
A marosvásárhelyi tanács tegnapi ülésén Bakos Levente
ülésvezető kijelentette: az RMDSZ tette lehetővé Makkai
Gergely alpolgármesterré választását, és az RMDSZ nélkül
nem váltható le. Közben kiderült, hogy a tanács RMDSZ-frak-
ciója határozattervezetet iktatott a soros ülés előtt, amely-
ben kezdeményezi Makkai Gergely visszahívását
alpolgármesteri tisztségéből. A tervezetet a frakció nyolc ta-
nácsosa írta alá. A testület tegnap a fizetőparkolás szabály-
zatát is módosította. 

A Makkai Gergely alpolgármester leváltására irányuló szándékot a
POL képviselői már kb. egy hete jelezték, ám nem sikerült elérniük, hogy
nyolc képviselő kezdeményezze az erre vonatkozó tervezetüket, így az
nem került tegnap napirendre. A Maros megyei RMDSZ tegnap közle-
ményben tudatta, kezdeményezik az alpolgármester leváltását. 

A Népújság kérdésére Peti András tanácsos elmondta: a Területi Ál-
landó Tanács döntése alapján és a szerdai frakcióülésnek megfelelően az
a döntés született, hogy az RMDSZ nem tartja indokoltnak Marosvásár-
helyen a jelenlegi városvezetés mellett az alpolgármesteri tisztség meg-
őrzését. 

Válaszd az életet! 
Szeptember 26-án, csütörtökön az eu-
rópai közutakon, így a megyében és
Marosvásárhelyen is fokozott ellenőr-
zést végeztek az Európa-szerte zajló
EDWARD-projekt keretében a közle-
kedésrendészet munkatársai. 
____________2.
A megye után
a város is
jóvá kell hagyja
A Maros Megyei Tanács tegnapi ülé-
sén a testület jóváhagyta azt a megyei
önkormányzat által megrendelt ka-
taszteri tanulmányt, amely a Maros
Megyei Sürgősségi Kórház körüli terü-
let tulajdonviszonyát hivatott tisztázni.
____________4.
Emlékképek
Márton Áronról
Amikor moráléból vizsgáztunk, áthí-
vott bennünket a kertbe, és ott vizs-
gáztunk. Egyszer csak megjelent az
állami kiküldött. Amikor a püspök úr
meglátta a kiküldöttet, azt mondta,
fiaim, a vizsgát felfüggesztjük. Egy-
szerűen nem fogadta el az állami el-
lenőrzést a teológia udvarában. 
____________5.
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Antalfi Imola (Folytatás a 4. oldalon)

Az RMDSZ kezdeményezte Makkai Gergely leváltását

Iktatták a határozattervezetet 

Őszi viccek
Borongósra fordult az idő, de a politika gondoskodik róla,

hogy a kedvünk ne legyen az.
Például tegnap derült ki Brüsszelben, hogy szép hazánk euró-

paibiztos-jelöltje fennakadt az Európai Parlament jogi bizottsá-
gának meghallgatásán. Nem az egyetlen jelölt volt, akin fogást
találtak a meghallgatások során. De egyáltalán az, hogy az unió
infrastruktúra szempontjából legelmaradottabb tagállamának
képviselőjére bíznák a közlekedési szakterületet, már önmagában
Rejtőért vagy Hofiért kiált. Olvashattunk már arra vonatkozó
kommentárokat, hogy nem a legacélosabb szakikat vonultatja fel
a körvonalazódó új testület, és az épp elbukott román jelölés ezt
alá is támasztja.

De nem kell Brüsszelig menni jó poénokért. A napokban ment
át a regáti törvényhozás felsőházán egy tervezet, amely szerint
turisztikai minisztériumi engedély szerzéséhez kötik az egyes, igen
elterjedt internetes alkalmazásokon való szálláshirdetést. Bár az
idevágó törvénymódosítás még sehol, hiszen döntő fórumként
még a képviselőháznak is el kell azt fogadnia, a szakminiszter
már sajtó elé állt azzal, hogy természetesen csakis a turisták ma-
radéktalanul jó kiszolgálása érdekében kéne ez az engedélyszer-
zés. Persze aztán mennének is ellenőrizni, hogy milyen feltételeket
nyújtanak a vendégeknek ezek a szálláshelyek. Gond mindössze
annyi van ezzel a történettel, hogy szép hazánkban senkinek nincs

(Folytatás a 3. oldalon)

Benedek István



Szeptember 26-án, csütörtökön
az európai közutakon, így a me-
gyében és Marosvásárhelyen is
fokozott ellenőrzést végeztek az
Európa-szerte zajló EDWARD-
projekt keretében a közlekedés-
rendészet munkatársai. 

Az EDWARD betűszó a közleke-
dési balesetben elhunytak nélküli eu-
rópai napot jelzi (European Day
Without a Road Death). Marosvásár-
helyen az Állomás tér és Dózsa
György utca kereszteződését választot-
ták az ellenőrző akció első állomásá-
nak helyszíneként, ahol az idén két
halálos áldozatot követelő súlyos köz-
úti baleset történt. 

Andone Marius közúti rendőrfel-
ügyelő szerint a helyszín figyelemfel-
hívás is egyben a kötelező
elsőbbségadás betartására, ugyanakkor
arra próbálják rávenni a közlekedésben
résztvevőket, hogy legyenek figyelme-
sek és elővigyázatosak, mert sok bal-
eset civilizált vezetői magatartással
elkerülhető lenne. 

Mint kérdésünkre elmondta, Maros
megyében az év elejétől 41 személy
vesztette életét közúti balesetben, me-
lyek okai között vezető helyen a meg-
engedettnél nagyobb sebesség –
esetenként az útviszonyokhoz nem
igazítva –, a gyalogosgázolás és az el-
sőbbségadás elmulasztása áll. A bal-
esetek száma az előző évekhez
viszonyítva nem nőtt, a megyei rend-
őrség a megelőző akciók és a közúti el-
lenőrzések révén próbálja
visszaszorítani a kihágásokat. A csü-
törtöki ellenőrzésen a járművek hala-
dási sebességét mérték, az
elsőbbségadást követték, ugyanakkor
a járművek műszaki állapotát is vizs-
gálták. Az autósokon kívül a kerékpá-
rosokat, motorkerékpárosokat,
szekereseket és gyalogosokat is a köz-
úti szabályok betartására figyelmeztet-
ték – mivel sokszor az általuk
elkövetett szabálysértések okoznak
balesetet –, és szórólapokat is osztot-
tak. Az Állomás téri akció első félórá-
jában elsőbbséget meg nem adó sofőrt,
biztonsági övet nem használót és egy
olyan járművezetőt igazoltattak, aki a

jármű szélvédőjét sötét színűre fóliáz-
tatva közlekedett. 

Az EDWARD-projektet negyedik
alkalommal szervezi meg a TISPOL,
Európa közlekedésrendészeteinek há-
lózata, és egyidejűleg tartják abban a
huszonkilenc államban, amely csatla-
kozott a TISPOL-hoz.

Az Európai Bizottság által is támo-
gatott kezdeményezés célja, hogy ezen
a napon senki ne veszítse életét Európa
közútjain közlekedési balesetben. A
TISPOL az EDWARD-nap alkalmával
azt szeretné elérni, hogy valamennyi
ember – akár csak néhány percig is –
gondolkodjon el, mennyire veszélyes
a közúti közlekedés, milyen kockáza-
tok érhetik őt a mindennapi közlekedés
során, és gondolja át, hogy saját maga-
tartása milyen veszélyhelyzeteket idéz-
het elő mások számára, és miként lehet
a kockázatokat csökkenteni. A szerve-
zők az előző évek tapasztalataira
építve úgy gondolják, hogy az ED-
WARD jelentős mértékben hozzájárul-
hat a közúti balesetek, a tragédiák és a
súlyos közúti közlekedési balesetek to-
vábbi csökkentéséhez. 

Sütő Andrásra emlékeznek
13 éve hunyt el Sütő András. Az évforduló alkalmából tisz-
telői, rokonai, barátai a megemlékezés koszorúit helyezik
el az író sírján a református temetőben szeptember 30-án,
hétfőn 17 órakor. A Sütő András Baráti Egyesület szere-
tettel kéri az emlékezni vágyókat, hogy vegyenek részt a
koszorúzáson.

Emléktáblát állítanak Fülöp Györgynek
Fülöp György, a marosvásárhelyi Református Kollégium
egykori diákja, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum néhai ta-
nára és igazgatóhelyettese emlékére lepleznek le már-
ványtáblát október 4-én, pénteken 14 órakor az iskolai
sportpálya öltözőjének falán. A valamikori sportosztályok
létesítőjének, több marosvásárhelyi női kosárlabdacsapat
sikeredzőjének az arcképe Gyarmathy János szobrász-
művész alkotása. A szervezők minden egykori és mai
sportbarátot várnak az eseményre.

Rolleres felvonulás az állatkertben
Október 4-én, pénteken, az állatok világnapján 16 órakor
az Állati rolleres felvonulás nevű akcióra várják az érdek-
lődőket a marosvásárhelyi állatkertbe. A szervezők arra
kérik a résztvevőket, hogy hajtánnyal érkezzenek. A prog-
ramban számos meglepetés szerepel. A rendezvénynek
jótékonysági jellege is van, a daganatos gyerekeket támo-
gató Little People Egyesület számára lehet játékot, köny-
vet, kifestőt adományozni. Higiéniai okokból a gyűjtés
szervezői csak új tárgyakat vehetnek át.

Gézengúz táncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor
17 órától 5–7 évesek, 18 órától 5 év alattiak számára. Mu-
zsikál Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín: Stu-
dium–Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8.
szám. Cserecipő szükséges.

Megkerült az eltűnt lány
Szeptember 25-én, szerdán megkerült az a 16 éves ma-
rosvásárhelyi lány, akinek eltűnését két nappal korábban
édesanyja jelentette be a Maros Megyei Rendőr-felügye-
lőségen. A tinédzsert egy másik megyében azonosították.
A rendőrségi kivizsgálás során kiderült, hogy a fiatal ön-
szántából távozott egy nő kíséretében, akitől bizonyos
családi konfliktusok rendezéséhez kért segítséget. A lány
nem esett bűncselekmény áldozatául, jelenleg az állami
hatóság gondozásában van – tájékoztatott közleményben
a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség. A rendőrség a köz-
lemény végén köszönetet mondott mindazoknak az intéz-
ményeknek és személyeknek, akik a lány előkerítésében
segítséget nyújtottak.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma ADALBERT, holnap
VENCEL napja.
VENCEL: a szláv Wenceslav
névből származik, jelentése
koszorú + dicsőség. 

27., péntek
A Nap kel 

7 óra 15 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 11 perckor. 
Az év 270. napja, 
hátravan 95 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. szeptember 26.
1 EUR 4,7460
1 USD 4,3418

100 HUF 1,4187
1 g ARANY 210,4806

IDŐJÁRÁS
Változó idő, eső várható

Hőmérséklet:
max. 200C
min. 120C

Megyei hírek

Szer Pálosy Piroska

Haláleset nélküli európai nap a közutakon
Válaszd az életet! –
EDWARD-projekt

Fotó: Szer Piroska

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
31, 10, 15, 7, 5 + 16 NOROC PLUS: 413731

28, 5, 21, 25, 20, 37 SUPER NOROC: 593691

22, 37, 27, 45, 43, 40 NOROC: 2177421

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

Bibliamaraton Marosszentgyörgyön
A marosszentgyörgyi római katolikus templomban negyed-
szer szerveznek bibliaolvasási (fél)maratont. A felolvasás
a ma reggel 7 órai szentmise után kezdődik, és az este 7
órai szentmiséig tart. Az eseményen hallgatóként bárki
részt vehet.

Hőlégballon-fesztivál Vármezőn
Szeptember 28-án, szombaton tartják meg Vármezőn a
hőlégballon-fesztivált és a veterán autók felvonulását. A
veterán autók a Defender Productions, az E OF Klub szer-
vezésében 10.30 órakor indulnak Vármezőre, 12 órakor
kezdődik a kiállítás. 19 órától tervezik a közkedvelt hőlég-
ballon-fesztivált. A programban koncertek is szerepelnek,
a Bobfolk, a Stakhanov, Moonfellas, Stonecrops is fellép.

Probiotikumok és az immunrendszer
A Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat szervezésé-
ben ma 17 órakor dr. Fekete Judit-Tünde főgyógyszerész
Probiotikumok és az immunrendszer címmel tart előadást
a Máltai Szeretetszolgálat Berek utca 1. szám alatti szék-
helyén. Az előadó a probiotikumokat és prebiotikumot tar-
talmazó élelmiszerekről és kiegészítőkről is beszél. 

Mineralia – ásványtani kiállítás
Szeptember 29-ig, vasárnapig tekinthető meg a Maros
Megyei Múzeum néprajzi és népművészeti részlegén (Ma-
rosvásárhely, Rózsák tere 11. szám) a Mineralia nevű ás-
ványtani kiállítás őszi kínálata. A Mineralia az ország
legnagyobb, kristályokat, drágaköveket és féldrágaköve-
ket felvonultató kiállítása. Akárcsak a korábbi években, a
látogatók ezúttal is számos ékszert is megcsodálhatnak. 

Az én kreatív világom –
gyermekkonferencia
Tehetségüket, ügyességüket megmutatni kívánó gyer-
mekek jelentkezését várják óvodáskortól 18 éves korig Az
én kreatív világom című gyermekkonferenciára, amelyre
november 9-én Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüt-
tes kövesdombi székhelyén kerül sor Csíki Andrea klinikai
pszichológus, iskolai tanácsadó szervezésében. A rendez-
vényre színházi produkcióval, verssel, énekkel, tánccal,
stand up jelenettel, illetve bármilyen más kreatív műsorral
lehet jelentkezni. A konferencia különlegessége, hogy a
bemutatók szüneteiben kézműves és egyéb olyan alkotá-
sokból nyílik vásár, amelyeket gyerekek készítettek és
árusítanak. Jelentkezni Csíki Andreánál a 0751-207-926-
os telefonszámon vagy a heartcare.andrea@gmail.com e-
mail-címen lehet.

RENDEZVÉNYEK



nyilvántartása az utazók által jól ismert és gyakran hasz-
nált világhálós alkalmazásokon fellelhető szálláshelyek-
ről. Nem is volna egyszerű nemcsak nálunk, hanem más
országokban sem egy ilyet elkészíteni, mert ezekben a
rendszerekben nemcsak a vendégfogadás üzletágából ke-
nyeret kereső vállalkozók vannak jelen, hanem sok olyan
magánszemély is, aki nem ebből él meg, hanem például
kiadja a saját lakását valakinek arra az időre, míg maga
nyaralni megy. Újabb iskolapélda ez az olyan törvény-
alkotásra, aminek gyakorlati haszna nincs. Mifelénk il-
letékeséknek nem is azért fáj a feje, hogy az országunkba
vetődő turisták a lehető legélménydúsabban töltsék el azt
az időt, amit az itt-tartózkodásukra szántak, hanem az,
hogy az engedélykiadással meg az azt követő ellenőrzé-
sekkel még egy réteg bőrt lehúzzanak bárkiről, aki meg
merészel próbálni valami kis hasznot elérni. És mindad-
dig, amíg ilyen mentalitású marad ez az ország, vagyis
a politikai hovatartozás fontosabb szempont a hozzáér-
tésnél a különböző döntéshozók kijelölésekor, és az in-
tézményrendszerét irányító szemlélet a bármiféle
kezdeményezőkészségnek nem a támogatására, hanem
az elfojtására irányul, a minket a fejlett nyugati orszá-
goktól elválasztó szakadék csak szélesedni és mélyülni
fog. Ami már egyáltalán nem vicces.

Felfüggesztett zöldházprogram
Felfüggesztette a Környezetvédelmi Alap Igazgató-
sága (AFM) a villamos energiát előállító napelemek
vásárlását támogató zöldházprogram keretében be-
nyújtott pályázatok fogadását a folyamat törvényes-
ségének ellenőrzése érdekében. Az AFM
közleménye értelmében szeptember 10-én állították
le az iratkozásokat, 16-án pedig az illetékes szer-
vekhez fordultak annak megállapítására, hogy legá-
lisan zajlik-e a regisztrálás az online nyilvántartó
rendszerbe. A program jelentőségére és a nagy ér-
deklődésre való tekintettel az AFM mindent megtesz
annak érdekében, hogy mielőbb folytatódhasson a
jelentkezés – mutat rá a közlemény. (Agerpres)

Növekszik
a foglalkoztatottsági ráta

A második negyedévben elérte a 66,4 százalékot a
foglalkoztatottsági ráta a munkaképes lakosság (15-
64 év) körében, ami 2,2 százalékpontos növekedést
jelent az előző negyedévhez képest – derül ki az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS) által csütörtökön
nyilvánosságra hozott adatsorokból. A 20–64 évesek
körében a foglalkoztatottság a második negyedév-
ben 71,6 százalék volt, 1,6 százalékponttal maga-
sabb, mint az Európa 2020 stratégiában rögzített 70
százalék. A fiatalok (15–24) körében a foglalkozta-
tottsági ráta 25,6 százalékos volt. 2019 második ne-
gyedévében a munkanélküliségi ráta 3,8 százalékon
állt, ami 0,3 százalékpontos csökkentést jelent az
előző negyedévhez mérten. Mint a friss statisztikai
adatokból megtudhatjuk, a férfiak körében maga-
sabb volt az állástalanok aránya, mint a nőknél – a
férfiaknál 4,1 százalékos, a nőknél 3,3 százalékos
munkanélküliségi rátát regisztráltak. Vidéken eköz-
ben 0,7 százalékponttal több volt az állástalan –
4,1% vidéken, 3,4% városon. Korosztályi bontásban
a legmagasabb, 15 százalékos munkanélküliségi
rátát a fiatalok (15-24 év) körében regisztrálták. (Me-
diafax)

Kutatják
a gyanúsított bűnlajstromát

A Dâmboviţa megyei 11 éves kislány megölésével
gyanúsított holland állampolgár által elkövetett bűn-
cselekményeket dokumentálja a rendőrség a legfel-
sőbb ügyészség koordinálásával. Az Országos
Rendőr-főfelügyelőség (IGPR) azt követően szö-
gezte ezt le, hogy a sajtóban megjelent információk
szerint a holland állampolgárt 2016-ban több ízben
is rögzítették a biztonsági kamerák felvételei Jász-
vásáron, és ez pont abban az időszakban történt,
amikor egy fiatal lány ellen állítólag szexuális erő-
szakot követtek el. Az IGPR csütörtöki közleményé-
ben rámutat, hogy a Iaşi megyei ügy esetében a
kamerák felvételei nyomán, amelyeket közzé is tet-
tek, nem tudták azonosítani az elkövetőt, de most a
rendőrség újraelemzi az összes ügyet, amelyben az
elkövető ismeretlen volt. (Agerpres) 

Ország – világ

Követői és ellenfelei is megemlékeztek róla

Meghalt csütörtök reggel 86 éves korában Jacques
Chirac egykori francia államfő, aki 1995 és 2007 kö-
zött volt a Francia Köztársaság elnöke, s akit
„Buldózer”-ként és „Kaméleon”-ként is emlegettek.

Jacques René Chirac 1932. november 29-én született Pá-
rizsban nagypolgári családban. Ifjúkorában a baloldali esz-
mékhez vonzódott, tagja volt a kommunista pártnak és árulta
a párt lapját, a L’Humanitét. Emiatt az algériai háború idején
hiába jelentkezett katonai szolgálatra, felettesei nem javasol-
ták tiszti kinevezését, ezt végül személyes kapcsolatait moz-
gósítva érte el.

A francia közélet elitjét képző intézmény (ENA) elvégzése
után, 1959-től a számvevőszéken dolgozott. 1962-ben Geor-
ges Pompidou akkori miniszterelnök, későbbi államfő kabi-
netfőnöke lett, Pompidou egyengette pályafutását, és ő
ragasztotta rá a Buldózer nevet is. (Chiracot később kevésbé
hízelgő nevekkel – Kaméleon Bonaparte, Szélkakas – is illet-
ték.) 1967-ben parlamenti képviselővé választották, s egy
másik leendő elnök, Valéry Giscard d’Estaing minisztersége
alatt a gazdasági minisztérium államtitkáraként dolgozott. Az
1968-as diáklázadások idején közvetítőként lett ismert, alakja
az Asterix képregény oldalain is feltűnt.

Giscard d’Estaing elnökké választása után, 1974-ben az alig
41 éves Chiracot nevezte ki miniszterelnökké. Az elnökkel tá-
madt személyes és politikai viták miatt két év múlva lemondott,
és létrehozta saját pártját Tömörülés a Köztársaságért (RPR) el-
nevezéssel, hogy megalapozza elnöki ambícióit. A következő
évben Párizs polgármesterévé választották – a tisztséget egy év-
század után töltötték be újra, a fővárosnak ugyanis az 1871-es
kommün óta „büntetésből” nem volt polgármestere.

A város első embereként szociális intézkedései révén nép-
szerűségnek örvendett, de bírálták is a magas működési költ-
ségek és korrupciós ügyei miatt. 1981-ben először indult el az
elnökválasztáson, amelyet a jobboldal megosztottsága miatt
a szocialista Francois Mitterrand nyert meg. Chirac 1986-ban
a választásokon aratott jobboldali győzelem után ismét mi-
niszterelnök lett, a híres „társbérlet” alatt számos súrlódása tá-
madt Mitterrand elnökkel. 1988-ban Chirac újra elindult az
elnökválasztáson, de másodszor is sikertelenül.

1995-ben viszont az elnökválasztáson már ő kapta a legtöbb
voksot, s megkezdhette első hété-
ves periódusát. Egyik első döntése-
ként felújította a nukleáris
kísérleteket a Csendes-óceánon, de
a hatalmas felháborodás nyomán
1996. február 1-jén bejelentette,
hogy Franciaország felhagy az
atomrobbantásokkal. Konzervatív
gazdasági programja elégedetlensé-
get váltott ki, ezért 1997-ben fel-
oszlatta a jobboldali többségű
parlamentet, de az előre hozott vá-
lasztásokat a szocialisták vezette
baloldal nyerte meg, s újabb koha-
bitációs időszak következett. Chi-
rac ellentmondásos politikája miatt
sokat vesztett népszerűségéből.
Korrupciógyanús ügyei újra meg
újra felmerültek, sokat áldozott sze-
mélyes kényelmére, az Elysée pa-
lota költségvetését duplájára
emelte.

2002-ben sokak szerint csak
azért választották újra, mert nem a
szocialista Lionel Jospin, hanem a
szélsőjobboldali Jean-Marie Le Pen
jutott a második fordulóba – az or-
szágot ekkor lepték el a „szavazz a
csalóra, ne a fasisztára”, a „csipesz-

szel az orrodon menj szavazni” plakátok. Chirac újabb, az al-
kotmánymódosítás után már csak ötéves terminusa csak a vé-
letlennek köszönhetően nem ért véget korábban: a 2002. július
14-i ünnepségen merényletet kíséreltek meg ellene. Az ame-
rikaiak iraki beavatkozását hevesen ellenző Chirac népszerű-
sége mélypontján, 2007-ben köszönt le az elnöki tisztségről,
helyét a szintén jobboldali Nicolas Sarkozy vette át.

Fél évvel később, amint erre a jog lehetőséget nyújtott, vizs-
gálat kezdődött ellene a párizsi főpolgármesteri időszakában
(1977-1995) elkövetett közpénzek elsikkasztása és hivatali
visszaélés gyanúja miatt, ezzel ő lett az első francia elnök, aki
ellen hivatalos bűnvádi eljárás indult. A 2011 decemberében
lezárult perben két év felfüggesztett börtönre ítélték, tekintet-
tel idős korára, korábbi tisztségeire és megromlott egészségi
állapotára (memóriavesztéssel járó, súlyos neurológiai prob-
lémáira).

2013 végén veseproblémája miatt kellett megműteni, majd
köszvényroham miatt szállították kórházba. Felesége 2014
elején jelentette be, hogy férjének emlékezetkiesése van, és
nyilvánosan nem fog többet beszélni.

A több mint 190 centiméter magas Chirac Ázsia és a szumó
rajongója, az „elfelejtett népek” védelmezője és a kultúrák kö-
zötti párbeszéd ösztönzőjeként is ismert volt. Kiválóan beszélt
oroszul, fiatalemberként franciára fordította Alekszandr Puskin
Jevgenyij Anyegin című művét. Híres ínyenc volt, könnyen
szót értett az emberekkel, szívélyes és közvetlen volt, ami nép-
szerűvé tette. Ugyanakkor gyakran változtatott politikai néze-
tein, de néhány fontos értékhez hű maradt: a szélsőjobbal nem
paktált le, s bár mindig harcban állt a baloldallal, a hozzájuk
vezető hidakat soha nem égette fel. Visszaemlékezéseinek első
kötete 2009-ben, a második 2011-ben jelent meg.

Chirac is követte a francia elnöki hagyományt, és egy új
múzeumot hagyott a franciákra: 2006-ban nyílt meg az általa
létrehozott, a távol-keleti, óceániai, afrikai és prekolumbián
amerikai művészetet bemutató Quai Branly múzeum. A mú-
zeum fennállásának tízedik évfordulóján kiállítással tisztelgett
az egykori elnök előtt, bemutatva Chirac életét és a japán, va-
lamint a prekolumbián amerikai művészet iránti lelkesedését.
A jubileum alkalmával a múzeumot is átnevezték, azóta a
Musée du Quai Branly-Jacques Chirac nevet viseli. (MTI)

Meghalt Jacques Chirac, a francia politikai élet
utóbbi évtizedeinek egyik meghatározó alakja 

Őszi viccek
(Folytatás az 1. oldalról)
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A nyilvánosságtól évek óta visszavonult, hosszú
ideje súlyos neurológiai betegségben szenvedő volt
elnök halálhírének bejelentése után a francia par-
lamentben megszakították az ülést, és egyperces
csönddel emlékeztek rá a képviselők.

„Az életem egy része tűnik ma el” – reagált Nicolas Sar-
kozy volt jobboldali elnök (2007-2012), aki közvetlenül a po-
litikai mentorának tekintett Jacques Chiracot követte az
államfői székben, míg a szocialista Francois Hollande exelnök
(2012-2017) a „harcostól” búcsúzott, aki „személyes viszonyt
tudott kialakítani a franciákkal”.

Emmanuel Macron jelenlegi államfő élő televíziós beszéd-
ben emlékezett meg tegnap este Jacques Chiracról.

Angela Merkel német kancellár „fantasztikus partnernek és
barátnak” nevezte az elhunyt volt francia elnököt, míg Jean-
Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott,
hogy „Európa az egyik jelentős figuráját, Franciaország egy
nagy államférfit, jómagam pedig egy hű barátot veszítettem
el”. Szaad Haríri libanoni miniszterelnök pedig Franciaország
„egyik legnagyobb emberétől” búcsúzott.

A hazai közéletben valamennyi párt vezetője megemléke-
zett Jacques Chiracról.

Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés
elnöke arra emlékeztetett, hogy Jacques Chirac „képes volt el-

lenezni a háború őrületét Irakban”, míg apja, a pártalapító
Jean-Marie Le Pen, akit 2002-ben Chrirac győzött le az el-
nökválasztás második fordulójában, azt mondta, hogy „egy
halottat, még ha ellenfél is volt, megillet a tisztelet”. Jean-Luc
Mélenchon, a radikális baloldali Lázadó Franciaország veze-
tője szerint Chirac olyan elnök volt, aki „mindenkinél jobban
szerette Franciaországot”.

Hosszú politikai karrierje alatt Jacques Chirac többször volt
miniszter, két alkalommal miniszterelnök, 12 éven át pedig
államfő.

A külpolitika terén – az Ötödik Köztársaság alapítójának,
Charles de Gaulle-nak a nyomdokait követve – a független
francia diplomácia megvalósítására, Franciaország nagyha-
talmi státuszának megőrzésére törekedett, különös tekintettel
a Washingtonhoz fűződő viszonyban. Nemzetközileg legem-
lékezetesebb külpolitikai lépése az Egyesült Államok vezette
iraki invázió határozott ellenzése volt 2003-ban.

Franciaország az ő elnöksége alatt vezette be az eurót és tö-
rölte el a sorkötelezettséget, illetve kezdett lépéseket tenni a
NATO védelmi szövetségébe való visszakapcsolódás felé.

Jacques Chirac volt az első francia elnök, aki elismerte a
második világháború alatti Vichy-kormányzatnak a holoka-
usztban betöltött szerepét, amely miatt formálisan bocsánatot
kért a zsidó néptől. (MTI) 



– A frakció úgy döntött, hogy
saját határozattervezetet nyújt be
az alpolgármesteri tisztséget be-
töltő Makkai Gergely visszahívá-
sáról. A tisztséget szabaddá
tesszük, és erre vonatkozóan ma
(csütörtökön – szerk. ) benyújtot-
tuk a határozattervezetet, amit
nyolc RMDSZ-es tanácsos kezde-
ményezett. A tervezetet nem írta
alá az érintett, vagyis Makkai Ger-
gely és még egy személy – jelen-
tette ki Peti András. Kérdésünkre,
hogy van-e jogi alapja az alpolgár-
mester leváltásának, közölte: ha
akkor, amikor kinevezték, nem tá-
masztottak szakmai elvárásokat,
ugyanilyen alapon vissza is hív-
ható. Hozzátette, ettől függetlenül
a tervezet tartalmaz néhány törvé-
nyes indokot. Az RMDSZ Makkai
Gergely leváltására vonatkozó ter-
vezete harminc nap közvita után,
az október végi tanácsülésen kerül-
het napirendre, és ahhoz, hogy „át-
menjen”, a tisztségben levő
tanácsosok kétharmadának a sza-
vazata szükséges. 
Drágul a parkolójegy

A fizetőparkolás tekintetében a
testület elutasította Vajda György
RMDSZ-képviselő halasztási ja-
vaslatát, és módosította a parkolási
szabályzatot. Peti András szerint
népszerű változás az, hogy a hiva-
talos szabadnapok mellett azokon
a hétköznapokon, amelyeket a kor-
mány szintén hivatalos szabadna-
pokká nyilvánít, ingyenes lesz a
parkolás Marosvásárhelyen. A ke-
vésbé népszerű kategóriába tarto-
zik, hogy a kedvezményezettek
körét leszűkítették. 

– Már csak a háborús veteránok,
a nyugdíjasok, illetve a mozgássé-

rültek kaphatnak parkolási kedvez-
ményt, a közintézményi alkalma-
zottak, valamint más, bizonyos
civil foglalkozásúak, mint például
családorvosok kedvezményeit el-
töröltük. Eddig az 1-es és 2-es öve-
zetben hasonló jellegű díjat kellett
fizetni, ezen is változtattunk. De
elmondható, hogy általánosan nö-
vekedtek a parkolódíjak. A Győze-
lem téren és a Rózsák terén már
nem érvényes az itt lakóknak eddig
biztosított parkolási lehetőség sem,
senkinek nincs lehetősége hosszú
távon parkolni a főtéren, kizárólag
félórás vagy órás jegyek vásárlásá-
val teheti meg. Amennyiben ezt el-
mulasztja valaki, de még aznap be
akarja fizetni, minden két órán át
tartó parkolásért 25 lejt kell befi-
zetnie. Például ha valaki 8 órakor
a főtéren hagyja az autóját, és nem
fizeti be a parkolójegyet, délután
megkapja a büntetést, akkor ahány
2 órát parkolt, annyi 25 lejt kell be-

fizessen még aznap 23.59 óráig.
Ha ezt nem teszi meg, a következő
48 órában az összeg dupláját, ezt
követően bírságot is kell fizetnie.
A Győzelem téren, illetve a Ró-
zsák terén kívüli, 0-nak számító
övezetben a parkolódíj kifizetésé-
nek elmulasztása miatt napi 25 lejt
kell fizetni – mondta a tanácsos. A
parkolódíjak drágulnak, a 0-s öve-
zetben egy fél óra parkolásért 3
lejt, egy óráért 5 lejt, az 1-es öve-
zetben a fél óráért 2 lejt, egy óra
parkolásért 3 lejt, 1 napi parkolá-
sért 10 lej kell fizetni. A 2-es öve-
zetben a parkolódíjak: fél óra 1 lej,
1 óra 1,5 lej és 1 nap 5 lej lesz. Ha
utólag fizetődik, a nap végén 25
lej. A bérletek ára nem változik. A
határozattervezet azt követően lép
érvénybe, hogy a prefektúra látta-
mozza. A bankok és szállodák az
eddigi két parkolóhely helyett egy
helyet igényelhetnek évi 7000 le-
jért. 

Az elkészült kataszteri dokumen-
táció a Marosvásárhelyi Fellebbvi-
teli Bíróság 2012. február 24-i 35.
sz. ítéletét ülteti gyakorlatba, ame-
lyet a tulajdonviszony tisztázásával
kapcsolatos perben hozott a bíró-
ság, és amelyet a Legfelső Semmítő
és Ítélőszék is megerősített a 2013.
november 19-i 731. számú végleges

és visszavonhatatlan ítéletével. A
kórház melletti 20 hektáros területet
a román állam, a terület akkori tu-
lajdonosa 2002-ben áthelyezte
Maros megye tulajdonába. 2010-
ben a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal bírósági úton kérte a 20
hektár terület tulajdonjogát bizo-
nyító dokumentum megsemmisíté-
sét, arra hivatkozva, hogy az évek
során az adott területen számos vál-

tozás történt, azaz több helyi érde-
keltségű ingatlant is építettek a te-
lekre (Gheorghe Marinescu utca,
Ion Vlasiu középiskola, a városi te-
mető bővítése stb.).

A terület tulajdonviszonya kap-
csán indított perben a bíróság 2012.
évi döntésével elrendelte, hogy a tu-
lajdonjog átruházásáról rendelkező
iratban a korábbi húsz hektár felület
helyett a kórházhoz „kapcsolódó
földterület” kifejezés szerepeljen, és
ezáltal szükségessé vált, hogy
konkrét mérések révén tisztázzák a
Megyei Sürgősségi Kórházhoz tar-
tozó földterület nagyságát – áll a
Maros Megyei Tanács által kibocsá-
tott közleményben. 

A terület funkciók szerinti tago-
lását meghatározó kataszteri tanul-
mány elkészítésekor a szakértők
figyelembe vették a Maros megye

tulajdonjogáról rendelkező jogsza-
bályokat, az ügyben hozott bírósági
ítéleteket, valamint azt is szem előtt
tartották, hogy milyen rendeltetése
van a telek egyes részeinek. 

A telek tagolásáról rendelkező
kataszteri dokumentáció, amelyet a
tegnapi ülésen elfogadott a megyei
tanács, azt állapítja meg, hogy a
municípiumi érdekeltségű ingatla-
nokhoz tartozó terület nagysága
75.299 négyzetméter, a megyei ér-
dekeltségű tizenkét ingatlanhoz tar-
tozó terület pedig mintegy 117.753
négyzetmétert tesz ki – mutatott rá
az ülést követően Péter Ferenc, a
megyei tanács elnöke. 

Mint mondta, a tanulmány elfo-
gadása révén lezárulhat a vita, de
csak abban az esetben, ha ezt a vá-
rosi önkormányzat is jóváhagyja. 

– A határozatot átküldjük a város-
hoz, és reméljük, hogy elfogadják, és
nem sodorják veszélybe a sürgősségi
kórház szomszédságába tervezett be-
ruházásokat – tette hozzá az elnök.
Ugyanis, ha a telek tulajdonjoga

végre tisztázódik, akkor a Maros
Megyei Tanács – a telek tulajdono-
saként – átadhatja az Egészségügyi
Minisztériumnak az égési sérülteket
ellátó központ felépítéséhez szüksé-
ges földterület adminisztrálási jogát.
Amennyiben ezt nem sikerül meg-
tenni az év végéig, fennáll a veszély,
hogy elvész az égési sérülteket ellátó
központ építéséhez szükséges finan-
szírozás. A beruházás ugyanis csak
úgy valósulhat meg, ha a terület jogi
viszonya tisztázott. 

– Reméljük, hogy a városi önkor-
mányzat nem fog keresztbe tenni
ennek a 40 millió euró értékű pro-
jektnek, amely olyan lehetőséget
biztosítana az orvosi szolgáltatások
terén, amellyel nem rendelkezik a
környékünkön egyetlen település
sem – hangsúlyozta a megyei ön-
kormányzat elnöke, aki szerint az
égési sérülteket ellátó intézmény
mellett többek között a szóban
forgó területre helyeznék majd át a
rohammentő szolgálat helikopterfo-
gadó részlegét is. 

Az EP Jogi Bizottsága elutasította
Rovana Plumb jelölését a biztosi

tisztségre
Elutasította csütörtökön az
Európai Parlament (EP) Jogi
Bizottsága (JURI) Rovana
Plumb jelölését a közlekedési
portfólióért felelős európai
biztosi tisztségre, jelentette
be Siegfried Mureşan, a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) EP-
képviselője Facebook-oldalán.

„Az Európai Parlament Jogi Bi-
zottsága széles többséggel elutasí-
totta Rovana Plumb jelölését.
Plumb 6 támogató javaslatot kapott
az európai parlamenti képviselők-
től, 15 képviselő pedig ellene sza-
vazott, ketten tartózkodtak” – írta
Mureşan.

„A Jogi Bizottság jóváhagyása
nélkül Rovana Plumb nem mehet
meghallgatásra a közlekedési bi-
zottság elé” – fűzte hozzá a liberális
EP-képviselő. Az információt
brüsszeli források megerősítették az
Agerpresnek.

Az Európai Parlament (EP) Jogi
Bizottsága (JURI) úgy döntött,
hogy rendkívüli meghallgatásra
hívja be csütörtökre Románia és
Magyarország biztosjelöltjét, Ro-
vana Plumbot és Trócsányi Lászlót
– értesült az Agerpres hírügynökség
brüsszeli forrásokból.

Rovana Plumb a tervek szerint a
közlekedési portfólióért felelne az
Ursula von der Leyen elnök vezette
Európai Bizottságban (EB), és meg-
hallgatását október 2-ára időzítette
a Közlekedési és Idegenforgalmi
Bizottság (TRAN), illetve a Kör-
nyezetvédelmi, Közegészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Bizottság
(ENVI). Az EP jogi bizottsága
azonban úgy döntött, hogy magya-
rázatot kér Plumbtól vagyonnyilat-
kozatának egyes részleteivel
kapcsolatban, ezért rendkívüli meg-
hallgatásra hívták be csütörtökre.
(Agerpres)

Iohannis az oktatási törvény
módosítását kérte ukrán kollégájától

A 2017-ben elfogadott ukrán
oktatási törvény módosítását
sürgette Klaus Iohannis
román államfő Volodimir Ze-
lenszkij ukrán elnökkel foly-
tatott New York-i
megbeszélésén – derült ki a
román elnöki hivatal csütör-
töki közleményéből.

A két államfő az ENSZ-közgyű-
lés 74. ülésszakára érkezett az
Egyesült Államokba, és ez volt az
első kétoldalú megbeszélésük Ze-
lenszkij elnökké választása óta.

Iohannis kifejezte nyitottságát az
együttműködésre, ugyanakkor a
kétoldalú kapcsolatokat régóta be-
árnyékoló gondok orvoslását sür-
gette. A román elnök leszögezte:
világos és működőképes megoldá-
sokra van szükség az anyanyelvi
oktatásban okozott problémák elhá-
rítása érdekében, oly módon, hogy
a román nyelvű oktatás szintje és
minősége ne csorbuljon. Iohannis
hozzátette: a román állam komoly
erőfeszítéseket tesz a területén élő
nemzeti kisebbségek – köztük az
ukrán kisebbség – anyanyelvi okta-
tásának biztosítása érdekében, és
ezt a „román modellt” európai és
nemzetközi szinten is elismerik.

A két elnök egyetértett abban,
hogy élénkíteniük kell a párbeszé-
det a régió biztonságát, illetve az
energiabiztonságot érintő témák-
ban, és mindkét fél megerősítette,
hogy ellenzi az – ukrán tranzit je-
lentős részének kiváltására alkal-
mas – Északi Áramlat-2 orosz
földgázvezeték megépítését.

Zelenszkij megköszönte az Uk-

rajna szuverenitása és területi ép-
sége melletti román kiállást, és arról
biztosította Iohannist: megoldást
keresnek az oktatási törvény által
előidézett gondok megoldására oly
módon, hogy ne sérüljön az ukraj-
nai román kisebbség joga az anya-
nyelvi oktatáshoz – közölte a román
elnöki hivatal.

A 2017 szeptemberében kihirde-
tett új ukrán oktatási törvénynek az
oktatás nyelvéről szóló 7. cikke
miatt több szomszédos ország is til-
takozott, köztük Magyarország, Ro-
mánia és Lengyelország. A
jogszabály ezen része – amely 2020
szeptemberében lép hatályba – ki-
mondja: Ukrajnában az oktatás
nyelve az ukrán. Ennek megvalósí-
tása mellett a nemzeti kisebbségek
anyanyelvi oktatása csak az első
négy osztályban lesz engedélyezett,
és csupán az önkormányzati fenn-
tartású tanintézetek külön osztá-
lyaiban vagy csoportjaiban. Az 5.
osztálytól kezdve minden tantárgyat
ukránul oktatnak majd, viszont en-
gedélyezi a törvény egy-két vagy
több tantárgy oktatását bármely eu-
rópai uniós tagország nyelvén.

Az ukrajnai Csernyivci megyé-
ben a román oktatási tárca szerint 63
román tannyelvű iskola működik,
ezek közül 3 gimnáziumban és 19
elemi iskolában ukrán tannyelvű
osztályok is vannak. Kárpátalján to-
vábbi 12 önálló anyanyelvi iskolája
van a román közösségnek. A román
külügyminisztérium adatai szerint (a
románnal azonosnak tekintett mol-
dovai nyelvűeket is beleértve) Uk-
rajnában 400 ezer román él. (MTI) 

Menyhárt Borbála

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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(Folytatás az 1. oldalról)

Kataszteri tanulmány tesz pontot a tíz éve tartó jogvita végére
A megye után a város is jóvá kell hagyja

A Maros Megyei Tanács tegnapi ülésén a testület jóváhagyta
azt a megyei önkormányzat által megrendelt kataszteri tanul-
mányt, amely a Maros Megyei Sürgősségi Kórház körüli terü-
let tulajdonviszonyát hivatott tisztázni. Amennyiben ezt a
dokumentációt a marosvásárhelyi önkormányzat is elfogadja,
végre lezárul az immár egy évtizede tartó jogvita a két intéz-
mény között, és pontosan meg lesz határozva, hogy a két ön-
kormányzat egyenként mekkora területtel rendelkezik a
szóban forgó helyszínen. Amennyiben viszont a város nem bó-
lint rá, veszélybe kerülhet az oda tervezett égési sérülteket
ellátó központ megvalósításához szükséges finanszírozás.

Iktatták a határozattervezetet 

Az RMDSZ kezdeményezi
Makkai Gergely leváltását

Az RMDSZ marosvásárhelyi frakciója szerdán azt a döntést hozta,
hogy saját maga kezdeményezi Makkai Gergely leváltását. Senkit nem
tudunk támogatni, aki Dorin Floreával paktál, s ily módon városunk
és a marosvásárhelyi emberek ellen dolgozik.

A szeptember 25-én tartott frakciógyűlésen egy tartózkodás mellett
egyhangú döntés született a szövetség marosvásárhelyi alpolgármes-
terének leváltását illetően. Makkai Gergelyt tájékoztattuk döntésünkről.
Az RMDSZ marosvásárhelyi frakciója a mai soros tanácsülés előtt ik-
tatta a határozattervezetet.

A szerda esti frakciógyűlésen egyhangú döntéssel Csíki Zsoltot vá-
lasztották a marosvásárhelyi tanács RMDSZ-frakcióvezetőjének.

A szövetség a továbbiakban is ellenzéki politizálást kíván folytatni
Marosvásárhelyen. Az RMDSZ elsődleges célja megszabadítani Ma-
rosvásárhelyt Dorin Florea uralma alól.

A Maros megyei RMDSZ



Veress András, a Népújság hűséges ol-
vasója keresett meg a napokban
azzal, hogy a Márton Áron püspökkel
kapcsolatos emlékeit szeretné meg-
osztani velünk és az olvasókkal.

Azzal kezdte élménybeszámolóját, hogy
1955–1961 között a Gyulafehérvári Római
Katolikus Teológia növendéke volt. Hat év
elvégzése után absolvatoriumot kapott,
vagyis egy igazolást, hogy elvégzett hat év
teológiát. 

– Június végén a pappá szentelést az állam
nem engedélyezte, szabadságra küldték a
végzősöket. Pár hónap múlva hívtak vissza,
a felszentelésre. Akkor már nem mentem vis-
sza, levélben jelentettem be Márton Áronnak,
hogy visszalépek. A püspök úr válaszolt
nekem – mutatja a levelet. – Kedves fiammal
kezdődik, és végződik a dátummal, valamint
Márton Áron püspök aláírásával. Megírta,
hogy sajnálja, hogy nem mentem vissza, de
úgy gondolja, a világi életben is szükség van
becsületes katolikus emberre. 

Márton Áronnal kapcsolatosan azt szeret-
ném elmondani – folytatta –, hogy Gyulafe-
hérváron volt a teológia, beleértve a

jászvásárit is. Ezért a püspök
úr utasítására a tanítás latin
nyelven folyt. 

Azokban az években a püs-
pök úr már kényszerlakhelyen
volt, sokszor még a teológiára
sem jött át. Én kétszer vizs-
gáztam nála, egyszer filozófi-
ából, egyszer erkölcstanból. 

Amikor moráléból vizsgáz-
tunk, áthívott bennünket a
kertbe, és ott vizsgáztunk.
Egyszer csak megjelent az ál-
lami kiküldött. Amikor a püs-
pök úr meglátta a kiküldöttet,
azt mondta, fiaim, a vizsgát
felfüggesztjük. Egyszerűen
nem fogadta el az állami ellen-
őrzést a teológia udvarában.
Ez ragadott meg nagyon
engem. Később pedig az ötö-
dik-hatodik évben sokat asz-
szisztáltam neki, én voltam a
fő ceremóniamestere a püs-
pöki miséknek. 
– Mondta, hogy 1955-ben
iratkozott be a teológiára. Pap
akart lenni, vagy a szülei küld-
ték?

– Gyergyószentmiklóson jártam gimnázi-
umba. Amikor befejeztem, egyszerűen nem
volt ahova mennem, édesapám ajánlotta a te-
ológiát, odamentem. Szárhegyen születtem,
Gyergyószentmiklósra gyalog jártam be az
iskolába. A teológia elvégzése után tanár sze-
rettem volna lenni, de akkor még latintanárt
nem alkalmaztak sehol, így a pénzügyi szak-
területen helyezkedtem el. 

– Ez meg hogy lehetett?
– Közben elvégeztem egy könyvelési kép-

zést Vásárhelyen, így lettem könyvelő. Azóta
itt élek Marosvásárhelyen. A feleségem meg-
halt, egyedül élek. Sokáig méhészkedtem is,
a méhészegyesületnek voltam az elnöke egy
ideig, dolgoztam a mezőgazdasági igazgató-
ságon is.

– Hogy jutott eszébe, hogy Márton Áron-
ról beszéljen?

– A Népújságban olvastam a marosszent-
györgyi szoboravatásról, gondoltam, egy
rövid cikkben én is elmondom a vele kapcso-
latos élményemet. 

– Emberként milyennek ismerte meg Már-
ton Áront?

– Olyan szúrós tekintete volt, hogy való-
sággal átvilágította az embert, mégis nagyon
barátságos volt. Amikor először vizsgáztam
nála, elég jól feleltem. Megkérdezte, fiam, te
tanultál latint? Akkor mondtam, hogy nem,
csak megtanultam a leckét. Tudniillik Gyer-
gyóban a hosszú gyalogút miatt keveset ta-
nultam. A teológián nem volt más dolgom,
csak a tanulás, hát tanultam. Végig jeles vol-
tam.

– Mondta, hogy kijárta a hat évet. Aztán
mégis otthagyta a teológiát…

– Az utolsó években volt a kollégiumban
egy irodalmi kör. Az irodalmi körre egy pap
vigyázott fel. Egy alkalommal, amikor Ady
vallásos verseiről volt szó, hozzászóltam, de
a tanár letiltott, hogy hogy lehet egy ilyen
emberről beszélni. Többé nem szólalhattam
fel, de köteleztek, hogy részt vegyek az iro-
dalmi körön.

– Ez váltotta ki az elhatározást, hogy nem
tér vissza a teológiára?

– Az utolsó évben sok vitám volt, és akkor
az, aki felvigyázta az irodalmi kör tevékeny-
ségét, behívatott magához, és azt mondta:
nem gondolja, hogy én is alá kell írjam a fel-
szentelési javaslatot? Akkor döntöttem el,
hogy nem megyek vissza.

Egy évben kétszer írtunk dolgozatot. A
nevet leragasztottuk, az osztályozás: elfoga-
dott, jó vagy haladás volt. Tudniillik volt egy
folyóiratunk, amit kézzel írtunk, a neve Ha-
ladás volt. Akit haladással értékeltek, az le-
másolta a dolgozatát a lapba. Az is probléma
volt, hogy irodalmárkodtam, szerettem az iro-
dalmat, a verseket, innen is volt az ellentét. A
kollégáim mondták, menjek Kolozsvárra,
iratkozzam be a böcsészetre. Azonban hat év
után, pénz és támogatás nélkül ez nem volt
lehetséges. Ilyen egy elrontott élet.

– Elrontott? Nem szerette a könyvelést?
– De igen. Nyolcvanéves vagyok, most is

könyvelek.
– Hogy egyeztethető össze a könyvelés a
költői hajlammal?

– Van öt verseskötetem, ezeket mind a
saját költségemen adtam ki a bukaresti Litera
kiadónál. Írtam az Utunknak is. A rendszer-
váltás után jelent meg a Hazatérés, a második
kötetem címe Csengőkóró, a harmadik Évelő
álmok. A szavak fények című könyvem most
jelent meg. 

De főleg Márton Áronról szerettem volna
beszélni.

Mózes Edith
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Egy volt szeminarista visszaemlékezései
Emlékképek Márton Áronról
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Az ősz egy szeptemberi reggelen, nem éppen váratlanul,
de minden átmenet nélkül érkezett. Egy langyos estét követő
hajnalon sószínű dér takarta a háztetőket, a járdát és az út-
testet fakózöld akáclevél borította; az emberek pirkadatkor
becsukták az ablakokat.

Bodor Ádám Az ősz kezdete című elbeszélése kezdődik
így. Ilyen indíttatással érkezem, feledés dere takarta történé-
seket sorolva szeptember s október közé. Kedves Olvasóm,
tarts velem e mai barangolásomban is!

203 éve, 1816. október 3-án született Haynald Lajos bí-
boros, botanikus. Lelkes növénygyűjtő, s kora magyar flóra-
kutatóinak bőkezű mecénása volt. Nevét ma számos növény
és a Haynaldia nemzetség viseli. Nagy herbáriumát és szak-
könyvtárát végrendeletében a Magyar Nemzeti Múzeumra
hagyta. De herbáriumának számolatlan lapja ma is rejtve
pihen szerte az egész Kárpát-medencében – feledésre ítélt
gyűjteményekben…

Az újrafelfedezés csillámló reménye ritkán adatik meg
ezeknek az értékeknek. Akárha Dsida Jenő Alkonyában, me-
nekülve közelebbi fényforrások felé.

(…) A zúgó, vonaglótestű fák:
átszúrt, iszonyú pókok,
utánunk kapnak, elszabadult
prédáik után.

Szélfútta őszi levelek,
menekülünk, futunk
s fent kigyúlnak egy messzi kastély
hívó ablakai.

Pislákok. A 178 évvel ezelőtt Nagyváradon született Mo-
csáry Sándor zoológusé. Bécsben folytatott természetrajzi
tanulmányokat. 1870-ben a Magyar Nemzeti Múzeum állat-
tárához nevezték ki, 1901-ben igazgatója lett. 1914-ben innen
ment nyugdíjba. Entomológusként főleg a hártyásszárnyúak-
kal foglalkozott, számos új fajt írt le. Emlékszik-e még valaki
reá?

(…) Szeptember, csöndes őszi hónap,
Kis hittel, fázva zengelek.
Siratlak, eltűnt, ragyogó nap;
Vérem kezd hűlni, szenvedek.
Elmém a szürke, zord valónak
Hódol meg; kétkedik, beteg.
Köd, lomha köd szívem lakója;
Elvitte jó kedvét a gólya.

A nap dicsérete. Reviczky Gyula versének utolsó strófáját
rovom ide hangulatnak.

Bizony elviszi jókedvünk a gólya ma is, ha felidézzük a
123 évvel ezelőtt, 1896. szeptember 27-én történteket. Ekkor
adták át a Vaskapu-csatornát. Elsőként a Ferenc József nevét
viselő luxusgőzhajó haladt át rajta, fedélzetén a három érin-
tett ország: Magyarország, Románia, Szerbia királyaival. A
Kazán-szoros hajózhatóvá tétele már a római korban felve-
tődött. A Vaskapunál hirtelen összeszűkülő Duna a hirtelen
gyorssá váló sodrás és a rengeteg zátony miatt hajózhatatlan
volt. Csak magas vízállásnál tudtak a hajók átjutni rajta. Már
Traianus császár hajózható csatornát építtetett, amelyen a
kisebb merülésű hajók ősztől tavaszig át tudtak jutni. Sod-
rással szemben pedig úgy segítették át a hajókat, hogy a grá-
nitfalba egy utat építettek, amelyen lovakkal vontatták föl a
hajókat. Később több ízben is fölmerült a Vaskapu hajózha-
tóvá tétele, de igazán komolyan csak Széchenyi István kez-
dett el a kérdéssel foglalkozni, amikor megbízta Vásárhelyi
Pált az Al-Duna feltérképezésével. A munkálatokat csak

1878 után kezdték meg, miután egy nemzetközi konferencián
a nagyhatalmak kicsikarták Szerbiától és Romániától a hoz-
zájárulást a csatorna megépítéséhez. A magyar mérnöki kar
munkatársai számára hatalmas elismerést jelentett, hogy őket
bízták meg a tervezéssel és a kivitelezéssel. A munkálatokat
a magyar államkincstár finanszírozta. De amikor megnyitot-

ták a csatornát, a végig fellobogózott partokon magyar zász-
lót nem lehetett látni, Ferenc József pedig – Magyarországot
meg sem említve – ünnepi beszédében a grandiózus vállal-
kozást a Monarchia sikereként ünnepelte. Királyi „feledé-
kenység”. Kedélyhűtő.

Csorba Győző Szeptembere is ilyen kihűlt lázról mesél.

Kihűlt a láz: a fák már
nem hisznek semmiben.
Ólálkodó halál jár
a kert sűrűiben.

Körték, szilvák megérnek,
a lágy szőlőszemek
sárgáján tiszta fények
szikrái zengenek.

Bimbóit fölnevelte
az őszirózsa-sor.
Ezer szín tört a kertre
a nyári zöld alól. –

Jobb már csukott szobából
kinézni s nézni, hogy
a fázós, görbe ágon
deres harmat ragyog.

Mennyire csillanthat emlékeket a deres harmat? Ki emlék-
szik ma már, hogy a Bay-féle holdradarkísérletnek erdélyi
résztvevője is volt? A 107 évvel ezelőtt Szamosújváron szü-
letett Papp György fizikus. 1935-ben Bay Zoltán, aki akkor

Szegeden az elméleti fizika
professzora volt, meghívta
tanszékére, később a buda-
pesti műegyetemen létesített
atomfizika tanszékre. Aktí-
van részt vett az 1942-ben
indult lokátorprogramban s
az 1946-os holdradarkísérlet-
ben. 1946. február 6-án saját
fejlesztésű radarberendezés-
sel sikerült kimutatniuk a
Holdra sugárzott rádióhullá-
mok visszaverődését. Ez az
esemény tekinthető a magyar
űrtevékenység kezdetének.

Említeném itt az 58 évvel
ezelőtt meghalt Jávorka
Sándor flórakutató, geobota-
nikus főművének címválto-
zását is. Jávorka 1919-ben
lett a Magyar Nemzeti (ma
Természettudományi) Mú-
zeum Növénytárának veze-
tője. Publikációjának zöme a

florisztikával, a rendszertannal és a chorológiával (elterjedés-
tannal) foglalkozik. Számos könyvét Csapody Verával kö-
zösen publikálta. Legfőbb érdeme, hogy neki köszönhető a
már Kitaibel Pál óta tervezett magyar flóramű tényleges
megalkotása. A magyar flóra képekben. Iconographia
Florae Hungariae 1929–1934 között jelent meg, az 1975-ös
újrakiadás pedig  Iconographia florae partis Austro-Orien-
talis Europae Centralis. Közép-Európa délkeleti részének
flórája képekben cím alatt...

Nyitott ablakból aranykék
szeptember. Most megtudjuk
végre, milyen sorrendben
vannak felfűzve arra a
láthatatlan szálra a levelek.

– így kezdi A levél című versét Lászlóffy Aladár –

Bontják a nyárt, vagy
leírják, kiterítik a lapra.
Ősz, örökszép gondolat elindul,
mire gondol? (…)
Lezuhanás előtt
a levél tökéletes levél.
Lezuhanás közben, mint levél,
léleknek, idegnek, testnek,
olvasható.

Hogyan olvasható? Miképp értelmezhető? Mint ahogy
csak tiszteletbeli tagja lehetett Tulogdi János a Magyar
Földrajzi Társaságnak és a Magyar Karszt- és Barlangku-
tató Társulatnak. 40 évvel ezelőtt, 1979. október 1-jén halt
meg Kolozsvárt a tordai születésű geológus, geográfus. Ko-
lozsváron tanári oklevelet 1919-ben, Budapesten doktori dip-
lomát 1925-ben szerzett. A két világégés között középiskolai
tanár a kolozsvári református kollégiumban. 1945-től a Bo-
lyai Egyetem földrajztanszékének tanára 1959-ig. Kutató-
munkája Erdélyre terjedt ki. Főleg barlangtani kutatásai
jelentősek. Az erdélyi turizmus egyik nagy szervezője, az Er-
délyrészi Kárpát-Egyesület lelke volt. De a csonka országban
csak tiszteletbeli tag…

Mai szeptemberi búcsúzóul Tóth Árpád Szeptemberi szo-
nettjét tettem ide.

Szeptember szép szultánja, Ősz, pompás, buja zsarnok,
Már vár a hódoló táj; a zöld és elviselt
Kaftánú bús tuja mind furcsa dervised,
Mind mélyen hajladoz, s halkan imázva mormog.

Sárga selyemben várnak a szép, hervatag ormok,
Rabnők, kiket elgyötresz, s kik engedelmesek;
S te jössz, puhán s pompázón, s gyűrűfényes kezed
Aranyos reflexétől a tiprott fű is csillog.

Ki gőggel és egykedvűn, de fénylőn s mégis áldva
Ölsz meg mindeneket, hervadás padisáhja,
Köszöntelek e szirtről, leghívebb dervised.

Hatalmas úrkezed ereszd vállamra keggyel,
S ha térdre tör hűs súlya, szólj halkan: most eredj el,
S átkos, dús ajándékul az őszi bút vigyed.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, a turisztikai világnaponÁtkos, dús ajándékul az őszi bút vigyed

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CCCLXXVII.)

Bimbóit fölnevelte az őszirózsa-sor, ezer szín tört a kertre a nyári zöld alól
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1945. XII. 18., kedd este. 
1944-1945-ig deportált életem.

Gettó
1944. május 2-án este 7 órakor kaptuk az

értesítést a zsidó tanácstól1, hogy senki a
házat nem hagyhatja el, és mindent, amit
lehet, összepakolni, reggel gyűjtőtáborba
visznek. Nagy izgalom és szomorúság ural-
kodott el a házunkban. 5-en, azaz 7-en vol-
tunk otthon, 3 nővérem, Anyám és én, meg
egy unokaöcsém, amely 14 hónapos volt, és
egy unokahúgom, amely alig három hónapos
volt. Nagy munkában voltunk ezen éjjel. Da-
cára annak, hogy csak 50 kilós csomagot le-
hetett vinni, mi minden összecsomagolhatót
ládákba csomagoltunk, úgyhogy jóval meg-
haladta az 50 kilót, és vártuk a nekünk szo-
morú május 3-át, azaz a szerda reggelt.

De nem sokáig kellett várni. Mire elkészül-
tünk a csomagolással, már virradni kezdett.
Úgy fél 6 felé megjelent a verandánkon egy
kakastollas őrmester egy néprendőr kíséreté-
ben, kérdezve: laknak itt zsidók? Szegény
édesanyám ment ki, és felelt: igen, őrmester
úr, azok vagyunk, mire az őrmester durván
rákiáltott az anyámra: na, szedjék már a sá-
torfájukat, mert nincs időm, de mindenki
[csak annyi hozhat], amennyit elbír.

Valahogy kihurcoltuk a batyuinkat az ud-
varra, de lehetetlennek tartottuk az[oka]t a
csomagokat kézben elvinni, hiszen két nővé-
remnek a két pólyás a kezében, hogy tudott
volna még csomagokat is vinni. Mivel láttam,
hogy az őrmester nagyon goromba, könyö-

rögve fordultam a néprendőrhöz2, akit jól is-
mertem, hogy legyen szíves, és kérje meg a
csendőrt, hogy engedje, hogy egy szekeret fo-
gadjunk, mert láthatja, hogy két kis pólyás
van, és így nem tudunk elmenni.

A rendőr oda is ment, és jelentette a csend-
őrnek a kívánságunkat, aki az ajtó lepecséte-
lésével volt elfogalva. Miután az őrmester
nagy nehezen beleegyezett, kimentem a
szomszédba, hogy hívjak egy fuvarost, s
akkor látom, hogy a többi zsidó szomszéda-
ink kint vannak az utcán, és kínlódva vonják
maguk után a batyuikat. 

Persze nagy örömünk volt, amikor meglát-
tuk a két tehenes fogatú szekeret. Alig telt
bele egy negyedóra, a szekér máris útra ké-
szen volt új „otthonunk” felé. De alig men-
tünk vagy száz métert, mikor eszembe jutott
a meghalt Apám képe, amely ott maradt. Na-
gyon fájt nekem ez, és kértem a csendőrt,
hogy a rendőrrel engedje meg, hogy vissza-
menjek, mert úgy felejtettem a villanyt égve.
Visszamentünk a házhoz, és mivel az ajtó le
volt pecsételve, kénytelen voltam az ablakot
betörni és így kihozni a képet. Persze úgy
mentem vissza, hogy a csendőr nem látta, mit
viszek.

Mire odaértem, már készen volt a kis zsidó
karaván. Mikor kifordultunk az utcából, úgy
elszorult a szívem, hogy nem bírtam a köny-
nyeket visszafojtani, és zokogtam, úgy, hogy
senki meg ne lássa, mert bizony voltak olyan
szomszédaink, akik nevetni is tudtak a mi
szomorú karavánunkon.

Vagy egy félórát mehettünk lassú tempó-
ban, ahogy a marhákkal tudtunk haladni,
mikor előnkbe tárult a koronkai téglagyár3.
Ez volt az úgynevezett házunk, vagyis a
gettó.

Mikor befordultunk a kapun, egy pillanatig
a földbe gyökerezett a lábam a látványtól,

mert most bizony nem volt el-
hagyatott a téglagyár. Amerre
csak néztem, az egész terüle-
ten családokat batyuikon ül-
dögélve láttam nagyon
szomorúan. Persze, mire mi
beértünk, már volt egy pa-
rancsnokféle, aki a befutott
karavánokat irányította.

Miután megkaptuk a kije-
lölt helyünket, hamarosan le-
rakodtunk, és egy kicsit
pihentünk. Vagy egy félóra pi-
henő után a nagyobbik nővé-
remmel megindultunk egy
kicsit szétnézni, de nem sokat
láthattunk, mert egyszer csak
egy rendőrökből álló gor-
donyba [helyesen: kordonba]
ütköztünk, akik nem engedtek
tovább. Érdeklődéssel figyel-
tük, hogy mi történik a sok
asztalok között. S ekkor lát-
tuk, hogy mindenki kibontja a
csomagját, és a detektívek ku-
tatnak bennek. Ezután az asz-
talhoz mennek, és leadják a
pénzt meg ékszert, és azután
bemennek az elhagy[at]ott
épületbe, amely ablakok és
ajtó nélkül elég hűvös volt.4

Nővéremmel siettünk visz-
sza a csomagjainkhoz, és vit-

tük arra a helyre, ahol kutattak. Délután sike-
rült átesni a vizsgálaton, azután a nővérem
ment leadni a pénzt és ékszert. Még nem lát-
tam őt így kétségbeesve, mint mikor az ujjá-
ról lehúzták a karikagyűrűt, amit négy évvel
azelőtt a férje húzott az ujjára5. Nagyon saj-
náltam ekkor a nővéremet, de ennek így kel-
lett történnie.

Ezután behurcolkodtunk az épületnek
egyik sarkába, amelyet a középső nővérem
elfoglalt volt.6 Itt megkezdtük az új szobánkat
rendezni. Persze az ablakra lepedőt tettünk,
hogy az védjen valamit az átjáró széltől.7

Most azután következett az ágycsinálás. Per-
sze az ágyneműt nem tettük a földre, és így
az összeszedett cserépformákból (persze, ami
fából volt) és szalmából csináltunk egy aljat,
amire ráraktuk az ágyneműt. Mikor minden-
nel készen voltunk, leültünk valamit fala-
tozni.

Ezután megkezdődött a gettó-élet! A min-
dennapi főzés, mosás, sort állás vízért,
ugyanis egy forrás volt az egész gettóban,
ami elég lassan folyt, és így sort kellett állni
vízért. 

Nekem nagyon sok elfoglal[ts]ágom volt,
mert a vidékről beérkezetteket kellett fogad-
nunk és elhelyeznünk8, sátrat építenünk stb.
Így ment ez két hétig, amíg jött egy újabb
rendelet, hogy az idősebbek és gyermekes
anyák átmennek egy másik gettóba. Ez pedig
a Baromvásár téren volt.9 Mi is jelentkeztünk,
gondolva, hogy ott jobb lesz, de később na-
gyot csalódtunk. Órákba telt belé, amíg a ka-
raván útra készen állt és elindultunk.

Itt az egyik saroknál, ahol áthaladtunk10,
láttam egy régi ismerősünket, amelynek meg-
intettem, hogy hová visznek. Így az úti ne-
hézségekkel megküzdve, megérkeztünk az új
„otthonunkba”.11
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A volt téglagyári gettó udvarán idén júniusban állítottak emlékoszlopot az elhurcoltaknak  Fotó: Karácsonyi Zsigmond

1 A hatóságok által felállított végrehajtó szerv, amelybe a város jelentősebb zsidó polgárait és a két rabbit választották be. Feladata az volt, hogy a csendőrparancsnokság rendeleteit közvetítése a deportáltaknak.
A gettó kiürítése után 1944. június elején őket is vagonba zárták és a halálba küldték.

2 Önkéntes rendőrök
3 A város délkeleti határában a koronkai út fölött álló romos téglagyár.
4 Ez volt az ún. pénzverde, ahol a csendőrök veréssel, testi motozással kényszerítették ki a gettóba hurcoltaktól értékeiket. Ugyanez a módszer járta másutt is. Vásárhelyen egy zsidó ékszerész adta az ötleteket,

kiknél lehetnek ékszerek, pénz és arany.
5 Hermann Rozália és Révész Endre szobrász 1940-ben jegyezték el egymást.
6 Viszonylag „szerencsések” voltak, ugyanis valódi tető volt a fejük felett. A legtöbben a nyílt ég alatt éjszakáztak, szedett-vedett sátrakban.
7 Szeszélyes, hideg idő volt akkoriban. Napokig esett.
8 A Maros-Torda vármegye és Udvarhely vármegye falvaiból, valamint a Szászrégenből érkezettekre utal.
9 A Szentgyörgyi út végén, a téglagyár közelében. (Ma beépült lakótelep.)
10 A menet gyakorlatilag az egész várost átszelte, ugyanis a másik gettó Marosvásárhely északkeleti kijáratánál feküdt.
11 A kézirat itt szakad meg, bár a lap alján a szerző azt ígéri, hogy a kilencedik oldalon lesz folytatás. Sajnos a visszaemlékezés további része elveszett.

Így volt hetvenöt évvel ezelőtt…
A vonalas füzetlapokra írt vallomást nem írástudó ember vetette papírra.
Egyszerű mesterember, kisiparos vagy szatócs lehetett, aki hazakerülte
után jegyezte le emlékeit. Szerzője valószínűleg Hermann Ernő marosvá-
sárhelyi fiatalember, aki nővére, Hermann Rozália (férjezett Révész End-
réné) naplójához csatolta feljegyzéseit. A kézirat a naplóval együtt
mindmáig lappangott, az idén tavasszal bukkant rá a marosvásárhelyi szü-
letésű nyugalmazott H. G. régészprofesszor a jeruzsálemi Jad Vasem (Yad
Vashem) – az európai holokauszt emlékeit őrző központ – levéltárában. Le-
fényképezte és elküldte e sorok közlőjének. 
Hermann Rozália és a kéziratban említett csecsemők soha nem tértek visz-
sza a haláltáborból.
Marosvásárhely, 2019. szeptember 10.

S. M.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 10-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Clive Barker angol író egyik
híres  fantasy regényének a címét kapjuk.  Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Csőrös agyagfuvola – Anatómia. 7. Kicsinyítő képző – Papírmérték.
8. … megvénülünk (Jókai) – Kerek szám. 9. Ír terrorszervezet – Éra. 11. Szappanmárka
volt – Tajvani és vatikáni gépkocsijelzés. 12. Tartozása van – Színültig. 14. Kiejtett betű
– Kelmedarab! 15. Szerelem a … idején (G. G. Marquez) – Szabó Magda egyik regénye.
18. Bázis – Nem dolgozó méh. 19. Éhség, argóban – Tanya. 22. Helyhatározó rag – Emelni
kezd! 23. Rövidkabát – München folyója. 25. Csernátoni várrom – … Vegas, kaszinóváros.
27. Tíz, angolul – Kissé tisztáz! 28. Anyadisznó – Vár, citadella. 30. Elektronikai márka
– Ember, románul. 31. USA-tagállam – Erszény, bugyelláris.      

FÜGGŐLEGES: 1. Tanít – Egyik csillagjegy. 2. Kör alakú – Dedó. 3. Skálahang –
Páratlan cím! 4. Északi határfolyónk – Kamionjelzés. 5. Erdélyi szél – Portré. 6. Kiképez,
edukál – Zamat, íz. 10. Hawaii köszönés – Dübörgés, lárma. 13. … ösztön (amerikai film)
– Gabonát erjeszt. 16. Torok része – Szerelemisten a görög mitológiában. 17. Fekete kon-
tinens – Épületszint. 20. Bűnhődik – Hazai sóstó. 21. Ruhadarab, cafat – Színmű. 24.
Elemi parány – Szükséges. 26. Habos ital – Paca része! 29. Abból fakad! – Német és svéd
autójelzés.    

Koncz Erzsébet

A SZEPTEMBERI ÉVFORDULÓK (2)
című pályázat nyertesei:

PÁLFFY GYÖNGYI,
Marosvásárhely, Rebreanu u.

FAZAKAS KÁLMÁN, 
Marosszentgyörgy, Erdélyi út

A pályázati rejtvény megfejtése:
BLASKOVICS; FÜLEPP; GULÁCSY; BRUEGEL;

SZABÓ; HARKÁNYI; HANDEL
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a szeptember 20-i számból:

Ikrek: A katedrális

Skandi: Nem gondolod, Béla,
hogy ez már túlzott elővigyáza-
tosság?
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Szerkeszti: Kiss Éva 867.
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VÍZSZINTES: 1. A kérdés első része. 9. Idegen Sára. 10. Arab női név. 11. Le…,
párizsi lap. 16. Nála lentebbi helyről. 18. Néma vád! 19. Bolíviai város. 20. Dél-amerikai
füves puszta. 21. Szibériai folyó. 22. Hosszú (angol). 23. Kassák Lajos lapja volt. 24.
Zeusz egyik szerelme. 25. Divat (rég). 26. Jemeni és német gépkocsijel. 27. Ott kint (nép.).
30. Német folyó és iparvidék. 32. Tölgy (angol). 34. Az Árva (folyó) szlovák neve. 36.
Német Alajos. 40. Eblak. 42. …Calvino, olasz író. 44. A három nővér egyike. 45. …
Williams, teniszezőnő. 48. Repülőtéri szolgáltatás. 50. Arrafele! 51. Női név (aug. 18.).
52. Francia festő (Claude). 53. A beszéd eleme. 54. A kérdés befejezése.

FÜGGŐLEGES: 1. Kerti szerszám. 2. A gallium vegyjele. 3. Nagy kazah tó. 4. …
láma, tibeti vallási vezető. 5. Gyorsan párolgó. 6. Mauna…, vulkán. 7. Előtag: kettő (latin).
8. Cseppfolyósodik. 11. Az elvárt válasz. 12. Hivatali munkahely. 13. Ágyú (angol). 14.
Tolvajnyelv (fr. ered.). 15. Fába vés. 17. Őszi-téli esőféle. 20. Függőzár. 21. Bosszul. 23.
… Callas, görög szoprán. 25. Őrlőüzem. 28. Skálakezdet. 29. Bolgár űrhajós. 31. Pára! 33.
Éhes gyomor igéje. 35. Egyedül (angol). 37. Valódi. 38. Szöglet. 39. Az Irtis mellékfolyója.
41. Francia város. 43. Román acél. 46. Az orra közelébe. 47. Becézett Nicolae. 49. …
melegséged (Ady költeménye). 52. Bárányhang. 53. Kettős betű.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 
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Városunkat az orvosi tevékenység is jelképezi.
Sokan mondják, hogy „megyek az orvoshoz Maros-
vásárhelyre”. Olyan orvosi személyzettel rendelke-
zünk, akik a munkakörülményeik ellenére
elismerésre méltó módon végzik a munkájukat.

Nekünk, a pácienseknek olyan orvosokra van szük-
ségünk, akiknek a keze alatt biztonságban érezhetjük
magunkat, ugyanakkor szükségünk van kevés ággyal
és saját illemhellyel rendelkező kórtermekre, minő-
ségi és mennyiségi élelmezésre, pszichológiai tanács-
adásra, valamint arra, hogy ezekben az orvosi
egységekben minőségi egészségügyi segédeszközök
és orvosi műszerek álljanak a rendelkezésünkre.

Képviselői mandátumom kezdetétől hangsúlyo-
zom, hogy közösségünk prioritása kellene legyen egy
új kórház építése. Az ANMCS és a Maros Megyei
Sürgősségi Kórház közötti akkreditációs viszony is
ezt jelzi.

Ezen szándékot nyilvánosan és a különböző hiva-
talos találkozókon is kihangsúlyoztam. 

Minden alkalommal azon dolgoztam, hogy a par-
lamenti képviselők, a polgármesteri hivatal, a megyei
tanács, a MOGYTTE és a különböző kórházak kép-
viselői egy asztalhoz üljünk, és konszenzusra jussunk
a hely és a finanszírozás ügyében.

Egy új kórház építése nem politikai irányultság tár-
gya. Vagy nem kellene az legyen. A kórház a közös-
ségé, mindannyiunké, románoké és magyaroké
egyaránt. A betegséget nem érdekli, hogy román
vagy-e, avagy magyar.

Jó dolog, hogy a MOGYTTE fejlődött, de nem
szabad figyelmen kívül hagyni a helyzetet, amelyben
a kórházak vannak. Az orvosis diákok szenvednek
emiatt, az oktatás minősége szenved csorbát emiatt.

Az utóbbi időszakban észrevettem, hogy számos
magánkórház építését kezdeményezték. Ez természe-

tesen nem rossz dolog, de számunkra, az állam kép-
viselőinek számára kötelező egy közkórház létesítése,
amelybe mindannyian bejáratosak lehetünk.

Azokkal a reakciókkal, amelyeket az ügy kiváltott,
csupán politikai tőkét kívánnak kovácsolni mind a
polgármester, mind a különböző politikusok esetében.
Nem kívánnak hozzájárulni ezen probléma megoldá-
sához.

Szükségünk van az orvoslás fejlődésére.
A közérdeknek a csoportérdekek, a politikai ha-

szonszerzés, a nemzetiség, a pénz és a hatalom fölött
kell állnia.

Lavinia Cosma
USR-képviselő 

(fizetett hirdetés)

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 6. fordulójában, szom-

baton 17 órától: Besztercei Gloria – Szászrégeni Avântul.
A 4. ligás bajnokság elitcsoportjának 7. fordulójában, szombaton

9.30 órai kezdettel: Erdőszentgyörgy – Mezőszengyel; 11-től: Nyárád-
tői Unirea – Ákosfalva, Segesvár – Marosoroszfalu, Marosludas – Szo-
váta, Nyárádtői Viitorul – Kerelő (Dózsagyörgyön), Nagysármás –
Radnót, Nyárádszereda – Marosszentkirály-Náznánfalva.

A 2. ligás futsal-bajnokság II. csoportjának 2. fordulójában ma 18
órától, a ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi CSM – Korondi Ko-
rondy Junior 2017.

KÉZILABDA. A férfi A osztályos bajnokság C csoportjának 2. for-
dulójában ma 18 órától, a Radu Voina csarnokban: Segesvári CSM –
Székelyudvarhelyi Szejke.

Nemzeti régiók gálaestje
A Székely Nemzeti Tanács Székelyföldért megmozgatjuk Európát!

címmel gálaestet szervez szeptember 29-én este 7 órától a marosvásár-
helyi Kultúrpalota nagytermében. A gálán fellép Dévai Nagy Kamilla,
Buta Árpád Attila, zongorán kíséri Nyágai István, Molnár Ede, Sövér
Benedek Tímea, az Apró Bekecs néptáncegyüttes és Kilyén Ilka. Az
eseményen, amelyre a belépés díjtalan, aláírható lesz a nemzeti régiókra
vonatkozó polgári kezdeményezés.

Kezdd az egyetemet egy jó könyvvel!
Október 3-án, csütörtökön 14 és 18 óra között a Teleki-Bolyai

Könyvtár ismét megrendezi a lassan hagyománnyá váló tékás könyv-
turit. A Téka nyitott könyvespolcára behozott többzsáknyi könyv kerül
ki ilyenkor egyben az udvaron felállított standokra. Kortárs szerzők,
háziolvasmányok, ponyva, gyerekkönyvek és lexikonok egyaránt be-
kerültek a 2019-es év folyamán a vásárhelyi polcokról a Téka kapuja
alá, egy meleg tea mellett ezekből lehet majd ingyen válogatni.

Gyerekfelügyeletet is biztosítanak a könyvturi idejére. A gyerekfog-
lalkozásokat a Kobak könyvesbolt Pirinyó játékos csoportja tartja, 17
órától ugyancsak ők óvoda- és kisiskolai pedagógusoknak, illetve fiatal
szülőknek tartanak ismertetést az általuk indított Pirinyó-pályázatról.

A labdarúgó 1. liga 11. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Szeptember 27., péntek: 
* 20.30 óra: Bukaresti Dinamo – FC Voluntari
Szeptember 28., szombat:
* 14.30 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – FC Botoşani
* 19.30 óra: Chindia Târgovişte – Gyurgyevói Astra
Szeptember 29., vasárnap:
* 17.00 óra: Academica Clinceni – Bukaresti FCSB
* 20.30 óra: Kolozsvári CFR – Medgyesi Gaz Metan
Szeptember 30., hétfő:
* 18.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Sepsiszentgyörgyi Sepsi

OSK
* 20.30 óra: CSU Craiova – Konstancai Viitorul
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom

Sport és a Look Sport/Plus.
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Focioktatás Marosvásárhelyen 
Téged is várunk az MSE-hez!

Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja az MSE Focisuli. 
Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó-akadémia marosvásárhelyi alközpontja.
Jelentkezési lehetőség:
* 2005–2006-ban született fiúk: hétfő, 20 óra, Sziget utcai nagy műfüves pálya (a Tran-Sil stadion mel-

lett)
* 2010–2011-ben született fiúk és lányok: hétfő, 18 óra, Romulus Guga (volt 18-as) általános iskola mű-

füves pályája
* 2012–2014-ben született fiúk és lányok: hétfő, 17 óra, Romulus Guga (volt 18-as) általános iskola mű-

füves pályája
További részletek a 0720-522-618-as telefonszámon. Web: www.focisuli.ro

KEZDJ EL FOCIZNI MOST!

A diákok figyelmébe!
A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti a marosvásárhelyi lakhelyű diáko-

kat és szüleiket, hogy a már kiváltott, minden vonalra érvényes ingyenes autóbuszbérletek a jogosul-
tak számára érvényesek maradnak a 2019-2020-as tanévben is.

Azok a tanulók, akiknek nincs bérlet a birtokukban, de jogosultak a kedvezményes utazásra, je-
lentkezhetnek a Tudor negyedi (Favorit) és a Béga utca 2. szám alatti buszjegyirodáknál.

Szükséges:
– a diák személyazonossági igazolványának másolata
– a szülő/gyám személyazonossági igazolványának másolata, 

ha a diák 14 éven aluli
– a 2019–2020-as tanévre érvényes iskolai igazolás
– a bérlet/igazolvány ellenértéke (10 lej)

A vezetőség

Az egyetemi hallgatók figyelmébe!
Tájékoztatjuk az egyetemi hallgatókat, akik ingyenes bérletre

jogosultak, hogy az új bérleteket személyesen vehetik át szeptem-
ber 30-ától – az új Studcarddal egyszerre –, a Mihai Eminescu If-
júsági Házban, az alábbi iratok alapján: 

– személyazonossági kártya 
– A 2019–2020-as tanévre láttamozott leckekönyv (carnet de

student).
A régi bérletek október 15-ig érvényesek.

A Siletina Impex Kft. – 
Helyi Közszállítási Rt. Társulás vezető testülete

Portré –
Sára Sándor

Az Erdélyi Magyar Televízió szeptember 27-én, pén-
teken 21 óra 30 perckor tűzi műsorra az elmúlt hét-
végén elhunyt Sára Sándor, kétszeres Kossuth- és
Balázs Béla-díjas operatőrrel és filmrendezővel ké-
szült beszélgetést. 

Az életének 86. évében elhunyt Sára Sándor pályáját do-
kumentumfilmekkel kezdte. Leggyakrabban Kósa Ferenccel
és Szabó Istvánnal dolgozott együtt. A budapesti Vörösmarty
Gimnáziumban végezte tanulmányait, majd a Filmművészeti
Főiskolára járt. A hatvanas években Huszárik Zoltánnal csat-
lakoztak a Balázs Béla Stúdió fiatal alkotókból verbuválódott
csapatához. Első nagyjátékfilmjét 1968-ban rendezte, Feldo-
bott kő címmel. 1993 tavaszán Csoóri Sándor felkérte az
akkor induló Duna Televízió vezetésére. Hét éven át volt a te-
levízió elnöke. Filmjeit több mint ötven országban vetítették,
számos hazai és nemzetközi fesztiválon tüntették ki díjakkal.

Forrás: veritasintezet.hu

Új kórházra van szükségünk
Marosvásárhelyen!

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

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

várjuk Önöket!



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

ELADÓ új kanapé.  Tel. 0766-316-825.
(10/4449)

ELADÓ egy kombinált Arctic hűtő és
egy garanciában lévő Whirlpool mo-
sógép. Érdeklődni a 0745-995-299-es
telefonon. (13/4460-I)

JEDDEN eladó 8 ár telek. Tel. 0742-260-
509. (7/4162)

ELADÓ terület Jedden. Tel. 0753-
527-655. (3/4055-I)

SÜRGŐSEN ELADÓ istálló, csűr,
szénatartó sziklakőből + tégla
Nyárádszentmártonban, a 133. szám
alatt. Tel. 0753-424-553. (14/4515)

ELADÓ 6 kg-os, elöltöltős AEG mo-
sógép kitűnő állapotban, 600 lej, al-
kudható. Tel. 0365/444-819,
0770-907-164. (4/4526-I)

ELADÓ nagy, kinyitható konyhaasztal,
vitrines szobai szekrény, falétrák,
kutyaólak, 60-100 literes műanyag
bidonok, üvegkorsók, használt
autógumik, kicsi melegítőkályha. Tel.
0742-424-045. (7/4530)

UDVARON termett, fehér, ropogós
szőlő és kék izabellaszőlő eladó. Tel.
0770-468-531. (6/4528-I)

VESZEK húsdisznót 80-100 kilóig. Tel.
0365/884-301. (6/4552)

ELADÓ főző csempekályha lebontva,
inoxajtókkal. Tel. 0757-760-472.
(6/4573-I)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a Tu-
dorban. Tel. 0745-328-877, 0752-
233-850. (11/4557-I)

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan
garzon a Kárpátok sétányon. Tel. 0749-
425-152. (13/4429)

KIADÓ bútorozott garzon a Köves-
dombon, a posta felett, hosszabb
távra. Tel. 0365/735-826, 0787-785-
955. (3/4418-I)

VÁSÁROLNÉK magánházat, esetleg
3 szobás tömbházlakást Marosvásár-
helyen. Tel. 0755-022-719. (8/4152-I)

ÉLETJÁRADÉKKAL lakást vásárol-
nék. Tel. 0746-271-498. (8/4152-I)

ELADÓ I. osztályú, III. emeleti
tömbházlakás Marosvásárhelyen,
alkudható áron. Tel. 0775-347-893.
(10/4425)

ELADÓ első osztályú, harmadik emeleti,
kétszobás lakás a főtér közelében,
55.000 euró, alkudható. Érdeklődni
naponta 9-18 óra között a 0756-477-890-
es telefonszámon. (1/4523)

KIADÓ központi fekvésű, 3 szobás,
külön bejáratú lakás 2-3 személy ré-
szére. Tel. 0744-393-379. (1/4546-I)

KIADÓ központban 4 szobás, föld-
szinti lakás igényesnek. Tel. 0740-
279-793. (5/4572)

MAGÁNSZEMÉLY, vennék tömbház-
lakást a Kornisa vagy a November 7.
negyedben. Tel. 0743-911-388.
(9/4576-I)

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti lakás a
Moldovei utcában, 46.500 euró. Tel.
0737-797-975. (12/4579)

ELADÓ 2 szobás lakás a központban, a
McDonald’s mellett, 49.500 euró. Tel.
0737-797-975. (12/4579)

TÖMBHÁZLAKÁSOKAT vásárolok
sürgősen, készpénzzel. Tel. 0737-797-
975. (12/4579)

KIADÓ központi, 2 szobás lakás közös
udvaron. Tel. 0754-827-348. (1/4585)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8/3655)

BETEG NŐ mellé gondozónőt keresek.
Tel. 0744-680-476, 17 óra után. (8/4508)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, tetőszigetelést, cse-
répforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-
pukészítést, bontást is. Tel. 0770-621-
920. (7/4313-I)

SÍRKERETEK, kripták csiszolását,
tisztítását (mosását) vállalom. Tel.
0748-335-356. (1/4240-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-
104. (7/3460-I)

A STANDARD UNIVERSAL CONST-
RUCT KFT. 10% kedvezménnyel vál-
lal tetőjavítást, ácsmunkát,
homlokzati munkát, festést, poliszti-
rénnel való bevonást, bitumenes szi-
getelést, a tetőszerkezet teljes
kicserélését. Az ügyfél anyagával is
dolgozunk. Tel. 0736-045-781.
(4/4274-I)

A NONIS CONSTRUCT KFT. tetőfe-
dést, tetőjavítást, cserépforgatást és
más munkálatokat vállal. Tel. 0746-
647-479. (1/4318-I)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (6/4445-I)

KÁRPITOZÁST vállalok. Tel. 0766-316-
825. (10/4449)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók, főzőlapok, sütők javítását
vállaljuk az ügyfél lakásán, bárhol
Maros megyében. Kelemen szerviz.
Tel. 0265/243-294, 0745-560-092.
(4414-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést (Lindab lemezből, cserépből) és
bármilyen más munkát. Ár megegye-
zés szerint, nyugdíjasoknak 10% ked-
vezmény. Tel. 0753-473-256.
(11/4477)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló- és falicsempe-lerakást, lépcső-
házfestést garanciával. Tel.
0746-552-473. (10/4534)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből
és lemezből, famunkát stb. Nyugdíja-
soknak 15% kedvezmény. Tel. 0758-
639-258, Csaba. (11/4535-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, cserépfor-
gatást, csatornakészítést, csatornaja-
vítást, bádogosmunkát. Tel.
0751-688-336. (8/4554-I)

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

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

MINDENHEZ értő mester  nyugdíja-
soknak 23% kedvezménnyel vállal te-
tőjavítást. Tel. 0743-512-168.
(4/4571)

VÁLLALUNK tetőkészítést Lindab le-
mezből, cserépből, ácsmunkát, csa-
torna- és lefolyókészítést. Tel.
0730-497-442. (11/4578-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 28-án GŐTFERD
RAYMONDRA halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzik szülei. (7/4507-I)

Kegyelettel emlékezünk
SZOMBATFALVI JÓZSEFRE, a
szeretett férjre, édesapára,
apósra pihenése tizedik
évfordulóján, szeptember 29-
én. 
„Kit őriz a szívünk, nem hal
meg soha. 
Kit lelkünkben érzünk, nem
hagy el soha.” 
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(13/4580-I)

Marosvásárhelyre,
LENGYEL MARIKÁNAK
születésnapja alkalmával

kívánunk minden jót, főként
egészséget, boldogságot.
Szemedben sose lássunk

könnyet! 
Isten éltessen, Marikánk! 
Szeretettel a kolléganők.

(8/4593)
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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. (20875-I)
TEASÜTEMÉNYEK KÉSZÍTÉSÉRE SZEMÉLYEKET alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (21608-I)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk önkiszolgáló üzletbe Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. 
(21548-I)
HENI MED CENTER – Ingyenes orvosi kivizsgálás küldőpapírral: reumatológia (gerincfájás, térd-,
váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. Kedvezményes árak: bőrgyógyászat; neurológia;  ultrahangos ki-
vizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64007-I)
Az IMPERIAL WET csíkszeredai cég C+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐ-
KET alkalmaz Németország területén való fuvarozásra, kedvező fizetéssel, Euro 6 kamionokkal. Bővebb
információ a 0740-699-527-es telefonszámon. (63941-I)
FELSZOLGÁLÓT és SEGÉDET keresünk teljes vagy részmunkaidőre családias kis PANZIÓBA. Ta-
pasztalat nem szükséges. Tel. 0744-624-976. (21538-I)
ÉJSZAKAI RECEPCIÓS SZOLGÁLATRA keressük azt a FIATAL, DINAMIKUS SZEMÉLYT, aki
tanulni és fejlődni szeretne ebben a szakmában. Tel. 0744-624-976. (21538-I)
IDŐSGONDOZÓI MUNKA AUSZTRIÁBAN! Tapasztalattal rendelkező, németül jól beszélő, komoly
gondolkodású, KÉPZETT ÁPOLÓKAT keresünk Ausztriába, négyhetes váltásba, hivatalos, szervezett mun-
kára. Tel. 00-43-6-812-056-7069; 00-43-6-886-060-1054, 8-17 óra között lehet érdeklődni. E-mail-cím:
kovacsannamari1@hotmail.com (sz.-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21609)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROST és TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET 8 órás munkaprogram-
mal. Előnyös munkabér + étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21609)
A marosvásárhelyi PETRY CÉG KARBANTARTÓ MUNKATÁRSAT alkalmaz. Tanulékony, önálló
munkavégzésre képes személyek jelentkezését várjuk. Előny a hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Elvárás a B kategóriás hajtási jogosítvány. Jelentkezni önéletrajzzal a cv@petry.ro e-mail-címen lehet. Tel.
0733-990-055. (64065-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz MUNKÁSOKAT a pékségbe, ELÁRUSÍTÓKAT és BETEGNYUGDÍJA-
SOKAT (3-as fokozatú). Tel. 0756-128-310, 0756-128-313. (64068-I)
A BRICO DEPOT ÜZLET – Tudor negyed, 1918. December 1. u. 289. szám – alkalmaz KASSZÁSNŐ-
KET, KERESKEDELMI DOLGOZÓKAT és ÁRUMOZGATÓKAT. Az érdekeltek nyújtsák be önéletraj-
zukat az üzletben, az információs szolgálatnál vagy elküldhetik a következő e-mail-címre:
rost514ad@bricodepot.ro (21622-I)
IPARI VILLANYSZERELÉSSEL FOGLALKOZÓ  – nagy hírnevű – VÁLLALAT ÚJ KOLLÉGÁ-
KAT keres ipari elosztók szerelésére. Jó bérezést, illetve különböző juttatásokat ajánlunk. Tapasztalattal
rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk a következő telefonszámon: 0745-501-749. (64069-I)
KERESÜNK GONDOZÓT tehenek mellé. Tel. 0729-925-074. (9/4532)
A TORDAI CÉG alkalmaz  ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21623-I)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és BELESMŰHELYÉBE személyzetet. Tel. 0744-644-
026. (21623-I)
ALKALMAZUNK TANYÁRA ÁLLATGONDOZÓT hosszú távra, teljes ellátással. Tel. 0744-624-809.
(21623-I)
AUTÓFESTŐT alkalmazunk teljes munkaidővel. Bérezés 3000 lejtől + teljesítmény függvényében. Tel.
0722-567-401. (-I)
ÁLLATGONDOZÓT keresek SZARVASMARHÁK vagy KECSKÉK legeltetésére. Tel. 0753-641-888.
(14/4581)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

ZARÁNDOKLATOK:
Október 7–12. – Medjugorje (a szervita nővérek lelki vezetésével) 

Október 8–12. – Fatima és környéke, Lisszabon (ft. Hajlák Attila-István vezetésével) 
Jelentkezni és érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon lehet. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet Nyárádkarácsonba és
Havadtőre. Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a

www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)



„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek.”
Szomorú szívvel emlékezünk
a legdrágább édesanyára, a
körtvélyfájai SIPOS ILONÁRA,
aki szeptember 28-án egy éve,
hogy elhagyott bennünket.
Drága szép emléke örökre
bennünk él. Emlékét őrzi fia,
Zoltán, lánya, Emőke és
családja. (1/4563-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
KEDEI JÓZSEFRE, kinek
szerető szíve öt éve dobbant
utoljára. Szép emléked örökké
élni fog. Emléked legyen
áldott, nyugalmad csendes!
Bánatos felesége, fiai, menye
és unokái. (8/4578)

Az idő múlik, de feledni nem
tudjuk. 
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 29-ére, amikor a
székelyvajai születésű id.
MENYHÁRT MÁRTON
marosvásárhelyi lakos már tíz
éve nincs közöttünk. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Felesége, Klára. (-)

Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 29-ére, amikor
édesapám, id. MENYHÁRT
MÁRTON már tíz éve
itthagyott bennünket. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Fia, Márton és
családja. (-)

Már egy éve, hogy itthagytad e
földi világot, ahol kéz a kézben
jártuk utunkat. Lelked most
fentről, az égből figyel le ránk,
kiket kényszerültél itthagyni,
és mutatja a világosságot
minékünk.
Köszönetet mondunk minden
percért, amit együtt
eltölthettünk. 
Egy dolog tud még boldoggá
tenni, hogy még találkozni
fogunk, és folytathatni tudjuk
majd együtt azt az utat, amin
elindultunk.
Bánatos szívvel emlékezünk
rád: férjed, gyermekeid,
unokáid és minden kedves
rokon.
LÁSZLÓ ILONA GABRIELLA
emlékére
(U2018. 09. 27.)
(1/4567-I)

Szomorú az út, mely sírodhoz
vezet, nem láthatunk, nem
beszélhetünk már veled.
Virágot viszünk a néma sírra,
de ezzel, ÖCSI, nem
hozhatunk vissza. 
Elrabolt tőlünk a kegyetlen
halál, távozásod, míg élünk,
örökké fáj. Csak az idő múlhat,
feledni nem lehet, amíg élünk,
szívünkben megmarad az
emléked. Küzdöttél, de már
nem lehetett, búcsúztál volna,
de erőd nem engedte, csak a
beteg szíved súgta: isten
veletek, engem már a csönd
ölel és az örök szeretet.
Szemünkben könnyel, szí-
vünkben örök fájdalommal
emlékezünk BOÉR LAJOSRA
(VIKING ÖCSI) halálának 9.
évfordulóján. Bánatos édes-
anyja, nyolc testvére és
kislánya, Enikő. (3/4570)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 27-én BARTHA
SÁNDORRA halálának 12.
évfordulóján. Emlékét őrzik
szülei, két testvére és
családjuk. (2/4568-I)

Bánatosan, fájó szívvel
emlékezünk szeptember 29-én
a székelyvajai születésű
vásárhelyi lakosra, id.
MENYHÁRT MÁRTONRA, az
IMF mészárosára halálának
10. évfordulóján. A Jóisten
adjon neki csendes pihenést.
Bánatos felesége, Klári, lánya,
Jolán és unokái. (11/4596)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
szeretett Édesapánk és Nagyta-
tánk, 

NAGY BÉLA 
nyugalmazott gépészmérnök, 

az Electromureş tervező-
osztályának volt vezetője 

életének 90. évében Isten akara-
tában megnyugodva hazatért
megváltó Urához. 
Felejthetetlen halottunk ham-
vasztás utáni búcsúztatása és te-
metése 2019. szeptember 30-án
15 órakor lesz a református te-
metőben. Emléke szívünkben él!
(4569-I)

CSÁTI ÁRPÁDNÉ 
szül. KUTI EDIT 

életének 87. évében fáradt lelke
megpihent. Hamvasztása szep-
tember 11-én volt, az urna sírba
helyezése szeptember 16-án. 

Csáti Árpád. (12/4512-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó édesapa, sógor, nagybá-
csi, rokon, jó barát, szomszéd és
ismerős, 

NAGY ISTVÁN 
az ITA volt technikusa 

életének 76. évében, 2019. szep-
tember 24-én, türelemmel viselt
betegség után csendesen el-
hunyt. Temetése szeptember 27-
én, pénteken 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Búcsúzik tőle bánatos lánya,
Zsófia. (14/4538-I)

Fájdalommal tudatom vadásztár-
sainkkal, hogy 

id. BEREKMÉRI ANDRÁS 
az orvosi egyetem volt fotósa 

hosszas, súlyos betegségei után
tavaly, 2018. augusztus 22-én
végleg eltávozott az örök vadász-
mezőkre. Temetése Budapesten,
a Fiumei úti sírkertben volt (bel-
városi parcella). 

Fia, András. (12/4559-I)

Fájdalommal, megtört szívvel ér-
tesítjük mindazokat, akik ismer-
ték és szerették, hogy
szeptember 26-án, életének 71.,
házasságának 50. évében el-
hunyt a drága jó férj, édesapa,
imádott unokái tatája, testvér,
rokon és jó szomszéd, 

VAJDA JÓZSEF 
a szentdemeteri és kendi 
iskolák igazgató tanára. 

Drága  halottunk földi maradvá-
nyait szombaton 13 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a
kiskendi családi sírkertben.
Emléke legyen áldott, pihenése
csendes!
„Őrizze a sírját örök emlékezet.”

A gyászoló család. (10/4595-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szé-
kesi születésű, majd Marosvásár-
helyen lakó 

SZABÓ KÁROLY 
2019. szeptember 25-én, életének
72. évében megpihent. Temetése
2019. szeptember 28-án du. 1
órakor lesz a székesi temetőben. 

Búcsúznak tőle szerető
testvérei és azok hozzátartozói. 

Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (2/4587-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
az ICRA volt dolgozója, a szere-
tett férj, édesapa, nagyapa, após,
sógor, rokon, szomszéd, a tor-
boszlói születésű 

MARTON BOLDIZSÁR 
életének 80. évében rövid szen-
vedés után 2019. szeptember 26-
án csendesen megpihent.
Temetése 2019. szeptember 28-
án 15 órakor lesz a marosvásár-
helyi Jeddi úti temetőben,
református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (3/4588-I)

Mély megrendüléssel búcsúzunk
a drága jó édesapától, nagyapá-
tól, 

MARTON BOLDIZSÁRTÓL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Lánya, Enikő, unokája, Loránd
és unokamenye, Diana. 

(4/4589-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk a
drága jó édesapától, nagyapától,
apóstól, 

MARTON BOLDIZSÁRTÓL. 
Emlékét szeretettel őrizzük.

Fia, Csaba, menye, Kinga 
és unokája, Noémi. (5/4590-I)

Fájdalommal tudatjuk mindenki-
vel, aki ismerte és szerette, hogy
az ehedi születésű 

GYŐRI LÁSZLÓ 
81. évében rövid szenvedés után
szeptember 26-án elhunyt. Teme-
tése szeptember 28-án, szomba-
ton 12 órakor lesz Eheden. 

A gyászoló család. (7/4592-I)

„Némelyek előre mennek, és

várják azokat, akiknek dolguk

van még a földön. Néha a gyer-

mek megy előre, néha a szülő.

De a Teremtő úgy osztotta be,

hogy aki csillagok fölé kerül, le-

gyen, aki várja őt ottan.”

(Gárdonyi Géza)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, anyós,

nagymama, anyatárs, rokon, jó

barát, 

TAMÁSI ILONA 

szül. Herczeg 

ny. tanítónő 

életének 88. évében visszaadta

lelkét Teremtőjének. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csendes!

Temetése 2019. szeptember 28-

án, szombaton 12 órakor lesz a

református temetőben. 

A gyászoló család. (9/4594-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
MÁTHÉ JENŐ ZOLTÁN 

58 éves korában rövid szenvedés
után megpihent. Búcsúztatása
szeptember 28-án, szombaton 13
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben, valamint
nyugalomra helyezése Kará-
csonyfalván. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (12/4597-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak NAGY
BÉLA, a Számológépgyár volt
főmérnöke elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Emléke
szívünkben örökké élni fog.
Nyugodjon békében! Lázár
Erika, Buki, Kuki és Rita. (v.-I)

Ez a nap az emlékezés napja,
érted imádkozunk halkan,
zokogva.
Szívedben nem volt más, csak
jóság, szeretet, munka, küzdelem
volt egész életed. Értünk éltél,
bennünket szerettél, és búcsú
nélkül örökre elmentél. Akármerre
nézek, mindenhol a kezed
munkáját látom.
Két éve könnyezik a szemünk, és
összetört szívvel emlékezünk
október 1-jén a drága férjre,
édesapára, nagytatára, apósra,
SZABÓ KÁLMÁNRA. 
Emlékét őrzi felesége, lánya, fia, veje, menye, unokái, a rokonság. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes, kicsi Tata! (3/4525)

Meggyötört lelkem csupa könny
és bánat, 
a virágos rét nélküled sivár és
száraz. 
Megszakad a szívem, mert örök
búcsút vettél, 
csillagok közt a legfényesebb
lettél. 
Angyali mosolyod nem ragyog
rám többé,
de te a szívemben élsz
mindörökké.
Bennem él egy arc, egy meleg
tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennem él a múlt, egy végtelen szeretet,
amit tőlem soha senki el nem vehet.
Egy a reményem, mely éltet és vezet,
hogy egyszer még találkozom veled.
Könnyhullatva, fájó szívvel emlékezem szeptember 29-én a
maroskeresztúri NAGY JÓZSEFRE halálának 4. évfordulóján. 
Emlékét őrzi bánatos felesége, Matild. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (5/4550-I)

2019. szeptember 27., péntek ___________________________________________HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG 19

Mély szomorúsággal emlékezünk
szeptember 29-én, amikor négy
éve távozott el az élők sorából
FODOR IMRE volt polgármester.
Jóságát és állandó segítő-
készségét soha nem feledjük el.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Takács János és családja
a Kövesdombról. (10/4577)
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A Marosvásárhelyi 
Nyugdíjasok Önsegélyző 

Pénztára 

kölcsönöket nyújt 
kedvező feltételekkel 12 és 24 hónapos futamidőre.

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

Adófizetők rendelkezésére
álló pénzügyi szolgáltatások 

A Maros Megyei Pénzügyi Hivatal felhívja az adófizetők figyel-
mét, hogy vegyék igénybe a privát virtuális tér (SPV) online szolgáltatást, amely 24-ből 24 órát áll mind a
magánszemélyek, mind a jogi személyek rendelkezésére. 

A privát virtuális tér (SPV) lehetővé teszi a pénzügyi információkhoz való hozzáférést, az adónyilatkozatok
benyújtását, továbbá pénzügyi dokumentumok és intézkedések kézhez vételét. A SPV révén továbbított do-
kumentumok ugyanolyan jogerővel rendelkeznek, mint a postán beküldött vagy személyesen benyújtott do-
kumentumok. A SPV használata esetén nincs szükség a pénzügyi iratok másfajta közlésére.

Az online kommunikáció nagyon hasznos, nagyon sok előnnyel, időmegtakarítással jár, s az adófizetők
közvetlenül juthatnak hozzá az időszerűsített pénzügyi információkhoz. 

A privát virtuális tér a következő linkre kattintva érhető el: 
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare persoane fizice/persoane juridice. 
Tájékoztatjuk az adófizetőket, hogy a pénzügyi hivatal self service rendszerben internet-hozzáférhetőség-

gel számítógépeket bocsát rendelkezésükre, amelyekkel hozzáférhető az online szolgáltatás. Kérésre, a pénz-
ügyi felügyelők közvetlenül útbaigazítják az adófizetőket a pénzügyi kötelezettségek teljesítése érdekében. 

A pénzügyi előírások alkalmazásával kapcsolatban telefonon is, a központi tudakozón tájékoztatják az
adófizetőket. A call center telefonszáma: 031 403 91 60. 

A Maros Megyei Pénzügyi Hivatal kommunikációs osztálya 


