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Fizettek, de nem eleget

Még mindig tartozik a szociális szolgáltatóknak a marosvásárhelyi önkormányzat

A tanácsot
Peti András képviselheti a perben

A marosvásárhelyi tanács csütörtöki
ülését azért hívták össze, hogy elfogadják azt a határozattervezetet,
amely szerint a tanácsosok a testületből választanak ki valakit, aki képviseli
a tanácsot abban a közigazgatási perben, amelyet Makkai Gergely leváltott
alpolgármester indított azért, hogy a
bíróság érvénytelenítse a közgyűlés
által elfogadott, a leváltására vonatkozó határozatot.

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal nem tartotta be azon kötelezettségvállalását, miszerint november 15-ig végrehajtja a
szociális szolgáltatások támogatására vonatkozó költségvetést – tájékoztat szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében a Marosvásárhelyen szociális szolgáltatásokat
nyújtó civil szervezetek akciócsoportja.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Amint arról lapunk hasábjain is beszámoltunk, október végén japánsztrájkba léptek Marosvásárhelyen a szociális szolgáltatásokat nyújtó
civil szervezetek, mivel négy-öt hónapja nem kapták meg a polgármesteri hivataltól a leszerződött szolgáltatásaik ellenértékét. Mint mondták,
emiatt számos egyesület, alapítvány a túléléssel küszködik, ahelyett,
hogy felvállalt feladatait végezné.
A közleményben rámutatnak, hogy október 25-én megalakult Marosvásárhelyen a szociális szolgáltatásokat nyújtó, akkreditált
(Folytatás a 4. oldalon)

____________3.
A forradalmárok
emlékművének
felújítását kérik
Marosvásárhelyen

A December 21. Marosvásárhely Mártír Város Egyesület elnöke, Hamar
Alpár Benjámin megkeresésünkre elmondta, az egyesület valóban egy új
emlékművet szeretne a meglévő helyett, de az idő túl rövid ahhoz, hogy a
forradalom 30. évfordulója alkalmából
sorra kerülő megemlékezésig ez megtörténjen.

____________4.

Számla euróban

Benedek István

Egyszerű indítványt készülnek benyújtani a szociáldemokraták
a pénzügyminiszter ellen, a lej gyengülése miatt. Nem újdonság
tőlük azért felelősségre vonni az utódokat, amiről a leginkább ők
tehetnek, de mifelénk a politikában a tisztesség ritka jelenség. Az
ügyből lehet egy zaftos botrány így a téli ünnepek közeledtével,
csak a valódi problémára a megoldás nem látszik.
Év vége közeledtével semmi rendkívüli nincs ebben a jelenségben, mivel novemberben a fekete péntek, decemberben a téli ünnepek hatalmas árukereslettel járnak, és ilyenkor a forgalmazók
előre feltöltik a polcokat. Mivel az országban az utóbbi három
évtized „sikeres” gazdaságpolitikájának köszönhetően ipar csak
mutatóban van, az ez időszakban nagy keresletnek örvendő fogyasztási cikkek importból származnak, azt meg euróban mérik.
És amióta forog a föld, a kereskedelem már csak ilyen, hogy
amire kereslet van, az drágulni fog, legyen akár áru, akár valuta.
A lejnek a mostani gyengélkedése azonban csak a jéghegy csúcsához hasonlítható. Már ott sejteni lehetett, hogy gond van, amikor az idei állami költségvetést hónapokig kellett
toldozni-foldozni, mire sikerült előállni vele, és az államháztartási adatokból egész évben látszott, hogy a hiány egyre nagyobb.
Azt pedig csak hitelekből lehet fedezni, így amikor napnál világosabb, hogy az államnak tetemes kölcsönökre lesz szüksége,
hogy állni tudja a saját kiadásait, akkor a saját valutája veszteni
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 33 perckor,
lenyugszik
16 óra 43 perckor.
Az év 326. napja,
hátravan 39 nap.

IDŐJÁRÁS

Többnyire felhős
Hőmérséklet:
max.160C
min.80C

Ma CECÍLIA,
holnap KELEMEN,
KLEMENTINA napja.
KELEMEN:latin eredetű, jelentése: jámbor, szelíd.
KLEMENTINA: a Kelemen
női változata.
VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. november 21.

1 EUR

4,7808

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,3144

1,4317

203,6385

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
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Digitális orvoslás

A Szent Balázs Alapítvány Digitális orvoslás címmel szervez konferenciát a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi campusában november 22-24.
között. A konferencia akkreditált, kreditpontok igényelhetők.

Krón Ernő Pro Libro Senator díjat
kap

November 22-én, ma 11 órától a Maros Megyei Könyvtár
harmadik emeleti konferenciatermében átadják a Pro Libro
Senator érdemokleveleket. Az idén Ana-Maria Oltean
könyvtárost, Krón Ernő Istvánt, Marosvásárhely legendás
könyvkötőjét Pro Libro Senator, míg Cristian Moldovan tanulót Pro Libro Spe elismerésben részesítik. Laudációt
mondanak: Melania Suciu, Lázok Klára és Laura A. Stavila. Házigazda Monica Avram, a könyvtár igazgatója.

Nemzetközi természetfotó-kiállítás

November 22-én, ma 18 órakor nyílik meg a 11. Milvus
nemzetközi természetfotó-kiállítás a marosvásárhelyi várban lévő Régészeti és Történelmi Múzeumban. A tárlat a
megnyitó napjától december 10-ig látogatható keddtől
péntekig 9–16, szombaton és vasárnap 10–14 óra között.

Zenés dicsőítő nap

Az Új Kezdet Keresztény Közösség szervezésében zenés
dicsőítő napot tartanak november 23-án, szombaton 17
órától a Maros Művészegyüttes kövesdombi székhelyén.
Az együttléten fellép a magyarországi Dics-Suli csapat Lakatos Péter vezetésével. A belépés díjtalan.

25 éves a Philothea Klub

A marosvásárhelyi Philothea Klub idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A jubileum alkalmából hálaadó rendezvényt tartanak november 29-én, pénteken 17 órától a
Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály termében.
Az ünnepség áhítattal kezdődik, igét hirdet Lőrincz János
református lelkipásztor. Ezt követően köszöntőbeszédek
hangzanak el, majd 18 órától Értékközvetítés és nevelés
az iskolában címmel a Philothea Klub iskolai programjairól, illetve azok hatásairól zajlik kerekasztal-beszélgetés.
19 órától az elmúlt 25 év rövid bemutatására, az önkéntesek élménybeszámolóira kerül sor.

Zárva lesz az oroszpiac

A marosvásárhelyi Piac- és Ingatlankezelő Kft. a nagyközönség tudomására hozza, hogy december elsején a Hadsereg téri piac zárva tart.

Akadozik a postai szolgáltatás
Nyárádgálfalván

Nyárádgálfalvi olvasóink jelezték, hogy akadozik a községben a postai szolgáltatás. Kérdésünkre azt a választ
kaptuk a postahivataltól, hogy pihenőszabadság miatt a
posta csak hetente kétszer, kedden és pénteken kézbesíti
az újságot, ezért előfizetőink szíves elnézését, megértését
kérjük.

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, a Prücsök zenekar és az Öves együttes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ,
Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

A gázberendezések ellenőrzése kötelező!

Vannak dolgok, amelyek nem tűrnek halasztást,
hiszen ezzel életeket sodornának veszélybe. Ilyen
halaszthatatlan teendő a gázzal üzemelő készülékek ellenőrzése, amit ha nem végeznek el időben,
súlyosak lehetnek a következmények: gázrobbanás vagy szén-monoxid-mérgezés.

Éppen ezért bizonyosodjanak meg afelől, hogy a lakás fűtésére vagy a főzésre használt berendezések hibátlanok, ellenkező esetben gázszivárgást okozhatnak. A készülékeknek
megfelelően kell működniük, az égett gáz elvezetését a lakásból biztosítani kell.
A berendezések ellenőrzése a baleset megelőzésére szolgál, éppen ezért ez nem fakultatív, hanem kötelező. Ezt mindenkinek be kell tartania.
Az Energiaügyi Hatóság (ANRE) hatályos szabályozása
értelmében az ellenőrzéseket kötelező módon engedéllyel
rendelkező cégek végezhetik, szolgáltatói szerződés alapján.
A szolgáltatót a fogyasztónak kell kiválasztania az ANRE
által közölt céglistáról, amelyet a www.anre.ro honlapon
lehet megtekinteni.
A gázberendezés ellenőrzésekor a cég alkalmazottainak
rendelkezésére kell bocsátani azokat a dokumentumokat,
amelyekből kiderül, hogy az adott hőközpont, bojler, konvektor ellenőrzése határidőre történik. A működési engedélyt
az újonnan üzembe helyezett berendezések esetében kell bemutatni. A kéményekhez csatlakoztatott berendezések esetében igazolni kell, hogy a kéményeket az elmúlt 6
hónapban kitakarították. A nyílt lánggal üzemelő berendezések – például tömbházlakások konyhai aragázkályhái –
Fotó: Delgaz Grid
esetében biztosított kell legyen az égett gáz távozása.
Az ellenőrzés/revízió határidejére a gázszolgáltató emléNagyon fontos a berendezések tízévenkénti részletes revíziója, ami a kétévenkénti ellenőrzésnél komplexebb mű- keztet, de a fogyasztó kötelessége betartani azt – közölte
Adela Boţan a Delgaz Grid sajtóirodájából. (mezey)
velet.

Hétvégi sportműsor

LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 14. fordulójában, pénteken 14 órától: Szászrégeni Avântul –
Magyargáldi Industria.
A Maros megyei 4. liga elitcsoportjának 15. fordulójában, szombaton 11-től: Nyárádszereda – Ákosfalva, Radnót – Szováta, Nagysármás – Segesvár,
Mezőszengyel – Marosoroszfalu, Erdőszentgyörgy –
Nyárádtői Unirea, Nyárádtői Viitorul – Marosludas
(Dózsa György-i pálya), Kerelő – Marosvásárhelyi Atletic.
A 2. ligás futsalbajnokság II. csoportjának 8. fordulójában, szombaton 17 órai kezdettel, a ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi CSM – Kézdivásárhelyi
KSE.
A női 2. liga I. csoportjának 6. fordulójában, vasárnap 11-től: Atletic Club Onix 2010 – Marosvásárhelyi
Ladies; a Marosvásárhelyi CSM áll.
KÉZILABDA. A férfi A osztályos bajnokság C csoportjának 8. fordulójában helyi rangadót rendeznek Segesváron pénteken 18 órai kezdettel, a Radu Voina
csarnokban: a CSM a CNE-t fogadja.

RENDEZVÉNYEK

Kosaras bál Szászrégenben

November 23-án, szombaton este 7 órai kezdettel az
RMDSZ szászrégeni szervezete kosaras Katalin-bált szervez a Marion vendéglőben (Kerekerdő). A talpalávalót a
marosvásárhelyi Perfekt Trió együttes húzza. Helyeket a
0748-119-617-es telefonszámon vagy az RMDSZ-székházban foglalhatnak pénteken 9–15 óra között.

A labdarúgó 1. liga 17.
fordulójának televíziós
közvetítési rendje

November 22., péntek:

* 20.30 óra: Kolozsvári CFR – Chindia Târgovişte
November 23., szombat:

* 18.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – FC Voluntari

* 20.30 óra: Bukaresti FCSB – Gyurgyevói Astra
November 24., vasárnap:

* 13.30 óra: Academica Clinceni – Bukaresti Dinamo
* 16.30 óra: Medgyesi Gaz Metan – FC Botoşani

* 19.30 óra: CSU Craiova – Nagyszebeni Hermannstadt
November 25., hétfő:

* 20.30 óra: Konstancai Viitorul – Sepsiszentgyörgyi

Sepsi OSK

Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Te-

lekom Sport és a Look Sport/Plus.

a szabadság gondolata? Szeretne jobb munkakedvet?
Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre válaszol Seres József biológus, aki előadásában biológiai magyarázatokat és
tippeket is ad. Az értekezésre november 26-án, kedden 17
órakor kerül sor a Berek utca 1. szám alatt.

Időskorúak szilvesztere

A Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal, a nyugdíjasok
egyesületeivel közösen, idén két egymást követő napon is
megszervezi az időskorúak szilveszterét a víkendtelepi
vendégházban és a Mihai Eminescu Kulturális Központban, december 30-án és 31-én. A rendezvényen való
Vakációs emlékek
részvételt
a Romániai Nyugdíjasok Szövetségének Maros
November 27-én, szerdán délután 5 órakor a marosvásárhelyi volt Divatház épületében található Casoni galériában megyei kirendeltségénél, az I. emeleten és a Nyugdíjasok
Önsegélyező Pénztárának Bolyai utca 36. szám alatti
(Rózsák tere 58. szám) Casoni Ibolya Vakációs emlékek
székhelyén lehet bejelenteni, november 25-től kezdődően,
című festmény- és textilművészeti kiállítását nyitja meg.
naponta 10 és 13 óra között. Szükséges iratok: személyazonossági igazolvány és nyugdíjszelvény (eredeti és máA munkakedv növelése
solat). A részvételi díj: 15 lej. A rendezvény napján 15
a mindennapokban
órától a város negyedeiből különjáratok indulnak, amelyek
Jövő héten megrendezésre kerül A munkakedv növelése a a helyszínre szállítják a résztvevőket. Az esemény végén,
mindennapokban című, ingyenes előadás a Máltai Szere- 22 órakor a buszok visszaszállítják az embereket a lakótetszolgálat szervezésében. – Önt is nyugtalanítja a hétfői negyedekbe. Bővebb információk a 0265-268-330-as teleébredés? Főnöke hangja is ingerli? Az egyetlen motiváció fonszám 198-as, 174-es vagy 212-es mellékállomásán.
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Makkai Gergely bíróságon kéri a leváltására vonatkozó tanácsi
határozat érvénytelenítését

A tanácsot Peti András képviselheti a perben

A marosvásárhelyi tanács csütörtöki ülését azért
hívták össze, hogy elfogadják azt a határozattervezetet, amely szerint a tanácsosok a testületből választanak ki valakit, aki képviseli a tanácsot abban
a közigazgatási perben, amelyet Makkai Gergely leváltott alpolgármester indított azért, hogy a bíróság
érvénytelenítse a közgyűlés által elfogadott, a leváltására vonatkozó határozatot. A testület jelen
lévő képviselői egyhangúlag Peti Andrást szavazták
meg, aki hétfőig el kell készítse a válasziratot Makkai Gergely bírósági beadványára.

Antalfi Imola

Az első tárgyalást az ügyben december 2-án tartják a közigazgatási bíróságon. A tegnapi tanácsülésen a testület 16 tagja
volt jelen. A tanácsosok jóváhagyták az egyetlen napirendi
pontot, amely szerint közülük kineveznek valakit, aki képviseli a tanácsot a szóban forgó perben.
Kovács Lajos RMDSZ-képviselő Peti Andrást javasolta.
Radu Bălaş meglepetten közölte, hogy még nem vett részt
olyan tanácsülésen, amelyet „azonnal” hívtak össze. „Makkai
Gergely kétharmados többséggel történt leváltása után a volt
alpolgármester megtámadta a tanács határozatát a közigazgatási bíróságon. Makkai Gergely kinevezése annak idején politikai volt, a politikai pártok tárgyalásai nyomán történt, nem
pedig versenyvizsgával. Makkai Gergely a pereskedéssel nem
egyebet akar elérni, mint azt, hogy továbbra is tisztségben maradjon, és felvegye a fizetését. Ha a bíróság felfüggeszti a tanácsi határozatot, annak az lesz a következménye, hogy a per

lejártáig, de legalább a jövő évi önkormányzati választásokig
Makkai Gergely közpénzből továbbra is felveszi a fizetését,
és további iratokat ír alá” – jelentette ki Bălaş. Bakos Levente
ülésvezető felszólalásában elmondta, Peti Andrással (aki csütörtökön hiányzott a tanácsülésről) tárgyaltak, és Peti András
vállalja, hogy képviseli a tanácsot a Makkai Gergely által indított perben. A szavazáson mind a 16 jelen levő képviselő
megszavazta, hogy Peti András képviselje a testületet, és hétfőig készítse el a válasziratot a bíróságra. A szavazást követően Csiki Zsolt Makkai Gergely személyes háborújának
nevezte a pereskedést.
A Maros megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, Kovács
Mihály Levente lapunknak elmondta, Makkai Gergely gesztusa is egyértelműen bizonyítja, ami a tulajdonképpeni leváltásának oka volt, hogy a jelenlegi városvezetést szolgálta
alpolgármesterként. „Nem a magyar közösségnek volt alpolgármestere, hanem Dorin Floreának. Azon a tanácsülésen is,
amikor kétharmados többséggel megszavazták a leváltását,
minősíthetetlen módon támadta azokat a tanácsoskollégákat,
akiknek a támogató szavazatát várta volna, hogy ne váltsák
le. A későbbi kommunikációja során is rágalmazta és támadta
az RMDSZ-tanácsosokat. A Makkai Gergely által indított közigazgatási perben a tanács képviseletét Peti András fogja ellátni, őt jogi végzettsége miatt látjuk alkalmasnak erre.
Egyébként pedig az önkormányzat jogi igazgatóságának kellene gondoskodnia a válaszirat elkészítéséről a tanács nevében, azonban felmerül a gyanú, hogy a polgármesteri hivatal
szakapparátusa megpróbálja védeni Makkai Gergelyt a perben” – nyilatkozta Kovács Mihály Levente.

A PSD egyszerű indítványt tervez
a pénzügyminiszter ellen

Viorica Dăncilă, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke szerda este bejelentette, jövő héten egyszerű
indítványt terjesztenek a parlament elé Florin Cîţu
ellen, hogy a pénzügyminiszter adjon magyarázatot
a lej gyengülésére.

„Jövő hét elején egyszerű indítványt nyújtunk be a szenátusban Cîţu úr ellen, figyelembe véve az euró növekedését,
ami negatívan hat a románokra” – nyilatkozta egy telefonos
interjúban az Antena 3 hírcsatornának az exkormányfő.
Szerdán is történelmi mélységbe süllyedt a román deviza
az egységes európai fizetőeszközhöz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) által közölt referencia-árfolyam 4,7776
lej/euró volt az előző napi 4,7759 -es szint után. 0,04 százalékos a lej értékvesztése.
Legutóbb csütörtökön, november 14-én hágott történelmi
csúcsra az árfolyam – 4,7669 lej/euró –, pénteken pedig enyhe
csökkenésnek voltunk tanúi, a BNR-kurzus a múlt hét utolsó
napján 4,7667 lej/euró volt.
Az előző történelmi csúcsot január 25-én, a hírhedt
2018/114-es sürgősségi kormányrendelet elfogadása után két
héttel jegyezték, amikor a hivatalos árfolyam elérte a 4,7648
lej/eurót.
A román deviza különben két és fél hónapja, szeptemberben
kezdte meg lejtmenetét, azóta mintegy 5 banis a gyengülés.
A Román Nemzeti Bank azzal számol, hogy a román deviza

lassan alkalmazkodik a gazdaság állásához – nyilatkozta kedden a Mediafax hírügynökségnek Dan Suciu, a bukaresti jegybank szóvivője.
Cîţu: az indítványra viszem majd a minisztérium
és az ANAF összes igazgatóját
Florin Cîţu pénzügyminiszter csütörtökön bejelentette, a
szociáldemokraták (PSD) által bejelentett, ellene irányuló
egyszerű indítvány parlamenti vitájára magával viszi majd a
pénzügyminisztérium és az Országos Adóhatóság (ANAF)
összes igazgatóját, akik elődjével és Darius Vâlcovval dolgoztak. Facebook-bejegyzésében jelezte egyúttal, ilyenre még
nem volt példa, majd leszögezte: az eredmény „kellemetlen
lesz mind Dăncilă, mind pedig Teodorovici számára”.
Megjegyezte, az illető igazgatók hivatalos adatokat és dokumentumokat mutatnak majd be a honatyáknak, amelyek bizonyítják, hogy Viorica Dăncilă és Eugen Teodorovici
március óta tudta, hogy túl fogják lépni a hiánycélt, és ismertetik a költségvetés végrehajtását, mint ahogy az év végi becsléseket is.
„Az indítvány előtti sajtótájékoztatómon hagyom majd,
hogy az illető igazgatók ismertessék a valós adatokat a dokumentumokból. Meglátjuk majd, hogy ki hazudik az embereknek. Garantálom, hogy az eredmény kellemetlen lesz mind
Dăncilă, mind pedig Teodorovici számára” – zárta bejegyzését
Florin Cîţu. (Mediafax)

Adrian Zuckerman az Amerikai Egyesült Államok
új romániai nagykövete

Megszavazta szerdán az amerikai szenátus Adrian pontjából” – idézte Zuckermant a The Washington Times.
Adrian Zuckerman szakmáját tekintve ügyvéd. Tízéves
Zuckermant az Egyesült Államok romániai nagykövetének. Kinevezése 65 támogató és 30 ellenszava- volt, amikor Romániából az Amerikai Egyesült Államokba
zatot kapott – közölte honlapján az USA szenátusa. emigrált, folyékonyan beszél románul. Első egyetemi diplo-

Adrian Zuckermant június 20-án hallgatta meg a washingtoni szenátus külkapcsolatokkal foglalkozó bizottsága. Akkor
azt mondta, az USA érdekeinek Romániában való képviseletével szeretné meghálálni az amerikaiak vendégszeretetét.
„Ha jóváhagyják a kinevezésemet, állandó támogatást kívánok nyújtani a korrupció elleni küzdelemhez. A korrupció
elleni harc és az igazságügyi rendszer függetlensége alapvető
fontosságú Románia jóléte és hosszú távú biztonsága szem-

máját a Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) szerezte, majd a New York Law School jogi karát is elvégezte.
1984 óta tagja a New York-i ügyvédi kamarának.
Jelenleg partner a Seyfarth Shaw LLP nemzetközi jogi tanácsadó cégben. Korábban az Epstein Becker & Green New
York ingatlan- és vállalati ügyekért felelős alelnöke volt, azt
megelőzően pedig a Lowenstein Sandler ügyvédi iroda ingatlanügyekért felelős elnöke. (Agerpres)

November 27-ére írta ki a szavazást az új összetételű Európai Bizottság jóváhagyásáról az Európai Parlament (EP)
házbizottságaként működő, úgynevezett Elnökök Értekezlete,
miután csütörtökön értékelte, majd hivatalosan is lezárta a
meghallgatásokat. A testület az illetékes parlamenti szakbizottságok ajánlásainak megfelelően szabad utat engedett a
meghallgatott huszonhat biztosjelöltnek, s így jövő héten sor
kerülhet a strasbourgi plenáris ülésen a megerősítő voksolásra
a végleges összetételt tükröző listáról. Végül az EU-tagországok csúcsvezetőit tömörítő Európai Tanács nevezi ki minősített többséggel a bizottságot, de elemzők szerint ez pusztán
formalitásnak számít.
David Sassoli, az EP elnöke arról számolt be, hogy a képviselőtestület az elmúlt két hónap során eleget tett demokra-

tikus feladatainak, és alaposan megvizsgálta a jelöltek teljesítményét. Rámutatott, a meghallgatások időnként nehezek
voltak, ugyanakkor egyedülálló lehetőséget nyújtottak a képviselőknek, hogy meggyőződhessenek arról, hogy a biztosjelöltek készen állnak a rájuk bízott munka elvégzésére.
Az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottság november elsején lépett volna hivatalba, azonban ezt el kellett
halasztani. A cél most december elseje, ami annak ellenére is
tarthatónak tűnik, hogy a kiválásra készülő Egyesült Királyság
kormánya nem nevezte meg a jelöltjét, noha ez jogi kötelessége lenne.
A csúszás miatt Jean-Claude Juncker mostani elnök és a
biztosi testület jelenlegi tagjai maradtak a posztjukon ügyvivőként. (MTI)

Az EP jövő szerdán szavaz az új biztosi testületről
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Leváltották az ANOFM elnökét

Ludovic Orban miniszterelnök leváltotta szerdán
Gheorghiţa-Daniela Barbut az Országos Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség (ANOFM) államtitkári
rangú elnöki tisztségéből. A határozat megjelent a
Hivatalos Közlönyben. A kormányfő ugyanakkor
Marcel-Dumitru Miclăut, az ANOFM főtitkárát bízta
meg, hogy ügyvivő jelleggel lássa el az elnöki teendőket. (Agerpres)

Románia szerint
nincs válságban a NATO

Románia nem osztja azon aggodalmakat, hogy válságban lenne a NATO – jelentette ki Brüsszelben
Bogdan Aurescu külügyminiszter. „Románia véleménye szerint a szövetség jövőjével kapcsolatos bármilyen tervezési folyamatnak képesnek kell lennie
azonosítani a NATO belső problémáit és külső kihívásait, meg kell könnyítenie a szövetség alkalmazkodási képességét és mellőznie kell minden olyan –
amúgy mindenképpen téves – felfogást, hogy a szövetség válságban lenne. Egy ilyen folyamat – a
román külügyminiszter véleménye szerint – a NATO
stratégiai koncepciójának modernizálásához vezethet” – írja a külügy közleményében. (Agerpres)

Nincs szó az előkészítő
osztályok megszüntetéséről

Pillanatnyilag kizárt, hogy megszüntessék az előkészítő osztályokat – jelentette ki csütörtökön egy, a
speciális igényű gyerekekkel foglalkozó szakkonferencia megnyitóján Monica Anisie tanügyminiszter.
A tárcavezető nem tudta megmondani, hogy honnan
röppent fel ez a hír, de leszögezte: nem merül fel
ennek a lehetősége. Beszélt arról is, hogy tervei között szerepel az érettségi vizsga rendjének megváltoztatása olyan értelemben, hogy a szakiskolák
végzősei szaktantárgyat választhassanak a vizsga
utolsó próbájának. Javításra szorulna a képességvizsga is, de – mint mondta – év közben semmilyen
változtatást nem lehet eszközölni. Kifejtette: szükségesnek tartaná, hogy a tanórák utáni délutáni oktatást minden iskolába bevezessék, és ezt
összehangolják az iskolai étkeztetési programmal.
Elmondta azt is, hogy egyelőre nem lehet óraszámcsökkentésről beszélni, erre csak a kerettanterv kiigazítása után kerülhet sor. (Agerpres)

Donald Tusk lett az EPP elnöke

Donald Tusk volt lengyel miniszterelnököt, az Európai Tanács leköszönő elnökét választotta meg elnökének az Európai Néppárt (EPP) szerda esi tisztújító
kongresszusán, Zágrábban. A lengyel politikust 491
igen, 37 nem és 12 érvénytelen szavazat mellett választották meg a párt elnöki posztjára, ő volt az
egyetlen jelölt. Tusk Joseph Daul francia politikus
helyét vette át, aki 2013 óta töltötte be az EPP elnöki
tisztségét. Tusk azt ígérte, az EPP elnökeként harcolni fog a populizmust ellenző szavazók voksaiért.
(MTI)

Számla euróban

(Folytatás az 1. oldalról)
fog az értékéből. Mert a kölcsönök abból a pénzügyi világból jönnek, ahol az árfolyamokról a döntést meghozzák, és az ezt eldöntő bankárok profitot fognak termelni
a balekül kormányzott országok hibás gazdaságpolitikai
döntéseiből is.
Úgy tűnik, ez a botrány lesz az idénre az egyik ajándékunk a fehér szakállútól. Ám a gond ott van, hogy a
lej gyengülését előidézett problémákra még az angyal
hátizsákjában sem lesz megoldás. Mert ha valamilyen
gazdasági zseni a következő hetekben találna is varázslatos megoldást az államkassza problémáira, annak az
életbe ültetéséhez a törvényes hátteret is meg kellene változtatni, ehhez pedig a kormánynak nincs parlamenti támogatottsága. Ebből az ügyből ismét látszik, hogy
szarvashiba volt most kormányt buktatni, ha nincs erő
az elszabott gazdasági lépések kijavítására. Kellett volna
hagyni az előző kormányt, hogy egye meg, amit főzött
magának, és fizesse meg a gazdasági intézkedései politikai árát. A valódi euróban benyújtott számlát úgyis
mindig mi, az adófizetők törlesztjük.
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(Folytatás az 1. oldalról)
civil szervezetek akciócsoportja. A
csoport létrejöttének célja a Marosvásárhely területén működő, akkreditált szociális szolgáltatásokat
nyújtó 17 magánszolgáltató képviselete a helyi tanács, a polgármesteri hivatal és a szociális
igazgatóság előtt.
Az akciócsoport létrejöttének pillanatában a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal
–
a
Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságon keresztül – hónapokra viszszamenő adósságot halmozott fel a
városban tevékenykedő szociális
szolgáltatókkal szemben, emiatt
igen nehéz helyzetbe kerültek a hátrányos helyzetűeket, időseket, betegeket felkaroló szervezetek.
A megválasztott bizottság lépéseinek következtében a szociális
igazgatóság megígérte, hogy november 15-ig végrehajtja a szociális
szolgáltatások támogatására vonatkozó költségvetést.
– Ezúton tájékoztatjuk a kedvezményezetteket, a sajtót és a Marosvásárhelyi Helyi Tanács képviselőit,
hogy a Marosvásárhelyi Szociális
Igazgatóság és a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal megsértette
ezt a kötelezettségvállalást. A korábban felhalmozódott adósság részeként az októberre és novemberre
vonatkozó összegek a mai napig
nem kerültek kifizetésre, így a
34/1998. számú törvény alapján aláírt támogatási megállapodások nem
naprakészek.
Az Alpha Transilvană Alapítvány
a Marosvásárhelyi Polgármesteri

Hivatallal a Szociális Igazgatóságon keresztül kötött, szociális szolgáltatásokra vonatkozó egyéb
szerződéseinek esetében pedig a
2019-ben felhalmozott adósságoknak csak a 35 százalékát törlesztette
eddig a hivatal.
Ugyanakkor aggódva figyeljük,
hogy a súlyos fogyatékkal élő személyek juttatásainak kifizetése is
rendszerint 2-4 hetet késik. Szomorú és megalázó a juttatásra jogosult, több mint 750 súlyos
fogyatékkal élő ember számára ez a
várakozás, akik hónapról hónapra
várják, hogy a hivatal teljesítse a fizetési kötelezettségeit – áll a közleményben.
A szociális szolgáltatásokat
nyújtó civil szervezetek nem először kerülnek nehéz helyzetbe az
önkormányzat vagy az állam részéről késve érkező kifizetések miatt,
annak ellenére, hogy mindannyian
olyan feladatokat látnak el, amelyekről az állam kötelessége lenne
gondoskodni. Október végi sajtótájékoztatójukon elhangzott, hogy
Marosvásárhelyen a szociális szolgáltatások 77 százalékát civil szervezetek biztosítják, és ez az arány
az ellátottak számában is tükröződik: a rászorulók több mint hetven
százalékát a civil szervezetek látják
el.
Ludescher László, a Gyulafehérvári Caritas ágazati igazgatója, az
akciócsoport elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, a tiltakozás nyomán történt ugyan előrelépés, a
városháza átutalt néhány havi elmaradást, jelenleg az októberi összeg-

gel vannak elmaradva. Hozzátette,
a szociális szolgáltatók nem értik,
miért csak úgy tudják elérni, hogy a
polgármesteri hivatal kifizesse
nekik a szerződésben vállalt összegeket, hogy a sajtóban adnak hangot elégedetlenségüknek vagy
tiltakozni kezdenek. Ugyanakkor
van néhány szervezet, amelyeknek
kiszerződött szolgáltatások fejében
jelentősebb értékű támogatásokat
nem fizet ki hónapokig az önkormányzat, és ezek a szervezetek még
jobban ki vannak szolgáltatva a várostól érkező finanszírozásnak. A
másik nagy gond, hogy a súlyos fogyatékkal élők juttatásait is folyamatosan többhetes késéssel fizetik
ki, az ágazati igazgató szerint úgy,
ahogy a hivatal munkatársai időben
megkapják a bérüket, úgy a sérülteket sem lenne szabad kitenni annak,
hogy hetekig várjanak az őket megillető juttatásokra. Kérdésünkre Ludescher László rámutatott, a
sajtóvisszhangot követően rövid
időn belül kezdték átutalni a szervezeteknek az elmaradást, holott azelőtt az anyagi források hiányával
magyarázták a késést, ugyanakkor
amikor a tiltakozó szervezetek képviselői hangot adtak elégedetlenségüknek a városi tanács ülésén, a
képviselők arról biztosították őket,
hogy erre a célra van elkülönítve
pénz a költségvetésben.
Ludescher László hozzátette, a
Caritas több megyében mintegy
ötven önkormányzattal dolgozik
együtt, viszont egyik esetében sem
kell ilyen mértékű kifizetési késéssel szembesülniük.

A november 7-i soron kívüli
tanácsülésen az RMDSZ és a
PNL frakciók bojkottja miatt
nem volt vita a költségvetés
kiigazításáról, ellenben szó
esett arról, hogy az 1989-es
decemberi forradalmárok emlékművét Marosvásárhelyen
fel kellene újítani. A polgármesteri hivatal hajlandó erre,
de rövid az idő a kivitelezésre
– hangzott el.

radalmárok képviselőjeként, aki
csalódottan állapította meg, hogy a
közgyűlési képviselők nem jöttek
el, nehezményezte, hogy a tanácsosok „játszanak a közösség problémáival”. Hangsúlyozta, 30 évvel
ezelőtt, 1989 decemberében a forradalmárok áldozatot hoztak, erről
idén is megemlékeznek Marosvásárhelyen, a forradalmárok fából
készült emlékművénél. Csakhogy
az emlékmű elhanyagolt, az évek
során ugyan több alkalommal is javították, de még mindig nem „megfelelő”. Harminc évvel a forradalom
után sem sikerült elérni, hogy méltó
emlékmű készüljön a forradalmároknak a városközpontban, a Győzelem téren. Erre szükség lenne,
amiről a tanácsnak kellene döntenie, és pénzt elkülönítenie rá. Radu
Bălaş elmondta, közterületről lévén
szó, az engedélyezés elhúzódik, és
nem lenne elég idő ahhoz, hogy
decemberig egy teljesen új emlékművet építsenek a régi helyébe, de
hangsúlyozta, ha egy ilyen tervezet
kerül a testület elé (az elmúlt években ez nem történt meg – jegyezte
meg), támogatni fogja. Claudiu

Maior szerint megoldható lenne az
emlékmű felújítása, hiszen ideiglenesen is lehetne engedélyezni a tér
kialakítását, ehhez nem kell sok idő,
majd pedig utólag ki lehet bocsátani
a végleges engedélyt.
A December 21. Marosvásárhely
Mártír Város Egyesület elnöke,
Hamar Alpár Benjámin megkeresésünkre elmondta, az egyesület valóban egy új emlékművet szeretne a
meglévő helyett, de az idő túl rövid
ahhoz, hogy a forradalom 30. évfordulója alkalmából sorra kerülő
megemlékezésig ez megtörténjen.
Azzal nem ért egyet, hogy ideiglenesen végezzenek átalakítást az emlékmű körül. „Tanácsi határozattal,
a költségvetésben elkülönített öszszegből kell új, időtálló, a jelenlegi
formát megtartó emlékművet építeni. Nem ideiglenesen, hanem véglegesen. Reméljük, a jövő évben ez
megvalósulhat” – tette hozzá.
Hamar Alpár Benjámin csütörtökön délután a közösségi médiában
jelezte, hogy a forradalmárok emlékművéről valakik eltávolították a
V betűt, ami a győzelmet (victorie)
szimbolizálta.

A forradalmárok emlékművének felújítását
kérik Marosvásárhelyen

Antalfi Imola
A tanácsülést – mint ahogy korábbi tudósításunkban írtuk – leginkább közmeghallgatásnak lehet
nevezni, hiszen csupán néhány tanácsos (Moldovan Călin, Miculi
Vasile és Matei Dumitru, Radu
Bălaş), a polgármesteri hivatal részéről Sergiu Papuc alpolgármester
és Claudiu Maior, a polgármester
személyes tanácsadója jelent meg,
akikre a részt vevő tulajdonosi társulások, nyugdíjasok szervezetei és
a forradalmárok képviselői kérdések, panaszok özönét zúdították. A
„kötetlen beszélgetésen” felszólalt
mások mellett Ganea Viorel a for-
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Tisztelt romániai magyarok!

Minden eddigi intézkedésemmel hozzájárultam hazánk fejlődéséhez és
mindannyiunk jólétének biztosítására törekedtem. Az ország gazdasága növekedett, valamennyien részesülhettek a bérek és nyugdíjak emelésében.

2017 elejétől 54%-kal nőttek a fizetések
és 47%-kal a nyugdíjak

Hiszek abban a Romániában, ahol minden állampolgár, nemzetiségtől, kortól, nemtől és vallástól függetlenül társadalmunk értékes tagja és senkit nem
hagyunk hátra.
Kérem Önöket, november 24-én szavazzanak. Szavazzanak rám, szavazzanak az egyenlő jogokkal rendelkező állampolgárok országára!
Barátsággal,
Viorica Dăncilă

Meghosszabbított program
a lakosság-nyilvántartó hivatalnál

(Fizetett politikai hirdetés)

Annak érdekében, hogy a hétvégi államelnök-választáson
bárki élhessen választói jogával, a Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó
Hivatal
ügyfélfogadását is módosították, így szombaton és vasárnap is fogadják az ügyfeleket.

A személyazonosító okmányok
kibocsátásával kapcsolatos kérelmek gyors és hatékony elbírálása
érdekében a következő program
szerint fogadják az ügyfeleket:
– november 23-án, szombaton
8–16 óra között
– november 24-én, vasárnap 7–
21 óra között
A kérelmek elbírálása sürgősségi
úton történik. Elsőbbséget élveznek a következő okok miatt igényelt személyazonossági kérelmek:
– lejárt az érvényesség, elveszítették, ellopták, megsemmisült
vagy megrongálódott a személyazonossági igazolvány;
– megváltozott a lakcím;
– a tulajdonos nevének vagy
szülei nevének, a születési helyének vagy idejének módosulása;

– olyan személyazonossági cseréje, amilyent már nem bocsátanak
ki, de még érvényes;
– a települések és utcák besorolásának vagy nevének megváltozása, az ingatlanok számozásának
módosulása, települések vagy
utcák létrejötte;
– új személyi szám;
Az ideiglenes személyazonossági igazolványt a következő esetekben bocsátják ki:
– amikor az igénylő nem birtokolja a személyazonossági igazolvány kibocsátásához szükséges
összes dokumentumot;
– a külföldi lakcímmel rendelkező, de ideiglenesen Romániában
tartózkodó román állampolgároknak.
A 2005. évi 97-es sürgősségi
kormányrendelet értelmében legtöbb 180 nappal a személyazonossági érvényességének lejárta előtt,
de nem kevesebb mint 15 nappal
előtte lehet újat igényelni. A törvényes előírások be nem tartása kihágásnak minősül, és 40–80 lejes
bírságot róhatnak ki. (sz.)
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A kényszermunka emléknapjára

A 80. esztendejét töltő dr. Pál Antal Sándor akadémikusnak

Magyarország Országgyűlése
hét éve úgy határozott, hogy
november 25-e legyen a
Szovjetunióba hurcolt magyar
politikai rabok és kényszermunkások emléknapja, mert
1953-ban ezen a napon 1500
politikai elítélt érkezhetett
haza a Szovjetunióból.

Dr. Ábrám Zoltán

(Folytatás múlt pénteki
lapszámunkból)
A kommunista diktatúra romániai
munkatáborai
A Romániai Kommunista Diktatúrát Elemző Elnöki Bizottság
(CPADCR) vizsgálódásai nyomán
megállapítást nyert, hogy mintegy
kétmillió személyt hurcolt meg a
kommunista diktatúra 1945- 1989
között (15), beleértve a súlyos börtönévekre ítéltek mellett a deportáltakat,
kitelepítetteket,
kényszerlakhelyeseket és más, szabadságuktól megfosztott és üldözött
személyeket. A fentebb említettek
alapján az első átfogóbb kényszerintézkedés a német ajkú román állampolgárok ellen irányult, akiket a
Szovjetunióba deportáltak a szovjet
katonai parancsnokság utasítására
(10).
A Groza-kormány hatalomra kerülésével, 1945 márciusától kezdődően
rövid
idő
alatt
a
Belügyminisztérium közel százezer
személyt tartóztatott le. Bűnük az
volt, hogy az előző rendszer vezetői
vagy kiszolgálói személyzetéhez
tartoztak, különböző tisztségeket
töltöttek be. Amúgy az „adminisztratív intézkedések” olyan személyekre vonatkoztak, akik a
kommunista rendszer számára nemkívánatosnak minősültek. A letar-

Ferencvárosi emlékhely

tóztatási intézkedéseket, a megindokolt bírósági ítélet nélküli törvénykezést, majd az internáló- és
munkatáborokba való irányítást,
kényszerlakhelyre való áttelepítést
a minisztertanács és a nemzetgyűlés
különböző – amúgy homályosan
körülírt – határozataira és rendelkezéseire hivatkozva hozták meg. A
Belügyminisztérium teljhatalmat
kapott a végrehajtásukra, ami fokozta az embertelen bánásmód lehetőségét (16).
A román kommunista börtönvilágban a jogfosztottak, az ártatlanul
elítéltek összesen 250 fogvatartási
helyre kerülhettek. Közülük 44 fogház, 61 vizsgáló- és gyűjtőhelyszín,
72 kényszermunkatábor, 63 kitelepítési, deportálási központ és kényszerlakhely, 10 pedig pszichiátriai

központ volt (17). A világháború
után a Romániában létező börtönrendszer és annak befogadóképessége nagyon rövid idő alatt
háromszorosára-négyszeresére
bővül. Ebben a bővítésben és átszervezésben a szovjet mintájú fogvatartási
rendszer
szolgált
követendő mintául a romániai kommunista hatalom számára. 19471964
között,
Gheorghe
Gheorghiu-Dej hatalomgyakorlásának idején három csoportba sorolható
büntetésvégrehajtási
intézmény működött az ország
egész területén szétszórva: vizsgáló
és gyűjtő jellegű intézmények, átmenő vagy rendező büntetésvégrehajtási helyszínek, valamint végső
állomások, ahol valójában letöltötték büntetésüket a politikai elítéltek,

vagy ahonnan amnesztiával szabadultak a kiszabott idő letelte előtt.
Külső nyomásra ugyanis 1964-re
minden kényszerintézkedés terén
teljes amnesztiát hirdettek (18).
A kommunizmus romániai győzelmét, az államosítást és a kollektivizálás megkezdését követően az
1949-1953 évek romániai börtönrendszere rendkívül szigorúnak bizonyult,
a
szovjet
példát
előszeretettel követte. Sztálin halála
és a kommunista pártban zajló
belső harcok a börtönökben és a
munkatáborokban a fogvatartási
körülmények valamelyes javulását
hozták. Néhány év múlva azonban
az ötvenhatos magyar forradalom
és szabadságharc kimenetele jelentős hatással volt a romániai börtönviszonyokra.
A
budapesti
események hatására különböző indokokkal a volt fogvatartottak
közül sokakat újra letartóztattak,
majd az ellenforradalomnak titulált
forradalom kegyetlen leverését követően, 1958-ban Gheorghiu-Dej
rendszerének sikerült elérnie, hogy
a szovjet csapatokat kivonják az országból. Ekkor a román kommunista hatalom megerősítve érezte a
rendszer hazai elfogadottságát, és a
viszonylagos enyhülési időszakot
követő szigorú intézkedései következtében rohamosan megnövekedett a politikai elítéltek száma. Az
1958-1959-es letartóztatási hullám
olyan helyzetet eredményezett,
amely visszatérést jelentett, és a
rendszer szigorú belső megtorlása
jellemezte. Innen kezdve, az ötvenes évek végétől azonban nem a határtalan szovjet barátság, hanem a
kialakuló hintapolitika szellemében
éppenséggel gyakorta a viszonylagos szovjetellenesség felkarolása
jellemezte a román politikát, amely
az egyeduralkodó kommunista párt
hatalmának a legitimitását a román
nemzeti érdekek hangsúlyozásával,
a nacionalista érzelmek szításával
biztosította (16, 17).

5

Függetlenül attól, hogy milyen
változások történtek 1948-1964 között a büntetés-végrehajtás terén, a
kommunista rendszer számára a börtönrendszer a politikai ellenfelek
lassú, de biztos szellemi és testi
megsemmisítő helyévé alakult, amit
teljes elszigeteléssel, embertelen
életkörülményekkel, éhezéssel, hiányos orvosi ellátással, valamint az
állandó felügyelettel valósítottak meg.
A zárt rendszerű munkatelepeken, a
kényszermunkatáborokban a börtönélettel azonos szigorú intézkedések
voltak érvényben. A fogvatartottak
minden jogát, például a csomaghoz és
levelezéshez való jogot, a Belügyminisztérium által kiadott határozatok
szabályozták (19).
A romániai kommunista börtönrendszer részét képezték a zárt
rendszerű munkatelepek és kolóniák is. A leginkább említésre méltó
zárt munkatelepek a különböző jelentős szocialista beruházásokhoz
kapcsolódtak: Konstanca, Midia,
Capul Midia, Peninsula, Castelu,
Culmea, Cernavodă, vagy éppenséggel Poarta Albă, a Duna – Fekete-tenger csatorna irányító
központja. A megsemmisítő munkatáborok sorát gyarapították azok
a börtönök is, amelyek bányákat
vagy építőtelepeket szolgáltak ki,
mint például: Brád, Felsőbánya,
Kapnikbánya, Miszbánya, OnyestBorzeşti, Zalatna, a békási vízi
erőmű (20).
Az „adminisztratív internáltak”
részére létrehozott kényszermunkatáborok rendszerben különös szereppel bírt a Duna-csatorna
táborvilága, amelyet a Sztálin halála utáni moszkvai látogatásán a
román pártdelegációnak Hruscsov
nyíltan bírált, szégyenteljes beruházásnak titulálta. Ennek hatására
1953 nyarán kormányrendeletben
mondták ki a munkálatok leállítását. Két évtizeddel később, 1973ban azonban az új párttitkár más
körülmények között rendelte el a
csatorna munkálatainak a folytatását, és ezúttal már mellőznie kellett
az ötvenes években még igen nagyszámú politikai elítélteket. A nem
hivatalos kényszermunkára fogott
emberek sokasága szenvedett a
grandomán tervek megvalósítása
érdekében, ám az 1984-ben átadott
Duna–Fekete-tenger-csatorna
egyáltalán nem váltotta be a reményeket, hasznossága azóta sem igazolódott be (17).
A politikai elítéltek, a kommunista egyeduralom útjában állók
egy részét a Duna-delta, a Brăilasziget és környéke munkatáboraiba
küldte az embertelen államhatalom.
Periprava, Grind, Salcia, Giurgeni,
Stoeneşti (20) és még sorolhatnánk
a kényszermunkára berendezkedő
települések nevét. Megannyi kegyetlenkedés és embertelenség számos helyszíne (21, 22).
(A zárójelbe tett számokkal jelölt
lábjegyzetek a sorozat utolsó részében olvashatók.)
Megjelenés helye: Székely századok, Mentor Könyvek Kiadó, Marosvásárhely, 2019
(Folytatjuk)
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A természet kalendáriuma (CCCLXXXV.)

Kiss Székely Zoltán

(…) Mintha az esztendő minden jaja
ködös kavernáidba sűrűsülne,
te, évszakoknak sepulcretuma!
Halottigéző, rom-tájaidon
borzongva járok föl-le, föl-le.

A lombzúgásra, mondd, emlékszel-e?
Ó, hol van a türkiz-visszfényű sátor,
színes gyümölcsök kandi ékszere (…)

– írja JékelyZoltánNovember dicséretében 1947-ben –

Már átitattad minden idegem,
s mintha az őskori növényi létre
emlékezném, úgy vacog a szívem,
ha öldöklő szeled cibálni kezd;
s testvérként nézek minden falevélre.

22-e Cecília, régiesen Cicelle napja. Az ókeresztény szűz
230 körül szenvedett mártírhalált. Legendája – írja Bálint
SándorÜnnepi kalendáriumában – mára elvesztette egyházias jellegét, s beleépült a táj archaikus népi kozmogóniájába.
Miszerint Cicölle a Holdban táncol, Dávid király meg hegedül neki. Amikor a hold megújul, megújul Cicölle is. Nem jó
azonban a holdba belenézni, mert ha valaki akkor néz bele,
amikor a hegedű húrja elpattan, megvakul. Holdfogyta, vagyis utolsó negyed idején Cicella takarja el szoknyájával a
holdat.

sára, első strófája Krisztusnak a teremtésben való részvételét magasztalja: minden benne, általa és érte lett teremtve.
Misztikus magyarázat Jézus uralmának
titkáról.
24-én, 200 éve, 1819-ben indult el útjára Nagyenyedről KőrösiCsomaSándor.
November
28-án
a
Vöröstoronyi-szorosnál lépte át szülőföldje határait. Így írt egyik levelében:
„Elhatároztam, hogy elhagyom hazámat, s Keletre jövök, s ahogy csak lehet,
biztosítván mindennapi kenyeremet,
egész életemet oly tudományoknak szentelem, melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak általában,
és különös világot vethetnek bizonyos,
még homályban lévő adatokra nemzetem
történetében.”
25-e Katalin napja. A katicabogár
neve is innen ered.
Katalinka, szállj el, szállj el!
Jönnek a törökök;
Sós kútba vetnek,
Onnan is kivesznek;
Malom alá tesznek,
Onnan is kivesznek;
Tüzes piszkafával
Kemencébe tesznek;
Onnan is kivesznek,
A katlanba tesznek.

Lomb ing, mint beteg táncoslány, aki holtan hull ki a táncból

kigyúltak a város lámpái alatta, nem látta őket
sem nagyobbnak, sem közelebbnek a csillagoknál,
(…) de ha megjön a füttyös,

korbácsos korhely, a szél, s ha kegyetlen a távolodó nap
kéjes mosollyal nézi, hogy sápadnak érte öngyilkos
bánatban elhagyott szeretői, a lombok ingnak,
mint beteg táncoslány aki holtan hull ki a táncból:

akkor a hírnök föláll, veszi botját, s megindul a népes
völgyek felé mint akit nagy hír kerget le hegyéről
Bizony ritkán látni novemberben katicabogarat, jobbára
és ha kérdik a hírt, nem bír mást mondani: ősz van!
elbújtak már. S ha mégis előcsalogatja őket kósza napsugár,
nagy hírként kiáltja amit mindenki tud: ősz van!
akkor bizony vissza kell riasztani őket téli búvhelyükre. Az
állatriasztó gyerekmondóka a maga naivitásával Katalin jel– írja az 1883-ban, szintén e napon született Babits
képeit használja: kínzó szomjúság, korona, (malom)kerék,
tűzgyűrű, asztrolábium (csillagóra). Alexandriai Szent Ka- Mihály Mint különös hírmondó… című versében –
talin vértanú a középkor legtiszteltebb, legnépszerűbb női
szentje. Görög eredetű nevének jelentése: tiszta, szeplőtelen.
(…) én csak az őszre
A teteméből folyó olaj pedig arra utal, hogy a mediterránenézek, az őszt érzem, mint bölcs növények és jámbor
Hervadáskor. Veszem a szót az 1877-ben e napon született umban november az olajfaszüret és az olajütés kezdete mindállatok, érzem, a föld hogy fordul az égnek aléltabb
AdyEndrétől.
máig.
tájaira, s lankad lélekzete, mint szeretőké –
(…) Mintha ott a kertben lennék…
megáll a kancsók karján mind a bor
óh szent Ritmus, örök szerelem nagy ritmusa, évek
Száll a levél, száll az emlék,
s az Isten háza lassanként kihal
ritmusa, Isten versének ritmusa – mily kicsi minden
Szálló levél, szálló emlék
a rezge fényben árva asztalok
emberi történés! a tél puha lépteit hallom,
Körülrepdes csendesen...
Haragva-Fájó Szöllőfürt-szemek
s a béna napnak alkonyán a Tál
jő a fehér tigris, majd elnyújtózik a tájon,
November 23-án a Skorpióból a Nyilas (Sagittarius) hahusába-lusta porcelán-hasán: Halott Galamb
csattogtatja fogát, harap, aztán fölszedi lomha
vába lépünk. A hónap névadója Kheirón. A görög mitológia
halott vagyok
tagjait s megy, hulló szőrétől foltos a rétség,
nemes és bölcs kentaurját – Aszklépiosz, Aktaión, Akhilleusz
…és jő az Est… a fázó tollamon,
megy s eltűnik az új tavasz illatos dzsungelében.
nevelőjét – Zeusz emelte az égre. Az állatövi csillagkép nyia túlvilági hold világa ráng,
lazó kentaurt mintáz Mezopotámiában, Hellászban, Egyiphogy enyhe csendbe hajló mellemen zizegve sír a szürkülő
November 27-én, 1869-ben született Aradon BaloghLótomban, és hellenisztikus hatásra az arab, hindu Fehér
ránt építész, tanár. Ő tervezte többek között az Óbudai Gázcsillagtérképeken is.
–. (Örök zenén zokog tán így a Hang. –
művek lakótelepét. Eme alkotásában is magyaros elemek
Az advent első vasárnapját megelőző vasárnapon, most 24–. s a Kósza-lélek Isten Szellemén). –
jelentkeztek. 1902-től 1926-ig az Iparművészeti Iskola tanára.
én, köszönti a katolikus egyház Krisztus király ünnepét. Megmert künn az Éj! és semmi Más…
A komédiásnő című egyfelvonásos vígjátékát 1895-ben Poünneplése viszonylag új keletű, XI. Piusz pápa rendelte el a
megemlékezést 1925-ben. A gondolat maga nagyon régi. Pál
Őszutói látomás. Az 1921-ben e napon született Pilinszky zsonyban és Budán adták elő.
Mai sétánkat WeöresSándor Valse tristejének dallamára
egy őskeresztény himnuszt idéz a kolosszei hívek bátorítá- János látomása mintha csak Katalinról szólna.
26-án, 1862-ben született Stein Aurél, fejezem be –
Belső-Ázsia világhírű kutatója. Bár életének
Hűvös és öreg az este.
nagyobb részét brit alattvalóként, főleg Indiában töltötte, élete végéig magyarnak vallotta
Remeg a venyige teste.
magát. 1899 májusában Dardzsilingben felElhull a szüreti ének.
kereste nagy elődje sírját, és minden expedíKuckóba bújnak a vének.
ciójára magával vitte Arany János
(…)
költeményeit. Utolsó expedíciójának küszöElhull a nyári ének,
bén, Afganisztánban hunyt el. Végrendeletéelbújnak már a vének,
ben hatalmas könyvtárát a Magyar
hűvös az árny, az este,
Tudományos Akadémiára hagyta.
csörög a cserje teste.
(…) nem gyakori jelenség-e a fölfedezések
(…)
történetében, hogy a valóság egy álomnak köMindegy, hogy rég, vagy nem-rég,
nem marad semmi emlék,
szönheti fölbukkanását? – kérdezte Kőrösi
az ember szíve vásik,
Csoma Sándor kapcsán Stein Aurél, mint küegyik nyár, mint a másik.
lönös hírmondó, miután a feltételezett és
kiszáradt őshaza mélyén megtalálta az első
Megcsörren a cserje kontya.
nyomtatott könyvet.
Kolompol az ősz kolompja.
A dér a kökényt megeste.
Mint különös hírmondó, ki nem tud semmi
Hűvös és öreg az este.
újságot
mert nyáron át messze a hegytetején ült s
Maradok kiváló tisztelettel.
ha este
Kelt 2019. novemberben, három nappal újhold előtt
Kolompol az ősz kolompja
Hervadáskor, pusztuláskor,
Novemberi dérhulláskor
Tinálatok, lent a kertben
Ránk hullott a falevél.
Az öreg fa hervadt lombja
Mintha nékünk szólott volna,
Mintha minket intett volna:
Vigyázzatok, jön a tél!

Híres erdélyi magyarok
(1000–1990)

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tették naggyá Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállaltak az egyetemes magyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 10001990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

Összeállította: Kuti Márta

RÁCZ KISS JÁNOS (Arad, 1919. nov. 20. – Bp., 1986.
júl. 23.): hegedűművész. Zenei tanulmányait Aradon kezdte,

majd a bp.-i Zeneművészeti Főiskolán folytatta Rados Dezső
és Országh Tivadar (hegedű), Bartók Béla (zongora), Kodály
Zoltán (népzene) és Szabolcsi Bence (zenetörténet) profeszszoroknál. Több szólóhangversenye volt a Zeneakadémia
nagytermében, de egyaránt muzsikált jazz-zenekarok szólistájaként s mint népi zenekarok vezetője. Külföldön is vendégszerepelt szólistaként és zenekarral (az NSZK-ban,
Ausztriában, Hollandiában, Franciao.-ban, Belgiumban, az
NDK-ban, Lengyelo.-ban, Csehszlovákiában). Számos zeneművet – elsősorban előadási darabokat – átírt hegedűre. Kitűnt improvizatív készségével.
FÖLDVÁRY KÁROLY (Gyergyószentmiklós, 1809. nov.
26. – Cegléd, 1883. dec. 14.): honvéd ezredes, az 1848-49-i
szabadságharc vitézségével kitűnt tisztje. ~ Sándor testvére.
Székely származású. Harcolt a tápióbicskei, isaszegi, váci,

nagysarlói, vácrétsági és debreceni csatákban. A szabadságharc leverése után halálra, majd 18 évi fogságra ítélték, 1850ben kegyelmet kapott, 1862-ben Itáliába ment, és az olaszo.-i
magyar légió parancsnoka lett. A kiegyezés megkötése után
hazatért Mo.-ra.
FÖLDVÁRY SÁNDOR (Gyergyószentmiklós, 1809.
nov. 26. – Pest, 1868. júl. 29.): honvéd ezredes, a 48-as
szabadságharc egyik vitéz tisztje. ~ Károly testvére. Székely szülőktől származott. Még fiatalon katonai szolgálatba lépett s 1845-ig az osztrák hadseregben szolgált.
1848-ban szegedi nemzetőrségi őrnagy. Számos csatában
tüntette ki magát, így különösen Perczel Mór alatt a Délvidéken. A szabadságharc bukása után külföldre menekült.
1861-ben tért haza. Utóbb Bélapátfalván kőedénygyárat
alapított.

2019.november22.,péntek __________________________________________ SZÍNESVILÁG _______________________________________________ NÉPÚJSÁG

Főhajtás a 30 éve halott Bözödi György történész munkássága előtt

Bözödi György (1913–1989. nov. 25.)
szociográfus, író, történész, költő. A
Székely bánja c. szociográfiai munkájáért 1939-ben Budapesten Baumgarten-díjat kapott. Ismertebb regényei:
Romlás I-II, Nyugtalan pásztorok. Jelentősebb történelmi munkái: Erdély
szabadságharca (1945), Gábor Áron
1848-49-es tevékenységéről szóló tanulmányai. Költeményeinek egy része
1979-ben jelent meg a Nap és árnyék
c. verseskötetben.

Komán János

Mítosz és valóság. Bözödi György Gábor
Áron-képe. Ezzel a címmel tartott előadást
dr. Süli Attila hadtörténész, a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa október 26-án a marosvásárhelyi kövesdombi
unitárius egyházközség Bözödi György termében. Akárcsak az előadó, én is átnéztem
Bözödi György hagyatékának1 jelentős részét, többek között a Gábor Áronra, Bodor
Ferencre, a bodvaji (magyarhermányi) öntödére és a csíkszentdomokosi (balánbányai)
rézbányára, valamint a csíkmadarasi lőporgyárra vonatkozó iratokat. Ezeket másoltam
le, mentettem adathordozóra. Nem hagyhattam figyelmen kívül két olyan kiadatlan kéziratát, könyvét sem, melyek a székelyföldi
1848-1849-es eseményeket tárgyalják. Megállapítható, hogy Bözödi György hatalmas levéltári forrást gyűjtött össze, de jelentős
részét nem dolgozta föl, nem építette be tanulmányaiba. Azt is észrevettem, hogy a szabadságharcról szóló könyveiben olyan
részek, mondatok is szerepelnek, melyeknek
igazoló iratai nem találhatók meg a gyűjteményében. Például a következő idézet, melylyel a történészek által kevésbé kiemelt,
szinte mellőzött kézdivásárhelyi Turóczi
Mózes szerepét az ágyúöntésben sokkal jelentősebbként értékeli, mint más történészek.
„(…) A golyókat is Turóczi maga öntötte
ágyúihoz. Nagy segítségére volt a fülei gyárból( helyesen: bodvaji) az ő műhelyébe áthelyezett, és az ágyúöntésben már begyakorolt
vasgyári mintázó, valamint Scheidenberg
Nándor hadi mérnök.”2 Fontos kiemelnem azt
is, hogy a fenti idézetben szereplő bodvaji vasgyári mintázó és a hadi mérnök nevét a székelyföldi ágyúöntéssel kapcsolatos könyvek
nem ismerik. Ezzel az idézettel és megjegyzéssel azt föltételezem, hogy Bözödi levéltári
gyűjteményének egy része máshol lehet, vagy
a szekuritaté által elkobozott skatulyák őrzik
valahol, ha nem semmisítették meg.
Gábor Áron irányító, útmutató, szervező,
igazgató, önfeláldozó személyként tűnik ki a
levéltári iratokból. Így jelenik meg Bözödi
írásaiban is, de Gábor Áront nem ágyúöntőként, hanem egy olyan személyként ismerjük
meg, aki másokkal öntette az ágyúcsöveket.
Felszerelésüket, a kerekes-, asztalosmunkát,
amikor Kézdivásárhelyen tartózkodott, ő végezte, de az ágyúöntés hőskorában, 1849 április-májusában, a közel másfél hónapig tartó
kolozsvári – nagyváradi – debreceni és a
többi ide-oda utazásai idején ezt a munkát is
mások végezték.
Úgy tudjuk, hogy napjainkig Bözödi
György, a történész írta a legkimerítőbb tanulmányt Gábor Áron szerepéről a székely
ágyúk öntésében, viszont van olyan történész, aki még mindig egy romantikus, valótlan álláspontot képvisel mind az első három
bodvaji vas ágyúcső, mind a kézdivásárhelyi
bronz ágyúcsövek öntéséről. Ezzel szemben
egy hiteles valóságot képviselt Bözödi, amikor élete alkonyán, a Gálfalvi Györggyel készített interjúban, többek között, a
következőket válaszolta az alábbi kérdésre:
– A Gábor Áron-regényeddel hogy állasz?
– Állok. Alig valamivel többet írtam meg
belőle, mint amennyi az Igaz Szó 1969 márciusi számában megjelent. Tovább kutattam
Gábor Áron után, s olyan adatokra bukkantam, melyek egészen más színben mutatják,
mint ahogy a köztudatban él. Idevágó dolgozataimban ezeknek az adatoknak csak egy töredékét közöltem. (…) az ágyúöntéshez
elsősorban a balánbányai ércet használták fel;
a rakétagyártásban és a lyukas öntésben
Gábor Áronnak nem volt akkora szerepe,

mint ahogy eddig vélték. Az én Gábor Áronképem lényegében nem sérti a nimbuszát, de
vaskosabb, mint az a romantikus alak, akinek
ábrázolták. Az alapvető dilemmám pedig az
a regénnyel kapcsolatban, hogy ha én megírom a meredek valóságot, akkor azt az olvasók a regényíró fantazmagóriájának fogják
tartani, a köztudatba rögződött eszményített
képet pedig továbbra is valóságnak. A legjobb lenne közös borító alatt kiadni egy, a tárgyilagos kutatásra alapozott pontos
tanulmányt és regényt, melyben felhasználnám azokat az érdekes és a kor hangulatát érzékeltető
apróságokat,
melyeket
összegyűjtöttem.”3
Lényegében egész életében ezt a meggyőződését hangoztatta. Amikor 1974-ben megkérdeztem, hogy mi a véleménye a Korunk
folyóiratban közölt, A csíki Gábor Áron c.
jegyzőkönyv-ismertető írásomról, azaz mi a
véleménye Bodor Ferenc hozzájárulásáról az
első három vas ágyúcső öntéséről, ezt válaszolta: „Igazad van, fiam, de nem akarok legendaromboló lenni.”4 Sajnos, nem vették
figyelembe a mindegyre megismételt mondatait, amit nyilvánosan először a Sepsiszentgyörgyi Múzeum Aluta I számában közölt
1969-ben Gábor Áron 1849-ben c. tanulmányában, ahol Bodor Ferencről megjegyzi:
„(…) aki maga is tevékeny részt vett az ágyúöntési munkák előkészületeiben4.” Még
ennél is korábbi lehet az 1848-1849 története
a Székelyföldön című kézirata, melyben több
olyan rész is olvasható, melyek reálisabban
mutatják be a székely ágyúöntés történetét.
Az egyik fejezetben, mely az Újoncozás. Katonai és polgári hatóságok viszálya. Ágyúöntés címet viseli, hasonlóképpen nyilatkozott
Bodor Ferencről: „(…) március 9-én megbízta Csány a szentdomokosi bánya művezetőjét, ki előzőleg az ágyúöntés feltalálása
körül is érdemeket szerzett volt5.” Az Arcok,
eszmék, tettek c. tanulmánykötetben Gábor
Áron nagy tisztelője, Bözödi nem felejti el
újra megjegyezni azt, hogy Bodor Ferenc is
„(…) tevékenyen részt vett az ágyúöntési
munkák előkészítésében (…)”6 Mintegy harmincöt-negyven évvel korábban jegyezte ki
a későbbi kutatóknál az olaszul írt, 1861-ben
Nápolyban megjelent, Gál Sándor ezredes
életrajzából a következő magyarra fordított
mondatot: „Ezekből az önként átengedett harangokból néhány napon belül Bodor Ferenc
segítségével Gábor elkészítette az ágyúkat”.
De tudjuk, hogy nem harangokból, hanem a
bodvaji (magyarhermányi) bánya vasércéből
öntötték az első három ágyúcsövet. Hasonlóképpen azt a mondatot is lemásolta, amely
arra utal, hogy Gál Sándor két lőporgyárat
alapított, „egyet Madarason, melyet a kiváló
Bodor vezetett.”7 Talán még meggyőzőbben
beszél az első három vas ágyúcső keletkezéséről az a Számolat (elszámolás), melyből
megtudjuk, hogy „A magyarhermányi vasgyáron öntött 3 hatfontos ágyúk s golyók árát
tulajdonos Zachariás Antal úr azon feltétellel,
hogy az egyik ágyú Erdővidékéé leend: in-

gyen odaengedi a Hazának
(…)8.” Ez a levéltári irat, melyet
az aradi Csányi-levéltárban másolt le Bözödi, részben alátámasztja a Bodor Ferenc
Jegyzőkönyvében olvasható bejegyzést. Idézem: „A beállott
nagy hideg miatt, és mivel az olvasztókemence már kiégve, lejárandó vala, csak három darab
hatfontos ágyút és mintegy 700
darab egész- és vett golyót sikerült még megönteni (Gábor
Áronnak jelenlétibe, akit e találmányba betanított) az ezekhez
való anyagot gyártulajdonos Zakariás Antal úr ingyen – igazgató Bodor Ferenc meg
találmányát – adá hozzá.”9 És
mit írt erről egy 1849-es januári
újságcikk? „Gábor Áron, a viszszautasított, a kigúnyolt, nem
csüggedett el. Eladta birtokát és
jószágát, anyagot szerzett és öntött két ágyút.”10 Ha összehasonlítjuk
a
Közlöny
című
kormánylap tudósítójának, a
marosvásárhelyi Dózsa Dánielnek ezzel a följegyzésével az
előbbi idézetet, akkor valakiért pironkodnunk
kell. Joggal jegyzi meg Bodor Ferenc a Jegyzőkönyvében:
„A Pesti Közlöny azon cikke, melybe
Gábor Áron nevű székely embert említ fel,
aki kisded székely örökségét eladta, és azon
három ágyút szerzett légyen, melyekkel Háromszéket az ellenségtől megvédte, hiú kérkedéssé törpül; a cáfolatot erre a fenn megírt
tényállás szerint, megírta Kolozsvárról Rivnák György úr (…)”11, a Csíkszentdomokosi
Rézbánya Hivatal ellenőre.
De a hitelesnek tekinthető levéltári iratok
nélkül is megkérdezheti a helyesen gondolkodó történész: miért kellett Gábor Áronnak
1848 novemberében Bodor Ferenc igazgató,
bányaművezető bodvaji öntödéjébe mennie,
miért nem próbálta meg az első ágyúk öntését
Sepsiszentgyörgyön vagy Kézdivásárhelyen?
A Bözödi-hagyatékban található levéltári
források és a Bodor Ferenc aláírásával jelzett
iratok lelőhelyének egy részét vagy nem ismeri, vagy mellőzi az, aki Bodor Jegyzőkönyvének
hitelességét
megcáfolja.
Szerintem mind a két állítás igaz. Ha összevetjük például a legtöbbre értékelt könyveknek (Egyed Ákos: Háromszék 1848–1849;
Erdély 1848–1849) erre a témára vonatkozó
könyvészetét, lábjegyzeteit a Bözödi-hagyatékban található levéltári forrásokkal, akkor
az első állításnak adok igazat. Ha azt vesszük
figyelembe, hogy milyen levéltári iratok jelentek meg az Ágyúcső és puskapor c.
könyvben vagy a vitacikkekben12, akkor a
második állításnak adunk igazat. Ugyanis az
említett könyvben immár eléggé körvonalazódott Bodor Ferenc élete és munkássága,
akinek a tevékenységéről az utóbbi hónapokban újabb figyelemre méltó, a Jegyzőkönyvet
is igazoló iratok kerültek elő. Többek között
– bár kevésbé tartozik ehhez az íráshoz és a
Jegyzőkönyvhöz – nem hagyhatom említetlenül, hogy Bodor Ferenc mérnök, a „két magyar haza legnagyobb lőporgyárának”, a
csíkmadarasinak igazgatója, miután 1851ben kiszabadult a marosvásárhelyi várbörtönből, hozzálátott egy bányászati szakszótár
megírásához, melyet a Magyar Tudományos
Akadémia megvásárolt. Az egyik akadémiai
értesítés szerint „Bodor Ferenc erdélyi bányatiszt műszótára szereztetett meg.”13 A másik
értesítésben Rivnák György, egykori csíkszentdomokosi (balánbányai) munkatársa is
szerzőként szerepel. „(…) a Nyelvtudományi
Bizottmány Jelentése, melyben Álgyai Lipót
Mesterműszótára, bővítve a Bodor Ferenc és
Rivnák György-féle, az akad. által már régebben megvásárlott, bányászati szótár cikkeivel
és Ballagi Móric gyűjteményével, az utóbbi
által újra szerkesztve.”14 Erdélyben elsőként
Debreczeni Márton (1802–1851) Bányászati
műszótára után Bodor Ferencnek és Rivnák
Györgynek sikerülhetett egy olyan szótárt
összeállítania, amely a Selmecbányán tanított
német bányászati szavak magyar megfelelőjét próbálta meghonosítani, ami a Magyar Tu-
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dományos Akadémia akkori elvárása volt.
Valamennyire ez a szótárszerkesztő tevékenysége is igazolja a Történelmi Lapok c.
folyóirat egyik számában olvasható véleményt, mely szerint „Gábor Áron tán el sem
érte volna azokat a sikereket, melyekkel ma
tele van a világ, ha Bodor nincs mellette, mert
ő volt a szakember, mint végzett mérnök és
bányatiszt.”15
Bözödi Györgyöt az 1848–1849-es székelyföldi ágyúöntés legalaposabb kutatójaként tartjuk számon, aki a „kitűnő
szervezőképességgel” rendelkező Gábor
Áron mellett nem feledte el kiemelni Bodor
Ferenc szerepét „a bodvaji iskolában”, az
első fúrás nélküli vas ágyúcsövek öntésekor,
ugyanakkor Turóczi Mózes mellőzött öntőmesteri tevékenységét is méltóbb helyre
emelte, mint ahogy azt mások tanulmányaiban olvashattuk.
Végül azt is meg kell említenem, hogy ez
a rövid dolgozat a Gábor Áronról szóló népszerű mítoszt a Bözödi György hagyatékában
található tanulmányok és levéltári iratok töredékével úgy próbálta korrigálni, ahogy dr.
Süli Attila hadtörténész is előadta.
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a 0742-828-647-es telefonszámon.
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A

VÍZSZINTES:1.Paleontológus,minerológus,MTAlev.tag,100évehaltmeg
(Ágoston).10. Gépkocsija van. 11. Kontinensünk valutája. 12.Ortopédorvos,tanár,150
éveszületett(Jenő). 16. Kezdőpont. 18. Lekvár. 19. Páros eset! 20. Magyar város. 22.
Stájerlak román neve. 24. Részeg. 26. A rádium vegyjele. 28. Cin. 29. Ritka (német). 31.
Magas part. 32. Elegyít. 34. Alsó helyen. 35. Egy (angol). 36. A Marshall-szigetek része.
37. A molibdén vegyjele. 38. Indíték. 40. A nikkel vegyjele. 41. Cserje. 42. Balkáni
körtánc. 44. J. Verne repülő hőse. 45. Dél-Amerika déli részén élő nép. 47. Készül a
regény. 49. A Tisza mellékfolyója. 50. Rob …, W. Scott regénye. 51.Nobel-díjassvéd
fizikus,150éveszületett(NilsGustaf).52.Főrabbi,író,150éveszületett(Arnold).
53.Művészettörténetiíró,MTAlev.tag,125évehunytel(Zsigmond).
FÜGGŐLEGES:1. Amerikai író (Howard Melvin). 2. Ruha előrésze! 3. Lamartine
verse. 4. Ibsen drámája. 5. Madzag. 6. Nemesgáz. 7. Az arany vegyjele. 8. Svájci kanton.
9.Osztrákzenész(egyzseniapja),300éveszületett(Leopold).13. Arról a helyről való.
14. Vizet ad. 15. Ősvezér. 17. Borókapálinka. 19.Nyelvész,egyetemitanár,MTA-tag,
100évehaltmeg(Zsigmond).21. Latin nyelvű író (VI. sz.). 23. Francia területmérték.
25. Három (olasz). 27. Lombszőnyeg. 30. Cseh helyeslés. 32. Óramadár. 33. Akkor indul!
34. Huszárparancs. 36. … Hood (nyilazó hős). 37. Erőgép. 39.Politikus,külügyminiszter,150éveszületett(Kálmán).41. Ideiglenes házikó (eladóknak). 42. Nagy vízi
jármű. 43. Mezőgazdaságra vonatkozó előtag. 44. Román és luxemburgi autójel. 45. Tánclépés. 46. Kolozsi páros! 48. Arrafele! 49. Kétes!
L.N.J.
Amegjelöltsorokban,oszlopokbanszereplőhelyesmegfejtéseketdecember5-iga
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvetnyerhetnek.Apályázatiszelvénytkérjükkivágniésaborítékraráragasztani.(Egyborítékbancsakegypályázatiszelvényszerepelhet.)
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Megfejtések
a november 15-i számból:

Ikrek:
A nyugalom

Skandi:
Ha a mama hozzánk költözne,
nyugodtan felmondhatnánk a
bejárónőnek.

Akétrejtvényazonosszámúmeghatározásaitkeverveközöljük.Amegjelölt
négyzetekbekerülőbetűketfolyamatosanösszeolvasvaReményikZsigmondegyik
művénekacímétkapjuk.Könnyítéskéntegybetűtelőrebeírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Képes folyóirat – Férfihangszín. 7. Időhatározó rag – Francia arany.
8. Margarinmárka – Vadászkutya. 9. Számítógépmemória-típus – Nyomozni kezd! 11.
Felsőfok jele – Japán, olasz és portugál gépkocsijelzés. 12. Sémi nép – Kézben fog. 14.
Állóvíz – Helyhatározó rag. 15. Rábeszél, mozgósít – Szilikáttartalmú, vörös színű
ásványcsoport. 18. Vádol – Vas-szén ötvözet. 19. Festőeszköz – Rakás. 22. Vaku része! –
Kert közepe! 23. Kazetta, rekesz – Sovány ló. 25. Panasz szava – Spanyol, francia és belga
autójelzés. 27. Német névelő – Azonos betűk. 28. Startvonal – Rajongva szeret. 30. Fába
vés – Kupec egynemű hangzói. 31. Ókori itáliai nép – Konyhakerti növény.
FÜGGŐLEGES:1. Fájdalmat okoz, sért – Magyar író volt (Ferenc). 2. Papagájfaj –
Matéria. 3. Arrafele! – Igevégződés. 4. Lárma – Taszít. 5. Utánoz – Műt. 6. Unszol –
Elodáz. 10. Nyakigláb, nyurga – Haragszik, neheztel. 13. Eszkábál – Sántít. 16. Tan – Sátorlakó nép. 17. Róma folyója – Nincs mit ennie. 20. Rongydarab – Íz, zamat. 21. Ölel –
Házhely. 24. Ruhaféleség – Mosópormárka. 26. Veszteség – Csendes bajor! 29. A
deutérium és a fluor vegyjele – Román személyes névmás.
Koncz Erzsébet
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Álláshirdetés

A Maros Megyei Tanács 2019.12.16-án versenyvizsgát szervez, toborzás útján, a
Maros Megyei Tanács szakapparátusába, a Gazdasági Igazgatóság Transilvania Motor
Ring komplexum ügyintéző-karbantartó osztályára egy IA fokozatú szakfelügyelői
szerződéses állás betöltésére.
Általános követelmények:

a) román állampolgár vagy az Európai Unió más tagállamának vagy az Európai
Gazdasági Térséghez tartozó államnak az állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
b) ismeri a román nyelvet (írás/beszéd);

c) betöltötte a törvényes előírások által szabályozott minimális életkort;
d) cselekvőképessége teljes birtokában van;

e) az egészségi állapota megfelelő, amit a családorvos vagy az erre jogosult
egészségügyi egység által kiadott igazolással bizonyít;

f) teljesíti a tanulmányi és, esetenként, a régiségi feltételeket vagy más sajátos
követelményeket;
g) nem volt jogerősen elítélve emberiesség, az állam vagy a hatóságok ellen elkövetett, szolgálati vagy a szolgálattal kapcsolatos, az igazságszolgáltatást
akadályozó, hamisítási vagy korrupciós bűncselekményért vagy szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, ami inkompatibilissá tenné a tisztség gyakorlásával, kivéve ha rehabilitálták.

Sajátos követelmények:
Hogy részt vehessen szakfelügyelői állás elfoglalása érdekében szervezett versenyvizsgán, a jelentkező halmozottan kell teljesítse a következő sajátos követelményeket:

– rendelkezzen egyetemi végzettséggel a mérnöki tudomány vagy társadalomtudomány alapterületen (DFI), gazdaságtudományok/jog/közigazgatás
szakterületen, licenc- vagy azzal egyenértékű diplomával (az utólag módosított 158/2018. sz. kormányhatározat szerint);
– a tisztség gyakorlásához szükséges régiség a tanulmányoknak megfelelő szakterületen legalább 7 év;
– ECDL – European Computer Driving Licence-bizonyítvány;

– Google-igazolás, amely igazolja az online népszerűsítési platformoknak a használatát;
– B kategóriás hajtási jogosítvány.

A versenyvizsga lebonyolítása:
A versenyvizsga írásbeli vizsgából és interjúból áll.
A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz.
alatti székhelyén kerül sor, amint következik:
– Az írásbeli próba 2019.12.16-án 10 órától lesz;
– Az interjú az írásbeli és/vagy gyakorlati próba dátumától számítva maximum 4
munkanap múlva lesz megtartva.
Az interjúnak a dátumát, időpontját és helyét az írásbeli/gyakorlati próba eredményének a kifüggesztésével egy időben fogják közölni.

Az iratok benyújthatók a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1.
sz. alatti székhelyen, 61-es iroda, Radu Doina-Teodora, a humánerőforrás-osztály
tanácsadója, telefon: 0265-263-211, 1234-es belső, fax: 0372-651-236, e-mail:
radu.doris@cjmures.ro.
Az iratok benyújtásának határideje: 2019.12.06.
A próbák eredményei kifüggesztésének a határideje a befejezésük napjától számított egy munkanap.
Az általános és a sajátos követelmények, a könyvészet, a versenyvizsgára való
beiratkozási iratok jegyzéke ki van függesztve az intézmény székhelyén és megtalálható a www.cjmures.ro internetes oldalon.

ANépújság
hirdetésiirodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
akolozsvári
SZABADSÁGBA,
acsíkszeredai
HARGITANÉPÉBE,
asepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
ésazaradi
NyUGATIJELENBE.
AMUREşINSOLVENCy SPRL,aMezőméhesközségiKendeffytanya,AdyEndreutca29.számalattiszékhelyű,csődbement
INTerNAţIoNAl Bujor KfT. cégfelszámolójaként, újabb
nyilvánosárveréstszervezazadóscégvagyonátképezőalábbi
javakértékesítésére:
–ingatlanMezőméhesen1.000négyzetméterbeltelekkel,telekkönyvszáma50032/Mezőméhes,kataszterszáma92/1,rajtatéglábólépült,szuterénes,földszintesépület,melynekazalagsorában
egyhőközpont,aföldszintenüzlet,kétraktár,egyelosztókabin,
kétfolyosó,háromillemhely,egyhelyiségakapcsolótáblának,egy
fémoszlopokrahelyezett,fémlemezekkelburkoltfödéméshárom
üzemanyagtöltőszivattyútalálható.Kikiáltásiár79.500lej.
Anyilvánosárveréstnovember 29-én 13 órától afelszámolóMarosvásárhely,G-ralAvramescuutca4.számalattiszékhelyéntartják, és  péntekenként azonos időpontban megismétlik, a javak
értékesítéséig.
Anyilvánosárverésenrésztvehetnekmagán-és/vagyjogiszemélyek,akik/amelyekbeszerzikafeladatfüzetet,kifizetikakikiáltásiár10%-átkitevőrészvételigaranciátésazárverésenvaló
részvételidíjatlegkésőbb24órávalazárverésmeghirdetettidőpontja előtt. A részvételi garancia átutalható az Internaţional
BujorKft.-nek(RO21906091)aBRDGSGRT.Maroskirendeltségénélnyitottbankszámlájára:RO68BRDE0270SV31758772700.
Bővebbtájékoztatása0265/269-700,0265/261-019,0745-146096-ostelefonszámokon.
AMUREşINSOLVENCy SPRL–Marosvásárhely,G-ralAvramescuutca4.szám–,aPeTrIS TurISM KfT. cégfelszámolója, nyilvános árverést szervez az adós cég tulajdonában levő
HolmerDOST3típusúcukorrépa-begyűjtőkombájneladására.
Kikiáltásiár21.000lej,azárnemtartalmazzaahéát.
Azárverésreacégfelszámolószékhelyénkerülsornovember 29én 13 órakor,ésmegismétlikpéntekenként,ugyanabbanazidőpontban,agépértékesítéséig.
Azárverésenrésztvehetnekazokamagán-ésjogiszemélyek,
akik/amelyekmegvásároljákafeladatfüzetetéskifizetikakikiáltásiár10%-átkitevőrészvételigaranciát,valamintarészvételi
díjat24órávalazárveréselőtt.
Bővebbtájékoztatása0265/269-700,0265/261-019,0745-146096-ostelefonszámokon.

AMUREşINSOLVENCy SPRL–Marosvásárhely,Ghe.Avramescu u. 4. szám –, az újraszerveződés alatt álló adós
forAj SoNde rT. csődbiztosanyilvánosárveréstszervezegy
Marosvásárhelyen,koncesszióbavettterületenberendezettautóparkolóértékesítésére.Akikiáltásiár69.585,05lej+héa.
Anyilvánosárverésrenovember 29-én 13 órától kerülsoracsődbiztosszékházában,éshetentepéntekenkéntmegismétlikugyanabbanazidőpontban,azértékesítésig.Azárverésenrésztvehetnek
azokamagán-ésjogiszemélyek,akik/amelyekmegvásároljáka
feladatfüzetet,kifizetikakikiáltásiár10%-átképezőgaranciátés
arészvételidíjat24órávalazárveréskezdeteelőtt.
Bővebbfelvilágosításacsődbiztos0265/269-700,0745-146-096
vagyazadós0736-444-657-estelefonszámán.
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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)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ többfajta oltott gyümölcsfa:
szőlő, málna, egres; rózsa több színben, valamint több méretű tuja, kedvező áron. Tel. 0741-763-416.
Marosszentgyörgy, a Gemini étterem
mellett. (16/5254-I)

SÜRGŐSEN és olcsón eladó 2007es gyártású kombi Skoda Octavia 1,9
TDI nagyon jó állapotban. Ára: 2.600
euró. Tel. 0748-667-599. (13/5353-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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, 0745-379638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELyIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

HENIMEDCENTER – Ingyenesorvosikivizsgálásküldőpapírral: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.). (64198-I)
SZALAGFÜGGÖNy,ROLÓ,KÜLSŐREDŐNy,SZÚNyOGHÁLÓ,PÁRKÁNySZERELÉSE. Tel. 0744-504-536. (64124)

TERMOPÁN NyÍLÁSZÁRÓK, VASAJTÓK, SZALAGFÜGGÖNyÖK JAVÍTÁSA ÉS BEÁLLÍTÁSA. Tel. 0744-504-536.
(64124)

GyERMEKPÉNZ- és ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS Németországból,
Ausztriából és Hollandiából. UNIONTAX iroda, Marosvásárhely,
Predeal utca 10. sz. Tel. 0773-372-571. (21658-I)

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGyIRENDELŐ NYÍLT a 2-es
Számú Poliklinikával szemben, a Transilvania bank mellett. Tel.
0738-889-933. (2/5194)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz MUNKÁSOKAT a pékségbe, ELÁRUSÍTÓKAT, BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozatú). Tel.
0756-128-310, 0756-128-313. (64225-I)

AGOVIIDEALCLEAN – TAKARÍTÓI SZOLGÁLTATÁSOKAT
vállalunk: tömbházlakások, magánházak, villák, irodahelyiségek, hotelek, vendéglők, cégszékhelyek kitakarítását. Facebook-elérhetőségünk: Agovi Ideal Clean. Tel. 0747-927-355, hétfőtől szombatig 8-18
óra között. (2/5295-I)

MUNKATÁRSAT keresek FESTÉSI MUNKÁLATOK elvégzésére,
tapasztalat nem szükséges. Tel. 0745-018-784. (64239-I)

ATORDAIcég alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (21756-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST, TÖLTŐNŐT
TÖLTÖDÉBE és a BELESMŰHELYBE SZEMÉLYZETET. Tel.
0744-644-026. (21756-I)
CNC-GÉPKEZELŐT,LAKATOSOKAT,LAKATOS-HEGESZTŐKET,MARÓS-ESZTERGÁLyOSOKAT, valamint FIATALOKAT, tapasztalat nélkülieket is alkalmazunk. Tel. 0744-501-114.
(21759-I)

MAROSVÁSÁRHELyI CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz
ÁCSOKAT és FESTŐKET. Tel. 0762-986-532. (21692-I)

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (21752-I)

Marosvásárhelyen a PRODCARMIKFT.(FAZAKAS) RAKTÁROST alkalmaz azonnali kezdéssel. Jelentkezők önéletrajzát várjuk
a prodcarmi@yahoo.com e-mail-címre, személyesen a Szabadság (Libertăţii) utca 4. szám alatt lehet érdeklődni vagy a 0760-789-298-as
telefonszámon. (21766-I)
Az ANAPANZIÓtapasztalt SZAKÁCSOT alkalmaz. Magas bérezés. Tel. 0774-539-050. (sz.-I)

VENDÉGLŐ alkalmaz KONYHAI SEGÉDET és TAKARÍTÓNŐT.
Tel. 0726-174-838. (21770)

ALÁTÓSZÉPIRODALMIFOLyÓIRATversenyvizsgát hirdet
ROVATVEZETŐI állás betöltésére. Bővebb információk László
Gyöngyvérnél a 0265/267-091-es telefonszámon. (-I)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba. Bővebb információ
a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro
weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)
ELADÓK: festmények, keretek, rádió,

ELADÓ Volkswagen Polo 75 1,4,

tévé, varrógép, ajtók, többféle bútordarab,

2003-as, garázsolt, Philips televízió,

és kicsi edény, 15 db báránybőr, sok

alkudható áron. Tel. 0742-691-855.

lemezek, órák, csergeterítő, többféle nagy
baba,

kerékpár,

szőnyegek, Thonet-

székek, fából kiságy, sok tűzifa, szép

sarokkanapé, régiségek, ezenkívül sok

egyéb, minden olcsón. Csere is érdekel.
Tel. 0265/242-342. (6/5202)
ELADÓK

spanyolmeggyfa-csemeték.

Tel. 0365/410-620. (6/5299)

ELADÓ Albalux mosógép, centrifuga és

50 literes bojler. Tel. 0365/410-620.
(6/5299)

ELADÓ sírhely a katolikus temetőben.
Tel. 0722-648-437. (7/5184)

ELADÓ jó minőségű, nagy húsdisznó és
húslibák. Tel. 0732-586-648, 0365/420368. (3/5211)

ELADÓ váltóeke, tárcsás kasza. Tel.

0745-404-666. (9/5285-I)

ELADÓ 36 ár beltelek Nyárádreme-

tén, a Vármező felé eső részen, rálá-

tévéasztal (vitrines) és még sok más,

(10/5399-I)

LAKÁS

ELADÓ négyszobás ház Szentgerice

központjában – aszfaltút a kapuig –,
sok gazdasági épülettel, gazdálko-

dásra kiváló feltételekkel. Igény ese-

tén eladunk öt hektár szántóföldet és
72 ár gyümölcsöst. Irányár: 35.000

euró. Tel. 0740-808-298. (5/5181-I)

KIADÓ másfél szobás, jó állapotban

levő bútorozatlan garzon a Kárpátok
sétányon.

(6/5182-I)

Tel.

0749-425-152.

ELADÓ teljesen felújított, modernizált

ház Nyárádmagyaróson, a központ-

ban: 2 szoba, konyha, fürdőszoba,

előszoba-terasz, pince, kazánház fa-

fűtéssel. Az udvaron kőből épített

csűr, a kertben 150 szőlőtőke. A telek

11 ár. Érdeklődni a 00-40-740-180-

058-as számon. (v.-I)

tással a Bekecsre. Érdeklődni a

KIADÓ 2 szoba a Kövesdombon hosszú

(8/3546-I)

(2/5237)

0741-136-012-es

telefonszámon.

ELADÓ gyalupad, gyalugép. Tel.
0265/262-799. (11/5384-I)

JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka eladó.

Ára: 30 lej litere. Tel. 0740-334-468.
(3/9391)

távra diáklányoknak. Tel. 0770-385-712.
BÉRELNÉNK 2-3 szobás tömbházla-

kást vagy magánházat. Tel. 0742-

220-835. (2/5329-I)

ELADÓ ház Jobbágyfalván. Tel.

0742-930-183. (25/5365-I)

KIADÓ egy egyszobás és egy kétszobás lakás bebútorozva a Szabadi
(Voinicenilor) út 68. szám alatt. Tel.
0742-405-968. (1/5410-I)
ELADÓ 2 szobás, II. emeleti tömbházlakás a Mocca környékén.
Irányár: 50.000 euró. Érdeklődni a
0745-995-299-es
telefonszámon.
(5/5417-I)
ELADÓ felújított főtéri lakás közös
udvaron: külön hőközpont, víz, gáz,
villany, pince. Tel. 0745-970-073.
(10/5422-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (14/4/5138)
VÁLLALUNK tetőkészítést fémcserépből és Lindab lemezből, ácsmunkát, bádogosmunkát és tél előtti
takarítást.
Tel.
0754-814-263.
(13/5250)
VÁLLALUNK tetőkészítést 25% téli
árkedvezménnyel, fémcserépből 50
lej/m2. Ácsmunkát és bádogosmunkát
végzünk, valamint sürgős javítást. Tel.
0736-045-781. (13/5250)
SZÚR A HÁTA, fáj a válla, vagy csak
éppen relaxálna? Szüksége van
svédmasszázsra! Masszőrtechnikus
vállal svédmasszázst és reflexoterápiás talpmasszázst. Tel. 0741-078840, hétfőtől szombatig 16-19 óra
között. (4/5088-I)
ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543104. (7/3460-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!

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja a
hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét
után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a
magánélete és vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy
Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az
átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert
megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy
kigyógyult az alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása;
Mariana és András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Erzsébet hálás,
mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából és
az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

TETŐJAVÍTÁS a legalacsonyabb
áron. Tel. 0752-517-647, Laji.
(1/5292)
KERTÉSZMÉRNÖK gyümölcsfák,
rózsák, díszcserjék, málna, szeder,
szőlő szakszerű metszését vállalja.
Tel. 0758-511-837. (5/5377-I)
KERESÜNK komoly személyt Mezősályi községbe egy asszony gondozására. Vonzó bért ajánlunk.
Részletekért hívja a 0740-884-647-es
telefonszámot. (2/5369-I)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (3/5375-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést cseréppel
és lemezzel, tetőszigetelést, bármilyen munkát, teraszkészítést, kisebb
javításokat, garázskészítést. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel. 0748-669239, Misi. (5/5343-I)
VÁLLALUNK cserépforgatást, tetőfelújítást és bármilyen más munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0758-199-531, Jani. (6/5344-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést, csatornajavítást, csatornakészítést, hófogó készítését, bármilyen
szigetelést, cserépforgatást. Tel.
0759-467-356. (10/5383-I)
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VÁLLALUNK: tetőkészítést cserépből vagy lemezből, kisebb javítást, teraszkészítést fából, ácsmunkát stb.
Tel. 0758-639-258. (8/5380-I)
MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502.
(9/5397-I)
ELŐKÖNYVELÉST, adminisztratív
munkát és sofőrködést vállalok. Tel.
0770-239-935. (-I)
IDŐS SZEMÉLY mellé gondozónőt
keresünk napi 6 órára. Tel. 0757-870224. (9/5421-I)
25% TÉLI kedvezmény a munkadíjra
és az anyagra. Vállalunk festést, vakolást, tetőjavítást. Tel. 0745-534239. (2/5427)
VÁLLALUNK tetőjavítást, festést, vakolást, csatornapucolást. Tel. 0747816-052. (2/5427)
NYUGDÍJASOKNAK 25% kedvezmény a munkadíjra és az anyagra.
Vállaljuk régi tetők megjavítását és
egyéb munkát. Tel. 0752-517-647.
(2/5427)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezem drága

testvéremre, BODÓ BÉLÁRA ha-

lálának 5. évfordulóján. Szép emlékét

őrzi

(1/5225-I)

Piri

és

családja.

Szeretettel emlékezünk novem-

ber 22-én SZÉKELY KATALINRA
(Manyi) halálának 4. évfordulóján.

Köszönet mindazoknak, akik emlékét kegyelettel őrzik és szere-

tettel

gondolnak

rá.

Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (2/5316-I)

Megállt a szív,
mely élni vágyott, pihen a
kéz, mely dolgozni imádott.
Egy csoda volt,
hogy éltél, és
minket szerettél.
Nem haltál meg,
csak álmodni
mentél.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek.
November 25-én van az imádott édesanya, APA ILONA EMMA
szül. Bodó távozta 10., valamint augusztus 13-án a drága édesapa és közeli-távoli jó ismerős, APA SÁNDOR elhunyta 7. évfordulója.
Nyugalmuk legyen békés, emlékük áldott!
Szerető lányaik: Ica és Terike, unokájuk, Robi Hollandiából.
(23/5363)

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott. Pihen a kéz, mely értünk
dolgozott, de Te számunkra
sosem leszel halott, örökké élni
fogsz, mint a csillagok.
Szomorú szívvel emlékezünk november 22-én a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára,
dédmamára, testvérre, anyósra,
id. BORDOS JÓZSEFNÉRE született SIMON MÁRIA, halálának harmadik évfordulóján. Nyugodjon
békében, drága Mama! A gyászoló család. (1/5373-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették MUSZKA PIROSKÁT, hogy ma
négy éve, 2015. november 22-én
dobbant utolsót fáradt szíve.
Nyugalma legyen csendes és
békés. Emléke szívünkben mindig élni fog. Gyászoló élettársa,
édesanyja és testvérei. (4/5392)

AGERGELyÁDÁMANDRÁSEGyÉNIFELSZÁMOLÓIRODA –Marosvásárhely,G-ralGhe.Avramescuu.4.szám–,a
csődbejutottreBoMIX KfT. cégfelszámolója,újabbnyilvános
árveréstszervezaCsíkfalvaközségiJobbágyfalva,Főút180A
szám(Marosmegye)alattiingatlanegytömbbenvalóértékesítésére,amiakövetkezőkbőláll:2089m2 terület,telekkönyvszám
1422/N/Csíkfalva(a955/II/Jobbágyfalvatelekkönyvből);kataszterszám:1022/2/2/3/1/1/(244/1),rajtagabonaőrlőmalommal,pékséggel,valamintazehheztartozóberendezésekkel,kapusszobával.
Akikiáltásiárösszesen77.000euró.
Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyekigazoljákakikiáltásiár10százalékátkitevőgarancia,valamintarészvételidíjkifizetésétazárveréstmegelőzőnapon
12óráig.Azárverésajogifelszámolószékhelyénlesznovember 29én 12 órakor, ésmegismétlikpéntekenként,ugyanabbanazidőpontban, a javak értékesítéséig. A részvételi feltételekről, a
technikai részletekről bővebb tájékoztatást a 0265/261-019,
0265/269-700,0745-146-096-ostelefonszámokonnyújtanak.
AB&BINSOLVENCySOLUTIONS IPURL–Csíkszereda,
Márton Áron utca 18., Hargita megye –, a csődbe ment
IoANA CArToN IMPeX KfT. felszámolója,nyilvánosárverést
szervezazadóscégingatlanjainakegybentörténőeladására.Ipari
ingatlan, ami a következőkből áll: termelőműhely, irodák, két
lakás,fészerekésbetonozottplatform,4567négyzetméteresbelterületen Szászrégen ipari zónájában, a Ierbuşului utca 38–38A
számalatt,Marosmegyében,azAmisésKastamonucégekipari
rakfelületemellett.Kikiáltásiárösszesen850.680lej,amihezhozzáadódikahéa.
Azárverésreacégfelszámolószékhelyénkerülsornovember 29én 13 órakor,ésmegismétlődikajavakeladásáigmindenpénteken,
ugyanabbanazórában.
Azárverésenazokamagán-ésjogiszemélyekvehetnekrészt,
akikkifizetikakikiáltásiár10%-átjelentőrészvételigaranciát24
órávalazáveréskezdeteelőtt.
Bővebbfelvilágosítása0366/100-551és0748-836-713-astelefonszámon.

Életünk egén fényes csillag voltál,
Itthagytál bennünket, még csak
nem is szóltál.
Hogy már kialudt az az áldott fényed,
Pótolhatatlan a te drága lényed.
Fájó szívvel emlékezünk halálának 3. évfordulóján a drága jó feleségre, édesanyára, önfeláldozó
nagymamára, a koronkai születésű SZÉKELY ILONÁRA szül.
Balizs. Nyugodjon békében!
Férje, Sándor; lányai: Jutka és
Kata; unokája, Ritus; Réka és
Bernadette. (7/5395)

Fájó szívünk fel-felzokog érted,
örökké szerettünk, nem feledünk
téged.
Fájó szívvel emlékezünk ma, november
22-én a drága jó férjre, édesapára,
nagytatára, apósra, vőre, NOVÁK
IMRÉRE halálának első évfordulóján.
Soha nem felejtünk el, szívünkben
örökké élni fog szép emléked.
Bánatos feleséged, Joli, fiad, Lacika és
családja, leányod, Réka és családja.
Nyugodj békében! (18/5408)
„Elbúcsúzom, de ott leszek,
ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat.”
Szemünkben könnyel, szívünkben örök
fájdalommal emlékezünk november 21ére, gyermekünk, KISS JÓZSEF
ATTILA halálának 12. évfordulóján.
Megemlékezik róla édesanyja, két fiútestvére, nevelőapja, nagymamája,
a Bodoni család és a Somodi család.
Isten nyugtasson békében, drága gyermekem, Juni! (4/5416)

Soha el nem múló fájdalommal

emlékezünk

id.

DÁLYAY

ISTVÁNRA halálának 12. évfordu-

lóján. Drága szép emlékét, szere-

tetét szívünkben megőrizzük egy

életen át. Isten nyugtassa csendesen! Szerettei. (11/5400)

Búcsú nélkül mentél el egy vég-

Szomorú szívvel emlékezem a
drága jó férjemre, a koronkai
BARICZ BÁLINTRA halálának 18.
évfordulóján. Bánatos felesége,
Ida. (2/5390)

telen útra,

melyről visszajönni nem lehet

soha.

Szívünkben a helyed nem pótolja

semmi,

őrizzük emléked, nem tudunk fe-

ledni.

Egy éve már örök álom zárta le a

szemed,

Ma apámért mondok halk imát.
Abba súgom könnyhullatva a
szeretet szavát. Halk sóhajú
imáim mind az égbe szállnak,
mely elmondja helyettem, hogy ő
volt nekem az, akit mindenkinél
jobban szerettem.
Szívünk soha el nem múló fájdalmával emlékezünk november 25én édesapánkra, id. KESERŰ
ÁRPÁDRA, aki ma 6 éve hogy itthagyott. Emlékét szívünkben
megőrizzük. Lányai: Tünde, Katika és családja. Nyugodj békében! (16/5405)

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a 11 évvel ezelőtt elhunyt
szeretett, drága jó fiunkra, CSIBI
MIHÁLY LEVENTÉRE. Emlékét
fájó szívvel és könnyes szemmel
őrizzük egy örök életen át. Szomorú szívű szülei. (12/5401)

azóta könnyek között emlegetjük

a drága neved.

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,

nyugalmad nem zavarja senki.

Soha el nem múló fájdalommal

emlékezünk

november

22-én

GIZELLÁRA

szül.

édesanyánkra, a harasztkeréki

LABANCZ

Szőcs halálának első évforduló-

ján. Nyugodj békében! Emlékét

őrzik bánatos lányai: Hajni és

Gizike, valamint azok családja.

(7/5419)

ELHALÁLOZÁS

„Mert én tudom, hogy az én meg-

váltóm él, és utoljára az én

porom felett megáll.”

(Jób könyve 19,25)

Mély fájdalommal, de a feltáma-

dás és az örök élet reménységével tudatjuk, hogy

id. MÁJAI FERENC

életének 83. évében 2019. noSzomorú nap számunkra a mai,
mert 2 éve távozott el a kisadorjáni születésű SZILÁGYI JÓZSEF
szerettei köréből. Emlékét őrzi
bánatos felesége, fia és családja,
testvére, unokái és családjuk.
(14/5403)

19

vember 19-én elhunyt. Temetése

2019. november 22-én, pénteken
13 órakor lesz a marosszentkirályi református temetőben.

Fájó szívvel gyászolják: felesége,
három gyermeke és azok családtagjai. Emléke legyen áldott!

(17/5407-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, nagymama,
dédmama, anyós, testvér,
özv. VAJDA ANNA
szül. Gergelyfi
gernyeszegi lakos életének 74.
évében türelemmel viselt szenvedés után csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése folyó
hó 23-án, szombaton 13 órakor
lesz a gernyeszegi ravatalozóból.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (8/5420-I)

Soha el nem múló fájdalommal
tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, feleség, nagymama, anyós,
testvér, sógornő és rokon,
dr. STEKBAUER
ANDREA MELINDA
szül. Torjai
életének 61. évében, méltósággal
viselt szenvedés után elhunyt.
Temetési gyászszertartása november 23-án, szombaton 12 órakor lesz a marosvásárhelyi
református sírkertben. Emléke
szívünkben örökké élni fog.
Gyászoló szerettei. (1/5426-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
szeretett kolléganőnktől,
dr. STEKBAUER (TORJAI)
ANDREÁTÓL
akit a súlyos betegség túl hamar
kiszakított közülünk.
Volt évfolyamtársai (1979–1985).
(-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket fejezzük ki
barátunknak,
Stekbauer
Ervinnek és családjának a
szeretett feleség, édesanya és
nagymama,
STEKBAUER
ANDREA elhunyta miatt érzett
fájdalmukban. Ion Carol és
családja. (11/5424-I)
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Gyakorlati oktatót keresünk

szállodaiparba,tapasztalatnemszükséges,teljeskörűfelkészítést
biztosítunk.
Helyszín:Marosvásárhely

feladatkör:
–szakmaibetanítás,csoportfelügyelet
–szállodaimunkárajelentkezőszemélyekgyakorlatibetanítása

elvárás:
–magyarésrománnyelvismerete
–jófizikaiállóképesség

Jelentkezésésegyébinfók:cv@westjobs.eu

Irodai csoportvezetői munkakörbe keresünk
jó kommunikációs készséggel rendelkező
személyt.
feladatok:
–5-6főscsapatkoordinálása
–munkabeosztás-készítés
–csapatmotiváció,előretervezés
–napimegbeszélések
–beszámolók(reportok)készítése

előnyt jelent:
–hasonlómunkakörbenszerzetttapasztalat
–jártasságcallcenterben

Jelentkezésésegyébinfók:cv@westjobs.eu

A B&B INSOLVENCy
SOLUTIONS IPURL–székhelye: Csíkszereda, Márton
Áronutca18.szám,P4,Hargitamegye–,acsődbejutott
SINTeCH KfT. cégfelszámolójaként nyilvános árverést
szervezakövetkezőjavakeladására:
–hétvégiházGödemesterháza községben, Mesterháza
falu19/Cszámalatt–Maros
megye–,amihezegy477négyzetméterestelektartozik.Avíkendházazbesztcementtetővel
fedett,téglábólépültföldszinti
ésfábólépültemeletirészből
áll.Azépület(négyszoba,két
előszoba)1992-benépült,tartozik hozzá egy filagória is
(nincs telekelve). A javak
együtteskikiáltásiára:29.750
lej.
Azárverésenrésztvehetnek
fizikaiés/vagyjogiszemélyek,
akik igazolják, hogy letétbe
helyeztékgaranciakéntakikiáltásiár10százalékátéskifizették a feladatfüzet árát,
továbbáarészvételidíjat24
órávalazárveréselőtt.
Az árverésre a felszámoló
székhelyénkerülsor2019. november 29-én 12 órakor.Haaz
ingatlan nem kel el, az árverést minden pénteken megismétlik, ugyanabban az
időpontban,amígelnemadódik.
Bővebb felvilágosítás a
0366/100-551 és a 0748-836713-astelefonszámon.

AMureşInsolvencySPRL,atemesváriGh.Lazărutca42.szám
alattiszékhelyű,csődbejutottP. S. INTeX rT. csődbiztosaként
nyilvánosárverésenértékesítiacégalábbiingatlanjait:
VidrátszegésNyárádtőkülterületén,amarosvásárhelyirepülőtérközelébentelekeltmegművelhetőföldek:
– kültelek: 8051 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám:
1037/N,4750négyzetméterszántóföld–telekkönyvszám:1028/N,
2296 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám 2427/N, 1641
négyzetméterszántóföld–telekkönyvszám1043/N,903négyzetméterszántóföld–telekkönyvszám1031/N,903m2 szántóföld–
telekkönyvszám1040/N.Aterületekösszfelülete18.544négyzetméter.Kikiáltásiár:50.597,20euró.Azárnemtartalmazzaahéát.
AzárverésacsődbiztosMarosvásárhely,G-ralAvramescuutca
4.számalattiszékhelyénlesznovember 29-én 13 órától,ésmegismétlikhetente,péntekenként,ugyanazonahelyszínenésidőpontban,ajavakértékesítéséig.
Résztvehetnekazokamagán-és/vagyjogiszemélyek,akik/amelyekmegvásároljákafeladatfüzetetésgaranciakéntkifizetikakikiáltásiár10%-át,valamintarészvételidíjatazárveréstmegelőző
napon13óráig.
Bővebbfelvilágosítása0265/269-700-asésa0745-146-096-os
telefonszámon.

