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Fókuszban a legifjabbak

Negyed évszázados a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár

Mysteria
Residentiae Rhédey
Mint már tudósítottunk róla, két hete
állandó kiállítás nyílt az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyban. Ez az ősi
gyökerekkel rendelkező magyar főnemesi család Rhédey Claudia révén
Európa legelőkelőbb királyi családjaival került rokoni kapcsolatba.

November 14–17. között huszonötödik alkalommal veszik
birtokba szebbnél szebb kiadványok, valamint írók, és olvasni szerető emberek a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
tereit. A négynapos könyvünnepen mintegy negyven standon erdélyi és magyarországi kiadók kínálják könyveiket,
mutatják be újdonságaikat. Emellett számos kísérőrendezvény, köztük színvonalas gyerekprogramok várják az érdeklődőket a 25. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron –
jelentették be tegnapi sajtótájékoztatójukon a rangos esemény szervezői.

Menyhárt Borbála

Fotó: Menyhárt Borbála

Az idei mottó: Határtalanul
A sajtótájékoztatón Káli Király István főszervező a kezdetekre, valamint a rangos könyvszemle elmúlt negyed évszázadára emlékezett viszsza, majd hozzátette, a Romániai Magyar Könyves Céh és a
Marosvásárhelyi Kulturális Központ szervezésében zajló rendezvénysorozat idei mottója: Határtalanul. Ennek jelentőségéről szólva kifejtette:
a határtalanul végig egyik kulcsszava volt a vásár szervezésének, hiszen
határon átívelő volt a könyvkínálat, a könyvek iránti igényre való ösztönzés.
– De a határtalanul szó ma már nem ezt jelenti, hanem azt, hogy eljutottunk az elsőtől a 25. kiadáshoz, és határtalanul reménykedünk abban,
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Az első
levelezőlap 150
éve indult útjára

A hivatalos levelezőlap – a „boríték
nagyságú, nyílt postai levél, vékony
papírra írva, amely az írott kommunikáció olcsó formájaként használható”
– gondolatát 1865-ben az Északnémet Postaunió karlsruhei tanácskozásán vetette fel Heinrich von
Stephan birodalmi postafőtanácsos.

____________15.
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A Nap kel
7 óra 24 perckor,
lenyugszik
18 óra 57 perckor.
Az év 277. napja,
hátravan 88 nap.

Ma FERENC,
holnap AURÉL napja.
AURÉL: a latin Aurelius
nemzetségnévből származik,
amelynek jelentése: aranyos.

IDŐJÁRÁS

Változó idő, eső várható

Hőmérséklet:
max. 200C
min. 120C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. október 3.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7483

4,3361

1,4244

209,2552

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

37, 24, 8, 40, 20 + 12
9, 7, 14, 17, 40, 4

36, 7, 11, 15, 48, 8

NOROC PLUS: 6 3 3 3 2 9

SUPER NOROC: 1 5 8 3 9 8
NOROC: 1 3 2 6 3 6 7

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

Megyei hírek
Erdélyi sajtmustra

Ma 9 és 19 óra között a marosvásárhelyi Rákóczi lépcső
alatti kis utcában lesz a Petry Látványműhely és Múzeum
szervezésében az erdélyi sajtmustra, ahol számos sajtkülönlegesség közül lehet majd válogatni, ugyanott termékverseny is lesz.

Úti beszámoló a Női Akadémián

Úti beszámolóval indítja előadásai őszi évadát a Női Akadémia. Márton Zólyomi Annamária képes kubai úti beszámolót tart október 8-án, kedden 17.30-tól a Bernády
Házban (Horea utca 6. szám). A belépés díjtalan, a szervezők további rendezvények megszervezése érdekében
adományt köszönettel elfogadnak.

Egymillió csillag

A Gyulafehérvári Caritas szervezésében október 11-én,
pénteken 18 órakor ismét felragyognak az együttérzés
lángjai Erdély tíz településén. Az adománygyűjtéshez a
megyében a következő helyszíneken lehet csatlakozni:
Marosvásárhelyen a Színház téren, Marosszentgyörgyön
a Szent György téren. Szovátán egy héttel később, október 18-án a Petőfi Sándor téren lesz a gyűjtés. A felajánlott
adományokat helyi szinten fogják felhasználni a Caritas
gondozásában lévők megsegítésére.

Hamis e-maileket küldtek
az ANAF elnöke nevében

Az ANAF, az Adó- és Pénzügyi Hivatal felhívja az adófizetők figyelmét, hogy hamis e-maileket küldtek ki az ANAF
elnöki kabinetje nevében. A hatóság közleményében leszögezik, hogy a kabinetben nincs Maria Voicu nevet viselő személy. Az adófizetők biztonsága érdekében
tanácsolják, hogy ne nyissák meg ezeket a leveleket, ne
kövessék a leírt lépéseket, ne hívják a megadott telefonszámot, illetve ne küldjenek válaszlevelet. Az eset kivizsgálása és az esetleges csalások megelőzése érdekében
az ANAF értesítette az illetékes hatóságokat.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor
17 órától 5-7 éveseknek, 18 órától 5 év alattiaknak. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín: Studium–Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8.
szám. Cserecipő szükséges.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk

Az aradi vértanúk kivégzésének napja ma is gyásznap.
1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtábornokát, Pesten pedig
Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány
miniszterelnökét. Október 6-át 2001-ben a magyar nemzet
gyásznapjává nyilvánították. Ennek alkalmából szervez
megemlékezést az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete ok-

A labdarúgó 1. liga
12. fordulójának televíziós
közvetítési rendje

tóber 6-án, vasárnap 15 órai kezdettel a Székely vértanúk
emlékművénél. Ez alkalommal Kásler Magda népdalénekes és Szabó Előd – Titán – közreműködésével emlékezünk
a szabadságharc vértanúira.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

A Maros megyei RMDSZ sajtóirodája

Hétvégi sportműsor

LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 7. fordulójában: Szászrégeni Avântul – Dési Unirea (ma 15 órától).
A 4. liga elitcsoportjának 8. fordulójában, szombaton 11-től: Ákosfalva
– Erdőszentgyörgy, Marosoroszfalu – Nyárádtői Unirea, Szováta – SeOktóber 4., péntek:
gesvár, Marosvásárhelyi Atletic – Marosludas, Mezőszengyel – Nagy* 18.00 óra: FC Botoşani – Sepsiszent- sármás, Kerelő – Marosszentkirály-Náznánfalva.
A futsal 2. liga II. csoportjának 3. fordulójában, vasárnap 18 órától:
györgyi Sepsi OSK
Kézdivásárhelyi
KSE – Marosvásárhelyi CSM.
* 20.30 óra: CSU Craiova – Jászvásári
KÉZILABDA. A férfi A osztályos bajnokság C csoportjának 3. forduCSM Politehnica
lójában, a Radu Voina csarnokban: Segesvári Kiválósági Központ – SeOktóber 5., szombat:
gesvári CSM.
* 14.30 óra: Medgyesi Gaz Metan – AcaA női A osztály D csoportjának 4. fordulójában, szombaton 12.30 órai
kezdettel: Nagybányai Marta CS – Marosvásárhelyi CSM.
demica Clinceni
* 20.30 óra: Bukaresti FCSB – Bukaresti
Dinamo
Október 6., vasárnap:
* 20.30 óra: Konstancai Viitorul – Kolozsvári CFR
Október 7., hétfő:
* 18.00 óra: FC Voluntari – Chindia Târgovişte
* 20.30 óra: Gyurgyevói Astra – Nagyszebeni Hermannstadt
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a
DigiSport, a Telekom Sport és a Look
Sport/Plus.

Dr. h. c. Kövesdi Natália nemzetközi mágnesterepauta, szakértő A hiányzó láncszem címmel
előadást tart tolmácsolással
Marosvásárhelyen, új időpontban, 2019. október 8-án, kedden
17.30-kor a Hotel Privóban.
Igénybe vehető egyéni konzultációs lehetőség is, jelentkezni a
0774-458-492-es telefonszámon
lehet.
Hívjon minket bizalommal,
várjuk szeretettel!

RENDEZVÉNYEK

Őszi szimfóniák – borfesztivál

A hét végén szervezik meg Őszi szimfóniák címmel a marosvásárhelyi borfesztivált. Csütörtökön a főtéren volt a
megnyitó, ma, pénteken a Ligetben több együttes és énekes lép színpadra, 18.15 órától Ábrám Tibor énekel.
Szombaton 11 órától hagyományos fogásokat kóstolhatnak meg az érdeklődők, 19 órától a Titán, 20 órától a Bere
Gratis, 21 órától a Holograf koncertezik. Vasárnap 14.30
órakor kezdődik a műsor, 19 órától Koszika, 19.40-kor a
Compact, 20.40-kor Cristi Minculescuék koncerteznek.

Rolleres felvonulás az állatkertben

Október 4-én, ma, az állatok világnapján 16 órakor az Állati rolleres felvonulás nevű akcióra várják az érdeklődőket
a marosvásárhelyi állatkertbe. A szervezők arra kérik a
résztvevőket, hogy hajtánnyal érkezzenek. A programban
számos meglepetés szerepel. A rendezvénynek jótékonysági jellege is van, a daganatos gyerekeket támogató
Little People Egyesület számára lehet játékot, könyvet, kifestőst adományozni. Higiéniai okokból a gyűjtés szervezői csak új tárgyakat vehetnek át.

Mesemondó és rajzverseny

Benedek Elek, a nagy mesemondó születésének 160.
évfordulója alkalmából óvodásoknak hirdet mesemondó
és rajzversenyt a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület. A versenyre október 16-án délelőtt 10 órai kezdettel

kerül sor a marosvásárhelyi Stefánia óvodában. Jelentkezni október 10-ig lehet az annamari2004@yahoo.com
e-mail-címen. A versenyen egy szabadon választott,
könyvben megjelent mesét kell előadni, amit Benedek
Elek írt vagy gyűjtött. A rajzversenyre minden jelentkező
egy, a nevével ellátott rajzot készíthet egy kedvenc mese
alapján. Mindkét verseny első három helyezettje jutalomban részesül.

Jelentkezni lehet az unitáriusok
szüreti báljára

A marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség jótékonysági szüreti bált tart október 5-én, szombaton 18
órától a marosvásárhelyi Blue Pearl vendéglőben. A
részvételi díj személyenként 60 lej, és a jelentkezéskor
kell kifizetni. Zenél Ábrám Tibor és zenekara. Jelentkezni a Bolyai téri és a kövesdombi unitárius egyházközség lelkészi hivatalában, érdeklődni a
0265/261-454-es és a 0365/449-316-os telefonszámon
lehet. Az adományokat a Dávid Ferenc-dombormű elkészítésére és az unitárius bölcsőde építésére fordítják.

Cserkésztoborzó

A marosvásárhelyi 30. sz. gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat negyedik, ötödik, hatodik és hetedik osztályos
gyermekeket hív csapatába. A találkozókra szombatonként a 7-es Számú Általános Iskolánál (a November 7.
piac mellett) kerül sor, a negyedikeseket délelőtt 10 órára,
a felső tagozatosokat déli 12 órára várják. Bővebb tájékoztatás a 0746-799-057-es telefonszámon.
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Éjszaka riasztottak a katasztrófavédelmiek

Medve volt vagy nem?

Október 2-áról 3-ára virradó éjszaka a Horea Katasztrófavédelmi Felügyelőség a Ro-Alert rendszer
révén telefonon értesítette a lakosságot: bejelentést kaptak arról, hogy Marosvásárhelyen, az 1918.
December 1. út és a Szorgalom (Sârguinţei) utca kereszteződésénél medvét láttak, ami elég furcsa,
szinte hihetetlen. Az információ gyorsan terjedt a
közösségi oldalakon, a városlakók értetlenül álltak
a hír hallatán.

Október 3-án délben telefonon kerestük meg a felügyelőség
sajtófelelősét, aki csak annyit erősített meg, hogy bejelentés
érkezett, amit komolyan kell venniük, de a helyszínre érkezők
nem bizonyosodtak meg arról, hogy valóban medve kószálte a marosvásárhelyi Tudor lakónegyedben. Kivizsgálás folyik
azért, hogy a hír valódiságát megerősítsék.
Érdeklődésünket követően a katasztrófavédelmi felügyelőség a „medvés hírrel” kapcsolatban a WhatsApp alkalmazás
üzenőfalán a következőket tartotta fontosnak leszögezni: Az
utóbbi időben a települések közvetlen közelében vagy a turis-

ták által látogatott övezetekben gyakran észlelik veszélyes
vadállatok jelenlétét, főként a hegyvidéken, több esetben támadásról, a háztáji állatállományban tett károkról is beszámoltak. Ezért az állampolgárok biztonsága és védelme
érdekében a felügyelőség figyelmeztető üzenetet küldött ki,
melyben arra hívta fel a figyelmet, hogy Marosvásárhelyen, a
Tudor negyedben medvét láttak.
Leszögezik, a felügyelőség erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a vészhelyzeti rendszert tökéletesítsék. Tudatában vannak, hogy az éjszakai riasztás kellemetlenül érintette
a lakosságot, ezért elnézést kérnek, viszont az ilyen jellegű
üzenetek továbbítását szükségesnek tartják, hiszen a Ro-Alert
rendszert ezzel a céllal hozták létre, s a nap bármely időpontjában használhatják. A Ro-Alert konkrét, a meteorológiai intézet vagy a katasztrófavédelmi felügyelőség által szolgáltatott
információk, illetve szemtanúk bejelentése alapján – ami jelen
esetben is történt – adhat riasztást.
A mobiltelefonokon található Ro-Alert üzenetopció kikapcsolható, azonban ezt nem ajánlják. (mezey)

Meleşcanu a bizalmatlansági indítványról:
nincs értelme izgulni

Nyomatékosította: az ALDE képviselői, akikkel beszélt,
Teodor Meleşcanu szenátusi elnök véleménye szerint sokkal jobb Románia számára, ha a jelenlegi mind saját belátásuk szerint fognak voksolni a bizalmatlansági
kormány végigviszi a mandátumát, és a jövő évi vá- indítvány szavazásán, ő nem kér senkitől semmit.
„A dolgok nagyon világosak, végül is minden bizallasztásokon kiáll számadásra a választók elé.

„Az egyensúly és az állam normális működésének megtartása a legfontosabb jelenleg Románia számára. Úgy gondolom, sokkal jobb, ha olyan kormányunk van, amely végigviszi
mandátumát, és a jövő évi választásokon számot ad a választóknak” – fejtette ki Meleşcanu csütörtökön a parlamentben.
A politikai hovatartozását illetően Meleşcanu kifejtette:
„Amint tudják, kizártak a Liberálisok és Demokraták Szövetségéből (ALDE). Benyújtottam a bíróságra a határozat eltörlésére vonatkozó kérést. A bírósági döntésig azonban nekem
is tartoznom kell egy frakcióhoz, és a PSD frakciójához csatlakoztam.”

matlansági indítvány a voksok számán alapul. Csütörtökön majd elválik az erőegyensúly. (...) Az ALDE két és
fél évig kormányon volt. Vállalnunk kell a jó és a kevésbé jó dolgokat is, amelyeket tettünk. Ezért tehát mindenki saját maga dönti el, hogyan voksol” – szögezte le
Meleşcanu.
Arra a kérdésre, hogy izgul-e a bizalmatlansági indítvány
miatt, így válaszolt: „Nincs szó izgalomról. Végül is a politika
voksokon alapul, amint a labdarúgás a gólokon. Nincs értelme
izgulni. Majd meglátjuk, mi történik. Én a nyerő csapattal tartok”. (Agerpres)

Négy megyébe látogat el október első hétvégéjén
az Orvosok Karavánja, hogy a hátrányos helyzetű
térségekben élőket ingyenes orvosi kivizsgálásban
részesítse, többek között a szív- és érrendszeri betegségek, illetve nőgyógyászat terén.

orvoscsoport megy egyrészt Alsóhomoródra, ahol a nőket
várják vizsgálatra, illetve Verespatakra, ahol a szív- és érrendszeri panaszokat szűrik és kezelik. Ez utóbbi vizsgálatokat végzik az orvosok október 18. és 20. között Varniţa
településen is.
Az év elejétől mostanáig az egyesület 16 kampányt szervezett a nők, gyerekek és idős személyek körében.
Tavaly rekordszámú településre, 12 megye 21 falujába sikerült ellátogatnia a karavánnak. A szív- és érrendszeri betegségek diagnosztizálását célzó akció keretében 809 személyt
sikerült kivizsgálni, a női egészségre koncentráló kampány
keretében 385 méhnyakrákszűrést, 340 mell-ultrahangvizsgálatot végeztek el, és 200 értékutalványt osztottak szét mammográfia elvégzése céljából. (Agerpres)

Négy hátrányos helyzetű településen végez
ingyenes kivizsgálásokat az orvoskaraván

Az Orvosok Karavánja Egyesület csütörtökön kiadott közleménye értelmében októberben a Fehér megyei Verespatakra,
a Szatmár megyei Homoród községbe, a Vaslui megyei Banca
településre és a Vrancea megyei Varniţa településre látogatnak
el.
Október 5-én és 6-án Banca településen tevékenykedik
a karaván: a szív- és érrendszeri betegségek diagnosztizálását, kezelését és megelőzését célzó vizsgálatokat végeznek a felnőtt lakosság körében. Október 11-12-én két

Félrebeszélő tiltakozás

Benedek István
Közleményben tiltakozik az egyik szakszervezet az adóhatóság elnökének egy minapi bejelentése kapcsán, miszerint a hatóságnál várható súlyos személyzethiány
enyhítésére friss végzősöket alkalmaznának, versenyvizsga
nélkül. A tiltakozással egyet lehet érteni, de az érdekképviselet sokkal hitelesebb volna, ha kitérne olyan dolgokra is,
amikről hallgat.
A főpénzügyér nem magától találta ki, amit mondott, két
hónappal ezelőtt miniszter felettese már tollba mondta neki
ezt a leckét. Magánvállalat-vezetőknél az ilyen személyzeti
politika teljesen rendben van, hiszen egy magáncég azt vesz
fel, akit éppen akar vagy jónak lát, saját pénzére és felelősségére játszik. Az olyan vállalkozók, akik hosszú távra gondolkodnak és terveznek, sok helyen már egyetemista
korában megfogják a leendő munkatárs kezét, mert így a leendő kollégának már azelőtt lehetősége van megismerni a
belső légkört és a munkafolyamatokat, mielőtt élesben
menne a játék, és ez a cég szempontjából sem rossz. Az állami szférában viszont versenyvizsgával szokás alkalmazni,
mivel ott közpénzből ga(rá)zdálkodnak. Ha volna annyi ész
és szakértelem, amennyit a betöltött funkció feltételez, akkor
esetleg könnyítenének a vizsgafeltételeken a végzősök számára, de semmiképp nem akkor kezdenének kapkodni, ami-

kor kiderül, hogy az intézményből jövőre nyugdíjba megy
több ezer alkalmazott.
Csakhogy a tárcavezető és magas polcról észt osztó beosztottja nem arról híresek, hogy a saját szakállukra valaha
is elértek volna valamilyen kiugró teljesítményt, ami komoly
energiát, találékonyságot, vállalkozókészséget feltételezett
volna. Jó összeköttetéseiknek és megfelelő színű pártkönyvüknek köszönhetik, hogy az átlagos adófizető szemszögéből
nézve mesésen jó fizetésért állami fotelekben ücsörögve találják ki a válogatott balekségeket, mint amilyen ez is. De
nemcsak ők vannak ebben a helyzetben, hanem egy egész
hadseregnyi olyan közalkalmazott dolgozik ebben az országban, akiknek papíron lehet, hogy van képesítésük arra,
amiért fizetik őket, de konkrétan két szalmaszálat nem tudnak keresztbe tenni a szakterületükön. Mert pénzért vették
a diplomát, és politikai összeköttetés volt az ajánlólevelük
szakmai referencia helyett. Azért fungál úgy ez a jobb sorsra
érdemes ország, mint ahogy azt napirenden kénytelenek vagyunk a saját bőrünkön is tapasztalni. És azért foghíjas ez
a szakszervezeti tiltakozás is, mert szót sem ejtenek arról,
hogy az állami intézményrendszert ki kellene vonni a politika befolyása alól, ott a szakértelem kéne legyen a személyzetválogatásnál az egyetlen döntő tényező. Ha ezt is
kimondták volna, nemcsak a saját tagságuk érdekeit védenék, hanem a kívülálló adófizetőkét is.

Ország – világ
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Megbírságolták
az oktatási minisztériumot

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács 2 ezer
lejes bírságot rótt ki az oktatási minisztériumra amiatt, hogy elmulasztotta a törvénybe foglalt intézkedéseket kidolgozni annak érdekében, hogy a román
nyelvet hatékonyabban oktassák a kisebbségi diákoknak – közölte szerdán a testület. Megállapították:
a szaktárca nem kezdeményezett egyetlen olyan
közpolitikát sem, amely javította volna a román nyelv
oktatását a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok
számára. Asztalos Csaba, a testület elnöke az MTInek elmondta: a tanács egyhangúlag döntött. Ez
premiernek számít – tette hozzá –, hiszen állami intézmény még nem mondta ki, hogy hátrányos megkülönböztetés éri a kisebbségi diákokat a román
nyelv rossz oktatási módszere miatt. (MTI)

Nőtt a kiskereskedelmi forgalom

Az idei első nyolc hónapban 7 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene a tavalyi év azonos időszakához mérten – közölte csütörtökön az
Országos Statisztikai Intézet. A növekedés elsősorban a nem élelmiszereknek köszönhető, amelyek eladása 8,8 százalékkal nőtt, az üzemanyag
értékesítése 7,2 százalékkal bővült, míg élelmiszerből, italból és dohánytermékekből 4,9 százalékkal
többet adtak el. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom
volumene 7,1 százalékkal bővült az első nyolc hónapban. Tavaly 5,4 százalékkal bővült a román kiskereskedelmi forgalom volumene az előző évhez
képest, miután 2017-ben 10 százalékkal, 2016-ban
13 százalékkal emelkedett. (MTI)

Emelkedett
a vendégéjszakák száma

Romániában 20,874 millió vendégéjszakát töltöttek
el a turisták a kereskedelmi szálláshelyeken az első
nyolc hónapban, 6,7 százalékkal többet, mint a tavalyi év azonos időszakában – közölte az Országos
Statisztikai Intézet szerdán. A román turisták által eltöltött vendégéjszakák száma 8,7 százalékkal
17,294 millióra nőtt, ugyanakkor a külföldiek vendégéjszakáinak száma 2,3 százalékkal 3,579 millióra
csökkent. A kereskedelmi szálláshelyekre érkezett
vendégek száma 4,9 százalékkal 9,137 millióra nőtt,
közülük 7,317 millió belföldi volt, számuk 7,8 százalékkal emelkedett. Ugyanakkor 5,2 százalékkal kevesebb, 1,82 millió külföldi turistát jegyeztek a
kereskedelmi szálláshelyeken. (MTI)

Változatlan maradt az alapkamat

A Román Nemzeti Bank (BNR) igazgatótanácsa
csütörtöki monetáris politikai ülésén úgy döntött, az
eddigi 2,5 százalékon tartja az alapkamatot – tájékoztatott közleményében a bukaresti jegybank. A kereskedelmi
bankok
kötelező
lejés
valutatartalék-rátáját is az eddigi szinten tartotta,
mint ahogy a letétekre és a hitelezésre vonatkozó
értékeken sem módosított az igazgatótanács. Mint
ismeretes, a BNR tavaly májusban emelte 25 bázisponttal az alapkamatot 2,5 százalékra, miután az
éves infláció 5 százalék fölé emelkedett. (Mediafax)

Nem lesz kettős mérce

Nem lesz kettős mérce a költségvetési szabályok alkalmazásában, minden tagország azonos elbánásban fog részesülni – szögezte le csütörtöki európai
parlamenti (EP-) meghallgatásán az uniós gazdasági biztosnak jelölt Paolo Gentiloni. A volt olasz miniszterelnök az EP illetékes szakbizottságai előtt
hangsúlyozta, hogy nem kívánja egyik tagállamot
sem előnyben részesíteni, Olaszországot sem. „Nagyon világosan szeretnék fogalmazni: nem vagyok
és nem leszek egyetlen kormánynak sem képviselője az Európai Bizottságban, gazdasági biztos leszek” – közölte. (MTI)

Merkel: a német egységfolyamat
nem ért véget

Németország egységének megteremtése nem
egyenlő az államiság egységének helyreállításával,
és a németek egysége nem egy elért állapot, hanem
egy továbbra is zajló folyamat – mondta Angela Merkel német kancellár csütörtökön Kielben az újraegyesítés 29. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségen. Ünnepi beszédében kiemelte, hogy a
volt NDK területén élők többsége másodosztályú állampolgárnak érzi magát, a 40 százalékot sem éri el
az újraegyesítést sikeresnek tartók aránya, és 50
százalék alatt van a demokráciával elégedettek
aránya. Ezért a politikában és a társadalomban
„mindenkinek meg kell tanulnia megérteni, hogy a
keletnémet tartományokban sok embernek miért
nem csak pozitív tapasztalat a német egység, és
meg kell tanulnunk megérteni, hogy a gazdasági
helyzet javulása önmagában nem eredményez azonosulást a demokráciánkkal (…) Meg kell tanulnunk
megérteni, milyen lehet, amikor a megosztottság terhét az egyesülés súlya váltja fel” – mondta a német
kancellár, hangsúlyozva, hogy a csalódottság „soha
nem legitimálhatja mások kirekesztését, fenyegetését vagy megtámadását bőrszínük, vallásuk, nemük
vagy szexuális irányultságuk miatt”. (MTI)
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Fókuszban a legifjabbak

(Folytatás az 1. oldalról)
hogy nem lesz megállás. Határtalanul büszkék vagyunk Marosvásárhely
és
a
környék
olvasóközönségére, hogy képes
volt ennyi éven át eltartani ezt a vásárt, amelynek a szerkezete menet
közben átalakult, hiszen eleinte
többnyelvű kiadványokat kínáltunk a közönségnek, de mivel
végül kiderült, hogy ez egy piaci
szempontú vásár, csak azok a kiadványok maradnak, amelyek iránt
érdeklődés mutatkozik, és ezek a
magyar nyelvű kiadványok. Így
lassan egy évtizede átalakult Erlegnagyobb
magyar
dély
könyvszemléjévé. Úgy érzem, magasra állítottuk a mércét, és a
könyvkínálat mellett a könyvekhez
kapcsolódó járulékos foglalkozások gazdagsága is igazolja azt,
hogy szeretjük Marosvásárhelyt, az
olvasókat, azokat az embereket,
akiknek fontos a könyv – mutatott
rá a Romániai Magyar Könyves
Céh igazgatója, majd köszönetet
mondott Gáspárik Attilának, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatójának, hogy ezúttal is
négy napra rendelkezésükre bocsátotta a színház épületét, amelynél –
Káli Király István szerint – méltóbb környezetet Marosvásárhelyen ennek a rendezvénynek nem
találhattak volna.
Gáspárik Attila igazgató a
könyvvásárnak megfelelő teret biztosító kiállítóterem hiányát tette
szóvá marosvásárhelyi viszonylatban, illetve arra a sajnálatos tényre
világított rá, hogy ma azok az emberek, akik olvasnak, könyvet vásárolnak, kiállításra, színházba
járnak, kisebbségben vannak.
800 gyerek olvassa
a kijelölt kortárs irodalmat
A rangos könyvszemlén évek
óta igen nagy hangsúlyt fektetnek
a legifjabb korosztály olvasóvá nevelésére, ennek érdekében a szervezők az egyes korosztályoknak
külön programokkal készülnek.
Foglalkozások, meseolvasások,
író-olvasó találkozók, beszélgeté-

sek, könyvbemutatók várják az
idén is az iskolásokat, sőt ezek egy
részébe már az annál kisebbek is
bekapcsolódhatnak.
Makkai Kinga, a gyermekprogramok szervezője a hatodik alkalommal
meghirdetett
olvasójátékról szólt, amelyre idén
266 csapat nevezett, ez azt jelenti,
hogy jelenleg közel nyolcszáz
gyermek olvassa a négy korcsoport
számára megjelölt könyveket.
Az Olvasd el, és játssz velünk!
elnevezésű olvasás-népszerűsítő
játék a szervezők szerint kitűnő lehetőséget biztosít arra, hogy igényes kortárs irodalmi alkotásokkal
ismerkedjenek meg a gyerekek. Az
olvasójáték során a jelentkezőknek
előre megadott könyveket kell elolvasniuk, majd az olvasottak alapján
játékos
feladatokat
megoldaniuk. A vetélkedő igen
népszerű a gyerekek körében, hiszen a Vásárhely környéki falvakból, valamint más megyékből is
jelentkeztek az évente több száz
gyereket mozgósító játékra. Makkai Kinga hozzátette: a novemberi
könyvszemlén elsősorban az erdélyi kiadók idén megjelent, gyerekeknek
szóló
kiadványával
ismerkedhetnek meg a legifjabb
könyvmolyok, de jelen lesznek
olyan neves magyarországi kiadók
is, mint a Cerkabella vagy a Pagony.
Négy nap, maradandó
kulturális élmények
A novemberi könyvvásár legfontosabb programpontjairól Szepessy Előd, a Marosvásárhelyi
Kulturális Központ vezetője számolt be a tegnapi sajtótájékoztatón.
Mint mondta, a könyvkínálat
mellett idén is maradandó kulturális élményekkel szeretnék gazdagítani
a
marosvásárhelyi
olvasóközönséget, ezt a célt szolgálja majd a programban szereplő
koncert, színházi előadás, számos
író-olvasó találkozó, könyvbemutató, valamint irodalmi est. Szepessy Előd hozzátette, egyre
próbálják feszegetni a rendezvény
határait, így – bár a hivatalos meg-

nyitóra ezúttal is csütörtökön kerül
majd sor –, a rendezvény keretében
már a szerdai napon 19 órától színházi előadással kedveskednek a közönségnek. A nagyteremben a
Gyulai Várszínház Darvasi László
Karády zárkája című monodrámáját viszi színre. A csütörtök délelőtti megnyitón is főszerepet
kapnak a gyerekek, az eseményt a
Macaveiu Blanka vezette Navarra
Dance gyerektánccsoport produkciója színesíti, valamint a kisteremben Balázs Imre József verses
gyerekkoncertjére várják a legifjabb könyvmolyokat. Csütörtök
este a színház nagytermében a
Sebő együttes koncertjére várják a
nagyérdeműt, amelyen közreműködik Kovács András Ferenc, ezúton is szeretnék megünnepelni az
idén hatvanéves szerzőt.
A pénteki program egyik érdekessége, hogy a délelőtti órákban a
Sebő együttes Nyárádszeredába látogat, hogy gyerekkoncertjével a
vidéki aprónépet is megörvendeztese. Pénteken este a színház nagytermében kerül sor Prózaajándék
Vásárhelynek címmel mai magyar
prózaírók estjére. Meghívottak:
Darvasi László, Grecsó Krisztián,
Láng Zsolt, Németh Gábor, Vida
Gábor. Közreműködnek a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulatának művészei. Ezt
követően a kisteremben Bogdán
Zsolt Ady-estjére várják az érdeklődőket. Szombaton délelőtt Gyéresi Júlia színművésznő olvas fel
Ady-verseket, a Sebő együttes ezúttal a színház nagytermében a marosvásárhelyi közönség előtt adja
elő gyermekkoncertjét. Ezzel egy
időben a Kisteremben A mai próza
tere, avagy szükség van-e mostanság a Bajza–Toldi–Vörösmarty-támaszra a Petőfi-gyártáshoz?
címmel lesz beszélgetés. Szombat
este Kálloy Molnár Péter és Rudolf
Péter előadásában láthatja a nagyérdemű a Kövek a zsebben című
vígjátékot, vasárnap pedig a nagyteremben Kovács András Ferenc
megzenésített poémáját (Jack Cole
dalai) viszik színre.

Hétvégi műsorajánló az Erdély TV-ben

Pénteken 18.20-tól a Mozaikban a Kis-Küküllő menti borlovagrendről beszélget vendégeivel, Péterfi Sándorral és Wisky Petri Andrással a műsor házigazdája, Ambrus Laura.
Vasárnap 13.30-tól az Üzenet szeretettel műsorban kiderül, hogy kinek a meséjét találta a legjobbnak az
Erdély TV meseíró pályázatát elbíráló zsűri. Az elemi osztályosok pályamunkái mellett a mese és a mesélés
fontosságáról, hatásáról lesz szó.
Ugyancsak vasárnap 17.30-kor a Hitélet műsort is érdemes követni, amely Márton Áronra emlékezik, körbejárva az áldozatvállalás, a vértanúság, a rendíthetetlen hit témakörét.

Jó hangulatban ünnepelték idén is az idősek
napját Marosszentgyörgyön

Immár tizenkettedik alkalommal
szervezte meg az idősek köszöntését a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal és a Gyulafehérvári
Caritas Egyesület. A művelődési
otthonban megtartott ünnepségre

idén is kétszáznál több idős személy
érkezett, akik örömmel vették Sófalvi Sándor Szabolcs polgármester
köszöntőjét. Tizenkét évvel ezelőtt
ő kezdeményezte az október 1-jén
világszerte megtartott ünnep helyi

megszervezését. A községi elöljáró
beszéde után a program koordinátora, Szigyártó Adrienn az ortodox
és a református lelkészt hívta színpadra, akik lelki táplálékkal látták
el a résztvevőket. Ezután a helyi
magyar és román gyereknéptánccsoportok előadása következett,
majd a Jubilate Deo katolikus dalcsoport magyar keresztény dalokkal, Csiky Sorina, Muntean Vasile
és Petruţan Elena román népdalokkal örvendeztette meg az ünnepelteket.
Ez a bensőséges rendezvény is
azt sugallta, hogy Marosszentgyörgyön a polgármesteri hivatal odafigyel az idősekre is, hiszen emellett
otthoni beteggondozás, idősek
klubja is működik a községben, ingyenes buszbérlettel rendelkeznek
a nyugdíjasok az 5-ös járatra, sőt

Országos viszonylatban
az élen

A legkorszerűbb tíz multifunkcionális intenzív osztályos betegággyal bővült a
Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház Kardiológiai
Klinikájának felszerelése egy
világbanki beruházás keretében.

Az intenzív terápiás ágyakat,
amelyekhez a veszélyeztetett életfunkciókat jelző 10 képernyő, 17
infúziós rendszer, három lélegeztetőfelszerelés tartozik, továbbá egy
nagy teljesítményű szívultrahangkészüléket a Kardiológiai Klinika
intenzív osztályán, azaz a kritikus
állapotú betegek legkorszerűbb felügyeleti és kezelési egységében
(USTACC) helyezték el.
A betegek kényelmét biztosító
automatikus mozgatórendszerrel és
újraélesztő funkcióval rendelkező
ágyak nagy segítséget jelentenek a
jól képzett orvoscsapatnak és kisegítőiknek, és hozzájárulnak ahhoz,
hogy a klinika megerősítse vezető
helyét az ország csúcsteljesítményű
kardiológiai klinikái között – nyilatkozta prof. dr. Benedek Theodora,
a Kardiológiai Klinika vezetője. A
Román Kardiológiai Társaság ada-

tai szerint jól felszerelt intenzív terápiás osztályával és a legkorszerűbb intervencionális kardiológai
laboratóriummal rendelkező szívgyógyászati klinika a legjobb
eredményeket tudja felmutatni a
szívinfarktust szenvedett betegek
kezelése terén, ahol országos viszonylatban a legkisebb, 2,5 százalék azoknak az aránya,
akiknek az életét nem tudták
megmenteni. Eközben országos
viszonylatban 5,8 százalékra szeretnék csökkenteni a mortalitást.
A marosvásárhelyi klinika ugyanakkor a legkomplexebb eseteket
látja el. Teszi ezt a létesítmény intenzív terápiás egységében (USTACC), ahol Maros és a környező
megyék legsúlyosabb eseteit kezelik. Működésének első két évében az említett egységben 2.752
betegnek
mentették
súlyos
meg az életét, 1.348-an megyénkből, 246-an Szeben, 237-en Fehér,
314-en Beszterce, 559-en Hargita
és 48-an más megyéből érkezett
sürgősségi esetek voltak – olvasható a Román Kardiológiai
Társaság megyei fiókjának közleményében.

Biztosítani tudják a közterület-kezelést

Pályáztak és nyertek
Balavásáron

Nemrég a Leadernél pályázott
és nyert támogatást a balavásári önkormányzat egy buldoexkavátorra, illetve önerőből
egy traktort vásárolt utánfutóval – tudtuk meg Sagyebó
István polgármestertől.

A polgármesteri hivatal két személyt alkalmazott, ezáltal az önkormányzat biztosítani tudja a
közterület-kezelést.
A községvezető szerint újabb
eszközök beszerzése is folyamatban
van, a téli hóeltakarítást már a saját
gépeikkel és embereikkel szeretnék
végezni.
– A traktor, az exkavátor és az
utánfutó új, reméljük, hogy hosszú
távon működőképesek lesznek. A
múlt héten például füvet nyírtak az

út mentén – mondta a polgármester.
Sagyebó István elmondta, hogy
beruházásként vásároltak egy területet, amely végrehajtás alatt állt.
Egy hektárnál valamivel kisebb, a
volt gabonaraktárból megmaradt terület, a vasút előtt.
Van rajta egy raktárhelyiség, ami
még használható, egy betonozott
platform, ami kis felújítást igényel,
valamint egy emeletes épület, ami a
községvezető szerint nem építészeti
remekmű, de ott szeretnék létrehozni a rohammentő szolgálat
(SMURD) helyiségeit, amire nagy
szükség van.
Ugyanis gyakoriak az útkereszteződésben a balesetek, ezért is lenne
indokolt a SMURD-egység létesítése. (mózes)

szeptember 30. – október 3. között
ingyenes egészségügyi vizsgálatokon is részt vehettek a község lakói,
ami leginkább az idősebbeknek jelentett segítséget.
Az október 1-jei ünnepségen
Sófalvi Szabolcs polgármester virágcsokorral ajándékozta meg
Bóni Juliskát, a legidősebb részt
vevő nénit, aki pár nappal koráb-

ban töltötte a 95. életévét, és nyilatkozata szerint félnapos kerti
munka után érkezett a kultúrotthonba.
Az ünnepség végeztével az idősek még sokáig társalogtak a művelődési otthonban, jelezve ezáltal,
hogy szükség van az ilyen jellegű
rendezvényekre, találkozásokra.
(B. Zs.)
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Kiállítás őrzi Erdőszentgyörgyön Erzsébet királynő ükanyjának emlékét

Mysteria Residentiae Rhédey

Mint már tudósítottunk róla, két hete
állandó kiállítás nyílt az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyban. Ez az ősi
gyökerekkel rendelkező magyar főnemesi család Rhédey Claudia révén Európa legelőkelőbb királyi családjaival
került rokoni kapcsolatba. A néhai
grófnő emlékét őrzi ez a tárlat; Claudia tragikusan rövid életútja négy
nemzethez, a magyarhoz, a románhoz, az angolhoz és a némethez is kötődik. Ezek képviselői a közös
kulturális örökség ápolásának és a hagyaték turisztikai értékesítésének lehetőségeit is számba vették.

Benedek István

A mintegy kétéves kutatómunka eredményeit felvonultató tárlat a kastély emeletének
öt termében mutatja be igényes és ötletes kivitelezésben Rhédey Claudia életútját, felidézve a korai tizenkilencedik századi
főnemesi életmód hangulatát, és mindezt a település történetével is összekapcsolja. A látogató betekintést kap a család történetébe,
megismerkedhet az egykori grófkisasszony
neveltetésének körülményeivel, de ízelítőt kap
a korabeli főúri társasági élet légköréből is.
A megnyitót követő tanácskozás résztvevői
egyetértettek abban, hogy mérföldkő ennek a
kiállításnak a megnyitása, és ez igaz mind a
történeti kutatómunka, mind pedig a kastély
állagának megőrzése tekintetében. Ami a kutatást illeti, a folytatására az egyetemi közeg
bevonásával nyílhat bővebb lehetőség, mert
ott adódhatnak talán a legkézenfekvőbb lehetőségek anyagi és szellemi forrást is találni a
további munkához. A kastély restaurálásának
folytatásához kormányzati vagy uniós pályázati alapokból kellene pénzre szert tenni,
amire a részt vevő diplomaták és politikusok
szerint van is elvi lehetőség. Hasonlóan fontos
lenne még a résztvevők szerint ennek a négy
nemzet szempontjából is fontos kultúrkincsnek a turisztikai körforgásba való beemelése
is.
A tárlat kitér a Rhédey család hat évszázadon is átívelő történetére. A kisrédei és szentmártonrédei nemes Rhédey család az
Árpád-kori Aba nemzetségből származtatja
magát. Név szerint ismert legkorábbi őse az
oklevelekben kisrédei Mikó néven szerepelt a
13. század végén. A középkor és az újkor évszázadaiban kiteljesedő Rhédey családfa különböző ágainak képviselői politikai és
katonai karrierjük elismeréseként, birtokaiknak és kapcsolataiknak köszönhetően három
ízben is grófságot nyertek.
Az eredetileg Heves vármegyei família a
16-17. században előbb Bihar és Máramaros
térségében szerzett számottevő befolyást,
majd Erdély egész területén. Férfijai katonai,
közigazgatási vagy jogi pályán küzdötték fel
magukat az ország főúri rendjei közé. A társadalmi ranglétra legmagasabb fokára a máramarosi főispáni széket betöltő Rhédey
Ferenc jutott, akit 1657 novemberében a gyulafehérvári országgyűlésen Erdély fejedelmévé
választottak.
Tehetségének
kibontakoztatására nem kapott hosszú időt,
mindössze két hónapig uralkodott.
A 17. század elején Rhédey János homoródszentpáli Kornis Margittal kötött házas-

sága által szerzett birtokot Erdőszentgyörgyön, melyre 1629-ben adományt is nyert
Bethlen Gábortól. Leszármazottainak 1744ben Mária Terézia magyar grófi címet adományozott, korábbi nemesi címerüket bővítette.
Gróf Rhédey László a 18. század közepén
még romos erdőszentgyörgyi Rhédey-udvarházat impozáns kastéllyá építette át a 19. század első évtizedében. Kastélyépítési
törekvései mellett a tájképet is megváltoztató,
nagyszabású átalakításokat végzett. Kanyargós utakkal, négyszögűre nyírt bokorcsoportokkal, fenyőerdővel és számos építménnyel
díszített tágas franciakertet alakított ki.
1812-ben már ezen az új nyári rezidencián
született a lánya, Claudia, akinek majdani házassága révén a Rhédeyek ősi nemesi családja
rokonságba került a legjelentősebb nyugat-európai arisztokrata dinasztiákkal. A Rhédeyek
erdélyi ága az utolsó fiúleszármazott 1897ben bekövetkezett halálával szűnt meg. Claudia unokája, a magyar grófi vérvonalat
továbbvivő Victoria Mary tecki hercegnő V.
György angol király feleségeként a mindmáig
világpolitikai szerepkörű Windsor uralkodóház megalapítója lett.
Családja a kor arisztokrata életmódjának
megfelelően sokat utazgatott, egy-egy évszakot Erdőszentgyörgyön, Kolozsváron, Budapesten vagy éppen Bécsben töltött. A magyar
nyelvi környezetbe született Claudia ifjúkorára a Habsburg-birodalom hivatalos nyelvét,
a németet is anyanyelvi szinten beszélte. Művelt úrilányhoz méltó neveltetésben részesült,
rajzolni, festeni, énekelni, zongorázni, táncolni tanult. Naplóbejegyzéseiből ismert,
hogy 1823 telén zongoraórákat vett Ruzitska
György zeneszerzőtől, a Kolozsvári Nemzeti
Színház karmesterétől, a nyarat pedig családjával a radnai üdülőtelepen töltötte gyógyfürdőzéssel, kirándulással, hegymászással. Bécsi
tartózkodásai során a császárváros legjobb
mestereitől tanult.
1833. január 1-től személyes naplót vezetett, melynek utolsó bejegyzését 1839. december 6-án keltezte. A 420 oldalas, német
nyelvű, kézírásos dokumentumot a stuttgarti
levéltárban őrzik. Az ebben fennmaradt vallomások életének számos eseményéről beszá-

Fotó: Nagy Tibor

molnak, de titkosírással kódolt sorainak megfejtéséhez további kutatások szükségesek.
Az erdélyi főnemesi családok a teleket általában a nagyvárosi palotákban töltötték,
nyáron inkább vidéki rezidenciáikon laktak.
A karneválok és a téli táncmulatságok ünnepi
időszaka alatt az arisztokrácia többnyire a fővárosban, Bécsben tartózkodott. A szórakozáson túl a mulatságok alkalmat teremtettek
kapcsolatépítésre, üzleti megbeszélésekre is.
Az eladósorba került úrilányokat bálok, estélyek alkalmával vezették be a felső körök társasági életébe, ahol a legfontosabb társadalmi
szereplőkkel ismerkedhettek meg. A szezon
legfontosabb eseményének a bécsi udvari bál
számított, melynek előkelő társasága Európa
több száz főnemesi családjának soraiból került ki. Egy téli báli szezon sikerességét az eljegyzések száma is jelezte.
Rhédey Claudia 1829-ben, 17 éves korában
utazott első ízben szüleivel Bécsbe, a család
abban reménykedett, hogy lányuk törékeny
egészségének jót tesz a levegőváltozás, és a
világvárosban elérhető orvosi ellátás. A fővárosban elérhető szórakozási lehetőségeket is
kihasználó lány egy lovaglás alkalmával pil-
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lantotta meg először a katonai szolgálatát töltő
Alexander von Württemberg herceget 1832.
április 30-án. Claudia vallomása szerint ez az
első szempillantás meg is pecsételte a sorsukat, azon a tavaszon sok időt töltöttek egymás
társaságában. Július 20-án a Rhédey család
hazaindult Erdélybe. A szerelmesek tudták,
hogy európai uralkodó körökben csak az azonos rangúak házassága elfogadott. Azaz uralkodóházbeli férfi és grófi származású lány
között csak morganatikus frigy köttethetett,
melyben a feleség és gyermekei nem részesülnek a férj kivételes jogaiban. Az érzelmek
azonban felülírták a dinasztikus érdekeket,
Alexander és Claudia esküvőjét 1835. május
2-án tartották a bécsi lutheránus templomban.
Két hétre rá I. Ferdinánd osztrák császár Hohentstein osztrák grófi címet adományozott
Claudia hercegnének.
A házasságot már első évben gyermekáldás
kísérte, megszületett lányuk, Claudine Henriette, majd a következő két évben Franz Alexander és Amalie Josephine jöttek a világra.
Alexander herceget felfelé ívelő katonai pályája a birodalmi lovassági ezredhez kötötte,
ezért a család a férj alakulatának állomáshelyeihez kötődően többnyire Grazban, Bécsben
vagy Württembergben tartózkodott, de megfordultak Budapesten és Erdőszentgyörgyön
is. 1841 nyarán is Claudia időközben megözvegyült édesanyjánál időztek, július 27-én esküvői tanúként is szerepeltek az
erdőszentgyörgyi református templomban.
A már vezérőrnagyi és grazi hadosztályparancsnoki rangban szolgáló Alexandernek
ősszel stájerországi hadgyakorlaton kellett
részt vennie. Claudia grófnő három gyermekével hintón indult férje után a grazi állomáshelyre. Az út utolsó éjszakáján a kocsi sáncba
borult, és a negyedik gyermekével várandós
Claudia erős oldaltáji ütést szenvedett. Ennek
ellenére másnap lóra ült, hogy hadgyakorlatozó férjét meglepje. Azonban az esés és a 8
óra alatt megtett 100 kilométernyi megerőltető lovaglás halálos betegségbe döntötte, elveszítette magzatát, majd 1841. október 1-jén
elhunyt. A hercegnét végakarata szerint Erdőszentgyörgyön, a református templom családi
kriptájában helyezték örök nyugalomra 1841.
október 21-én. Férje mély gyászában nem tudott megválni imádott asszonyától, ezért szerelme szívét kivetette, és preparátumként egy
orvosi üvegben állandóan íróasztalán tartotta.
A herceg soha többé nem nősült újra. 1885ben hunyt el, Claudia szívét végakarata szerint
a koporsójába helyezték.
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A természet kalendáriuma (CCCLXXVIII.)

Kiss Székely Zoltán

Igen, tartoztok Istennek, én húgim, madarak. És tartozzatok mindenkoron utet dicsérni a szabadságért, kit vallotok
mindenütt röpülést, kettős ruháért avagy hármazotért, Noénak bárkájában Istentul timagatoknak megtartásért, égnek
életi nektek adásáért. Ti nem vettek, sem arattok, és Isten titeket eléltet, és ad folyóvizet és kútforrásokat innotok, fészekre hegyet és halmot. És mert sem fonni nem tudtok, sem
szőni, de maga ad tinektek és ti fiaitoknak kellemetes öltözést.
Azért igen szeret titeket Teremtő, ki tinektek ezenne jót adott.
Azért óggyátok magatokot, én húgim, madaracskák, hogy ne
legyetek hálátlanok, de mendenkoron kellemetest dicsérjétek
Istent – Szent Ferenc prédikál a madaraknak. E prédikáció
az 1430-ban íródott Jókai-kódexben olvasható. – Ez bódogságos atyának beszédire mend az madarak kezdék megnyitni
orrokat, kiterjeszteni szárnyokot, kinyújtani nyakokot, és tisztesen fejeket lehajták földiglen.
Október 4. 1991 óta az állatok világnapja.
Firenzében, egy 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencián merült fel először az állatok világnapjának gondolata. Az október 4. pedig azért lett a kiválasztott nap, mert ez
Assisi Szent Ferenc halálának napja, egyúttal emléknapja is.
Tisztelgés a szent előtt, aki már a XIII. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket,
legyen az élő vagy élettelen. Az állatok boldogabbá teszik
életünket, segítőtársként s barátként gazdagítják mindennapjainkat.
Október 4. a Gergely-naptár emléknapja is. 1582-ben október 4. után 15-étől folytatták a napok számolását.
No de még szinte nyár van így, október első hetében. Különösen az idén sokáig tartja magát a meleg, s a vénasszonyok nyarát is távolabbra tolja.
Október 5-én, 1825-ben született Xántus János, a jeles
XIX. századi utazó, etnográfus, természettudós, a magyar
néprajzi muzeológia megteremtője. Családnevét görög őseitől kapta, akik a XV. században vándoroltak be Erdélybe. A
szabadságharc kitörésekor honvédnek állt. Több ütközetben
vitézül harcolt, többek közt a pákozdi csatában is. 1849 februárjában az osztrákok Érsekújvárnál elfogták, hadifogolytáborba került. A világosi fegyverletétel után közlegényként
besorozták az osztrák hadseregbe, ahonnan többszöri próbálkozás után sikerült megszöknie. Sok viszontagság után Németországon keresztül 1850-ben Angliába menekült, majd
1852-ben az Egyesült Államokba. Az Amerikából hazaküldött beszámolók s múzeumi anyagok alapján Xántus János
munkásságát egyre nagyobb elismerés övezte. A Magyar Tudományos Akadémia 1859 decemberében levelező tagjai sorába választotta. 1861 novemberében hazajött. Akadémiai
székfoglaló előadását Adatok a tenger természettani földiratához címmel 1862. január 27-én tartotta meg. Ugyanazon
évnek nyarán visszautazott Amerikába, hogy 1864 júliusában

Októberi napnyugta

ismét hazajöjjön, immár végérvényesen. Erdélyi körutat tett, s
ez alkalommal vett részt szeptember 2-án a Magyar Orvosok
és Természetvizsgálók Marosvásárhelyen tartott X. nagygyűlésén, ahol indítványozta egy
természetrajzi könyvtár felállítását. Indítványát elfogadták. Így
jött létre a Természettudományi
Múzeum Állattárának Könyvtára, amelyet 12 évig vezetett.
Az állatkert ügyét a Természettudományi Társulat már az
1862-es közgyűlésén tárgyalta.
Itt alakult meg az alapítást előkészítő bizottság, amelynek vezetőjéül
Xántus
Jánost
választották. Bár ekkor az Egyesült Államok konzuljaként még
Mexikóban tartózkodott, itthonról Rómer Flóris – művészettörténész, festőművész, a
magyar régészet atyja – értesítette, hogy megválasztották a
pesti állatkertet szervező bizottság elnökének. 1864-ben, végleges visszatérése után ő
készítette el az állatkert tervét.
1865. március 5-én jelölték ki az
állatkert helyét a Városliget
északnyugati oldalán, a vasút
mellett. Az igazgatói állás betöltésére 1865-ben pályázatot hirdettek. Erre a feladatra Xántus
Jánost tartották a legalkalmasabbnak. Ő azonban amiatt,
hogy az 1848-as szabadságharcban huszár főhadnagy volt,
meg sem próbált részt venni a Októberi glória
pályázaton. Nem is jelentkezett más a pályázatra, csak néhány külhoni szakember.
Végül dr. Leopold Fitzingert, a Bécsben dolgozó müncheni állatbúvárt nevezték ki igazgatónak. A közvélemény
azonban nem szívesen látta az állatkert élén. Fitzinger még
az állatkert megnyitása előtt lemondott, s Xántus lett az
igazgató. Így történhetett, hogy 1866. augusztus 9-én Xántus ünnepélyes keretek között megnyitotta Magyarország
első állatkertjét. A látogatók ekkor mintegy ötszáz különféle állatot szemlélhettek meg a kert tizenegy nagyobb s
számos kisebb állatházában, illetve a parkban kialakított
elkerített területeken. A nyitásra Ferenc József királyi

ajándékként küldetett a schönbrunni állatkertből 34 különböző állatfajt. Erzsébet királyné is megkülönböztetett figyelemmel kísérte az állatkert létrejöttét, s egy
zsiráfot adományozott. Néhány érdekes állat, amelyet
Xántus Amerikában szerzett, sajnos nem érkezett meg
Pestre. Ezeket az állatokat ugyanis hajóval hozták át
Európába, majd a hamburgi városi állatkertbe kerültek.
A tervek szerint csak néhány hónapig időztek volna a
német kikötőváros állatkertjében, de a porosz-osztrák háború miatt végleg ott is maradtak.
Xántus közben újabb gyűjtőútra indult Kelet-Ázsiába,
s onnan 1870 végén gazdag gyűjteménnyel tért haza. 1871
tavaszán nyílt meg a Nemzeti Múzeum természeti tárának egyik termében, 12 hatalmas
üveges szekrényben elhelyezve az általa hazahozott teljes kelet-ázsiai néprajzi gyűjtemény. A kiállítás lendületet adott a
magyarországi néprajztudománynak, s ezzel
az anyaggal a mai Néprajzi Múzeum alapját
rakta le. Önálló néprajzi múzeum megalakításán munkálkodott, mely élete alkonyán valósult meg.
1873-ban rendezték meg a Bécsi Világkiállítást, amelyen Magyarország önállóan vett
részt. Döntés született, hogy hazánk egyebek
mellett néprajzi anyaggal is szerepeljen. Xántus Jánost bízták meg a kiállításra küldendő
háziipari tárgyak gyűjtésével. Régi barátjával
és szakmai segítőtársával, Rómer Flórissal, az
egész ország területét bejárva, mintegy 2500
népművészeti és kézműipari tárgyat gyűjtöttek
össze, ez volt az első magyar néprajzi gyűjtemény. 1872-ben a Nemzeti Múzeum Néprajzi
Osztályának őrévé (1893-ban igazgatójává)
nevezték ki. Még 20 éven át tevékenyen munkálkodott a tudományos intézetekben, amelyeknek tagja volt. Elnöke volt a Néprajzi
Társaságnak, alelnöke a Földrajzi Társaságnak, és számos más hazai és külföldi tudományos testületnek. De az állatkert mindvégig
kedvence maradt.
60 éve, 1959. október 7-én, a Luna-3 először közvetített képeket a Hold túlsó oldaláról.
A 29 igen kis felbontású homályos felvétel
63500 km-ről készült. Mára már sokkal jobban ismerjük a Hold szabad szemmel láthatatlan oldalát (is).
Ugyanakkor minél távolabb kerülünk időben valamely eseménytől, annál tisztábban
rajzolódik az ki lelki szemeink előtt.
Ennek tudatában, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, 170 évvel Arad után
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Az első levelezőlap 150 éve indult útjára

Százötven éve, 1869. október 1-jén az
Osztrák-Magyar Monarchiában indult útjára
a világ első hivatalos postai levelezőlapja.
A postai forgalomban régóta keringtek
nyílt, borítékba nem zárt lapok, hiszen a levelek nagy részét a rövid, semmilyen titkot
nem tartalmazó üzenetek teszik ki. A hivatalos levelezőlap – a „boríték nagyságú, nyílt
postai levél, vékony papírra írva, amely az
írott kommunikáció olcsó formájaként használható” – gondolatát 1865-ben az Észak-

német Postaunió karlsruhei tanácskozásán
vetette fel Heinrich von Stephan birodalmi
postafőtanácsos. A javaslatot akkor még elvetették, de Emmanuel Hermann, a bécsújhelyi katonai akadémia tanára felkarolta, és
nem sokkal később a Neue Freie Presse című
lapban hosszabban és nagyobb sikerrel fejtette ki.
A díjjegyes levelezőlap bevezetése érdekében sokat tett Gervay Mihály, az 1867-es kiegyezés után létrejött független magyar posta

első első országos főigazgatója. Nem kis
részben az ő erélyes fellépésének köszönhető,
hogy 1869. október 1-jén az Osztrák-Magyar
Monarchiában forgalomba hozták az olcsó,
két krajcárba kerülő postai levelezőlapot. A
megjelenés napján csak Magyarországon
tízezer, hat hét alatt egymillió darab levelezőlap fogyott el. Az első három hónapban Európa-szerte több mint kétmillió darab kelt el
a 8,5-ször 12,2 centiméteres lapból, amelynek Hermann a Postkarte nevet szánta, a

bécsi postahivatal azonban Correspondenzkarténak nevezte el. A szinte teljesen megegyező kinézetű lapokat Magyarországon a
magyar címer, Ausztriában a kétfejű sas képe
díszítette.
Ahogy a bélyeg néhány év alatt elterjedt az
egész világon, a levelezőlap is viharos gyorsasággal hódított teret. Von Stephan számára
elégtétel lehetett, hogy Németországban az ő
felügyelete alatt vezették be a lapot 1870 júniusában. Angliában októberben kezdték árusítani, a szigetországban az első napon 675
ezer darab levelezőlap kelt el. Az Egyesült
Államokban az első lapot 1873. május elsején
bocsátották ki, és egy hónap alatt 31 millió
példányt adtak el. Amerikát azonban számos
ország megelőzte ezen a téren, Finnország
már 1870-ben, Belgium, Hollandia, Dánia és
Kanada pedig 1871-ben hozta forgalomba a
lapokat. Egy évvel később Svédország, Norvégia, Oroszország és Ceylon is behódolt az
új szolgáltatás előtt, majd az Egyesült Államokkal egy évben következett Franciaország, Szerbia, Románia, Spanyolország és
Japán. Olaszországban 1874-ben, Uruguayban és Guatemalában 1875-ben vetették be.
A következő években Görögország, Törökország, Portugália, Perzsia, Argentína,
Egyiptom, Izland, Mexikó, Brazília, Kolumbia, Peru és még Kongó is forgalomba hozta
saját levelezőlapjait. A postai levelezőlap
egész világon történő használatáról az 1878as párizsi postakongresszuson kötöttek
egyezményt.
A lapokat kezdetben az ország címerével
díszítették, később ezt tájak, vonatok, gőzhajók, virágdíszek képei váltották fel, aztán
még színesebb témák kerültek hátoldalukra.
A magyar képeslapkiadás 1896-ban, a millennium évében kezdődött. A régi lapok igazi
kincsnek számítanak a gyűjtők körében, a
bolhapiacokon is lehet igazi ritkaságokra találni. (MTI)

zött tárgyalások kezdődtek koalíciós kormány létrehozataláról, de ezek kudarcba fulladtak, és 1946 júliusában kiújult a
polgárháború.
A létszámban és felszereltségben is hátrányban lévő Vörös Hadsereg a passzív védelem taktikáját választva kezdetben
területeket adott fel, kerülte az összecsapást,
de igyekezett felőrölni, elszigetelni és a városokba szorítani ellenfelét. A harcmodor sikeresnek bizonyult, az erőviszonyok
fokozatosan kiegyenlítődtek. A Kuomintang
hadserege és harci morálja folyamatosan
gyöngült, a lakosság egyre inkább ellenük
fordult, miközben a kommunisták erősödtek.
Az ellenségtől zsákmányolt tankokat és nehéztüzérséget is bevetve 1947-ben már ők
lendültek ellentámadásba, a falvak és a vidék
után – olykor hatalmas áldozatokat követelő

ostromok után – egyre több nagyváros is uralmuk alá került. Három nagy hadjáratban felmorzsolták a Koumintang elitegységeit,
melynek kormánya 1949 folyamán előbb
Nankingból, majd Kantonból és végül Csengtuból is menekülésre kényszerült. Csang Kajsek megmaradt kétmillió emberével 1949
decemberében Tajvan szigetére vonult vissza,
ahol létrehozták a Kínai Köztársaságot.
A totális győzelmet arató kommunisták bevonultak Pekingbe, amelyet az ország fővárosának
nyilvánítottak.
A
Kínai
Népköztársaság kikiáltására 1949. október 1jén került sor, a proklamációt Mao Ce-tung
olvasta fel a Tienanmen tér kapubástyájának
mellvédjéről, ahonnan ma gigantikus portréja
tekint le a járókelőkre. Mao az új kormány
megalakulását is bejelentette, amelynek elnöke ő maga lett, az új állam létrejöttét katonai parádéval, majd felvonulással ünnepelték
meg (fotó). (MTI)

Forrás: Wikipédia

Hetven éve kiáltották ki a Kínai Népköztársaságot

Hetven éve, 1949. október 1-jén kiáltotta ki Mao Ce-tung, a Kínai Kommunista Párt vezetője a pekingi
Tienanmen tér kapubástyájának mellvédjéről a Kínai Népköztársaság megalakulását.

Kínát i. e. 221-ben egyesítette a Csin
(Qin)-dinasztia. A világ legősibb folyamatos
civilizációja már az ókorban ismert olyan találmányokat, amelyeket Európában csak évszázadokkal később fedeztek fel. A
Ming-dinasztia idején, a 15. században a hatalmas hajókból álló kínai flotta szinte az
egész világot bejárta, vélhetően eljutott Amerikába is. A Ming-dinasztia uralmát 1644-ben
parasztfelkelés döntötte meg, az anarchiába
süllyedt hatalmas országot 1661-re a harcias,
nomád mandzsuk hódították meg. Az általuk
alapított Csing (Qing) dinasztia lényegében
érintetlenül hagyta a társadalmi rendet és a
kormányzás rendszerét, bár a számszerű kisebbségben lévő mandzsuk sokáig ügyeltek
arra, hogy megőrizzék különállásukat. Hatalmuk megszilárdulása után Kína óriási ütemű
növekedésnek indult: területe és népessége is
megháromszorozódott, meghódította Tibetet
és Mongóliát, a lakosság száma 150 millióról
450 millióra nőtt.
A hatalmas, magába zárkózó ország a 18.
század végén stagnálásba süllyedt, s nem tudott ellenállni az európai hatalmak gyarmatosítási
törekvéseinek.
Az
első
ópiumháborúban (1840-42) teljes vereséget
szenvedett a britektől, akiknek át kellett engednie Hongkongot, a második ópiumháború (1856-60) után szuverenitásának még
nagyobb részéről kényszerült lemondani, immáron Franciaország, majd Poroszország javára is. Egymást követték a felkelések a
feudális rendszer és a külföldi elnyomás
ellen, a legnagyobbat, az 1899-ben kitört boxerlázadást két év alatt nemzetközi intervenció verte le, Kína ezt követően félgyarmati
sorba süllyedt.
A változásra képtelen mandzsu uralmat a
Szun Jat-szen vezette forradalom döntötte
meg, 1912. január 1-jén kikiáltották a Kínai
Köztársaságot, lezárult a császárság több ezer
éves története. A köztársaság első éveiben a

hatalomért hadurak marakodtak, az egyesítést
sikertelenül kísérelte meg a Szun által alapított Kuomintang párt. Az észak és dél között
kitört polgárháborúban a dél-kínai elnökké
választott Szun sem Japántól, sem a Nyugattól nem kapott támogatást, így a Szovjetunió
és a szovjet támogatással kibontakozó kommunista mozgalom felé fordult. Szun 1925ben bekövetkezett halála után a Kuomintang
új vezetője, Csang Kaj-sek 1928-ra egyesítette Kína nagy részét, majd megkezdte a leszámolást a kommunistákkal. A Mao vezette
Vörös Hadsereg 1934-ben kitört az ostromgyűrűből, és a „hosszú menetelés” során
szinte járhatatlan vidékeken tízezer kilométert megtéve két év alatt átjutott Észak-Kínába.
Amikor 1937-ben Japán megtámadta
Kínát, az addigi ellenségek kényszerű szövetségre léptek, együtt harcoltak a hódítók ellen, de
elkülönülve, más-más frontokon. A győzelem után ellentéteik elkerülhetetlenül
újra kiéleződtek, Mao a
Szovjetunió, a Kuomintang
az Egyesült Államok és
Nagy-Britannia támogatását tudhatta maga mögött. A
kommunisták hárommilliós
sereggel rendelkeztek, és az
ország területének egyharmadát tartották ellenőrzésük alatt, hadianyaggal a
szovjetek látták el őket, és
a földreform ígérete miatt a
nincstelen paraszttömegek
is melléjük álltak. Az amerikaiak a Kuomintang
harcedzett és jól kiképzett
erőit a japán kapitulációval
egy időben légi úton szállították az ország nyugati részéről
délre
és
a
tengerpartra, Csang mintegy négymilliós hadserege
ellenőrizte a nagyvárosokat és az ipari bázisok
nagy részét. A két fél kö-

Forrás: katpol.blog.hu

Az 1896-os millennium tiszteletére kiadott postai levelezőlap
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című pályázat nyertesei:
Személy Béla,
Marosvásárhely, A. Iancu u.
Simó Attila,
Marosvásárhely, Armoniei u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
TÉRFI; HOPP; GREGUSS; FOUCAULT; MÓCZÁR;
WIECK; HUMBOLDT; PATTI; SAJÓ
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. A Nemzeti Színház igazgatója volt, 150 éve hunyt el (Nagy Sá-

meg (András). 16. Természetfölötti lény. 18. Ecetcseppek! 19. Az argon vegyjele. 20.
Zálogszemély. 22. … Francisco (USA-város). 23. Lényegében marha! 24. Afrikai folyam.
26. Örmény király volt. 28. Milliliter (röv.). 29. Kedves (angol megszólítás). 30. Beteget
gondoz. 31. Francia folyó. 33. Szül az állat. 34. Óír írásmód. 35. Indiai politikus, 150
éve született (Mahatma). 36. Kis darabokra vág. 38. Szita. 39. A szarka farka! 41. Az
ezüst vegyjele. 42. Le. 44. A tantál vegyjele. 45. Attól kezdve! 46. Róma ókori tengeri
kikötőjének lakója. 49. Épületszárny. 51. Név (angol). 53. Mérnök, egyetemi tanár, MTA
tag, 100 éve halt meg (Antal). 54. Író, római katolikus püspök, 200 éve született
(Ferenc).
FÜGGŐLEGES: 1. Kelet-Ázsia főgabonája. 2. Juttat. 3. Agnus … (Isten Báránya).
4. Torkoskodik. 5. Fosztóképző. 6. Meleg szél az Alpokban. 7. Páratlan álca! 8. Francia–
belga folyó. 9. MÁV-mérnök, feltaláló, 150 éve született (Jenő). 13. Jahve egyik
angyala. 14. Sic … ad astra (Vergilius). 15. Rajztinta. 17. Hajófar. 19. Meteorológus,
egyetemi tanár, szakíró, 150 éve született (Aurél). 21. Mexikói forradalmár (Emiliano).
23. … Valli (színésznő). 25. Tó a Radnai-havasokban. 27. Erdei gyümölcs. 28. USA-tagállam. 30. Becézett Ágnes. 31. James… (német zeneszerző, tkp. Hans …). 32. Vérfaktor.
34. Szerv (angol). 35. Keleti táblás játék. 37. Páros (francia). 38. Az ő irányába tüzel.
40. Hamu (angol). 43. … Sasztri (indiai politikus). 45. Hivatal (német). 47. Magad. 48.
Idős (röv.). 50. Bankbetét! 52. Az argon vegyjele.
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 17-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
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Megfejtések
a szeptember 27-i számból:

Ikrek:
Korbács

Skandi:
Más asszony örvendene, ha egy
zsúfolt vonaton valakinek az
ölében utazhatna.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Ivo Andric, boszniai származású jugoszláv Nobel-díjas író egyik híres regényének a címét kapjuk.
Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Antik számolóeszköz – Habozik, tépelődik. 7. Téli csapadék – Bank
belseje! 8. Hegynyereg – Villanykörte. 9. Páratlan lugas! – Az oxigén és a hélium vegyjele.
11. Aratni szeretne – Rengeteg. 12. Pad – Nekifog, indít. 14. Fába vés – Norvég és thaiföldi
gépkocsijelzés. 15. Dínomdánom – Csörgedezik. 18. Részlet – Levélmintával ellát. 19.
Jelmondat – Kezdőpont. 22. Alá – Az urán és a szén vegyjele. 23. Kis mértékben – Karám.
25. Becézett Etelka – Kábítószerféle. 27. Fasor közepe! – Részben átmos! 28. Látványos
előadás – Heveny. 30. Puhafém – Ellenérték. 31. Csőrös agyagfuvola – Stratégia.
FÜGGŐLEGES: 1. Amely helyen – Csendes. 2. Pojáca – Nem tilt. 3. A szabadba –
Részben pihen! 4. Megteendő út – Uzsora része! 5. Határidőnapló – Többszöröz, multiplikál. 6. Keservesen sír – Lutri, szerencsejáték. 10. Indiai női viselet – Festőeszköz. 13.
Borsos az ára – Fő ütőér. 16. Fát nemesít – Innivaló, tréfásan. 17. Ravel műve – Csodálat.
20. Korai zöldség – Idejétmúlt, régi. 21. Női név – Ókori görög piactér. 24. Ízek, …,
szerelmek (Elisabeth Gilbert) – Lopakodik. 26. Dukátdarab! – Olasz, vatikáni és osztrák
autójelzés. 29. Múlt idő jele – Éter.
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A diákok figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti a marosvásárhelyi lakhelyű diákokat és szüleiket, hogy a már kiváltott, minden vonalra érvényes ingyenes autóbuszbérletek a jogosultak számára érvényesek maradnak a 2019-2020-as tanévben is.
Azok a tanulók, akiknek nincs bérlet a birtokukban, de jogosultak a kedvezményes utazásra, jelentkezhetnek a Tudor negyedi (Favorit) és a Béga utca 2. szám alatti buszjegyirodáknál.
Szükséges:
– a diák személyazonossági igazolványának másolata
– a szülő/gyám személyazonossági igazolványának másolata,
ha a diák 14 éven aluli
– a 2019–2020-as tanévre érvényes iskolai igazolás
– a bérlet/igazolvány ellenértéke (10 lej)
A vezetőség

17

Az egyetemi hallgatók
figyelmébe!

Tájékoztatjuk az egyetemi hallgatókat, akik ingyenes bérletre
jogosultak, hogy az új bérleteket személyesen vehetik át szeptember 30-ától – az új Studcarddal egyszerre –, a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban, az alábbi iratok alapján:
– személyazonossági kártya
– a 2019–2020-as tanévre láttamozott leckekönyv (carnet de
student).
A régi bérletek október 15-ig érvényesek.
A Siletina Impex Kft. –
Helyi Közszállítási Rt. Társulás vezető testülete

A nedves fal okozta probléma már a múlté,
hála a Biodrynak

Omladozó vakolat, sókicsapódás kívül, penészes, nyirkos falak
belül? Sokunk életét megkeserítik ezek a megoldhatatlannak tűnő
problémák. Azonban egy új svájci technológia lehetővé teszi a
falak kiszárítását, ugyanis a bennük rejlő nedvesség az oka mindennek.
A Biodry-technológia több mint 4.000 kiszárított épületet tudhat
maga mögött világszerte, melyeknek a falai idővel leomlottak
volna a kapilláris nedvesedés miatt. Az alapvető építőanyagok,
mint a tégla, beton, kő, a hajszálcsöveknek köszönhetően felszívják
a talajból a vizet, és ezáltal a sókat – így vélték a szakemberek korábban, azonban számos kísérlet bebizonyította, hogy még létezik
egy ok, hogy miért is viselkednek így a falak. A két évig vízbe helyezett tégla is csak 2 cm magasságig szívta fel a vizet. A kapilláris
nedvesedés megszüntetésének érdekében számos egyéb fáradságos
és bonyolult munkával lehet próbálkozni, mint például az alábetonozás, a falak teljes keresztmetszetének gépi úton történő átvágása,
azonban ezek a technológiák nagyon nagy felfordulással járnak,
és a falak megsérülhetnek.
A Biodry-technológia képes megszüntetni a falak nedvesedését
anélkül, hogy káros beavatkozásokat kellene végezni. A technológia kulcsa abban rejlik, hogy megállítja azt a fizikai folyamatot,
amely által a fal felszívja a talajvizet, és ezáltal elősegíti annak
kiszáradását.
A Biodry-technológia közel egy éve ismeretes Romániában, és
már számos műemléknél és családi háznál alkalmazták. Ezek
kiszáradását körülbelül másfél-két évre becsülik a szakemberek.
Ilyen épületek a bonchidai Bánffy-kastély, a kolozsvári Mikes-palota és számos udvarhelyi, marosvásárhelyi és kolozsvári magánlakás.
A Biodry Románia vezetőjének, Varga-Pál Petry Zsoltnak az elmondása szerint egyre nagyobb az igény a technológia iránt, ezért
a cég folyamatosan bővül. A cég székhelye Marosvásárhelyen található, viszont ügynökei Erdély-szerte ingyenes helyszíni felmérést végeznek azoknál az épületeknél, ahol jelentkezik a probléma.
Ha hasonló gonddal küzd, számos módon kapcsolatba léphet
a romániai képviselettel. Facebookon Biodry Romania név
alatt vagy e-mailben az info@biodry.ro címen, letölthető a
Biodry-RO telefonos alkalmazás vagy egyéb információért hívhatja a következő telefonszámot:

,

0770-765-537.
A Biodry munkatársai rövid idő alatt segítenek. Ne jelentsenek többé problémát a nedves falak! (x)
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

JEDDEN eladó 8 ár telek. Tel. 0742-260509. (7/4162)

ELADÓ 6 kg-os, elöltöltős AEG mo-

sógép kitűnő állapotban, 600 lej, al-

kudható.

Tel.

0365/444-819,

0770-907-164. (4/4526-I)

ELADÓ 36 ár beltelek Nyárádreme-

tén, a Vármező felé eső részen, rálá-

tással a Bekecsre. Érdeklődni a

0741-136-012-es

lehet. (8/4628-I)

telefonszámon

GYALUPAD és szerszámok eladók. Tel.
0743-135-225. (-)

ELADÓ többféle demizson és PVChordók. Tel. 0365/448-371. (6/4645)

ELADÓ sürgősen sérült Logan 1,5 D,

ép motorral, rablaprogramba vagy

megjavítani.

(3/4667-I)

Tel.

0729-833-077.

ELADÓK felparcellázott telkek – 764

m2, 905 m2, 982 m2 – a Somostetőn

(a Tudor oldalán). Érdeklődni naponta
9-16 óra között a következő telefon-

számokon: 0770-274-001, 0730-912-

710. (2/4666-I)

ELADÓ garázsolt, MS rendszámú, 2008-

as kiadású 1,3-as dízel Opel Corsa D,
193.000

km-ben,

megfelelő

felszereltséggel: AC, elektromos ablak,
tempomat. Érdeklődni a 0743-009-148-as
telefonszámon. (4/4686)

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan

garzon a Kárpátok sétányon. Tel. 0749425-152. (13/4429)

vember 7. negyedben I. emeleti, 2

lakás. Tel. 0744-867-828. (10/4630-I)

LAKÁS

MAGÁNSZEMÉLY, vennék tömbház-

mopános, központi fűtéses tömbház-

ELADÓ központi fűtéses ház, fáska-

sor, két darab konyhaszekrény, két

fotel, egy kicsi asztal, egy egyszemé-

(9/4576-I)

korsó, 3 darab 20 literes üvegkorsó,

Tel.

0743-911-388.

KIADÓ központban 4 szobás, föld-

szinti lakás igényesnek. Tel. 0740-

279-793. (5/4572)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a Tu-

dorban. Tel. 0745-328-877, 0752-

233-850. (11/4557-I)

ELADÓ első osztályú, harmadik

emeleti, kétszobás lakás a főtér köze-

házi pirosbor. Tel. 0749-771-258.

0756-477-890-es

KIADÓ bútorozott garzonlakás a
Dózsa György utcában. Tel. 0753912-070. (12/4695-I)

lyes sezlon, 2 darab 50 literes üveg-

egy 100 vékás hombár, 250 darab

cserép.

Tel.

(15/4655-I)

ELADÓ ház Udvarfalván, a Malom
utcában. Tel. 0748-676-172, 0744486-633. (10/4693-I)

0365/433-428.

24/11. szám alatt. Tel. 00-36-20-986-

KIADÓ 2 szobás, bútorozott, I. emeleti
tömbházlakás a Victor Babeşben. Tel.
0749-329-391, 0771-454-339. (16/4702)

KIADÓ központi, 2 szobás lakás közös

ELADÓ ház telekkel, jó környezetben. Tel. 0759-871-695. (7/4646-I)

ELADÓ ház a Tudorban, a Muncii utca
3208. (1/4640)

udvaron. Tel. 0754-827-348. (1/4585)

lődni naponta 9-18 óra között a

ELADÓ

(1/4523)

(10/4675)

telefonszámon.

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kárpátok sétányon. Tel. 0770-388-183.
(9/4691)

zán jó állapotban, bútorok: szekrény-

lakást a Kornisa vagy a November 7.

negyedben.

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet Nyárádkarácsonba és
Havadtőre. Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a
www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)
ELADÓ
3
szobás,
földszinti
tömbházlakás Marosvásárhelyen, az
Unirii negyedben. A tömbház teljesen
hőszigetelt, termopán ablakok. A lakás
nincs átalakítva. Tel. 0741-124-277.
(8/4690-I)

ELADÓ Marosvásárhelyen, a No-

922, 0770-476-984. (15/4701-I)

lében, 55.000 euró, alkudható. Érdek-

(6/4670-I)

ÉLETJÁRADÉKKAL lakást vásárol-

nék. Tel. 0746-271-498. (8/4152-I)

szoba-összkomfortos, szigetelt, ter-

ELADÓ a Dacia környékén bornak

való piros szőlő (cabernet), ugyanitt

3 szobás tömbházlakást Marosvásár-

helyen. Tel. 0755-022-719. (8/4152-I)

ELADÓK 5 vedres cserefa hordók. Ár

megegyezés szerint. Tel. 0365/881-

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

VÁSÁROLNÉK magánházat, esetleg

2

szobás

tömbházlakás

a

Szabadság utcában. Tel. 0756-911-928.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált 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. (20875-I)

TEASÜTEMÉNYEK KÉSZÍTÉSÉRE SZEMÉLYEKET alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (21608-I)

HENI MED CENTER – Ingyenes orvosi kivizsgálás küldőpapírral: reumatológia (gerincfájás, térd-,
váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. Kedvezményes árak: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64091-I)

Az IMPERIAL WET csíkszeredai cég C+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐKET alkalmaz Németország területén való fuvarozásra, kedvező fizetéssel, Euro 6 kamionokkal. Bővebb
információ a 0740-699-527-es telefonszámon. (63941-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21623-I)

TÁRSKERESÉS

TÁRSAM és örökösöm keresem egy
tehetséges hölgy személyében. Én 70
éves, nyugdíjas állatorvos vagyok,
alkohol- és dohánymentes a múltban és a
jelenben is. A címem: Marosvásárhely,
Kárpátok sétány 51/428. (11/4677)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (14/4255)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-

dab cserépből, tetőszigetelést, cse-

répforgatást,

külső

és

belső

munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-

pukészítést, bontást is. Tel. 0770-621-

920. (7/4313-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-

GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,

porszívók, főzőlapok, sütők javítását
vállaljuk az ügyfél lakásán, bárhol

Maros megyében. Kelemen szerviz.

Tel. 0265/243-294, 0745-560-092.

(4414-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)

ANGOLNYELV-TANÍTÁST vállalok

kezdőknek és középhaladóknak. Tel.
0771-488-964. (15/4583-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543104. (7/3460-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, cserépfor-

gatást, csatornakészítést, csatornaja-

vítást,

bádogosmunkát.

0751-688-336. (8/4554-I)

Tel.

NYÁRÁDSZEREDÁBAN autó- és

székkárpit, ülések, padlószőnyegek,
textilborítású ülőgarnitúrák tisztítását

vállaljuk. Tel. 0740-171-463, 0744-

989-144. (6/4626-I)

Eladási hirdetés

Mezőcsávás Polgármesteri Hivatala – CIF 4323586, Mezőcsávás,
Fő út 365. szám, tel.: 0265/324-112, 0265/324-212 – Szabó József
Levente polgármester, törvényes képviselő által zárt borítékos árverést hirdet egy Benfra 135 B típusú buldoexkavátor eladására.
Az ajánlatokat borítékban október 14-én 9 óráig lehet benyújtani, a bizottság 14-én 10 órakor ül össze az ajánlatok elbírálására.
Indulási ár 15.000 lej, héával együtt. A legmagasabb árat ígérő
ajánlattevő lesz a nyertes. Részvételi díj 100 lej, amit a hivatal kaszszájába kell befizetni. A gépet Mezőcsáváson lehet megnézni.

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és BELESMŰHELYÉBE személyzetet. Tel. 0744-644026. (21623-I)

ALKALMAZUNK TANYÁRA ÁLLATGONDOZÓT hosszú távra, teljes ellátással. Tel. 0744-624-809.
(21623-I)

AUTÓFESTŐT alkalmazunk teljes munkaidővel. Bérezés 3000 lejtől + teljesítmény függvényében. Tel.
0722-567-401. (-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz MUNKÁSOKAT a pékségbe, ELÁRUSÍTÓKAT és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozatú). Tel. 0756-128-310, 0756-128-313. (64068-I)
ALKALMAZUNK SOFŐRT B kategóriával. Nyolcórás munkaprogram. Tel. 0746-108-701. (3/4638)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj rotoformare), VILLANYSZERELŐT,
HEGESZTŐT és TAKARÍTÓNŐT. Szakmai felkészítést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkárságán
lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-043-as
telefonszámon. (64092-I)
KISZÁLLÁSRA is hajlandó MUNKATÁRSAT keresek. Tel. 0745-018-784. (21635)

MŰEMLÉKEK HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA SZAKOSODOTT KFT. MUNKATÁRSAT
keres. Kedvező bérezés. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (64080-I)

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között.

várjuk Önöket!
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VÁLLALOK

szobafestést,

mázolást,

padló- és falicsempe-lerakást, lépcső-

házfestést garanciával. Tel. 0746-552473. (10/4534)

VÁLLALUNK tetőkészítést Lindab le-

mezből, cserépből, ácsmunkát, csa-

torna-

és

lefolyókészítést.

0730-497-442. (11/4578-I)

Tel.

MINDENHEZ értő mester nyugdíja-

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk az iszlói születésű

RÉTHI BENEDEKRE halálának

23. évfordulóján.

Csendes nyugodalma felett őrkö-

dik az iránta érzett igaz szeretet.

Nyugodjon békében! Felesége,

gyermekei,

(7/4379)

unokái

és

veje.

soknak 23% kedvezménnyel vállal te-

tőjavítást.

Tel.

(4/4571)

0743-512-168.

PARKETTCSISZOLÁST

vállalok.

Tel. 0747-346-252. (13/4653-I)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-

ket

javítok.

(5/4644-I)

INGYENES

Tel.

0755-825-502.

ENDOKRINOLÓGIAI

Szomorú szívvel emlékezünk ok-

tóber 4-én SZALÓ LAJOSNÉRA

szül. MENTŐ ZSÓFIA halálának

első évfordulóján. A Jóisten

nyugtassa békében! Szerettei.

(8/4647)

VIZSGÁLAT. Laborvizsgálat, ultra-

Múlnak a napok, telnek az évek,

0265/311-771-es

nek téged. Az élet megy tovább

hangos csontszűrés. Programálás a

telefonszámon.

(2/4600-I)

VÁLLALUNK bádogosmunkát, tető-

készítést, bármilyen javítást. Tel.

0757-831-459. (9/4674)

MAGYAROS STÍLUSÚ kislányruhákat

kölcsönzök, 86-110-es méret között.
Tel. 0746-020-989. (1/4679-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből
és lemezből, famunkát stb. Nyugdíja-

soknak 15% kedvezmény. Tel. 0758-

639-258, Csaba. (2/4680-I)
BÉRELHETŐ

telket

keresünk

Marosvásárhelyen és környékén. Tel.
0753-438-929. (13/4699)
SÍRGONDOZÁST

vállalok

Maros-

vásárhelyen és vonzáskörzetében. Idős

személyeket akár autóval is kiviszek

szeretteik nyughelyéhez. Tel. 0745-318-

akik szívből szeretnek, nem feled-

nélküled, de olyan soha nem lesz,

mint veled. Téged elfeledni soha

nem lehet, meg kell tanulni élni
nélküled.

Fájó szívvel emlékezünk halálának

második

évfordulóján

RÓZSA NORBERTRE, aki októ-

VÁLLALOM

(18/4705-I)

idős/beteg
Tel.

személy

0740-745-403.

MEGEMLÉKEZÉS

Minden érted hulló könnycsepp
nyugtassa örök álmodat. Bána-

tos szeretteid. (4/4661-I)

Szomorú szívvel emlékezünk ok-

tóber 4-én a szeretett feleség-

re,

édesanyára,

MAGYARI

ÁGNESRE szül. Molnár halálának

harmadik évfordulóján. Férje,

Árpád és fia, Norbert. (1/4658-I)

Fájó szívvel és kegyelettel emlé-

kezünk a nyárádszentbenedeki

MORÉH ELIZÁRA szül. Máthé ha-

lálának 5. évfordulóján. Emlékét

őrzi leánya, veje, két unokája és
azok családja. Nyugodjál béké-

Életed elszállt, mint a virágillat,

ben! (7/4671)

de emléked ragyog, mint a fényes

csillag. Temető csendje ad neked
nyugalmat,

örökre

szívünk

megmarad.

bánata

Bármilyen

csodás is az élet, pótolni nem tud

soha senki téged. Nem múlhat el

nap, hogy ne gondolnánk rád.
Hiányzol közülünk, és az nagyon

fáj.

Örök hiányát érezve, szeretetét
és emlékét szívünkbe zárva emlé-

Egy gyertya most érted égjen,

Ki fent laksz már a magas égben.

Ki vigyázol ránk onnan fentről,
S lelkünkhöz szólsz a végtelenből.

Telnek az évek, s még mindig
nehéz elhinni, hogy akit oly nagyon szeretünk, nincs többé kö-

zöttünk.

kezünk a mezősámsondi szüle-

Fájó szívvel emlékezünk a maros-

halálának 5. évfordulóján. Akik is-

aki két éve hirtelen távozott közü-

tel. Áldott, szép emlékét őrzi egy

Egy váratlan perc alatt életed

Márton és Jancsi, menyei, unokái

élni fog örökké. Nyugodjál béké-

tésű id. BALOGH MÁRTONRA

merték, gondoljanak rá kegyelet-

életen át felesége, Gizella, két fia:
és dédunokái. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes! (3/4548)

Múlnak a napok, telnek az évek,
akik szívből szeretnek, nem felednek téged. Az élet megy tovább
nélküled, de olyan soha nem lesz,
mint veled. Téged elfeledni soha
nem lehet, meg kell tanulni élni
nélküled.
Fájó szívvel emlékezünk halálának harmadik évfordulóján az
ákosfalvi SZÁSZ JÓZSEFRE, aki
október 5-én örökre itthagyott, de
mosolya szívünkben mindig élni
fog. Emlékét őrzi bánatos felesége, Anna, szerető lánya, Ágnes
és családja, fia, Jocó és családja,
négy unokája és négy dédunokája.
Nyugodjál békében, drága Papikánk! (4684-I)

Szomorú szívvel emlékezünk október
6-án
a
marosugrai
BÜKKÖSI JÓZSEFRE halálának
14. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (7/4689)

ber 6-án örökre itthagyott, de mo-

solya szívünkben mindig élni fog.

396. (13/4699)

gondozását.

BIRÓ ZSIGMONDRA emlékezünk
október 4-én. Már kilenc év telt el,
amióta végleg elmentél, azóta is
nagyon hiányzol mindnyájunknak. Szerető családja. (4/4602-I)

vásárhelyi RÓZSA NORBERTRE,
lünk.

véget ért, de szívünkben emléked

ben, drága Norbi! Bánatos szerettei. (3/4681-I)

Szomorú
szívvel
emlékezünk
október 4-én a legdrágább feleségre,
édesanyára, nagymamára, GÁLL
ANNÁRA szül. BARICZ ANNA
első
évfordulóján.
halálának
Emlékét örökre őrzi bánatos férje,
két fia, lánya, menyei, veje és három
unokája.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (7/4627)

Csak egyvalami van, ami a sírig

vezet, szívünkben az emlékezet.

Négy éve már, hogy eltávozott az

élők sorából néhai VÁRADI TERÉZ
volt urológiai asszisztensnő.

Nyugodjál békében, Teri!
Gábor. (9/4648)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel értesítünk minden
ismerőst és rokont, hogy
prof. dr. DIENES SÁNDOR
október 2-án 95 éves korában
hirtelen elhunyt.
Búcsúztatása október 5-én,
szombaton 14 órakor lesz a
római katolikus temető felső kápolnájánál, temetése a kolozsvári
Házsongárdi temetőben egy későbbi időpontban.
A gyászoló család. (17/4703-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, rokon és jó
barát,
FEJÉR ANNA
a Higiéna szövetkezet volt dolgozója folyó év szeptember 25-én,
életének 86. évében, rövid szenvedés után csendesen megpihent. Temetésére 2019. október
4-én déli 12 órakor kerül sor
Szentesen (Magyarország), az
evangélikus temetőben.
A gyászoló család. (16/4656-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett férj, édesapa, nagyapa,

após, testvér, sógor, apatárs,

A Marosvásárhelyi Orvosi és

etédi születésű

Gyógyszerészeti Karának ok-

rokon, szomszéd és ismerős, az
KIRÁLY DEZSŐ

életének 87. évében hosszas

betegség után csendesen meg-

„Szemünkben tükrözik tekintetük
még
S a boldog órák drága, tiszta
üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a
napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.”
(Juhász Gyula)
Kegyelettel emlékezünk drága
szüleinkre, a nyárádszentbenedeki MORÉH ANTALRA halálának
30. évfordulóján és édesanyánkra, EMMÁRA, aki hat hónapja hunyt el. Béke poraikra!
Gyermekeik: Éva és Sándor, valamint családtagjaik. (14/4700-I)
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pihent. Temetése 2019. október

5-én, szombaton du. 1 órakor

lesz a marosvásárhelyi református temetőben, református

szertartás szerint. Emléke legyen

csendes!

áldott,

nyugalma

A gyászoló család. (3/4685-I)

Gyógyszerészeti

Egyetem

tatói szomorúan értesültek dr.
RÁCZ KOTILLA ERZSÉBET

egyetemi tanár elhunytáról.

A Gyógyszerészeti Karon a

Farmakodinámia,

jelenleg

Gyógyszerhatástan Tanszék

alapító tanára volt, aki magas

szintű szakmai tudással ok-

tatta a farmakológiát gyógy-

szerésznemzedékek

egész

sorának. Emlékét mindörökké
megőrizzük!

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak. (-I)

Fájó szívvel tudatom, hogy sze-

retett édesanyám,

FERENCZ ELVIRA

(született Bereczki)

életének 83. évében hosszas be-

tegség után október 2-án csendesen

megpihent.

Temetése

október 7-én, hétfőn 14 órakor

lesz a marosvásárhelyi református temetőben.

Gyászoló fia, Csabi (F. Z.) és

családja. (-I)

A

MOGYE

Tanszékének

Farmakognózia

munkaközös-

sége mély megrendüléssel értesült

dr.

RÁCZ-KOTILLA

ERZSÉBET, az egyetem egy-

kori tanárának haláláról. Ne-

véhez fűződik számos növény

gyógyhatásának kimutatása,
gyógynövény-ismertető

és

-népszerűsítő publikáció, va-

lamint gyógyszerészgenerá-

ciók

képzése.

Őszinte

részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Emléke

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
édesapánk,

OLTEAN MIHÁLY

folyó év október 2-án, életének

68. évében csendesen megpihent. Temetése 2019. október 4-

én 14 órától lesz a koronkai

kápolnából.

Búcsúzik három gyermeke és
családjuk. (19/4706-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől és nagybácsitól,
OLTEAN MIHÁLYTÓL.

Emléke legyen áldott és nyugalma csendes! Testvére, Marika
és családja. (19/4706-I)

legyen áldott, nyugalma csen-

des! (-I)

Fájdalommal értesültünk dr.

DIENES SÁNDOR egyetemi
tanár elhunytáról, és őszinte

részvétünket nyilvánítjuk a

gyászoló
MOGYE

családnak.

A

Közegészségtani

Tanszékének

munkaközös-

sége. (11/4694-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Frink Dienes Emese doktor-

nőnek

és

családjának

ÉDESAPJA elhunyta miatt ér-

zett fájdalmában. Végh Erzsé-

bet és családja. (20/4707-I)
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Álláshirdetés

Tréningközpontba FELÜGYELŐ
– tapasztalat nem szükséges

Feladatkör:
• szakmai gyakorlatoztatás, csoportfelügyelet
• szállodai munkára jelentkező személyek gyakorlati betanítása
elvárás:
• magyar és román nyelv ismerete
• jó fizikai állóképesség
Helyszín: Marosvásárhely
Jelentkezés: cv@westjobs.eu

További információk: 0735-600-900

A Marosvásárhelyi
Nyugdíjasok Önsegélyző
Pénztára
kölcsönöket nyújt

kedvező feltételekkel 12 és 24 hónapos futamidőre.

Az érdeklődőket szívesen látjuk székhelyünkön,
Marosvásárhelyen, a Bolyai utca 36. szám alatt,
naponta 7–14 óra között.

A MUREş INSOLVENCY
SPRL (Marosvásárhely, Ghe.
Avramescu u. 4. szám), az újraszerveződés
alatt
álló
FOrAJ SONde rT. csődbiztosa, nyilvános árverést szervez az adós cég tulajdonában
levő 43 szállítóeszköz értékesítésére.
Kikiáltási
ár
1.394.865,25 lej + héa.
A javak részletes ismertetése
a www.licitatii-insolventa.ro, a
www.smdamures.ro,
a
www.olx.ro weboldalakon vagy
a csődbiztos székhelyén tanulmányozható.
A nyilvános árverésre október 11-én 13 órától kerül sor a
csődbiztos székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, az értékesítésig. Az
árverésen azok a magán- és
jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek megvásárolják a
feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a részvételi díjat 24
órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a
csődbiztos 0265/269-700, 0745146-096 vagy az adós cég 0736444-657-es telefonszámán.

