt elterülő hatal-
mas amfiteátrum magával ragadó élményt
kínált.

A Colosseum két legmagasabb szintjé-
nek biztonságba helyezésére és helyreállí-
tására a római régészeti felügyelet 1,4
millió eurót fordított. Ebből az összegből
a 2010-ben megnyitott harmadik emelet
700 négyzetméteres részének restaurálását
is fedezték, valamint helyreállították a
második és harmadik emelet közötti fedett
folyosót. Ez a Colosseumban épségben

fennmaradt egyetlen fedett folyosó: fa-
lain láthatók a mintegy 2000 éves fehér
vakolat darabjai vörös feliratokkal, ame-
lyeket az ott dolgozó munkások véstek
fel.

A nézőtér fokozatos helyreállítása a mű-
emlék összetett restaurálásának részét
képzi. Tavaly fejeződött be a Colosseum
külsejének megtisztítása és karbantartása,
amelyet a Tod’s olaszországi vállalkozói
csoport finanszírozott 25 millió euróval.
Az amfiteátrum belsejének helyreállítása
az olasz kulturális tárca 18 millió eurós tá-
mogatásával zajlik, a következő lépés az
aréna alatti részek restaurálása lesz, majd
a Colosseumot – szükség esetén – lefedő
tetőszerkezet megépítése, amelynek terveit
a régészeti felügyelet már engedélyezte. A
cél a Colosseum minél eredetibb állagának
helyreállítása az évente több mint 6 millió
ember által látogatott műemlék korszerű
megőrzésével. (MTI)

(…) Az ősz egének csak borúja van,
Nincs mennydörgő nemes haragja,
Mely a szétvágott fellegekben
Villámostorát pattogtatja,
Az ősz egének csak borúja van,
Mozdúlatlan tespedt nyugalmiban (…)

Tompa Mihály, még 1844-ben írt Őszi képek
verseinek VI. darabja október hatodikára emlékez-
tet. Gyászol a természet is a Kárpát-medencében.
A VII. képben e nemzeti gyászt oldja természeti
képekbe a költő méla búja:

Mi úsz a légben ősznek idején,
Mint eltépett fátyol, hosszan, fehéren?
Fehér fátyolt kötött karjára
A szellő, mely temetkezésre mégyen!
Völgyön, bércen halott vagyon...
Halvány lomb függ az ágakon,
Mikép az elszorúlt szivü anya
Karján, végsőt lehellett magzata…

Messze maradt a múltban Az erdei lak, az
eperjesi 1845-ös április, a Petőfivel és Kerényi
Frigyessel vívott költői verseny. Tompa a forradal-
mat sem énekelte, e napoknak Petőfi volt a köl-
tője. Egyik barátját, Petőfit elveszejtette a
fehéregyházi mező, s a forradalom után a másikat
is. 1850 áprilisában Kerényi Amerikába emigrált –
ekkor írta volt Tompa Levél egy kibujdosott ba-
rátom után című versét –, s rá két évre meghalt
az iowai Uj-Budán. Bizonyára vigasz is volt szá-
mára, hogy, bár már 1847-ben levelezni kezdett
Arany Jánossal, 1852-ben találkozott (először)
vele.

Oh mondd meg nevemmel, ha felkeres Tompa, 
Mily igen szeretlek Téged s őt is veled.

– írta volt 1847 februárjában Petőfihez írt Vá-
lasz…-ában Arany.

Tompa a szabadságharc gyászának költőjévé
vált. Az ő hazafiköltészetének akkor érkezett el az
ideje. A gólyához és A madár, fiaihoz kéziratban
terjedt országszerte. (Szépnagyanyám irományai

közt akadtam volt rá e versek idő fakította tintával
másolódott szövegeire.) Aztán Tompa a valóság
kegyetlenségéből a Virágregékbe menekült. Lel-
kiségében református pap elődjét, a középajtai
Benkő Józsefet követve, a szimbolizmus terére
tévedt: emberi tulajdonságokkal ruházva fel regéi
növényvilágát.

Szégyenkező leányként áll a nyári tájék
a gyertyafényben úszó ég alatt;
ledobja testéről a tarka rongyokat,
s hideglelős ölelkezésre készül.

A tompai ború kései követője, a Nyugat harma-
dik nemzedékéhez tartozó Kálnoky László sorai
Az őszből borongós sétára hívogatnak:

Kínpadra vont madár
sikoltását utánozza a szél,
majd lenyomja az aggastyántanyák
füstjét a fuldokló mezőkre.
Az erdő sűrűjében láthatatlan
csőrök szemelgetik a haragosvörös bogyót (…)
És mintha csak halálukat siratná,
elered az eső.
Lüktető, személytelen zokogás
rázza a fákat, bokrokat.
Erdők sóhajtozását hallani.
Nyálkás növényi vértől latyakos
zöld leple a mezőnek.
Folyókák sodrában virágmaszat
s üres bogárpáncél hajózik.
És éjszaka
mintha a láthatatlan csillagok
hullatnák könnyüket a földre.
(…) Ilyenkor pókhálósodik meg
arcunkon a mosolygás. (…)

Ellenszere e pókhálósodásnak az emlékezés.
A feledés homályából élesztgetem Flór Ferenc

nevét. 208 éve, 1809. október 10-én született Vá-
radolasziban a „legmagyarabb magyar orvos”.
Hogy mivel érdemelte ki ezt a titulust? Íme, a dió-
héjnyi történet.

A pesti egyetemen 1833-ban avatták orvosdok-
torrá, ahol elsőként írta és védte meg magyarul
Kisdedápolás című disszertációját. Az 1838. évi

jeges árvíz idején ő is csónakos csapatot szerve-
zett, és életét kockáztatva mentette a bajbajutot-
takat, Wesselényi Miklóssal, az árvízi hajóssal
vetekedve. Berlinben és Bécsben sebésznek ta-
nult. 1847-ben az elsők között alkalmazta a kloro-
formos altatást. Felismerve az orvosi nyelv
magyarításának szükségességét, Bugát Pállal
karöltve teremtették meg a magyar orvosi „neve-
zéktan” alapjait. 1848 tavaszán – akkor már mint
Pest város főorvosa – az elsők között jelentkezett
a nemzetőrségbe, majd katonaorvosi szolgálatba,
amelynek 1849 januárjától a vezetője lett. Újjáte-
remtette a honvédorvosi szolgálatot, megszer-
vezte a front- és hátországi betegellátást,
felszámolta a műszer- és gyógyszerhiányt, létre-
hozta a tábori kórházak rendszerét. Indítványára
nevezték ki 1849 áprilisában Kossuth Zsuzsan-
nát, Kossuth Lajos húgát, országos főápolónő-
nek. A honvédségnél addig csak férfi
betegápolókat alkalmaztak. Megszervezte a köz-
ponti katonai gyógyszertárat, a mozgó tábori pa-
tikák rendszerét. Újdonságnak számított az
újoncok orvosi ellenőrzése sorozáskor, s a rokkan-
tak utókezelése.

1849 augusztusában már az Új épület foglya.
Másfél évi börtönre és állásvesztésre ítélték.
1861-ben visszahelyezték Pest tiszti főorvosi és
Rókus kórházi igazgatói állásába. Újult erővel
látott munkához, de alig tíz hónap múltán, a kor-
mányzati rendszer megváltoztatása elleni tilta-
kozásul lemondott hivataláról. Ezután az
orvosok és természettudósok vándorgyűlé-
seit szervezve hallatta a hangját. A kiegyezés
után másodszor is visszahelyezték fővárosi tiszti
főorvosi és kórházigazgatói székébe. De 1871.
július 7-én a Rókus kórház előtt, máig tisztázat-
lan körülmények között, a lóvasút halálra gá-
zolta.

Október első hete. A szüret ideje lassan lejár.
Hordókba kerül a hegy leve.

Ilyentájt lekívánkozik könyvespolcomról déd-
nagynéném féltve őrzött filléres könyvecskéje, az
1941-ben kiadott A balavásári szüret. Vécsey
Zoltán regényét a székely vértanúkról Balavásár
2000-ben újra kiadta, s iskolája azóta Török
János nevét viseli. A kisregény nem történelmi
mű, csupán a történelmi események romantikus
stílusú bemutatása. De tény, hogy 1851 őszén a
balavásári szüret alkalmával titokban találkoztak
az erdélyi felkelés szervezői Horváth Károly sző-
lőjének csőszházában. (Az év szilveszterén tar-
tóztatták le mindnyájukat.) Ma is pontosan tudni

azt a helyet: a Vásárhelyt Szovátával összekötő
országút halad át rajta.

Most
már félévig este lesz.
Köd száll, a lámpa imbolyog.
Járnak az utcán karcsú, roppant,
négy-emeletnyi angyalok.
S mint egy folyó a mozivászon
lapján, úgy úsznak át a házon.

Október 6. A város, lett légyen az Arad vagy
akár Vásárhely, lassan bebugyolálja magát saját
gondjaiba.

Acetilén
fényében ázik
az útjavítás. Lenn a mélyben,
iszamos, hüllő-hátu cső,
pára gyöngyösödik a kérgen,
s a városon, mint vér a gézen,
általszívódik a nyirok.

Nemes Nagy Ágnes Októbere mintha éppen
ráillene erre az urbánus tájra.

Vékony
tűz nyüszít, sustorog,
mellette kucsmás, birka-bundás,
mint a makk-ász, guggol a munkás,
fölötte hengerhasu gépek,
rájuk írva: „Consolidated…”
S egy fa. Akár a régi csap,
csöpörésznek a tar gallyak,
szalad, olajjal töltekezvén
a gép gömbölyű béka-testén,
majd a bundára ér a csepp,
s fölsír a tűz: megérkezett.

Neonfény
lobban és lehull.
A vizes kőre rácsorog.
Valaki, messze, úgy vonul,
hogy a köd kilométer-odva
énekét tompán sokszorozza –
hallani, amint tántorog.

Mintha biza 166 év távolából idehallhatnék
egyre tompuló éneke a balavásári szüretelőknek.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2017-ben, az aradi vértanúk napján
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Schwartz Lázár marosvásárhelyi
ügyvéd volt, a harmincas években
városunkban telepedett le, és itt te-
vékenykedett a hetvenes évek vé-
géig, amikor felesége halála után
leányához költözött Kolozsvárra.
Az alábbi emlékiratrészletet 1980-
ban vetette papírra, több sűrűn gé-
pelt oldalt hagyott az utókorra, és
küldött el egy Izraelben élő törté-
nésznek. 

Mint a kéziratból is kiderül, Sch.
L. kivételezett volt, nagy nehézsé-
gek árán sikerült családját is meg-
menteni. 1917-ben megsebesült,
jobb karját elvesztette a fronton,
ezért a magyar katonai hatóságok
fogcsikorgatva ugyan, de 1941-től
kénytelenek voltak elismerni men-
tességét. 

Bevezetőjében azt írja:
„Hangsúlyozni kívánom, hogy a

feltétlen történelmi hűséghez annál
könnyebb ragaszkodnom, mert az
összes alábbi közlendőimet a sok
fáradsággal megőrzött, saját birto-
komba levő írásbeli bizonyítékokra
alapítom, lehetőleg mellőzve az idő
múlásával a mind jobban gyengülő
emlékezetre támaszkodó tanúsko-
dást.”

Október 9. néhány év óta a romá-
niai holokauszt emléknapja. Rövid
közleményünknek ez (is) ad el nem
évülő aktualitást.

„1939-ben hivatalos úton Zü-
richbe utazva, Bécsben (Wien) uta-
mat megszakítva, feleségem
nagybátyját kerestem fel, akit saját
háza pincéjébe kilakoltatva, nagy
nyomorban találtam. Nevezett in-
formált arról, hogy a zsidókkal
addig is mit tettek.1

Az 1944. évi zsebnaptáramba
akkor eszközölt feljegyzések szerint
1944. március 21-én hírt szerezve
arról, hogy a németek Budapestet
megszállták, és bizonyára [az]
előbbi bekezdésben írt élményem
hatása alatt, [a] legszükségesebb ru-
haneműinket stb. elrejtettem ke-

resztény barátoknál, felkészülve így
a várhatókra.

Habár birtokában voltam egy
fényképes igazolványnak, mellyel
az ideiglenes magyar katonai köz-
igazgatás területén szabadon mo-
zoghattam, mivel nem volt még
alkalom arra, hogy kivételezettsé-
gemet az 1939:IV. t.c. (zsidótör-
vény) hatálya alól jobb karom
elvesztése és kitüntetéseim alapján,
melyeket 1917-ben szereztem [a]
harctéren, igazoljam, megkaptam
1941. február havában a másolatban
csatolt 692/1941 sz. rendőrségi vég-
határozatot, mely egész családom-
mal való elpusztításomat jelentette
volna, ha nem sikerül, rokkantsá-
gomnak hála, visszavonatni több
hónapos harc után.

Itt említem meg, hogy ez az
1941. évben tömegesen alkalmazott
kiirtási mód, amely állítólag 70.000
magyarországi zsidó életébe került
[?], különbözik a következő évek-
ben, különösen [a] határszéli hely-
ségekben alkalmazott un.
»eltanácsolási« eljárástól. Néhány
fellebbezést, melyet annakidején,
mint ügyvéd készítettem, ma is
őrzök, kimutattam bennük, hogy az
eljárás még a zsidóellenes törvénye-
ket is sérti.

Az 1944. évi zsebnaptáramban írt
rövid feljegyzések mutatják, hogy
már március 25-én irodahelyisége-
met tiszti lakás céljára lefoglalták és
azt azonnal kiürítve átadnom kel-
lett. 

– a közben német parancsra fel-
állított un. »zsidó tanács« rendelete
alapján már április 2., 7., 8., 13. és
29-én – mint minden tehetősebb
zsidó – a megszállók céljaira búto-
rokat, ágy- és asztalneműket, rádió-
mat stb.[át] kellett adnom. 

– április 5-től kezdve kellett a
zsidók (családom tagjai is, mert a
kivételezettség csak személyemre
vonatkozott egy csak június 17.
megjelent rendeletig) a sárga csilla-
got viseljék. 

– áprilisban kellett Léderer

Dezső tanácstag felkérésére futár-
szolgálatot teljesítsek közte és az
aggmenház stb. között. 

– május 1-én kellett a sebtében
létesített »kórház« (új orthodox
zsidó templomban [Knöpfler Vil-
mos, ma Brăila utca]) céljaira ágy-
neműt, evőeszközöket stb.
beszolgáltatnom. 

– május 2-án közölték a tanács
útján, hogy további intézkedésig
este 9 után senki a lakását el nem
hagyhatja.

– május 3. jelentek meg a rend-
őrök, csendőrök és leventék a zsi-
dók lakásainál és kergették ki
azokat az utcára és onnan a koron-
kai téglagyárban, illetve az állatvá-
sártéren létesített ghettokba
[szállították].

Itt említem meg, hogy ez alka-
lommal a rendőr, aki utánam jött,
látva rokkantságomat, elolvasás
céljából ideadta nekem az egyoldal-
nyi gépelt rendeletet, mely szerint
eljárni tartozott és amelyből kitűnt,
hogy a 6 évesnél kisebb gyerme-
keket egy felnőtt családtaggal és a
mozgásra képteleneket, valamint az
ott körülírt kivételezetteket otthon
hagynia kell, de valószínűleg szó-
beli utasítás alapján, ennek eleget
nem tettek. Ezt a tapasztalatomat,
mint beidézett tanú, a kolozsvári
néptörvényszéknél [1946] részlete-
sen előadtam, a körülmények leírá-
sát, hogy miként sikerült
kivételezettségemnek érvényt sze-
rezni azon fatális reggelen és ma-
radhattam családommal együtt
lakásomban, mellőzöm leírni hosz-
szadalmasságuk miatt.

Tartozom megemlíteni, hogy
Krausz Dávid még a testvérei nála
hagyott pénzét is a »kórházban«
lévők élelmezésére fordította, az
akkor 16 éves Juci nevű lánya pedig
bámulatos bátorsággal és ügyesség-
gel vitt a betegeknek vederszámra
élelmet naponta, amíg őket is el
nem szállították Auschwitzba. (…)

(Zsebnaptáramban olyan adato-
kat is feljegyeztem, melyeket ke-

resztény barátoktól, különösen
pedig egy a telefonközpontban szol-
gálatot teljesítő nőtől tudtam, akik
nemcsak rádiót, de telefonbeszélge-
téseket is lehallgattak.)

– május 10. újabb ágyneműket
stb. sikerült a »kórházba« bejut-
tatni.

– a vasútállomásról május 23.,
26., 29., 31-én és június 5-én, 7-én
és 9-én indították Auschwitzba a
ghettók és a »kórház«, aggmenház,
állami kórház, fogház zsidó lakóit.2

– május 20-án az összes otthon-
hagyott kivételezettnek a rendőrsé-
gen jelentkezni kellett e minőségük
felülvizsgálata céljából.

– e napokban interveniáltam dr.
Hennel Ferenc városi főjegyzőnél,
aki a gettózás fő irányítója volt,
Krausz Dávid beteg anyja és Elekes
Miksa férjezett leánya érdekében,
hogy őket a gettóból kiengedjék, de
nevezett főjegyző durván elutasí-
tott.

– május 26-án egy keresztény
ügyvéd útján telefonált nekem is dr.
Simon Lipót marosszentgyörgyi
orvos, aki magas kitüntetései alap-
ján kivételezett volt, hogy őt is el-
viszik, ha nem interveniálunk
érdekében, de sajnos sem én, sem a
magyar ügyvéd (dr. Schronk Lajos,
Borsos Tamás u.) intervenciója nem
segített rajta, őt is elvitték. Mint ké-
sőbb megtudtuk, egyedül reá vonat-
kozó belügyminiszteri rendelet
folytán, melyet a konkurrens ma-
gyar orvos járt ki. 

A gettóban mindenki le kellett
adja lakása kulcsait, amelyeket la-
kásom közelében (Szentgyörgy
utca) levő ún. forgalmi adóhivatal-
ban a célra létesített állványokon
őriztek, amit az ablakon keresztül
bárki láthatott.

– június 1-én jelentkezett nálam
az első keretkatona, aki munka-
szolgálatos sógoromtól hozott hírt
és segélykérést. Ez után rokonok,
ismerősök részéről a felszabadulá-
sig többször megismétlődött, mert
megtudták, hogy csak kivétele-

sen maradt néhány zsidó a város-
ban.

– június 16-án Krausz Dávidtól
néhány nap múlva alulírott kaptam
három levlapot Waldsee keltezéssel
Auschwitzból, melyek közül kettőt
ma is őrzök, egyet pedig visszaad-
tam feladójának, dr. Legmann Izi-
dornak.

Még májusban tiszti lakóm elköl-
tözött és helyette egy német Wehr-
macht-beli őrnagy foglalta el
irodámat, aki bár rendesen viselke-
dett velünk, állandóan tivornyázott,
fokozva ezzel is állandó rettegésün-
ket, hogy mikor jönnek értünk is.

– július 6-án jelentkeznem kellett
a rendőrségen, hadirokkantságom
újbóli felülvizsgálata céljából.

Meg kell említenem, hogy a de-
portálásoktól a felszabadulásig
[1944. szeptember vége] terjedő
egész idő alatt törtem a fejem, hogy
miképpen lesz lehetséges az elhur-
coltak névsorát összeállítani, azokat
visszatérésükkor megsegíteni, és
fogadalmat tettünk boldogult fele-
ségemmel együtt, hogy ha felszaba-
dulunk, mindaddig, amíg arra
szükség lesz, egyébbel nem fogunk
foglalkozni.

Már augusztus 23-án Románia
kiugrásának hírére, amit keresztény
szomszédaink közöltek velünk, el-
fogadtuk dr. Ioan Togănel barátom
ajánlatát, hogy átvitet bátyjához, aki
egy közeli, román területen levő
községben gazdálkodott, elrejtőzés
végett, mert sejtettük, hogy a rend
megbomlik, felülkerekednek a még
szélsőségesebb elemek és véget vet-
nek kivételezettségemnek. Lányom
betegsége miatt ezt a lehetőséget
nem fogadtuk el, de elfogadtuk Bíró
Endre magyar mérnök ajánlatát, és
a közeli szomszédban, nevezett pin-
céjében rejtőztünk el és tartózkod-
tunk a felszabadulásig.”

1A hitleri csapatok 1938-ban szállták
meg Ausztriát, az ún. Anschlusszal.

2A történészek csak három transz-
portról tudnak.

A népegészségügy területén tevékenykedő
szerző jelen kiadvány előzményeként meg-
vizsgálta a magyarországi közegészségügyi
állapotok rendezésére, az ehhez szükséges
jogi keretek, valamint orvosi-közegészség-
ügyi közigazgatás megteremtésére, továbbá
a betegellátás biztosítására szolgáló 1770. évi
egészségügyi rendeletet. Mivel 1768-ban
Mária Terézia császárnő Erdélyt nagyfejede-
lemségnek nyilvánította, ezt a főszabályzatot
már erdélyi nagyfejedelemként léptette ha-
tályba (Balázs Péter: Mária Terézia 1770-es
egészségügyi alaprendelete. I–II. kötet, Ma-
gyar Tudománytörténeti Intézet – Semmel-
weis Orvostörténeti Múzeum,
Piliscsaba-Budapest, 2007). A fenti alapos tu-
dománytörténeti művet követően Balázs
Péter újabb közel egy évtizedes kutató és
rendszerező foglalatosságának az eredménye
az 1770–1793 közötti rendeletek és terveze-
tek feldolgozása, az eredetileg latin nyelven
megjelent dokumentumok magyar nyelvű
közlésének a biztosítása, és ezáltal hozzáfér-
hetőségük megteremtése, a szakma képvise-
lői és a közvélemény előtti megismerésük
lehetővé tétele (Balázs Péter: Egészségügyi
szabályozás a XVIII. században. Magyar Ki-
rályság és Erdély, I–II. kötet, Magyar Tudo-
mánytörténeti és Egészségtudományi Intézet,
Budapest, 2016). 

Mária Terézia törvényalkotását követően
II. József (1780-1790) egy évtizedes uralko-
dása alatt egyszer sem hívta össze az ország-
gyűlést, amiért a törvényalkotási folyamat
szünetelt az egészségügyi szabályozás terü-
letén is. Később I. Lipót (1790-1792) szakí-
tott a „kalapos király” erőszakos centralizáló

politikájával, és ígéretett tett a törvényben
előírt országgyűlés megtartására, ami hu-
szonöt év szünet után, 1790-ben meg is tör-
tént. Amúgy 1790-1793 között a korábbi
jogszabályok általános felülvizsgálatával egy
új egészségügyi rendelettervezet készült. I.
Lipót váratlanul rövid, ám támogató uralko-
dása csupán az 1790-1793 közötti előkészítés
időszakának a nagyobbik részét tette ki. Ba-
lázs Péter legújabb könyve ennek a háromé-
ves orvos-egészségügyi törvény-előkészítési
folyamatnak, valamint az azt megelőző egy
évtizednek a részletes és alaposan dokumen-
tált ismertetése. A második kiadványhoz is
előszót író Kapronczay Károly ekképpen
méltatta a szerző munkásságát: „A tőle meg-
szokott alapossággal elemzi a dokumentumo-
kat, a munkában részt vállalt személyek
tevékenységét, összehasonlítja a magyar és
az erdélyi törvény-előkészítés hasonlóságát
stb., majd teljes fordításban közli a dokumen-
tumokat. Balázs Péter munkája valóban hi-
ányt pótló a magyar jogtörténet és az
egészségügyi jogalkotás történetében”.

A szerző a kétkötetes mű elején a törté-
nelmi körülményeket ismerteti. Törekvéseit
elárulják a főcímek: Az egészségügy szabá-
lyozása 1770–1791 között. Egészségügyi tör-
vény-előkészítés: 1791–1793. Szakemberek
és szakmai szolgáltatások. A Magyar Király-
ság egészségügyi közigazgatása. Jövedelmek
és szabályozási elvek a szolgáltatásban. Ezt

követően magyarázatokkal ellátott két, ma-
gyarra fordított dokumentum közlésére kerül
sor, éspedig a Magyar Királyság, valamint az
Erdélyi Nagyfejedelemség részére készült
tervezetek első ízben történő publikálására. A
második kötet magyarázatokkal szolgál a
Magyar Királyság tervezetéhez, ismerteti a
„Közigazgatási szabályok tervezete az egész-
ség ügyében” című dokumentumot. A könyv
végén magyarországi és porosz dokumentu-
mok tanulmányozhatók: többek között bizott-
sági ülések jegyzőkönyvei, dokumentumok a
physicusoknak és sebészeknek kijáró oktatás-
ról, a halottakra és a temetőkre vonatkozó
szabályozásokról, a porosz Orvoslási Edik-
tumról és különböző rendeletekről. 

Végül magát a szerzőt idézem: »Erdélyben
a fennmaradt iratanyag szerint az illetékes bi-
zottság „Vélekedés az egészség ügyéről”
címmel valójában a Főszabályzat hatályba lé-
pésétől eltelt időszakra részletesen visszate-
kintő és javaslatokat előterjesztő terjedelmes
szakvéleményt készített. Pontos hivatkozá-
sokkal dolgozta fel a rendeleti előzményeket,
majd ezeket és a korabeli közállapotokat is
figyelembe véve tette meg javaslatait. Ebből
az anyagból – Magyarországhoz hasonlóan –
akár egy szövegszerűen kidolgozott törvény-
cikk és rendelet tervezetet is összeállíthattak
volna, ilyen iromány azonban a jelenlegi tu-
dásunk szerint Erdélyben, az 1790-es évek-
ben és később sem keletkezett.«

Egészségügyi szabályozás a XVIII. században. 
A Magyar Királyság és Erdély

Közli Sebestyén Mihály

Dr. Ábrám Zoltán
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Emlékirat az embertelenség korából
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Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám
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A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

18. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 19-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 Francis Ford Coppola 1972-
ben rendezett,  világhírű filmjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre
beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Csőrös agyagfuvola – Nyári zápor. 7. Kis véredény – Kicsinyítő
képző. 8. Áramforrás lehet – Sovány ló. 9. Szlovák, gúnyosan – A jód és rénium vegyjele.
11. Fohász – Épületmaradvány. 12. Műsorszórás – Színültig. 14. Német személyes névmás
– Asszonynévképző. 15. Államkassza, kincstár – Buzdít, rábeszél. 18. Régi történet –
Karám. 19. Imposztor, szélhámos – Piac. 22. Eme tárgy – Legvégén! 23. Idős – Pad. 25.
Panasz szava – Kerek szám. 27. Veszteség – Batyu belseje! 28. Szicíliai vulkán – Angol
diákváros. 30. Fiatalos köszönés – Nézni kezd! 31. Bölcs bibliai király – Egyetemi szak-
osztály, szekció.     

FÜGGŐLEGES: 1. Tanít – Gárdonyi egyik hőse. 2. Hivatali helyiség – Gömbölyű. 3.
Skálahang – Ezüst vegyjele. 4. Becézett Ilona – Termés része! 5. Erdélyi szél – Újságra
előfizet. 6. Hazai sós tó – Bizakodik. 10. Terjengős, bő – A Jupiter egyik holdja. 13. Padlót
súrol – Daru. 16. Ókori görög piactér – Nyak része. 17. Zóna – Uborka is lehet ilyen. 20.
Rosta – Női név. 21. Személy, illető – Cimbora, haver. 24. Előtagként népit jelent – Ra-
gadozó tengeri állat. 26. Páratlanul zenél! – Kambodzsai, ománi és gaboni autójelzés. 29.
Angol tagadószó – Azonos betűk.   

Koncz Erzsébet

A SZEPTEMBERI ÉVFORDULÓK (2.) 
című pályázat nyertesei:

BALÁZS MÁRTA, Marosvásárhely, 
Dózsa György u. 60/11. sz.

FÉNYA SÁNDOR, Marosvásárhely, 
1848 u. 93/15. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
MONTAIGNE; ISTVÁN; MALÉTER; VÉR-

TESY; GUBÁNYI; KRIPPEL; TÉRY.
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot 
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es 

telefonszámon.

Megfejtések a szeptember 29-i számból:
Klasszikus (Ikrek): Titanic
Skandi: Meghívtam ma estére azokat a mo-
dortalan, link apatársékat.
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VÍZSZINTES: 1. Regényíró, 75 éve hunyt el (Zsigmond). 6. Fűszer. 10. Mókus
(rég). 11. Vasal. 12. Nagybirtokos, nádor, 450 éve született (György). 17. Kégli. 19.
Keleti táblás játék. 20. Neheztel. 21. Bűn. 22. Előny. 23. Hónap (francia). 24. Magas
növény. 25. Eblak. 26. Orosz város. 27. A foszfor és a neon vegyjele. 28. Sinaiai kastély.
30. Ének. 32. Működését megszakító. 34. Spanyol flotta volt. 36. Étlen gén! 38. Három
(olasz). 39. Fémszálas selyemszövet. 41. Nap (angol). 42. ... Nielsen, színésznő. 44. Te
és én. 46. Hosszú (angol). 48. Középen első! 49. Esőben álló. 50. Középcsatár. 52. Az öt
tó egyike. 54. Román politikus, történész, író, 200 éve született (Mihail). 55. Az argon
vegyjele.

FÜGGŐLEGES: 1. Minőségellenőrző Osztály (röv.). 2. Védelmez. 3. Jelfogó.
4. Nedvszívó papír. 5. Maxizacskó. 6. Kétszer (latin). 7. Az Irtisbe ömlik. 8. Merevség

(latin). 9. Német író, 200 éve született (Theodor). 12. Költő, Petőfi és Arany barátja,
200 éve született (Mihály). 13. A Garam szlovák neve. 14. Jahve egyik angyala. 15. Fej,
kezdet (héber). 16. Zloty (röv.). 18. Ébred. 21. Gyón. 22. Levelet postára tesz. 24. Maga-
sabbra tesz. 26. Becézett Pamela. 28. Kettő alkotja. 29. Szélhárfa. 30. ... cső
(váladéklevezető). 31. Erdélyi botanikus, gyógyszerész, 200 éve született (Gusztáv
Adolf). 33. Baszk terrorszervezet. 34. Olasz szerelem. 35. Jó kiállású vitéz. 36. Hon-
védtábornok, felkelésszervező, a Garibaldi-légió tagja, 200 éve született (Sándor).
37. Európai állam (röv.). 40. ... Baldwin (USA-színész. 43. Szintén (angol). 45. Osztrák
folyó. 47. Latin birtokos eset (röv.). 50. Căpâlna bejárata! 51. Te és ő. 53. A ruténium 
vegyjele. L.N.J.

SZEPTEMBERI 
ÉVFORDULÓK (3.)PÁ

LY
ÁZ

AT
I 

SZ
EL

VÉ
NY

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

AGL

K
A

C



2017. október 6., péntek ________________________________________KÖZÉLET – KÖZLEMÉNy __________________________________________ NÉPÚJSÁG 17

Azaz: Isten éltessen, Győző! A kerek
születésnapi évfordulón az olvasók
nevében is köszöntjük a marosvásár-
helyi Hahota Színtársulat vezető szí-
nészét, Puskás Győzőt, aki idén töltötte
50. életévét. Tiszteletére ünnepi ka-
baréválogatást tűztek műsorra,
amelynek főszereplője maga az ünne-
pelt, a közönség kedvence. Az október
15-i bemutatót megelőzően a követ-
kező előadásról és az előkészületekről
beszélgettünk. 

– A kabaréválogatás a Játszd újra, Győző!
címet kapta, ami mindamellett, hogy felszólí-
tás, üzenet is a nézőknek.

– Igen, a címet Kovács Levente rendező
adta, Woody Allen Játszd újra, Sam! amerikai
romantikus vígjátékának címe ihlette. A cím
sugallja, hogy az összeállításban olyan jele-
netek szerepelnek, amelyeket már játszot-
tunk az évek során. A válogatásnál szem
előtt tartottuk, hogy azok a jelenetek kerül-
jenek színre, amelyekben a kedvenc szere-
peim elevenednek meg. Mivel nemrég volt
a Hahota kabaré-színtársulat fennállásának
30. évfordulója, arra kellett vigyázzunk,
hogy ne ismételjük ugyanazokat a kedvelt
bohózatokat. A műsor összeállításánál tehát
figyelni kellett erre az aspektusra is. Olyan
jeleneteket viszünk színre, amelyek több éve
voltak műsoron. Az egyiket öt évvel ezelőtt

már Kovács Levente ren-
dezte. Valamennyi jelenet
új „köntösben”, a rendező
átiratában lesz látható,
csak más lesz a szereposz-
tás. Egyedül én maradtam
a régi. 

– Az olvasók megtudhat-
ják-e, hogy milyen bohóza-
tokra számíthatnak?

– Ezt inkább hagyjuk
meglepetésnek. Annyit
árulok el, hogy négy bohó-
zat kerül színre. 

– Kik lesznek a színész-
társak?

– A csapat a régi, vi-
szont Ritziu Ilka kilépett,
helyette Bodoni Ildikóval
bővült a keret, aki koráb-
ban évekig énekelt a társu-
latban. Most örömmel
fogadjuk a visszatértét.

– Mit jelent számodra ez a kerek évfordulós
előadás? 

– Nem igazán akartam, de menedzserünk,
Jakab Zsombor buzdítására belementem. A
nézők jelezték, hogy szívesen vennék, ha a
szilveszteri kabarén kívül máskor is tartanánk
előadást. Ami a kerek évfordulót illeti, ilyen-
kor mérleget, számvetést készít az ember.
Elégedett és hálás vagyok, hogy egészsége-
sen megértem ezt az életkort, és színpadon le-

hettem. Ez egy nagy kegyelem számomra.
Érzem, hogy szeret a közönség, ami nagy
ajándék. Ha gondom, problémám van, ez a
szeretet felemel, s erőt ad a továbbiakban.
Nincs olyan nap, hogy ne érdeklődnének, ne
gratulálnának. 

Köszönettel tartozom a kollégáimnak, hi-
szen csapatmunka nélkül nem tartanék itt. Ki-
emelném Jakab Zsombor szerepét abban,
hogy Erdély-szerte ismertté tette a

társulatot azáltal, hogy „kiléptünk” Marosvá-
sárhelyről. 

– A sorozatban hány előadásra számíthat
a közönség? 

– Marosvásárhelyen kilenc előadásunk
lesz, aztán indulunk a székelyföldi turnéra.
Tervek szerint december elsejéig játsszuk.
Közben párhuzamosan próbáljuk a szilvesz-
teri kabarét. 

– Sok sikert! További telt házas előadásokat!

Mezey Sarolta

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4.
szám alatti székhelyű  MUREş INSOLVENCy
SPRL – adószám: RO13577109 –, az újraszerve-
ződés alatt álló IzorEP KfT. csődbiztosa,  nyil-
vános árverést szervez az adós cég következő
vagyontárgyainak értékesítésére:
– ingatlan Marosvásárhelyen, a Dózsa György

utca 76. szám alatt: 1181 négyzetméter terület,
telekkönyvszáma 133345/Marosvásárhely és
123955/Marosvásárhely, rajta adminisztratív
épület és irodák. Kikiáltási ár 1.721.697,54 lej.

– 18.900 négyzetméteres belterület, telekkönyv-
száma 123939/Marosvásárhely, Marosvásárhe-
lyen, a Bodoni u. 2. szám alatt. Kikiáltási ár
748.600 lej + héa.

Szállítóeszközök:
– 10 tonnás R 12215 DF haszonjármű, kikiáltási

ár 8.075 lej
– Cielo GLE gépkocsi, kikiáltási ár 997,50 lej
–  Cielo GLE gépkocsi, kikiáltási ár 864,50 lej
– Cielo gépkocsi, kikiáltási ár 874 lej
– Roman 19215 DFK speciális teherautó,  kiki-

áltási ár 7.980 lej
– 18 tonnás Hydrom daru,  kikiáltási ár 41.325

lej
– Daewoo Matiz gépkocsi,  kikiáltási ár  1.282,50

lej
– Iveco 50 C13 Daily mikrobusz,  kikiáltási ár

12.445 lej
– NAW BU 25 autóbusz,  kikiáltási ár  22.325 lej 
– hordozható autokompresszor, kikiáltási ár

14.820 lej
– Volkswagen Transporter haszonjármű, kikiál-

tási ár  7.315 lej
– Roman haszonjármű, 6.935 lej
– Mercedes gépkocsi, kikiáltási ár 15.295 lej
– Dacia Logan, kikiáltási ár  4.940 lej
– Iveco Daily mikrobusz, kikiáltási ár  23.845 lej
– Ford Transit, kikiáltási ár 9.785 lej
– Iveco autóbusz, kikiáltási ár 24.130 lej
– Mercedes haszonjármű, kikiáltási ár 61.560 lej
– Volkswagen Passat személygépkocsi, kikiáltási

ár 17.480 lej
– Volkswagen Golf gépkocsi, kikiáltási ár 7.125

lej
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverést 2017. október 13-án 10 órától tartják
a csődbiztos székhelyén – Gen. Avramescu utca
4. szám– , és azonos időpontban megismétlik
minden pénteken,  a javak értékesítéséig. 
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek
vehetnek részt, akik megvásárolják a feladatfü-
zetet, kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfe-
lelő részvételi garanciát és a részvételi díjat 24
órával a licit kezdete előtt. A javak megtekint-
hetők naponta 11–14 óra között az adós cég
székhelyén. Bővebb tájékoztatás  a 0265/269-
700, 0265/261-019  vagy a 0745-146-096-os tele-
fonszámon.

Játszd újra, Győző!

Capoeira Igazú – ez lett a neve a maros-
vásárhelyi állatkert legkisebb ormányos
medvéjének. Az idén április 15-én született
kis koati keresztelőjét október 4-én, az ál-
latok világnapján tartották. A különleges
eseményen a nyári zootáborozók közül is
többen részt vettek.

A jelenlevőket, gyermekeket és felnőt-
teket az oroszlánház közelében levő fila-
góriánál fogadta, és arra kérte Halmágyi
Ildikó, az állatkert pedagógiai programjai-
nak szervezője, hogy szavazzanak a színes
lapokra írt, három lehetséges koatinév va-
lamelyikére. Mindhárom javaslat az ormá-
nyos maci származási helyéhez,
Dél-Amerikához kötődött, illetve moz-
gásra, dinamikára utalt. A Frevo jelentése
brazil akrobatikus karneváli tánc, a Capo-
eira brazil harcos táncot, illetve erdős terü-
letet is jelent, az Igazú pedig az Argentína és
Brazília határán található vízesés neve. 

A szavazatokat egy ajándékdobozba gyűjtötték. Amíg a vok-
sok megszámolására sor került, Halmágyi Ildikó közelebbről is
bemutatta a koaticsaládot az érdeklődőknek. A kis ormányos
medve szülei 2013-ban érkeztek az állatkertbe, születésük ideje

nem ismert. A szülőpárnak nyolc kölyke született, közülük heten
a debreceni állatkertben élnek. A kis koati nőstény, és – amint
születési bizonyítványán is olvashattuk – családneve Nasua. A
szavazatok alapján – mivel a Capoiera és az Igazú nevet is
ugyanannyian választották – most már két keresztneve is van. 

A keresztelő után a gon-
dozók emeletes tortához
hasonlító kartondobozok-
ban meglepetést helyeztek
el a koaticsalád otthonába.
A jellegzetes szagú, ösz-
tönzőleg ható teveszőr
mellé csomagolt csemege
– a csirkehús – az első pil-
lanattól felvillanyozta az
ormányos medvéket, sajá-
tos vinnyogó hangjukon
jelezték örömüket, de leg-
izgatottabban a kis ünne-
pelt „bontogatta” az
ajándékot.

Az izgalmas esemény
után Halmágyi Ildikó a zo-
otáborozókkal folytatta az
ünneplést, a tábori élmé-
nyektől mostanáig eltelt
idő legfontosabb esemé-
nyeiről, életük legnagyobb
változásairól kérdezgette a
gyermekeket.

Ünnep az állatkertben
Koatit kereszteltek

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás a
Kornisa sétányon. Tel. 0757-570-788.
(-I)

ELADÓ ötszobás, emeletes ház
melléképülettel. Tel. 0742-565-558.
(4027)

ELADÓ Nyárádszentlászlón paraszt-
ház: 2 szoba, konyha, kamra, 30 ár
beltelek, olcsón. 50.000 lej. Tel. 0745-
229-515. (4077-I)

ELADÓ kétszobás, első emeleti, bú-
torozott tömbházlakás saját hőköz-
ponttal és termopán ablakokkal a
Tudor negyedben. Tel. 0741-406-028.
(4188-I)

SÜRGŐSEN vásárolok 2 vagy 3 szo-
bás tömbházlakást, vagy magánhá-
zat Marosvásárhelyen. Azonnali
fizetési lehetőség. Tel. 0755-309-832,
0744-645-348. (4239-I)

KIADÓ 20 m2-es üzlethelyiség központi
zónában. Tel. 0751-093-086. (4220)

SÜRGŐSEN bérbe vennék magán-
házat vagy 3-4 szobás tömbházlakást
Marosvásárhelyen. Tel. 0755-309-
832, 0744-645-348. (4239-I)

ELADÓ 80 m2-es üzlet a Bolyai lí-
ceum mellett. Tel. 0740-147-380.
(3917-I)

KIADÓ kétszobás, felújított tömbház-
lakás a Moldovei utcában. Tel. 0744-
572-889. (19388-I)

ELADÓ vagy elcserélek bonyhai házat
garzonra vagy tömbházlakásra Dicső-
szentmártonba. Tel. 0753-908-476.
(4265)

ELADÓ sürgősen egyszoba-összkomfort
a Tudor negyedben. Tel. 0365/437-756,
0723-808-778. (4226)

ELADÓ Marosvásárhelyen, a Tudor
megyedben (Corina) egy 7. emeleten levő
háromszobás, felújított tömbházlakás.
Ára alkudható. Érdeklődni lehet a 0742-
096-566-os telefonszámon. (4246)

VESZEK vagy BEVESZEK ezüstöt,
festményt (nagybányai festőktől, Ola-
riu, Nagy, Páll Lajos), antik tárgyat.
Bernády tér 4. szám. Tel. 0740-147-
380. (3917-I)

ELADÓK süldők Nyárádgálfalván.
Tel. 0744-387-183. (3860-I)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0743-595-
124, 0749-761-147, 0365/432-506.
(3919)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (3856)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (3856)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(4030)

ELADÓ új elektromos tolószék és
egy új, összecsukható tolószék fo-
gyatékkal élők számára. Tel. 0788-
288-249. (4219-I)

ELADÓ fekete szőlő. Tel. 0741-143-404.
(4218)

ELADÓK: direkttermő szőlő, 100–120 kg,
boroshordók 10–50 literig, 3 db főző-
kályha,   egyszemélyes és kétszemélyes
heverők, kétajtós ruhásszekrények,
ócskavas. Tel. 0747-408-575. (4230)

ELADÓ 50 fokos gyümölcspálinka,
10 vedres cserefa cseber, 15 vedres
cserefa boroshordó, 20 literes üveg-
korsó, 200 literes műanyag hordó fe-
dővel, lecserélt ablakkeretek és
ablakok. Árak megegyezés szerint.
Érdeklődni a hét bármelyik napján
18–19 óra között, tel. 0265/261-148,
mobil: 0743-034-390. (-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-864-507. (4236)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011. (4236)

ELADÓ pianínó, az 1900-as évek elején
gyártották Bécsben. Ára 1000 euró. Tel.
0745-363-041. (4240)

VESZEK hibás színes tévét. Tel. 0742-
863-116. (4247)

ELADÓK: 50 literes üvegkorsó, 100
literes műanyag hordó, szőlőprés
darálóval. Füstölést vállalok. Tel. 0745-
622-254. (4249)

ELADÓK: váltóeke, szimpla eke (4-es),
kombinátor, tárcsás kaszák, gabonaőrlő
(malom), mechanikus gereblye,
kockakőprés, 450 literes vegyszerező, 5
kW-os áramgenerátor, 9 kW-os
áramfejlesztő (220 V - 380 V), béka és
lapdöngölő, 380 V-os, 0,45 m3-es
betonkeverő, földfúró, betonvibrátor. Tel.
0743-860-354, 0745-404-666. (4254)

ELADÓ ruhásszekrény, vitrines szek-
rény, kétszemélyes kanapé, két fotel,
négy szék, régi dolgok, láda, fateknő,
fakanapé, egyebek. Tel. 0770-526-
610. (4253-I)

ELADÓK négy hónapos, gyönyörű
bichon kutyák alkudható áron. Tel. 0740-
138-349. (4257)

ELADÓ egy tonna apró krumpli, 0,50
lej/kg, házhoz szállítjuk. Tel. 0720-048-
334. (4260)

ELADÓ sírhely a szentgyörgyi
temetőben. Tel. 0745-895-039. (4264)

REDŐNyÖK, SZALAGFÜGGÖNyÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

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

TERMOPÁN, REDŐNyÖK, SZALAGFÜGGÖNyÖK szerelése
és javítása. Tel. 0744-504-536. www.scprofoservsrl.bizoo.ro;
www.profoserv.ro  (60337-I)

A CARITAS ISKOLA őszi képzéskínálata Marosvásárhelyen: IDŐS-
GONDOZÓ-KÉPZÉS;KINAESTHETICS AZ ÁPOLÁSBAN – beve-
zető képzés; FELNŐTTOKTATÓ-KÉPZÉS (formator). A képzésekről
bővebben a www.caritas-ab.ro weboldalon olvashat. Várjuk jelentke-
zését október 31-ig az erika.nyulas@caritas-ab.ro e-mail-címen vagy
a 0732-830-147-es telefonszámon. (19376)

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

ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALKOZÁS SZAKEMBEREKET és SEGÉD-
MUNKÁSOKAT alkalmaz hosszú távra. Tel. 0753-025-603. (19391)

HUMÁNERŐFORRÁS-(HR) TOBORZÓT/KOORDINÁTORT
keresünk a PETRY CÉGHEZ. Elvárások: hasonló munkakörben szer-
zett tapasztalat, kiváló kommunikációs készség, jó szervezőkészség,
csapatszellem. Főbb feladatkör: toborzás, kiválasztás, interjúztatás, az
új személyzet integrálása, oktatás, személyzetfejlesztés. Fényképes
önéletrajzoddal jelentkezz a cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELyI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

NyUGDÍJAS FÉRFIAKAT keresek ÜGYNÖKI TEVÉKENY-
SÉGRE. Tel. 0744-843-857. (4144)

KFT. alkalmaz tapasztalt KŐMŰVESEKET. Tel. 0744-798-270.
(4038-I)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe és 
BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző munkára. Je-
lentkezni személyesen önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt.
(19416-I) 

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (19372-I)

BÚTORGyÁRTÓ cégünkhöz keresünk szakmai tapasztalattal ren-
delkező ASZTALOST. Elvárások: szorgalom, megbízhatóság, preci-
zitás, önálló munkavégzés. Előny: B kategóriás jogosítvány. Bővebb
információk a 0744-783-348-as telefonszámon. (4181-I) 

A PORCUşORUL POFTICIOS VENDÉGLŐ SZEMÉLYZETET
alkalmaz. Ajánlatunk: jó feltételek, vonzó fizetés + bónusz eladás után.
Tel. 0748-591-437, Victor Babeş utca 19. szám. (4014)

NŐI ÉS FÉRFI ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi hentesbolt-
jainkba. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Jelentkezzen önéletraj-
zával: cv@petry.ro (60389-I)

KORNISA negyedben található vendéglő MOSOGATÓT és PIN-
CÉRT alkalmaz. Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: 0744-
188-479, 0755-395-559. (19409-I)

NŐI és FÉRFIFODRÁSZATOT vállalok a kliensnél. Tel. 0742-417-
100. (sz-)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET 1800 lej + ebédjegyért és
PÉKNEK TANULÓ MUNKÁSOKAT 1400 lej + ebédjegyért. Jelent-
kezni önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19393-I)

A GASTROMETAL KFT. ÜZEMVEZETŐT alkalmaz marosszent-
györgyi telephelyére. Az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-
címre kérjük küldeni, illetve a 0728-328-881-es telefonszámon lehet
érdeklődni. (60387-I)

ALKALMAZUNK MUNKÁSOKAT, FESTŐKET. Tel. 0744-212-
269. (4122-I)

FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására.
Szaktudás nem szükséges. Tel. 0745-520-408. (19384-I)

A marosvásárhelyi FAN COURIER ALKALMAZ SZÁMÍTÓGÉP-
KEZELŐKET, ÁRUMOZGATÓKAT rész- és teljes munkaidőre. Kö-
vetelmények: felelősségérzet, komoly hozzáállás, rugalmasság. Az
önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: hr.tgmures@fancou-
rier.ro Tel. 0265/311-470, 4062-es mellék. (19400)

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

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Tel. 0744-681-130. (19405-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és fiatal SEGÉDMUN-
KÁST. Tel. 0744-644-026. (19405-I)

A MAROSVÁSÁRHELyI MULTIDECOR KFT. kiképzést és mun-
kahelyet biztosít DEKORATŐR, REKLÁMKÉSZÍTŐ, valamint REK-
LÁMSZERELŐ munkakörbe. Bővebb tájékoztatást adunk személyes
beszélgetésen, a 0745-356-536-os telefonszámon. (19412)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MAROSVÁSÁRHELyI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG
KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉPSZERELŐT alkalmaz. Az önéletraj-
zokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es fax-
számra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon.
(19413-I)
SZAKKÉPZETT ESZTERGÁLYOST és MARÓST alkalmaz a
PLASMATERM RT. Marosvásárhely, Bodoni utca 66/A. Tel.
0265/263-337, 0265/268-212. (19411-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhe-
lyű MUREş INSOLVENCy SPRL, az AncrI KfT. cégfelszámo-
lójaként újra nyilvános árverést szervez az adós árukészletének
termékcsoportonkénti  értékesítésére:

– irodai felszerelés –  kikiáltási ár 413,25 lej
– építőanyag – kikiáltási ár 361,40 lej
– dísztárgyak –  kikiáltási ár  706,80 lej
– elektromos cikkek – kikiáltási ár 884,90 lej
– ruhanemű – kikiáltási ár 3.833,85 lej
– szerelési anyagok – kikiáltási ár  3.391,40 lej
– higiéniai cikkek – kikiáltási ár  64,40 lej
– tisztítószerek – kikiáltási ár  86,95 lej
– Dacia furgon, 2+1 ajtós, kikiáltási ár  3.000 lej; két légkondici-

onáló berendezés, kikiáltási ár  333 lej/db; 15 kg-ig mérő mérleg,
kikiáltási ár  178 lej; fóliázógép, kikiáltási ár  34 lej. 

Az árverést 2017. október 13-án 12 órától tartják a felszámoló
székhelyén, és azonos időpontban megismétlik  minden pénteken,
a javak értékesítéséig.  Az árverésen azok a magán- és jogi szemé-
lyek vehetnek részt, akik kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának meg-
felelő részvételi garanciát és a részvételi díjat. Bővebb tájékoztatás
a 0265/269-700, 0265/261-019  vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

Az Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal versenytárgyalást hirdet ifjúsági
ház és külső-belső uszoda építésére Harasztkeréken. A
versenytárgyalás részleteit megtalálhatják a www.acatari.ro weboldalon,
illetve a www.e-licitatie.ro (SEAP) weboldalon a 414926/ 04.10.2017.
szám alatt. További információk a 0265/333-112-es telefonszámon.
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A MUREş INSOLVENCy SPRL, a marosvásárhelyi Somos
utca 27/A szám alatti székhelyű EnTrEPrISE KfT. cégfelszá-
molója, újra nyilvános árverést szervez az eladósodott cég ingatlan
és ingó javainak értékesítésére, a következők szerint:

– 1000 négyzetméter kültelek, telekkönyvszám 50582/Nyárádtő,
11.138 négyzetméter kültelek, telekkönyvszám 50014/Nyárádtő,
amelyen C13a számmal azonosítható 16 négyzetméter beépített fe-
lületű betonsiló (bunker) van; a C13b számú, 13,78 négyzetméter
felületű bunker, a C14-es, 29,55 négyzetméter felületű cséplőgép-
állomás, a C15-ös, 254,40 négyzetméteres, téglából épített, azbeszt-
cement  lemezzel fedett mérgezőanyag-raktár, a C16-os földszintes,
téglából épített, azbesztcement  lemezzel fedett, 298,70 négyzetmé-
ter felületű istálló, a C17/2 számú, 2.123 négyzetméter felületű csűr,
kataszterszám C1, helyrajzi szám 24/3/1/4/2; 6463 négyzetméteres
kültelek, telekkönyvszám 52569/Nyárádtő, Nyárádtőn, a Bazei utca
1. szám alatt. Kikiáltási ár: 1.020.440 lej

– gördülőhíd,  20/5 t max. teherbírású, kikiáltási ár 69.282 lej +
héa

Szállítóeszközök:
1. Iveco tehergépkocsi, 2002-es gyártású, 407.400 km-ben, kiki-

áltási ár: 32.800 lej + héa
2. MAN TGA nyergesvontató, 2005-ös gyártású, 781.485 km-

ben, kikiáltási ár:  29.360 lej + héa
3. Krone SDP24 félpótkocsi, 1996-os gyártású, kikiáltási ár:

7.200 lej + héa
4. SCHMITZ Cargobull S01 félpótkocsi,  2003-as gyártású, ki-

kiáltási ár: 10.560 lej + héa
5. Robuste Kaiser S3803V2C  félpótkocsi, 1994-es gyártású, ki-

kiáltási ár: 6.720 lej + héa
Az árverés a cégfelszámoló Marosvásárhely, Gh. Avramescu utca

4. szám alatti székhelyén lesz 2017. október 13-án 13 órakor, és
megismétlik  a javak értékesítéséig minden pénteken  ugyanabban
az időpontban. Azon jogi és/vagy magánszemélyek vehetnék részt
az árverésen, akik/amelyek az árverést megelőző napon 13 óráig
garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat és
megvásárolják a feladatfüzetet. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-
700 és a 0745-146-096-os telefonszámon.  



ELADÓ Dacia 1310 tökéletes állapotban.
Tel. 0365/883-444. (4266)

DACIA 1310 eladó, motor újraszettelve.
Tel. 0754-346-123. (4267)

ELADÓ bontott főzőlapos csempekályha.
Tel. 0723-039-561. (4269)

ELVESZETT

ÉRVÉNYTELENNEK nyilvánítom a
Zörgő Éva névre kiadott Siletina
közlekedési igazolványt, miután szerdán,
október 4-én ellopták. (4256)

MINDENFÉLE

A NYÁRÁDSZEREDAI PÁLINKA-
FŐZDE minőségi, olcsó és gyors ki-
szolgálást végez. Szállítást is
biztosítunk. Tel. 0744-483-809.
(19299-I)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzs-
mirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűség-
mérés. Előjegyzés telefonon:
0740-158-526, 0265/311-771. (3480-I)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (3654-I)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847-
346. (3339)

A MAROSVÁSÁRHELYI UNIREA
leánylíceum 1970-ben végzett XII. F
osztálya – osztályfőnök Kozma Albert
Ibolya – érettségi találkozót tart 2017.
október 28-án. Várjuk jelentkezésedet.
Molnár Edit: 0755-336-901, Katona Olga:
0742-402-446, Balázs Ibolya: 0751-760-
680. (4204-I) 

BIOLÓGIÁBÓL felkészítek orvosi
egyetemre. Tel. 0727-075-784. (4200-I)

KIADÓ kereskedelmi helyiség a Iuliu
Maniu utca 44. szám alatt, beren-
dezve. Tel. 0771-258-513. (4202-I)

KIADÓ irodahelyiség a Márton Áron
utcában. Tel. 0740-220-252. (4195)

NEM ágyban fekvő beteg hölgy mellé
állandó jellegű gondozónőt keresünk. Tel.
0365/414-789. (4203)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (4093)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4074)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (4228)

GONDOZÓNŐT keresek Magyaror-
szágra nem ágyban fekvő beteg mellé.
Tel. 0770-387-796. (4235)

SZAKKÉPZŐ TANFOLYAMOK villamos-
ság területén: ANRE, mester, technikus,
villanyszerelő. Tel. 0731-150-389. (60428)

TAKARÍTÁST vállalok Marosvásár-
helyen, magánházaknál is. Tel. 0753-
879-620. (4205-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4140)

HEGESZTŐT és LAKATOST
alkalmazok. Tel. 0766-519-187. (19388)

VÁLLALOK bádogosmunkát, csatornák
készítését és javítását, szemétleöntők
készítését. Tel. 0746-664-156. (4146)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (4024)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(3728)

JÁRÓ beteg mellé Magyarországra,
hosszabb időre ápolónőt keresek
ottlakással. Tel. 00-36-30-22-65-743. Imre
Eszter. (4232)

GONDOZÓNŐT keresek fekvő beteg
mellé napi 12 órára, 8-tól 20 óráig. Tel.
0745-664-624. (4238)

VEGYSZERMENTES TISZTÍTÁS az
ön otthonában! Tisztítunk szőnyeget,
kanapét, matracot stb. Tel. 0758-307-
919. (4251)

MEGEMLÉKEZÉS

Szívünk mély fájdalmával, a 
hiányérzet örök küzdelmével em-
lékezünk AMBRUS IRÉNKÉRE
szül. Szabó halálának harmadik
évfordulóján. Jóságos és szerető
lényének áldott emlékét szívünk-
ben örökké megőrizzük. Nyugodj
békében, drága Nagyika! Szeret-
tei. (4246-I)

Fájdalom költözött egy éve szí-
vünkbe, nem múlik el soha, itt
maradt örökre. Nem hallhatjuk
hangod, nem foghatjuk kezed,
nem lehetünk már soha többé
veled. Itt hagytál mindent, amiért
küzdöttél, elváltál tőlünk, akiket
nagyon szerettél. A fájdalomtól
most is könnyes szemünk, mert
te gondolatban itt vagy velünk.
Könnyes szemmel felnézünk az
égre, szeretünk téged most és
mindörökre. 
Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk id. KOMESZ 
SÁNDORRA halálának évforduló-
ján, október 7-én. Emlékét őrzi fe-
lesége, fia, két lánya, menye,
vejei és négy unokája: Szilárd,
Kriszta, Csilla és Arni. (-)

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-
hagyva, amit reménykedve hor-
doztál magadban. Lehunytad a
szemed, csendesen elmentél, szí-
vedben csak az volt, hogy minket
szerettél. Munka és küzdelem
volt életed, örökre megpihent dol-
gos két kezed. Maradt a bánat és
egy csendes sírhalom, szívünk-
ben gyász és örök fájdalom.
Fájó szívvel emlékeztem október
3-án a marosvásárhelyi BAUER
ROZÁLIÁRA halálának 2. évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szeretettel
gondol rád húgod, Anikó, Tonel
és Tonika. Megemlékezés a reme-
teszegi templomban lesz 7-én
10.30 órakor. (4216)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz szép
emléked.
Fájó szívvel emlékezünk október
6-án a drága jó férjre, szerető
édesapára, gondos nagytatára és
dédtatára, apósra, a mezősám-
sondi születésű id. BALOGH
MÁRTONRA halálának 3. évfor-
dulóján.
„Csak az hal meg, kit felednek,
örökké él, kit igazán szeretnek.”
Áldott emlékét őrzi egy életen át
szerető felesége, két fia és azok
családja. Nyugodjál békében!
(3974)

Nem halnak meg, kik szívünkben
élnek, 
hiába szállnak, repülnek az évek.
Tudjuk, hogy nem jössz,de olyan
jó várni, hazudni a szívnek, hogy
ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon
szerettünk, hiányzol nekünk,
soha nem feledünk.
A hiányérzet örök küzdelmével
emlékezünk id. JÓZSA 
MÁRTONRA halálának 20. évfor-
dulóján. Emléked örökre szí-
vünkbe zárjuk. Szeretteid. (4196-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
édesanyámra, MÉSZÁROS 
TERÉZRE október 6-án, halálá-
nak első évfordulóján. Emlékét
őrzi fia, Jocó, felesége, Gyöngy-
vér, unokái: Zsolt és Kata. (4224-I)

Fájdalommal emlékeztünk októ-
ber 5-én BORZÁS SÁNDOR volt
cserefalvi lakosra halálának 4. év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(4234)

Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap,
de szívünkben él, és örökké itt
marad.
Szomorú szívvel emlékezem ok-
tóber 6-án drága keresztapura, a
marosvásárhelyi KÓNYA 
GÉZÁRA halálának 14. évforduló-
ján. Szép emlékedet és a veled töl-
tött kellemes órákat egy életen át
megőrzöm. Nyugodj békében!
Keresztfiad, Heli Baier Wald-
bronnból. (v-I)

Mint egy gyertyaláng, úgy lobban
el az élet, mint egy gyors folyó,
rohannak az évek.
Kegyelettel és fájdalommal emlé-
kezünk október 6-án a szenthá-
romsági id. VERESS SÁNDORRA
halálának 30. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (4262) 

Kegyelettel és szeretettel emléke-
zünk október 6-án a marosugrai
BÜKKÖSI JÓZSEFRE halálának
12. évfordulóján. Adjon a Jóisten
csendes pihenést! Szerettei.
(4263)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, rokon, jó barát és
szomszéd, 

id. BESENYEI SÁNDOR 
életének 64. évében hosszas
szenvedés után csendesen meg-
pihent. Drága halottunkat októ-
ber 6-án du. 1 órakor helyezzük
örök nyugalomra a Jeddi úti te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (4248-I)

Búcsú nélkül, hirtelen hagytál itt
minket. Szomorúan tudatjuk,
hogy a szeretett nagynéni, 

NAGY ANNA 
(Nusi) 

a Tricotex volt dolgozója 
október 4-én, életének 81. évé-
ben megpihent. 
Temetése október 6-án 11 órakor
lesz a Jeddi úti temetőben. Nyu-
godjon békében! 

A gyászoló család. (4259-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Marosvásárhely-Köves-
dombi Unitárius Egyházköz-
ség keblitanácsa őszinte
részvétét fejezi ki Marton
Csilla pénztárosának és a job-
bágyfalvi Szász családnak a
szeretett hitvestárs, édesapa,
nagyapa, dédnagyapa, SZÁSZ
LAJOS elhunyta alkalmából.
„A szeretet soha el nem
múlik” (I. Kor. 13,8.). (19415-I)
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Kegyelettel emlékezünk a vízaknai
id. SZÉKELY LÁSZLÓRA halálá-
nak 40. évfordulóján. Elmentél
csendben, szerényen, az Úr ke-
gyelmében bízva, 1977. október 4-
én, Ferenc napján, hajnalban,
életed 83. évében. Nehéz sors ada-
tott számodra, vitted szorgalmas
fegyelemmel, sok-sok áldozatos
munkával, gondoskodva családod
minden tagjáról, valamint azokról
is, akiket az élet reád bízott. Két kézzel, jó szívvel szórtad
reánk szeretetedet önfeláldozó életed utolsó pillanatáig. Ezt a
szeretetet mi alig, csak híjával tudtuk viszonozni, pedig vég-
telen türelemmel – erre vágytál. Október 6-án utolsó utadra kí-
sértünk a református temetőben. Itt pihensz édesanyánk
társaságában, elválaszthatatlanul, a feltámadás és a boldog
örök élet reményében. Köszönöm, hogy az én édesapám vol-
tál, mindannyiunk nevében, akik az övéi vagyunk. 
Leányod, Erzsébet. (4219)

Megpihent a dolgos, jó apai szív,
áldás és hála övezi a sírt. Szerető
férj voltál, drága édesapa, bánatos
családodnak most az őrangyala.
Szomorú szívvel emlékezünk októ-
ber 8-án a szentháromsági születésű
SZÁSZ MIHÁLYRA halálának 10. év-
fordulóján.
Emlékét megőrzi szerető felesége,
lánya, két fia, menyei és négy uno-
kája. Egy a reményünk, mely életet
és vezet, hogy egyszer még találkozunk veled!  (4255–I)

Múlnak az évek, és minden október
fájdalmas búcsúzásra emlékeztet.
Az örök emlékezés, amely a sírod-
hoz vezet engemet. Október 6-án két
éve, hogy eltávozott az élők 
sorából néhai VÁRADI TERÉZ volt
urológiai asszisztensnő. Nyugodjál
békében! 
Volt párod, Gabi. (4193-I)

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű MUREş INSOLVENCy SPRL,
a csődbe ment  novocM  conSUlT  KfT. cégfelszámolójaként újra nyilvános árverést szervez az
adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére:

– bútorzat, irodai felszerelés –  kikiáltási ár 1.394 lej + héa
– leltári tárgyak – kikiáltási ár 7.987,86 lej + héa
– műszaki berendezés, hőközpont –  kikiáltási ár  1.206,84 lej + héa
– 7 db szállítóeszköz – kikiáltási ár 21.400 lej + héa
– az  árukészletet termékcsaládonként egy-egy tömbben értékesítik,  legalább 15.000 lej (héa nélkül)

értékben: fémvasalások, vasáru, PVC- és fémtartozékok, fogantyúk és csuklóspántok, különféle  zárak,
reteszek, tolózárak, csavarok stb.  – kikiáltási ár 72.886,30 lej + héa.

A teljes lista,  az árak a felszámoló székhelyén tanulmányozhatók.  
Az árverést október 13-án 13 órától tartják a felszámoló székhelyén, és azonos időpontban megis-

métlik péntekenként, a javak értékesítéséig.  
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár

10%-ának megfelelő részvételi garanciát,  a részvételi díjat, és megvásárolják  a feladatfüzetet  24 órá-
val az árverés kezdete előtt.

Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019, 0265/269-700 vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.



Maros Megyei Tanács 

áLLásHirDeTÉs
a Maros Megyei Tanács 2017. november 6-án versenyvizsgát szervez a
Maros Megyei Tanács szakapparátusában, a Műszaki igazgatósághoz tartozó
munkálatkövetési osztály keretében megüresedett i. besorolású, kezdő
szakmai fokozatú tanácsadói tisztség elfoglalására.
a versenyvizsga a Maros Megyei Tanács székhelyén lesz (Maros megye, Ma-
rosvásárhely, győzelem tér 1. sz.).
az írásbeli próba időpontja: 2017. november 6., 10.00 óra;
az interjú az írásbeli vizsgát követő 5 munkanapon belül lesz, a pontos idő-
pontot az írásbeli vizsga eredményével egy időben közöljük.
a jelentkezők eleget kell tegyenek az utólagos módosításokkal és kiegészí-
tésekkel újraközölt, a közalkalmazottak jogállására vonatkozó 188/1999.
sz. törvény 54. cikkelyébe foglalt előírásoknak és követelményeknek.
a versenyvizsgán való részvétel feltételei, a könyvészet és a jelentkezési
iratcsomóhoz szükséges dokumentumok jegyzéke ki van függesztve az in-
tézmény székhelyén és elérhető a www.cjmures.ro weboldalon.
a jelentkezési iratcsomót jelen hirdetés románia Hivatalos Közlönyének
harmadik részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet be-
nyújtani a Maros Megyei Tanács székhelyén.
További információk kérhetők a 0265-263-211-es telefonszámon, az 1236-
os belső számon.

eLnÖK JegyZŐ
Péter Ferenc Paul cosma
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

gépbeállító, gépkezelő

Előny: műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés

A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.
Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevő-

szolgálatán („Gyártás – gépbeállító” megjelöléssel) a Dózsa
György utca 145/a alatt vagy Cserefalva 115. szám alatt, illetve
e-mailben: productie@surubtrade.ro. További információ a
0745-043-920-as telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Siletina Impex Kft.
– Helyi Közszállí-
tási Vállalat Rt.

Társulás 
– Marosvásárhely, Béga u. 2.

sz., tel: 040-365-269-077 – 

Az egyetemisták/
főiskolások figyelmébe

A marosvásárhelyi közszál-
lítási vállalat a StudentCard
alapján ingyenes bérletben ré-
szesülő egyetemi, főiskolai
hallgatók tudomására hozza a
következőket:

Az ingyenes bérleteket 2017.
szeptember 27-től SZEMÉ-
LyESEN adják át a következő
iratok alapján:

– StudentCard igazolvány
(eredeti és másolat)

– személyi igazolvány (ere-
deti és másolat)

– a 2017-2018-as tanévre lát-
tamozott diákigazolvány (ere-
deti és másolat)

– egy 3/4-es fénykép (azok-
nak, akik első alkalommal
igénylik a bérletet)

Az új bérletek 2017. október
1-je és december 31-e között
lesznek érvényesek. A bérletet
használó köteles aláírásával
igazolni a bérlet átvételét, és
megadni telefonszámát a
könnyebb kommunikáció ér-
dekében.

Az ingyenes egyetemistabér-
leteket a következő helyszíne-
ken jegyeket és bérleteket
áruló kioszkokban lehet át-
venni: a főtéren, a Kövesdom-
bon, a Tudor negyedben
(Favorit) és az Auchan üzlet-
központnál. 

Az igazgatótanács

alkalmaz  

fejlesztő technológust
(technológiai fejlesztési osztály, 

meghatározott időre szóló szerződés)

Elvárások:
a. Felsőfokú végzettség – gyógyszerész/vegyészmérnök
b. Jó kommunikációs készség, csapatmunkára való képesség
c. Nyitottság a szakterületen belüli új ismeretek elsajátítására
d. Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Microsoft Office)
e. Középfokú angol nyelvtudás

A kiválasztásnál előnyt jelent:
gyógyszergyártás területén szerzett szakmai tapasztalat

Feladatkör:
a. Munkahelyi tevékenységek irányítása és ellenőrzése
b. Technológiai dokumentáció szerkesztése

Ha eleget tesz a fenti követelményeknek, és érdekli ajánlatunk,
kérjük, hogy szakmai önéletrajzát tartalmazó pályázatát egy kísérő-
levéllel 2017. október 16-ig szíveskedjék leadni a következő címen:

540306 Marosvásárhely, Cuza Vodă utca 99–105. 
Tel. 0265/237-820, fax: 0265/268-875, 

e-mail: office@gedeon-richter.ro

A MUREş INSOLVENCy SPRL – Marosvásárhely, G-ral Av-
ramescu utca 4. szám –, a PETrIS TUrISM KfT. cégfelszámo-
lója, nyilvános árverést szervez egy, az adós cég tulajdonában levő
Holmer DOS T3 típusú  cukorrépa-begyűjtő kombájn eladására.
Kikiáltási ár 300.291,75 lej, az ár nem tartalmazza a héát. 

Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor 2017. október
13-án 13 órakor, és megismétlik péntekenként, ugyanabban az idő-
pontban, a gép értékesítéséig. 

Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi ga-
ranciát, a feladatfüzetet és a részvételi díjat 24 órával az árverés
kezdete előtt.  

Bővebb  tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-
096-os telefonszámokon. 

A MUREş INSOLVENCy SPRL –  Marosvásárhely, G-ral Av-
ramescu utca 4. szám –,  a PArcon  KfT. cégfelszámolója,  nyil-
vános árverésen eladja a Marosvásárhely, Raktár utca 22. szám
alatt székelő  eladósodott cég következő javait: 

– kapusfülke, kikiáltási ár 2.800 lej;
– tűzvédelmi szekrény, 880 lej;
– Sony Vaio laptop, 520 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverés október 13-án 13 órakor lesz a felszámoló székhelyén

– Marosvásárhely, Gen. Avramescu utca 4. szám –,  és hetente pén-
tekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, a javak érté-
kesítéséig. 

Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek,
akik/amelyek az árverés előtti napon 13 óráig  garanciaként kifi-
zetik a megvásárolandó javak kikiáltási árának 10%-át, a részvé-
teli díjat és megvásárolják a feladatfüzetet. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a
0745-146-096-os telefonszámon. 

ÁLLÁSHIRDETÉS
Nyárádkarácson község Polgármesteri Hivatala

versenyvizsgát szervez az alábbi állások betöltésére:
• egy I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú felügyelői köztisztvi-
selői állás a jogi, közigazgatási és közbeszerzési osztályára,

• egy I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú felügyelői köztisztvi-
selői állás a földmérő, mezőgazdasági nyilvántartó és területrende-
zési osztályára.

A versenyvizsgára a Nyárádkarácsoni Polgármesteri Hivatal Fő
út 166. szám alatti székhelyén kerül sor.

Az írásbeli vizsga 2017. november 7-én 10 órától lesz.
A szóbeli vizsga a 2008. évi 611-es kormányhatározat 56. cikke-

lyének 1. bekezdése alapján történik.
A jelentkezőknek összesítve eleget kell tenniük a köztisztviselők

jogállására vonatkozó, újraközölt és módosított 1999. évi 188-as
törvény 54-es cikkelyében előírt feltételeknek. 

A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III.
részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet benyúj-
tani a hivatal székhelyén. 

A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a
könyvészet listája a polgármesteri hivatalban, illetve a 

www.comunacraciunesti.ro weboldalon is tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/332-112, 0753/010-620 telefonszámo-

kon és a hivatal székhelyén kapható.
Ferenczi György  polgármester

Kakasi Rita Izabella jegyző


