
Soros ülését tartotta tegnap a Marosvásárhelyi Tanács, az
egyik legfontosabb határozattervezet sürgősségi eljárással
került a napirendre, ugyanis a Maros Megyei Tanács előző
nap, október 24-én fogadta el azt a dokumentációt, amely
révén a megyei integrált hulladékgazdálkodási terv utolsó
szakaszaként kiírhatók lesznek a versenytárgyalások a hul-
ladékgyűjtési szolgáltatásokra, amennyiben valamennyi ön-
kormányzat egyenként is elfogadja a dokumentációt. 

Dr. Magyary Előd, a városi tanács RMDSZ-frakciójának vezetője még
az ülés előtt elmondta, hogy az integrált hulladékgazdálkodási projekt
beindítása nagyon fontos a városnak, sürget az idő. Csupán egy-két ön-
kormányzat maradt a megyéből, amelyek még nem fogadták el a hulla-
dékbegyűjtésre vonatkozó feladatfüzetet, Marosvásárhely az utolsók
között van. – Mi, a városi tanács módosításokat kértünk, egyebek mellett
azt, hogy legyen egy sürgősségi szolgálat rendkívüli esetekre, rendez-
vények vagy ünnepek alatt szombaton és vasárnap is oldják meg a hul-
ladékgyűjtést, tekintettel arra, hogy Marosvásárhely a legnagyobb

Újabb mozaikok
Rhédey Claudia
életéből
A Székelyföld Napok keretében zajlott
hétvégi erdőszentgyörgyi konferencián
a szakemberek beszámoltak a Rhé-
dey családot és kastélyt vizsgáló kuta-
tásaik újabb eredményeiről. Egy
lépéssel közelebb kerülhetünk a kas-
télyba megálmodott, a Rhédeyeket és
korukat bemutató tárlat megvalósításá-
hoz.
____________5.
Periprava (3.)
A 0830-as számú kommunista munka-
tábor úgy maradt meg a helyiek emlé-
kezetében, mint a börtön, sőt még
inkább: a Vörös Ház. A kifejezést gyűj-
tőnévként használják, nemcsak a va-
lamikori épületre utalnak vele, hanem
az egész környékére.

Jön a téli időszámítás

A szombatról vasárnapra vir-
radó éjszaka 4 órakor 3 órára kell
átállítani az óramutatókat.

Civil bumeráng
Megint lámpással keresi magának a bajt a kormányko-

alíció. Egy európai direktívát próbáltak meg átültetni a
román jogrendszerbe, és sikerült úgy összehozni, hogy a
civil szféra felháborodásán túl brüsszeli pofonok is lehet-
nek belőle. És persze ha kitör a cirkusz, megint a sorosis-
ták lesznek a hibásak.

Amióta világszerte egyre nagyobb bajokat okoz a ter-
rorizmus, mind több országban fordítanak nagyobb figyel-
met a jelenséghez köthető pénzmozgások felderítésére. Így
lett európai uniós direktíva is a kérdéskörben, amihez al-
kalmazkodniuk kell a tagállamoknak. Nálunk ez úgy sike-
rült, hogy például a civil szervezeteknek nem csak a
pénzforrásaikat kell világossá tenniük, hanem a támoga-
tásaik haszonélvezőit is be kell jelenteniük. Ezzel a regáti
törvényhozóknak sikerült messze túllőniük a célon, mert a
pénzmosás, illetve a terrorszervezetek lehetséges pénzfor-
rásainak felderítését célzó irányelv nagyrészt a szervezeti
szféra anyagi forrásait igyekszik átvilágítani, nem a köz-
napi adófizetők zsebére kíváncsi. Ebbe belefér az, ha egy
bármilyen civil szervezetnek be kell jelentenie az adomá-
nyozóit, de ha például ez az adott szervezet egy szegény-
konyhát működtet, az már nem az uniós irányelv, csak a
regáti politikusok szerint fontos, hogy jelentsék le 
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A város is elfogadta a hulladékgyűjtési szolgáltatás dokumentációját

Nem halasztottak



Kalória – Eat Art dokumentációs
kiállítás
Ma este 7 órakor a B5 stúdió marosvásárhelyi, Bolyai tér
5. szám alatti székhelyén Kalória címmel nyílik Eat Art 
(étkezésművészeti) dokumentációs kiállítás. A tárlatnyitó
után Góg Angéla ételdizájner Az emlék íze címmel tart
előadást, majd vacsora következik.

Jótékonysági szüreti bál
A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius egyházközség
október 27-én, szombaton 18 órai kezdettel jótékonysági
szüreti bált szervez a Kék Gyöngy (Blue Pearl) vendéglő-
ben. A belépti díj egy személynek 50 lej, ez magába fog-
lalja a vacsorát és az élő zenét. A jó hangulatról Ábrám
Tibor és zenekara, valamint Buta Árpád énekművész
gondoskodik. A bál bevételét az egyházközség lelkészi la-
kásának felújítására fordítják. Feliratkozni a marosvásár-

helyi unitárius egyházközségek lelkészi hivatalaiban, ér-
deklődni a 0365-449315-ös telefonszámon lehet hétköz-
nap 9–13 óra között. 

Segít és gyógyít 
– film Bruno Gröningről
A Segít és gyógyít az isteni erő című, Bruno Gröningről
szóló dokumentumfilmet vetítik október 27-én, szombaton
14 és 19.30 óra között Marosvásárhelyen, az Emil Dan-
dea utca 10. szám alatt, az Oázis Alapítvány székhelyén.
A belépés ingyenes.
Gézengúz gyermektáncház
A marosvásárhelyi Gézengúz játszóház táncházba várja a
gyermekeket. A játékos néptánc- és népdaltanulásra szer-
dánként kerül sor 17 órától kisiskolások, 18 órától óvo-
dások számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves
együttes. Helyszín: a Studio Prospero Kulturális Köz-
pont székhelye, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő
szükséges.

Őszi vakáció kisdiákoknak
Jövő héten őszi szünidőre mennek az óvodások, az előké-
szítős és az I–IV. osztályos diákok. A vakáció október 29-
étől november 4-éig tart, a tanítás november 5-én kezdődik
újra, december 21-éig tart, 22-én pedig megkezdődik a há-
romhetes téli szünidő.

Vakációs gyerekklub
A Philothea klub október 29. – november 2. között vakációs
gyerekklubot szervez 0–IV. osztályos gyermekek számára.
Minden hétköznap 11 és 13 óra között játékkal, barkácso-
lással és bibliai történetekkel várják a gyermekeket a klub
Călăraşilor (Kossuth) utca 2. szám alatti székhelyén.

Virágkiállítás a Rózsák terén
Október 28-tól, szombattól november 8-ig eladással egy-
bekötött virágkiállítás nyílik a marosvásárhelyi Rózsák
terén, a virágóra környékén. 

Idősek napja Havadtőn
A Pro Havadtő Egyesület október 28-án, vasárnap tartja
Havadtőn az idősek napját. A program 16 órakor ünnepi is-
tentisztelettel kezdődik a református templomban, igét hir-
det Csiki Mihály református lelkipásztor. 16.30-kor a
kultúrotthonban köszöntőbeszédek hangzanak el, majd a
helyi óvodások és kisiskolások mutatják be ünnepi műso-
rukat. 17 órakor Másfél évszázad képekben címmel régi
havadtői fényképekből nyílik kiállítás. 17.10-kor Nagy Sán-
dor egykori havadtői lelkész Kispalástos küzdelem (1887–
1966) címmel megjelent emlékiratát Nagy Attila, Havad
református lelkésze és dr. Kinda István néprajzkutató, a ki-
advány szerkesztője ismerteti. A könyv a helyszínen meg-
vásárolható. 17.40-kor sor kerül a csőszök táncára. Az
ünnep szeretetvendégséggel zárul. 

Tökfesztivál a nyugdíjasoknál
A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fi-
ókja szervezésében november 15-én tökfesztiválra kerül
sor a tagok számára. Feliratkozni keddtől péntekig 10–13
óra között lehet az egyesület marosvásárhelyi, Bolyai utca
36. szám alatti székhelyén, az emeleten.

Halálos baleset Ákosfalván
Szerda délután Ákosfalva mellett egy haszonjárművet ve-
zető 32 éves nagyváradi sofőr elvesztette uralmát járműve
fölött, amelynek félpótkocsija az ellentétes sávra került, és
egy gépkocsival ütközött. Az autót vezető 48 éves gyula-
kutai férfi életét vesztette a balesetben, egyik utasa súlyo-
san, a másik könnyebben megsérült. Egy arra haladó
harmadik gépkocsi sofőrje, egy 41 éves kolozsvári férfi az
ütközést elkerülendő letért az úttestről, és egy hídfőnek üt-
között, a balesetben könnyebb sérülést szenvedett.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma DÖMÖTÖR, 
holnap SZABINA napja.
SZABINA: a Szabin férfinév
női párja, jelentése: a szabinok
népéhez tartozó nő. 

26., péntek
A Nap kel 

7 óra 53 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 18 perckor. 
Az év 298. napja, 
hátravan 67 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. október 25.

1 EUR 4,6622

1 USD 4,0857

100 HUF 1,4402

1 g ARANY 161,9311

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 130C
min. 40C

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Nem mindennapi hangversenyre hívja a zeneszerető ma-
rosvásárhelyi közönséget a Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia. Az est szólistái: Hencz Helga hegedűművész a
Göteborgi Operaháztól és dr. Ávéd Éva, a marosvásárhelyi
Művészeti Líceum zongoratanárnője és igazgatóhelyettese,
aki szólistaként kiváló művészekkel és édesanyjával. Ávéd
Silló Éva zongoraművésszel lépett fel közös hangversenye-
ken. Hencz Helgával, aki tavaly nyáron mesterkurzust tar-
tott volt iskolája mai növendékeinek, egy év különbséggel
végeztek a Művészeti Líceumban, és volt már sikeres közös
kamaraestjük Marosvásárhelyen és Svédországban is. 

A Kultúrpalota nagytermében október 28-án, vasárnap
este 7 órakor kezdődő kamaraesten érdekes, ritkán játszott
darabokat szólaltatnak meg. Elhangzik J. Brahms A-dúr he-
gedű- és zongoraszonátája, amelyet a szerző 1886-ban, 53
évesen írt, és mindkét hangszernek egyformán fontos sze-
repet szánt. 

A második nagy mű R. Strauss Esz-dúr hegedű-zongora
szonátája, amelyet 1888-ban, 24 évesen komponált a ze-
neszerző, aki abban az időben ismerkedett meg leendő fe-
leségével, és az egész művet áthatja a szerelem érzése. A
szonáta, amely kihívás mindkét előadóművész számára,
olyan, mint egy regény, csak nem betűkkel, hanem hangok-
kal íródott.

A harmadik művel, amely szinte ősbemutató, észak üze-
netét hozza a vendég. A mű szerzője Henning Kraggerud
norvég hegedűművész, zeneszerző, akinek Equinox, 24
utójáték hegedűre és kamarazenekarra című darabjából a 24.
á-moll és a 10. b-moll utójáték csendül fel. A hegedűverseny-
hez egy norvég filozófus, J. Gaardner szövege is tartozik. A
novella főszereplőjének 24 órája van addig, míg megtudja,
hogy Alzheimer-kórban szenved-e vagy egészséges. A szerzőn
kívül még senki sem játszta a darabot, és nagy megtiszteltetés,
hogy a kottát Hencz Helga rendelkezésére bocsátotta. (b. gy.)

Rendkívüli kamaraest 

Czire Hanga Debóra 15 éves diáklány Félutasok című
regényét mutatják be október 28-án, vasárnap déli 12 órai
kezdettel a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyház-
község Dersi János termében.

A 328 oldalas könyv szerzője Kolozsváron született, je-
lenleg Budapesten tanul, a világról így vélekedik: „Min-
denkiben rejlik itt valami, ami számunkra még ismeretlen,
amitől egy kicsit másak leszünk, akaratlanul is formáló-
dunk, és bizonyára mi is hozzáadunk majd valamit az ő
életükhöz. Mindenkitől tanulhatunk valamit, pontosabban
mindenkivel tanulunk valamit magunkról, mert mindig az
interakcióban válunk valamilyenné, gyakran magunkat is
meglepve” (idézet a könyvből).

A könyvet megjelentető Idea Kiadó oldalán
(h t tp : / / i deakonyv te r. ro /home/1795- fe lu ta sok-
9789737803764.html) az alábbi ajánlást olvashatjuk: 

„A kamaszság nem életkor, hanem léthelyzet: az élet ma-
gasan izzó állapota. Félúton levés.Viki és társai amolyan
igazi tinik, akiknek a váltig megunt iskola jelenti az állan-
dóságot az életükben, de az igazi történések egészen más-
hol zajlanak. A kamasz tizenévesek sajátos félutas
érzésvilágának hullámvasútján haladnak, hol a lehetetlenül
lassú időben, hol pedig az állandó lemaradás érzetének
gyorsaságában. Egy színdarab, ahol mások szerepének el-
játszása váratlan mélységeket tár fel. Egy túlméretezett
buli, ahol a határok feszegetése ismeretlen tapasztalások és
felismerések kapuit nyitja meg.

Egy tábor, ahol az egyedüllét és a csoporthoz tartozás, a
bizalom és csalódás bonyolult hálója sejlik fel. Ezeken túl
pedig mindennap a bennük (először) megszülető világren-
gető felismerések, leginkább pedig a szerelem szavakat és
értelmet kereső édes küszködése.”

Czire Hanga Debóra könyvbemutatója
Tizenöt éves szerző regénye

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
25, 13, 15, 11, 37 + 17 NOROC PLUS:  6 6 9 0 2 6

9, 24, 16, 14, 32, 30 SUPER NOROC: 8 8 6 4 2 4

42, 33, 45, 5, 15, 16 NOROC: 1 3 0 3 2 6 4

RENDEZVÉNYEK

A labdarúgó 1. liga 
13. fordulójának televíziós 

közvetítési rendje
Október 26., péntek:
* 18.00 óra: Jászvásári Politehnica CSM – Nagysze-

beni Hermannstadt
* 21.00 óra: Gyurgyevói Astra – USK Craiova
Október 27., szombat:
* 18.00 óra: Botoşani FC – Konstancai Viitorul
* 21.00 óra: Bukaresti FCSB – Voluntari FC
Október 28., vasárnap:
* 14.00 óra: Dunărea Călăraşi – Medgyesi Gaz

Metan
* 21.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Kolozs-

vári CFR
Október 29., hétfő:
* 21.00 óra: Concordia Chiajna – Bukaresti Dinamo
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport,

a Telekom Sport és a Look Sport/Plus.

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 10. fordulójá-

ban, ma délután 3-tól: Marosvásárhelyi MSE – Besztercei Glo-
ria (Trans-Sil stadion), Szászrégeni Avântul –
Székelyudvarhelyi FC; szombaton délután 3-tól: Barcarozsnyó
– Radnót.

A 4. liga elitcsoportjának 9. fordulójában ma délután fél 4-
től: Marosludas – Marosvásárhelyi CSM; szombaton 11-től:
Marosszentkirály-Náznánfalva (marosszentkirályi pálya) –
Ákosfalva, Kutyfalva – Nyárádtői Unirea, Segesvár – Szováta,
Dános – Marosoroszfalu, Nyárádtői Viitorul – Nyárádszereda
(Dózsa György-i pálya), Nagysármás – Marosvásárhelyi At-
letic.

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga C értékcsoportjának
4. fordulójában, ma 18 órától, a ligeti sportcsarnokban: Ma-
rosvásárhelyi CS Municipal – CSM 2007 Focşani.

KÉZILABDA. A női A osztály D csoportjának 7. forduló-
jában, vasárnap 10-től: Nagybányai Minaur Diva – Marosvá-
sárhelyi CSM.

RÖPLABDA. A női A2 osztályú bajnokság 4. fordulójában,
szombaton: Lugosi CSM – Marosvásárhelyi CSM.



Megismételt szavazással sikerült elfogadnia a kép-
viselőházban a szociálliberális kormánytöbbség-
nek szerdán a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozásának megelőzéséről szóló törvényter-
vezetet.

A jogszabály a pénzmosás elleni európai irányelvet hivatott
beépíteni a romániai joggyakorlatba, ám olyan előírásokat is
tartalmaz, amelyek az RMDSZ és a jobbközép ellenzék sze-
rint ellehetetlenítik az egyesületek és alapítványok működését.

Negyven romániai civil szervezet nyílt levélben tiltakozott
a tervezet ellen, amely egyebek közt kötelezővé tenné, hogy
az egyesületek 30 napon belül bejelentsék a támogatásaik va-
lódi haszonélvezőit, amennyiben ezek kiléte ismert, ha pedig
ennek nem tesznek eleget, feloszlathatják őket.

„Ezek az előírások hatalmas bürokráciát vezetnek be,
számos esetben megnyomorítják a civil szervezeteket. Az

Erdélyben működő több száz magyar civil szervezet is le-
hetetlen helyzetbe fog kerülni” – magyarázta a Maszol.ro
portálnak az RMDSZ fenntartásait Korodi Attila frakcióve-
zető.

A kormánykoalícióval más esetekben együttműködő
RMDSZ-t az is a tervezet ellen fordította, hogy a Szociálde-
mokrata Párt megpróbálta „lekenyerezni” a parlamenti kép-
viselettel rendelkező kisebbségi szervezeteket – köztük az
RMDSZ-t is –, kivonva őket a többi civil szervezetre érvényes
előírás hatálya alól.

Első próbálkozásra a voksoláson nem gyűlt össze a tervezet
elfogadásához szükséges minősített többség. A kormányoldal
az elektronikus szavazatszámláló hibájára hivatkozva kezde-
ményezte a voksolás megismétlését, amely már eredményes-
nek bizonyult. Az ellenzék bejelentette: alkotmányossági
óvást emel az eljárás ellen. (MTI) 
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Felmelegedik az idő
Fokozatosan felmelegedik az idő Románia-szerte –
közölte csütörtökön az Országos Meteorológiai Szol-
gálat illetékese. A hét végén, vasárnap folyamán az
ország nyugati részén 27–28 Celsius-fokos csúcs-
hőmérséklet is lehet. Az éjszakai minimumok is ma-
gasak lesznek, 7 és 17 Celsius-fok között alakulnak,
a legmelegebb éjszakák nyugaton lesznek – nyilat-
kozta a Mediafax hírügynökségnek az Országos Me-
teorológiai Szolgálat ügyeletes meteorológusa.
Tájékoztatása szerint ugyanakkor a nyugati, északi
és középső országrészben esni fog. (Mediafax)

Kényszerleszállás 
az Otopeni repülőtéren

Bombafenyegetés miatt kényszerleszállást hajtott
végre a bukaresti Otopeni repülőtéren a Wizzair lé-
gitársaság egyik járata. A grúziai Kutaiszi és a len-
gyelországi Varsó között közlekedő repülőgép 16.20
órakor ért földet. A 173 utast leszállították, bizton-
ságba helyezték, és elindították az ilyen esetekben
alkalmazott titkos eljárást – tájékoztat közleményé-
ben a fővárosi repülőtereket kezelő vállalat. Az eddigi
információk szerint a bombafenyegetés a kutaiszi re-
pülőtérre érkezett, egy nő tett bejelentést arról, hogy
robbanószerkezet van a gépen. (Agerpres)

Részben alkotmányellenes 
a Btk. módosítása

Részben alkotmányellenes a büntető törvénykönyv
módosítása – határozott csütörtökön az alkotmány-
bíróság, amely helyt adott az államelnök, a legfel-
sőbb bíróság és az ellenzék kereseteinek. A taláros
testület szerint a hivatali visszaélés fogalmának kor-
látozása alaptörvénybe ütközik, akárcsak a befo-
lyással való üzérkedés és a hamis tanúzás
újrafogalmazása. A taláros testület szerint a hivatali
visszaélés meghatározása hiányos, és nem tartja
tiszteletben az alkotmánybíróság 2016-ban hozott
döntését. A csütörtöki alkotmánybírósági ítélet vég-
rehajtása kötelező, ezért a parlamentnek ismét meg
kell vitatnia a törvényt, amelynek az alkotmánybíró-
ság által kifogásolt részeit összhangba kell hoznia
az alaptörvénnyel. (MTI)

Elhalasztották az ítélethirdetést
a Mikó-ügyben

November 8-ra halasztotta az ítélethirdetést a leg-
felsőbb bíróság a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó
Kollégium épületeinek a visszaszolgáltatási perében
– tájékoztatta csütörtökön az MTI-t a bíróság szóvi-
vője. A tanintézet épületeit az 1948-as kommunista
államosítás során a református egyháztól vették el.
A román állam 2002-ben visszaszolgáltatta az ingat-
lanokat a református egyháznak. Később azonban,
egy feljelentés nyomán, a DNA büntetőpert indított
a visszaszolgáltatási kérelmet elbíráló bizottság tag-
jai ellen, akiket 2014 novemberében jogerősen fel-
függesztett börtönbüntetésre ítéltek, az ingatlanokat
pedig újra államosították. Az egyház újabb restitú-
ciós kérését 2016 májusában elutasította a restitú-
ciós bizottság. Az elutasító határozat
megsemmisítéséért indított perben első fokon eljáró
brassói táblabíróság nem fogadta el az egyház ér-
veit. A legfelsőbb bíróság a Brassóban 2016 decem-
berében hozott ítélet ellen benyújtott egyházi
fellebbezés ügyében hirdet ítéletet. A restitúciós per-
ben a bírói testület jogerős ítéletet hoz. (MTI)

a szegénykonyha ebédvendégeinek a névsorát. Ez sem-
mivel sem kevésbé őrült ötlet, mint az adóhivatal minapi
besúgási felszólítása a friss házasoknak. Ilyen szikrákat
csak olyan emberek agytekervényei képesek csiholni,
akiknek nem sok fogalmuk van arról, hogy egy tisztes-
séges állam intézményrendszere elvileg hogy kellene
működjön, sem arról, hogy abban az államban, amely-
nek az adófizetői állják az ő parlamenti fizetésüket is,
milyen intézmények hogyan működnek a gyakorlatban.
Az sem kis teljesítmény ilyen zseniktől, hogy a szavazó-
készülék gombjait sikerül egymástól megkülönböztet-
niük. De még az sem megy mindig rendesen, mert ezt a
törvényt is csak két nekifutásra sikerült megszavazni az
ügyben döntő hatáskörű képviselőházban.

Az uniós irányelv sajátságos értelmezése szerint ösz-
szefércelt törvénytől jogosan háborodott fel a civil
szféra, a jogszabály parlamenti elfogadása kapcsán le-
zajlott közjátéktól pedig az ellenzék. Bár utóbbinak is
inkább a tartalom, mint a forma miatt kellett volna há-
borognia. Ami rosszabb, hogy az igazságügyi reformok
kapcsán már feltüzelt brüsszeli kritikusoknak ez a tör-
vény újabb szálka lesz a szemükben, és ha addig sikerül
rázni a brüsszeli pofonfát, amíg tényleg lehull róla egy
büntető intézkedés az ország ellen, annak a következ-
ményeit is mi fogjuk megfizetni, nem a botcsinálta po-
litikusok.

Civil bumeráng
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világNem halasztottak

Fotó: Nagy Tibor 

Megismételt szavazással fogadta el a pénzmosás 
megelőzéséről szóló törvénytervezetet a képviselőház

„szeméttermelő” a megyében. Az eredeti
szövegben az állt, hogy a szemetesautó
48 órán belül köteles kiszállni, amivel mi
nem értettünk egyet, hiszen ez hosszú
idő, főleg nyáron, amikor köztisztasági
szempontból nem megengedhető ez az
időintervallum. 

A tanácsülés elején Pápai László
POL-os tanácsos magyarul szólalt fel.
Elmondta, hogy a város és a megye
szempontjából igen fontos projektről van
szó, szerinte nem helyes, hogy utolsó pil-
lanatban kapják kézhez a határozatterve-
zetet, amit nagyon gyorsan meg kell
szavazni. Alakulatuk szakértőt kérdezett
meg, s mint kiderült, a határozattervezet-
ben nem hibának nevezett, de rengeteg
olyan dolog van, ami miatt a szemét-
gyűjtésre kiírandó licit rosszul sülhet el.
Javasolta, hogy egy-két hét múlva rend-
kívüli tanácsülésen sürgősségi eljárással
döntsenek e kérdésben, hiszen az anyag
a bizottságban sem „ment át”. – Most itt
vagyunk, megszavazzuk, s utána vaka-
rózhatunk – fogalmazott a tanácsos. Ha-
sonló volt a véleménye a szintén POL-os
Radu Bălaşnak is.

Sergiu Papuc alpolgármester hangsú-
lyozta, ennek a projektnek a kivitelezését
nem tegnap kezdték el. A megyei tanács

az ADI Ecolecttel régóta azon munkál-
kodik, hogy elkészítsék a feladatfüzetet
és életbe ültessék a tervet. Nincs ebben
újdonság. Voltak hiányosságok, de szak-
emberek bevonásával korrigálták, úgy,
hogy Marosvásárhely sajátságos gondja-
ira is legyenek megfelelő megoldások.

– Minden tökéletesíthető, de figye-
lembe kell venni, hogy milyen felelősség
hárul ma a tanácsra. Halasztásra nincs le-
hetőség! 

Florian Moldovan, aki tizenöt éve fog-
lalkozik a város köztisztaságával, ponto-
san tudja, mit kellett módosítani a
határozattervezeten, hogy a helyi önkor-
mányzatnak ne származzon kára be-
lőle… Ezt a kérdést nem kell politikai
síkra terelni, hiszen a lakosság érdeké-
ben az önkormányzat kinyilvánította,
hogy csatlakozik a megyei tanács pro-
jektjéhez. Ha nem indul be az integrált
hulladékgazdálkodási projekt, akkor
mindenkinek hozzá kell járulni, hogy a
rá fordított 55 milliót visszafizessük.
Igen, a feladatfüzet tökéletesíthető, de
majdnem tökéletes – fogalmazott Sergiu
Papuc alpolgármester. 

A polémia folyatódott, Pápai kérte,
hogy ha tökéletesíthető az anyag, akkor
tökéletesítsék, s ne csapják eléjük, hogy
szavazzák meg, amikor sehol sem szere-

pel benne a szolgáltatásokra vonatkozó
minőségi standard, miközben a tanács
felel ennek a projektnek a kimeneteléért. 

Az ülésvezető, dr. Benedek Teodora
szavazásra bocsátotta, hogy elfogadják-
e Pápai halasztásra vonatkozó javaslatát
vagy sem. A testület amellett döntött,
hogy nem halasztanak. Ezt követően a
testület 19 igennel, két POL-os ellensza-
vattal és egy POL-os tartózkodással el-
fogadta a határozatot. Az elfogadott
dokumentáció lehetővé teszi a Maros
megyei integrált hulladékgazdálkodási
rendszeren belül a versenytárgyalás
meghirdetését a marosvásárhelyi hulla-
dékgyűjtési és szállítási szolgáltatásokra.
Ez azért is fontos, mert ez az utolsó lépés
az 55 milliós beruházással megvalósuló
megyei hulladékgazdálkodási rendszer
beindításához, aminek határideje decem-
ber 31-e.

Amint valamennyi önkormányzat el-
fogadta a feladatfüzetet, a Maros Ecolect
Közösségi Fejlesztési Társulás szerdai
közgyűlésének jóvá kell hagynia a teljes
dokumentációt. A szolgáltatók kiválasz-
tására a versenytárgyalásokat a közös-
ségi fejlesztési társulás fogja
lebonyolítani. A hulladékgyűjtésre és 
-szállításra 5 évre szóló szerződéseket
fognak kötni köztisztasági cégekkel.

(Folytatás az 1. oldalról)
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November 10-én 10 órától látványos versenyt
szerveznek a nemrégiben felavatott Transil-
vania motorsportpályán, amely a Maros Me-
gyei Tanács jelentős beruházása, s amely
iránt egyre több rendezvényszervező és ver-
senyző érdeklődik – erről sajtótájékoztatón
számolt be Péter Ferenc, a megyei tanács el-
nöke, és bemutatta Thomas Moldovant, a
Transilvania Motor Ring újonnan kinevezett
menedzserét. 

Kitűnő minőségű pálya 
– Nagyon fontos pillanathoz érkeztünk, amikor egy

fontos beruházás működtetésének beindításáról szá-
molhatok be. A megyei önkormányzat alkalmazottja-
ként Thomas Moldovan lett a Transilvania Motor Ring
menedzsere, aki az új létesítmény működtetéséért
felel. Feladata, hogy minél több olyan rendezvényt
szervezzenek, amely népszerűvé teszi a motorsport-
pályát, látogatókat, turistákat vonz ide. Már nagyon
sok társaság, autóversenyző keresett meg, ami a nagy
érdeklődést igazolja. Az elkövetkező időszakban a kü-
lönböző cégek, társaságok által rendezett versenyekre
nagyon sok néző érkezik majd ide. Ez is volt a beru-
házás fő célja, hogy a régió vonzerejét megnövelje. A
beruházás, véleményünk szerint, sikeres. Két hete volt
az első bemutatóverseny, amit nagyon sikeresnek
könyveltünk el. Többen nyilatkozták, hogy a pálya ki-
tűnő minőségű. Nagyon fontos számunkra, hogy a
pálya a régió turisztikai értékét növelje. Egyesek fel-
vetették, hogy mennyire éri meg egy ekkora beruhá-
zást megvalósítani a régióban. Nem azt kell nézni,
hogy pillanatnyilag mennyi a profit, hanem azt, hogy

a pálya hosszú távon az egész régiónak milyen jöve-
delmet tud hozni. Köztudott, hogy a nagy autóverse-
nyek alkalmával több tízezer ember is látogatja a
versenyeket, akik szállodában foglalnak szállást, étter-
mekben étkeznek, üzemanyagot töltenek a kutaknál.
Tehát számtalan más olyan kereskedelmi hozadék is
van, ami nem elhanyagolható. Bízom benne, hogy na-
gyon sok neves versenyzőt fogunk látni ezen a verseny-
pályán – mondotta Péter Ferenc megyei tanácselnök.
Nem hitték a pilóták, hogy ilyen pályával rendelkeznek
a Maros megyeiek 

– Miután egy magánjellegű versennyel két héttel ez-
előtt felavatták a motorsportpályát, ezt november 10-
én hivatalosan is megnyitják, ahová az érdeklődő
közönséget is várják. A bemutató két részből áll: lesz
egy motor- és egy autóverseny, amelyekre neves ver-
senyzőket hívtunk meg. Az eseményt egy szakmabeli
egyesülettel közösen szervezzük. Meghívtuk és várjuk
Mihai Leut, Pop Floriant, Dani Oţilt – mondta Thomas
Moldovan, és arról biztosította az érdeklődőket, hogy
nem fognak csalódni, ha kilátogatnak a Kiscserged ha-
tárában levő pályára. A nézőtér 1500 férőhelyes, de a
rendezvényeket tízezer ember is követheti. 

– A negyvenéves motorsport-tapasztalattal rendel-
kező Liviu Iernean, a Mures Rally Team képviselője
elmondta, hogy a pálya színvonalasan tervezett és ki-
vitelezett, amihez kifogástalan adminisztratív épületek
tartoznak. – Olyan romániai és olasz pilóták látták,
akik összejárták Európa összes pályáit, s nem hitték,
hogy Marosvásárhely egy ilyen pályával rendelkezik!
A Hungaroringtől errefele nem létezik még egy ilyen.
Bukarestben van egy pálya, amely meg sem közelíti a
Transilvania Motor Ringet – nyilatkozta lapunknak
Liviu Iernean.

Amint azt a fesztiválszervező
Maros megyei MADISZ közle-
ménye tudatja, a 26. Alter-
Native Nemzetközi Rövidfilm-
fesztiválon vetítik le a Kultúr-
palotában tavaly bemutatott
Aurora Borealis – Északi fény
című, nagy sikerű filmet. 

A film ismertetőjében olvashat-
juk: a két idősíkon futó, fordulatok-
ban gazdag családtörténet anya és
lánya kapcsolatának mélységeit
boncolgatja. Az alkotás szokatlan
helyzetekben, női érzékenységgel
beszél az identitásválságból adódó
drámai helyzetekről, a széttörede-
zett Európa háborúi okozta, soha
nem gyógyuló sebekről, az elmú-
lásról, valamint a hazugságok és el-
hallgatások leleplezésének
felszabadító erejéről. Az anya, Pol-
gár Mária szerepében a magyar
filmművészet ikonikus alakját, Tö-
rőcsik Marit láthatja a közönség,
Polgár Mária lányát, Olgát pedig
Tóth Ildikó Jászai Mari-díjas szí-
nésznő alakítja. A film a tavalyi
Chicagói Nemzetközi Filmfesztivá-
lon a közönségszavazatok alapján
elnyerte a legjobb külföldi alkotás-
nak járó díjat.

A film rendezője, Mészáros
Márta 1956-ban szerzett filmrende-
zői diplomát Moszkvában, az Össz-
szövetségi Állami Filmfőiskolán.
Pályafutása elején filmhíradókat és
dokumentumfilmeket készített, első
nagyjátékfilmjét 1968-ban ren-
dezte, Kovács Katival a főszerep-

ben. Munkásságát világszerte elis-
merték, díjazták többek között Can-
nes-ban és a Velencei
Filmfesztiválon is. 

Az Aurora Borealist november
10-én, szombaton 17.50 órától lát-
hatja az Alter-Native közönsége.

Megismerkedhetnek a fesztivál
látogatói Radu Muntean román ren-
dezővel. Muntean legújabb, Alice T
című nagyjátékfilmjét november 9-
én, pénteken kezdik el vetíteni a
hazai mozikban, és ezen a napon
tűzte műsorára a marosvásárhelyi
szemle is. A román–francia–svájci
koprodukció vetítésén a rendező
mellett Răzvan Rădulescu társ-for-
gatókönyvíró, valamint a főszerepet
alakító Anda Guţi is jelen lesz.
Utóbbi egyébként az augusztusi
Locarnói Nemzetközi Filmfesztivá-
lon – ahol a film nemzetközi bemu-
tatója volt – elnyerte a legjobb
színésznőnek járó díjat. 

Radu Muntean (fotó) 2002-ben
jelentkezett először nagyjátékfilm-
mel, A düh (Furia) című munkája
megkapta a Romániai Filmesek
Szövetsége által odaítélt debütdíjat.
2006-ban bemutatott, A papír kékre
vált (Hârtia va fi albastră) című
filmje nagy sikernek örvendett,
több mint hatvan fesztiválon vetí-
tették le és számos díjjal tüntették
ki. További munkái: Boogie, Kedd,
karácsony után (Marţi, după Cră-
ciun), Egy emelettel lejjebb (Un etaj
mai jos) – áll a szervezők közlemé-
nyében. (Knb.)

Neves pilótákkal hivatalosan is rajtol a Transilvania Motor Ring 
Látványos bemutató 

Aurora Borealis – Északi fény
Vetítés az Alter-Native 

filmfesztiválon

Október 24-én délelőtt írta alá Gyulafehérvá-
ron Csibi Attila-Zoltán, Erdőszentgyörgy város
polgármestere és Simion Creţu, a Központi
Fejlesztési Régió igazgatója azt a finanszíro-
zási szerződést, amely eredményeként 1,65
hektáros parkkal gazdagodik a kisváros. A
szerződés értelmében 2.487.728,79 lejből va-
lósítják majd meg az Operatív Fejlesztési
Program 2014–2020 keretén belül kiírt és si-
keresen megnyert pályázatot, és ebből csu-
pán 2% az önrész, ami a város kasszáját
terheli.

A Rendezetlen terület parkosítása elnevezésű pro-
jekt keretében Erdőszentgyörgy egy olyan zöldöveze-
tet kap, amelyet korhatár nélkül bárki használhat. Ez a
terület a bentlakás mögött, a város központi részén ta-
lálható, ahol jelenleg használaton kívüli salakos pálya,
kutak és valamikori melléképületek maradványai van-
nak. A város tulajdonában lévő terület teljes átalakítá-
son megy majd át. 

Az Európai Unió által meghatározott, egy főre eső
zöldövezet tekintetében Románia az utolsó országok
közt szerepel. A parkosítási program ezt a helyzetet hi-
vatott javítani, a megnyert projekt célja a zöldövezet
növelése. Emellett a parkosítás célja a lakók életminő-
ségének javítása, az egészséges életmód kialakítása,
valamint ezeknek a feltételeknek a megteremtése, a le-
vegő szennyezettségének mérséklése, de ezenkívül
nem titkolt szándék olyan kis létszámú rendezvények
szervezése is, amelyek nem károsítják a kialakított
zöldövezetet. 

„Célunk egy élhető várost kiépíteni, ami egy hosszú
folyamat, és többéves munka. Ezért is használunk ki
minden olyan lehetőséget és anyagi forrást, amely
abban segíti városunkat, hogy szebb, egészségesebb

legyen. Egy mondás szerint a Földet nem apáinktól
örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön, ezért
kell mindennap azon munkálkodjunk, hogy megőriz-
zük és javítsunk rajta” – mondta Csibi Attila Zoltán,
Erdőszentgyörgy polgármestere. „Nagyon nagy előre-
lépésnek tartom azt, hogy a kastélypark finanszírozási
szerződése után ma aláírtunk egy másik park létreho-
zását előrevetítő megállapodást is. Remélem, hogy a
munkánkat a helybéliek megtisztelik azzal, hogy vi-
gyáznak ezekre a közterületekre, hisz mindannyiunk
érdeke városunk fejlődése” – folytatta az elöljáró. 

Az 1,65 hektáros, átalakításra váró terület nagy
része egyenes felület, azonban van egy kisebb meredek
rész is. A tervek szerint ezen a részen amfiteátrum lé-
tesül, ahol 40 pad is növeli a hely funkcionalitását. A
parkba két bejárat lesz, és kijelölt úton, sétányon lehet
bebarangolni azt, amelybe 82-féle növény kerül beül-
tetésre (cserje, fenyő stb.). A sétány, a füvesített felü-
letek és a színes növénypalettán túl szökőkút, padok,
szemeteskosarak, ökovécé, pavilon és filagória is szol-
gálja majd a pihenni vágyók kényelmét. Ezt egészíti
ki egy felnőtteknek szánt szabadtéri fitneszsarok. A fel-
nőttek mellett a gyerekek szórakozására is nagy hang-
súlyt fektet a városvezetés, hisz helyet kapnak hinták,
csúszdák, kis házak, homokozó és egyéb szabadtéri já-
tékok is. A tanulóknak is tartogat érdekességet az új lé-
tesítmény, ugyanis egy felfedezésre váró tanösvényt
látogathatnak meg – akár környezetismeret-óra keretén
belül is –, amely a környezettudatos magatartásra sar-
kallja őket. Kicsik és nagyok örömére madáretető is
lesz a parkban, ahol majd a térségre jellemző madár-
populáció egy része lesz megfigyelhető. 

A tervek szerint a díszkert körülbelül két éven belül
készülhet el, de ezt még számos adminisztratív tényező
befolyásolhatja. (közlemény)

Újabb finanszírozási szerződést írt alá 
Erdőszentgyörgy

Mezey Sarolta

Októbertől ismét közvetíti az Er-
dély TV a Marosvásárhelyi Rádió
Kotta című műsorát. A tehetségku-
tató és -népszerűsítő műsor ezentúl
is minden hónap utolsó vasárnapján
jelentkezik.

A Kotta október 28-ai vendége a
Stakhanov együttes, amely az erdélyi
alternatív rock színterének egyik leg-
frissebb, de egyben legígéretesebb
vadhajtása. Az együttes 2018 tava-
szán alakult Marosvásárhelyen, s bár
ifjú formációról van szó, tagjait
külön-külön számos más együttesből
ismerhetjük már, találkozásuk vi-
szont mégis újszerű. Merészen ötvö-
zik a különböző stílusokat: a rock- és
a popzene elemeit egy neopsziche-
delikus szövegvilággal.  A Maros-
vásárhelyi Rádió stúdiótermében
vasárnap este 6 órától kezdődő kon-

certre a belépés díjtalan. A lát-
ványelemeiben is gazdag zenei ese-
mény élőben követhető a Faceboo-
kon is, majd a felvétel újranézhető
november 4-én este 8 órától az Er-
dély TV-ben.
Őszi otthonról, zenéről és papi hivatásról 
az Erdély TV vasárnapi műsoraiban

Az Üzenet szeretettel műsor
13.30 órakor kezdődő adásában
őszi lakberendezési tippeket oszt
meg a nézőkkel Ördögh Angéla
lakberendező, majd a szászrégeni
Titán frontembere, Szabó Előd mu-
tatja be a zenekar legújabb dalát és
videoklipjét.

A Hitélet műsor 17.30 órakor
Rómában készült felvételekkel je-
lentkezik. Ezúttal a gyergyóditrói
születésű Kovács Szabolcs diakó-
nussá avatásáról lesz szó.

Újra követhető 
a Kotta az Erdély TV-ben is 

Fotó: Henn Attila
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A Székelyföld Napok kereté-
ben zajlott hétvégi erdőszent-
györgyi konferencián a
szakemberek beszámoltak a
Rhédey családot és kastélyt
vizsgáló kutatásaik újabb
eredményeiről. Egy lépéssel
közelebb kerülhetünk a kas-
télyba megálmodott, a Rhé-
deyeket és korukat bemutató
tárlat megvalósításához.

Az áprilisban tartott beszámoló
után szombaton ismét közönség elé
állt Fehér János művészettörténész,
aki az önkormányzat megbízásából
Európa számos pontján végez kuta-
tást a Rhédeyek múltjával kapcso-
latosan. Miután a helyi,
marosvásárhelyi, kolozsvári és bu-
dapesti levéltárakban a reméltnél
kevesebb információt talált a család
legismertebb tagjáról, Rhédey Cla-
udiáról, a kutató külföldi szálakon
is elindult, és ezúttal újdonságnak
számító adatokról számolhatott be.
Rhédey Claudia csak 1893 után lett
igazán ismert, amikor kiderült,
hogy unokája, a tecki Mária Viktó-
ria hercegnő V. György brit ural-
kodó felesége lesz. Fehér János
vizsgálni kezdte Claudia férje,
Württemberg Sándor dinasztiájának
levéltárát, és így derült ki, hogy
Stuttgartban őrzik a grófnő 1833–
39 között vezetett német nyelvű
naplóját, amely számos adatot tar-
talmaz a gyerekkoráról, bécsi tar-
tózkodásairól, valamint a házassága

előtti és utáni évekről. A művészet-
történész szerint a napló digitalizá-
lása és lefordítása olyan utakat
nyithat meg, ami az erdélyi és eu-
rópai kultúrtörténet szempontjából
is fontos lehet. Továbbá egy lon-
doni levéltárban is őriznek két,
Rhédey Claudiát érintő dossziét
Mária királyné adományából.
Mindezek tartalmát a kutató még
nem ismeri, de bizonyosan számos
új információ kerül majd elő 
belőlük.
Eloszlatni a rózsaszín ködöt

Már eddig is több adatra bukkant
a kutató, ami bizonyítja, hogy a je-
lenlegi brit uralkodó szépanyja éle-
téről számos legendát szőttek,
aminek nincs valóságalapja. Erdő-
szentgyörgyi megkeresztelésének,
konfirmálásának és temetésének
időpontját biztosan ismerjük, de
például hamis az az állítás, hogy
apja ellenezte volna Claudia és a
tecki herceg házasságát, és Sándor
csak Rhédey gróf halála után ve-
hette nőül szerelmét: a házasságra
László halála előtt fél évvel, 1835-
ben került sor a bécsi lutheránus
templomban. Az erdélyi grófi csa-
lád a bécsi társasági élet részese
volt, a Bécsi Újság többször is em-
líti érkezésüket, de a két fiatal nem
bécsi bálon ismerkedett össze, sőt a
grófnő haláláról is lerántja a leplet
Kozma Ferenc, aki a 20. század for-
dulóján a Vasárnapi Újságban és az
Erdély című folyóiratban foglalko-
zik a család történetével. A közhie-
delemmel ellentétben Claudiát nem

lovak taposták halálra egy hatalmas
katonai gyakorlaton vagy mások
szerint egy falkavadászaton, hanem
magzatvesztés következtében halt
meg. Férjével együtt 1841 nyarán
Erdőszentgyörgyön tartózkodtak,
ahonnan a nyár végén indultak visz-
sza Ausztriába. A katonai teendők
miatt Sándor Pettauba, felesége a
gyerekekkel Graz felé utazott, ami-
kor éjszaka a kocsis elbóbiskolt, a
hintó árokba borult, aminek követ-
keztében az áldott állapotban levő
grófnő erős ütést kapott. Néhány
nap múlva barátnőjével úgy dön-
tött, hogy meglepetésként megláto-
gatják katonatiszt férjeiket, így
többórás kemény lovaglás után
örömet is szereztek ugyan, de
Claudia másnap reggel már nem
kelt fel, erős vérzés állt elő nála,
és a nyolcadik napon, október 1-
jén meghalt. Testét három nap
múlva indították Erdély felé, és
október 21-én temették el a szent-
györgyi templom
egyik családi kriptá-
jába.
Lesz pénz 
tárgyvásárlásra

A konferencián a
helyi születésű dr.
Kinda István sepsi-
szentgyörgyi muzeo-
lógus, néprajzkutató
arról a tervről számolt
be az érdeklődőknek,
amely alapján a Rhé-
dey-kastély emeletén
a családot, a kastélyt
és a kort bemutató tár-
latot hoznának létre.
Kiemelte: közönség-
barát bemutatót 
szeretnének, amely
szélesebb közönség-
nek továbbít infor-
mációt, érthető, kö-
zépiskolás szinten.
Ugyanakkor a modern
múzeumok elvét kö-
vetnék, azaz nemcsak
információkat, hanem
élményeket is nyújta-
nának az interaktív
bemutatók. Mivel a te-
lepülésen nem marad-
tak a Rhédeyekhez
köthető tárgyak, hazai
és külföldi tárlatokat
vizsgáltak meg, hogy
képet alkossanak a 19.
századi kastélyberen-
dezésekről. Mivelhogy
a rendelkezésükre álló
anyagi források szűkö-

sek, előre megvizsgált, lealkudott
árú tárgyakat szeretnének vásá-
rolni a kastélyemelet berendezésére,
ahol családtörténeti tárgyak, arc-
képcsarnok, fegyverek, a női trak-
tusban tematikus bútorzat, a
szalonban félenteriőr berendezés, a
férfitraktusban katonai és vadász-
tárgyak, fegyverek, trófeák, köny-
vek lennének, a település- és
kastélytörténetet grafikák, fotók és
a marosvásárhelyi múzeumtól köl-
csönzött, Erdőszentgyörgyhöz kap-
csolódó tárgyak, leletek fogják
felidézni.

Az is kiderült, hogy a gyulafehér-
vári fejlesztési ügynökség épp a
konferencia előtti napon hagyta
jóvá a tervezett tárgyvásárlást,
így az eddig kétséges beszerzési
út megnyílt előttük. Menyhárt Ist-
ván projektfelelőstől megtudtuk:
az önkormányzat tavaly nyújtott
be pályázatot a kistérségi LEA-
DER-alapok lehívására a tárlat

megvalósítása céljából, a szerző-
dést idén februárban írták alá. A
kivitelezést megnehezítette az,
hogy minden műtárgyat egy hely-
ről kell megvásárolni, és ilyen
ajánlattevő Romániában nem
akadt, így külföldi cégtől fognak
vásárolni összesen 53 tárgyat,
ami bútordaraboktól fegyverekig
is a legapróbb darabig, egy pi-
páig terjed. A fejlesztési ügynök-
ség múlt heti döntésével elhárult
minden akadály, hiszen a többi
közbeszerzés – mint például a
tárlószekrények kivitelezése  – is
ettől a lépéstől függött. A megvá-
sárolandó műtárgyakat akár egy-
két héten belül leszállítják, így
következhetnek a kastélytermek
berendezését célzó további lé-
pések. A projekt értéke mintegy
65 ezer euró, ennek fele költhető
műtárgyakra, a többi műszaki
cikk és tárlatberendezési eszköz
lesz.

Lassan kiderül, mi az igazság és mi a mendemonda
Újabb mozaikok Rhédey Claudia életéből

Gligor Róbert László

Rhédey Claudia német nyelvű naplóját Stuttgartban őrzik 

A Rhédey család és Claudia kultuszát növeli majd a kastélyban kialakítandó tárlat 
Fotó: Gligor Róbert László (archív)



Kengyelfutó lett a nyár,
mint a fecske, messze jár.
Hűlő erdőn sír az őz,
búskomorrá nő az ősz,
fénye, színe ködbe hal…
Mért kísérgetsz, kicsi dal?

Öregember, jön a tél,
meneküljön, aki fél.
Öregember, fuss, ha tudsz,
tudod-e, hogy merre futsz?

Meg ne várd a vad fagyot,
hagyd el érdes északot.

Áprily Lajos kérdése Őszvégi kicsi dalá-
ban úgy állítja szembe egymással a nyarat s a
telet, miként a két katonaszent, György és
Dömötör az évet. A magyar Szent Korona ab-
roncsán is éppen átellenben van a két szent.
Ahogy a kalendáriumban is: György napjával
(április 24.) Dömötöré (október 26.) éppen át-
ellenben van. Az évet két egyforma félkörbe
vágják, katonákhoz illően: a nyár a hadak
évadja, a tél a fegyvernyugvás ideje.

Dél felé futó hajó,
zöld olasz part volna jó… 
Hűlő erdőn sír az őz,
búskomorrá nő az ősz,
fénye, színe ködbe hal,
s csak kísérgetsz, kicsi dal:

Öregember, jön a tél,
meneküljön, aki fél.
Menekülj, míg megtudod:
sohasem lesz otthonod…

Az ősz a behordás ideje. A nyár ízeinek el-
raktározása télire. György ízeit Dömötör kós-
toltatja.

De vajon mennyire természetes ma ízeinek
világa? A kakaó illata, az eper aromája, a cit-
rom zamata, a málna íze?

Ne ámítsuk magunkat! Aki reggelire „ka-
kaóitalt” iszik, a laboratórium ízeit nyeli. Aki
eperjoghurtot kanalaz, fűrészport fal. Aki bolti
citromlevet tesz a teába, az a penészgomba
„váladékát” kapja. Az édeset idomított bakté-
riumok „köpik ki”. A savanyú a gombák „iz-
zadmánya”.

Louis de Funès 1976-os Szárnyát vagy
combját? filmjének szatirikus üzenete mintha
valósággá kezdene válni…

A ma embere egyre jobban eltávolodik a
természettől. Az elmúlt évben az USA-ban az
asztalra került ételeknek már 96%-a (!) ipari
termék volt.

Szinte észrevétlenül manipulálja érzékein-
ket egy világhatalommá szerveződött maffia,

az ízipar. Laboratóriumokban előállított
aromákkal, ízfokozókkal változtatja meg
ízlelésünket. Nem azt esszük, amit enni
vélünk. Szinte semmi sem az, aminek
látszik.

Az eperaromát egy Holzmindenben
székelő német aromagyár állítja elő
ausztrál fűrészpor és néhány titkos össze-
tevő keverékéből. A Föld teljes eperter-
mése az „eperből” készült fagylaltok,
joghurtok, desszertek mennyiségének
1%-át sem fedezné. Egy amerikai cég
baktériumból kávétejszínt és krémsajtot
varázsol, egy másik ricinusolajból őszi-
barack aromát. Az Athlon nevű cég ma-
dártollból péksüteményt, a General
Foods fehérjéből és gyanús zsiradékból
műszalonnát. Az amerikai Procter and
Gamble a gyapotszálat is fogyaszthatóvá
teszi: a növény rostjaiból kenyeret sütnek.

„De hát végül is – mondja cinikusan az
egyik aromagyár mérnöke – az élvezet fantá-
zia dolga.”

Korunkban húszezer élelmiszeradalékot
forgalmaznak, köztük hétezer aromát. E titok-
zatos porocskák és folyadékok nélkül, melyek
összetevőit – üzleti titok! – nem árulják el, az
élelmiszeripari termékek többsége élvezhetet-
len és eladhatatlan lenne.

Az ízek e szép új világában a menthenthiol
nevű vegyület a citrancs, az acetyl-pyrolin a
ropogós kenyérhéj, a filberton a mogyoróíz il-
lúziójáért felel. A füstölt sonka és lazac sem
eredeti: napjainkban a húsgyárak „folyékony
füstöt” használnak, amiben 30-90 másodperc
alatt meg lehet „érlelni” a terméket. A Danone
Actimel „szuperegészséges” joghurtital két
veszélyes édesítőszert tartalmaz: aszpartámot
– nem összekeverendő az aszpartámsavval –
és K-aceszulfámot. A Knorr és a Maggi zacs-
kós levespor ízfokozókkal hazudik: a négy
főre szóló adagban mindössze két gramm szá-
rított marhahús található.

A McDögölsz- (gyorsétterem) nemzedék
már nem ismeri az ételek eredeti ízét, illatát.
Életében soha nem szagolt vargányát, nem
kóstolt havasi málnát (van már vadmálna
aroma is!), nem érezte az október végi eső áz-
tatta föld illatát, számára ismeretlen a naspo-
lya zamata.

Az íz az ételek lelke. Aki az ízeket befolyá-
solja, életünket manipulálja. Az íz legfonto-
sabb funkciója a táplálék ellenőrzése.
Figyelmeztetés (lenne), hogy mit nem szabad
megenni. Ma becsapják íz-lelésünket, holnap
elfeledtetik velünk a hervadó őszirózsák illa-
tát, holnapután?

A kertemben járok, és szomorú vagyok,
szomorú, mint a fák, s hervadt virágok.
Az egész föld olyan árva, oly elhagyott,
mintha megunta vón Isten e világot (…)

Éreztem, mikor a holt föld kebeléből
a zöldelő élet miriádja kélt föl:
almafám rózsaszín virágba öltözött,
(…) pohárkáit a hajnalka kitárta
s mézét a zümmögő méhnek kínálta:
szőlőm sátort emelt a zöldelő dombon: –
virág volt a földön, gyümölcs volt a lom-

bon.

A 96 éve, 1922. október 30-án örök kert-
jébe költözött Gárdonyi Géza Novembere
ez.

(…) Pusztulás és halál. Ez most a föld képe.
A nap is búsan jön reggel föl az égre,
(…) Künn a falevél hull, hulldogál az ágról.
Gondolkoznak ők is a mulandóságról…

Tízszer több ideje, 501 éve, hogy Luther
Márton 1517. október 31-én kifüggesztette a
wittenbergi vártemplom kapujára a 95 pontot. 

Lefojtott álmok, lenyűgözött vágyak,
Zöldből szürkébe halványult remény,
Kiábrándulás, te keserű füst:
Oltárok romján imbolyogva szálló (…)

Így kezdi Reményik Sándor Az óriás
című versét. Mert téziseiben elutasította a bú-
csúcédulák romlottságát, a bűnök pénzzel
való megválthatóságát, Luthert a pápa kiát-
kozta s kiközösítette.

Egy lélek.
Milyen kicsi. – És milyen végtelen (…)
S ő vallomást tesz: Nem tehetek másképp

(…)

Hallotok döngő léptei nyomán
Recsegni korhadt birodalmakat?
Mert ami korhadt, az a korhadásé!
És ami lélektől lett: megmarad.
Lefojtott álmok, lenyűgözött vágyak,
Zöldből szürkébe halványult remény (…)

Október 31. a reformáció em-
léknapja. Luther Wartburgban
1522-ben lefordította németre az
Újszövetséget. Évszázados har-
cok árán az új irányzat lett az
evangélikus, míg a nála radikáli-
sabb, Kálvin János vezette
irányzat a református vallás
alapja.

Törpék mi mind, akiknek óriá-
sok álmát

Álmodni adta Isten:
Jertek ma velem. (…)

Félre nem értve – aminthogy a
kálvinista Áprily Lajos sem – e
hívást, irányítsuk lépteinket mai
sétánk utolsó állomása, a temető-
kert felé.

A tűzfalakra hűs ködöt
sír a november mélabúsan.
Emberfürtös villamosok
futnak a ködbe koszorúsan.

Mindszent-virágos ár sodor
s egy dísztelen sír gondja éget:
ó, hogyha áthajítanám
koszorúval a messziséget.

Tudom, hogy vár ma, nő a köd,
nincs rajta rács, nincs rajta kőjegy.
Határon átkiáltanám:
ringasd szelíd karokkal, Őrhegy!

A zsibongó várostömkeleg foglya írta
1934-ben Mindszent című versét a nagy-
enyedi sírkertbe címezve. Mindszentek ünne-
pét emléknappá Kr. u. 741-ben nyilvánította
III. Gergely pápa.

Körül az este glóriás:
ezernyi gyertya gyúl – s kilobban.
Ő alszik fénytelen tovább
a kergetőző évszakokban:

Hó villan. Vérpiros bogyót
fehérbe ejt a rózsa bokra.
Sírok között friss por szitál
a temetői nyúlnyomokra.

Aranybogár a bodzafán,
a csúcson villámok csatáznak.
Karó-dárdás teraszokon
asszonyok szőlőt karikáznak.

A sárga gesztenyés tövén
az élet ifjú láza tombol.
A labdázó fiúk zaját
szél hozza a kollégiumból.

S jönnek szirénás, vad szelek,
hogy fenn az új telet jelentsék.
Az én életem évszakos,
az ő évszaka: végtelenség.

November első napjával lépünk őszutó, az
enyészet havába.

Megjött a fagy, sikolt a ház falán,
a holtak foga koccan. Hallani.
S zizegnek fönn a száraz, barna fán
vadmirtuszok kis ősz bozontjai.
Egy kuvik jóslatát hullatja rám;
félek? Nem is félek talán.

Radnóti Miklós Hónapok Naptár soroza-
tának Novemberét 1939 januárjában írta. A
kor? 1939 októberében Sík Sándor felkéré-
sére régi magyar nyelvről modern magyar
nyelvre írt át egy katolikus imakönyvet. 1940-
ben jelent meg Dicsőség! Békesség! címmel
Sík Sándor neve alatt. 1940. szeptember 9-én
kezdte meg első munkaszolgálatát…

Fordul az Hold: mivel tulajdon fénye nincs.
Kitetszel, mástól vett sugárokat úgy hints.
Elfogysz, ha csak táplál más által gyűjtött kincs.

Mit tehetnénk? Fogadjuk meg, amondó va-
gyok, Gyöngyössi János református lelki-
pásztor uram intelmét végezetül, amely írva
vagyon Az esztendőben elé forduló 12 hóna-
pok alá az 1766-ik esztendőre versezeteiben
a November hónapról.

Ennek reményében maradok kiváló tiszte-
lettel.

Kelt 2018-ben, Szent Dömötör napján
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Kiss Székely Zoltán

Falevél hull, hulldogál az ágról

Gondolkoznak ők is a mulandóságról

A természet kalendáriuma (CCCXXX.)



Peripravától három kilométer tá-
volságra, immár teljesen „ország
végi, világ végi” hangulatban he-
lyezkedett el Románia leghírhedtebb
munkatábora, a legkegyetlenebb
hazai gulág, hivatalos megnevezése
szerint a 0830-as egység. Az egykori
munkatáborhoz valamikor külön
„település” tartozott, amely mára le-
került a térképről. A munkatábor
megszűnt, a hozzá tartozó állatfarm
is beszüntette működését, mindez
már a múlté. Amire már csak romok
emlékeztetnek. Miközben rajtunk
(államon, önkormányzaton, intéz-
ményeken, közösségeken és egyéne-
ken) múlik, hogy meddig és hogyan
emlékezünk mindazokra, akik az
egykori kommunista hatalom áldo-
zatai voltak. Itt, Peripraván, a 0830-
as munkatáborban.

De mi is maradt meg az ötven-
hatvan évvel ezelőtt virágkorát élő
0830-as egységből? Legfeljebb
romok, még a lelkekben is. A foko-
zódó tehetetlenség, vagy még inkább
a múlt elfeledésére, a szomorú való-

ság eltakarására irányuló tudatos, tu-
dattalan törekvések miatt sok
minden pusztulásra ítéltetett és fele-
désbe merült. Pedig a múlt emlékeit
meg kell őrizni, a történelmi kegy-
helyeket a köztudatba kell helyezni, és
lehetőség szerint megtartani mindazt,
amit lehetséges. Románia leghírhed-
tebb lágere bizonyára megérdemelne
néhány tájékoztató feliratot, vagy leg-
alább egy helyreállított és múzeumnak
berendezett épületrészt. Ellenben
egyetlen felirat sincs sem a faluban,
sem az egykori munkatábor területén,
ami felkeltené az arra járó figyelmét,
tájékoztatást adna az egykori helyzet-
ről. A „világ végi” földrajzi elhelyez-
kedés erre a hiányosságra nézve nem
lehet indok. A kegyeletük lerovására
Peripravára szórványosan érkező le-
származottak mellett bizonyára töb-
ben elzarándokolnának az egykori
kommunista munkatábor helyszí-
nére, ha annak megfelelő reklámja és
vonzereje lenne. Vagy mégis?

A hivatalos szervek sok évtizedes
érdektelenségére időközben magán-
érdek jelentkezett és terebélyesedett
el. Ennek tulajdonítható, hogy egy
évtizede az egykori 0830-as egység,
az ország leghírhedtebb munkatábo-
rának a területe ma az Ultima Fron-
tiera (Lastborder Frontier –
magyarosítva: Utolsó Határállomás)
„intézmény” spanyol főrészvényesé-
nek és francia alrészvényesének a bi-
rodalma. A helyrehozott és újra
használatba kerülő épületek magán-
tulajdon tárgyát képezik a hozzájuk
tartozó területtel és környékével
együtt. Ugyanakkor a vállalkozás te-
vékenysége messze túllépi a még
mindig többségi önkormányzati tu-
lajdonban levő egykori munkatábor
földterületét. A Duna-delta és az
egész ország legjobban reklámozott,
színvonalasan kiépített és nyugati tu-
ristákat csalogató, állatok megfigye-
lésére és fotózására szakosodó
madárparadicsomában a 41 állatlest

– többnyire madárlest – a valamikori
haláltábor sokszorosát kitevő terüle-
ten helyezték el. Ez a terület már
több négyzetkilométeres, időközben
létrehozott halastavakban bővelke-
dik, „bonyolult” úthálózattal rendel-
kezik. Bejárására az Ultima
Frontiera (mindenhol így jelenik
meg az angol nyelvű szövegekben)
nemcsak terepjárókat biztosít a turis-
ták számára, hanem elektromos mű-
ködtetésű kétszemélyes járgányokat
is. 

Bármilyen ellentmondásos, annál
tényszerűbb: Románia leghírhedtebb
gulágjának a helyén ma az ország
leghíresebb állat- (madár-)leső hely-
színe épült ki. Aki a parancsnoki
épület elprivatizált maradványaira
épülő, nádfedeles szálló vendége, és
a tizenhat szoba egyikében lakik, az
aligha gondol a „véres múltra”. Bár
az internetes ismertető szövegben a
sorok között megtudható, hogy a
négycsillagos szálló egy egykori
munkatábor parancsnoki épületének
a helyén található, a helyszínen
semmi egyéb nem utal a szomorú
múltra. Legfeljebb sejtetnek a
romok, de az sem biztos, hogy

egyáltalán feltűnnek a turistának.
Aki arra is gondolhat, hogy egy egy-
kori mezőgazdasági farm, valami-
kori termelőszövetkezet
maradványai kandikálnak ki a bok-
rok, a nád mögül. Vagy egyáltalá-
ban: semmire sem gondol. Csak
gyönyörködik a természet nyújtotta
szépségekben.

Kevesekben tudatosodik: párhu-
zamos világ vesz körül. Legfeljebb
annak tűnik fel, aki egykori hozzá-
tartozója szenvedéseinek a helyszí-
nére tart. Ő biztosan észreveszi ezt a
párhuzamosságot. És amennyiben
előtte megfelelő információkat gyűj-
tött a faluban, megérti a Hotel,
Ferma, Granja eligazító feliratok lé-
nyegét, amelyek a környék bejárását
elősegítő földrajzi jellegű tábláknál
(South, North, Lagoon) jóval többet
mondanak neki. A Hotel az egykori
parancsnokság épülete, a tömeggyil-
kos Ion Ficior székhelye; a szállodai
szobák egykor irodák, vallatószo-
bák, kínzások helyszínei voltak. A
Ferma az a terület, ahol a börtön al-
kalmazottai éltek a parancsnoki épü-
lettől balra elhelyezkedő részen. A
Granja az egykori munkatábor túlsó
felében létrehozott állatfarm. A 
kívülálló számára a Hotel a négycsil-
lagos szálloda, a Ferma a szálló né-
hány alkalmazottjának otthont adó
hely, a Granja pedig az állatfarm
romjainak a területe. Sőt, még az is
elképzelhető, hogy minden romot
besorol az egykori termelőszövetke-
zet égisze alá! 

Munkatábor vagy szálloda?
Ugyanannak a fogalomnak más-más
megnevezése, csak az idő kereke
fordult közben egyet-kettőt.

A 0830-as számú kommunista
munkatábor úgy maradt meg a he-
lyiek emlékezetében, mint a börtön,
sőt még inkább: a Vörös Ház. A ki-
fejezést gyűjtőnévként használják,
nemcsak a valamikori épületre utal-

nak vele, hanem az egész környé-
kére. Történelmi léptékben: a bör-
tönkörülményekkel vetekedő
munkatáborra. Bár ez csúsztatás,
mivel a hatvanas évek elején, a láger
iránt táplált politikai célok kiteljese-
dése idején még nem létezett Vörös
Ház. Ezután épült, a munkatábor
„második virágzása” idején, elsősor-
ban adminisztratív céllal, az új kihí-
vásoknak eleget téve. Az egykori
politikai elítéltekre kiszabott gátépí-
tés és nádvágás helyét ugyanis a me-
zőgazdasági munka kiteljesedése
váltotta fel, amit a hetvenes évek vé-
géig még itt élő elítéltek, no meg a

falu lakossága végzett. A vörös tég-
lával fedett Vörös Házban valamikor
irodák működtek. Az elítéltek vetet-
ték hozzá a téglát. Idősebb helyiek
visszaemlékezése szerint még mozit
is berendeztek, és időnként filmvetí-
tés zajlott. Aztán a rendszerváltással
nemcsak a mozi szűnt meg, hanem a
téesz hanyatlásával az egész épület
pusztulásra ítéltetett. Végül lebon-
totta a francia tulajdonos, és a rossz
nyelvek szerint a téglát eladta. 

Amúgy a munkatábor negyven
évvel ezelőtti megszűnését követően
számos téglaépület, barakk lebontó-
dott, és már legfeljebb sejtető hal-
mok, némi törmelék, esetleg látható
módon betonlépcsődarabok marad-
tak meg. De többtucatnyi épületma-
radvány is fellelhető a környéken.
Ezeket is három csoportba lehet osz-
tani, az eligazító táblák logikája sze-
rint. Az egykori láger mintegy
hatvanhektáros területére belépve
fellelhető az egykori vízállomás né-
hány épületének a maradványa, ami-
nek az azonosításához mások
magyarázatára van szükség. Száz
méterrel arrébb az út elágazik. Balra
épültek ki a börtönalkalmazottak és
családtagjaik elszállásolására hivatott

téglaházak, no meg a mindennapja-
ikhoz szükséges épületek. Kantin,
bolt, iskola működött valamikor. Ma
már nem könnyű azonosítani az épü-
letmaradványokat, de az egykori ét-
kezde jellegzetes kéménye is arra
emlékeztet, hogy valamikor virágzó
élet zajlott errefelé. Négy épület
helyre van állítva, egyesekben a
szálloda alkalmazottai laknak, máso-
kat raktárnak használnak. Miközben
a kutyaugatás arra figyelmezteti az
arra bóklászó idegent, hogy vigyá-
zat: magántulajdon is létezik a vilá-
gon!

A jobb oldali út az egykori pa-
rancsnoki épülethez, a helyére épült
szállodához vezet. A szálló nyílt te-
rületen fekszik, enyhe magaslaton,
ami megkíméli a vízállás emelkedé-
sétől. El van kerítve, az egyik végé-
ben melléképületek, a másik
végében grillezésre és napozásra al-
kalmas hely van kialakítva. A fásszín
mögött, immár a kerítésen kívül, be-
tonlapokból kialakított tér, bizonyára
az egykori gyülekezőhely maradvá-
nya. Mily sokat mesélhetnének ezek
a betonlapok, vagy még inkább alat-
tuk a föld, amikor még nem volt be-
tonozás! A szálló bejáratával
szemben a dzsipek és a vendégeknek
szánt elektromos járgányok parkolá-
sára alkalmas hely. Igencsak szabad
a ki-be járás, de hát aki eljutott idáig,
az bizonyára „rossz ember nem
lehet”. És a háttérben amíg a szem
ellát: nád, nád és nád.

A nádból épületmaradványok
kandikálnak ki. Egyeseket ma már
alig lehet megközelíteni. De ott
ágaskodik mindvégig a kérdés: mi-
lyen célt szolgáltak a nádasban meg-
búvó, megközelíthetetlen vagy
nehezen megközelíthető épületma-
radványok? Elítéltek laktak-e ben-
nük, vagy inkább őrök? És hol volt
a többi elítélt immár feledésbe me-
rülő barakkja, a túlzsúfoltság idején
hol alakítottak ki összetákolt uszá-
lyokat? Hogyan történt az őrzés?
Hol lehetett tisztálkodni? Hogyan in-
dult és hogyan fejeződött be a mun-
katábor bármely hétköznapja? Csak
néhány a hallgatásukból egyre in-
kább felszínre törő kérdések közül. 

Az egykori munkatábor központ-
jától, az egykori parancsnoki épület-
től, a mai szállótól százméternyire
eltávolodva, a környező „nádmen-
tes” területen rátalálunk a leglátvá-

nyosabb romra. Ezt szokás lefotózni,
ez található meg a neten, ez a peri-
pravai láger egyik jelképe. Tetőzete
ma már nincs, szabadon besüt a nap
és a hold. Egykoron hat-hét termet
választottak el a falmaradványok, kö-
zöttük vadon nőtt bokrok kandikál-
nak ki. Az ember formálta idő
végességét és egyúttal a természet
mindenekfelettiségét hirdeti. 

A szálló vendégeinek a többsége
inkább madárlesre igyekszik, akár
hatalmas teleobjekíves fényképező-
géppel az oldalán, mintsem a romok
között bóklásszon. Nem valószínű
hát, hogy még tovább merészkedik
abba az irányba, ahol valamikor a
Vörös Ház állott, ma viszont nincs
számára izgalmas állatles a környé-
ken. Ráadásul itt egy területrész nem
a francia–spanyol vállalkozó tulaj-
donában és használatában áll, hanem
az emlékjelet létrehozni kívánó két
szervezetnek adományozta a telepü-
lés önkormányzata. Ide elsősorban
azok jönnek el, akik nem a természet
élővilágának a tanulmányozását,
hanem őseik tiszteletét tartják elsőd-
legesnek. Az irántuk érzett kegyelet
miatt tették meg a nagy utat, amely-
nek akár végállomásának tekinthető
ez a hely. Szent hely, zarándokhely.
Külsőségeket mellőzve, annál mé-
lyebb lelki átérzéssel. A két éve fel-
állított ortodox fakereszt mégis arra
utal, hogy valami itt mégiscsak ké-
szülőben van.

Aki még tovább merészkedik, és
még jobban eltávolodik a szállótól,
az elérhet az egykori munkatábor
túlsó felében létrehozott állatfarm
maradványaihoz. Ennek a mai neve,
amint tábla is hirdeti az irányt:
Granja. A táblán, mint mindegyiken,
a háttérben egy sakál figurája és a te-
rület neve: Ultima Frontiera. A ter-
melőszövetkezet tehenészete helyén
itatásra szolgáló robusztus betonvá-
lyú, számos épület helyén még fel-
lelhető szellős ajtók és ablakok,
cseréppel fedett istállók, tehéncson-
tok. Nos, a termelőszövetkezetek vi-
rágzásának a korszakát is betemette
már a történelem. Pedig olyanok is
voltak a munkatábor politikai elítélt-
jei között, akik kezdettől fogva nem
támogatták a magántulajdonú gaz-
dálkodás helyére kényszerített kö-
zösségi szövetkezeti formát. A
munkatábor is, az állatfarm is a
pusztulás martalékává vált immár!

Periprava (3.) 
A 0830-as egység nyomai

A kommunizmus által a Duna-delta munkatáboraiba, Peri-
prava hírhedt lágerébe száműzött ártatlanul elítéltek közül
kegyelettel emlékezünk Csiha Kálmán református püspökre,
Mózes Árpád evangélikus püspökre, Fülöp G. Dénes marosvá-
sárhelyi református lelkészre, Páskándi Géza költőre, sorstár-
saikra. Egyúttal köszöntjük az idén augusztusban 90. évét
betöltő Dávid Gyula irodalomtörténészt, szerkesztőt, az Erdé-
lyi Magyar Közművelődési Egyesület tiszteletbeli elnökét.

Dr. Ábrám Zoltán 
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Romok az egykori munkatáborból

A lágerparancsnoki épület ma négycsillagos szálló
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket november 8-áig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Federico Fellini olasz
filmrendező 1960-ben rendezett filmjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt
előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Rettegés, ijedelem – Mítosz, rege. 7. Latin kötőszó – Lángol. 8. …
alkohol, borszesz – Trója veszte. 9. Verscsengő – Részben véset! 11. Lóbetegség – Prob-
léma. 12. Eszes – Ritmus. 14. Ásványi fűszer – Igen, oroszul. 15. Karolás – Sportszer-
márka. 18. Hibáztat – Billeg, dülöngél. 19. Gyógykezel – Számodra. 22. Kiejtett betű –
Pajta. 23. Pad – Kamasz. 25. Marsi nap – Fogoly. 27. Légnemű anyag – Kockáztatott
összeg. 28. Táblakép – Dalbetét. 30. Angol tagadószó – Ludolf-féle szám. 31. Szekció –
Növényi festékanyag. 

FÜGGŐLEGES: 1. Adósságot megad – Fodrászati eszköz. 2. Erkölcstan – … Eszter,
(Németh L.) 3. Azonos betűk – Spanyol és francia gépkocsijelzés. 4. Erdei házikó – A 
nitrogén, trícium és bór vegyjele. 5. Győzelem – Táplálék, harapnivaló. 6. Galád, dicstelen
– Csomád-hegységbeli tőzegláp. 10. Töltődik – Magatartás, viselkedés. 13. Padlót felmos
– Csavar része. 16. Füllent – Elvégzendő munka. 17. Esőkabát – Díszít, cicomáz. 20. A
Jupiter egyik holdja – Nagyszülő kedvence. 21. Pihen – Tigriskígyó. 24. Idősebb hölgy –
Tengeri ragadozó. 26. Csüng – Képes rá, tud. 29. Kanócdarab! – Akol egynemű hangzói.        

Koncz Erzsébet

A SHAKESPEARE-IDÉZET
című pályázat nyertesei:

JóZSA SÁNDOR, Marosvásárhely, 
1848. út 27/41. sz.

KISS VIKTOR, Marosvásárhely, 
1848. út 34/9. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
KÉSŐ A TAKARÉKOSSÁG, 

AMIKOR MÁR FOGYTÁN A VAGYON
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
az október 19-i számból:

Klasszikus (ikrek): Okostojás.

Skandi: Az én parkettám úgy
ragyog, hogy három igazgató
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Szerkeszti: Kiss Éva 823.

É

VÍZSZINTES: 1. Politikus, publicista, 150 éve született (Nándor). 8. Angol író,
költő, politikus, 400 éve hunyt el (Sir Walter). 9. Idegen férfinév. 10. Arrébb taszít. 11.
Belgyógyász, kolozsvári egyetemi tanár, 150 éve született (Miklós). 16. Holland és os-
ztrák autójel. 18. Német női név. 19. Keringő (francia). 20. Mértékminta. 22. Te és ő. 23.
Ritka női név (aug. 29.). 24. Lám. 25. Elvetnivaló. 26. Kipling kígyója. 27. Fába vés. 28.
Ráma. 31. Református püspök, egyházi  író, 150 éve született (Károly). 33. Tanmese
része! 35. USA-focista (Alexi). 37. Mézcseppek! 38. Üres tál! 40. Félszeg! 42. Csavar.
44. Mulatság (biz.). 46. Zodiákus csillagkép. 49. Ragad. 51. Fej, kezdet (héber). 52. Város
a Nagy-Szamos partján. 54. Errefele! 55. Szégyell. 57. Jezsuita pap, csillagász, földra-
jztudós, 300 éve született (Ignác).

FÜGGŐLEGES: 1. Egy (olasz). 2. Fába vés. 3. Bajból kisegít. 4. Ország. 5. Kubai és
spanyol autójel. 6. Cseh város. 7. Az ittrium és a tallium vegyjele. 8. Szita. 12. Idegen
Áron. 13. Holland és norvég autójel. 14. Csupán. 15. Szintén ne. 17. ... Alda, színész. 19.
Olasz hegedűs, zeneszerző, 250 éve halt meg (Francesco Maria). 20 Épületszint. 21.
Óír írásmód. 24. Akta. 26. Nyugat (röv.). 29. Tova. 30. „Már hó.... el a bérci tetőt” (Petőfi).
32. Gázlómadár. 34. Bátorság. 36. Udvart tisztít. 38. Villamos busz. 39. Francia költő,
200 éve született (Leconte de). 41. Énekesmadár. 43. A rádium vegyjele. 45. Magyar
színész (Tivadar). 47. Méhlakás. 48. ...Tiki, Heyerdahl expedíciója. 50. Páratlanul drákói!
53. Dönt a szélein! 56. Talán!

L.N.J.
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SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

munkatársat keres 
minőségellenőr/felelős munkakörbe

Elvárásaink: 
– Műszaki rajz ismerete
– Technikai szakértelem
– Mérési és ellenőrzési eszközök használatának ismerete
– Angol és német nyelv ismerete előnyt jelent
– Hajlandóság két műszakban dolgozni
– Jó kommunikációs készség
– Az adatok elemzése és feldolgozása
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat.

Feladatok:
– A gyártósor és a gyártási folyamatban levő darabok minőségének

folyamatos  ellenőrzése a nyersanyagok, termékek, gyártás
körben, a félkész/késztermékek minőségi követelményeinek
betartása

– A nem megfelelő termékek, a minőségi követelményektől 
való eltérések felismerése, azonosítása, megfelelőségi jelentés
kezdeményezése;

– A technológiai részleggel együttműködve elkészíti, ellenőrzi
és frissíti a minőségellenőrzési tervet, dokumentációt;

– A gyártási folyamatban használt mérőműszerek ellenőrzése 
és beállítása.

Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés
– Éves teljesítménybónusz
– Képzési programok
– Étkezési jegyek
– Ingyenes szállítás
– Pótszabadság
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen: 
office@duerkopp-adler.ro, moldovanm@duerkopp-adler.ro várunk.

További információk a 0265/208-307-es telefonon. 

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

villamossági karbantartót
keres

Követelmények: 
– Elektronikai végzettség,
– Elektromos áramkör olvasása és kivitelezése,
– 3 év elektronika terén szerzett tapasztalat,
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat.

Amit ajánlunk:
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Személyes betanítás,
– Ingyenes szállítás,
– Étkezési jegyek,
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen: 
office@duerkopp-adler.ro, moldovanm@duerkopp-adler.ro várunk.

További információk a 0265/208-307-es telefonon. 

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

mechanikai karbantartót
keres

Követelmények: 
– Mechanikai szakirányú végzettség,
– A hagyományos és CNC-gép-karbantartás ismerete, 
– Tapasztalat (minim 1 év) előnyt jelent.  

Amit ajánlunk:
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Ingyenes szállítás,
– Étkezési jegyek,
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen: 
office@duerkopp-adler.ro, moldovanm@duerkopp-adler.ro várunk.

További információk a 0265/208-307-es telefonon. 

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

technológus mérnököket 
keres

Amit kérünk: 
– Felsőfokú szakirányú végzettség, TCM szak,
– Rajzolvasási és méréstechnológiai ismeretek,
– Német- és angolnyelv-tudás,
– Jó problémamegoldó készség.

Amit ajánlunk:
– Biztos, hosszú távú munka,
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek,
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy e-mailen: 
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro várunk. 

További információk a 0265-208-307-es telefonon. 

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

munkatársat keres 
számvezérlésűgép-kezelő és hőkezelő állás betöltésére
Amit kérünk: 

– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek. 

Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás;
– Biztos, hosszú távú munka;
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek;
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk.

További információk a 0265/208-307-es telefonon. 

A Maros megyei 
parlamenti képviselők figyelmébe!

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárának Egyesülete – Marosvá-
sárhely, Bolyai utca 36. szám, Maros megye, CUI: 4497205 – a Szász Emeric közgaz-

dász által képviselt vezetőtanács nevében az alábbi nyílt levéllel fordulunk parlamenti képviselőinkhez.

Nyílt levél
Támogatásukat kérjük annak érdekében, hogy a nyugdíjasok önsegélyző pénztárai újra a 2002. évi 540-

es törvényrendelet 14. és 15. cikkelyének előírásai alapján működhessenek.
A nyugdíjasok önsegélyző pénztárainak működését szabályozó, jól bevált 2002. évi 540-es törvény 14.

és 15. cikkelye értelmében azoktól a nyugdíjasoktól, akik hitelhez folyamodtak, és nem tartották be a szer-
ződésben előírt feltételeket, a behajtás közvetlenül és fölösleges kiadások nélkül történhetett. Az önsegélyző
pénztárak kérésére ugyanis a nyugdíjat folyósító pénztárak visszatarthatták és átutalhatták az elmaradt
összegeket a hitelező pénztáraknak.

Ezt a gyakorlatot megszüntette a polgári perrendtartási törvénykönyv 2010. évi 134-es számú törvényének
623-as cikkelye, amely a kényszervégrehajtást írja elő, azonban ez bonyolult és hosszadalmas eljárást fel-
tételez, és fölösleges kiadásokkal terheli az érintetteket.

Az új jogszabálynak két fő negatív vetülete van. Mindenekelőtt az adósságot felhalmozó nyugdíjasokat
pluszkiadásokkal terheli – a kényszervégrehajtás költségei, bélyegilletékek, a végrehajtók tiszteletdíja és
egyéb költségek –, az önsegélyző pénztárak számára pedig a behajtandó összegek késleltetését, ami a tevé-
kenységüket is érinti, és pluszköltségekkel terheli az egyesület működését.

A régi behajtási módozatnak épp az volt az előnye, hogy kisebb kiadással szerezzék vissza az alacsony
kölcsönök összegét anélkül, hogy jelentős behajtási illetékek terhelnék az eljárást.

A fent ismertetett helyzet okán kérjük a támogatásukat a törvényes hiányosságok orvoslására, annál is
inkább, mivel tudomásunk van egy olyan törvénytervezetről, amely épp az említett visszásságokat lett volna
hivatott kiküszöbölni, azonban a törvénykezdeményezés valahol elakadt. 

Jelen nyílt levelünket több megyei – a szászrégeni, segesvári, szovátai, erdőszentgyörgyi, marosludasi és
dicsőszentmártoni – önsegélyző pénztár is támogatja.

Tisztelettel, Szász Emeric, 
a Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára Egyesületének elnöke

Magyari Géza, a NYÁRÁDREMETEI KÖZBIRTOKOSSÁG elnöke,
összehívom a KÖZGYŰLÉST 2018. november 11-én 12 órára a
nyárádremetei kultúrotthonba, a következő napirendi pontokkal:
– a közgyűlés érvényességének és döntéshozatali képességének
jóváhagyása
– a költségvetés-tervezet jóváhagyása a 2019-es évre
– a közbirtokossági tagsági regiszter örökösödési és
adásvételi iratok alapján történő módosításának jóváhagyása.
(20656-I)

SZAKMAI
ELŐADÓ/FORMATOR 

akkreditált képzés indul
Marosvásárhelyen. A képzés célja
előadói ismeretek átadása azon
szakembereknek, akik hivatalos
keretek között szeretnének
oktatással foglalkozni. Jelentkezni
lehet október 31-ig hétközna-
ponként 9-15 óra között a
0732-830-147-es telefonszámon
vagy az erika.nyulas@caritas-ab.ro
e-mail-címen. (62817)

Marosvásárhely
Polgármesteri

Hivatala
versenyvizsgát hirdet
a következő végrehajtó köztiszt-
viselői állások betöltésére a nem-
zetközi finanszírozású projektek,
humánerőforrás-, közönségszol-
gálati és logisztikai igazgatóság
bérfejtési és humánerőforrás-osz-
tályára:
– I-es besorolású, legfelsőbb
szakmai fokozatú felügyelő 
– I-es besorolású, felső szakmai
fokozatú felügyelő 
A versenyvizsgára az intézmény
székhelyén (Marosvásárhely,
Győzelem tér 3. szám) kerül sor
2018. november 28-án 10 órától
– írásbeli vizsga. 
Az interjú időpontja a későbbiek-
ben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomókat 20
napon belül lehet benyújtani, az-
után, hogy a felhívás megjelenik
Románia Hivatalos Közlönyének
III. fejezetében, és a 2008. évi
611-es számú kormányhatározat
49. cikkelyének 1. bekezdésénél
előírt okiratokat kell tartalmaznia.
A meghatározott bibliográfiát, a
munkaköri leírásban megszabott
feladatköröket, valamint a ver-
senyvizsga menetével kapcsolatos
egyéb információkat az intézmény
székhelyén és hivatalos honlapján
(www.tirgumures.ro) teszik közzé.
Az iratcsomók átvételére vonat-
kozó tájékoztatás és kapcsolattar-
tás: Marosvásárhely, Győzelem
tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-
268-330-as telefonszám (165-ös
mellék), resurse@tirgumures.ro,
kapcsolattartó Socaciu Katalin ta-
nácsos.
Dr. Dorin Florea polgármester



ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-707-713.
(10853)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-439-394.
(10853)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831.
(10942)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett eladó
kedvező áron 5 és 25 áras telek, a
telekkönyvi papírok rendben vannak. Tel.
00-36-20-334-8629. (10959)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0745-793-465,
0740-570-753. (10857)

ELADÓ 1,16 ha szántóföld és egy ha
erdő Székesen. Tel. 0745-206-048,
0742-027-047. (2054-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (10762-I) 

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(10705)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel. 0743-595-124, 0749-761-147. (10925)

ELADÓ házi gyümölcspálinka. Tel.
0729-185-075. (-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919.
(10863)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (10365)

ELADÓ gyalupad szerszámokkal. Tel.
0365/449-161. (10937)

GYERTYÁNFA eladó, 160 lej/m. Tel.
0742-641-827. (2072)

GYÜMÖLCSFATERMESZTŐ elad:
gyümölcsfa-, rózsa-, málna-, ribizli-,
szőlő-, egres-, orgonatöveket,
díszcserjéket, tujákat, krizantémot
Marosszentgyörgyön (a Gemini
mellett). Ár: 6-12 lej között. Tel. 0741-
763-416. (10901-I)

ELADÓ héjatlan tökmag, valamint ku-
koricafejtő gép. Tel. 0747-480-255.
(10971-I)

NAGY mennyiségben búza eladó. Tel.
0737-508-077. (11017)

ELADÓK 9 hetes malacok. Tel. 0740-
463-935. (11014)

ELADÓ 2016-os házi bor  a Küküllő
vidékéről. Tel. 0744-258-740. (11018-I)

ELADÓ 2-es és 4-es váltóeke. Tel.
0745-404-666. (11009-I)

ELADÓ új gázkonvektor és jukka
szobanövények. Tel. 0365/410-620.
(11034)

ELADÓ egy szett (4 darab) téli gumi:
185/60, R14. Tel. 0744-692-927.
(11068-I)

LAKÁS

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

ELADÓ családi ház Deményházán,
csendes környezetben, rendezett pa-
pírokkal. Tel. 0756-203-086. (10875-I)

ELADÓ ház Szentgerice központjá-
ban: négy szoba-összkomfort, sok
gazdasági épület, gazdálkodásra ide-
ális feltételekkel. Szükség esetén el-
adunk mellé öt hektár szántóföldet és
72 ár gyümölcsöst. A gyümölcsös
eladó külön is. Tel. 0740-808-298.
(11013-I)

ELADÓ felújított tömbházlakás a
Rozmarinului utcában: 3 szoba, két
fürdőszoba, terasz, a pincébe bejárat a
teraszról, padlófűtés. Ára: 59.999 euró,
alkudható. Tel. 0743-148-922, 0744-522-
196. (10856)

ELADÓ a Călăraşilor (volt Kossuth)
utcában 75 m2-es lakás (ház első
emeletén): 3 szoba, konyha, fürdő-
szoba, előszoba, 46 m2 terasz, saját
hőközpont. Ugyanabból az előszobá-
ból nyílik egy egyszobás lakás saját
hőközponttal: 24 m2-es szoba, 8 m2-
es konyha és 5 m2-es fürdőszoba.
130 m2-es pince. 98 m2 telekkönyve-
zett saját terület közös udvaron. Elfo-
gadok cserét is a II-es zónában. Ára
alkudható. Tel. 0744-610-269. (sz.-I)

BACKAMADARASON, az Állomás
utca 70. sz. alatt ingatlan eladó. Ér-
deklődni: 0731-197-292, 00-36-70-
6060-180. (10556-I)

SZILVESZTERRE kiadó Szovátán
hétvégi ház 8-10 személynek. Tel. 0740-
330-466. (10879)

LAKÁST és GARZONT vennék. Tel.
0745-423-310. (11019)

KERESEK eladó családi házat Ma-
rosvásárhelyen és környékén. Tel.
0751-653-556. (11015-I)

KIADÓ egy garzon két diák részére. Tel.
0365/444-304, 0771-318-076. (11024)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, III. emeleti
tömbházlakás az Uniriiban.  Ára: 49.800
euró. Tel. 0744-796-387. (11074)

MINDENFÉLE

ÉLVEZZE A PIHENÉST a történelmi
GYULA VÁROSÁBAN! Fürdőöve-
zetben családok, baráti társaságok
részére a Lugas vendégház (max. 5
főre) kiadó. Tel. 00-36-70-363-6817.
(11065-I)

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

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)

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

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (10678)

INGYENES endokrinológiai vizsgálat,
laboratórium, mellechográfia, mam-
mográfia, csontritkulásszűrés. Tel.
0265/311-771. (1993)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (10686-I)

KIADÓ nagy helyiség. Tel. 0744-958-
660. (10902-I)

BÁDOGOSMUNKA, cserepezés, tető-
fedés, csatornajavítás, ácsmunka,
vakolás, meszelés. A kiszállás a
helyszínre és a tanácsadás ingyenes!
15% kedvezmény a nyugdíjasoknak. Tel.
0757-787-983. (2059) 

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628-
139. (10982)

BETEGGONDOZÁST vállalok. Tel. 0745-
239-380. (11003)

VÁLLALJUK bármilyen tető készíté-
sét, sürgősségi javítást, a kliens kéré-
sére. Komoly hozzáállást ígérünk és
várunk el. Tel. 0753-374-980. (11022-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
Az EN-RG-ETIC KFT. alkalmaz VILLANYSZERELŐT alacsony és középfeszültségű hálózat szerelésére
Maros megyében. Az önéletrajzokat a cég székhelyén – Marosvásárhely, Uzinei utca 4B szám – lehet be-
nyújtani vagy e-mailben elküldeni az office@rge.ro címre. Bővebb információkért a 0722-283-148 vagy a
0744-583-375-ös telefonszámon lehet érdeklődni. (20574)
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betaní-
tunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni.  Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT
PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62841-I)
ALKALMAZUNK SEGÉDMUNKÁST, LAKATOST és HEGESZTŐT Nagyernyébe. Tel. 0752-069-079.
(20584-I)
NÉMETORSZÁGI (az osztrák határnál) vállalkozás keres szakképzett, gyakorlott AUTÓFÉNYEZŐ
MUNKATÁRSAKAT. Nyelvtudás nem szükséges. Minden hónapban egyhetes szabadságot biztosítunk.
Jelentkezés lehetőleg fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail-címen: am.tatkraft@t-online.de. Tel. 00-49-
84-199-372-415. (2049-I)
MŰEMLÉKEK RESTAURÁLÁSÁRA  SZAKOSODOTT KFT. MUNKAERŐT alkalmaz. Bővebb in-
formációk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (sz.-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél a tesztelő csa-
patunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük 
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám
alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy szemé-
lyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszá-
mon. (sz.-I) 
AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPO-
LÁSÁRA, FELÜGYELETÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás, egész-
ségügyi biztosítás,  munkaszerződés,  dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a
munkaviszony idejére. A havi bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi tele-
fonszámon várunk:  0757-183-185. (62778-I)
A VETA KFT. varrógépek javítására KARBANTARTÓT, valamint GÉPÉSZ-LAKATOST alkalmaz. Tel.
0788-481-753. (20598-I)
KERESKEDELMI CÉG TAKARÍTÓNŐT/TAKARÍTÓNŐKET alkalmaz marosvásárhelyi és jeddi szék-
helyére teljes vagy részmunkaidőre (napi 4 óra). A részmunkaidős állásra fiatal nyugdíjasok jelentkezését
várjuk. Elvárások: megbízhatóság, pontosság, szervezettség, rugalmasság. Feladatok: kereskedelmi helyiség,
irodák, rendelők, műhely és lakóház tisztán tartása. Amit kínálunk: hosszú távú, biztos munkahely, ver-
senyképes fizetés. Az állás azonnal elfoglalható. Az önéletrajzokat a következő címre  vagy faxszámra vár-
juk: osteopharm@osteopharm.ro; 0365/882-353, illetve személyesen is be lehet nyújtani hétfőtől péntekig
9-17 óra között a következő címen:  Marosvásárhely, Lev Tolsztoj utca 2. szám. (62859-I)
A PETRY CÉG folyamatosan bővülő és fejlődő marosvásárhelyi csapatába alkalmaz: két BOLTI ELADÓT,
egy SOFŐRT, két RAKODÓMUNKÁS KOLLÉGÁT (férfiak jelentkezését várjuk), két SEGÉDMUN-
KÁST, két MÉSZÁROST. Ha stabil munkahelyre vágyik és szeretne fejlődni a szakmájában, jelentkezzen
csapatunkba! Várjuk önéletrajzát a cv@petry.ro e-mail-címre vagy személyesen a Barajului utcában levő
vágóhídon. Érdeklődni a 0733-990-055-ös telefonszámon lehet. (62861-I)
MAROSVÁSÁRHELYEN a Prodcarmi cég  hús- és hentesüzleteibe ELADÓKAT alkalmaz. Jelentkezni
személyesen önéletrajzzal a Szabadság (Libertăţii) utca 4. szám alatt lehet vagy a prodcarmi@yahoo.com 
e-mail-címen. (-I)
BÚTORT RESTAURÁLÓ MAGÁNCÉG ASZTALOST és POLITÚROZÓT alkalmaz. Érdeklődni a
0722-786-111-es telefonszámon. (20653-I)
INOXSZERKEZETEKET GYÁRTÓ CÉG alkalmaz ARGONHEGESZTŐT. Tel. 0754-939-499.
(11060)
A ROSEN-GARDEN VENDÉGLŐBE BÁROST-PINCÉRNŐT, SEGÉDSZAKÁCSOT-SZAKÁCSOT
alkalmazunk. Tel. 0722-396-115. (sz.-I) 
A KVANTUM RESEARCH KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÓ CÉG KÉRDEZŐBIZTOSOKAT alkalmaz
Marosvásárhelyen. Rugalmas munkaidőben végezhető 1 hétnyi munka, 400 lej. Jelentkezés, további infor-
mációk: 0745-462-339. (-I)
EGYESÜLETEK ALAPÍTÁSÁT, MÓDOSÍTÁSÁT vállaljuk. Teljes körű jogi ügyintézés. Tel. 0729-
567-876. (20658-I)
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ASSZISZTENSNŐ segít időst. Tel. 0758-
790-085. (11033)

JAVÍTUNK és készítünk tetőket,
csatornákat, lefolyókat, elvégzünk
bármilyen javítást, vállalunk ácsmunkát,
festést, gipszkartonozást, padló- és
falicsempe-lerakást, szigetelést
polisztirollal, bitumennel. Tel. 0746-884-
125. (11008)

OLCSÓN ÜDÜLÉST kínálunk
Hajdúszoboszlón, félpanziós ellátással,
házias ízekkel, 3 éjszaka (4 nap) 250
lej/fő. Szabó Antalné, Hajdúszoboszló,
Damjanich utca 100. szám. Tel. 00-36-30-
455-7227, 00-36-52-271-848. (11062)

RÉGI TÍPUSÚ tető (régi cseréppel)
javítása, lefolyók, csatornák javítása.
Tel. 0726-638-909. (11061)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (11069)

MEGEMLÉKEZÉS

Sírig tartó fájdalommal emléke-
zünk és emlékeztetjük azokat,
akik ismerték és tisztelték drága
jó édesanyámat, a szerető, gon-
dos nagymamát, a volt maros-
szentgyörgyi NAGY GÁBORNÉT
(Rozi mamát), hogy október 27-
én 26 éve jóságos szíve meg-
szűnt dobogni. Végtelen
fájdalommal emlékezünk egyet-
len testvéremre, a melegszívű, jó
édesapára, NAGY JENŐRE
(Paci), aki október 31-én 22 éve
hagyta itt négy szép gyermekét.
Végtelen fájdalommal gondolunk
rájuk. Drága, szép emlékük le-
gyen áldott, nyugalmuk csendes!
Szeretteik. (10733)

Kegyelettel emlékezünk október
28-án BÁTHORY ISTVÁN 
LEVENTÉRE halálának első év-
fordulóján. Nyugodj békében!
Gyászoló édesanyád. (10848)

Szomorú szívvel emlékezünk 
ma, október 26-án SIMON 
DOMOKOSNÉRA született 
MÉSZÁROS MATILD halálának
első évfordulóján. Nyugodjon bé-
kében! Szerettei. (10947)

Bús temető csendes susogása,
oda megyünk hozzád, ez maradt
csak hátra. Ott pihensz, ahol már
nem fáj semmi, nyugalmadat nem
zavarja senki.
Könnyes az út, mely a sírodhoz
vezet, a Jóisten őrködjön pihené-
sed felett.
Fájó szívvel emlékezünk a nagy-
ernyei ifj. VÁRADI-SZÖCS 
ANTALRA halálának évforduló-
ján. Emlékeznek szerettei. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! (11044)

Könnycseppek gördülnek végig
az arcunkon ezeken az október
végi napokon… Fáj, s talán
örökké így marad, az idő bárho-
gyan szalad. Alsóbölkényi szüle-
tésű szüleink halálának
évfordulójára emlékezünk. Édes-
anyánk, BARABÁS MÁRIA szül.
Fábián 34 éve és édesapánk, 
BARABÁS JÓZSEF 11 éve hunyt
el. Emléküket őrzi leányuk, Ágnes,
fiuk, József, unokáik, családtag-
jaik, testvéreik, szomszédaik, is-
merőseik és azok hozzátartozói.
Nyugodjanak békében! (11049-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk szüleinkre, nagyszü-
leinkre, a havadi ADORJÁNI 
JOLÁNRA halálának 30., valamint
ADORJÁNI ENDRÉRE halálának
20. évfordulóján. Nyugodjanak
békében! Akik szerették, gondol-
janak rájuk kegyelettel. Őket soha
nem feledő szeretteik. (11067-I)

Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk a drága édesanyára és
nagymamára, özv. CSONTOS
SÁNDORNÉRA szül. SZABÓ 
ERZSÉBET halálának 7. évfordu-
lóján. Nyugodjon békében! Sze-
rettei. (11079-I)

ELHALÁLOZÁS

Kedves rokonok, barátok és is-
merősök! Megtört szívvel tuda-
tom, hogy szeretett édesanyám, 

MARTON ROZÁLIA 
született Tanászi 

75 éves korában 2018. július 26-
án örökre itt hagyott bennünket.
Hamvait 2018. október 27-én 14
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a nyárádgálfalvi sírkertbe,
unitárius szertartás szerint.
Drága édesanyám, nyugodj bé-
kében, csendesen. Emléked szí-
vünkben örökké élni fog. 
Szerető lányod, Zsozsó és csa-
ládja. (10909-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett kollégánk, 

TÓTH FERENC 
életének 48. évében tragikus kö-
rülmények között elhunyt. Em-
léke, amely örökké élni fog
szívünkben, legyen áldott, nyu-
godalma csendes! 
Búcsúznak tőle ROMMETAL-os
kollégái. (11066-I)

Összetört szívvel tudatjuk, hogy
drága jó édesanyánk, 

özv. KOVÁCS PIROSKA 
szül. Kádár 

életének 68. évében október 24-
én visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek. Temetése október 26-án,
pénteken 13 órakor lesz a búzás-
besenyői családi háztól. 
Búcsúzik lánya, fia, veje, menye
és hat unokája. (11072-I)

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a szeretett édesapa,
nagytata, dédnagytata, testvér,
após, apatárs, rokon és jó isme-
rős, 

LÖRINCZ BERTALAN 
életének 89. évében október 25-
én türelemmel viselt, rövid beteg-
ség után csendesen megpihent.
Temetése október 27-én, szom-
baton 15 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben. Nyugalma legyen
békés! 

A gyászoló család. (11078-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya 

özv. VAKARCS MÁRTA 
szül. Keresztesi 

életének 87. évében örökre meg-
pihent. Temetése szombaton, ok-
tóber 27-én déli 12 órától lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki 
Csergezán Irmának FÉRJE el-
hunyta okozta mély fájdalmá-
ban. Gyászoló szeretteinek
vigasztalódást kívánunk. A
Tőkés család. (11056-I)

Fájdalommal búcsúzom 
MARTON PISTÁTÓL, egykori
pajtástól és jó baráttól. Nyu-
godjál békében, kedves Pista!
Őszinte részvétem a szerette-
inek a fájdalomban. T. Sanyi
Ausztriából. (v.-I)

Megrendülten értesültünk
Trombitás Erika ÉDESANYJA
haláláról. Őszinte részvétünk
az egész családnak. Vigaszta-
lódást kívánunk. Márta és
Tibor. (11070-I)
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Hiába szállnak az évek, nem halnak
meg, akik szívünkben élnek. 
Szomorú szívvel emlékezünk a mak-
falvi születésű SZŐCS PÁLRA halá-
lának 3. évfordulóján. 
Emlékét őrzi felesége, Klára, gyerme-
kei és unokái. (11039-I)

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám, 
tel./fax: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény
A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében
nyilvános árverésen 2018. november 16-án Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi
Osztály Köztársaság utca 33. szám alatti székhelyén értékesítik az alábbi javakat:
– Mercedes Benz 814D haszonjármű, rendszáma: MS-07-LOW, alvázszáma
WDB6740131K147638, kikiáltási ár 8.000 lej. A kikiáltási ár a becsérték 50%-a (VII.
licit)
– Dacia Logan Berlina, azonosítószáma UU1LSDEKH38577932, rendszáma MS-
30-EDY, piros, kikiáltási ár 3.382 lej. A kikiáltási ár a becsérték 50%-a (VI. licit)
– különféle színű és méretű bundák, kikiáltási ár 5.168 lej. A kikiáltási ár a becsült
érték 50%-a (VI. licit)
– Dacia haszonjármű, D2611X/PICKUP UP 1.9 D. Kikiáltási ár 1.600 lej, a
becsérték 50%-a (IV. licit)
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot,
hogy az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben
részt vehessenek az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés
kifüggesztésének időpontja: 2018. október 26. 

Zogorean Florin hivatalvezető

Álláshirdetés
Szováta Város Polgármesteri Hivatala (Fő út 155. szám, telefon:

0265-570-218, fax: 0265-570-524, e-mail: sovata@cjmures.ro) ver-
senyvizsgát hirdet a következő megüresedett közalkalmazotti ál-
lások betöltésére meghatározatlan időre a polgármesteri hivatal
szakapparátusa keretében: 

• I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsadó a jogi, közigaz-
gatási, köz- és magánterület-kezelő osztályra 

• I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú jogtanácsos a magán-
és jogi személyektől bevételező végrehajtó osztályra 

1. A versenyvizsga dossziéválogatásból, írásbeli vizsgából és ál-
lásinterjúból áll.

2. A versenyvizsga menete:
A részvételi dossziékat a jelen hirdetés Románia Hivatalos Köz-

lönyének III. fejezetében való megjelenését követő 20 napon belül
lehet benyújtani. 

Az írásbeli vizsgát 2018. november 26-án 10 órától tartják a Szo-
vátai Polgármesteri Hivatal Fő út 155. szám alatti székhelyének
nagytermében. 

Az állásinterjú az írásbeli eredményének közlése utáni 5 napon
belül lesz. 

3. Részvételi feltételek: 
3.1. Az általános feltételek megtalálhatók a közalkalmazottak

jogi helyzetét szabályozó, utólag módosított és kiegészített
1999/188-as törvény 54. cikkelyében. 

3.2 Sajátos feltételek: 
3.2.1. Egyetemi végzettség licencvizsgával vagy ezzel egyenér-

tékű diplomával. 
Az I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsadó számára a

jogi, közigazgatási, köz- és magánterület-kezelő osztályra: licenc-
vizsga informatika vagy közigazgatás szakterületen

Az I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú jogtanácsos számára
a magán- és jogi személyektől bevételező osztályra: jogi licenc-
vizsga 

3.2.2. Szakmai gyakorlat: 
– a tanácsadó számára legalább 7 év 
– a jogtanácsos számára nincs szükség rá
A részvételi dossziét a vizsgabizottság titkárságán kell benyúj-

tani, a hivatal Fő út 155. szám alatti székhelyén a 4-es irodában,
és a következőket kell tartalmaznia: 

a) beiratkozási formanyomtatvány (a vizsgabizottság titkársá-
gán kell kérni)

b) önéletrajz – európai típusnyomtatvány 
c) a személyazonossági igazolvány másolata
d) a tanulmányokat igazoló diplomák másolata 
e) esetenként a munkakönyv másolata, a korábbi alkalmazók

által kibocsátott igazolás, amiből kiderül a munkahelyi régiség,
vagy az adott szakterületen eltöltött időszak 

f) a háziorvos által (nem korábban, mint hat hónappal a ver-
senyvizsga előtt) kibocsátott orvosi igazolás másolata arról, hogy
megfelelő az állásra 

g) erkölcsi bizonyítvány 
h) saját felelősségre tett nyilatkozat, amiből kiderül, hogy nem

volt a titkosrendőrség tagja, besúgója 
Az említett iratok másolata mellé a versenyvizsga-bizottság tit-

kárságán fel kell mutatni az eredeti dokumentumokat vagy a hi-
teles másolatokat. 

Bővebb felvilágosítás a 0265-570-218-as telefonszám 127-es mel-
lékállomásán. 

Fülöp László Zsolt polgármester 

Az életünk csendesen megy tovább,
de emléked elkísér egy életen át.
Fájó szívvel emlékezünk a 2017. 
október 28-án elhunyt BÁTHORY 
ISTVÁN LEVENTÉRE (BIL). 
Emléked legyen áldott, nyugalmad
csendes! 
Szerető családod. (11081-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Álláshirdetés

A Maros Megyei Tanács 2018. november 26-án
versenyvizsgát szervez a Maros Megyei Tanács
szakapparátusának, a Területi és Városrendezési
Igazgatóság Véleményező, Engedélyező és Ellen-
őrzőosztályának keretében egy felső szakmai fo-
kozatú, I. besorolású tanácsadói köztisztviselői
állás elfoglalására.
A versenyvizsga a Maros Megyei Tanács székhe-
lyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz.) lesz.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2018. november
26., 10 óra.
A szóbeli interjúra az írásbeli vizsga időpontjától
számított legtöbb 5 munkanapon belül kerül sor.
Az interjú pontos időpontja az írásbeli vizsga
eredményeivel egy időben lesz kifüggesztve.
A versenyvizsgához a jelentkezési dossziét 2018.
november 15-én 16 óráig lehet benyújtani.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szüksé-
ges iratok jegyzéke, a könyvészeti anyag, vala-
mint a munkaköri leírás megtalálható a Maros
Megyei Tanács weboldalán, a www.cjmures.ro ol-
dalon, a Hirdetmények rovatban.

MAROS MEGYEI TANÁCS

Álláshirdetés

A Maros Megyei Tanács versenyvizsgát hirdet a
megyemenedzseri állás betöltésére. A verseny-
vizsgára a Maros Megyei Tanács székhelyén, Ma-
rosvásárhelyen, a Győzelem tér 1. szám alatt
kerül sor a következő határidőkkel:

Jelentkezési iratok benyújtásának határideje:
2018. 11. 09;

Jelentkezési iratok ellenőrzése: 2018. 11. 12–14.;

Írásbeli próba: 2018. 11. 26;

Interjú: 2018. 12. 05.

A részvételi feltételek, a versenyvizsga szabály-
zata, a könyvészet és a megyemenedzser feladat-
körének leírása megtalálható a Maros Megyei
Tanács honlapján: www.cjmures.ro , a Hirdetmé-
nyek rovatban. 
További információk kérhetők a 0265-263-
211/1234 (mellék) telefonszámon.

Péter Ferenc Paul Cosma
ELNÖK JEGYZŐ


