
„Tudomásom van arról, hogy tegnap (szep-
tember 19-én) a kormányülésen határozat szü-
letett a MOGYE és a Petru Maior Egyetem
egyesüléséről és az új névről. Meglepetésünkre
senki nem tudta ezt tegnap délután, este közü-
lünk. Ez az erdélyi magyarságnak nagy szé-
gyene, és a MOGYE mint magyar márka
megszűnését jelenti. A Hivatalos Közlönyben
még nem jelent meg ez az információ, és arra
kérem, tegye dolgát, hogy ne is jelenjen meg.
Jómagam és néhány tanártársam éhség-
sztrájkra készülünk, ami még nagyobb szégyene
lesz a politikumnak.” 

Így szól a levél, amelyet dr. Benedek Imre, a
MOGYE professzora Borbély László „minisz-
terelnöki tanácsosnak” címzett, és elküldött más
sajtótermékek mellett lapunknak, valamint az
RMDSZ tisztségviselőinek is. 

Érdeklődésünkre Borbély László elmondta,
hogy Benedek professzor eltévesztette a cím-
zettet, ugyanis a politikából visszavonulva ál-
lamtanácsosként a Románia fenntartható
fejlődését kidolgozó főosztályt vezeti, és nin-
csen beleszólása az oktatási kérdésekbe. 

Telefonon próbáltuk felvenni a kapcsolatot
Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével.
Munkatársával sikerült beszélni, ő ígéretet tett,
hogy tájékoztat arról, hogy létezik-e a kormány-

határozat, de ez sajnos elmaradt. Hasonlókép-
pen jártunk az RMDSZ megyei szervezete és a
megyei tanács elnöke, Péter Ferenc szóvivőjé-
vel is. 

Kovács Irénke, az oktatási minisztérium ki-
sebbségi főosztályának vezetője megígérte,
hogy tájékoztat, miután az értekezlet, amelyen
részt vesz, véget ér, de lapzártáig tőle sem kap-
tunk választ. 

Dr. Leonard Azamfirei professzor, a
MOGYE rektora érdeklődésünkre azt vála-
szolta, hogy nem tud a kormányrendeletről. Dr.
Nagy Előd egyetemi tanár, a MOGYE prorek-
tora is úgy nyilatkozott, hogy nem értesült 

A marosvásárhelyi
tanács ülése
Utolsó napirendi pontként tárgyalta
tegnap a marosvásárhelyi tanács a
parkolás szabályzatára vonatkozó ha-
tározattervezetet, melyről a döntést
egy következő ülésre halasztották.
____________4.
Szent-Györgyi 
Albertre 
emlékezünk
Százhuszonöt évvel ezelőtt, 1893.
szeptember 16-án született Budapes-
ten az a Nobel-díjas magyar tudós,
Szent-Györgyi Albert, aki kivételes
módon Magyarországon végzett kuta-
tásaiért és még Magyarországon tar-
tózkodva kapta meg a legrangosabb
tudományos elismerést 1937-ben, ma-
gyar állampolgárként.
____________5.
Ausztráliai 
magyarok 
ha összefognak
Ausztráliában négy nagyobb reformá-
tus gyülekezet van: Melbourne-ben,
Sydney-ben, Adelaide-ben és Bris-
bane–Gold Coastban. Mind a négy
gyülekezetben olyan református lelké-
szek szolgálnak, akik az Erdélyi Egy-
házkerületből kerültek ki. 
____________15.

Puccs vagy forradalom?
Harmadik az Isten igaza – tartja a mondás, és ha ez a poli-

tikára is érvényes, akkor a szociáldemokraták bajszos vezé-
rének ma buknia kellene. Már a 2016-os parlamenti
választások utáni két kormánybuktatást is belháborúknak ál-
lították be egyes elemzők, akik szerint arra ment ki a játék,
hogy a kormányfői pozícióba emelt politikusok megpróbálták
az elnöki hatalmat is átvenni a pártban. Ha valóban így is volt,
mindkét kísérlet kudarcot vallott. Most már nem a kormány-
palotából, hanem az alelnököktől és a vidéki szervezetektől jön
a támadás.

Ez annyival komolyabb, hogy állítólag a területi szervezetek
egy része is elnököt buktatna, és az alakulat végrehajtó szer-
vének mára összehívott ülésén többségi szavazattal ez ki is vi-
telezhető. Az alelnökök nyílt levelének nyilvánosságra kerülése
óta már egy vékonyabb kötetre elegendő fejtegetés jelent meg
a virtuális térben a háttérben zajló egyezkedésekről és a vár-
ható kimenetelről. De ez legfeljebb a politikai elemzőknek ér-
dekes.

Az adófizetőket inkább az érdekelné, hogy a pénzükön mű-
ködtetett állami intézményrendszer működjön hatékonyan,
amihez elsősorban az kell, hogy aki éppen kormányon van, az
kormányozzon. Jól. Ha ez sikerül neki, sokadrangú részletkér-
déssé válik a kormánypalota épp aktuális lakóinak a politikai,
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Parajdi töltöttkáposzta-fesztivál
A hét végén a huszonharmadik alkalommal tartják meg a
töltöttkáposzta-fesztivált. Ma a gyermekeké a főszerep.
Ekkor kerül sor a mini-töltöttkáposzta-fesztiválra, amelyen
a legkisebb szakácsok és kukták mérhetik össze ügyessé-
güket. Szombat reggel rezesbanda ébreszti a falut, 9.30-
kor pedig elindul a résztvevők ünnepélyes felvonulása a
sóbányától a központi parkig. A továbbiakban itt zajlanak
az események: a kukták 11 órakor mutatkoznak be, a fő-
zőverseny eredményhirdetése 18.30-kor kezdődik. A va-
sárnapi program kiemelt rendezvénye a rezesbandák Zúg
a fenyves nevű találkozója. A részt vevő fúvószenekarok
délelőtt 11 órakor vonulnak végig a főutcán, bemutatkozá-
sukra 14.30-kor kerül sor a központi parkban. Délután és
este koncertek és előadások lesznek. 

II. Székely-mezőségi vigadalom
Mezőpanitban
Szeptember 22-én a Pro Pambus Mezőpanitért Ifjúsági
Egyesület és a Bazsarózsa néptánccsoport szervezésé-
ben második alkalommal kerül sor a Székely-mezőségi vi-
gadalom néptánctalálkozóra a helyi Kádár Márton
Általános Iskola udvarán. A rendezvény 13 órakor a meg-
hívott 15 tánccsoport felvonulásával kezdődik, ezután kö-
vetkeznek az előadások. A nap folyamán és az esti
táncházban Bartis Zoltán és zenekara muzsikál. Az ese-
mény főtámogatói: Mezőpanit önkormányzata, a Maros

Megyei Tanács és a Communitas Alapítvány. További in-
formációk a Pro Pambus Egyesület Facebook-oldalán:
http://www.facebook.com/propambus. 

Helyi termékek vására
Szeptember 21-én, ma 8–19 óra között a Petry Látvány-
műhely és Múzeum udvarán ismét megtartják a helyi ter-
melőket ösztönző Local Farmers’ Market rendezvényt,
amely az eddigi legnagyobb felhozatalt kínálja. Jelen lesz
a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata a Mo-
solykifli nevű kampánnyal, melynek célja napi egy kifli biz-
tosítása azon rászoruló gyermekeknek, akik a Maros
megyei nappali foglalkoztató központokba járnak, és csa-
ládjuk szűkös anyagi helyzete miatt sokszor naponta csak
egyszer jutnak ételhez.

Az idősek ünnepe 
Marosvásárhelyen
A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára és
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közös szervezé-
sében a Mihai Eminescu Művelődési Házban október 1-
jén 16 órától ünnepi ebéd lesz az időskorúak nemzetközi
napja alkalmából. Az érdekelt marosvásárhelyi lakhelyű
személyek az önsegélyző pénztár székhelyén, a Bolyai
utca 36. szám alatt (a földszinten) jelentkezhetnek szep-
tember 21-étől kezdődően 9–13 óra között. A jelentkezők-
nek a személyazonossági igazolvány fénymásolatát, a
nyugdíjszelvényt és az önsegélyző pénztári tagsági köny-
vecskét kell magukkal vinniük. A helyek száma korlátozott
– közölte a pénztár vezetősége. 

LABDARÚGÁS. A 3. ligás bajnokság V. csoportjának
5. fordulójában a Maros megyei csapatok a következő
program szerint játszanak: Marosvásárhelyi MSE – Barca-
rozsnyói Olimpic Cetate (Trans-sil stadion), Tordai Arieşul
– Szászrégeni Avântul, Radnót CS – Kolozsvári CFR II.
Valamennyi mérkőzést ma 17 órától rendezik.

A 4. ligás (elit)bajnokság 4. fordulójában: szombaton 11
órától: Ákosfalva – Marosludas, Nyárádtői Viitorul –
Dános, Nagysármás – Segesvár, Marosvásárhelyi Atletic –
Kutyfalva (meggyesfalvi pálya), Nyárádszereda – Maros-
szentkirály-Náznánfalva, Marosoroszfalu – Szováta.

A 4. ligás (klasszikus) bajnokság 2. fordulójában: szom-
baton 16 órától: Mezőrücs – Magyaró, Marosvásárhelyi
MSE II – Kerelő (koronkai pálya); vasárnap 12-től: Kere-

lőszentpál – Küküllődombó, Radnót II – Görgénysóakna,
Bátos – Mezőzáh, Mezőceked – Gernyeszeg.

A 2. ligás futsalbajnokság 2. fordulójában: Marosvásár-
helyi CSM – Segesvári Pro Tineret (vasárnap 17 óra, ligeti
sportcsarnok).

A női 2. liga I. Csoportjának 2. fordulójában: Szászré-
geni Viitorul – Románvásári Vulpiţele Galbene, Székely-
udvarhelyi Vasas Femina II – Marosvásárhelyi Ladies
(vasárnap 11 óra).

KÉZILABDA. A női kézilabda A osztály 3. fordulójá-
ban, vasárnap 11-től: Nagyváradi CSU – Marosvásárhelyi
CSM.

A férfikézilabda A osztály 1. fordulójában, szombaton
15.15 órától: Nagybányai Minaur Diva – Segesvári HCM.

Hőlégballon-fesztivál Vármezőn
Jövő hét végén, szeptember 28–30. között tartják a várme-
zői hőlégballon-fesztivált. Az eseményre idén is több hazai
és külföldi csapatot várnak. 

Forgalomkorlátozás 
a kerelőszentpáli felüljárón

Szeptember 21-én, ma 20 órától 24-én, hétfőn éjfélig for-
galomkorlátozás lesz a kerelőszentpáli vasúti felüljárón. A
gépkocsik csak egy sávon közlekedhetnek mindkét irány-
ban. A forgalmat jelzőlámpa irányítja majd. A dugók elke-
rülése végett ebben az időszakban, aki teheti, válasszon
más, a hidat kikerülő útvonalat. Mint ismeretes, az E60-as
európai út igen zsúfolt, így a forgalomkorlátozás miatt hosz-
szas lehet a várakozás a híd előtti jelzőlámpánál. 

A Mobilitás Hete Segesváron
A Segesvári Polgármesteri Hivatal is csatlakozott az euró-
pai városok Mobilitás Hete rendezvényéhez. Szeptember
22-én, szombaton 9 és 12 óra között a Grivica utcában az
autómentes közlekedést népszerűsítik, ezért 8 és 13 óra
között lezárják a forgalmat. Az utcában futó-, kerékpár-, tri-
cikli-, roller-, skateboard- és aszfaltrajzverseny lesz. 

Templombúcsú Csejden
Marosszentgyörgy fíliájában, Csejden szeptember 23-án
13 órakor tartják a Szent Gellért-templombúcsút.

Rövid terápiás program szenvedély-
betegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány október 29. – november 9. kö-
zött kéthetes rövid terápiás programot szervez szenvedély-
betegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Azok
jelentkezését várják, akik változtatni szeretnének alkohol-,
drog-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon.
Helyszín: a magyarózdi terápiás otthon. Jelentkezési ha-
táridő: október 25. Jelentkezni, további részletek felől ér-
deklődni az alábbi telefonszámokon lehet: Marosvásárhely:
Bartha Éva – 0740-056-691. Székelyudvarhely: Geréb
Tünde – 0751-226-906. Kolozsvár: Horváth Mária – 0744-
237-945, Szakács Előd – 0752-243-649. Nagyvárad: Ko-
csis Tünde – 0747-064-624. Szatmár: Puskás Csaba –
0744-539-213. Sepsiszentgyörgy és környéke: Kozma Fe-
renc – 0757-489778.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma MÁTÉ, MIRELLA, 
holnap MÓRIC napja.
MÓRIC: a latin Mauritiusból,
a Mór pedig a Móric rövidülé-
séből alakult. Jelentése: szere-
csen.

21., péntek
A Nap kel 

7 óra 7 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 36 perckor. 
Az év 264. napja, 

hátravan 101 nap.
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1 EUR 4,6519

1 USD 3,9743

100 HUF 1,4382

1 g ARANY 153,7281

IDŐJÁRÁS
Napos, meleg idő

Hőmérséklet:
max. 280C
min. 90C

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

Hétvégi sportműsor

Idén húszéves a marosvásárhelyi Fészek Wal-
dorf-óvoda. A kerek évfordulót a kövesdombi
Fecske óvoda keretében 1998-től működő intéz-
mény pedagógusai kétnapos rendezvénysorozat-
tal ünneplik, melyre minden egykori ovist és
szülőt is visszavárnak. Jól jelzi ez a Waldorf-ok-
tatás nyitottságát, egyensúlyteremtő szándékát,
azt a törekvést, hogy az óvodai (iskolai) életnek
a család is részese legyen. 

Az ünnep első napja, szeptember 28-a, péntek a zártkörű
együttlétnek ad teret, ekkor a „Fészekből” kirepülteket, ki-
csiket és nagyobbakat, illetve a jelenlegi óvodásokat hív-

ják az óvoda udvarára, ahol különféle kulturális progra-
mokra és műhelyfoglalkozásokra, nemezelésre, batiko-
lásra, festésre, zenélésre, íjazásra, játszásra kerül sor, és
természetesen nem marad el a közös éneklés és a szilvaíz-
főzés sem.

A második napon, 29-én, szombaton a nagyközönség is
betekintést nyerhet az óvoda szellemiségébe. Erre Forgács
Erzsébet Ünnepek a Waldorf-óvodában című előadása
kínál lehetőséget délelőtt 10 órától a Maros Művészegyüt-
tes kövesdombi székhelyén. 

Az előadás után az egykori ovisok munkáiból nyílt ki-
állítás is megtekinthető lesz. A program a Waldorf-óvodá-
sok és kisiskolások Itt vagyunk, ragyogunk című
bemutatkozásával zárul.

Húszéves a marosvásárhelyi Waldorf-óvoda
A Fészek visszavár

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
12, 24, 31, 6, 34 + 18 NOROC PLUS: 9 8 3 2 5 6

36, 38, 32, 30, 6, 21 SUPER NOROC: 5 4 7 9 6 9

42, 35, 33, 39, 25, 7 NOROC:  4 1 6 5 1 2 8

RENDEZVÉNYEK

A labdarúgó 1. liga 
9. fordulójának televíziós 

közvetítési rendje
Szeptember 21., péntek:
* 18.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Voluntari FC
* 21.00 óra: Jászvásári Politehnica CSM – Bukaresti Di-

namo
Szeptember 22., szombat:
* 15.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – Kolozsvári

CFR
* 18.00 óra: Botoşani FC – Concordia Chiajna
* 21.00 óra: USK Craiova – Konstancai Viitorul
Szeptember 23., vasárnap:
* 21.00 óra: Bukaresti FCSB – Dunărea Călăraşi
Szeptember 24., hétfő:
* 21.00 óra: Gyurgyevói Astra – Medgyesi Gaz Metan
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Te-

lekom Sport és a Look Sport/Plus.

Ronaldót kiállították 
a BL első mérkőzésén

A nyáron több mint százmillió euróért szerződtetett
Cristiano Ronaldo számára rosszul kezdődött új csapa-
tában, a Juventusban a BL idei kiírása: a 29. percben
azonnali piros lappal kiállította a játékvezető, miután
ütközött, majd a 16-oson belül dulakodott Jeison Mu-
rillóval.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló:
* E csoport: Benfica (portugál) – Bayern München

(német) 0-2, Ajax (holland) – AEK Athén (görög) 3-0
* F csoport: Manchester City (angol) – Olympique

Lyon (francia) 1-2, Sahtar Donyeck (ukrán) – Hoffen-
heim (német) 2-2

* G csoport: Plzen (cseh) – CSZKA Moszkva (orosz)
2-2, Real Madrid (spanyol) – AS Roma (olasz) 3-0

* H csoport: Valencia (spanyol) – Juventus (olasz) 0-2,
Young Boys (svájci) – Manchester United (angol) 0-3

Nagy Székely Ildikó



A család alkotmányos meghatározásának módosí-
tásáról kiírt népszavazás politikai kisajátítása és
beskatulyázása ellen tiltakozik az alkotmánymódo-
sítást kezdeményező Koalíció a Családért nevű egy-
házi hátterű ernyőszervezet.

Csütörtökön kiadott közleményükben leszögezik: a több
mint hárommillió aláírással támogatott polgári kezdeménye-
zés semmiképp sem köthető a Szociáldemokrata Párthoz
(PSD) vagy a PSD-kormányhoz. A szervezet csak az aláírás-
gyűjtés támogatásáról írt alá annak idején együttműködési
megállapodást a kormányzó PSD-ALDE szociálliberális ko-
alíció pártjaival és az ellenzéki Nemzeti Liberális Párttal
(PNL).

Rámutatnak: magát az alkotmánymódosító törvényjavas-
latot sem lehetett volna elfogadni a szükséges több mint két-
harmados többséggel a parlamentben ellenzéki támogatás
nélkül. A népszavazást Románia kormánya és nem a PSD
szervezi, ezért aki a kormány politikai színe miatt akarja boj-
kottálni a népszavazást, az legyen következetes, és a jövő évi
elnökválasztásra se menjen el szavazni, ha azt ugyanaz a
PSD-kormány szervezi – érvelt állásfoglalásában az alkot-
mánymódosítást kezdeményező szervezet.

A közlemény szerint a népszavazáson nem valamely párt
mellett vagy ellen kell állást foglalni, a kezdeményezés a csa-
lád fogalmának akar alkotmányos védelmet biztosítani, és „az
élet természetes rendjének megőrzéséről” szól. A Koalíció a
Családért szerint a „genderideológia” radikálisai agresszív
médiakampányt folytatnak a román ortodox egyház ellen: a
szervezet ezt elítéli, és arra kéri híveit, ne válaszoljanak erre
hasonlóan „erőszakos és vulgáris” nyelvezettel.
Az alkotmánymódosítás megszavazására buzdítanak 
a katolikus püspökök

A férfi és nő házasságán alapuló család meghatározását
rögzítő alkotmánymódosítás megszavazására buzdítottak csü-

törtöki állásfoglalásukban a romániai római katolikus és gö-
rögkatolikus püspökök.

A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia Csíksomlyón
megtartott őszi ülésén elfogadott állásfoglalásban „örömmel
és reménnyel” üdvözölték az október 6-7-én tartandó alkot-
mánymódosító népszavazást. Megjegyezték, hogy a népsza-
vazást kezdeményező Koalíció a Családért ernyőszervezetnek
két katolikus szervezet is tagja.

Elismételték: az alkotmány jelenlegi meghatározása szerint
„a család két fél szabad akaratnyilvánításából létrejött házas-
ságra épül”. Sikeres népszavazás esetén ezt a bekezdést he-
lyettesítené az, hogy „a család egy férfi és egy nő szabad
akaratnyilvánításából létrejött házasságon, a házastársak
egyenlőségén és a szülők azon jogán és kötelezettségén ala-
pul, hogy biztosítsák a gyermekek eltartását, nevelését és ok-
tatását”.

A katolikus püspökök nyomatékosították: a módosítás ki-
zárja a félreértelmezéseket, és rögzíti, hogy csakis egy férfi
és egy nő szabad akarattal vállalt szövetsége nevezhető há-
zasságnak. Úgy vélték: ez a pontosítás teljes összhangban van
a Szentírás tanításával, és a nemzeti örökség szellemével.

Felidézték, hogy Ferenc pápa egy, a családoknak címzett
dokumentumban arra bátorít, hogy védjék meg a férfi és a nő
közötti házasságot mint a természetes család alapját, és mer-
jenek kiállni mellette, még akkor is, ha ezzel mások érzékeny-
ségét érintik és a divatos eszmei áramlatokkal szembemennek.

„Ennek értelmében mi, Románia minden római és görög-
katolikus püspökei arra bátorítunk mindenkit, hogy a népsza-
vazáson támogassa az alkotmány 48. pontjának módosítását.
Továbbá minden jóakaratú embert arra kérünk, hogy beszéljen
erről az eseményről otthon, a munkahelyén, barátai és isme-
rősei körében, és keresztény küldetése tudatában buzdítson
mindenkit a szavazásra” – áll a püspökök állásfoglalásában.
(MTI)
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Mircea Duşát nevezték ki 
Maros megye prefektusának

Mircea Duşát, a védelmi minisztérium volt államtit-
kárát nevezte ki csütörtökön a kormány Maros
megye prefektusának. A döntésnek még meg kell je-
lennie a Hivatalos Közlönyben. Viorica Dăncilă mi-
niszterelnök szeptember 12-én mentette fel Mircea
Duşát – saját kérésére – államtitkári tisztségéből.
Duşát Sorin Grindeanu kormányfő 2017. január 27-
én nevezte ki a védelmi minisztérium államtitkárá-
nak. (Agerpres)

Nincs döntés a közigazgatási
törvénykönyv ügyében

Románia Alkotmánybírósága (CCR) október 16-ára
halasztotta azon óvások megtárgyalását, amelyeket
a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát
Szövetség és Klaus Iohannis államfő nyújtottak be
a közigazgatási törvény ellen – közölték az Agerpres
hírügynökséggel az Alkotmánybírósághoz közel álló
források. (Agerpres)

Október közepén utalhatják át 
a mezőgazdasági támogatásokat

Arról biztosította szerdán a gazdákat Petre Daea
mezőgazdasági miniszter, hogy „október 16-án, a
nap első percében” utalják nekik az agrártámogatá-
sokat. „Jó és ígéretes év volt az idei. (…) Október
16-án, a nap első percében megkapják a támogatá-
sokat, ahogyan az tavaly is történt” – fogalmazott a
mezőgazdasági miniszter a buzăui őszi vásár meg-
nyitóján. Az afrikai sertéspestis témája kapcsán
Petre Daea rámutatott, csak ideiglenesen tiltják meg
a sertéstartást azokban a gazdaságokban, amelyek-
ben fertőzési gócok alakultak ki. Amint a fertőzés-
hullám elvonul, ismét lehet majd sertéseket tartani,
a megfelelő állategészségügyi előírások tiszteletben
tartásával – mondta még a miniszter. Az Országos
Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság
(ANSVSA) szerdai tájékoztatása értelmében 13
megye 227 településén 927 afrikaisertéspestis-
gócot azonosítottak eddig, és 311.869 sertést sem-
misítettek meg a fertőzés miatt. (Agerpres)

Parlamenti szakaszba ér 
a Büntetőügyesek nélküli 
közéletet! kampány

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) be-
nyújtotta csütörtökön a parlamentbe az első 300.000
aláírást a Büntetőügyesek nélküli közéletet! kam-
pány támogatására – jelentette be Dan Barna, az
USR elnöke. „A maradék 700.000 aláírást holnap
nyújtjuk be és ezzel a parlamenti szakaszba ér a
kezdeményezés. Noha a Szociáldemokrata Párthoz
(PSD) tartozó polgármesterek sok esetben nyíltan
akadályozni próbálták az akciót (…) sikerült több
mint egymillió aláírást összegyűjtenünk úgy, hogy 23
megyében léptük túl a húszezres határt” – nyilat-
kozta a parlamentben tartott sajtóértekezletén Dan
Barna. Az USR a parlament elé terjeszti a kezdemé-
nyezést azzal a céllal, hogy népszavazást írjanak ki
az ügyben és bekerüljön az alkotmányba, hogy ne
foglalhasson el köztisztséget olyan személy, aki bün-
tetőügybe keveredett. (Agerpres)

ideológiai hovatartozása. És ebből a megközelítésből
nézve ez a mostani hatalomátvételi kísérlet sem kecseg-
tet sok jóval.

Az aláírókat ugyanis leginkább az aggasztja, hogy a
párt népszerűsége lejtőnek indult, és jövőre két válasz-
tás is esedékes, amiken ilyen tendencia mellett az ala-
kulatnak méretes pofonok vannak kilátásban. Ez a fő
bajuk, hogy esetleg rosszul jönnének ki a következő vá-
lasztási csatákból, és nem az, hogy a párt kapkodva, fe-
lelőtlen intézkedésekkel vezeti az országot, amiből
idővel komoly gond is lehet, nem csak a saját választóik
számára. Ez az optika árulja el azt, hogy itt valójában
csak egy puccskísérlettel állunk szemben, aminek az a
tétje, hogy a párton belüli érdekcsoportok közül éppen
melyiknek az emberei ülnek a legmelegebb bársonyszé-
kekben, de magát a pártot csak a hatalom birtoklása ér-
dekli. Ha ezzel szemben azért akarnának elsősorban
elnököt buktatni, hogy felelősen kormányozzanak, s nem
a népszerűség-hajhászásért, hanem az adófizetők és az
ország boldogulásáért, akkor forradalomról beszélhet-
nénk a párt viszonylatában. Abból valami jó még ne-
künk, nézőknek is kisülhetne.

Puccs vagy forradalom?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

333,6 millió lejt fordít a kormány a gyermekvédelmi
és a fogyatékkal élőkről gondoskodó rendszer tá-
mogatására – jelentette be a csütörtöki kormányü-
lést követően Nelu Barbu szóvivő.

„Erre az összegre azért van szükség, mert egyre nő a szo-
ciális ellátórendszerben lévő gyerekek száma, és az általános
bértörvény nem rendezte az állami alkalmazásban lévő szo-

ciális munkások fizetéseit” – részletezte a szóvivő. Barbu hoz-
zátette: az összeget a kormány tartalékalapjából biztosítják,
és ha szükség lesz rá, a következő költségvetés-kiigazításkor
újabb tétellel kiegészítik.

A kormányülés elején Viorica Dăncilă miniszterelnök úgy nyi-
latkozott, hogy 200 millió lejt fordítanak a gyermekjogvédelmi
és a fogyatékkal élőkről gondoskodó rendszer támogatására.

Több mint negyedmilliard 
a gyermekvédelmi rendszer támogatására

Jogvédők próbálják segíteni álláspontjukkal 
az Alkotmánybíróságot

Két jogvédő civil szervezet, a nyelvhasználati jogo-
kért küzdő marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség
Mozgalom (CEMO) és a szólásszabadság és a ki-
sebbségi jogok védelmével foglalkozó bukaresti Ac-
tive Watch próbál segíteni az Alkotmánybíróságnak
abban, hogy a közigazgatási törvénykönyvvel kap-
csolatos óvások elbírálása során ne csorbuljanak a
kisebbségi jogok.

Erről a CEMO tájékoztatta az MTI-t szerdán, egy nappal az
előtt, hogy az Alkotmánybíróság tárgyalná azokat az óvásokat,
amelyeket a közigazgatási törvénykönyv elfogadása után az el-
lenzéki pártok és Klaus Iohannis államfő nyújtottak be. A
CEMO közleménye szerint az Active Watchcsal közösen úgy-
nevezett amicus curiae-t nyújtottak be az Alkotmánybíróságra.
A dokumentumban az alkotmánybírák figyelmébe ajánlották
azokat a nemzetközi szerződéseket, amelyeket Románia ratifi-
kált, és amelyeket az alkotmány értelmében tiszteletben kell
tartani, és jóhiszeműen kell alkalmazni. Figyelmeztették az Al-
kotmánybíróságot, hogy az óvások elbírálásakor olyan jogok
forognak veszélyben, amelyek széles körű alkalmazásáról Ro-

mánia külügyminisztériuma is beszámolt a szerződések betar-
tásáról készített időszakos jelentéseiben.

Amint a CEMO közölte, azért éltek a civil szervezetek szá-
mára adott befolyásolási lehetőséggel, mert nem biztosak
abban, hogy az alkotmánybírák ismerik a kisebbségi jogokra
vonatkozó nemzetközi egyezményeket. Hozzátette: az amicus
curiae eszközével korábban a romániai Helsinki Bizottság
(APADOR CH) élt pár alkalommal.

A CEMO arra figyelmeztetett, hogy az óvások alkotmány-
bírósági elfogadásával a romániai magyarság olyan anya-
nyelvhasználati jogokat veszítene el, amelyek 2001 óta
érvényben vannak.

A parlamentben júliusban elfogadott közigazgatási törvény-
könyv az utcák, terek, parkok többnyelvű feliratozásában, a
hatóságokkal folytatott anyanyelvű kommunikációban és a
kisebbségi jogok megengedő értelmezésében is a magyar kö-
zösség számára fontos pontosításokat tartalmaz. Az ellenzéki
pártok és az államfő ezeket a kitételeket is kifogásolták, ami-
kor a jogszabály alkotmányossági felülvizsgálatát kérték.
(MTI)

A népszavazást kezdeményezők tiltakoznak 
a referendum pártpolitikai beskatulyázása ellen

Az EB szankciókat helyezett kilátásba a Facebook
ellen a fogyasztóvédelmi előírások megsértése miatt

Szankciókat helyezett kilátásba a Facebook ellen
csütörtökön az Európai Bizottság, amennyiben az
amerikai internetes óriáscég az év végéig nem tesz
eleget az uniós fogyasztóvédelmi előírásoknak.

„Elfogyott a türelmem. Túl régóta húzódik ez, miközben a
Facebook korábban biztosított afelől, hogy decemberig átírják
a felhasználási feltételeik még fennmaradt félrevezető ele-
meit” – közölte Vera Jourová fogyasztóvédelemért felelős
uniós biztos.

„Eljött a cselekvés ideje, elég volt az ígéretekből. Ha az év
végéig nem hajtják végre teljeskörűen a változtatásokat, akkor
gyors lépésekre és szankciókra fogom felszólítani a fogyasz-
tóvédelmi hatóságokat” – tette hozzá.

A bizottság tájékoztatása szerint a közösségi platform által
elvégzett eddigi módosítások „nagyon korlátozottak”.

A brüsszeli testület arról számolt be februárban, hogy tör-
téntek előrelépések, a Facebook és a Twitter működése azon-
ban továbbra sem felel meg teljes mértékben a közösségi
fogyasztóvédelmi szabályoknak. Mint írták, a jogellenes tar-
talmak bejelentésére és törlésének kérésére használt eljárást
érintő változtatások nem elegendőek.

Ennek előzménye, hogy a bizottság tavaly márciusban fel-
szólította a Facebookot, a Twittert és a Google+-t működtető
Alphabetet, hogy mihamarabb hozzák összhangba működé-
süket az uniós előírásokkal a felhasználók megtévesztésének
visszaszorítása érdekében. (MTI)



Utolsó napirendi pontként
tárgyalta tegnap a marosvá-
sárhelyi tanács a parkolás
szabályzatára vonatkozó ha-
tározattervezetet. A 18 cik-
kelyes szabályzattal kap-
csolatban több módosító ja-
vaslat hangzott el a tegnapi
tanácsülésen, végül a testü-
let egy következő ülésre ha-
lasztotta a tervezetet. Addig
tehát a parkolás marad a ré-
giben. 

A tervezet indoklása szerint a
problémát elsősorban a lakónegye-
dekben található parkolóhelyek el-
osztása okozza. Kevés a járművek
által elfoglalható terület, a lakók
személygépkocsijainak helyét
gyakran a céges autók foglalják el,
de furgonok, utánfutók, sőt, kami-
onok is parkolnak helyenként. A
lakók elégedetlenségét jogosnak
tartja a közterület-kezelő igazgató-
ság, így aztán 18 cikkelyből álló
szabályzat került a tanácsosok
mappáiba. Ez a lakónegyedekben
levő parkolást szabályozná, nem
vonatkozik a magánházak körüli
közterületre. A szabályzat betartá-
sát a helyi rendőrség ellenőrizné. A
közösségi médiában is nagy érdek-
lődést kiváltó szabályzat kapcsán a
legtöbb vitát a tiltásokról szóló fe-
jezetek váltották ki: a 8-as és a 9-
es. 

A vitában felszólaló Vajda
György kérte a 2-es és a 9-es cik-
kelyek törlését a szabályzatból.
Előbbi feltételezte a szabályzat is-
meretét, és a képviselő szerint ez
nem várható el a más városokból
érkezőktől, utóbbi pedig, mint
mondta, „zavart kelt”, hiszen
nehéz ellenőrizni, hogy kinek van
magánautója, illetve cégautója.
Hangsúlyozta, pontos kimutatásra
lenne szükség a városban levő par-
kolóhelyek számáról. A 12-es cik-
kely kapcsán, amely megjelöli
azokat a városrészeket, ahol a

céges autókat lehetne parkoltatni,
Vajda György szerint ez a terület
nem biztos, hogy elegendő, tehát át
kellene gondolni alaposabban a
tervezetet. Mózes Levente a 8-as
cikkely előírását kifogásolta, mely
szerint az 5 méternél hosszabb au-
tóknak tilos lenne a parkolás a la-
kónegyedekben. Szerinte 5,5
méterben kellene meghatározni a
gépkocsihosszat. Moldovan Călin
szerint a szabályzat sok mindent
tisztáz és sok mindent összezavar,
még számos változtatásra lenne
szükség ahhoz, hogy betartható le-
gyen. Közölte, ténylegesen neki
kellene fogni parkolóhelyeket ki-
alakítani a negyedekben, vagy ahol
ez nem lehetséges, emeletes parko-
lóházakat építeni. Erre van lakos-
sági igény – tette hozzá. „Ott, ahol
a zöldövezetben ki lehet alakítani
parkolókat, meg kell tenni, mel-
lőzve annak a 2-3 személynek a til-
takozását, akiknek legtöbb esetben
még autójuk sincsen” – mondta a
tanácsos. Javasolta, hogy a céges
autóknak a Meggyesfalvi negyed-
ben is keressen parkolóhelyet a
közterület-kezelő igazgatóság.
Bălaş Radu szerint a szóban forgó
szabályzat betarthatatlan, és támo-
gatja Vajda György javaslatait, aki
későbbi felszólalásában azt is java-
solta, hogy a szabályzatot terjesz-
szék ki azokra a városrészekre is,
ahol magánlakások vannak. Végül
Papuc Sergiu alpolgármester és
Csiki Zsolt javaslatára elhalasztot-
ták a tervezetet, amely egy követ-
kező ülésen kerül a testület elé,
kiegészítve az elhangzott javasla-
tokkal. 
Megóvják a nagyszülőket

A testület többek között megsza-
vazta azt a Magyary Előd által kez-
deményezett határozattervezetet is,
amely heti két alkalommal biztosí-
taná a kisnyugdíjasok számára az
étkeztetést. Az Óvjuk meg a nagy-
szülőket! elnevezésű programba
azok a nyugdíjasok kerülhetnek be,
akik esetében a családban az egy
főre eső jövedelem nem haladja

meg a nettó 1500 lejt. A napi menü
értéke 17 lej. A tervezetet bírálta a
POL két tanácsosa, Pápai László és
Radu Bălaş, akik szerint támogat-
hatatlan a kezdeményezés, amíg
nem tudják a pontos számokat.
Propagandafogásnak minősítette
Radu Bălaş a javaslatot, amelynek
szinte az a célja, hogy a polgár-
mesteri hivatal törvényesen „meg-
vesztegethesse a nyugdíjasokat”,
hogy majd megfelelően szavazza-
nak. Magyary Előd a tanácsülés
végén a médiának nyilatkozva el-
mondta, azért kezdeményezte a ha-
tározatot, mert naponta számos
idős emberrel találkozik, meghall-
gatja panaszaikat, és segíteni sze-
retne rajtuk azzal, hogy heti két
alkalommal 17 lej értékű teljes
menüt kaphassanak az önkormány-
zat jóvoltából. A kérdésre, hogy
hány nyugdíjast érint Marosvásár-
helyen a határozat, és mekkora
összegről van szó, a tanácsos azt
válaszolta, hogy nem tudja, „de a
nyugdíjpénztárral és a lakosság-
nyilvántartó hivatallal együtt meg
tudjuk határozni rövidesen a jogo-
sultak számát”. Szerinte a POL
képviselői a populisták, hiszen
semmi konkrét megoldással nem
állnak elő. Magyary Előd szerint
az időseket támogató határozat ak-
kortól lesz alkalmazható, amikor a
gazdasági igazgatóság elkülöníti a
szükséges összegeket, persze mi-
után már tudni lehet a jogosultak
számát. A Népújság kérdésére,
hogy a gyakorlatban hogyan, mi-
lyen közétkeztetési egységgel bo-
nyolítanák le az idősek
étkeztetését, Magyary Előd el-
mondta, a polgármesteri hivatal ví-
kendtelepi vendégházára gondolt,
ahol 380 személy étkezhet, így
aztán az erre a célra elkülönített
pénz az önkormányzatnál marad.
Azt sem zárja ki azonban, hogy
több étteremmel kössenek szerző-
dést. Hozzátette, ha a nyugdíjakat
megemelik, kezdeményezni fogja
az 1500 lejes jövedelemszint ará-
nyos megemelését. 
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Augusztus közepén köbmé-
teres kosarakat helyeztek ki
Nyárádszereda utcáin, hogy
a lakosság azokba dobja a
műanyag hulladékot. Azóta
rendszeresen kiürítik a gyűj-
tőedényeket, amelyekbe –
meglepetésre – semmilyen
más hulladék nem került
még.

Tóth Sándor polgármestertől
megtudtuk: a műanyaggyűjtő ko-
sarak kihelyezése a településen
működő All4Plast Recycling mű-
anyag-újrahasznosító cég ötlete
volt, ezt az önkormányzat azonnal
felkarolta, mivel már tavaly bünte-
tést kellett fizetniük, mert nem tud-
ták a hulladékot az európai
előírásoknak megfelelő mennyi-
ségi és minőségi arányban begyűj-
teni, kezelni a településen. Ezek a
szabályok az idén még drasztiku-
sabb arányokat írnak elő, így az öt-
letet elfogadták. A köztisztasági
cég Szászrégenből érkezik, és oda
szállítja a szemetet szétválogatásra,
onnan viszont lehet, hogy éppen
Nyárádszeredába kerül vissza a
műanyag hulladék, ugyanis az it-
teni feldolgozó cég számos be-
gyűjtőtől szerzi be a műanyagot.
Így ezzel a megoldással ki lehet
küszöbölni a felhasználható anyag-

nak a két település közötti „utazta-
tását” – mondta el az elöljáró. 

A település utcáiban és a közte-
reken elhelyezett kosarakba pille-
és egyéb műanyag palackokat, cso-
magolóanyagokat lehet bedobni,
kivételes esetekben alumínium do-
bozokat is. A polgármestert is meg-
lepte, hogy a rövid tájékoztató
kampány következtében a lakosság
mennyire pozitívan viszonyult a
kezdeményezéshez, és hogy tiszta

műanyag hulladék kerül a kosa-
rakba, amelyek hétről hétre meg-
telnek. „Magunkon segítünk, ha
így gyűjtjük, hiszen amennyivel
kevesebb szemét kerül mérlegre a
megyei begyűjtőállomáson, annál
kevesebbet kell majd fizetnünk” –
tette hozzá a polgármester, aki azt
is elmondta: az esztétikai formán
még szeretnének javítani, az edé-
nyek oldalait beburkolni, de máris
elégedettek az eredménnyel.

Eredményesnek mutatkozik a gyűjtés

a kormányrendeletről, majd érdek-
lődésünkre hozzátette, hogy folya-
matban van az egyesülés
szenátusbeli megszavazásának a
felfüggesztését kérő jogi eljárás
megindítása. Dr. Szabó Béla pro-
fesszor, a magyar tagozat vezetője
szerint az iktatás küszöbén van az
említett dokumentum, aminek az
összeállítása során be kellett tartani
a kötelező előírásokat, és az aláírás-
gyűjtést egyszer újra is kellett kez-
deni. Majd hozzátette, hogy amíg
nem látja az állítólagos kormányha-
tározatot, addig nem tud nyilat-
kozni. 

Áprilisban tudósítottunk arról,
hogy a magyar tagozat tiltakozása
ellenére a MOGYE román többségű
szenátusa elfogadta a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem, valamint a csak román
nyelven oktató Petru Maior Egye-

tem összevonását Marosvásárhelyi
Orvosi, Gyógyszerészeti, Műszaki
és Tudományegyetem néven. A sze-
nátusi ülésen nem vettek részt a ma-
gyar tagozat képviselői, akiknek az
egyesüléssel kapcsolatos vélemé-
nyét nem vették figyelembe, és nem
kaptak érdemi választ arra vonatko-
zóan, hogy miképpen biztosítják az
új intézmény multikulturális jelle-
gét, a közoktatási törvényben
ugyanis a MOGYE neve szerepel,
és ahhoz módosítani kellene a tör-
vényt, hogy az előírás az újonnan
létrejött konzorciumra is vonatkoz-
zék. Ezenkívül a Petru Maior Egye-
tem bekebelezésével az egyetem
döntéshozó testületeiben a magyar
oktatók részaránya 18 százalékra
csökkenne, amivel még kisebb
lenne az esélye annak, hogy a köz-
oktatási törvény előírásai a magyar
tagozat döntéshozatali önállóságára
vonatkozóan megvalósuljanak.

Válaszok nélkül

Átszervezik az Országos
Gyógyszerügynökséget – je-
lentette be csütörtökön So-
rina Pintea egészségügyi
miniszter, hozzátéve: hama-
rosan közzéteszik az erről
szóló törvénytervezetet is. A
tárcavezető szerint a gyógy-
szerhiány még mindig súlyos
gond.

„Az Országos Gyógyszer-
ügynökség átszervezéséről szóló
tervezet már jóváhagyásra vár az
egészségügyi minisztériumnál, és
ma (csütörtökön – szerk. megj.) dél-
ben nyilvánosságra is hozzuk a dön-
téshozási átláthatóság szabályai
szerint. Nagyon jó tervezet, hiszen
mindannyian tudjuk, hogy az egész-
ségügyben az idő nem föltétlenül
pénzt, hanem inkább életet jelent.
(…) Alexandrescu állam-
titkárral közösen megígértük, hogy
meglesz a 2015 óta várt árkiigazí-
tás” – mondta egy konferencián So-
rina Pintea egészségügyi miniszter.
Hozzátette: a gyógyszerhiány még
mindig jelentős probléma.

„Jól tudják, hogy nem telik el hét
anélkül, hogy ne jelenne meg a saj-
tóban hír arról, hogy hiányzik vagy

eltűnt a polcokról egy-egy gyógy-
szer, és ezért vállaljuk is a felelős-
séget. Sajnos ezen a téren nem
vagyunk élenjárók, szóval nem tud-
juk folyamatosan a pénzügyminisz-
tert okolni azért, hogy nem ad elég
finanszírozást a szükséges gyógy-
szerekre. Ami a szabályozásokat il-
leti, a szerepünk nagyon kényes.
Tudják jól, hogy mindig a gyógy-
szeripar meg a betegek érdekképvi-
seletei részéről érkező nyomásról
beszélnek, de a magam részéről
csak a romániai páciens jelentette
nyomást érzem. A romániai páci-
ensnek, mint minden betegnek a vi-
lágon, joga van a lehető legjobb
ellátáshoz. Ha a román állam ezt
nem tudja biztosítani, akkor leg-
alább tájékoztassa. Jól tájékozott
betegekre van szükség. Megígér-
tem, hogy lesz lista a stratégiai fon-
tosságú gyógyszerekről, meg is lett.
Hamarosan közzétesszük” –
mondta a tárcavezető.

Sorina Pintea azt is bejelentette,
hogy 2018-ban 37 új molekulát ve-
zettek be a piacra. „Sajnos az eljárás
nehézkes és hosszú, mert még min-
dig nincs elég szabályozás” – fogal-
mazott. (Mediafax)

Átszervezik a gyógyszerügynökséget

Az Amerikai Egyesült Álla-
mokkal kötött stratégiai part-
nerség fejlesztéséhez minél
több beruházásra van szük-
ség – jelentette ki szerdán
Viorica Dăncilă kormányfő azt
követően, hogy tárgyalt az
Amerikai–Román Üzleti Ta-
nács (AMRO) Eric Stewart
ügyvezető elnök vezette kül-
döttségével.

A kormány közleménye szerint a
miniszterelnök kifejtette: a kabinet
nyitott a párbeszédre annak érdeké-
ben, hogy Románia befektetőbarát
környezetet biztosítson a beruházók

számára, és ezért megszüntessék a
bürokratikus és jogszabályi akadá-
lyokat.  Eric Stewart arról biztosí-
totta román partnereit, hogy az
amerikai beruházók képviselői to-
vábbra is támogatják Románia fel-
vételét a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezetbe (OECD).

A védelmi ügyekben folytatott
együttműködésről Mihai Fifor mi-
niszter azt mondta, azt szeretnék,
hogy a nemzeti össztermék erre for-
dított két százalékából – technoló-
giaátadás és együttműködés révén –
minél nagyobb hányad az ország-
ban maradjon. (Agerpres)

V. Dăncilă: az Egyesült Államokkal 
kötött stratégiai partnerség fejlesztéséhez

minél több beruházásra van szükség

A Női Akadémia szeretettel várja
az Ügyes Kezű Nők hétfő délutá-
nonként 17.30 és 19.30 óra között
heti rendszerességgel megszervezett
tevékenységére azokat a 16 éven fe-
lüli lányokat, asszonyokat várják,
akik különböző kézműves tevé-
kenységek fortélyait szeretnék elsa-
játítani a Divers Egyesület Avram
Iancu utca 29. szám alatti székházá-
ban. Hétfőn, szeptember 24-én, ne-
mezelés (tűs) lesz, a foglalkozást

Kiss Katalin és Tóth Csilla vezeti. A
szervezők biztosítják a tevékenység-
hez szükséges anyagot. 

A résztvevőktől 5 lej adományt
köszönettel elfogadnak, az össze-
gyűlt adományokat a tevékenysége-
ken használt alapanyagra és a
Játéktárra szánják. A Női Akadémia
támogató körének tagjai számára a
részvétel ingyenes. Érdeklődni a
0740-598-563-as telefonszámon
lehet naponta 18 és 20 óra között.

Nemezelnek az ügyes kezű nők

Gligor Róbert László

Antalfi Imola

Parkolásügyben
A marosvásárhelyi tanács halasztott(Folytatás az 1. oldalról)

Hasznosnak bizonyult az ötlet, hetente megtelnek a kosarak Fotó: Gligor Róbert László



Százhuszonöt évvel ezelőtt, 1893. szep-
tember 16-án született Budapesten az a
Nobel-díjas magyar tudós, Szent-Györgyi Al-
bert, aki kivételes módon Magyarországon
végzett kutatásaiért és még Magyarországon
tartózkodva kapta meg a legrangosabb tudo-
mányos elismerést 1937-ben, magyar állam-
polgárként. Évekkel korábban, 1931-ben a
paprikából aszkorbinsavat tudott kinyerni,
így bejelenthette: nagy mennyiségben képes
előállítani a C-vitamint. Amúgy feleségétől
kapta vacsorára azt a paradicsompaprikát,
amit másnap a laboratóriumba vitt kísérle-
tezni. A közhiedelemmel ellentétben a Nobel-
díjat csak másodsorban kapta a C-vitaminért,
hiszen az indoklásban ez állt: „a biológiai
égésfolyamatok terén tett felfedezéseiért, kü-
lönösen a C-vitamin, valamint a fumársav-
katalízis vonatkozásában”. Amúgy az
izomműködés kutatása során elért eredmé-
nyeiért, az izomösszehúzódáshoz elengedhe-
tetlen fehérjék, az aktin és a miozin
izolálásáért egy újabb Nobel-díjra is esélyes-
nek tartották. Érdekes adalék, hogy Szent-
Györgyi Albert az ország szovjet megszállása
miatt felajánlotta a Nobel-díját a Finnorszá-
gért Alapítványnak. A díjat egy kereskedő ki-
váltotta, és a Magyar Nemzeti Múzeumnak
ajándékozta, ahol a mai napig őrzik.

Szent-Györgyi Albert 1917-ben a Buda-
pesti Tudományegyetem Orvostudományi
Karán végzett orvosként, később Pozsony-
ban, Prágában, Berlinben, Hamburgban, 
Leidenben és Gröningenben dolgozott és ta-
nult. Érdekelte az élettan, a bakteriológia és
a biológiai égés. Innen a Cambridge-i Egye-
temre került, ahol kémiából szerezte meg má-
sodik doktori címét. Klebelsberg Kuno
vallás- és közoktatásügyi miniszter szemé-
lyes meghívására 1930-ban tért haza család-
jával, és elvállalta a szegedi
tudományegyetem biokémiai tanszékének a
vezetését. Új szellemiséget hozott a hazai
egyetemi életbe, egyúttal itt végezte legsike-
resebb kutatásait. A második világháború
alatt élete védelmében svéd állampolgárságot
kapott, majd rövid ideig részt vett a magyar-
országi akadémiai és parlamenti életben.
1947-ben belátta, hogy a kommunisták nö-
vekvő hatalma az általa képviselt értékeket és
személyes szabadságát veszélyezteti, ezért az
Egyesült Államokban telepedett le. Neve
még szerepelt az 1948-ban első alkalommal
kiosztott Kossuth-díjasok jegyzékén. Élete
végéig amerikai állampolgárként kutatott a
massachusettsi Woods Hole-ban számára lét-
rehozott izomkutató laboratóriumban, ahol
főként sejtlégzéssel, izombiokémiával, bio-
genetikával és rákkutatással foglalkozott.
Könyvet írt az emberiség túlélési esélyeiről
(Őrült majom), és meg-megszólalt a közvé-
lemény előtt, hangoztatva a tudós felelőssé-
gét. Először 1973-ban látogatott haza a
szülőföldjére, ekkor lett a – később róla elne-
vezett – Szegedi Orvostudományi Egyetem
díszdoktora. Számos alkalommal megláto-
gatta Magyarországot, a legnevezetesebb al-
kalommal 1978-ban, mint a Szent Koronát

hazaszállító küldöttség tagja. „Én magyar
ember vagyok, és e hazához tartozónak érzem
magam” – vallotta.

Szent-Györgyi Albert nemcsak hosszú
(1986-ban, 93 évesen hunyt el), hanem igen-
csak érdekes és mozgalmas életet élt, négy-
szer házasodott, számos sajátosság és történet
kötődik személyéhez. Élete során több alka-
lommal is veszélybe sodródott. Az első világ-
háború kitörésekor orvostanhallgatóként
katonai szolgálatra hívták be, több fronton
szolgált, leginkább a Dnyeszter környékén.
Értelmetlennek tartotta a háborút, ezért elke-
seredettségében fegyverével karon lőtte
magát. Ezzel azt kockáztatta, hogy felakaszt-
ják, ám sebesülése miatt leszerelték, sőt vi-
tézségi érdemérmet kapott, mivel elfogadták
jelentését, amelyben az állt, hogy csatában
lőtték meg.

Hangsúlyos az angolul
kiválóan beszélő tudós
küldetése a második vi-
lágháborúban, Kállay
Miklós miniszterelnök
megbízásából Magyaror-
szág világháborús kiugrá-
sáról tárgyalt a britekkel.
Titkos diplomáciai külde-
tését azonban megtudta és
megakadályozta a Ges-
tapo, és Hitler személye-
sen adott parancsot
Szent-Györgyi Albert
meggyilkolására. A
Nobel-díjas tudóst a svéd
követségről egy német
razzia előtt az utolsó pil-
lanatban csempészték át a
már szovjet ellenőrzés
alatt álló területre. Maga
a svéd nagykövet rejtette
el kocsijának a csomag-
tartójában. A tudós ezt az
eseményt később egy te-
levíziós interjúban „élete
csúcspontjaként” emle-
gette. 

Végül, Szent-Györgyi
Albert életének vizsgála-
takor két dolgot emelnék

ki: érdekességként erdélyi felmenőit, vala-
mint a sorsfaktor jelentőségét. A Nobel-díjas
tudós dédapja, nagyrápolti Szentgyörgyi Imre
a Kolozs megyei Kispetriben született 1784-
ben. Mivel a kolozsvári református kollégi-
umban kitűnő tanulmányi eredményekkel
végzett, a Bécsben székelő erdélyi kancellár,
a marosvásárhelyi tékaalapító Teleki Sámuel
mellé került titkárnak. Bizonyára jó munkát
végezhetett, mivel udvari tanácsosi rangot
nyert el, és a császár által megerősíttetett az
erdélyi nemessége. 1848-ban részt vett az
anyaország és Erdély unióját előkészítő mun-
kában, később Bécsben a kancellárián dolgo-
zott, itt hunyt el. Legidősebb fia, Imre,
Szent-Györgyi Albert nagyapja Bécsben szü-
letett, ahol szép karriert futott be: a kúriai ta-
nács elnökségéig és az államtitkárságig vitte.

A homoródoklándi Csíky Máriával kötött há-
zasságot, aki a Kolozsváron élő Csíky Sá-
muel orvos lánya volt. Elsőszülött fiuk volt
Miklós, az édesapa, aki földbirtokosként élte
le életét. Egyébként anyai ágon Szent-Györ-
gyi Albert a híres Lenhossék orvosdinasztia
leszármazottja.

Czeizel Endre Tehetség/talentum / jó sze-
rencse, semmi más? című összegző könyvé-
ben bevezeti az életünket meghatározó
sorsfaktor fogalmát, és példaként említi a
Szent-Györgyi Albert-jelenséget. Első és má-
sodik világháborús halálközeli történeteit már
említettük, de arra is ki kell térnünk, hogy az
éppen munkanélkülivé vált Szent-Györgyi
Albert 1926 nyarán elhatározta, hogy öngyil-
kos lesz. Hazaküldte a feleségét a kislányával
Magyarországra, ő pedig búcsúképpen Stock-
holmba utazott az élettani világkongresz-
szusra. Ott legnagyobb meglepetésére arra
figyelt fel, hogy egy cambridge-i professzor
előadásában többször említette a nevét, alig
érthető kiejtéssel. Az előadás után bemutat-
kozott a professzornak, és már nem akart
meghalni. A fentieken túl, Szent-Györgyi Al-
bert sorsfaktorának kedvező elemei is van-
nak: Magyarországra való hazahívása és
kutatói elképzeléseinek a támogatása, később
pedig éppenséggel a talentumot kevésbé tá-
mogató kommunista hazájának a felcserélése
a talentumbarát és emberi-tudósi szabadságot
nyújtó Amerikával. Mindenkoron megszív-
lelve Szent-Györgyi Albert vallomását: „Az
emberiség jövője a neveléstől függ, attól a
programozó rendszertől, mely tetszés szerint
változtatható... Ebből az következik, hogy a
nevelés az emberiség egyik legfontosabb te-
vékenysége.”

Dr. Ábrám Zoltán
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A tudós szobra az enyingi Batthyány-kastély előkertjében

Szent-Györgyi Albertre emlékezünk



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)

URMÁNCZY NÁNDOR (Maroshévíz,
1868. okt. 1. - Maroshévíz, 1940. okt. 31.): po-
litikus, újságíró. Jogi tanulmányait a bp.-i
egyetemen végezte. 1902-ben szabadelvű párti

országgyűlési képviselővé választották Szász-
régenben. 1905-ben a függetlenségi és 48-as
pártba lépett át. 1906-ban és 1910-ben újra
megválasztották képviselőnek. 1919-ben Bp.-
re költözött. Az irredenta mozgalom egyik
hangadója volt. 1928-ban magyar küldöttséget
vezetett Lord Rothermere-hez, angol újságvál-
lalkozóhoz és miniszterhez, aki lapjaiban sík-
raszállt a trianoni szerződés revíziója mellett.
Urmánczy nevéhez fűződik az ún. ország-
zászló-mozgalom. A Pesti Hírlap vezércikke-
iben főként a területi revíziót sürgette.

KRÜGER ALADÁR (Nagyvárad, 1878.
okt. 1. - Svájc, 1952. nov. 15. ): ügyvéd, politi-
kus, lapszerkesztő. Jogi tanulmányait a kolozs-

vári egyetemen végezte. Nagyváradon folytatott
ügyvédi gyakorlatot, ugyanott tíz éven át szerk.
a Tiszántúl c. napilapot. 1920-ban Bp.-re került,
és egy ideig a katolikus szellemű Új Nemzedék
szerkesztője volt. Később abbahagyta az újság-
írást, ügyvédi irodát nyitott. 1926-ban egységes
párti programmal képviselőnek választotta a bi-
harnagybajomi választókerület. Jogi tanulmá-
nyokon és publicisztikai műveken kívül
költeményeket is írt.  F. m.: A régensség a ma-
gyar közjogban (Nagyvárad, 1905); Az általá-
nos választójog kérdése Magyarországon (Bp.,
1908); A magyar nagybirtokról (Bp., 1908); Or-
gonaszó (versek, Bp., 1913).

KRISTÓF GYÖRGY (Sáromberke, 1878.
okt. 2. – Kolozsvár, 1965. okt. 15.): erdélyi
magyar irodalomtörténész, egyetemi tanár.
Egy.-i tanulmányait Kolozsváron és Bp.-en vé-

gezte. 1903-tól Szászvároson tanár, majd
1922-től a kolozsvári egyetem tanára. Sokat
fáradozott azon, hogy a román közönség előtt
népszerűsítse a magyar irodalmat. A Pásztor-
tűz c. irodalmi és tudományos folyóirat fő-
munkatársa, a Petőfi Társaság tagja volt. F. m.:
A magyar mithológia klasszikus eposzainkban
(Kolozsvár, 1904); Arany László s a magyar
politikai költészet (Kolozsvár, 1905); Meg-
jegyzések az esztétika módszeréhez (Kolozs-
vár, 1910); Petőfi- és Madách-tanulmányok
(Kolozsvár, 1923); Az erdélyi magyar irodalom
múltja és jövője (Kolozsvár, 1924); Jókai élete
és művei (Kolozsvár, 1925); Báró Eötvös Jó-
zsef utazásai Erdélyben (Kolozsvár, 1932); Is-
toria limbii şi literaturii maghiare (Cluj, 1934);
Királyhágón inneni írók Erdélyben (Kolozsvár,
1942); A két Bolyai (Kolozsvár, 1947)

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap,
és úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelőre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bőrét nem félti,
és a szellő is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül:

Valami készül. Nem csak Kányádi Sán-
dor versében. Készülődik. Az ősz. Még virít
a gyep, még bőven virítanak a rózsák. De kri-
zantémok bontják már virágzatukat. Másod-
virágzik a vadgesztenye, már régen lerúgta
idei termését. Juharfák ágon rekedt ikerlepe-
dékeiben a csíranövények mélyzöldbe öltö-
zötten várják hullásukat.

Lombok. Itt-ott már színesedők. Kányádi
versében is.

Nézd csak a tájat,
de szépen őszül.

Ma természettudományi múltunk szeptem-
berében járok-kelek. Tarts velem, ha időd en-
gedi, kedves Olvasóm.

194 éve, 1824. szeptember 24-
én született Bereczki Máté gyü-
mölcsnemesítő, pomológus. A
pesti joghallgató egyike volt a
márciusi ifjaknak. 1848-ban tett
ügyvédi vizsgát. A szabadság-
harcban tiszti rangot érdemelt ki.
Bagyinszki a világosi fegyverle-
tétel után változtatta családnevét
Bereczkire. Bujdosnia kellett.
Csak 1857-ben részesült közke-
gyelemben. Próbálkozott a kör-
jegyzőséggel, majd tíz évig
házitanítóskodott. Munkaadói
birtokán kezdett el pomológiával
foglalkozni. A lepusztult gyümöl-
csös újjászületett a keze alatt:
több mint ezer, a fajták külön-
böző változataiból álló saját ne-
mesítésű gyümölcsfát ültetett és
nevelt. Tudását önképzéssel és
gyakorlati tapasztalataiból sze-
rezte. Abban az időben a gyü-
mölcsfákat különösebb
szakértelem nélkül termesztették.
Ápolási munkák ismeretének hi-
ányossága, fajták zűrzavara jelle-
mezte a gyümölcsészetet.
Elsősorban a fajtakérdésben kí-
vánt rendet tenni. 1870-ig meg-
bízható fajtatiszta gyümölcsöst
hozott létre: Magyarország
egyetlen hiteles fajtagyűjtemé-
nyét. Tevékenységének és minta-
gyümölcsösének híre volt egész
Európában, de még a tengerentú-
lon is. Rendszeresen publikált
hazai és külföldi szaklapokban.
Főműve egy négykötetes könyv,
a Gyümölcsészeti vázlatok
(1877–87), amit a gyümölcster-

mesztők még ma is bibliaként forgatnak.
Ebben többek között 472-féle körte-, 423-féle
alma-, 136-féle szilva-, 27-féle cseresznye-
fajtát különböztet meg. Általa vált ismertté a
sóvári, az orbai, a batul. Nevéhez fűződik a
jonatánalma első hazai ismertetése. Méltán
tekintik a magyar gyümölcsészet atyjának.
Az elismerések mellett sok keserűség is érte.
A kincstári birtokot, amelyen a kísérleti kertje
volt, eladta az állam. Kénytelen volt gyü-
mölcsfáit új helyre menteni: oltványokban és
oltóvesszőkben. Az áttelepítéssel csaknem el-
készült, amikor tüdőgyulladásban 1895. 
december 9-én meghalt. Végrendeletében
kertjét a Királyi Magyar Természettudomá-
nyi Társulatra hagyta.

108 évvel ezelőtt, 1910. szeptember 21-én
született az Ugocsa megyei Halmiban Kótay
Pál orvos. 1940-ben, már képzett urológus-
ként, egy Rostockban eltöltött év után került
a kolozsvári sebészeti klinikára – a Ferenc Jó-
zsef Tudományegyetem Szegedről való visz-
szatelepülésekor. Mivel 1945-ben Szebenből
Kolozsvárra költözött az I. Ferdinánd Király
Tudományegyetem, és a kolozsvári kliniká-
kon nem volt elég hely, az orvosi-gyógysze-
részeti kart áthelyezték Marosvásárhelyre.
Így került ő is Marosvásárhelyre. 1946-tól
volt a marosvásárhelyi sebészeti klinika uro-
lógiai osztályának vezetője, 1956-tól az uro-
lógia professzora, 1977-es nyugdíjazásáig
tanszékvezető egyetemi tanár. Nemcsak ki-
váló urológus sebész és kórszövettani kutató,
hanem jeles orvostörténész is volt. Elsősor-
ban a XVII. századi orvoslást kutatta.

101 éve, 1907. szeptember 25-én halt meg
Kolozsvárott Kőváry László, a XIX. század
egyik leghíresebb művelődéstörténésze, sta-
tisztikusa. 1842-ben még joggyakornok a ma-
rosvásárhelyi királyi táblán. Az 1848–49-es

szabadságharc idején haditudósító Bem Jó-
zsef seregénél. Raboskodik a vásárhelyi vár-
ban, majd Kolozsvárott. Aztán kegyelmet
kap. Kiszabadulása után Pestre költözött, és
a Pesti Napló munkatársa lett. Történelmi ku-
tatás céljából a gyulafehérvári és a marosvá-
sárhelyi könyvtárban búvárkodott. Onnan
visszatérve Pestre, a katonai kormány letar-
tóztatta és Kolozsvárra internáltatta, mert
Makk Józsefet, aki a vásárhelyi várból ki-
szökött és őt meglátogatta, Kolozsvárról szö-
késében segítette. Munkássága méltó
elismeréseként 1883-ban a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagjává választotta.
Sokoldalú történeti és statisztikai munkái
mellett jó néhány művében Erdély természet-
tudományos életéről és természeti kincseiről
is számot adott: Erdély földe ritkaságai, Er-

dély építészeti emlékei, Erdély
története: az ős-időktől korun-
kig, Brassai százéves pályafu-
tása.

96 évvel ezelőtt, 1922. szep-
tember 27-én költözött az ár-
nyékvilágba Apáthy István, a
modern idegszövettan egyik
megalapozója. A híres állatrend-
szer- és élettanos az evolúciótan
és a társadalomtudományok ki-
váló művelője is volt. 1885-ben
szerzett Budapesten orvosi ok-
levelet. A világhírű nápolyi 
zoológiai állomáson végzett ku-
tatásai után a budapesti egyetem
magántanára, 1890-től a kolozs-
vári egyetemen tanít, és 1909-
ben Kolozsvárott állattani
intézetet alapít. Trianon után a
Szegedre költözött Ferenc Jó-
zsef Tudományegyetem tanára
lett. Az idegi ingerületvezetés
magyarázatában éles ellentétben
állott Ramón y Cajal neuron-
tanával. Majdnem 100 éves el-
mélete, az idegingerület-vezetés
kontinuitástana az utóbbi évti-
zedben igazolódott. Az evolúció
terén a polifilétikus fajkeletke-
zés elméletét hirdette, mely sze-
rint egy rendszertani csoport
több eredési ősre vezethető
vissza. Számos kérdésben
Charles Darwin tanait fogadta
el, de élesen bírálta a Darwin
unokatestvére, Francis Galton
által kidolgozott s Darwin által
is propagált eugenikát. (Az eu-
genika olyan társadalomfilozó-
fiai irányzat, mely az ember

öröklődő testi és szellemi tulajdonságainak
javítása érdekében végzett beavatkozásokat
hirdeti. Az eugenikát a történelem folyamán
többször használták fel ürügyként faji meg-
különböztetés igazolására.)

25 éve, 1993. szeptember 27-én fejezte be
földi pályafutását Törő Imre hisztológus. El-
sősorban tudományszervező tevékenysége
kiemelkedő. Idejében felismerte a biológiai
tudományok fejlődésének és differenciálódá-
sának irányait. A hagyományos tudományá-
gak (bonctan, állattan, növénytan stb.) mellett
a XX. század második felében a biológia mo-
dern tagozódása új tudományágak megjele-
nését eredményezte. Ezek közül a sejt- és
szövetkémiai, a sejtbiológiai, az ökológiai
kutatások első magyarhoni szervezője volt.
Jelentősek fejlődésmechanikai vizsgálatai.
Magyarországon ő honosította meg a szövet-
tenyésztést.

21 éve, 1997. szeptember 21-én hulló le-
velekkel búcsúzott Zólyomi Bálint. A nö-
vénytársulástan és a növényföldrajz
nemzetközileg elismert kutatója volt. A po-
zsonyi születésű botanikus a Székelyudvar-
helyen született másik botanikussal, korábbi
mentorával, Soó Rezsővel 1950-ben indította
meg Magyarország növényföldrajzi térképe-
zési munkálatait. Munkásságának legfőbb
eredménye Magyarország s egyben a Kárpát-
medence növénytakarója változásainak fel-
dolgozása a jégkorszaktól mindmáig.

Uram: itt az ősz. Nagy volt a nyár.
Terítsd árnyékodat a napórákra,
s a vihart engedd szabadjára már.

Tedd, hogy megérjen mindegyik gyümölcs;
két délibb napot adj nekik sietve,
hajtsd őket, hogy beteljenek szüretre,
s a borba végső édességet önts.

Rainer Maria Rilke Őszi nap fohászát
Franyó Zoltán magyarította. Visszatérve a
mába, mára ezzel búcsúzom.

Kinek nincs háza, nem lesz már soha.
Ki ma társtalan, mély magányba veszhet,
majd olvas, virraszt, hosszan levelezget,
fasorokban jár ide és oda
feldúltan, míg minden levél lepergett.

A magyar természettudomány-történet fe-
ledéssárga lombú fasoraiból hazatalálva a
mába, hosszan levelezgetve, maradok kiváló
tisztelettel. 

Kelt 2018-ben, 135 évvel Az ember tragé-
diájának ősbemutatója után
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Kiss Székely Zoltán

Istenszéke – Nézd csak a tájat, de szépen őszül

Vadgesztenye feledés-sárga lombja

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCXXV.)



Ausztráliában négy nagyobb reformá-
tus gyülekezet van: Melbourne-ben,
Sydney-ben, Adelaide-ben és Bris-
bane–Gold Coastban. Mind a négy
gyülekezetben olyan református lel-
készek szolgálnak, akik az Erdélyi
Egyházkerületből kerültek ki. Az
utóbbi gyülekezet lelkésze Kovács 
Lőrinc, aki Kolozsváron 1999-ban vé-
gezte a teológiát. Utána mesteri kép-
zésen vett részt az Egyesült
Államokban, Pittsburghban. Onnan
hazatért, és segédlelkészként szolgált
Marosvásárhelyen. Ezt követően Ma-
darasi-Feketén volt lelkész. Ebből a
kicsi mezőségi faluból került el a világ
legtávolabbi magyar közösségébe, a
16 ezer kilométerre lévő brisbane-i
gyülekezetbe. 

Most itthon tartózkodik, ennek oka, hogy
az általa alapított Ausztráliai Magyar Amatőr
Színtársulat Kárpát-medencei turnén vesz
részt, ahol bemutatja Tamási Áron Hullámzó
vőlegény című színművét. Marosvásárhelyen,
a Maros Művészegyüttes termében szeptem-
ber 21-én, Nyárádszeredában 22-én kerül erre
sor. A lelkésszel nem az előadásról, hanem az
ausztráliai magyarok életéről, a gyülekezetről,
a templomépítésről beszélgettünk. 

– Hogyan kerül egy református lelkész a
világ végére? 

– A brisbane-i gyülekezet lelkészt keresett,
ugyanis addig tanítók, kántorok vezették a
közösséget. Egy nagyobb felajánlásnak kö-
szönhetően lehetővé vált, hogy lelkészt alkal-
mazzanak. Mivel Csiha Kálmán püspök úr
volt az, aki az ausztráliai gyülekezetek nagy
részét megszervezte, őt keresték meg Auszt-
ráliából a kéréssel, hogy ajánljon lelkészt
nekik. Az ausztráliai hívek az akkori püspö-
köt, Papp Gézát nem ismerték. Jóllehet Csiha
Kálmán püspök akkor már nem volt tisztség-
ben, ő ajánlott engem, még két kollégámmal
együtt. Végül az én pályázatomat fogadta el
a gyülekezet. 

– A brisbane-i gyülekezetről elmondható,
hogy Marosvásárhelytől a legtávolabbra
eső református közösség?

– Igen, körülbelül 16 ezer kilométerre ta-
lálható, 19 órás repülőút.

– Milyen a gyülekezet élete, különbözik-e
az erdélyiekétől?

– A gyülekezethez körülbelül hetven fizető
egyháztag tartozik. Ez szép szám, ilyen eddig
nem volt. Ezek a személyek eldöntötték,
hogy havi tíz dollárral hozzájárulnak a gyü-

lekezet fenntartásához. Ezenkívül van körül-
belül 120 személy, akik templomba járnak, s
akik támogatóink. Minden vasárnap tartunk is-
tentiszteletet, három helyen is, Brisbane északi
részében, majd a Brisbane és Gold Coast kö-
zötti részen, és Gold Coaston. Ez a három is-
tentiszteleti hely egy 150 kilométeres szakaszt
fed le. Tudni kell, hogy ezek a települések ha-
talmas, kétmilliós városok. A három gyüleke-
zetben 120-an járnak istentiszteletre, de 300-ra
tehető a szimpatizánsok száma. 

– Gondolom, ünnepekkor többen vesznek
részt az istentiszteleti alkalmakon? 

– Sajnos nem, mert ünnepekkor mindenki
elmegy nyaralni. Mivel hosszabb szabadsá-
gok vannak, kihasználják az emberek, hús-
vétban például nagypéntektől húsvét
harmadnapjáig munkaszünet van, a gyere-
keknek pedig vakáció. Ugyanez van kará-
csonykor is, amikor a szabadság január
végéig tart. Úgy kell elképzelni a karácsonyi
szünetet, mint itt az augusztusit. Januárban
Ausztráliában semmi sem „működik”.

– Milyen az ausztráliai magyar reformá-
tus közösség?

– Gyülekezetünkben nem csak reformátu-
sok vannak. A hívek körülbelül fele katolikus,
de vannak unitáriusok, lutheránusok is. A kü-
lönböző felekezetűek azért jönnek, hogy ma-
gyar istentiszteleten vegyenek részt. Nagyon
rugalmasak vagyunk. Az istentiszteleten a ka-
tolikusok iránti tiszteletből elénekelünk egy-
egy katolikus éneket is, az imádságok rendjén
a katolikusok elmondják az Üdvözlégy Má-
riát, tehát egymás iránti szeretetből, az össze-
tartozás jegyében így zajlanak az
istentiszteletek. Ha szeretettel közelítünk az
emberekhez, ugyanazt kapjuk vissza tőlük.
Ott igazán szolgálni kell, hogy a gyülekezet

éljen. Minden embert ott kell tartani. Olyan
világban élünk, amikor már nem lehet a száz
évvel ezelőtti dogmatikai kérdések mentén
erőltetni az egyházi életet. Szabadabbak va-
gyunk, befogadóbbak, szeretetteljesek, nem
untatjuk a hallgatóságot, hanem bevonjuk
őket az istentiszteletbe, verset mondanak,
énekelnek, így ők is részesei lesznek, hiszen
így ők is szolgálnak. Nem lehet, hogy én pré-
dikáljak egy órán át! 

– Milyen más lehetőség van összeková-
csolni a közösséget? 

– Az istentiszteleteken kívül a gyülekezet-
szervezésben a legfontosabb a fiatalokkal
való kapcsolattartás, például a piknikezés, a
bográcsozás. Ez nagyon jól bevált. Meghir-
detjük Facebookon, e-maileket küldünk, s a
mozgósításra nagyon sokan eljönnek, csalá-
dok gyerekekkel. Alkalom adódik az ismer-
kedésre, s közelebb kerülnek a gyülekezeti
élethez. Ez szabadidős program, de ebéd előtt
egy rövid, három-négy perces üzenetet meg-
fogalmazok. Ezáltal összekovácsolódik a kö-
zösség, és nagyon sokan csapódnak a
gyülekezethez. Amikor 2004-ben kimentem,
alig voltunk 10-15-20-an. 

Nagyon sikeres a színtársulat. Azzal, hogy
megalapítottam, sok embert hoztam közelebb
az egyházhoz, akik végül is nem a vallási
vonal miatt közelítettek hozzánk, hanem a
kultúra miatt. Később a színtársulat kis kul-
turális intézménnyé nőtte ki magát. Ez is na-
gyon sok embert megmozdított.

Ami még nagyon fontos, hogy a queens-
landi magyar konzulátus konzuljaként olyan
emberekkel találkozom, akikkel máshol nem

találkoznék. Elbeszélgetek velük, tájékozta-
tom őket, hogy egyházi és kulturális élet is
van. Volt olyan, hogy konzuli ügyben jött
hozzám valaki, aztán később egyháztag lett. 

– Akkor elmondhatjuk, hogy Kovács Lő-
rinc három az egyben az ausztráliai ma-
gyarok számára?

– Igen, de a három feladatkör nagyon jól
kiegészíti egymást. Hét közben konzuli mun-
kát végzek, hét végén közösségi, kulturális
munkát, és istentiszteletet tartok.

– A család hogyan szokta meg Ausztráli-
ában?

– A kislányom két és fél éves volt, amikor
kimentünk, ott kezdte az óvodát, iskolát, a
fiam ott született. 17 éves a lányom és 13 a
fiam. Nagyon jól beilleszkedtek az ottani vi-
lágba, a feleségem is. Én még nem tudtam
igazán megszokni, hogy ott van az ottho-
nunk. Úgy gondolom, hogy adott időben ha-
zajövünk. 

– Ünnepeltek-e a reformáció 500. évfor-
dulóján?
– Igen. Akkor ünnepeltük egyházközsé-

günk fennállásának 66. évfordulóját is. Erre
az alkalomra a legnépszerűbb énekeket, a
legismertebb zsoltárokat, katolikus énekeket
gyűjtöttük össze, és 175 énekkel kiadtunk
egy nagyon szép énekeskönyvet. Ez ritkaság
a diaszpórában, ugyanis száz évvel ezelőtt
nyomtattak még énekeskönyvet Amerikában.
A könyvet Marosvásárhelyen, a Masterdruck
nyomdában nyomtatták. A 45 példányt a Kul-
turális Államtitkárság szállította ki Ausztrá-
liába. A másik esemény Áder János
köztársasági elnök és delegációjának látoga-
tása volt. Az ünnepi istentiszteleten Kató Béla
püspök úr volt az igehirdető. Lelkészek, ma-
gyar egyesületek vezetői, a gyülekezeti tagok
voltak jelen, körülbelül 300-an.

– Hol tartják az istentiszteletet, templo-
muk van-e? 

– Nincs, de most építjük. Körülbelül tíz év
kellett ahhoz, hogy összegyűljön a pénz rá.
75-80 százalékát a gyülekezet adta össze, de
a magyar államtól is kaptunk támogatást. Na-
gyon nagy dolog akkor, amikor azt látjuk,
hogy az Egyesült Államokban bezárják a
templomokat, elfogynak a gyülekezetek. A
nyugat-európai keresztényellenesség is nyil-
vánvaló, évszázados templomokat rombol-

nak le. Ezért is rendkívüli, hogy a világ
legtávolabbi pontján élő magyar gyülekezet
templomot épít. Amikor eljöttem, akkor fed-
ték, most már az ajtók és ablakok is be van-
nak téve. Van még munka, de év végén vagy
jövő év elején felszenteljük és átadjuk. A bris-
bane-i ökumenikus templom lesz, ahová min-
denkit szeretettel várunk.

Egy csillagot azért felteszünk a tetejére –
mondotta Kovács Lőrinc brisbane-i lelkész. 

Ausztráliai magyarok ha összefognak
Templomot építenek a világ másik szegletén

Az épülő templom látványterve

Keresztelő

Mezey Sarolta
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 4-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 Arthur Hiller amerikai ren-
dező 1989-ben rendezett filmjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre be-
írtunk.

VÍZSZINTES: 1. Gyógyír – Egyenleghiány. 7. Szibériai folyó – Oltpartok! 8. Virág-
tartó – Török  kényúr. 9. Lakat része! – Mely személyek. 11. Táncot jár – Csendben szít!
12. Adódik – Táblakép. 14. Egyik nagyszülő, kettőzve – Patás állat. 15. Szándék – Gabo-
nabetakarítás. 18. Dózis – Beteget gondoz. 19. Szöglet – Gonosz, alantas. 22. Nyújt –
Lúdtollak! 23. Díszelőadás – Szorítóeszköz. 25. Jerry társa – Nyerít páros betűi. 27. La-
tyak – Jövendőmondó. 28. Vádol – Hiteget, áltat. 30. Üres lift! – A nitrogén és a kálium
vegyjele. 31. Drukker – Velencei csónak.    

FÜGGŐLEGES: 1. Lábízület – Orvos, tréfásan. 2. Erkölcstan – Manilakender. 3. Pa-
pírmértek – Zab egynemű hangzói. 4. Orosz uralkodó volt – Címermadár. 5. Szigetel –
Kéverakás. 6. Lábbal tipor – Fiókban keresgél. 10. Iszlám szentírás – Borít, befed. 13.
Akadozik a beszéde – … oldal (Karácsony Benő). 16. Magyar borvidék – Halom. 17.
Kelés – Támadójátékos. 20. Anekdota – Kisgyerek, viccesen. 21. Rest – Oldalszakáll. 24.
Tűznyelv – Írószerszám. 26. Ízletes húsú tengeri hal – Máltai, olasz és japán gépkocsijel-
zés. 29. Állóvíz – Római számok, összegük ötszázötven.      

Koncz Erzsébet

A SZEPTEMBERI ÉVFORDULóK (1.)
című pályázat nyertesei:

GRÁF ERIKA, Marosvásárhely, 
Pandúrok sétány  90. sz.

KOVÁCS NORI, Marosvásárhely, 
Slatina u. 13A sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
CAMPANELLA; SIMMEL; BARTON; DONOGÁNY;

HESZ; SZÉCHÉNYI; ÉRKÖVY.
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a szeptember 14-i számból:

Klasszikus (ikrek): Között.

Skandi: Milyen érdekes, mindig
akkor nincs víz a szomszédban,
amikor bevásárolni vagyok. 1 2 3 4 5 6
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Szerkeszti: Kiss Éva 818.
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E

VÍZSZINTES: 1. Filmrendező, 125 éve született (Kellner Sándor, sir Alexander...).
6. Régész, orvos, antropológus, 100 éve halt meg (András). 11. Könnyed, légies. 12.
Az egyik művészet. 13. Publicista, politikus, 150 éve született (Ferenc). 18. Kelet-
csehországi folyó. 20. Ihlet kezdődik! 21. Római kút. 22. Parkerdő. 23. Ej, mi...., tyúkanyó
(Petőfi). 24. ... Kazan, rendező. 25. Kipling kígyója. 26. Latin csont. 27. Mexikói város.
28. ... Nol, kambodzsai politikus. 29. Bánáti folyó. 31. Kályha sütője. 32. Elektronvolt
(röv.). 33. ...Derek (színésznő). 34. Juttat. 35. Híres rétes. 37. Külföldre csempésző. 40.
Egyszerű, de alapvető. 42. Estefele! 43. Hawaii köszönés. 45. Pedro de... (chilei költő).
46. Mázol. 47. Nobel-díjas bakteriológus (Robert). 49. Préselő. 51. Nélkül (latin). 52.
Francia író, politikus, 250 éve született (François Auguste René, vicomte de...)

FÜGGŐLEGES: 1. Végtag része. 2. Oda-vissza férfinév. 3. Döntetlen a sakkban. 4.
Kábítószeres. 5. Buenos..., Argentína fővárosa. 7. Bizonyos ideje. 8. Sátorbejárat! 9. Für...
(színésznő). 10. Régész, egyetemi tanár, kanonok, 200 éve hunyt el (István). 14. 
Poprád-parti helység lakója. 15. Német tagadás. 16. A divat lényege! 17. Te és ő. 19. Vakít
a szélein! 21. Pénzügyi szakember, MTA igazg. tag (János). 22. Tibeti pap. 23. Bu-
dapesti hotel. 25. Egyke! 27. Látszik rajta. 29. Taszító. 30. Teller ... (fizikus). 31. Peru
fővárosa. 33. Ugró, vérszívó rovar. 35. Férfiénekhang. 36. Lesz (régi). 38. Zeneszerző
(Johann Sebastian). 39. Nélkül (német). 41. Fa dísze. 44. Lanyha páros! 46. Gyötrelem.
48. Az oxigén és a szén vegyjele. 50. Ománi és uruguayi gépkocsijel. 51. Francia rt.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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Több szempontból is fontosnak bizo-
nyult Sógor Csaba szerint, hogy léte-
zik erdélyi magyar képviselet az
Európai Parlamentben (EP). Az
RMDSZ EP-képviselője úgy véli, rend-
kívül sokat jelent az erdélyi magyar
közösségnek is, hogy számos, a nem-
zeti kisebbségek rendezetlen helyze-
tével is foglalkozó jelentést sikerült
elfogadtatni. Ugyanakkor az elmúlt
években mind az Európai Parlament
plénumában, mind pedig szakmai
konferenciák és kulturális jellegű ren-
dezvények szervezése által sikerült
nemzetközi környezetben is elmon-
dani: az erdélyi magyarság egyáltalán
nem elégedett a helyzetével, további
lépésekre lenne szükség ahhoz, hogy
valóban modellértékűvé váljon a
román kisebbségvédelem.

A napokban közzétett Biztos léptekkel Eu-
rópában című kiadványában Sógor Csaba
ezekről a kérdésekről részletesen beszél:
amellett, hogy beszámol és értékeli az elmúlt
évek kisebbségvédelmi munkáját, foglalko-
zik az EU jövőjét érintő kérdésekkel, illetve
átfogó tájékoztatást nyújt a fiataloknak szóló
uniós lehetőségekről is. Cikkünkben a kiad-
vány tartalmából szemelgettünk, ami teljes
terjedelmében elérhető Sógor Csaba Face-
book-oldalán. 
Az Európai Parlament az uniós szintű
kisebbségvédelem zászlóvivője

Éveken át tapasztalható volt, hogy rendkí-
vül érzékeny és tudatosan került téma a nem-
zeti kisebbségek védelme Európában.
2016-ig csak kevés, kifejezetten a nemzeti ki-
sebbségekre vonatkozó jelentést fogadott el
az EP, miközben a bővítési folyamattal a
nemzeti kisebbségekhez tartozók száma

megnövekedett. Az RMDSZ EP-képviselője
szerint ebben a kérdésben a 2014–2019-es
mandátum hozott előrelépést, hiszen az el-
múlt időszakban több olyan jelentést is elfo-
gadtak az EP-ben, amely határozottan kiáll a
nemzeti kisebbségek védelme érdekében.
Sógor Csaba úgy véli, mindez a több mint 
tízéves parlamenti munka eredményeként ér-
tékelhető, hiszen ehhez szükség volt a ki-

sebbségi kérdés napirenden tartására az EP-
ben. Az összes uniós szerv közül az Európai
Parlament foglalkozik a legtöbbet és a legré-
gebb óta a nemzeti kisebbségek ügyeivel,
rendszeresen felhívja a figyelmet a létező
problémákra és a jogsérelmekre. Az intéz-
mény mindig a zászlóvivője volt az uniós
szintű kisebbségvédelemnek, újra és újra fel-
szólította a Bizottságot, hogy hozzon speci-
fikus kisebbségvédelmi intézkedéseket –
számol be Sógor Csaba. Véleménye szerint
mindez az Európai Néppárt (EPP) kiállásá-
nak is köszönhető, hiszen ez a képviselőcso-
port – amelyhez az EP-ben az RMDSZ is
tartozik – a leginkább nyitott a kisebbségvé-
delmi kérdésekre. 
Napirenden van-e a kisebbségi 
kérdés a többi uniós intézményben? 

Az RMDSZ EP-képviselője szerint kétség-
telen tény, hogy a nemzeti kisebbségek hely-
zete ma nem kap kellő súlyt az európai
politikában és az európai intézmények szint-
jén. Ennek egyik oka, hogy több nyugat-eu-
rópai országban rendezték a nemzeti
kisebbségek és a többség viszonyát, működő
konfliktuskezelési mechanizmusok vannak,
adott esetben területi vagy kulturális autonó-
miák különböző formáit biztosítják. Az EU-
hoz később csatlakozott keleti tagállamokban
ez viszont nem történt meg. Ennek eredmé-
nye a feszültség és a kölcsönös bizalmatlan-
ság. Egyes államok nem is akarnak beszélni
a problémákról, úgy tesznek, mintha azok
nem is léteznének, esetleg nyilvánosan hirde-
tik – a tények ellenére –, hogy megoldották a
kisebbségi kérdést. Ezt teszi Románia is.
Sógor Csaba szerint a Minority SafePack eu-
rópai polgári kezdeményezés révén több mint
egymillió európai polgár jelezte, hogy ren-
dezni kell a kérdést Európában. Ez a kezde-
ményezés nagyon jó eszköze lehet annak,
hogy elinduljon egy európai vita a nemzeti
kisebbségek nagyon változatos, ám sok
szempontból közös problémáiról. Az
RMDSZ-es képviselő szerint a megnyugtató
megoldást továbbra is egy, a tagállamok szá-
mára kötelező érvényű egységes európai ke-
retszabályozás felállítása jelentené. Ezt a célt
azonban, úgy véli, akkor lehet elérni, ha to-
vábbra is olyan képviselők dolgoznak az EP-
ben, akik számára fontos a kisebbségvédelem
témája. 
Kulturális misszió: 
értékeink megismertetése küldetés 

Brüsszelben nem létezik olyan intézményi
háttér, amely ebben a nemzetközi környezet-
ben saját közösségünk megismertetésével
foglalkozik. Az erdélyi magyar képviselők el-
sőként vállalták, hogy a kisebbségvédelmi
munkát kiegészítve ellátják ezt a feladatot is,
hiszen, ha ismernek bennünket, akkor sokkal
jobban megértik sajátos helyzetünket, és sok-
kal inkább támogatnak is – érvel Sógor
Csaba. Úgy véli, saját értékeink népszerűsí-
tése egyik napról a másikra végezhető el, egy

állandó jelenlétet igénylő, hosszú távú külde-
tés közösségünk számára. Az RMDSZ EP-
képviselője szerint ezen az úton is biztos
léptekkel haladunk: a Partiumtól Háromszé-
kig számos romániai magyar értéket népsze-
rűsítettek már Brüsszelben és Strasbourgban
is. 

Sógor Csaba székelyföldi értékeinket, a
székely életformát, valamint természeti és
kulturális sajátosságainkat különböző esemé-
nyek szervezése által igyekszik megismer-
tetni az Európai Parlamentben. A Maros
megyei vonatkozású programok között meg-
említhetjük a marosvásárhelyi Ariel Gyer-
mek- és Bábszínházat, a Teleki Tékát és a
Bolyai Múzeumot, valamint a Maros Mű-
vészegyüttest, amelyeknek lehetőségük volt
a brüsszeli bemutatkozásra. Szerinte nem
csupán Erdélyt kell elvinni Európába, hanem
Európát is haza kell hozni Erdélybe: ezért a
több mint száz erdélyi magyar fiatal közül na-
gyon sok Maros megyeinek is lehetősége
nyílt az elmúlt évek alatt gyakornoki munkát
végezni európai parlamenti irodájában, és ré-
giónkból még ennél is többen utazhattak
meghívására brüsszeli tanulmányútra. 
Az EU és benne saját közösségünk
jövőjét mi magunk is alakítjuk 

Sógor Csaba arra emlékeztet kiadványá-
ban, hogy az EU 2020–2027 közti időszakra
tervezett költségvetése kapcsán még nem dőlt
el a vita, ezért nekünk minden lehetséges fó-
rumon képviselnünk kell saját érdekeinket.
Az a célunk, hogy a britek kilépése miatt a
szükségesnél nagyobb mértékben ne csök-
kenjenek a mezőgazdaságra és a felzárkózta-
tásra szánt összegek, a közös agrárpolitika
keretében gazdáink a korábbinál is nagyobb
uniós támogatásokhoz jussanak – fejti ki a
képviselő. Sógor Csaba szerint a kohéziós
politika szabályait úgy kell alakítani, hogy
azok minél nagyobb mértékben feleljenek
meg az erdélyi és romániai fejlesztési kihívá-
soknak és szükségleteknek. Ennek a célkitű-
zésnek az erdélyi magyar képviselő a
Szociális Alapról, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapról, illetve a Kohéziós Alapról
szóló témák szakbizottsági felelőseként pró-
bál eleget tenni az EP-ben. 

Az EPP célkitűzései szerint egy erősebb
EU-ban, egy erősebb EU27-ben hiszünk,
amely levonja a Brexit tanulságait: azt, hogy
az Európai Uniónak meg kell hallania az eu-
rópai polgárok véleményét, vagyis azokat a
hangokat, amelyek elégedetlenek az intéz-
ményrendszer működésével – fejti ki a kép-
viselő. Sógor Csaba szerint rajtunk is áll,
hogy Európa megmarad-e keresztény értéke-
ken alapuló közösségnek, képes lesz-e szem-
benézni a migrációs kihívásokkal, a
demográfiai problémákkal. Meggyőződése:
mindig jobb részt venni a közös döntéshoza-
talban és megpróbálni alakítani a politikát,
mint kívülről tudomásul venni a fontos dön-
tések ránk vonatkozó következményeit. 

Biztos léptekkel Európában

Marosvécs, 2018. március



Marosvásárhely municípium 
versenyvizsgát szervez az alábbi állások

betöltésére a Maros Szabadidő- 
és Sportkomplexumban:

– egy munkás a műszaki osztályra
• középfokú vagy általános iskolai végzettség asztalosi szakképe-

sítéssel
• öt év szakmai gyakorlat
– egy munkás a műszaki osztályra
• középfokú vagy általános iskolai végzettség hegesztői szakképe-

sítéssel
• öt év szakmai gyakorlat
– egy munkás a műszaki osztályra
• középfokú vagy általános iskolai végzettség géplakatosi szakké-

pesítéssel
• öt év szakmai gyakorlat
– egy munkás a műszaki osztályra
• középfokú vagy általános iskolai végzettség elektrotechnikusi

szakképesítéssel
• öt év szakmai gyakorlat
– egy munkás a műszaki osztályra
• középfokú vagy általános iskolai végzettség elektromechanikai

szakképesítéssel
• öt év szakmai gyakorlat
– egy munkás a zöldövezetet, medencéket karbantartó osztályra
• középfokú vagy általános iskolai végzettség gépkocsivezetői szak-

képesítéssel
• öt év szakmai tapasztalat
– egy munkás a zöldövezeteket, medencéket karbantartó 

osztályra
• középfokú vagy általános iskolai végzettség fűtői képesítéssel
• öt év szakmai gyakorlat
– egy munkás a zöldövezetet, medencéket karbantartó osztályra
• középfokú vagy általános iskolai végzettség 
• öt év szakmai gyakorlat
– egy őr a  zöldövezetet, medencéket karbantartó osztályra
• középfokú vagy általános iskolai végzettség őrző-védő ügynöki

szakképesítéssel
• egy év szakmai gyakorlat
– egy takarító a medencéket kezelő osztályra
• általános iskolai végzettség
• egy év szakmai tapasztalat
A dossziékat a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám alatti

székhelyén, a 87-es irodában lehet benyújtani, és tartalmazniuk kell
az alábbi iratokat:
– a szervező intézmény vezetőjének címzett kérvény
– személyi igazolvány vagy más irat, ami igazolja a személyazonos-

ságot
– végzettséget és szakképesítést igazoló iratok másolata, amint azt a

megpályázott állásnál a hivatal előírja
– munkakönyv és a szolgálati időt igazoló iratok másolata
– büntetlenségi bizonylat vagy saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy

nem volt elítélve, ami összeférhetelenné tenné az elfoglalandó ál-
lással

– hat hónapnál nem régebbi orvosi igazolás
– önéletrajz

A kért iratokat eredetiben is be kell mutatni. 
Részvételi feltételek:

– román állampolgárság vagy európai uniós tagországi állampolgárság
vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országbeli, romániai
lakhellyel

– a román nyelv ismerete (írott, beszélt)
– a törvényes előírásoknak megfelelő életkor
– ítélőképessége teljes birtokában van
– megfelelő az egészségi állapota
– megfelel az előírásoknak 
– nem alkalmatlan, illetve nem  volt elítélve az emberiesség, az állam

vagy a hatóság elleni vétség,  csalás, sikkasztás, megvesztegetés,
megvesztegethetőség miatt.
A versenyvizsgára a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum (Ví-

kendtelep) Tutaj utca 2. szám alatti székhelyén kerül sor, az aláb-
biak szerint: 
– október 8., 12 óra: a dossziék benyújtásának határideje
– október 10., 12 óra: dossziéválogatás
– október 11., 12 óra: óvások benyújtása
– október 12., 12 óra: óvások megválaszolása és eredményhirdetés
– október 15., 10 óra: gyakorlati vizsga
– október 16., 10 óra: az eredmény kifüggesztése
– október 17., 10 óra: óvás
– október 18., 10 óra: az óvások megválaszolása 

és eredményhirdetés
– október 19., 10 óra: állásinterjú
– október 22., 10 óra: eredményhirdetés
– október 23., 10 óra: óvás
– október 24., 10 óra:  az óvások megválaszolása 

és eredményhirdetés
– október 24., 10 óra: végső eredményhirdetés

Bővebb felvilágosítás a Győzelem tér 3. szám alatti székhelyen, a
85-ös irodában és a vizsgabizottság titkáránál, telefon 0265/268-330,
110-es mellék. 

Dr. Dorin Florea polgármester

LAKÁS

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, ki-
váló privatizálásra. Tel. 0770-271-
101. (10278-I)

ELADÓ 2 szobás, földszinti
tömbházlakás a Kövesdombon, a
Parângului utcában. Tel. 0748-151-982.
(10382)

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

HARMADIK emeleti garzon eladó a
Cisnădiei utcában. Tel. 0745-059-240.
(10411)

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

ELADÓ kertes ház dupla telekkel a város
mellett. Tel. 0770-493-508. (10425)

BÉRBE ADOK 2 szobás lakásokat
Marosvásárhelyen. Bővebb informá-
ció a 0745-653-430-as telefonszá-
mon. (sz.-I)

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

KERESEK egy- vagy kétszobás, udvaros
házat albérletbe vagy megvételre. Tel.
0748-498-357, 0773-345-605. (10429)

ELADÓ a Rózsák terén levő
négyemeletes tömbházból az első
emeleti kétszobás lakás. Érdeklődni a
0745-923-709, 0365/803-598-as
telefonszámon. (1974)

KIADÓ lakás 2-3 egyetemistának a
Kövesdombon. Tel. 0740-268-833.
(sz.-I)

KIADÓ Budapesten, a Hungária kör-
úton egyszobás lakás bebútorozva.
Tel. 0744-546-866. (1973-I)

BACKAMADARASON, az Állomás
utca 70 sz. alatt ingatlan eladó. Ér-
deklődni:  editmoldovan@gmail.com
vagy 0731-197-292, 00-36-70-606-
0180. (sz.-I)

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

BÉRBE VENNÉK hosszú távra ma-
gánházat Marosvásárhelyen vagy bú-
torozatlan tömbházlakást. Tel.
0755-309-832. (10511-I)

VÁSÁROLNÉK azonnali fizetési le-
hetőséggel magánházat vagy 2-3
szobás tömbházlakást Marosvásár-
helyen. Tel. 0755-309-832. (10511-I)

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti tömb-
házlakás tömbház alatti garázzsal a
Pandúrok sétányon. Irányár: 54.000
euró, alkudható. Tel. 0755-309-832.
(10511-I)

KIADÓ 2 szobás, I. osztályú, bútoro-
zott tömbházlakás a Dombon. 
Irányár: 200 euró, alkudható. Tel.
0755-309-832. (10511-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás saját
hőközponttal, fali- és járócsempe, ter-
mopán ablakok és fémajtó. Érdek-
lődni 10-20 óra között a
0754-323-475-ös telefonszámon.
(10492-I)

KIADÓ garzon. Tel. 0747-478-138.
(10493-I)

KIADÓ 2 szoba-összkomfortos, föld-
szinti tömbházlakás Marosvásárhe-
lyen, a Busuiocului utca 7/A/1. szám
alatt. Komolyságot kérek. Tel. 0742-
088-262. (10499-I)

ADÁSVÉTEL

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

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.
(10377)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-621.
(10377)

VESZEK régi festményeket,
képkereteket, 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)

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

ELADÓ 4-es váltóeke, 165 cm-es tárcsás
kasza. Tel. 0743-860-354, 0745-404-666.
(10438)

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

OLCSÓN eladó új rugós matrac,
200x160 cm. Tel. 0743-675-940.
(1971)

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)

A MAROSVÁSÁRHELYI APICOLA KFT. MÉHÉSZTANFOLYAMOT szervez 
a méhészmesterség gyakorlására. 
A tanfolyamot elvégzők a munkaügyi és a tanügyminisztérium által elismert
diplomát kapnak. 
Iratkozni az APICOLA KFT. 1918. December 1. út 35. szám alatti székhelyén lehet
2018. október 31-ig, az alábbi  iratokkal:
• személyazonossági igazolvány másolata
• végzettséget igazoló diploma vagy legalább nyolc osztály elvégzését igazoló
bizonyítvány  másolata 
• orvosi igazolás
Részvételi díj 400 lej, diákoknak, egyetemistáknak 300 lej. (sz.)
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A Népújság 
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  
JELENBE.

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A Maros Vízügyi Hatóság
–  Maros Vízgazdálkodási Vállalat –

2018. október 15-én versenyvizsgát tart a következő 
megüresedett állások betöltésére meghatározatlan időre:

1. Karbantartó villanyszerelő a maroscsapói gáthoz (8-as egység)
Követelmény:  általános iskolai/középfokú végzettség 
Szakképzettség:  karbantartó villanyszerelői 
2.  Karbantartó villanyszerelő a kiskapusi gáthoz (2-es egység)
Követelmény:  általános iskolai/középfokú végzettség 
Szakképzettség:  karbantartó villanyszerelői 
A vizsga  Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány 61. szám alatti szék-

helyen lesz.
Írásbeli vizsga: október 15-én 9 órakor.
Állásinterjú: 2018. október 19-én 9 órakor.
A pályázati dossziét október 8-án 15 óráig lehet benyújtani a vízgaz-

dálkodási vállalatnál. 
Bővebb felvilágosítás:
• a cég székhelyén;
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a Posturi disponibile

címszó alatt
• a 0265/214-610-es, 0365/424-446-os telefonszámon, 142-es mellék 
• a personal@sgams.dam.rowater.ro e-mail-címen.



ELADÓ 300 m2 új kicsi és nagy cserép,
50 bani darabja. Tel. 0720-048-334.
(1972)

ELADÓ villanymelegítő, kenyérpirító,
aragáz, melegítőkályha, szalagfűrész,
kutyaólak, falétra, porszívó, 25-50 l-es
üvegkorsók. Tel. 0742-424-045. (10457)

ELADÓ kisméretű gyalupad (160x70
cm). VESZEK Bezard tájolót, más nem
érdekel. Tel. 0265/263-899. (10459)

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

ELADÓ bor, 6 lej/liter, zab, 90 bani/kg. Tel.
0740-279-786. (10495)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (10498-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-875-930,
0742-318-981. (10505)

TÁRSKERESÉS

45 ÉVES, JÓKÉPŰ FIATALEMBER
vagyok, lakással és stabil munkahely-
lyel rendelkezem, barátnőt keresek
házasság céljából. Tel. 0726-942-
621. (10490)

MINDENFÉLE

A 4-ES SZÁMÚ ÁLTALÁNOS IS-
KOLÁBAN 1968-ban VIII. osztályt
végzők megtartjuk az 50 éves találko-
zót szeptember 28-án. Az esemény-
nyel kapcsolatosan keressük
BORSOS ÉVA, KALI MÁRTA, 
KELEMEN ANNA és SZABÓ ANNA
volt osztálytársainkat. Információkat a
0745-018-791 és 0722-202-396-os
telefonokon várunk. (1966-I)

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) 

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

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)

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)

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

VÁLLALOK bármilyen hegesztési
munkát, tetőfedést, cserepezést, Lin-
dab-lemez-felszerelést, külső-belső
munkát. Tel. 0736-538-198. (10274-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 bármilyen tetőkészítést és
manzárdkészítést, sürgősségi javítást,
cserépforgatást (bármilyen cseréppel).
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel. 0740-
389-928. (10340)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628-
139. (10408)

FESTÉST vállalok. Tel. 0754-321-542.
(10408)

OLVASOTT, és több nyelvet beszélő
tanárnő, szívesen eltársalgok és elkísérek
kultúrtevékenységekre egy idősebb
személyt. Tel. 0746-191-099. (10421)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 15%-os kedvez-
ménnyel vállal háztetőkészítést, tető-
fedést Lindab cserépből,
tetőszigetelést, cserépforgatást, külső
és belső munkálatokat, javítást, kerí-
tés- és kapukészítést, bontást is. Tel.
0747-634-747, 0765-171-867.
(10435-I)

GARÁZST bérelnék Marosvásárhelyen.
Tel. 0769-677-350. (10467)

ASSZISZTENSNŐ segít egyedülálló
időst megegyezéssel. Tel. 0758-790-085.
(10462)

VÁLLALUNK: tetőkészítést Lindab
lemezből, ácsmunkát, teraszkészí-
tést, tetőjavítást, csatornajavítást,
csatornatakarítást, cserépforgatást.
Tel. 0747-871-270. (10485-I)

34 ÉVES, KÉTGYERMEKES
ANYUKA, takarítást vállalok. Tel.
0747-991-981. (10481-I)

BÉRBE ADOK garázst a Prieteniei
utcában. Tel. 0754-751-829. (10494)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (10501-I)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
a drága jó édesapára, nagy-
apára és dédnagyapára, a
dicsőszentmártoni CSIKI
JÁNOSRA halálának 25.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (10414-I)

Kegyelettel emlékezünk szep-
tember 21-én a drága
testvérre, SIMÓ ANIKÓRA
szül. Porcza, aki 20 éve
távozott szerettei köréből.
Emléke legyen áldott,
nyugalma fölött őrködjön
szeretetünk! Férje, gyermekei
és unokái. (1971-I)

Az idő múlik, feledni téged
nem lehet, örök a fájdalom és
a szeretet. Az élet megy
tovább nélküled, olyan soha
nem lesz, mint veled.
Szívünkben mindig ott élsz,
lelkünk része vagy. Szomorú a
távolság, de nem felejt a
gondolat.
Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 22-én BANGA
SÁNDORRA halálának 6.
évfordulóján. Szép emléked
örökre megmarad, drága
Sanyikánk! Szeretteid, örökké
bánatos szüleid. (10392)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 23-án, amikor már
8 éve nincs köztünk a szerető
férj, édesapa, nagyapa,
dédapa, após, a ludasi
születésű id. VAJDA LAJOS.
Emlékét őrzi szerető felesége,
leánya, veje, menye, hat
unokája, három dédunokája.
Nyugodjon békében! (10456)

Fájó szívvel emlékezünk
halálának 12. évfordulóján,
szeptember 21-én SZABÓ
LÁSZLÓRA.
Az idő múlhat, szállnak az
évek, de emléked szívünkben
mindig megmarad. Nyugodjál
békében!  Jób, 19:25.
Felesége, gyermekei, unokái.
(1976-I)

Megállt egy apai szív, mely
értünk dobogott, pihen a két
áldott kéz, mely értünk
dolgozott. Szeretett volna
még élni, lányai és unokái
boldogságát nézni, bár szíve
többé már nem dobog, emléke
bennünk örökké élni fog.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 21-ére, amikor a
jobbágytelki születésű BALLA
MENYHÉRT szíve 15 éve
megszűnt dobogni. Emlékét
őrzik lányai, unokái és veje.
(10484-I)

Ezen a napon minden más,
Újra mélyen érint a gyász,
Nincsenek már velünk együtt,
kiket szerettünk,
De ma lélekben újra együtt
lehetünk.
Fájó szívvel emlékezünk
szeretett szüleinkre, id.
SZŐCS GYULÁRA halálának
23. évfordulóján és drága
édesanyánkra, SZŐCS
ANNÁRA szül. Szántó
halálának 3. évfordulóján.
Nyugodjanak békében!
Szeretteik. (10482)

Az anyák halhatatlanok, nem
fedi el őket végképp a temető
hantja. Ők a lelkünkben élnek,
szavuk, mosolyuk áthatja
egész lényünket, ők irányítják
tettünket.
Fájó szívvel emlékezünk
ISZLAI PIROSKÁRA szül.
Derzsi halálának első
évfordulóján. Szerető lánya,
Izuka és családja. (10508-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, pótolhatat-
lan nagytata, testvér, rokon, jó
barát és jó szomszéd, 

SCHÜLLE JÓZSEF-IMRE 
2018. szeptember 18-án életének
77. évében eltávozott az élők so-
rából. Temetése szeptember 21-
én, pénteken 14 órakor lesz a
marosvásárhelyi katolikus teme-
tőben. Nyugodjál békében! 

A gyászoló család. (10497-I)

Fájdalommal tudatom, hogy
öcsém, 

SCHÜLLE JÓZSEF 
vegyészmérnök 

szeptember 18-án elhunyt. Emlé-
két örökké megőrizzük. 

Márti és családja. (10516-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
SÜKÖSD EMESE 

angoltanárnő 
tragikus hirtelenséggel elhunyt
Budapesten, 56 éves korában.
Temetése 2018. szeptember 24-
én, hétfőn 15 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református teme-
tőben. 

Gyászolják: édesanyja, fia,
Gergő és családja, testvére 

és volt férje, Zoltán.
Emléke legyen áldott, 

nyugalma csendes! (20538-I)

Mélyen megrendülve búcsúzom
barátomtól, a Metal szövetkezet
volt dolgozójától, 

FAGYURA PÉTERTŐL. 
Szabó Gábor. (10491-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

tata, vő, testvér, rokon és jó

barát, az ehedi születésű 

JÁNOSI IMRE 

életének 65. évében elhunyt. Te-

metése 2018. szeptember 22-én,

szombaton 13 órakor lesz a

Jeddi úti temetőben. Nyugalmad

legyen csendes! 

A gyászoló család. (10515-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

drága testvérünk, 

LÁSZLÓ LÁSZLÓ 

(Laci) 

szeptember 18-án súlyos beteg-

ség után Magyarországon el-

hunyt. 

Fájó szívvel búcsúznak tőle test-

vérei, András és családja, Miska

és élettársa, valamint nővére,

Böske és családja. 

A temetés időpontját később kö-

zöljük. 

Utolsó kívánsága szerint imádott

városában, Marosvásárhelyen

szeretne pihenni. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk a gyá-

szoló családnak szeretett

szomszédunk, SCHÜLLE 

JÓZSEF elhunyta alkalmával.

Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! Szomszédai a

Mimóza u. 4/c-ből. (10507)

Szomorú az út, mely sírodhoz
vezet, ahol megpihent a Te jóságos
szíved. Másképp lenne minden,
hogyha velünk lennél, ha szólnál
hozzánk, vagy ha ránk nevetnél.
Eltelt négy év, a fájdalmat leírni
nem lehet, csak letörülni az
Édesanyánkért hullatott könnye-
ket.
Szívünkben örök fájdalommal és
szomorúsággal emlékezünk a
drága, imádott Édesanyánkra, a
szeretett nagymamára, IGNÁT
MARGITRA szeptember 23-án,
halálának negyedik évfordulóján. 
Őt mindig szerető, örökké bánatos szívű gyermekei családjukkal.
Istenem, óvd és öleld át helyettünk, hisz csak Te tudod, mennyire
szeretjük. (10474)
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Megállt egy szív, mely élni vágyott,
pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Az emlékezéshez szeretet kell, és
akit szeretünk, azt nem feledjük el.
Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 21-én a balavásári
SZENTMÁRTONI MÁRIÁRA
született Marton halálának 8.
évfordulóján. 
Testvére, Rózsika  családjával
együtt. 
Nyugodjál békében, drága jó
testvérem! (1967)
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Október 1. 
az idősek világnapja

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala az idős sze-
mélyek egyesületeivel közösen meghív minden érdeklő-
dőt az Október 1. az idősek világnapja elnevezésű
eseményre. Iratkozni, a helyek függvényében, hétfőtől
péntekig 9–13 óra között lehet:

• a Nyugdíjasok Egyesülete Maros megyei székhelyén,
a Bolyai utca 36. szám alatt;

• a Nyugdíjasok Önsegélyző Egyesületénél, Bolyai utca
36. szám;

• a Nyugdíjasok Ligájánál, a Cuza Vodă utca 22. szám
alatt.

A feliratkozásnál a személyazonosságit és a nyugdíj-
szelvényt (eredeti és másolat) szükséges felmutatni, rész-
vételi díj 15 lej. Az esemény napján 15 órától a város
nagyobb negyedeiből buszok viszik a helyszínre, majd 22
órakor vissza is szállítják  a résztvevőket.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 
minden érdeklődőt szeretettel vár!

Az adófizetők figyelmébe!
A polgárokkal való megfelelő kapcsolattartásra

törekedve a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal ok-
tóber 4-ével kezdődően minden csütörtökön 10–12 óra
között találkozót szervez befektetők és érdeklődők között
a Marosvásárhely területén történő építkezések engedé-
lyeztetésének hatékonyabbá tételéről. 

Ezúton felkérjük az érdeklődőket, hogy előzőleg irat-
kozzanak fel a 0265/268-330-as telefonszámon, 174-es
mellék, vagy a comunicate@tirgumures.ro e-mail-címen,
vagy a hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a
47-es irodában. 

A köz- és külkapcsolati  osztály

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)
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)
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)
ALKALMAZUNK PINCÉRT/RECEPCIÓST panzióba. Tel. 0744-624-976. (20460-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)
A BAV KFT. alkalmaz profi SOFŐRT Románia–Európa más országai útvonalra oda-vissza. Tel. 0759-016-
217. (20512)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, BÁROS-RECEPCIÓST. Tel.
0731-824-217. (20522-I)
A PROELCONS KFT. sürgősen  alkalmaz GÉPLAKATOSOKAT, FESTŐKET, HEGESZTŐKET és
SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Tel. 0265/256-188, 0744-556-236. (62714)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (20531)
SZAKKÉPESÍTŐ TANFOLYAMOK Marosvásárhelyen: VILLANYSZERELŐ, TECHNIKUS, MES-
TER, ANRE-kurzus, ARCHIVÁLÓ, ADATVÉDELMI FELELŐS, kérésre más tanfolyamok. Tel. 0731-
150-389. (62715) 
NÉMETORSZÁGI és HOLLANDIAI GYÁRI MUNKÁK. Órabér 10,40 euró. Azonnali indulás. Tel.
0740-881-428, 0753-837-335. (10464) 
HOSSZÚ TÁVRA B kategóriával rendelkező SOFŐRT és KERESKEDELMI ÜGYNÖKÖT alkalmazunk.
Tel. 0728-169-805. (20536-I)
SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, ELADÓT és PINCÉRT alkalmazunk Marosvásárhelyen két főtéri
étterembe. Tel. 0754-215-726. (20792-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. (sz.-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. (sz.-I)
A MELINDA-IMPEX STEEL RT. marosvásárhelyi munkapontjára munkaerőt keres az alábbi munkakör
betöltésére: RAKODÓMUNKÁS. Előnyt jelent a munkakörben szerzett tapasztalat, fizikai munkabírás,
megbízhatóság. Amit ajánlunk: versenyképes bérezés, országos és nemzetközi szinten elismert, dinamikusan
fejlődő vállalatnál dolgozni, fejlődni. A jelentkezés módja: az érdekeltek (fényképes) önéletrajzzal és szán-
déknyilatkozattal jelentkezhetnek munkapontunk székhelyén: Marosvásárhely, Dózsa György út. 77. szám
(hétfőtől péntekig 8-17 óra között) vagy elküldhetik a steelms@melinda.ro e-mail-címre vagy a 0265/253-
513-as faxszámra. Jelentkezési határidő: 2018. október 5. (-I)
A ROSEN-GARDEN vendéglőbe BÁROS-PINCÉRNŐT, SEGÉDSZAKÁCSOT-SZAKÁCSOT alkalma-
zunk. Érdeklődni, jelentkezni a 0722-396-115-ös telefonszámon lehet. (sz.-I)
ALKALMAZUNK 8 órás munkaidővel MUNKÁSOKAT újtavítási munkákra. Érdeklődni a 0265/253-
781-es telefonszámon, 7-15 óra között. (20540-I)
FELVESZÜNK HÖLGYEKET CUKORDÍSZEK KÉSZÍTÉSÉRE a jeddi műhelyünkbe. Tel. 0745-520-
408. (20541-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz építkezésbe VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-SE-
GÉDET és BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKHEZ TECHNIKUST. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem, ét-
kezési jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között.
E-mail-cím: office@consuselectric.ro (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat


