
A Maros megyei speciális barlangi és
hegyimentő alakulat tagjai a megyei ta-
nács támogatásával, szakemberek be-
vonásával, hétfőtől öt védőkunyhót
építenek a Kelemen-havasokban. Ezek
közül négy nyitott lesz, míg egy ötödik
a hegyimentő szolgálat munkapontja-
ként hétvégente fogadja a turistákat. 

Kovács Róbert, a szolgálat vezetője el-
mondta: a fából, zsindellyel fedett védőkuny-
hók a Kelemen-havasok gerincéig a
Negoj-nyeregben (sz.m.: ezen a helyen évekkel
ezelőtt már állt egy építmény, amelyet sajnos
avatatlan kezek széthordtak), a Ruszka-sziklák-
nál, a Tiha-nyeregben és a Kis-Beszterce csúcs-
hoz vezető úton a Hosszúmezőn lesznek.
Farönkökből készítik, egyszerű berendezéssel.
Lesz egy előtér, ahol szükség esetén a felszere-

lést hagyhatják majd a turisták, a következő he-
lyiségben pedig priccseket helyeznek el, ahol
akár az éjszakát is el lehet tölteni saját hálózsák-
kal, derékalj használatával. Kényelmesen nyol-
can, zsúfoltan (maximális kapacitás) tizenketten
férnek el az építményben. A falakon a Kele-
men-havasok térképét is elhelyezik majd, mel-
lette pedig több fontos információt tartalmazó
tábla lesz. 

70 éves 
az Ariel Színház
A 70 év alatt a publikummal együtt
rengeteg tapsot, mosolyt, nevetést és
könnyet, megszámlálhatatlanul sok
mesés élményt tapasztaltak meg, amit
szívből köszönnek, és a jubileumi
évad alkalmával szeretnék megaján-
dékozni közönségüket a legszebbel és
a legjobbal.
____________2.
Diótermést 
egy nemes célért
Újabb projektet indított a Telefonos
Szeretetszolgálat: diószedő akciójuk-
kal, a Dejó programmal szeretnék jö-
vőben is fedezni a marosvásárhelyi
Márton Áron utcai székhelyükön kiala-
kított menedékszoba fenntartási költ-
ségeit, ahol más városból orvosi
vizsgálatra vagy kezelésre érkező be-
tegeket és ezek hozzátartozóit szállá-
solják el ingyenesen.
____________4.
Kibédről – 
Csak barátoknak,
szeretettel!
A Vásárhelyi Forgatag színes mozza-
nata volt az Erdélyi Pálinka- és Párlat-
verseny, amelyet az Erdélyi Pálinka
Lovagrenddel közösen harmadik alka-
lommal szerveztek meg. A rendezvé-
nyen négy új tagot fogadott soraiba az
Erdélyi Pálinka Lovagrend.____________5.

A hetes visszavág?
„Megtárgyalta” és elfogadta az Európai Parlament a ma-

gyar jogállamisággal kapcsolatos jelentést, a vita láttán Or-
well odafent valószínűleg leült egy bárányfelhő szélére, és a
hasát fogta a röhögéstől. A történések láttán a vasfüggöny in-
neni oldalán felnőtt emberek nagy részének kinyílhatott a
bicska a zsebében, de a jövőre nézve lehet, hogy jó döntésről
beszélhetünk.

Ez a történet annyira szólt a jogállamiságról, mint ameny-
nyire igaz a megállapítás, hogy megtárgyalták volna a holland
szőke ciklon fércelményét. Mert másnak nehéz nevezni egy
olyan „dokumentumot”, amiről laikus szemmel is ordít, hogy
egy jogi maskarába öltöztetett politikai vádirat. A jogi szak-
szerűségének teljesen megfelelően zajlott a letárgyalása is. A
vasfüggönyön innen az ötvenes években volt szokványos eljá-
rás, hogy a tárgyalásra előre megírva vitték be a halálos íté-
letet, és amíg lekavarták a színjátékot, a hátsó udvarban már
a bitófa is meg volt ácsolva. Na pont ilyen, amikor az érintett
ország kormányfője kap hét perc felszólalási időt a tárgyalás
elején, de miután a vádat kimondják, már nincs védekezési le-
hetősége.

A dolgok gyakorlati oldalát nézve nem nagy ügy. A brüsszeli
malmok nem őrölnek gyorsan, a Parlament szerdai döntése
után az Európai Tanácsnak is meg kell vitatnia a jelentést,
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Marosvécsi kastélynap 
A Castellum Alapítvány – Erdélyi Magyar Történelmi Csa-
ládok Egyesülete minden korosztály képviselőit várja
szeptember 15-én a marosvécsi Kemény-kastélyba a jó-
tékonysági kastélynapra. A programban szerepelnek: elő-
adások, kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók,
nép- és komolyzenei koncertek, kastélytúrák, kiállítások,
kézművesvásár, valamint borkóstolás. A gyerekeket kéz-
művesprogramokkal, vetélkedőkkel, szabadtéri játékok-
kal, társasjátékokkal, valamint Legendárium-filmek
vetítésével várják. A fiataloknak szánt programpontok kö-
zött lesz többek között stand-up commedy, slam poetry,
„vécsi kaszinó”, azaz társasjátéktér a Jatszma.ro játékai-
val, az esti órákban pedig könnyűzenekoncertek és buli.
Belépni a helyszínen megvásárolható karszalaggal lehet,
ami felnőtteknek 10 lejbe, 12–17 év közötti fiataloknak 6
lejbe kerül, 11 évnél kisebb gyerekeknek pedig ingyenes
a részvétel. 

Szüreti bál Mikházán 
Szeptember 15-én 17 órától indul a szüreti bálozók me-
nete a mikházi kolostortemplom elől, majd Deményházát
és Köszvényest érintve térnek vissza a fiatalok Mikhá-
zára, ahol este 9-től várják a bálozókat.   

Kutyakiállítás
Szeptember 15-én és 16-án a Ligetben a Maros Megyei
Ebtartók Egyesülete a 13. alkalommal szervezi meg a
Dracula Dog Show-t. Az idén is hat eseményen vehetnek
részt az ebtartók, ugyanis a versenyre különböző kategó-

riákban lehet benevezni, így több hazai és nemzetközi
címet nyerhetnek el a kutyák. A rendezvény szombaton 9
órától kezdődik, és folyamatosan tart a különböző fajtákat
bemutató standokon, illetve a központi porondon.

Közeledik a Kritikus tömeg
A Mobilitás hete alkalmával szeptember 16-án tartják meg
Marosvásárhelyen a Critical Mass – Kritikus tömeg nevű,
kerékpáros közlekedést népszerűsítő rendezvénysoroza-
tot. A Kreaktivitás a forgalomban című gyermekprogramok
délelőtt 10 órakor kezdődnek, a kicsik felvonulása 12.45-
kor indul. A Marosszéki Közösségi Alapítvány kezdemé-
nyezésében 12–15 óra között zajlik az adománygyűjtő
rendezvény, amely ezúttal a Tekerj a tudományért! nevet
viseli, a felnőtt kerékpárosok hagyományos felvonulása
16 órakor kezdődik.

Szabadidős sportrendezvény
Az európai mobilitási hét keretében szeptember 15-én az
Outdoor Experience csapata első alkalommal megszer-
vezi a Be Active, Be Outdoor elnevezésű szabadidős
programot Marosvásárhelyen a gokartpályával szembeni
Maros-parton. Életkortól és felkészültségtől függetlenül
várják a kültéri és szabadidős sportok kedvelőit. Lesz ka-
jakozás, kenuzás, jóga, slack-line, mászófal és Jákob lét-
rája. Mindemellett meglepetést is tartogatnak azon
résztvevőknek, akik a Maros-partra biciklivel vagy gyalo-
gosan mennek ki. A rendezvény 10-től 18 óráig tart. Jó-
gázni 11, 13, 15 órától lehet. Mivel a helyek száma
korlátozott, jelentkezni a
https://web.facebook.com/events/270907250208051/-
es elérhetőségen lehet. Az eseményt a Polgár-Társ Ala-
pítvány és a MOL Románia finanszírozza.

Hetvenedik évét ünnepli hamarosan kezdődő évadával
a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház. A
soron következő jubileumi évaddal kapcsolatosan, mintegy
ízelítőként, sajtóközleményben írt a várható újdonságokról,
előadásokról, premierekről a társulat. Mint olvashatjuk, a
70 év alatt a publikummal együtt rengeteg tapsot, mosolyt,
nevetést és könnyet, megszámlálhatatlanul sok mesés él-
ményt tapasztaltak meg, amit szívből köszönnek, és a ju-
bileumi évad alkalmával szeretnék megajándékozni
közönségüket a legszebbel és a legjobbal, ami csak a tar-
solyukban összegyűlt.

A fentiek szerint az ünnepi évad a Hoppláda című gye-
rekelőadás bemutatójával indul szeptember 21-én, péntek
délután 5 órakor. A 4 éven felülieknek szóló produkciót
magyarországi, Blattner-díjas vendégművészek állították
színpadra: Kolozsi Angéla rendező és Mátravölgyi Ákos
tervező. A zenét Dull János, a koreográfiát pedig Ruszuly
Ervin jegyzi. Az előadás során az érdeklődők megismer-
kedhetnek Borsóval és Adalbertával, akik néha hajba kap-
nak, de azért jól tudják, hogy semmi sem fontosabb a
barátságnál. A produkció létrejöttét a Nemzeti Kulturális
Alap, a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány
támogatta.

A kisbabák ebben az évadban is számíthatnak az immár
évek óta népszerű Állatkert és Évszakok című csecsemő-

előadásokra – mindkettőre Barabás Olga rendezésében
kerül sor. Király István két nagy sikerű rendezése is felújí-
tásra kerül, így a Tejkút valamint a Csipkerózsa szereplői-
vel is újra találkozhat a közönség.

Október végén a gimnazistáknak ajánlják a Háy János
szövegéből készült Völgyhíd című előadást, amelyet Ma-
gyarország egyik legelismertebb gyerekszínházi rendezője,
Vidovszky György visz színpadra. Az előadáshoz színházi
nevelési foglalkozást is kapcsolnak, melynek során a fia-
talok a játék és a közös alkotás segítségével járhatnak körül
olyan nehéz kérdéseket is, amelyekre lehet, hogy otthon
vagy az iskolában nem jut idő.

2019 elején vendégül látják a pécsi Apolló Kulturális
Egyesület és a Bóbita Bábszínház legújabb ifjúsági foglal-
koztató előadásait is, amelyeket szintén kamasz nézőknek
ajánlanak.

A tavaszi bemutatóra a magyar bábos szakma egyik leg-
kiválóbb művészét, a Blattner-díjjal kitüntetett Bartal Kiss
Rita rendezőt kérték fel, aki egy meglepetés-előadást va-
rázsol majd az Ariel színpadára.

A jubileumi évad legfontosabb eseménye a június elejére
tervezett évfordulós ünnepség lesz, amelyre a hazai bábos
szakma kiemelkedő egyéniségei mellett meghívják a leg-
rangosabb magyarországi bábszínházakat is egy-egy pro-
dukcióval. Az ünnepség alkalmával kerül sor a
mesevásárra is, lesz majd újra móka és kacagás – áll a szín-
ház közleményében. 

Két új repülőjárat – 
Budapestre és Londonba

A marosvásárhelyi Transilvania repülőtérről szeptembertől
két új repülőjárat indul: szeptember 17-én a londoni, 20-án
a budapesti. A londoni járat 7.10 órakor száll fel a szigetor-
szágból és 12.05 órakor landol Marosvásárhelyen. Maros-
vásárhelyről 12.40 órakor száll fel és 13.45 órakor landol
Londonban. A budapesti járat 20.25 órakor száll fel Buda-
pesten és 22.25 órakor landol Marosvásárhelyen. Innen
22.55 órakor száll fel és  23 órakor ér Budapestre. 

Hungarikumok 
Marosvásárhelyen a kövesdombi unitárius templom Bözödi
György termében szeptember 16-án, vasárnap a 11 órától
kezdődő istentisztelet után könyvbemutatóra kerül sor. A
Szilágyi Szabolcs, a Németországi Magyar Szervezetek
Szövetségének alelnöke által összeállított Hungarikumok
című könyv vetített képes bemutatására várják szeretettel
a híveket és az érdeklődőket.

Búcsús szentmise
Szeptember 16-án, vasárnap 18 órakor tartják a Fürszt-te-
lepi kápolna Szent Kereszt felmagasztalása búcsúját, mely
a marosszentgyörgyiek és marosvásárhelyiek találkozási
helye is. A búcsús szentmisét és a szentbeszédet Oláh
Dénes főesperes végzi László Szabolcs nagyernyei plébá-
nos kíséretében.

Szent Kereszt búcsú 
és emléktábla-avatás

Szeptember 15-én 11 órától a búzásbesenyői Szent Ke-
reszt felmagasztalása búcsút tartja a falu katolikus közös-
sége. A szentmise előtt a plébániai iroda falán egy
emléktáblát lepleznek le és szentelnek meg az önálló plé-
bánia fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Az ünnepi
szentmise agapéval folytatódik, majd 20 órától jótékonysági
kosaras bál lesz a kultúrotthonban, ahol az egyháztanács
támogatására és a Kolping Család a templom újrafedésére
gyűjt adományokat. 

Súlyos közúti baleset Szentpálon 
Szeptember 12-én  20 óra körül Kerelőszentpálon  egy 36
éves helyi férfi elütött két gyalogost. A rendőrség közlemé-
nye szerint mindkét 13 éves fiatal  szabálytalanul közleke-
dett az úttesten, a balesetben súlyosan megsérültek. A
gépkocsivezető leheletében 1,07 mg/l koncentrációjú alko-
holt mértek, semmilyen típusú hajtási jogosítványa nem
volt.  Ellene eljárást indítottak. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma SZERÉNA
és ROXÁNA, holnap
ENIKŐ és MELITTA napja.
ENIKŐ: Vörösmarty Mihály
alkotása a csodaszarvasmon-
dában szereplő Enéh névből. 
MELITTA: görög eredetű, je-
lentése: méh, szorgalmas.

14., péntek
A Nap kel 

6 óra 58 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 36 perckor. 
Az év 257. napja, 

hátravan 108 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. szeptember 13.

1 EUR 4,6391

1 USD 3,9930

100 HUF 1,4243

1 g ARANY 154,8242

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő,
időnkét felhőátvonulások

Hőmérséklet:
max. 280C
min. 120C

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Kaáli Nagy Botond 

Indul a jubileumi évad!
70 éves az Ariel Színház

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
32, 2, 20, 40, 41 + 4 NOROC PLUS: 409963

36, 10, 26, 5, 13, 16 SUPER NOROC: 146725

42, 20, 3, 34, 31, 13 NOROC:  9762293

RENDEZVÉNYEK



Mint már olvasóink értesültek
róla, az Európai Parlament plé-
numa kedden vitatta meg és
szerdán szavazott a magyar
jogállamisági helyzetről szóló
különjelentésről, az úgyneve-
zett Sargentini-jelentésről. A
plenáris ülésen 448 támogató
szavazattal, 197 ellenében és
48 tartózkodás mellett fogadták
el a dokumentumot. Az RMDSZ
mindkét EP-képviselője a jelen-
tés ellen szavazott. 

Az Európai Parlament többi romá-
niai képviselője megszavazta a jelen-
tést, kivéve Renate Webert és Norica
Nicolait (mindkettő az ALDE tagja),
valamint Traian Ungureanut (PNL).
Kettős mércét alkalmaznak Magyaror-
szággal szemben 

„Felháborító és elfogadhatatlan,
hogy az Európai Parlamentben egyesek
új szabályértelmezést hozhatnak csak
azért, hogy igazuk legyen. A keddi parlamenti vita hangneme
és a szerdai szavazás menete is arra világít rá, hogy kettős
mércét alkalmaznak Magyarországgal szemben” – fogalma-
zott Winkler Gyula azt követően, hogy a Parlament megsza-
vazta a Magyarországról szóló Sargentini-jelentést. 

„Azért szavaztam a Magyarországot alaptalanul elítélő Sar-
gentini-jelentés ellen, mert az nem más, mint egy újabb fel-
vonás abból a magyarellenes megnyilvánulás-sorozatból, ami
az Európai Parlamentben évek óta tapasztalható. 2015-ben a
migrációs válság kirobbanása volt a vízválasztó pillanat, mára
pedig teljesen egyértelművé vált, hogy az EP-képviselők
többsége nem a Sargentini-jelentésről szavazott, hanem a nyi-
tott, gátak nélküli bevándorlást szorgalmazók tábora csapott
össze a migrációt törvényes alapokon kezelő, szabályozni kí-
vánó oldal képviselőivel” – emelte ki Winkler. 

Az EP-képviselő úgy vélte, a kettős mérce csúcspontja az
EP jogi bizottságának döntése volt, ahol pár nappal ezelőtt be-
jelentették, hogy megváltozott a kétharmados többség kiszá-
mításának módszere. „Ma már nem az összes érvényesen
leadott szavazatot veszik figyelembe, hanem csak az igen és
a nem szavazatok számítanak – a tartózkodókat nem számol-
ják. A Sargentini-jelentés mellett leadott 448 igen szavazat
csakis ennek az előzménytelen jogi procedúrának köszönhe-
tően képez kétharmados többséget. Felháborító és elfogadha-
tatlan, hogy az Európai Parlamentben egyesek
újraértelmezhetik a szabályokat csak azért, hogy igazuk le-
gyen. Ez a fajta durva megosztottság végzetes következmény-
nyel járhat: az uniót szétfeszítő szakadékok elmélyülését idézi
elő” – hangsúlyozta Winkler Gyula. 
Magyarország pellengérre állítása 
politikai alapú támadásként értékelhető 

Sógor Csaba képviselő felszólalásában szintén arra világí-
tott rá, hogy minden EU-s tagállam esetében azonos szem-
pontok és mérce alapján kellene az Uniónak vizsgálódnia, ami
az alapértékeket, illetve az emberi jogokat illeti, különben

Magyarország ilyen szintű pellengérre állítása csak politikai
alapú támadásként értékelhető. 

„A Sargentini-jelentés számos politikai alapú helyzetérté-
kelést tartalmaz Magyarországgal kapcsolatban, ami egy po-
litikai testülettől nem meglepő, ez azonban nem mentség arra
a rengeteg valótlanságra és ténybeli tévedésre, ami a szöveg-
ben található. Egységes mérce és egyenlő elbánás hiányában
meggyőződésem, hogy ez az eljárás csak politikai célokat
szolgál” – szögezte le Sógor Csaba.

Kijelentette: „Azok, akik ismerik a magyarországi politikai
élet mindennapjait, ezt a vitát látva minden bizonnyal azt a kö-
vetkeztetést vonják le, hogy az egész Európai Parlamentet mi-
nősíti egy ilyen színvonalú jelentés elkészülte. Ami pedig az
eljárást illeti, sokkal szerencsésebb lenne azonos szempontok
és azonos mérce alapján megvizsgálni az összes tagállamban
az alapértékek, az emberi jogok, a kisebbségek jogainak érvé-
nyesülését”. Hozzátette: „Ha nem politikai alapú támadás
lenne, akkor meg kellene vizsgálnunk a kisebbségek jogainak
érvényesülését Franciaországban, a választási rendszer arány-
talanságait az Egyesült Királyságban, a vallásszabadság érvé-
nyesülését Görögországban, a véleménynyilvánítás
szabadságát Spanyolországban vagy az igazságszolgáltatás –
politikától és a titkosszolgálatoktól való – függetlenségét Ro-
mániában. Egységes mérce és egyenlő elbánás nélkül meggyő-
ződésem, hogy ez az eljárás csak politikai célokat szolgál.” 
Süketek párbeszéde

A többi határon túli magyar párt (valamennyien néppártiak)
képviselői – Csáky Pál, az MKP és Nagy József, a Most-Híd
képviselője – is nemmel szavaztak. 

Csáky Pál a Körképnek adott interjúban kijelentette: a je-
lentés „kissé amatőr módon készült, Sargentini asszony nem
tapasztalt politikus, magas volt neki ez az asztal. A jelek sze-
rint többféle nyomásnak engedett, s így bekerültek az anyagba
olyan elemek is, amelyek egyértelműen nem igazak. Így ek-
lektikussá vált a jelentés – bizony több dialógust érdemelt
volna”. Magát a vitát pedig süketek párbeszédének nevezte. 
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A holland miniszterelnök 
nem ért egyet Románia 
schengeni csatlakozásával 

A tárgyalásokon több dologban sikerült megegyez-
nünk, sok mindennel egyetértünk, a schengeni csat-
lakozással nem – nyilatkozta szerdán romániai
tárgyalásait követően Mark Rutte holland miniszter-
elnök, aki hozzátette: teljes mértékben megbízik
abban, hogy Románia sikerrel tölti be az Európai
Unió Tanácsának elnöki tisztségét. A holland minisz-
terelnök elmondta: egyeztettek a kétoldalú gazda-
sági kapcsolatok továbbfejlesztéséről, amely már
most is eléri az évi ötmilliárd eurós forgalmat, de jó
az együttműködés a védelem terén is. Viorica Dăn-
cilă miniszterelnök elmondta a holland kollégájával
történő találkozója után, hogy arra kérte a holland
kormányfőt, támogassa Románia csatlakozását a
schengeni övezethez, mivel véleménye szerint a
csatlakozás kérdését nem kellene összekötni az
Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmussal. A
holland miniszterelnök találkozott szerdán Klaus Io-
hannis államfővel is. (Agerpres)

Külföldről támogatták 
a diaszpóra tüntetését

Zömében a külföldön munkát vállaló romániaiak fi-
nanszírozzák a tüntetéseken használt kellékek be-
szerzését, és ezt bizonyítani fogja a Szervezett
Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóságnál – je-
lentette ki szerdán Mihai Cristian Dide, a #Rezist
mozgalom egyik aktivistája. Dide a legfőbb ügyész-
ség székháza előtt nyilatkozott az augusztus 10-i
tüntetéssel kapcsolatban. Az aktivista nyilatkozatáról
az Agerpres számolt be. – Ami augusztus 10-én tör-
tént, azt nem mi szerveztük, az erőszakos cseleke-
deteket nem mi szerveztük és nem a békés tüntetők
tervelték ki – szögezte le Dide. Arra a kérdésre, hogy
honnan származtak a támogatási pénzek, az akti-
vista azt felelte: „Általában a külföldön élő románok-
tól származik a szponzorálás, akik más országokban
dolgoznak, és a szponzorálásokról általában nyilvá-
nos adatok vannak a crowdfunding felületeken”.
(Agerpres)

Toader: a CSM véleménye 
a DNA főügyészjelöltjéről 
konzultatív jellegű

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) vé-
leménye az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA) főügyészjelöltjéről konzultatív jellegű, és sem-
milyen formában nem akadályozhatja a kinevezést
– jelentette ki csütörtökön Tudorel Toader igazság-
ügyi miniszter. A CSM véleményezése után a DNA-
főügyész kinevezésére vonatkozó iratok az
államfőhöz kerülnek, aki az információk ismeretében
meghozza döntését. Tudorel Toader azt nyilatkozta
kedden, hogy a CSM véleményétől függetlenül az
államfő elé terjeszti az Adina Florea kinevezésére
vonatkozó javaslatát. A tárcavezető arra számít,
hogy a CSM negatívan véleményezi a javaslatot.
(Agerpres)

Mentőautókat vásárolna 
a kormány

1.200 új mentőautó vásárlásáról döntött a kormány
csütörtöki ülésén. A beruházáshoz szükséges 476
millió lej nagy része vissza nem térítendő uniós tá-
mogatás, amelyet a Regionális Operatív Program
(POR) keretében pályáztak meg – jelentette be az
ülés elején Viorica Dăncilă miniszterelnök. 
(Agerpres)

amire nincs időkorlát. Szankciókat a kormányfők Euró-
pai Tanácsa szabhat ki, amelynek a jelenlegi szabályok
szerint egyöntetű döntést kell hoznia, amire jelen állás
szerint, egy lengyel és esetleg egy olasz vétót is beszá-
mítva, esély nincs. Így a brüsszelita újbeszél szlengben
uniós atombombának nevezett hetes cikkely Magyaror-
szágra nézve csak füstbomba.

De politikai viszonylatban lehet atombomba is. Má-
jusban európai parlamenti választások lesznek, és ha
eddig a választások nem váltottak ki nagy érdeklődést,
ez most alaposan megváltozhat. Akkor beszélhetünk
esetleg atombombáról, ha a konzervatív oldalon (brüsz-
szelita újbeszélül szélsőjobboldaliak és populisták ér-
tendők ezalatt) támad egy összefogás, amely jobbról
előzi ezt az éppen csak kereszténynek és demokratának
nehezen mondható néppárti gyülekezetet. Aki eddig ké-
telkedett az európai választások jelentőségében, annak
ez a brüsszeli maskarádé pont idejében jöhetett ébresztő
pofonnak. Véletlen lenne egyébként, hogy a brüsszeliták
pont arra a két országra hajigálnak atombombát, ame-
lyek már a kommunista barakkban sem féltek fellázadni
a diktatúra ellen?

A hetes visszavág?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Mózes Edith

Fotó: Sógor Csaba EP-képviselő Facebook-oldala

Visszavonhatják a román nyelv oktatását 
hátrányosan érintő cikkelyt

– Liviu Dragneától azt kértem, hogy sürgősségi kormány-
rendelettel helyezzék hatályon kívül az augusztusi kormány-
rendeletnek azt a cikkelyét, amely káoszt okozott a magyar
elemi osztályok románnyelv-oktatásában – nyilatkozta a PSD
és a képviselőház elnökével való találkozót követően Kele-
men Hunor. 

Az RMDSZ elnöke átadta a különböző oktatási szervezetek
és testületek által az elmúlt hetekben megfogalmazott szakmai
anyagokat a Szociáldemokrata Párt elnökének, akitől gyors
és hatékony megoldást kért a probléma rendezésére. „A PSD
elnöke érveinket elfogadta, és megértette, hogy ez a cikkely
méltánytalan, a tanügyminiszter lépése pedig meggondolatlan
butaság volt. Éppen ezért mihamarabb egyeztet a miniszter-
elnökkel, és gyors eljárással, a minimális procedúrákat be-
tartva a jövő héten vagy két hét múlva a kormány asztalára
kerülhet a rendelet, amely törli ezt a cikkelyt” – nyomatéko-
sított a találkozót követően Kelemen Hunor. 
Markó: Nem előrelépés lesz, hanem visszalépés

– Teljességgel elfogadhatatlan az a tanügyminisztériumi
rendelkezés, amely előírja, hogy román szaktanárok oktassák
a román nyelvet a magyar elemi osztályokban: ez szakmaiat-
lan, ennek a rendeletnek nem lett volna szabad megszületnie.
Sajnos, meg kell mondanom, hogy szemrehányást kell tennem
saját kollégáimnak is (...) mert ennek nem lett volna szabad
megtörténnie – jelentette ki Markó Béla szerdán este az Er-
délyi Magyar Televízió Sajtóprés című műsorában.

Markó Béla az RMDSZ elnökeként, szenátorként és a tan-

ügyért is felelős miniszterelnök-helyettesként aktív részese
volt az 1990 utáni tanügyi törvények kidolgozásának. El-
mondta, az 1995-ben elfogadott tanügyi törvényben még csak
annyit lehetett elérni, hogy a magyar tannyelvű elemi osztá-
lyokban speciális tanterv és tankönyvek alapján kell oktatni
a román nyelvet. Az 1999-es törvény révén ezt sikerült vala-
mennyivel tovább bővíteni, végül a 2011-es oktatási törvény
már a teljes elemi és középiskolai oktatásra kiterjesztette a
román nyelv sajátos tanterv és tankönyvek alapján történő ok-
tatásának kötelezőségét. „Ez a törvény nem azt mondja, hogy
lehet, nem azt mondja, hogy esetleg, hanem azt, hogy így kell
csinálni” – szögezte le. 

Az RMDSZ volt elnöke szerint az elemi osztályokban to-
vábbra is a tanítóknak kell tanítaniuk a román nyelvet, őket
erre is felkészítik, tudják, mi a dolguk, míg a román nyelv- és
irodalom szakos tanárok nem értenek ahhoz, hogy nem román
anyanyelvű kisgyerekeknek hogyan kell tanítani a románt.
Őket nem erre készítették fel. Ha ezt bevezetik, nem előrelé-
pés lesz, hanem visszalépés – fejtette ki. Markó Béla szerint
az eddig kialakított szabályok értelmében kötelező, hogy
ameddig az RMDSZ együttműködési viszonyban van a kor-
mánypártokkal, addig ennek a viszonynak kölcsönösnek kell
lennie. 

Az RMDSZ volt elnöke Ambrus Attilával, a Brassói Lapok
főszerkesztőjével értékelte a tanügyminiszter, Valeriu Popa
augusztus végén kiadott rendelkezését, amely hatalmas káoszt
és bizonytalanságot okozott a romániai kisebbségi oktatásban.
(hírösszefoglaló)

A külhoni magyarok elutasították a Sargentini-jelentést
Egységesen kiálltak Magyarország mellett



Újabb projektet indított a 
Telefonos Szeretetszolgálat:
diószedő akciójukkal, a Dejó
programmal szeretnék jövő-
ben is fedezni a marosvásár-
helyi Márton Áron utcai
székhelyükön kialakított me-
nedékszoba fenntartási költ-
ségeit, ahol más városból
orvosi vizsgálatra vagy keze-
lésre érkező betegeket és
ezek hozzátartozóit szállásol-
ják el ingyenesen. A projekt-
ben partnerük a
nyárádszeredai önkéntes tűz-
oltóegyesület. 

A szerdai sajtótájékoztatón Sajó
Norbert, a Telefonos Szeretetszol-
gálat vezetője elmondta, az útszéle-
ken sok diófán ottmarad a termés,
ugyanakkor sok olyan vidéken élő,
idős személy van, aki nem tudja le-
szedni a diót, ezért az gyakran kárba
vész, vagy mások tulajdonítják el. 

A Van egy diófád a Nyárádmen-
tén? Az idei diótermés felajánlásá-
val te is segíthetsz! jelmondattal
indított kampány szeptember 15-25.
között zajlik, ebben az időszakban
fogadják a felajánlásokat a 0741-
555-555-ös telefonszámon, vala-

mint a Telefonos Szeretetszolgálat
Facebook-oldalán. A gyűjtés kere-
tében száz diófát céloztak meg, az
útszéli fákról már elkezdték le-
szedni a termést, és szívesen fogad-
ják a felajánlásokat, azaz olyan
személyek jelentkezését, akik haj-
landóak az idei diótermést egy
nemes cél érdekében adományozni.
Főként a Nyárádmentéről érkező
felajánlásokra számítanak, ugyanis

a tűzoltóalakulat Nyárádszereda
húsz kilométeres körzetében lévő
helyszínekre tudna könnyedén el-
jutni. A diót az önkéntes tűzoltóe-
gyesület tagjai, illetve az általuk
rendelkezésre bocsátott tűzoltó-fel-
szerelés segítségével szedik le a
szeretetszolgálat önkéntesei, majd,
miután megpucolják, jelképes áron
értékesítik. Ugyanakkor számítanak
arra is, hogy néhány vidéki iskola,

illetve gyülekezet is pozitívan vi-
szonyul a felhíváshoz, és néhány
zsák dióval hozzájárulnak a gyűj-
téshez. Mindemellett azok jelentke-
zését is várják, akik vállalják, hogy
elmennek a szeretetszolgálat autói-
val segíteni diót szedni. 

Kacsó István, az önkéntes tűzol-
tóalakulat parancsnoka elmondta,
valójában már elkezdték az akciót,
eddig öt zsák diót sikerült össze-
gyűjteniük. A programba az önkén-
teseik mellett a nyárádszeredai
Deák Farkas Általános Iskola diák-
jai is bekapcsolódtak. Ezen a héten
az útszéli fákat célozzák meg, még
mielőtt mások – sok esetben más
megyékből érkezők – leszüretelnék
a termést, ezt követően pedig a fel-
ajánlások alapján szállnak majd ki
diót szedni. A nyárádszeredai ön-
kéntes tűzoltóegyesületnek nem ez
az első jótékonysági akciója, eddig
már több ízben vállaltak szerepet
nagytakarítási akciókban, egyedül-
álló időseket kerestek fel élelmi-
szercsomagokkal, illetve gyere-
keknek szereztek örömet cipősdo-
boz-akciójukkal. 

Sajó Norbert hangsúlyozta, a dió-
értékesítésből befolyt bevételből a
nyárádmenti, illetve székelyföldi
betegek és hozzátartozóik számára
szeretnének ingyenes szállást bizto-
sítani a jövő évben is a Márton
Áron utcai székhelyükön kialakított
négy férőhelyes menedékszobában,
amelyhez jól felszerelt konyha, va-
lamint fürdőszoba is tartozik. A

három éjszakára ingyenesen, utána
jelképes összegért igénybe vehető
szálláshelyen már sokan fordultak
meg, volt, aki egy éjszakát, de olyan
is, aki három hetet töltött ott. Mi
több, van már visszatérő vendégük
is – fejtette ki érdeklődésünkre Sajó
Norbert, majd hozzátette, a legtöbb
vendégük eddig Székelyföldről ér-
kezett. Olyan emberekről, illetve az
őket elkísérő hozzátartozókról van
szó, akik orvosi vizsgálatok, külön-
féle beavatkozások vagy kezelések
végett érkeznek Marosvásárhelyre,
nincs lehetőségük a kezeléssel járó
költségek fedezése mellett megfi-
zetni a panziókban, szállodákban
kért összegeket. Habár jótékony
célt szolgál a szoba, és ingyenesen
bocsátják azt az érintettek rendelke-
zésére, fenntartásának a költségeit a
Telefonos Szeretetszolgálatnak fe-
deznie kell, ezért, hogy jövőben is
fogadni tudják a rászorulókat, elin-
dították a diógyűjtési programot. A
szeretetszolgálat vezetője hangsú-
lyozta, Kolozsváron is tervezik egy,
a vásárhelyihez hasonló menedék-
szoba kialakítását, ugyanis ott is
igény mutatkozik erre. 

Több vásárhelyi, de akár nyárád-
menti diák van, akiknek például az
egyetemi beiratkozási időszakban
jól jönne egy ingyenes szálláshely,
ugyanakkor sok beteg is rászorulna,
amikor kénytelenek bizonyos ideig
Kolozsváron tartózkodni, például
onkológiai kezelés miatt. 
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Egyelőre nem siet kifizetni a ki-
rótt hetvenezer lejes büntetést Nyá-
rádszereda elöljárója – ezt ő maga
nyilatkozta újságírói kérdésre vála-
szolva. 

Tóth Sándor elismerte: pofoncsa-
pásként érte az a bírósági döntés,
hogy hatalmas pénzbírságot róttak
ki rá, amiért évekkel ezelőtt nem
hajtott végre egy másik végleges bí-
rósági döntést, és nem távolította el
a nyárádszeredai városházáról a
székely zászlót. Személyi számláit
egyelőre nem zárolták, javait nem
foglalták le, ám a 6200 lejes bírói il-
letéket levették az önkormányzat
számlájáról, hiszen ez az önkor-
mányzatot terhelte, mert annak épü-
letén lobogott a zászló. Az, hogy a
személyére kirótt büntetést mikor
kezdik behajtani, még nem tudja, de
egyelőre kivár. „Nem szándékozom
rögtön a pénztárhoz rohanni és fi-
zetni, kíváncsi lennék, hogy ez a
rendszer meddig képes elmenni az

ilyen igazságtalanságokkal” – jelen-
tette ki az elöljáró, aki a végleges
bírósági döntést is hatalmas igaz-
ságtalanságnak tartja. Mindenképp
köszönetet mond a felajánlásokért
kollégáinak, magánszemélyeknek
és a magyar kormánynak is a kon-
zulon keresztül, amiért mellette áll-
nak, segítenek.

Az RMDSZ  Maros megyei szer-
vezete ismételten szolidaritásáról
biztosította Tóth Sándor polgármes-
tert, a hétfői szeredai tornacsarnok-
avatón Kovács Levente ügyvezető
elnök emelt szót az igazságtalan bí-
rósági döntéssel kapcsolatosan.
„Ezek a sajnálatos esetek megerő-
síthetnek bennünket abban, hogy
nem adhatjuk fel, harcolnunk kell
magunkért, egymásért, a közössé-
gért” – mondta a politikus, aki foci-
rajongóként egy RMDSZ-logókkal
és székely zászlós matricákkal éke-
sített labdát adott át a szeredai pol-
gármesternek. (gligor)

Tóth Sándor kivár

A labdarúgó 1. liga 8. fordulójának 
televíziós közvetítési rendje

Szeptember 14., péntek:
* 18.00 óra: Concordia Chiajna – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
* 21.00 óra: Bukaresti Dinamo – Gyurgyevói Astra
Szeptember 15., szombat:
* 16.00 óra: Dunărea Călăraşi – Botoşani FC
* 21.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – USK Craiova
Szeptember 16., vasárnap:
* 18.00 óra: Voluntari FC – Jászvásári Politehnica CSM
* 21.00 óra: Kolozsvári CFR – Bukaresti FCSB
Szeptember 17., hétfő:
* 21.00 óra: Konstancai Viitorul – Nagyszebeni Hermannstadt
A mérkőzéseket a DigiSport, a Telekom Sport és a Look TV/Plus élő-

ben közvetiti.

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. ligás bajnokságban érdekelt Maros megyei csa-

patok programja: ma 17 órától: Szászrégeni Lendület – Kolozsvári Sănă-
tatea; holnap 17 órától: Tasnádi Egyesülés – Marosvásárhelyi MSE;
vasárnap 17 órától: FK Csíkszereda – Radnóti SK.

A 4. liga elitcsoportjának 3. fordulójában, szombaton 11-től: Maros-
oroszfalu – Ákosfalva, Szováta – Marosvásárhelyi CSM, Nyárádtői Uni-
rea – Nyárádszereda, Náznánfalva – Marosvásárhelyi Atletic, Kutyfalva
– Nagysármás, Segesvár – Nyárádtői Viitorul, Dános – Marosludas.

A 4. liga klasszikus csoportjának 1. fordulójában: szombaton 17 órától:
Magyaró – Kerelőszentpál, Mezőzáh – Marosvásárhelyi MSE II; vasárnap
12 órától: Küküllődombó – Mezőceked. A többi mérkőzést elhalasztot-
ták.

A 2. ligás teremlabdarúgó-bajnokság 1. fordulójában ma 18 órai kez-
dettel a Marosvásárhelyi CSM Karácsonkőn vendégszerepel.

Ezeken többek között olvasható
majd a gyalogtúrázók tízparancso-
lata, valamint a sürgősségi szolgá-
latok hívószáma stb. Az épületek
és a környékük karbantartását a he-
gyimentő szolgálat munkatársai a
Kelemen Nemzeti Park őreivel
együtt vállalták fel. Szigorúan tilos
az épületekben és a környéken
tüzet gyújtani, szemetet hagyni.
Megfelelő távolságra kövekből ki
lesznek rakva tábortűzhelyek, arra
kérik a turistákat, hogy ezeket
használják. Ellenkező esetben – til-
tott helyen történő tüzelésért, sze-
metelésért – mind a hegyimentők,
mind a park őrei büntetést szabhat-
nak ki. Azonban bíznak abban,
hogy a turisták értékelni fogják a
létesítményeket és kellő odafigye-

léssel használják, hiszen adott eset-
ben – extrém időjáráskor – ezek a
házak akár életet is menthetnek. A
hegyen sohasem lehet tudni, hogy
ki és mikor kerülhet ilyen hely-
zetbe. 

Az ötödik építmény a PC House
támogatásából beszerzett konténer
lesz, amelyet az Istenszékén, a
csúcs közelében levő tisztáson he-
lyeznek el. Itt elsősorban hétvégi
szolgálatot teljesítenek a hegyi-
mentők, akik így a Kelemen-hava-
sok leglátogatottabb helyén
biztosítják majd a felügyeletet,
adott esetben pedig elsősegélynyúj-
tást. A fából készült védőkunyhók,
a kihelyezési költséggel együtt,
egyenként 20.000 lejbe kerültek, és
a megyei tanács által a hegyimentő
szolgálatnak biztosított költségve-

tésből finanszírozták. Az anyagokat
helikopterrel szállították a hely-
színre, a hegyimentők építőmunká-
sokkal közösen állították össze a
házakat. Elkészült a Hosszúmezőn
levő, a jövő hét végéig várhatóan a
többit is összeállítják, két hét múlva
számítanak arra, hogy hivatalosan
is felavatják az épületeket. 

Közben megtudtuk, hogy ezen a
hétvégén a Maros megyei speciális
barlangi és hegyimentő alakulat
tagjai a Hargita megyei kollégákkal
közösen a Vargyasi-szorosban levő
Almási-barlangban tartanak bar-
langi mentőgyakorlatot. Október-
ben öt gyalogtúra-útvonal felújítását
tervezik, ezek közül hármat a Kele-
men-havasokban és kettőt a Görgé-
nyi-havasokban (a Zászpás és a
Nagy-Mező-havas környékén). 

Védőkunyhók a Kelemen-havasokban 

Menyhárt Borbála

Szeptember 22-én, szombaton a tizenkette-
dik alkalommal szervezi meg az Erdélyi Kár-
pát Egyesület marosvásárhelyi osztálya a
Görgényi-havasok lábánál fekvő görgény-
üvegcsűri kiindulópontról a Teleki Samu-tel-
jesítménytúrát, amely kortól, nemtől és
felkészültségi szinttől függetlenül egyaránt
szól minden természet- és szabadidősport-
kedvelőnek. 

A résztvevők négy különböző hosszúságú szakasz
közül választhatnak. Lesznek 10, 22, 40 km-es gya-
log- és 55 km-es biciklis túrák. Az idei rendezvény
újdonsága, hogy terepfutó útvonalat is kijelölnek a
szervezők 10 és 22 km-es távon. A túra a Görgényi-
havasok egyik legszebb részén halad végig a Zászpás,
Jód-mező, Széles-tető, Moica-mező érintésével, több
helyről nagyon szép kilátás nyílik a környékre és a

Kelemen-havasok gerincére. Az érdeklődők bővebb
információkat a túra honlapján (www.ekemvh.ro/te-
leki) és Facebook-oldalán (www.facebook.com/Te-
lekiTrail) kaphatnak. A szervezők arra kérik az
érdeklődőket, hogy amennyiben lehet, online irat-
kozzanak be, mert akkor a helyszínen kevesebb idő
telik el az adminisztrációs munkával. A rendezvény
napján autóbusz indul Marosvásárhelyről Üveg-
csűrre és este vissza, helyfoglalás a 0745-107-655 te-
lefonszámon. 

Az idei rendezvény lebonyolítását segíti és a díja-
kat biztosítja a Dockyard – a Columbia sporttermé-
keket forgalmazó cég, a marosvásárhelyi Outland –
sportmaniac.ro, a Maros Megyei Tanács, az Isostar, a
Blondy Romania. Az útvonal biztonságáért a szerve-
zők mellett a Maros megyei barlangi és hegyimentő
szolgálat munkatársai is jelen lesznek. (v.gy.) 

Lehet jelentkezni a XII. Teleki-teljesítménytúrára 

Diótermést egy nemes célért
Dejó program a menedékszoba fenntartására

(Folytatás az 1. oldalról)



A Vásárhelyi Forgatag színes mozza-
nata volt az Erdélyi Pálinka- és Párlat-
verseny, amelyet az Erdélyi Pálinka
Lovagrenddel közösen harmadik alka-
lommal szerveztek meg. A rendezvé-
nyen négy új tagot fogadott soraiba
az Erdélyi Pálinka Lovagrend: Szőcs
Rezsőt, Péterfi Zsoltot, Lénárd And-
rást és Barabási Attila Csabát. 

Fiam, kezdj valamit a szilvával!
Barabási Attila Csaba neve eddig nem a

pálinka kapcsán volt ismert, hanem a Maros
Művészegyüttes igazgatójaként. Hogyan ke-
rült kapcsolatba a pálinka és a pálinkalova-
gok világával? – kérdeztük.

– Kibédről származom, ahol igen komo-
lyan figyelnek a pálinkafőzés technológiá-
jára. A faluban több hivatalosan működő
pálinkafőzde van. Érdekességként mondom
el, hogy 2012 előtt nem fogyasztottam sze-
szes italt. Ezután kóstoltam meg az alkohol
különböző formáit. Borral kezdtem, aztán pá-
linkával folytattam. Hogy honnan a kapcso-
latom a pálinkával? Édesapám elhunyt,
édesanyám elköltözött a szülőfalumból, és
rám maradtak a földek, a gyümölcsös is. Az
egyik évben nagyon jó szilvatermés volt,
édesanyám mondta, hogy fiam, kell kezdeni
valamit a szilvával! Megszerveztük a hagyo-
mányos szilvaszedést, ami azt jelenti, hogy a
rokonság, a barátok is részt vettek rajta. Így
kezdődött. Rázás, felszedés, cefrézés és kifő-
zés. Olyan jól sikerült a pálinka, hogy palac-
koztam is. Nem azért, hogy értékesítsem,
hanem hogy alkalomadtán elajándékozzam.
Mert nagyon szép ajándék a palackozott,
címkézett házi készítésű pálinka. A címkére
az került, hogy Csak barátoknak, szeretettel!
– avatott be az újdonsült pálinkalovag az új
foglalatosság, vagy inkább hagyományőrző
hobbi kezdeteibe. 

Szilva után barack-, alma-, körte- 
és meggypálinka  

Mivel a szilvapálinkának nagy sikere lett,
a gyümölcsös többi gyümölcsére is kezdett
odafigyelni, ami azt jelenti, hogy nem hagyta
kárba veszni a barackfák termését sem. Sőt
újabb fákat ültetett, szakszerűen. Ezek a fák
nagyon sokat termettek, s idén is rengeteg a
gyümölcs rajtuk, annyi, hogy az ágak törnek
le. 

Sok a meggyfa is. Tehát a gyümölcsök
megteremtek, s akkor született az elhatározás,
hogy a barackból is, meggyből is pálinka
lesz. 

– Többféle cefrét sikerült összegyűjteni és
kifőzni, s így kerültem a pálinkások világába,
még  ha nem is járok különböző rendezvé-
nyekre, kiállításokra, hiszen nem az a célom,
hogy a pálinkát értékesítsem. Nem is főzök
nagy tételben. Az idén 1500 kg szilvám van
előkészítve. A meggypálinkát sikerült ki-
főzni, amivel megnyertem a nagydíjat. 

Nem ágyaspálinkára, házi likőrre kell gon-
dolni. Azt is készítek, de a gyümölcsöt szesz-
szel töltöm fel, mert a pálinka mellékízt ad
neki. Visszatérve, mivel nem arra hajtottam,
hogy értékesítsem az italt, és hasznot húzzak
belőle, inkább a minőségre koncentráltam.

Ha leülünk egy baráti társasággal az asztal-
hoz születésnapon vagy vallásos ünnepek al-
kalmával, illetve a kollégákkal ünnepelve
sikeres előadás után, szívesen előveszem a
pálinkámat. Tapasztaltam, hogy tetszik, ha
többféle pálinkát tudok kínálni. A férfiaknak
az erősebbet, a nőknek a gyengébb és éde-
sebb italt ajánlom, ők azt szeretik jobban. 
Díjkiosztás után gratulációk és felkérések

– Mi a titka a nagydíjas meggypálinkának?
– tettük fel a kérdést mi is, mint díjátadáskor
a zsűri tagjai. 

– Tökéletesen volt szüretelve, a cefre elő-
készítése jó volt, a megfelelő tárolóedénybe
került, jól időzítettük a főzését. Ha egy héttel
is elkésünk, vagy hamarább főzzük ki a cef-
rét, változott volna az íze. 

Különben nyáron előnyös pálinkát főzni,
mert ősszel nagyon megnő a pálinkafőzdék
forgalma, s alig lehet sorra kerülni, még
akkor is, ha a rokonaimé a főzde. Amikor
főzés után megkóstoltam a meggypálinká-
mat, rögtön tudtam, hogy aranyérmes. Érez-
tem a gyümölcs aromáját – mondta.

Barabási Attila Csaba idén három pálinká-
val nevezett be a versenyre: alma-, körte- és
meggypálinával. Bronz-, ezüst-, utóbbival
pedig aranyérmet nyert. Ez a pálinka kapta a
verseny nagydíját, majdnem maximális pont-
számmal. A Magyar Pálinka Lovagrend el-
nöke, aki lovaggá ütötte – érdekes módon ő
is Barabási Attila –, megjegyezte, hogy mi-
után a közel 250 mustrát végigkóstolták,
visszakérték a meggypálinkát, mert az volt a
legfinomabb.

A pálinkalovagrendek elnökei már díjki-
osztás után felkérték Barabási Attila Csabát,
hogy különböző rendezvényekre küldjön
mustrákat, amit meg is tesz.

– Addig is annak, aki meg szeretné kós-
tolni, szívesen, szeretettel töltök egy pohár
pálinkát – mondta. 

Alkalomadtán el is fogadjuk.

Mezey Sarolta 
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Kibédről – Csak barátoknak, szeretettel!
Lovagi cím és nagydíjas meggypálinka  

Fotó: Karácsonyi Zsigmond



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

TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ (Nagybánya,
1888. szept. 12. – Bp., 1969. jún. 12.): író, Baum-
garten-díjas (1929, 1930, 1931, 1934), Kossuth-
díjas (1949), a 20. sz.-i magyar prózairodalom
kiemelkedő alakja. Festőnek készült, de apja aka-
rata szerint érettségi után (1906) jegyzőgyakornok
lett Szapáryfalván. 1907-08-ban joggyakornok volt
Nagybányán, s beiratkozott az eperjesi jogakadé-
miára. A bp.-i egyetem jogi karán készült folytatni
tanulmányait, de a tandíját elmulatta, s kénytelen
volt segédmunkásnak szegődni. Első novelláját, a
Csöndes embereket azért írta, hogy pénzgondjain
enyhítsen. Osvát Ernő fölfigyelt tehetségére; 1910.
febr.-ban a Nyugatban jelent meg egy másik írása,
a Firona, és 1911-ben már novelláskötetét adta ki
a Nyugat Könyvtár. Az I. világháborúban önkéntes,

1918-ban olasz fogságba esett; 1919. aug. elején
érkezett Bp.-re. Háborús élményeit Viszontlátásra,
drága ... c. regényében örökítette meg; e mű a há-
borúellenes magyar irodalom kiemelkedő alkotása,
T. első nagy írói sikere. 1918-ban már válogatott
elbeszélései is megjelentek. A Tanácsköztársaság
bukása után a kommunizmus iránt gyakran han-
goztatott rokonszenve miatt a Horthy-korszakban
sok támadás érte. A húszas évek elején nélkülözé-
sei különösen megviselték: 1921. jún. 16-án ön-
gyilkossági szándékkal az Erzsébet-hídról a
Dunába vetette magát. Az esztendő második felé-
ben valamelyest konszolidálódott a helyzete: meg-
nősült, feleségül vette Molnár Sárit. A Nyugat
folytatásokban közölte Rossz szomszédok c. regé-
nyét, majd 1922 júliusában a lap főmunkatársai
közé került. Gyors egymásutánban születtek
művei, köztük: a Kakuk Marci ifjúsága, amely fő
művének, a ciklikus szerkezetű Kakuk Marci re-
génynek az első darabja. A polgári társadalom ke-
retei közül kihullott, máról holnapra élő csavargót
Tersánszky nem rajzolta ideálalakká: látta hibáit és
életformájának fogyatékosságát, egyediségét is.
Mégis egyértelmű rokonszenvvel áll a figura mel-
lett, mert annak magatartásában, gondolkodásmód-
jában a számára legfontosabb emberi tulajdonság
testesül meg: a személyes függetlenség és szabad-

ság. Az alak természetéből és közegéből eredően a
Kakuk Marci-történetekben gyakori a negatív vo-
nások (részegesség, erőszakosság stb.) ábrázolása,
s az epizódok egy része merészen erotikus. Ezért
T.-nek többször meggyűlt a baja a cenzúrával, az
erkölcsrendészettel; a teljes Kakuk Marci csak
1966-ban jelent meg. A főmű két évtizeden át író-
dott (az Annuska c. zárórész 1941-ben látott nap-
világot), mellette folyamatosan készültek más nagy
művei. 1929-ben a Nyugat közölte A margarétás
dalt. Érdeklődése a színház felé is vonzotta: 1923-
ban a Magyar Színház tűzte műsorára Szidike c.
darabját, amelyet 1930-ban Hevesi Sándor buzdí-
tására átdolgozott, s a mű Cigányok címen műsorra
is került a Nemzeti Színház Kamaraszínházában.
1932-ben sajátos színházat szervezett, a Képes-
könyv Kabarét. Álnéven számos szórakoztató és
detektívregényt is írt a harmincas években. A fo-
lyamatosan gyarapodó Kakuk Marci-történetek
mellett 1936-ban megjelent a Legenda a nyúlpap-
rikásról. A II. világháború évei alatt mintegy húsz
régi és új művét adták ki. 1940-ben riporterként a
Híd munkatársa; itt 1942-ben regénye is megjelent
(A félbolond). 1944-ben példás bátorsággal visel-
kedett, hamis igazolványokat szerzett a rászorulók-
nak. 1945 után zenehumoristaként
szórakozóhelyeken, bárokban szerepelt, dolgozott
a Magyar Rádió Gyermekújság rovatának. 1950-
től kezdve a dogmatikus irodalompolitika követ-
keztében nem tudott publikálni, de az ifjúsági

irodalmat maradandó értékekkel gyarapította.
1955-ben válogatott novelláskötetének kiadásával
tért vissza az irodalmi életbe; 1957-ben elbeszélé-
seinek kétkötetes gyűjteménye látott napvilágot (A
tiroli kocsmáros). 1960-tól reprezentatív sorozatban
adták közre egész életművét. 1975-től megindult a
válogatott művek sorozata is. 1960-ban megözve-
gyült, 1965-ben újra megnősült: Szántó Margitot
vette feleségül. Utolsó jelentős műve 1962-ben a
Nagy árnyakról bizalmasan c. emlékezésgyűjte-
mény, amelyben neves kortársai portréját rajzolta
meg némi iróniával. Még megérhette néhány szín-
házi bemutatóját. Munkássága mennyiségében is je-
lentős, sajátos formai és tartalmi értékei pedig a
magyar próza legjobbjai közé emelték.

RÉZ MIHÁLY (Maroscsapó, 1878. szept. 16.
– Genf, 1921, máj. 26.): közjogász, egyetemi tanár,
az MTA l. tagja (1909). Jogi tanulmányait Kolozs-
várt, Bp.-en és Berlinben végezte. 1910-ben egye-
temi magántanári képesítést szerzett. 1901-től
szolgabíró Dicsőszentmártonban, majd 1907-től
kezdve az eperjesi jogakadémián, 1913-tól a ko-
lozsvári egyetemen tanár. Munkáiban erősen kon-
zervatív közjogi felfogással védte a kiegyezést és
a dualizmus rendszerét. 1921-ben a Népszövetség
főtitkára mellett szervezett magyar titkárság veze-
tője. F. m.: A kiegyezésről (Bp., 1905); Magyaror-
szág és Ausztria közjogi viszonya (Bp., 1910);
Közjogi tanulmányok (Bp., 1914); A történelmi re-
alizmus rendszere (posztumusz kiadás, Bp., 1923). 

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Szeptember közepe. Idén a hosszan nyúló
késő nyár aranyozza be az iskolakezdést. Érő
gyümölcsök reggeli áhítata illatfelhőkkel
békét üzen.

Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket
üvegtálon. Nehéz, sötét-smaragd
szőlőt, hatalmas, jáspisfényű körtét,
megannyi dús, tündöklő ékszerét.
Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról,
és elgurul, akár a brilliáns.
A pompa ez, részvéttelen, derült,
magába-forduló tökéletesség.

Tessékelnélek, kedves olvasóm, Kosztolá-
nyi Dezső 1929-es Őszi reggelijéhez.

Gyümölcscsendélet. A XVI. század vé-
géig, Caravaggióig, a gyümölcsök s a vi-
rágok csak a hátterét adták a képnek.
Kosztolányi reggelije barokkosan gazdag.
Németalföldi festők képeit idézi. 

Jobb volna élni. Ámde túl a fák már
aranykezükkel intenek nekem.

Aranylás reggele ez, a sztoikus nyugalmú
elmúlásvárás szépsége.

Opálos szépség. A „boldog békeidők” ra-
gyogása.

1879-ben fedezték fel az opálüveg-techno-
lógiát, amelynek segítségével képesek voltak
fényáteresztő, kék árnyalatú és tejszerűen de-
rengő hatású, préselt üveget készíteni.
Mindez a fluoritnak köszönhető. Ennek az ás-
ványnak jelentős szerep jutott a művészetben.
Számtalan művész használta ki az új techno-
lógiában rejlő lehetőségeket. Leghíresebb kö-
zülük Luis Comfort Tiffany, nélküle a
szecesszió el sem képzelhető. Az art nouveau
és az art deco stílus jeles képviselője, René
Lalique is nagy előszeretettel használta az
opálüveget, és csodálatos dísztárgyakat, mű-
alkotásokat készített belőle.

A Magyarhoni Földtani Társulat és a Ma-
gyar Természettudományi Múzeum három
évvel ezelőtt hagyományt teremtett azzal,
hogy minden évben meghirdeti az Év Ásvá-
nya szavazást. Idén a fluorit lett a győztes.

A folypátnak is nevezett, szabályos, általá-
ban oktaéder vagy kocka kristály formájú ás-

vány a halogenidásványok osztályába tarto-
zik. Képlete CaF2. Átlátszó változataiból op-
tikai lencséket csiszolnak. Ikerkristályos
csoportosulásai a spektrum szinte minden
színében pompázhatnak: színtelen, fehér, ibo-
lya, zöld, kék, sárga, vöröses, narancs, bíbor,
rózsaszín és azok különféle árnyalatai, vagy
ritkábban rózsaszín és vörös. Gyakori az egy
ásványon belüli többszínűség, a zónás vagy
foltszerű színeloszlások.

A fluoritnak van egy nagyon egyedi külön-
legessége, nevezetesen az, hogy „világít”.
Pontosabban fogalmazva: ibolyántúli fény-
ben fluoreszkál. Az ásvány neve és a fényje-
lenség neve közötti hasonlóság –
fluorit/fluoreszkál – nem véletlen. Magát a fi-
zikai jelenséget ugyanis erről az ásványról
nevezték el. Fénykibocsátása égszínkék, ibo-
lyakék, de lehet zöld is. Bár először a fluorit-
nál figyelték meg a jelenséget, természetesen
más ásványok is produkálnak ilyen fényje-
lenséget.

Telérkitöltő ásványként ólom- és ezüst-
érc ásványokkal együtt, pegmatitok üregeiben,
hévforrások környezetében fordul elő. Legje-
lentősebb lelőhelyei Kanada, az USA, a Dél-
afrikai Köztársaság, Mexikó. A ritka rózsaszín,
oktaéderes fluoritkristályok legfőbb lelőhelye
a svájci Alpok. Hazánkban több helyen is
gyűjthető ez a látványos ásvány.

Ebből az ásványból világszerte 6 és fél
millió tonnát bányásznak évente.

A fluorit nevét a  „folyni” (latinul fluere)
szóból kapta, mivel az ásvány könnyen
olvad. A kohászat egyik segédanyaga, mivel
csökkenti az olvadáspontot, és így alacso-
nyabb hőmérsékleten és kevesebb energia
felhasználásával folyósíthatóak a fémek. El-
sősorban fémek olvasztásához és finomításá-
hoz használják.

A vegyiparban a fluorsav gyártásánál al-
kalmazzák. Elterjedt a nagy oktánszámú
üzemanyagok gyártásában is, ahol katalizá-
torként veszik hasznát. A teflonbevonatú fő-
zőedényeknél fluor védi a teflonos felszínt.

A fluorit a Mohs-féle skálán 4-es kemény-
ségű. A természetes ásvány alapú ékszerek
készítőinek kedvelt alapanyaga. Az ősi
Egyiptomban szobrokat és skarabeusokat fa-
ragtak belőle. Mivel igen puha, könnyen
megmunkálható. Ezt a tulajdonságát a kína-
iak is kihasználták, és 300 éve készítenek be-

lőle faragványokat. 
Az ibolyaszín és fehér vagy

sárga sávos fluoritot Blue
Johnnak nevezték el. Fő elő-
fordulása az angliai Derbys-
hire, ahol először a rómaiak
kezdték meg bányászatát. Edé-
nyeket készítettek belőle, ame-
lyeket nagyra tartottak. Úgy
vélték, hogy a bornak különle-
ges zamatot adtak az ilyen
edények. Ők még nem tudták,
hogy az ízt a gyanta adta,
amellyel az egyes darabokat
összetapasztották.

Szeptember közepén, 203
évvel ezelőtt, 1815. szeptem-
ber 15-én született Budán Ko-
vács Gyula, a hazai
paleobotanika megalapozója.

Marosvásárhelyen nevelkedett, itt kezdett nö-
vényeket gyűjteni – az első valódi botanikai
kutatás vele kezdődött városunkban. Pesten
bölcsészeti, Kolozsváron jogi, Bécsben or-
vosi tanulmányokat folytatott, majd 1844–50
között mint botanikus dolgozott a császári fü-
vészeti múzeumban és füvészkertben. 1850
és 1865 között a Magyar Nemzeti Múzeum
természetrajzi tárának őre volt. 1850-ben
részt vett a Magyarhoni Földtani Társulat
megalapításában, melynek első titkára lett.
1862-ben a botanika tanárává nevezték ki a
pesti egyetemen. Tudományos munkássága
során egyaránt foglalkozott a Kárpát-me-
dence élő- és paleoflórájával. Kéziratban ma-
radt fenn a Brassai Sámuellel együtt
készített Új magyar füvészkönyve, amelynek
részleteit azután Brassai és mások tették
közzé. Fontos munkái közé tartozik Az auszt-
riai birodalom, különösen Magyarország és
Erdély ritkább szárított növényei – benne
marosvásárhelyi adatokkal, és az Ungarns
fossile Flora.

Az ENSZ Közgyűlése 1994-ben szeptem-
ber 16-át nyilvánította az ózonpajzs megőrzé-
sének nemzetközi napjává, mivel 1987-ben e
napon írták alá a Föld ózonrétegének meg-
óvása érdekében született montreáli egyez-
ményt. Az ózonpajzs jelentősen sérült. Ez
növeli a bőrrák kialakulásának esélyét, sérü-
lékenyebbé vált az immunrendszer, az élővi-
zek ökorendszere sérült, de a legsúlyosabb a
helyzet az Antarktiszon, amely felett az ózon-

pajzs a legnagyobb mértékben elvékonyodott.
155 éve, 1864. szeptember 19-én született

Carl Erich Correns német botanikus, gene-
tikus. 1900-ban két másik biológussal, Erich
Tschermak von Seysenegg-gel és Hugo de
Vriesszel egyidejűleg, de tőlük függetlenül
újra felfedezte Gregor Mendel történelmi je-
lentőségű dolgozatát az öröklődés alapjairól.
A Mendel-törvények kísérleti bizonyítékai-
nak döntő részét Correns szolgáltatta. 1909-
ben közzétett eredménye pedig a
kromoszómán kívüli, citoplazmatikus örök-
lődés első meggyőző példájának tekinthető.
Ezzel megelőzte Thomas Hunt Morgan
amerikai genetikust, aki később megalkotta a
genetika első átfogó elméletét.

118 éve, 1901. szeptember 19-én született
Karl Ludwig von Bertalanffy. Előbb az élő
organizmust mint fizikai rendszert kísérelte
meg tanulmányozni, majd 1945-ben az álta-
lános rendszerelmélet időszerűségét fogal-
mazta meg. 1950-ben az Amerikai Filozófiai
Társaság szimpóziumán Az általános rend-
szerelmélet problémái című értekezésével in-
dította útjára a biológiai rendszerelmélet
tudományát.

61 éve, 1957. szeptember 19-én Nevadá-
ban az USA végrehajtotta az első föld alatti
kísérleti atomrobbantást.

Jáspisfényű körték, opálos szőlőszemek
békességével, maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2018-ban, szeptember közepén
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Kiss Székely Zoltán

Ezt hozta az ősz –  hatalmas, jáspisfényű körtét

Túl a fák már aranykezükkel intenek nekem

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCXXIV.)



A Petry cégcsoport 2018-ban három
kategóriában pályázott az Érték és
Minőség Nagydíjra, és mindhárom pá-
lyázata elnyerte a tanúsító védjegyet!

Idén először 47 főkategóriában hirdették
meg az Érték és Minőség Nagydíj pályázatot,
amely az 1998-ban bevezetett és 20 éven át
meghirdetett Magyar Termék Nagydíj tanú-
sító védjegy tradícióira épülve képviseli a ki-
magasló minőséget, Magyarország határait is
átlépve. 

„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a
Petry cégcsoport 2018-ban három kategóriá-
ban pályázott az Érték és Minőség Nagydíjra,
és mindhárom pályázata elnyerte a tanúsító
védjegyet! Az első kategóriába tartoznak az
erdélyi szárított húskülönlegességek, a szárí-
tott sertéssonka, a speck, a szárított sertéshas,
a szárított fehér karaj és a szárított növendék-
hátszín. Ezek a termékek kizárólag természe-
tes alapanyagokból, natúr fűszerek
felhasználásával, teljes mértékben kézzel ké-
szülnek, az eredeti, 1879-es családi receptek
alapján. Érték és Minőség Nagydíjjal tüntet-
ték ki továbbá a Petry-királyleánykát és a
Petry Bisztró Grill&Wine éttermet. Köszön-
jük szépen!” – Petri Zalán Endre, a Petry
cégcsoport alapítója. 
A védjegyről:

„Az elmúlt évtizedek alatt sokat változott
a gazdasági helyzet, megnőttek az exportle-
hetőségek és az exporttörekvések egyaránt.
Növekvő igény mutatkozik olyan megkülön-
böztető jelekre, védjegyekre, amelyek inkább
a kiemelkedő teljesítményekre hívják fel a fi-
gyelmet” – emelte ki Bardosán Sheila Tímea,
a Petry cégcsoport marketingigazgatója. 

A pályázat kiírói és támogatói ennek az új
minőségtanúsító védjegynek a megalapításá-
val és működtetésével adnak nagyobb lehe-
tőséget azon vállalkozásoknak, amelyek
termékük magas minőségének hangsúlyozá-

sával akarnak kitűnni a hazai és nemzetközi
termékkavalkádból. Az Érték és Minőség
Nagydíj tanúsító védjegy a kiválóságot fogja

képviselni a mai kor követelményeinek meg-
felelően, az ősi tradíciókra alapozva.
Az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító 
védjegyet elnyert termékek és szolgáltatás:

Az erdélyi szárított húskülönlegességek:
Alapul az eredeti, 1879-es családi receptes-
könyv szolgál. A termékcsalád előállításához
nagyon sok időre és kísérletezésre, valamint
szakemberek kétkezi munkájára volt szük-
ség. Az ínyencek számára ideális falatokként
szolgálnak, nem csupán a családi konyhában,
hanem a különböző események, italkóstolók
alkalmával is. Az egyedi termékcsalád gye-
rekkorunk ünnepi sonkájának ízvilágát idézi
fel, amely nemcsak a téli szezonban, hanem
egész évben hozzáférhető.

A Petry Bisztró Grill&Wine a marosvá-
sárhelyi Rákóczi-lépcső alatt lévő sarokház-
ban kapott helyet, amely épület a Petry család
számára több okból is nagyon különleges. Az
épület utcára néző oldalát üzletté, a hátsó
részt pedig feldolgozóegységgé alakították,
majd néhány évvel ezelőtt ebben az ingatlan-
ban létrehoztak egy egyedi és különleges he-
lyet, ahol a vásárlók friss helyi termékeket,

jó alapanyagokat találhatnak, gyorsan kiszol-
gálják őket, és a környezet is kellemes. Na-
gyon fontosnak tartják, hogy helyi
alapanyagokat és szezonális zöldségeket
használjanak ételeikhez. Az ételek különleges
íze a faszénnel működő Josper kemencének
köszönhető. Ezzel a nyers termékből hagyo-
mányos aromájú, tökéletes textúrájú, szaftos
fogások készülnek.

Királyleányka: erdélyi őshonos, arany-
testű leány, kinek illata, mint gyümölcsfa vi-
rága, citrusos csókjával sertéssültet kínálja.
A hagyományos módszerekkel készülő ki-
rályleányka származási helye az Erdély szí-
vében található Küküllő mente. A származási
helyen megtermett királyleányka borszőlőt
használják a gyümölcsfavirág illatú félaro-
más fehér bor előállításához. A helyi borszőlő
felvásárlása révén támogatják a helyi terme-
lőket és a kistérségi gazdaságokat. Céljuk,
hogy a Küküllő menti királyleányka vissza-
nyerje régi hírnevét, és a kistérségi borászat
és szőlőtermelés ismét felvirágozzon.

A Petry cégcsoport nyertes termékei és
szolgáltatása büszkén viseli az Érték és Mi-
nőség Nagydíj tanúsító védjegyét. 

Érték és Minőség Nagydíjjal tüntették ki 
a Petry szárított húskülönlegességeket!
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Négyszeres áron kelt el
David Bowie első ismert 

stúdiófelvétele
David Bowie első ismert stúdiófelvétele a becsült ár négy-
szereséért, csaknem 40 ezer fontért kelt el a brit Newton-
le-Willows-ban tartott aukción.

Az 1963-as demófelvételen hallható a 16 éves Bowie – akkor még
David Jones néven – első együttesében, a The Konradsban. A zenekart
visszautasította a Decca lemezkiadó cég, a felvételt, melyen Bowie az
I Never Dreamed című dalt énekli, sohasem adták ki – írja honlapján
a The Telegraph.

A következő hónapokban Bowie kilépett a zenekarból, de karrierje
hat évvel később beindult a Space Oddity című dalával.

A kedden tartott árverésen 39 360 fontért vásárolta meg a felvételt
egy tengerentúli gyűjtő. Árát korábban 10 ezer fontra becsülték.

Az árverésen értékesítettek olyan rajzokat is, melyeket Bowie ké-
szített, amikor még a The Konrads tagja volt. Fényképekkel és a ze-
nekar dokumentumaival együtt 17 130 fontért keltek el ezek a képek.

A felvételt és a tárgyakat a The Konrads egykori dobosa és 
menedzsere, David Hadfield találta meg. Amikor az 1990-es években
elköltözött, garázsában bukkant rájuk egy régi kenyereskosárban.

David Bowie 2016 januárjában, 69. születésnapja után két nappal
hunyt el. (MTI)

A Hagyományok Háza „Hencidától Boncidáig”
címmel meghirdetett népmesemondó verse-
nyére 2018. október 10-ig várják a 18 év feletti
pályázók jelentkezését. A felhívás közreadói-
nak szándékáról Szabad Boglárka, az intézmény
népmese-szakelőadója oszt meg részleteket.

A mesemondó versenyek rendezett formában és ke-
retben újabb kori jelenségek. Régen, a hagyományos
kultúrában szintén megvolt a versengés, több példát tud-
nék idézni, amikor ügyes mesemondók egymással riva-
lizáltak: ki a jobb, a tréfásabb, ki tudja lekötni jobban a
hallgatóság figyelmét?

Az idők folyamán a mesemondó versenyek sajnos
prózamondó karaktert öltöttek, a népmesék szóról szóra
történő interpretálása, bemagolása – feszengő légkörben
– zsűri előtt, zsákutcába vitte a szándékot. 

Valójában, a népmese élőszóban, improvizatív
módon előadott folklórműfaj, a mesemondónak folya-
matosan figyelnie kell arra, mi történik körülötte, ki a
hallgatóság, és hogyan reagál, a mesemondónak és a
résztvevőknek milyen közös tudása van.

Egykor ez jóval természetesebb volt, mivel a falu két-

három mesemondójának háttértudása nagyjából meg-
egyezett.

A mai mesemondóknál az említett háttértudás nincs
meg feltétlenül. Innen fogant a mesemondó verseny öt-
lete: újra emeljük vissza a felnőttek világába a mese ere-
deti műfaját. Hangsúlyoztuk a felhívásban az
„élőszavas, improvizatív módon” történő előadást, s a
felkészülési segédlet a jelentkezőket segíti ajánlott ol-
vasmányaival, élőszavas példáival. Az általunk megje-
lölt folklórgyűjtések a tiszta forrásból erednek,
nincsenek kigyomlálva, elferdítve; az élőszavas beszéd
jegyeit hordozzák, a „hát”, az „aszongya”, a „hogyis-
mondjam” töltelékszavak is ugyanúgy részei.

Bátorításként említem, hogy egy mese mindig új,
amikor az adott mesemondó elmondja, hiszen a mesélő
saját egyéniségét rejti bele. Jó példa erre, amikor koráb-
ban – egy Hagyományok Háza-programmal összefüg-
gésben – megismerhettük a 84 éves Csipkés Vili bácsit,
az arlói cigány mesemondót, akinek repertoárja kime-
ríthetetlen, s az elmúlt évben sokszor gyűjtöttünk nála.

Részletek: www.hagyomanyokhaza.hu/versenyek
Online jelentkezési lap:

https://goo.gl/forms/pJyW4zmVmAAdMgq23

Egy verseny kulisszái
Hencidától Boncidáig a Hagyományok Házával 
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket szeptember 27-
ig a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Nemes Nagy Ágnes egyik
ismert versének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Virágfüzér – Antik számolóeszköz. 7. Előtagként ehetőt jelent – Lu-
dolf-féle szám. 8. Egyik szülő – Szolgáló, komornyik. 9. Rengeteg – Építő szakmunkás.
11. Egyik oldal – Vonatkozó névmás. 12. Adódik – Rét. 14. Fába vés –  …-móg, dohog.
15. Isztambuli negyed – Bútorféleség. 18. Hazai folyó – Szobában. 19. Városi munkásem-
ber, argóban – Szálloda. 22. Papírmértek – Román személyes névmás. 23. Rakpart –
Zuhogó, áramló. 25. Halotti lakoma – Azonos betűk. 27. Nyakmelegítő – Zavart ara! 28.
Számszerű tény – Elavult, régi. 30. Példa része! – Beavat! 31. Szakosztály, szekció –
Pucol, takarít.   

FÜGGŐLEGES: 1. … hitte (Zorán) – Japán szórakoztató hölgy. 2. Sántikál – Innivaló,
tréfásan. 3. A szabadba – Skálahang. 4. Az urán és nátrium vegyjele – Osztrák, norvég és
belga gépkocsijelzés. 5. Hőálló tégla – Üdül, vakációzik. 6. Énekel – Férfinév. 10. Hazai
atléta (Gabriella) – Elkülönülő társadalmi csoport. 13. Szívélyesen karoló – Lekvár. 16.
Lélek, latinul – Nem megengedett. 17. Paraj – Vallásos elmélyülés. 20. Dedó – Találka.
21. Dolgozik a mozdony – Apró ólomgolyó. 24. Folyékony vulkáni kőzet – Falevél. 26.
Sürgetőszócska – Szótoldalék. 29. Csendben néz! – Állóvíz.   

Koncz Erzsébet

Az 1918-BAN TÖRTÉNT
című pályázat nyertesei:

SABĂU MARGIT, Marosvásárhely, 
Tolsztoj u. 7. sz.

KISS MóNIKA, Marosvásárhely, 
Lăcrămioarei u. 22. sz.

MAX PLANCK; KARL ERNST LUDWIG; FRITZ HABER;
NOBEL-DÍJ.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a szeptember 7-i számból:

Klasszikus (ikrek): Tétova
óda.

Skandi: Mókus sivít már és a
büszke / vadgesztenyén is szúr
a tüske.

4.

3.

2.
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Szerkeszti: Kiss Éva 817.
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R

É

VÍZSZINTES: 1. Mezőgazdasági szakíró, 150 éve hunyt el (Lajos). 8. Félelem! 10.
Történelmi köznév. 11. Evőeszköz. 12. Kis..., frank király, 1250 éve halt meg. 17. Az
ebéd egyik fogása. 19. Ősi fegyver. 20. Kém. 21. Vízzel megtisztít. 22. Albán hírügynök-
ség. 23. ... Grey (amerikai író). 24. Téli csapadék. 25. Ego. 26. Ingerpálya. 27. Heves
megyei helység. 28. Ormányos állat. 30. Bizonyos ideje. 31. Ritka férfinév (aug. 18.). 33.
Körültekintő. 35. Albán cigarettamárka. 37. Kárt okoz. 38. Kendert tör. 40. Recept (röv.).
42. Mező. 44. Harap. 46. Tiltószó. 47. Angol együttes. 49. Karmester (Alberto). 54. Svájci
város. 54. Táncot jár. 55. Kolozsvári születésű szobrász, 150 éve született (György).
51. Amerikai feltaláló, legismertebb találmánya a revolverágyú, 200 éve született
(Richard Jordan).

FÜGGŐLEGES: 1. Rostnövény. 2. Latin és. 3. Színültig. 4. Férfinév (febr. 28.). 5.
Francia férfinév. 6. Fagylalt (német). 7. Olasz névelő. 8. Francia női magazin. 9.
Kecskemét polgármestere volt, 200 éve született (Illés). 13. Fontos gazdasági ág. 14.
Kártyapénzt tesznek bele. 15. Amerikai író, költő (Edgar Allan). 16. Ban, -ben (latin). 18.
Maga után húz. 20. Petőfi felesége, 150 éve hunyt el (Júlia). 21. Borleszívó eszköz. 22.
Statisztikus nyersanyaga. 24. Hazugság (biz.). 26. Békés ... (színésznő). 28. Testalkat. 29.
Tömegesen pusztít. 30. Védelmező. 32. Libahang. 33. Orosz író (Jurij). 34. Csillagkép.
36. Belső szerv kitüremkedése. 39. Bizonytalanul áll. 41. Ügyvéd, közgazdasági író, 150
éve született (Dávid). 43. Üdítő ital. 45. Szótoldalék. 48. ... Lanka (Ceylon). 50. Német
és svéd gépkocsijel. 52. Vérfaktor. 53. Attól kezdve!

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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Az Ingatlankezelő 
és Piacigazgatóság Kft. 

nyilvános kikiáltásos árverést szervez 
a napipiacokon található következő kereskedelmi felületek 

bérbeadására:
1. raktárhelyiség a Cuza Vodă utcai napipiacon, 65 négyzetméter
2. kereskedelmi célra alkalmas felület a Cuza Vodă utcai napipiacon,

régi vásárcsarnok, 13,5 négyzetméter
3. mellékhelyiségnek alkalmas felület a Cuza Vodă utcai napipiacon,

31 négyzetméter
4. kereskedelmi felület az 1989. December 22. utcai napipiacon, 50

négyzetméter
5. közétkeztetési célra specializált felület az ócskapiacon, 164 négy-

zetméter
6. közétkeztetési célra specializált 50,80 négyzetméteres felület a

Cuza Vodă utcai napipiacon
7. közétkeztetési célra specializált 56,50 négyzetméteres felület a

Cuza Vodă utcai napipiacon
8. 10. számú felújított árusítóbódé a Cuza Vodă utcai napipiacon,

11,05 négyzetméter 
Az árverésre 2018. szeptember 25-én 10 órakor kerül sor a társaság

marosvásárhelyi székhelyén, a Cuza Vodă utca 89. szám alatt.
A részvételi dossziék benyújtásával kapcsolatos információkkal, va-

lamint az árverés megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó rész-
letekkel a társaság székhelyén szolgálnak, kapcsolattartó: Şomodi
Gabriel. 

A dossziék benyújtásának  határideje 2018. szeptember 21., 11 óra.

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG IRODAI MUNKÁRA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Az önéletrajzokat a
fulop.lorand@catalogafaceri.ro e-mail-címre várjuk. Tel. 0748-380-520. (20514-I)
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betaní-
tunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT
PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62673-I)
MAROSSZENTGYÖRGYI FAKERESKEDÉS RAKTÁROS-KISEGÍTŐT alkalmaz. Tapasztalat nem
szükséges. Jelentkezni a következő telefonszámon: 0757-041-226. (20432-I) 
NÉMET CÉG keres németországi munkavégzésre ÚTÉPÍTŐ, ASZFALTOZÓ, GÉPKOCSIVEZETŐ,
DARUS, KŐMŰVES, ZSALUZÓ MUNKAVÁLLALÓKAT! Bérezés a német tarifa szerint. Magyarul be-
szélő kapcsolattartó telefonszáma: +49-176-312-43989. (9909-I)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők, porszívók javítását vállaljuk
az ügyfél lakásán, bárhol Maros megyében. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294, 0745-560-092. (1948-I)
AUTÓMOSÓ MUNKAERŐT alkalmaz nagyon jó fizetéssel. Tel. 0741-411-334. (10136)
MŰSZAKI KARBANTARTÓKAT és VILLANYSZERELŐKET alkalmazunk belföldi és külföldi mun-
kákra, hosszú távra. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Fényképes önéletrajzát kérjük e-mailben a je@telog.hu
címre elküldeni. (62597-I) 
ALKALMAZUNK PINCÉRT/RECEPCIÓST panzióba. Tel. 0744-624-976. (20460-I)
NÉMETORSZÁGBA magyar-, román-, valamint németnyelv-tudással FÉMMEGMUNKÁLÓT, MUN-
KACSOPORT-FELVIGYÁZÓT és FORDÍTÓI SZEREPET VÁLLALÓ SZEMÉLYT keresünk. Munkabér:
bruttó 11 euró/óra + havi nettó 175 euró utazási költség. Tel. 0744-771-360. (62678-I)  
A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az öné-
letrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a
Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (61685-I)
SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ kertjének a karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL
NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (61685-I)
SZÁMÍTÓGÉPEK FELÚJÍTÁSÁHOZ és KOZMETIKÁZÁSÁHOZ  keresünk MUNKATÁRSAKAT.
Átlagosnál magasabb jövedelem! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as
telefonszámon. (61685-I)
Az ERIVAN IMPEX KFT. NŐKET alkalmaz Marosvásárhelyre, a Szabadi (Voiniceni) út 147. szám alatti
műhelybe, SZAKKÉPZETLEN MUNKAKÖRBE. Előnyös fizetési lehetőség +  étkezési jegyek +  a köz-
lekedési bérlet árának visszatérítése. Érdeklődni a 0760-257-349-es telefonszámon 8-15 óra között vagy
személyesen a Voiniceni út 147. szám alatt. (20504-I)
AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0740-393-060, 0265/223-902. (sz.-I)
A BAV KFT. alkalmaz profi SOFŐRT Románia–Európa más országai útvonalra oda-vissza. Tel. 0759-016-
217. (20512)
FÉMMEGMUNKÁLÁSSAL FOGLALKOZÓ MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HEGESZTŐT alkalmaz.
A fényképes önéletrajzokat az office@infopil.ro e-mail-címre várjuk. Tel. 0743-166-804. (10289-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, BÁROS-RECEPCIÓST. Tel.
0731-824-217. (20522-I)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz tapasztalattal rendelkező ÁLTALÁNOS ASZTALOST. Kiváló
munkakörülményeket, vonzó fizetést, étkezési jegyeket ajánlunk. Részletekért hívjanak a 0744-196-704-
es telefonszámon, 9-18 óra között. (20521-I)
A NOVEMBER 7. PIACON LEVŐ, magyar termékeket forgalmazó PRIVÁT ÉLELMISZERÜZLET
NŐI SZEMÉLYZETET alkalmaz. Érdeklődni a 0749-569-884-es telefonszámon. (sz.-I)
A ROSEN-GARDEN vendéglőbe BÁROS-PINCÉRNŐT alkalmazunk. Tel. 0722-396-115. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A diákok figyelmébe!
A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti

a marosvásárhelyi lakhelyű és tartózkodási helyű diákokat és szü-
leiket, hogy a következő három hónapra a minden vonalra érvé-
nyes ingyenes autóbuszbérleteket 2018. szeptember 10-étől lehet
kiváltani. Az új bérletek szeptember 10. – december 31. között ér-
vényesek.

A bérlet személyesen vagy a szülő, gyám által vehető át, az
alábbi iratok felmutatásával:

– kérvény – típusnyomtatvány (a jegyirodáknál lehet kérni)
– a diák személyazonossági igazolványának vagy keresztlevelé-

nek másolata
– a szülő/gyám személyazonossági igazolványának másolata, ha

a diák 14 éven aluli
– a 2018–2019-es iskola évre érvényes iskolai igazolás
– személyazonossági típusú fénykép annak, aki először kér bér-

letet.
Személyes átvétel (aláírás), illetve telefonszám szükséges a jobb

kapcsolattartás érdekében. 
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Tár-

sulás főtéri, kövesdombi, tudori (Favorit), valamint az Auchan üz-
letkomplexumnál levő buszjegyirodáinál adják ki. 

Az igazgatótanács

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



LAKÁS

ELCSERÉLEM Kárpátok sétányon
levő garzonom Kárpátok sétányi két-
szobás lakásra  + különbözet. Tel.
0755-600-105. (sz.-I)

ELADÓ ház telekkel Mikházán. Tel. 0745-
976-110. (10076)

MAROSVÁSÁRHELyEN, a Kárpátok
sétányon levő kilencemeletes tömb-
ház 7. emeletén másfél szobás, 34
m2-es garzon eladó. Ára 38.000 euró.
Tel. 0745-330-565, 0755-911-482.
(1894-I)

LAKRÉSZ külön bejárattal, bebúto-
rozva, az orvosi egyetem közelében
magánházban kiadó. Tel. 00-49-
15789198286. (1946-I)

ELADÓ ház Panitban, a 124. szám alatt,
telekkel. Érdeklődni a 0752-164-084-es
telefonszámon vagy a helyszínen. (10252)

ELADÓ ház a Dacia környékén, kiváló
privatizálásra. Tel. 0770-271-101.
(10278-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás, külön
bejáratú szobák, I. emeleten, teljesen
bebútorozva és felszerelve. A lakás az
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
közelében van. Tel. 0744-605-060.
(10321-I)

ELADÓ ház és nagy udvar Udvarfal-
ván. Tel. 0787-805-036. (10333-I)

ELADÓ 3 szobás, első osztályú
tömbházlakás a Budai negyedben, a IV.
emeleten, ugyanitt eladó olcsón
szekrénysor (3 alsó + 3 felső korpusz),
íróasztal, konyhabútor. Tel. 0770-263-
997. (10319)

KIADÓ a Kövesdombon szépen be-
bútorozott, 2 szobás, nagy előszobás
lakás igényesnek. Tel. 0365/446-207.
(10335-I)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás a Muncii
utcában. Tel. 00-36-20-9863-208. (10358)

ELADÓ 3 szobás, magasított földszinti
tömbházlakás a Tudor negyedben, az
Înfrăţirii utcában. Tel. 0770-845-052.
(10360)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ garázs a Săvineşti negyedben,
16.000 lej. Tel. 0741-428-492. (1900)

ELADÓ Nyárádmagyaróson 23 ár
beltelek telekkönyvvel. Irányár 30.000
lej. Tel. 0744-760-609. (1927-I)

ELADÓ 1 ha erdő és 1,16 ha szántóföld
Székesen. Tel. 0745-206-048, 0742-027-
047. (10168)

KEMÉNy tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (1919-I)

ELADÓ borszőlő a mezőkölpényi
szőlészetnél, 2,50 lej/kg. Érdeklődni
lehet a következő telefonszámokon:
0728-135-032, 0723-208-269.
(10177-I)

KEMÉNy tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (1919-I)

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

ELADÓ Jedden (Livezeni), 3 km-re
Marosvásárhelytől 1 ha terület, közel a
kerülő úthoz. Ára: 700 lej/ár. Tel. 0765-
192-707. (1900)

ELADÓ szőlőprés. Tel. 0365/441-
178. (10276-I)

KEMÉNy tűzifa eladó. Tel. 0748-977-
768. (10277)

BORSZŐLŐ rendelhető Ákosfalván. Tel.
0756-811-553. (mp.)

DIÓT vásárolunk. Tel. 0752-556-343.
(10283)

ELADÓK: Dacia-gumi és alkatrészek,
perzsaszőnyeg, automata mosógép,
biciklik, autogájzer-alkatrészek. Tel.
0365/448-371, 0771-538-831. (10250)

VIDÉKIEK FIGyELMÉBE IS! ELADÓK
olcsón: nagyobb méretű (4 részes)
vitrines melacartos konyhaszekrény,
kisebb vitrines könyvszekrény, lisztesláda
(festett), porcelán kávéskészletek (17
darab), Balanţa konyhamérleg hálóval,
gyerekfürdőkád (műanyag), elektromos
orosz mixer, Zenit fényképezőgép,
fotólabor-felszerelés, Ericsson és Nokia
telefonok. Elajándékozok két lebontott
bejárati ajtót. Az árak alkudhatók. Tel.
0365/412-395, 0770-330-353. (10316)

ELADÓ 165 cm-es tárcsás kasza,
váltóeke (2-es, 4-es). Tel. 0743-860-354,
0745-404-666. (10328)

ELADÓ 3X2 m-es perzsaszőnyeg,
sporttévé (1970-es), Ileana varrógép,
kicsiasztal (alsó polcos). Tel. 0365/800-
768. (10329)

VÁSÁROLOK hangosan hallható és
csengésű vezetékes telefont. Tel. 0749-
439-951. (10349)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (10359-I)

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

KEMÉNy tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(10377)

ELADÓ kukoricakas. Tel. 0365/441-167.
(10378)

MINDENFÉLE

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

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701) 

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

VÁLLALOK tetőjavítást, „lindabozást” és
csatornakészítést. Tel. 0751-847-346.
(10151)

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

NyUGDÍJASOKNAK 16%-os kedvez-
ménnyel  vállalok tetőjavítást, csatorna-
készítést, lefolyókészítést. Tel. 0726-638-
909, János. (10205)

BELGyÓGyÁSZATI RENDELŐ. Dr.
prof. INCZE Marosvásárhelyen, a
Tudor Vladimirescu u. 21/A sz. alatti
rendelőben naponta rendel. Előjegy-
zés a 0265/265-112-es telefonszá-
mon. (10197)

KÜLFÖLDÖN élő idős, magyar hölgy
mellé keresünk 45-60 év közötti, ta-
pasztalt hölgyet, 6 heti váltással,
hosszú távra, szerződéssel. Szakké-
pesítés nem feltétel. Szállást, teljes
ellátást, utazást, valamint betegbizto-
sítást és jutányos bérezést biztosí-
tunk. Érdeklődni a 0740-662-009-es
telefonszámon. (sz.-I)

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

ÉPÍTKEZÉSBEN jártas FESTŐ,
KŐMŰVES SZAKEMBERT alkalmazok.
Tel. 0758-954-729. (10251)

VÁLLALOK bármilyen hegesztési
munkát, tetőfedést, cserepezést, Lin-
dab-lemez-felszerelést, külső-belső
munkát. Tel. 0736-538-198. (10274-I)

KIADÓ garázs a Prieteniei utcában.
Tel. 0754-751-829. (10271-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. 
(10280-I)

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

VÁLLALUNK tetőkészítést, bármilyen
tetőjavítást mindenféle típusú cseréppel,
bármilyen szigetelést. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0749-841-792.
(10339)

VÁLLALUNK bármilyen tetőkészítést és
manzárdkészítést, sürgősségi javítást,
cserépforgatást (bármilyen cseréppel).
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel. 0740-
389-928. (10340)

A koronkai MEDIKOR ORVOSI
KÖZPONT asszisztens-regisztrátort
keres. Érdeklődni  a 0740-946-434-es
telefonszámon vagy info@medikor.ro
(-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Álmodtunk egy öregkort,
csodásat és szépet, de a
kegyetlen halál mindent
összetépett.
Fájó szívvel emlékezünk
KÁLLAy ANDRÁS vásárhelyi
lakosra  halálának 6.
évfordulóján, szeptember 15-
én. Emlékét őrzi szerető
családja. Nyugodjál békében!
(10279)

Emlékeztetjük mindazokat,
akik ismerték és szerették a
mezőmadarasi születésű
SZÉP DOMOKOST, hogy
szeptember 16-án van
halálának 40. évfordulója.
Gondoljanak rá kegyelettel.
Nyugodjon békében! Fia,
Domi és menye, Ica. (10290)

TŰZIFA és FELDOLGOZHATÓ FA ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL foglalkozik a
MAROSVÁSÁRHELyI ERDÉSZETI HIVATAL.
Az erdészet által forgalmazott faanyagokat a következő helységek térségében,
útszélen ajánljuk: Mezőrücs, Mezőbergenye, Marosszentkirály, Marossárpatak,
Erdőszengyel, Székelykál, Székes, Tófalva, Marosszentgyörgy, Marosvásárhely,
Szentháromság, Szentgerice, Nyárádkarácson, Fintaháza.
Tűzifaválaszték: a 16,2 erdei köbméter/család maximális mennyiség, a fafajtától
függően, 183,65 lej/kemény lombos erdei m3, illetve 117,28 lej/lágy lombos erdei m3

ár alatt kapható. Az árak a héát tartalmazzák. Az erdészet elérhetőségei: 0732-810-
075, 0745-100-003,  illetve 0744-500-773. (20520)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A Gergely Ádám András Egyéni Felszámolóiroda – Marosvásárhely,
G-ral Avramescu utca 4. szám, Maros megye –, a MASTERCARN KFT.
cégfelszámolója 

nyilvános árverést szervez
a következő javak értékesítésére:
– Ingatlan: kereskedelmi helyiség: 40 négyzetméteres, közterületen
épült földszintes téglacsarnok Marosvásárhelyen, a Dacia napipiacon.
Kikiáltási ár 89.820 lej.
– Állatszállító Nissan Cabstar haszonjármű, 14.742 lej
– NL Rema Van Der Sluis állatszállításra alkalmas utánfutó, 5.580 lej
– Leltári tárgyak: 4 szekrény – 1.512 lej; irodai bútorzat, szekrény, 16
db, 1.809 lej. Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverésen azok a magán-/jogi személyek vehetnek részt, akik/ame-
lyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát és a rész-
vételi díjat, valamint megvásárolják a feladatfüzetet legkésőbb az
árverés előtti napon 13 óráig. Az árverés szeptember 21-én 13 órakor
lesz a felszámoló székhelyén, és megismétlik péntekenként, ugyanab-
ban az órában, amíg a javak eladódnak.
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096-os
telefonszámokon. 

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szovátai Adó- és Pénzügyi Osztály
Szováta, Fő út 159. szám
Telefon: 0265/570-310
E-mail: admin.SVMSCFNX01.ms@anaf.ro

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan
kiegészített 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 1. bekezdése
értelmében 2018. szeptember 27-én 10 órakor a Szovátai Adó- és
Pénzügyi Osztály székhelyén – Szováta, Fő út 159. szám – nyilvános
árverésen értékesítenek egyes, az alábbi adósok tulajdonát képező in-
gatlan javakat:
1. FLORIA LAVINIEA, az Eleight Kft. kezese jelzáloggal, végrehajtói
dossziészám: 675, első árverés
– C1 – 98 négyzetméteres, manzárdos, téglából és fából betonalapra
épített, cseréppel fedett lakóház, a földszinten 14 négyzetméteres elő-
térrel, 18 négyzetméteres szobával, 15 négyzetméteres konyhával, 11
m2-es fürdőszobával, 5 m2-es hőközponttal, garázzsal, a manzárdon 78
négyzetméteres szobával, a C2 épületrészben 19 négyzetméteres rak-
tárral, a hozzá tartozó 822 négyzetméter területtel Szovátán, a Hosszú
utca 123. szám alatt. 
Kikiáltási ár 390.000 lej (a becsült érték). Az ár nem tartalmazza a héát.
Meg van terhelve, a következőképpen:
Hitelező: Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság, Maros Megyei
Közpénzügyi Hivatal 
Terhelés: jelzálogjog telekelve 381.587 lej értékben, valamint más pénz-
ügyi terhelések; közjegyzői dossziészám: 331/2018. március 2. 
Az utólag kiegészített és módosított 227/2015-ös pénzügyi törvény VII.
fejezetének értelmében felmentve a héafizetés alól. 
2. Ana & Petrus Properties Kft., első licit:
a) 7.700 m2 kültelek Szovátán, a Kopac tanya környékén, kikiáltási ár
/becsült érték 33.380 lej (héa nélkül), megterhelve, a következőképpen:
Hitelező: a Ploieşti Megyei Közpénzügyi Igazgatóság, jogi személyek
kényszervégrehajtó osztálya 
Terhelés: törvényi jelzálogjog telekelve 352.591 lej értékben;
a Ploieşti Megyei Közpénzügyi Igazgatóság által kibocsátott
45314/2018. január 3-i közigazgatási okirat. 
b) 6861 négyzetméter kültelek Szovátán, a Restád utca környékén, ki-
kiáltási ár/becsült érték 81.560 lej (héa nélkül). Az ingatlan meg van ter-
helve.
Hitelező: a Ploieşti Megyei Közpénzügyi Igazgatóság, jogi személyek
kényszervégrehajtó osztálya 
Terhelés: törvényi jelzálogjog telekelve 352.591 lej értékben;
a jogi személyek kényszervégrehajtó osztálya által kibocsátott
45314/2018. január 3-i közigazgatási okirat. 
Az utólag kiegészített és módosított 227/2015-ös pénzügyi törvény VII.
fejezetének értelmében felmentve a héafizetés alól. 
3) Piroska Imre adós, harmadik licit:
a) 670 négyzetméteres beltelek Szovátán, az Akácos út 11. szám alatt,
kikiáltási ár 13.000 lej (héa nélkül), az ár 50%-kal csökkentve. Az ingat-
lan meg van terhelve.
Hitelező: Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, Szovátai Adó- és Pénz-
ügyi Osztály
Terhelés: a Szovátai Adó- és Pénzügyi Osztály által 2011. július 13-án
kibocsátott 9497-es számú lefoglalási jegyzőkönyv; törvényi jelzálogjog
telekelve 182.695 lej értékben. 
Az utólag kiegészített és módosított 227/2015-ös pénzügyi törvény VII.
fejezetének értelmében felmentve a héafizetés alól. 
Felkérjük azokat, akik jogot formálnak a fenti ingatlanokra, hogy az ár-
verés időpontja előtt tudassák a végrehajtó szervvel. Az árverésben ér-
dekelteket felkérjük, nyújtsák be vásárlási ajánlatukat az árverés
meghatározott időpontjáig.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy legalább egy nappal az ár-
verés előtt mutassák be a következő iratokat: 
– vásárlási ajánlat 
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél – a kikiáltási
ár 10%-a, a Szovátai Kincstárban nyitott
RO79TREZ4825067XXX000913 számlára kell befizetni; címzett a
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám: 4322637. 
– az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cég-
bejegyzési okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű
fordítása 
– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány máso-
lata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy az ajánlattevő nem az adós
cég közvetítője
A vásárló kötelessége betartani a környezetvédelmi, örökségvédelmi
stb. előírásokat. 
Bővebb felvilágosítás a székhelyen vagy a 0265/570-310-es telefon-
számon. 



Az idő múlik, de feledni nem
lehet, örökké él, kit igazán
szeretnek. Szívünk össze-
szorul, ha rád gondolunk,
csak a szép emlék maradt,
amit gondosan ápolunk.
Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 14-én id.
GIDOFALVI ANDRÁSRA ha-
lálának harmadik évfor-
dulóján. Szép emlékét
szeretettel őrizzük. Lánya, Icu,
veje, Albi, unokái: Márta és
Tünde családjukkal. (10313)

Bús temető csendes su-
sogása, oda megyünk hozzád,
nem marad más hátra. Ott
pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja
semmi.  
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 16-án a
nyárádszeredai születésű id.
MAJOR LÁSZLÓ volt maros-
keresztúri lakosra halálának 3.
évfordulóján. Emlékét őrzik
szerettei. (10336)

„Már nincs holnap, ennyi volt
az élet, sirassatok csendben,
én a szívetekben élek.”
Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 15-én id.
GIDOFALVI ANDRÁSRA ha-
lálának harmadik évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzi felesége, Ida, fia, András,
menye, unokája, Melinda és
két dédunokája: András és
Márk. (10357)

Volt egy édesanya, akit
nagyon szerettünk, de már
nincs velünk, elveszítettük.
Veled volt teljes az életünk,
hogy elmentél, elvitted
minden örömünk. Szerettünk
nagyon, amíg csak éltél,
legyen áldott a föld, ahová
megpihenni tértél. Temető
csendje ad neked nyugalmat,
szívünk bánata örökre
megmarad.
Fájó szívvel emlékeztünk
szeptember 13-án  szeretett
édesanyánkra, a székelykáli
özv. KIS ROZÁLIÁRA
halálának 2. évfordulóján.
Jutalma legyen örök
boldogság a mennyekben,
maradjon meg emléke
mindannyiunk szívében.
Szerető gyermekeid. (10362-I)

Az idő múlhat, szállhatnak az
évek, de emléked szívünkben
megmarad örökre.
Fájó szívvel és szeretettel
emlékezünk a mezőbodoni
születésű JENEI JÁNOSRA
halálának 10. évfordulóján.
Nyugodj békében! Édesanyja,
két testvére és azok családja.
(10361-I)

Mély fájdalommal emlékezünk
a csíkfalvi születésű ifj.
MIHÁLy GyULÁRA halálának
18. évfordulóján. Nyugodj
békében! Emléked szívünk-
ben őrizzük. Szeretteid. (-I)

Fájó szívvel emlékezem drága
szüleimre, szeptember 15-én
BREJÁN ISTVÁNRA halálának
10. évfordulóján és BREJÁN
MÁRIÁRA, aki május 21-én 9
éve távozott el közülünk.
Nyugodjatok békében! Éva és
családja. (10367) 

Fájó szívvel emlékezem
férjemre, RADVÁNyI
JÓZSEFRE halálának 21.
évfordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rá szeretettel.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Hajnal.
(10375-I)

ELHALÁLOZÁS

Üresen maradt egy szoba, üres
az asztalnál egy szék, hiányzik a
dolgos két kezed, de mindennél
jobban a minket mindig hazaváró
és átölelő szereteted. Nincs az a
mértékegység, amivel meg tud-
nám mérni azt az anyai szerete-
tet, jóságot és áldozatot, amit
értem és unokáidért tettél, drága
jó édesanyám. 
Isten akaratában megnyugodva,
mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett édesanyám, a pótolha-
tatlan nagymama, testvér, rokon,
jó szomszéd, barát és ismerős, a
jobbágytelki születésű

LÁSZLÓ MARGIT 
szül. Bereczki 

szeptember 8-án 62 évesen Bu-
dapesten elhunyt. 
Drága édesanyám és drága
nagymamánk, úgy érezzük, halá-
lod túl korai volt, de szép emlé-
ked, amíg élünk, szívünkben élni
fog. Nyugodjál békében! 

Szerető leányod, Júlia 
és unokáid: Virág és Sanci.

(10345-I)

Az együtt eltöltött fiatalkori évek
emlékét még az utóbbi évek tá-
volsága sem tudta elhalványítani
soha. De most az a tudat, hogy a
réginél egy sokkal nagyobb tá-
volság választ el, s hogy már lá-
togatóba sem jössz többé haza…
Szemünkből a könny mindennap
kicsordul, s szívünkben egy
nagy űr marad. 
Mély fájdalommal tudatom, hogy
nagyon szeretett húgom, egy
drága jó édesanya és nagy-
mama, testvér és rokon, a job-
bágytelki születésű

LÁSZLÓ MARGIT 
szül. Bereczki 

szeptember 8-án 62 évesen az
élők sorából eltávozott. 
Drága Manyi, számunkra te soha-
sem leszel halott. Szép emléked
szívünkben mindig élni fog. Nyu-
godjál békében! 

Szerető nővére, Kiss Rozália 
és férje, Sándor, valamint 

gyermekei és családjuk.
(10346-I)

Nehéz elhinnünk, hogy elmentél,
s lehanyatlott dolgos két kezed,
és ezután mindhiába várunk,
hogy újra hazajössz, s hossza-
san mesélsz unokáidról annyi
szépet.
Egy küzdelmes élet túl korai be-
fejezését tudomásul véve, szí-
vünkben mély fájdalommal
tudatjuk, hogy szeretett húgom,
a pótolhatatlan édesanya, a
nagymama, aki mindig hiányozni
fog, a jó testvér és rokon, a job-
bágytelki születésű

LÁSZLÓ MARGIT 
szül. Bereczki 

életének 62. évében Budapesten
elhunyt. Drága Manyi, számunkra
hiányod pótolhatatlan, de szép
emléked szívünkben mindig élni
fog. Nyugodjál békében! 

Szerető nővére, László Ibolya 
és férje, Márton, valamint 
gyermekei és családjuk. 

(10347-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett feleség, édesanya,

nagymama, testvér, rokon és jó

szomszéd, 

VAJDA MARGARETA

szül. Munzlinger 

2018. szeptember 13-án életének

74. évében hirtelen eltávozott az

élők sorából. Temetése szeptem-

ber 15-én, szombaton 12 órakor

lesz a marosvásárhelyi reformá-

tus temetőben, katolikus szertar-

tás szerint. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (10373-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülve értesültünk ked-

ves, régi  kórustársunk, TAR

MAGDI haláláról, akivel hosz-

szú éveken át együtt énekelve

dicsértük az Urat. Emlékét

szeretettel őrizzük, nyugodjon

békében! Kedves Imre, vi-

gasztalódást kívánunk neked

és az egész családnak. A Vár-

templom Psalmus kórusa és

Kovács Andrásné. (10370-I)

Őszinte részvétem apatár-

samnak, Vajda Istvánnak sze-

retett FELESÉGE elhunyta

alkalmából. A Jóisten nyug-

tassa békében! Anyatársa.

(10369-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondok mind-

azoknak, akik drága gyermekem,

SZATMÁRI EDIT GABRIELLA 

(Eti laboránsnő) temetésén részt

vettek és sírjára virágot

helyeztek. Bánatos édesanyja és

gyászoló családja. (10366)

„Elmentem, mert mennem kellett,

de a szívetek mélyén veletek

leszek.” 

Ezúton mondunk hálás

köszönetet mindazoknak, akik

drága halottunk, BEREKMÉRI

ETELKA temetésén részt vettek,

sírjára koszorút, virágot

helyeztek, mély fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek. A gyászoló

család. (V.-I)

Szomorú szívvel emlékeztünk
szeptember 12-én a drága jó
édesanyára, nagymamára,
anyósra, FĂGĂRĂŞAN IRMÁRA
szül. Orosz halálának tizenegyedik
évfordulóján. 
Emlékét őrzi lánya, Pötyi, veje,
Andris és unokája, Szilárd. (10341) 

Lágy őszi tájból és sok kedves
nőből
próbállak összeállítani téged;
de nem futja, már látom…
Emléked az idő sűrűn szőtt
kendőjén keresztül hordom, és
érzem, hogy itt bujkálsz, csak
rejtőzöl, mint titok a szó mögött, és
gyakran kapkodok utánad, hogy
álmaimból valóssá legyél… hogy
hangosan nevessünk, legyintésed
feledtesse a hétköznapok gondjait. 
Örök az arcod, nem száll el szavad,
minden mosolyod a lelkünkben
marad. 
El nem múló szeretettel emlé-
kezünk BÁLINT ETELKÁRA, a legjobb Édesanyára, feleségre.
Nyugodjál békében, imádott Édesanyánk! (sz.-I)

Kegyelettel emlékezünk szeptem-
ber 15-én a bordosi születésű
SZABÓ DÉNESRE halálának 4.
évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Felesége, gyermekei és unokái.
(10363-I)

Úgy elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap, de a szívünkben él, és örökre
ott marad.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 14-én CZIKA ANNÁRA
(Nusi) halálának 5. évfordulóján. 
Emlékét őrzik szerető fiai: István és
Attila, menyei: Babi és Otti. 
(10368-I)

NyIRÓ JÁNOS 
1986–2009
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága gyermekünkre
halálának 9. évfordulóján.
Apró, pici gyertyaláng, benne egy
rövid élet,
Pislákoló lángnyelvek mesélnek
sok emléket.
A temetőben némán állva
hallgatunk,
Boldog, átélt napokra, évekre
gondolunk.
Emléke legyen áldott! 
Szerettei. (10310-I)
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Rovar- és rágcsálóirtás
A polgármesteri hivatallal megkötött a 2011. szeptember 13-i 313-

as számú koncessziós szerződés alapján a Coral Impex Kft.
2018. szeptember 17–21. között rovarirtást végez Marosvásárhely
köz- és magánterületén. A munkálatok időtartama kedvezőtlen idő-
járás esetén meghosszabbodhat. A rovarirtó anyagok: EC 250 és
Vectobag WG. 

Szeptember 17–28. között rágcsáló- és rovarirtást végeznek a ma-
rosvásárhelyi tulajdonosi társulásokhoz tartozó tömbházakban is.
A rovarirtásra a Super killer 25 EC és a Dimilin 25 WP, míg a rág-
csálóirtásra a Saphir Pasta anyagokat használják, az egészségügyi
minisztérium által engedélyezettek, az Xn és Xi mérgezési kategó-
riához tartoznak. 

A kellemetlen helyzetek elkerüléséért emlékeztetünk, hogy Ma-
rosvásárhely közterületén, a tulajdonosi társulásoknál, a háztáji
gazdaságokban, valamint a gazdasági egységeknél csupán az egyet-
len erre feljogosított cég, a Coral Impex Kft. végezhet fertőtlenítést,
rovar- és rágcsálóirtást. 


