
Idén is fiatal hangok, ezúttal marosvásárhelyi slammerek
nyitották meg a novemberi könyvünnepet. Csütörtök délelőtt
az írott szó felnőtt pártfogói – alkotók és olvasók – gyüle-
keztek a Színház téren, a keresetlen szavak, szép és frappáns
mai gondolatok rövid performance-ának vége felé viszont
már az első diákcsapat is megérkezett.

– Ha senki más nem akarja, akkor megnyitom én a könyvvásárt – lé-
pett pár perccel 10 óra után Szász Z. Zsolt, az első slampoéta a közönség
elé, azzal pörögni is kezdett a különleges szöveg, amelynek első soraiban
egy tegnapi álom fogalmazódott meg, majd egymás után villantak fel az
évfordulós szerzők nevei, elsőként Sütő Andrásé, majd Tamásié – „nem
helyes, hogy az Énekesmadár hangja hamis”–, később Áprily Lajosé

A hetes árnyékában
Eddig egyedül az igazságügy-miniszter látott pozitív üzenetet az Eu-

rópai Bizottság által szerdán, a szakterület kapcsán közzétett ország-
jelentésben, a szakmai szervezetek szerint egybehangzóan
elmarasztaló a jelentés. Nem csak az a gond ezzel, hogy az ország
brüsszeli monitorozását mikorra sikerül megszüntetni, lehet ennek
rosszabb kifejlete is, de szerencsére nem hamar.

Az uniós hatóságok általában érzékenyen reagálnak, ha a jogálla-
miság alapelveit érzik veszélybe sodródni, és ilyen aggodalom világo-
san kiolvasható a jelentés sajtóban megszellőztetett azon részleteiből
is, ahol már korábban lezárt kérdéseknek az újbóli napirendre tűzése
merül fel. Az utóbbi időben – ugyancsak jogi kérdések kapcsán – a
magyar és a lengyel kormány került konfliktusba Brüsszellel, a lengyel
kérdésben épp szerdán döntött úgy az Európai Parlament, hogy elkezdi
előkészíteni az uniós alapszerződés hetedik cikke szerinti eljárás meg-
indítását a lengyel kormánnyal szemben. Ilyen eljárás az adott ország
európai tanácsi szavazati jogának megvonásával járhat, bár eddig
még az unió rövid története során nem volt rá példa. Ám a magyar és
a lengyel viták kapcsán felmerült az uniós támogatások megvonásának
lehetősége is ilyen viszonylatban. Erről egyelőre nincs elfogadott sza-
bály, de hogy nem is lesz, az pont annyira biztos, mint hogy 2018 vé-
gére megszüntetnék Románia monitorozását. Mert hogy csak politikai
vagy valós indíttatásból-e, de nagyon úgy tűnik, hogy Brüsszel forrás-
megvonással akarja megrekcumozni a sorból kilógó tagállamokat.
Ennek a szándéknak anyagi alátámasztása annyiban már van, 
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(Folytatás a 3. oldalon)
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Nagy Székely Ildikó 

Figyelmeztető
sztrájk az APIA-nál
Tegnap 9 és 12 óra között több Mező-
gazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökségen – megyénkben is – fi-
gyelmeztető sztrájkot tartottak az al-
kalmazottak. 
____________3.
Öt országos szűrő-
program indul
Öt szűrőprogramot indít 2018-ban az
Egészségügyi Minisztérium, ezek kör-
zül egy, a méhnyakrák korai felfedezé-
sét célzó, érinti a központi régiót,
ahová Maros megye is tartozik – jelen-
tette be tegnapi sajtótájékoztatóján 
dr. Vass Levente parlamenti képviselő. 
____________4.
Camino del Norte
Augusztusban úgy döntöttem: ismét
elindulok a Caminón, ezúttal az északi
úton. Spanyolországban talán tíznél is
több zarándokút vezet Santiago felé –
a megérkezés csak idő és kegyelem
kérdése. 
____________5.
100 éve halt meg 
Auguste Rodin 
Száz éve, 1917. november 17-én halt
meg Auguste Rodin francia szobrász,
aki először ábrázolta az emberi testet
a maga természetes szépségében a
lelkiállapotok és érzelmek kifejezé-
sére.
____________15.
Vb-selejtezők:
Utolsóként a dán válogatott jutott ki
Európából a jövő évi oroszországi lab-
darúgó-világbajnokságra. A negyedik
pótselejtezős párharcban a dániai 0-0-
s döntetlen után a keddi visszavágón
a vendégek négy góllal bizonyultak
jobbnak az íreknél Dublinban.
____________17.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Megkezdődött a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár

Nyílik a világ ajtaja



Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 2. ligás bajnokság 18. fordulójában, szombaton 11 órá-

tól, a Trans-Sil stadionban: Marosvásárhelyi ASA – Zsilvásárhelyi Pandurii.
A 3. ligás bajnokság V. csoportjának 13. fordulójában, szombaton 14

órától: Szászrégeni Avântul – Tasnádi Unirea, Radnót SK – Magyarigeni
Performanţa.

A Maros megyei 4. liga 13. fordulójában, szombaton 11 órától: Nagy-
sármás – Marosvásárhelyi Gaz Metan, Marosludas – Nyárádszereda, Me-
zőméhes – Marosoroszfalu, Nyárádtő – Dicsőszentmárton,
Marosvásárhelyi Atletic – Szováta (meggyesfalvi pálya), Ákosfalva –
Kutyfalva, Dános – Náznánfalva. A Marosvásárhelyi MSE áll.

A női 1. liga 9. fordulójában, vasárnap 11-től: Székelyudvarhelyi Vasas
Femina – Marosvásárhelyi ASA.

A futsal 1. liga 11. fordulójában, szombaton 16.30 órai kezdettel: Dună-
rea Călăraşi – Marosvásárhelyi City’us.

KOSÁRLABDA. A női kosárlabda Nemzeti Liga 6. fordulójában, va-
sárnap 19 órától: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Marosvásárhelyi UPM
Sirius.

RÖPLABDA. A női A1 osztályú bajnokság 6. fordulójában, szombaton
18 órától, a Pongrácz Antal csarnokban: Marosvásárhelyi Medicina CSU
– Balázsfalvi Volei Alba.

KÉZILABDA. A női A osztály B csoportjának 11. fordulójában, szombaton
11 órától: Temesvári CSU de Vest – Marosvásárhelyi Mureşul. A Marosvá-
sárhelyi Olimpic – Kézdivásárhelyi KSE mérkőzés november 25-én lesz.

A férfi A osztály B csoportjának 9. fordulójában, szombaton 18 órától:
Segesvári HCM – Kolozsvári U (Radu Voina csarnok); vasárnap 12 órától:
Universitatea Craiova – Segesvári Kiválósági Központ.

Apa Szarajevóba ment 
– Király Kinga Júlia könyvbemutatója

A Látó Irodalmi Játékok 87. kiadásának meghívottja Király
Kinga Júlia, akinek frissen megjelent Apa Szarajevóba
ment (Kalligram, 2017) című regényét Vida Gábor mutatja
be. A bemutatót Albert Alianna és Lakos Máté DeFence
című, Szarajevó tematikájú kiállítása kíséri. Helyszín: G.
Café, Marosvásárhely. A rendezvény időpontja: november
20-a, hétfő, 18 óra. Támogató: NKA, partner a Marosvá-
sárhelyi Rádió.

Tízféle szakképzés lesz 
decemberben

A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal december fo-
lyamán tíz szakképzési programot indít. Marosvásárhelyen
közbeszerzési szakembereket, élelmiszerbolti eladókat,
cukrászokat, hegesztőket, továbbá humánerőforrás-szak-
embereket, Mezőbándon és Balán ültetvény- és zöldöve-
zet-kezelőket, Dicsőszentmártonban pincéreket, Szovátán
pedig panzióvezetőket képeznek. Az elmúlt évben a mun-
kaközvetítő hivatal 35 képzést szervezett, amelyeken 740
munkanélküli vett részt. A nyilvántartott munkanélküliek
számára, továbbá a falun élő és 500 lejnél kevesebb jöve-
delmet megvalósító személyek számára a kurzusok ingye-
nesek. Bővebb tájékoztatást a 0265/263 760-as
telefonszám 115-ös mellékállomásán nyújtanak. 

Ünnepel az önsegélyző pénztár
A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára
fennállásának 105. évfordulóját ünnepli november 24-én a
Maros Művészegyüttes kövesdombi székhelyén. Az ün-
nepségre az önsegélyző pénztár tagjait várják. A meghí-
vókat naponta 7–13 óra között az egyesület Bolyai utca 36.
szám alatti székhelyén lehet átvenni.

Bírságolt a közúti rendőrség
Több mint száz bírságot rótt ki 40 ezer lej értékben a közúti
rendőrség, és 27 hajtási jogosítványt vontak vissza novem-
ber 14-én. Az ellenőrzések célja a balesetmegelőzés és a
kockázat tudatosítása volt. A rendőrség felhívja a gépko-
csivezetők figyelmét, hogy a tél közeledtével óvatosabban
kell közlekedni, be kell tartani a sebességkorlátozásokat,
a biztonságos közlekedés érdekében figyelembe kell venni
a meteorológiai viszonyokat, fokozottan figyelni kell a gya-
logosokra, s szigorúan mellőzni kell az alkoholfogyasztást. 

Balesetek
Kedden reggel Nagyernyében egy 44 éves kerékpáros
balra kanyarodva nem adott előnyt, és egy gépkocsival üt-
között, a kerékpáros könnyebben megsérült. A déli órákban
Székelyvajában ütközött két jármű. A személygépkocsit
egy 32 éves besztercei férfi figyelmetlenül vezette, és ösz-
szeütközött egy ellentétes sávon közlekedő prahovai ha-
szonjárművel. Mindkét gépkocsivezető könnyebb
sérüléseket szenvedett. Ütközéses baleset volt Segesvá-
ron is, amelyben egy nő sérült meg. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma HORTENZIA, GERGŐ,
holnap JENŐ napja.
JENŐ: volt a hatodik honfog-
laló magyar törzs neve. Szere-
pel több helységnévben is

17., péntek
A Nap kel 

7 óra 26 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 47 perckor. 
Az év 321. napja, 
hátravan 44 nap.
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Megyei hírek

A Love2translate Kiadó 
a könyvvásáron 
A Love2translate Kiadó legújabb kiadványát, dr. David R.
Hawkins Én – valóság és szubjektivitás című könyvét (for-
dította Rácz Virág Lilla) szombaton 16.30 órakor a szín-
ház 1-es próbatermében mutatja be dr. Rácz Attila
pszichiáter főorvos. Vasárnap a gyermekklubban Caroline
Sherwood Barátságban önmagammal című kifestő munka-
füzetét ismerteti – tolmács közreműködésével – a szerző. A
kiadvány elsősorban 5–12 éves gyermekeknek szól, de fel-
nőtteknek is segítséget nyújt önmaguk megismeréséhez. 

Természetfotó-kiállítás 
A Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesü-
let ma 18 órakor megnyitja a IX. Milvus nemzetközi termé-
szetfotó-kiállítást a marosvásárhelyi várban levő Régészeti
és Történelmi Múzeum emeleti kiállítótermében. A ver-
senyre 13 országból 138 fotós több mint 700 képet kül-
dött be, a kiállításon a legszebb 50 képet láthatják az
érdeklődők. Az eseményen jelen lesz Dorin Bofan, a Mil-
vus-trófea nyertese, aki a Wildlife Photographer of the
Year Növények és gombák kategóriájának díjazottja.

Agrárakadémia 
November 25-én, szombaton 10 órai kezdettel a szovátai
közbirtokosság székházában, a Maros Megyei Ifjúsági

Egyeztető Tanács (MIET) és a Magyar Ifjúsági Értekezlet
(MIÉRT) közös szervezésében tartják az első erdélyi ag-
rárakadémiát. Az Innováció a mezőgazdaságban című elő-
adás-sorozat első értekezlete a gabonatermesztésről szól.
Meghívott előadók: Tánczos Barna Hargita megyei szená-
tor, Săvâscă Daniel Ovidiu, a Maros megyei APIA igazga-
tója, Kósa Alpár, a Kodagro Kft. vezérigazgatója, Parajdi
Borbála ügyvezető, az EuroTop Consulting Kft. igazgatója
és Botoman Gheorghe, a Dafcochim Agro Kft. igazgatója.

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A já-
tékos néptánc- és népdaltanulásra hétfőnként kerül sor 17
órától kisiskolások (5–10 év), 18 órától óvodások (2–4 év)
számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ, Forrada-
lom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.

Onkológiai előadások
A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület november 20-án és 21-én 16-20 óra között a
Deus Providebit Házban működő tanulmányi központban
onkológiai előadásokat szervez. Előadó: dr. Mangel
László klinikavezető, a Pécsi Tudományegyetem Orvostu-
dományi Karának professzora. Hétfőn többek között a da-
ganatos betegségek előfordulásáról, a korszerű
sugárterápiáról, a sugársebészet alapelveiről, kedden a
gyógyszer-rezisztenciáról, az immunoterápia alapelveiről
lesz szó. 

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

A labdarúgó 1. liga 
18. fordulójának televíziós

közvetítési rendje
November 17., péntek:
* 18.00 óra: Temesvári Poli ACS – Bo-

toşani FC
* 20.45 óra: Jászvásári Politehnica CSM

– Bukaresti FCSB
November 18., szombat:
* 16.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi

OSK – Medgyesi Gaz Metan
* 19.00 óra: USK Craiova – Bukaresti

Juventus
November 19., vasárnap:
* 18.00 óra: Concordia Chiajna – Astra

Giurgiu
* 20.45 óra: Bukaresti Dinamo – Ko-

lozsvári CFR
November 20., hétfő:
* 20.45 óra: Voluntari FC – Konstancai

Viitorul
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti

a DigiSport, a Telekom Sport és a Look
TV/Plus.

Marosvásárhely főtéren felállították a karácsonyfát 

22, 9, 45, 10, 20 + 15 NOROC PLUS: 9 6 4 1 8 8

40, 22, 3, 18, 19, 36 SUPER NOROC:  2 7 7 0 9 4

21, 5, 44, 48, 11, 49 NOROC: 9 9 2 6 6 0 1

A fenyő ez alkalommal nem a havasokból származik, hanem Marosvásárhelyről, a Moldovei utcából vágták ki, a polgármesteri hivatal közleménye szerint
a tulajdonosi társulás beleegyezésével. A fenyő 22 méter magas, 50 éves, meg volt jelölve, mivel veszélyt jelentett a közeli tömbházra nézve, kivágása
ezért volt indokolt. A főtéren idén tehát saját fát díszítenek fel. A fénygirlandok december 6-án 18 órakor gyúlnak fel rajta, amikor a Mikulás-busz is elindul.
Az ünnepi eseményen Alina Eremia koncertjére is sor kerül. (m. s.) Fotó: Karácsonyi Zsigmond



Maros megye turisztikai látnivalóit népszerűsíti no-
vember 16. és 19. között a Maros Megyei Tanács a
bukaresti Romexpo területén szervezett országos
turisztikai vásáron.

A 37. alkalommal megrendezett Románia turisztikai vására
a legnagyobb ilyen jellegű hazai vásár, ahol belföldi és kül-
földi kiállítók mutatják be ajánlataikat, köztük kulturális, vi-
déki és üzleti utakra vonatkozó csomagokat, illetve
gyógyközpontokra, egzotikus úti célokra, hajóutakra vagy ka-
landturizmusra vonatkozó ajánlatokat. 

A 14 ezer négyzetméteres felületű kiállítócsarnokban 300
kiállító van jelen, akik 15 országból érkeztek. Románia mellett
Albánia, Bulgária, Horvátország, Egyiptom, Görögország, Iz-
rael, Olaszország, a Moldovai Köztársaság, Palesztina, Len-
gyelország, Szerbia, Spanyolország, Törökország és
Magyarország képviselteti magát az őszi vásáron. 

A Maros Megyei Tanács a megye kulturális és természeti
értékeit népszerűsíti, illetve az itteni gyógykezelési lehetősé-
geket. Maros megye standjánál a megye minden régiójáról ta-
lálhatnak információt az érdeklődők, és a segesvári, a szovátai

és a szászrégeni önkormányzatokkal való együttműködésnek
köszönhetően az ottani turisztikai információs irodák tájékoz-
tató anyagait is elvittük Bukarestbe. 

Az év során a megyei tanács több lépést is tett annak érde-
kében, hogy a megyét népszerűsítse, így több turisztikai vásáron
is részt vettünk (Bukarestben, Budapesten és Kisinyovban),
egyeztettünk más megyékkel arról, hogy ki milyen turisztikai
tevékenységeket szervez, partnerséget kötöttünk a GoTransyl-
vania Regional Development céggel a goTransylvania mobil-
alkalmazás fejlesztésére, a legfontosabb lépés pedig a Visit
Mures Egyesület bejegyzése volt. Ennek az egyesületnek a fel-
adata lesz a megyei turisztikai programok lebonyolítása. 

Az országos turisztikai vásár keretében a megyei tanács de-
legációja részt vesz a Romexpo partnerei által szervezett szak-
mai rendezvényeken is. A turisztikai vásár partnerei: a
Romániai Kereskedelmi Kamara, a Romániai Balneoturiszti-
kai Patronátus, a Romániai Turisztikai Patronátusok Szövet-
sége és a Vidéki, Ökológiai és Kulturális Turizmus Országos
Egyesülete. 

A Maros Megyei Tanács Sajtóirodája
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Halasztott 
az alkotmánybíróság

November 23-ára halasztotta csütörtöki ülésén az
alkotmánybíróság a döntést Călin Popescu-Tărice-
anu szenátusi elnök azon kérelmével kapcsolatban,
hogy állapítson meg jogi konfliktust a kormány és az
Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) kö-
zött. Tăriceanu azt követően fordult az alkotmánybí-
rósághoz, hogy a DNA elkezdett vizsgálódni azon
kormányhatározatok (a 2013/858-as és a 2013/943-
as) törvényességével kapcsolatban, amelyek révén
tulajdonost cserélt a Duna Belina-szigete és Pavel-
ága. (Agerpres)

A lakástüzek felét az elhanyagolt
kémény okozza

A magánlakásoknál az esetek 50%-ában az elha-
nyagolt kémények miatt üt ki tűz, mondta csütörtöki
sajtótájékoztatóján Daniel-Marian Dragne, az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Felügyelőség főkapitánya.
Az ezredes kifejtette: a tűzesetek felét az okozza,
hogy a lakók elmulasztják kitisztíttatni, ellenőriztetni
vagy megjavíttatni a kéményeket, noha ez a mini-
mális elővigyázatosság életeket menthet. Az IGSU
parancsnoka azt is elmondta: a hideg időszakban
megnő az olyan tűzesetek száma, amelyeket nem
megfelelően használt fűtőberendezések, gáztartá-
lyok okoznak. A statisztikák szerint Romániában át-
lagban 17 lakástűz üt ki naponta, évente mintegy
190 személy halálát okozva. Ezek a tragikus balese-
tek elkerülhetők lennének, ha mindenki igénybe
venné a kéményseprők szolgáltatásait és kitakarít-
tatná a kéményét – tette hozzá a parancsnok.
(Agerpres)

Jól teljesít a Dacia
A tavalyi év ugyanezen időszakához képest 20,3%-
kal nőtt az Európában eladott Dacia személygépko-
csik száma – derül ki az Európai Autógyártók
Egyesületének (ACEA) csütörtökön közzétett sta-
tisztikájából. Az Európai Autógyártók Egyesületének
adatai szerint az Európai Unió és az EFTA (Izland,
Liechtenstein, Norvégia és Svájc) tagországaiban
35.209 Dacia gépkocsit jegyeztettek be idén októ-
berben, míg 2016 októberében 29.267-et. 
(Agerpres)

Alkoholcsempészeket fogtak
A Maros megyei rendőrök filmbe illő üldözés után
kaptak el csütörtökre virradóra két alkoholcsempészt
Keménynagyszőlősön – tájékoztat az Országos
Rendőr-főkapitányság (IGPR) közleménye. „A két
gépkocsival közlekedő két férfi Balavásáron nem állt
meg a rendőrök jelzésére, hanem elmenekült. A
rendőrség közúti szűrőt állított Segesvár bejáratá-
hoz, de ezt a menekülők elkerülték és Keménynagy-
szőlősre mentek. Itt elhagyták az egyik gépkocsit, és
a másikkal mentek tovább, ám a rendőrök utolérték
őket. Az elhagyott gépkocsiban ezer liter alkoholt ta-
láltak kétliteres, zárjegy nélküli flakonokban. Az al-
koholt elkobozták, a gépkocsit lefoglalták” – írja az
IGPR által az Agerpres hírügynökséghez eljuttatott
közlemény. A két Kovászna megyei férfi ellen kivizs-
gálás indult. (Agerpres)

hogy a következő költségvetési ciklusra az unió egyik
legnagyobb befizetője távozik a britek képében. És adott
esetben ha az igazságügyi reformok kapcsán szép ha-
zánk a magyarokkal és a lengyelekkel kerül egy szé-
gyenpadra, politikai támogatásra még a kormányoldal
pártcsaládjától sem számíthat, hiszen épeszű európai
politikus nem állna ki olyan ország mellett, amelynek a
képviselőházát és fő kormánypártját egy, már jogerősen
elítélt és az európai csalásellenes hivatal által is sza-
bálysértésen kapott politikus irányítja.

Ha lesz is valaha ilyen brüsszeli büntetőeszköz,
annak az alkalmazása még évekbe is telhet, és csak
olyan támogatási forrásokat tudnának megvonni tőlünk,
amiket magunktól amúgy sem tudunk megpályázni. A
gond ott van, hogy a jelenlegi kormányzat a játszmáival
már egy következő, akár rátermettebb utódkabinet lá-
bára is buzgón kötözi a malomköveket, de ezt nem csak
az igazságügyi kérdésekben, hanem sokkal inkább gaz-
dasági viszonylatban teszi. Sokat fogják még szidni az
elkövetkező parlamenti ciklusokban a politikusok az
elődeiket, miközben mi törlesztjük ennek az ámokfutás-
nak a számláit.

A hetes árnyékában
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Maros megye is jelen van az őszi turisztikai vásáron
Bukarestben

Tegnap 9 és 12 óra között több
Mezőgazdasági Intervenciós és
Kifizetési Ügynökségen – me-
gyénkben is – figyelmeztető
sztrájkot tartottak az alkalmazot-
tak. Ahogy csütörtöki lapszá-
munkban megírtuk, az elégedet-
lenséget elsősorban a központi
ügynökség és a vidéken dolgozók
közötti javadalmazási besorolás
közötti különbségek váltották ki. 

Octavian Mateescu, az APIA-nál dol-
gozók országos szakszervezeti föderáci-
ójának elnöke a sajtónak azt nyilatkozta,
azt szeretnék, hogy a javadalmazási be-
sorolást a szaktárca egyenlítse ki a Buka-
restben dolgozó központi ügynökségbeli
alkalmazottak és a vidékiek között, úgy,
ahogyan ezt megtette a Pénzügyminisz-
térium a fővárosi és a megyei pénzügyi
igazgatóságok esetében. 

– Ha ez nem történik meg, akkor foly-
tatjuk a tiltakozást. Sajnálatos, hogy ide
jutottunk, nem akartunk tiltakozó akciót
kezdeményezni, csak a figyelmet szeret-
tük volna a gondjainkra irányítani. Ha a
feletteseink és a kormányon levők nem
oldják meg a helyzetet, elhatároztuk kol-
légáinkkal, hogy tovább lépünk. Ha
rosszat akartunk volna tenni, a támoga-
tások előlegének folyósítása előtt leáll-
tunk volna a munkával, de nem tettük
meg. Dolgozunk szombaton, vasárnap,
ünnepnapokon, sőt éjjel 12 óráig is, ha
kell, a nyáron a több mint 40 fokos hő-
ségben tartottunk terepszemlét. A veze-
tőség ránk akarja hárítani a felelősséget,
de mi a farmerek mellett vagyunk, akik
a barátaink, a partnereink, és támogatjuk
őket. Nincsen rendjén az, hogy csökken-
tik a fizetésünket. Nem kérünk fizetés-
emelést, csak azt, hogy tartsák meg a
besorolásokat. Nem is említem a túlórá-
kat, mert az APIA létrejötte óta így dol-
gozunk. Ha kivennénk az egy év alatt
így ledolgozott napokat, egy évre be is
kellene zárni az ügynökségeket. Nem
kértük ki a szabadnapokat, mert elége-
dettek voltunk a javadalmazással, és a
farmereket is segítettük abban, hogy
minél több európai pénzt hívjanak le.
Nyár óta vártuk, hogy a felvetett problé-
mát oldja meg a minisztérium. Csak any-
nyit szeretnénk, hogy becsüljenek meg –
nyilatkozta többek között az APIA orszá-
gos szakszervezeti vezetője.

A sztrájkkal kapcsolatosan Petre
Daea mezőgazdasági és vidékfejlesztési
miniszter sajtónyilatkozatában kifejtette
az APIA-alkalmazottaknak: egyetlen
küldetésük van: a munka. A becsületes
munka tisztességes fizetésért. Nem hi-
szem, hogy okuk volna panaszra. Ezért
mondtam korábban, hogy maradjanak

nyugton és dolgozzanak! És ezt üzenem
most is. A jövő év elejéig még sok van.
Most folyósítani kell a támogatásokat,
mert van rá költségvetési alap, nem zá-
rolhatjuk a pénzt, mert el kell majd szá-
molnunk vele. Ismétlem: dolgozzanak,
mert jól meg vannak fizetve! Az én fize-
tésem jóval kisebb, mint egyes APIA-al-
kalmazotté” – mondta a miniszter. 

Erre válaszolva Octavian Mateescu
hozzáfűzte: kollégái elszánták magukat,
hogy folytatják a tiltakozást. A 2018-tól
érvénybe lépő javadalmazási törvény
szerint 700 és 2800 lej között csökken
beosztásonként a jövedelem, de ez nem
érinti a bukarestieket. Csak azt kérték,
hogy a központi ügynökségbeliekkel
hozzák egy szintre a javadalmazási be-
sorolásokat, és akkor a vidéken dolgozó-
kat nem érinti majd az új törvény. A
szakszervezeti vezetők azt is kilátásba
helyezték, hogy amennyiben kérésüket
nem oldják meg, december elsejétől fel-
függesztik a kifizetések folyósítását. 

Adrian Pintea, az APIA vezérigazga-
tója szerdán az Agerpresnek azt nyilat-
kozta, hogy létezik egy sürgősségi
kormányhatározat-tervezet, amely ren-
dezi az ügyet, ezt kedden a szaktárcave-
zetővel való találkozáson át is nyújtotta
a szakszervezeti vezetőknek. A vezér-
igazgató elismerte, hogy a 153/2017-es
javadalmazási törvény szerint nagy az
eltérés a központi és a vidéken levő ve-
zető és végrehajtói besorolások között,
amit az említett tervezet megold. Ennek
a jóváhagyásától függ az ügy rendezése. 

Egy számítás szerint az APIA-nál dol-
gozó, jelentős régiséggel rendelkező, 4-
es besorolású közalkalmazott (felsőfokú
tanácsadó) fizetése az új törvény szerint
635, az 5-ös kategóriájú alkalmazotté
672, míg a vidéki kirendeltség vezér-
igazgatójáé 2858 lejjel csökken. 

Tudomásunk szerint az APIA vidéki
ügynökségeinél dolgozók átlagfizetése
5000 lej, ami azt jelenti, hogy a kezdő
alkalmazott 3000, míg a vezérigazgató
jóval több mint 10.000 lejt keres ha-
vonta. Legutóbb 2015-ben növelték a ja-
vadalmazási besorolást. Az
alapfizetéshez járul még egy jelentős
pótlék, amiért uniós pénzösszegeket ke-
zelnek. 

A Maros megyei ügynökségeken is
szünetelt a munka. Marosvásárhelyen
mintegy 100 alkalmazott tiltakozott a
Sziget utcai székház előtt, de a vidéki
(Marosludas, Szászrégen, Dicsőszent-
márton) egységekben is csatlakoztak a
tiltakozó megmozduláshoz. 

Bordi Kacsó Zsolttól, a Maros megyei
ügynökség igazgatóhelyettesétől meg-
tudtuk, hogy valóban, 2015 után senki
„sem használta el” a túlórákért felgyűlt
szabadnapjait, és eddig sikerült mintegy
98%-ban elkölteni a mezőgazdasági tá-
mogatásra szánt uniós összeget. Jelenleg
is a földalapú támogatásra jogosult mint-
egy 26.000 megyei gazda közül az első
részletet 22.000-nek átutalták, a többiek
ellenőrzés alatt álltak, ezért kapják meg
később a pénzt. A határidő június 30.,
így nincsenek késésben. December else-
jétől jövő év június 30-ig folyósítják a
teljes összeget. November 15-e az állat-
tenyésztők referenciadátuma (az eddig
bejelentett állatlétszám szerint folyósít-
ják a tejtermelésre és húshasznú álla-
tokért járó támogatást), így december el-
sejétől megkezdik ezeknek az átutalását
is, amelynek a határideje szintén a jövő
év közepe. Bordi Kacsó Zsolt hangsú-
lyozta, egyetértenek az országos szak-
szervezet által kirobbantott tiltakozó
akcióval, és annak megfelelően cselek-
szenek majd az elkövetkezendő időszak-
ban, ahogy a központi vezetőség dönt.

Figyelmeztető sztrájk az APIA-nál 
A javadalmazási besorolás kiegyenlítését várják 

Vajda György 

Fotó: Vajda György 



Öt szűrőprogramot indít
2018-ban az Egészségügyi
Minisztérium, ezek közül egy,
a méhnyakrák korai felfede-
zését célzó, érinti a központi
régiót, ahová Maros megye is
tartozik – jelentette be 
tegnapi sajtótájékoztatóján 
dr. Vass Levente parlamenti
képviselő. A sajtótájékozta-
tón ugyanakkor szó esett a
Maros megyei mobiltelefon-
hálózat fejlesztését célzó kez-
deményezéssel kapcsolatos
fejleményekről, illetve a ma-
rosvásárhelyi katolikus iskola
újraalapításáról szóló tör-
vénytervezetről is. 

Mint ismeretes, néhány hónappal
ezelőtt, a több halálos áldozatot is
követelő viharok után a kormány
bejelentette, hogy mobiltelefonos
gyorsriasztási rendszert dolgoz ki,
amelynek lényege, hogy sms-üze-
netben értesítenék a lakosokat, ha
térségükben szélsőséges időjárásra
kell számítani. Viszont ez a terv
akadályba ütközik, ugyanis Romá-
niában sok vidéki településen nin-
csen térerő. 
50 Maros megyei településen 
nincsen térerő

Dr. Vass Levente elmondta, a
munkatársaival úgy döntöttek, hogy
lépnek annak érdekében, hogy a be-
harangozott értesítési rendszer meg
is valósuljon, hiszen jelenleg, ha a

polgármesteri hivatalokhoz érkezik
is ilyen jellegű riasztás, sok esetben
a térerővel való lefedettség hiányá-
ban nem tudják értesíteni egyes fal-
vak lakóit. A parlamenti képviselő
kifejtette, eddig Maros megyében
50 olyan településről derült ki, ahol
egyáltalán nincs térerő, vagy csupán
részlegesen van lefedve ebből a
szempontból. Hozzátette, néhány
napja felkereste a telekommuniká-
ciós szaktárcát, valamint a belügymi-
nisztériumot, hogy pontosít- sák,
milyen stratégiájuk van e probléma
megoldására, illetve értesítette őket a
Maros megyei helyzetről. Hivatalos
válasz egyelőre nem érkezett. 

– Aktívan szeretnék hozzájárulni
ahhoz, hogy Maros megyében a le-
fedettség megvalósuljon, hiszen
ennek gazdasági, egészségügyi,
községfejlesztési, illetve turisztikai
jelentősége is van. Ugyanakkor
fontosnak tartom, hogy a térképe-
ken a valóságos helyzetkép jelenjen
meg, ugyanis sokszor egyes szol-
gáltatók sokkal több és nagyobb te-
rületet jelölnek meg térerővel
lefedett területként, mint ahogyan a
valóságban van – jelentette ki a
képviselő, aki a prefektus segítségét
is kérte az ügyben. Mint mondta,
igen időszerű lenne, hogy minden
településen legyen mobiljel,
ugyanis számtalan helyzet van,
amikor a mindennapokban nagy
szükség van rá, például a cukorbe-
teg gyerek vércukorszintjét esetleg
a szülő telefonon kell kövesse, vagy
a falun élő idős szülő, ha baj éri, ne-
hezen tud kapcsolatba lépni a tőle
távol élő gyermekeivel. 
190 millió euró 
szűrőprogramokra

Sajtótájékoztatóján dr. Vass Le-
vente ismertette azt az öt országos
szűrőprogramot, amelyeket az
Egészségügyi Minisztérium a 2018-
as évben indít. Ötéves futamidejű
programokról van szó, amelyeket
európai uniós alapokból bonyolí-
tanak le, a rendelkezésre álló keret
190 millió euró. Ebből 64,7 millió
eurót a szakemberek képzésére
fordítanak, az összeg fennmaradó
részéből pedig a mellrák-, méh-
nyakrák-, hepatitis B, C, D, a neo-
natális és posztnatális, valamint a

tuberkulózis szűrőprogramokat fi-
nanszírozzák. 

– Ezeket úgy építették föl, hogy
a szakemberek képzésén kívül min-
den fejlesztési régió részesüljön va-
lamely szűrési programból. Maros
megyében, a mi fejlesztési régiónk-
ban elsősorban a méhnyakrákszűrő
programot ültetik majd gyakor-
latba, amire 47 millió eurót szán a
szaktárca. Ennek keretében a szű-
rési vizsgálatok elvégzése mellett
gépek vásárlására, fogyóanyagok
beszerzésére is lehetőség adódik. A
tbc-szűrőprogramra 15 millió eurót
szánnak, és ez a déli és a keleti ré-
giót, valamint Bukarest egy részét
érinti, itt főként szociális esetekről
beszélhetünk. Nagyon fontos kie-
melni, hogy a tuberkulózisnak van
egy latens formája, ami nagyon ne-
hezen diagnosztizálható, és ha nem
szűrik ki és nem kezelik időben,
amellett, hogy a betegek fertőzik a
környezetüket, esély van rá, hogy
később egy gyógyszerrezistens 
tbc-forma alakuljon ki – mutatott rá
a korai felfedezés fontosságára a
képviselő. Hangsúlyozta, bár a
mellrákszűrés nem érinti Maros
megyét, a nyugati, északnyugati
fejlesztési régiót célozza meg, na-
gyon fontos, hogy minél több sze-
mélyhez eljusson a szűrés
jelentőségének az üzenete, hiszen
Románia legutolsó Európában a
mellrákszűrésen megjelenő nők
számát illetően. Hasonló jelentő-
sége van a prenatális, posztnatális
szűrésnek, amellyel már a terhesség
alatt, illetve szülés után is számos
fejlődési rendellenesség kimutat-
ható lenne. A hepatitis B, C, D ki-

szűrését célzó program sem érinti a
központi régiót, csupán a déli és ke-
leti megyéket. A képviselő hozzá-
tette, bár megyénk gyakorlatilag
csak a méhnyakrákszűrő program-
ban részesül, jó, hogy elkezdődött
egy ilyen projekt, és utólag majd az
ennek során szerzett tapasztalatok-
ból kiindulva, más régiókban is elin-
díthatóak lesznek ezek a programok. 
Törvénytervezet 
a katolikus iskola újraalapításáért

A sajtótájékoztató harmadik té-
mája az RMDSZ által a napokban
benyújtott törvénytervezet volt,
amely lehetővé tenné a marosvásár-
helyi Római Katolikus Gimnázium
újraalapítását. A cél az, hogy a ma-
rosvásárhelyi Római Katolikus
Gimnázium már a jövő tanévben el-
kezdhesse a működését. A szövetség
oldalán közzétett közlemény szerint
a törvénytervezet lehetővé tenné az
új osztályokba való beiratkozást, de
az áthelyezett osztályokat is vissza-
venné az újraalapított tanintézmény.
A jogszabálytervezet a tanárok és az
adminisztratív személyzet helyzetét
is megoldaná, hiszen rendelkezik
azok átvételéről. A tervezet a tanin-
tézmény jogi státuszát is rendezné,
az iskola állami finanszírozását tör-
vényi szintre emelné, és előírná a
tanintézmény városi iskolaháló-
zatba való integrálását. 

Dr. Vass Levente hangsúlyozta, a
marosvásárhelyi RMDSZ elnöke-
ként fontosnak tartja ezt a lépést, il-
letve szükségesnek azt, hogy a
magyar és a román közösség egya-
ránt megértéssel viszonyuljon az
ügyhöz, és támogassa ezt a megol-
dást. 

„Áprilyban már nem virágoznak a
fák”, hogy aztán az alkotó eljusson
a végső felismerésekig: „a világ
megy, a szöveg marad (…), a kul-
túrának, mint egy városnak, meg
kell épülnie”.

Másodikként Farczádi Róbert kí-
vánt a lakatlan szigeten kikötőnek
költő útitársává szegődni és „Ara-
nyos” lenni, végül Vass Mártoné
volt a szó, aki alkotása végére az
idei könyvvásár szlogenjét is „be-
csempészte”: „már nyílik a világ aj-
taja a múltba, hogy mi, a jövő
besétáljunk rajta”. A következő pil-
lanatban Káli Király István főszer-
vező, a Romániai Magyar Könyves
Céh vezetője kimondta a varázs-
mondatot: szabad a vásár. 

Az egyre növekvő tömeg a meg-
szokott forgatókönyv szerint a
klasszikus zene dallamaira vette
birtokba a színház előcsarnokában
készen várakozó könyvbirodalmat.
Az érkezőket az idei vásár egyik új-
donságával, a színes, tartalmas Vá-
sárlappal ajándékozta meg a
bejáratnál a szervezőcsapat. A rész-
letes könyvvásári program mellett
könyvajánlókat, szerzőkkel készült
interjúkat és más, a gutenbergi vi-
lághoz kapcsolódó írásokat tartal-
mazó kiadvány elkészítését a
szervezők jövőre is tervbe vették,
hagyományt szándékoznak belőle
teremteni – tudtuk meg Szepessy
Elődtől, a társszervező Marosvásár-
helyi Kulturális Központ vezetőjé-
től, aki a vásár megújult, a
korábbinál áttekinthetőbb honlap-
jára is felhívta a figyelmünket. 
Mitől Vajon a nagyi?

A vásári hangulat a megnyitó
utáni percekben már átjárta a szín-
ház előcsarnokát. Egyre-másra ér-
keztek a kisiskolás osztályok, fiatal
és idősebb könyvbarátok találkoz-

tak egymással egy-egy standnál,
néhol pedig a keresett olvasnivalók
listái is előkerültek. Tudatos és a
sodródás szabadságát választó láto-
gatók kavarodtak a térben (előbbi
kategóriából volt, aki zenélő mesés-
könyvet keresett, mások telefonon
kérdeztek rá, hogy valóban a kért
könyvet tartják-e a kezükben). Köz-
ben az első dedikálást is bejelentet-
ték, a Kisteremben a Jelenkor
Kiadó versmatinéjára várták az ér-
deklődőket, a Klubteremben pedig
elkezdődött az első közönségtalál-
kozó. 

Szabó Róbert Csaba Vajon Nagyi
és az aranyásók című meseregényé-
hez a Művészeti Líceum és a Dacia
Általános Iskola egy-egy osztá-
lyának a szerző, illetve Orosz An-
nabella illusztrátor és a könyv szer-
kesztője, Burus János Botond hozta
meg a kedvét. Orosz Annabella kü-
lönleges rajztechnikájáról, a számí-
tógép képernyőjén születő, de
ecsettel készült alkotások benyomá-
sát keltő képekről mesélt a gyer-
mekeknek, Szabó Róbert Csaba
pedig azt is elárulta, hogy az alko-
tás időszakában rendszerint any-
nyira benne van a történetben,
hogy amikor éppen nem ír, akkor
is gyakran arra gondol, hogy vajon
mit csinálnak éppen a szereplői.
Később az is kiderült, hogy miről
szól a történet, és miért hívják a na-
gyit Vajonnak.

Csütörtök délelőtt huszonhar-
madjára kezdődött el a könyvek ün-
nepe. Vadonatúj kiadványok,
irodalmi, színházi és zenei esemé-
nyek között csapongunk majd mi,
marosvásárhelyiek az elkövetkező
napokban, egészen vasárnap kora
délutánig. A vásár 41 standján 62
kiadó kínálata várja az olvasás sze-
relmeseit, akik körülbelül 9000
címből válogathatnak.

Nyílik a világ ajtaja
(Folytatás az 1. oldalról)
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Öt országos szűrőprogram indul

Szent Erzsébet-gyűjtés a gyermekek oktatásáért
Az idősek és betegek megsegítésére, az őket támo-

gató otthoni beteggondozó szolgálat tevékenységére
fordítottuk a 192.513 lejt, a tavalyi, eddig a legered-
ményesebb gyűjtés összegét. Köszönjük! Ebben az
évben a hátrányos helyzetű gyermekek oktatására
ajánlhatják fel adományaikat.

Minden évben a rászorulók valamelyik csoportjára
összpontosít Caritas szervezetünk, és az egészet szem
előtt tartva mindig arra kell fókuszálnia, ahol a leg-
nagyobb a szükség. Tavaly a Szent Erzsébet-gyűjtés
után nagyon örültünk az eddigi, pénzügyi szempontból
legeredményesebb akciónak. Terveztük, hogy több se-
gítséget tudunk nyújtani a gondozásunkban lévő idő-
seknek, és a munkatársak munkakörülményeit is
javítani fogjuk. Azonban a 2017-es év költségvetési
szempontból nagy kihívásokat tartogatott számunkra:
sorozatosan vonták meg a támogatást, előbb az állam,
majd Maros megye önkormányzata késleltette és jelen-
tősen csökkentette otthoni beteggondozó szolgálatunk
támogatását. Így a Szent Erzsébet-gyűjtés összegét a
kiesett támogatás pótlására használtuk fel.

Idén a hátrányos helyzetű gyermekek oktatására
gyűjti az adományokat szervezetünk. A tudás híd a ki-
látástalan nyomor és a jobb élet reménye között, a ne-

velés és az oktatás óriási lehetőség arra, hogy meg-
törjük a szegénység ördögi körét.

Négy erdélyi megye tizenhét településén közel hat-
száz szegény sorsú gyermeknek nyújtunk nappali fog-
lalkoztatóinkban felzárkóztató programokat. Fehér
megyében egy családi típusú otthonban tizenkilenc
gyermeket gondozunk. Hargita megyében a fogyaték-
kal élőknek építettünk ki segítő hálózatot. A korai ne-
velő és fejlesztő programunkon tizenkét településen
közel ezer család vesz részt évente. Munkatársaink
több ezer fiatalnak biztosítanak személyiségfejlesztő
és megelőző jellegű foglalkozásokat az iskolákban.

Lehet, hogy nem garantáltak a látványos eredmé-
nyek, de mindenképpen szükséges munkatársaink
erőfeszítése, munkája, mert hiszünk abban, hogy a
ránk bízott gyermekeknek és fiataloknak a megfelelő
oktatás, fejlesztés tud jobb jövőt nyújtani.

Adományozzon november 19-én Erdély temploma-
iban, illetve adományával megkeresheti a helyi Cari-
tas-képviseleteket vagy befizetheti a Gyulafehérvári
Caritas adománygyűjtő bankszámlájára. (Számla-
szám: RO46RNCB0003001569490006 BCR Alba
Iulia. Számlatulajdonos: Caritas Alba Iulia, adóazo-
nosító szám: 4562770) (közlemény)

Menyhárt Borbála

Fotó: Karácsonyi Zsigmond



A 2015-ös zarándokutam beszá-
molójában írtam le a következő
mondatot: „Az Úton – nem is per-
cenként, hanem lépésenként – meg-
csodálhatod a mesébe illő
természeti környezetet és elámul-
hatsz a nyolcszáz kilométeres távon
elszórt ezerszáz műemlék épp eléd
kerülő példányán”.

Ezzel a mondattal próbáltam vá-
laszolni arra a kérdésre: mivel ra-
gadtatja el a Santiago de
Compostela felé ballagó zarándo-
kokat Az Út (spanyolul: El Ca-
mino)? Miért húzok bakancsot
magam is és veszek zsákot a há-
tamra, miért gyalogolok tűző napon
– vagy zuhogó esőben – Santiago
felé? 

A fenti mondat csak töredéke a
teljes körű feleletnek, a Hosszú úton
című könyvem utolsó három feje-
zetében, mintegy 60 oldalon pró-
báltam körülírni azt a sok mindent,
ami része lehet a válasznak. Ne fir-
tassuk hát a „miért”-et, maradjunk
meg az akkori szövegem másik
meghatározásával: a „Caminó a
csönd, béke, nyugalom és harmónia
útja”, rajta járni az Úr ajándékai
közé tartozik. 

Másképp fogalmazva: ha katarti-
kus élményekre vágyódol, csoma-
golj be a zsákodba, húzzál
bakancsot és indulj el a Szent Ja-
kabról nevezett zarándokúton –
Santiago felé. 

Augusztusban úgy döntöttem:
ismét elindulok a Caminón, ezúttal
az északi úton. Spanyolországban
talán tíznél is több zarándokút vezet
Santiago felé – a megérkezés csak
idő és kegyelem kérdése. Három
korábbi alkalommal (2009, 2011,
2015) a francia úton (Camino Fran-
cés) indultam; gyalogosan csak
2011-ben jutottam el Santiagóig.
2009-ben Leóntól Portomarínig
gyalogoltam, onnan busszal utaz-
tam tovább, mert begyulladt a jobb
lábam nagyujján a köröm, emiatt
föladtam a gyaloglást, hogy a sú-
lyosabb komplikációkat elkerüljem.
2015-ben légúti fertőzés miatt kel-
lett abbahagynom a további utat. Az
idei utamat eleve rövidebbre tervez-
tem. Úgy gondoltam, hogy San Se-
bastiantól megyek Santanderig,
kisebb napi adagokban, hogy ne le-
gyen megerőltető. Mivel nem San-
tiagót tűztem ki célként, nem
mondhatom, hogy zarándoklaton,
csupán „gyaloglaton” vettem részt.
Az én koromban már nem szégyen,
ha nem 30-35, csupán 15-20 kilo-
méterben mérem a napi teljesít-
ményt. 

Végül 14 nap alatt teljesítettem a
két város közötti 250 kilométeres
távot, erre még rátettem egy sétáló-
napot, amikor a Santander utáni
első állomásig, Santa Cruz de Be-
zanáig mentem, nem hátizsákkal,
csupán oldalzsákkal. Olyan szép
neve van, gondoltam, legyen egy
Santa Cruz-os pecsétem is. Ti. a za-
rándokoknak „útlevelük” is van –
credencial del peregrino –, amely
az „igazi” útlevéllel egyenértékű a
szálláson való regisztráció eseté-
ben. A szállások kedvezményeit
csak e dokumentum birtokában
lehet igénybe venni. Érkezéskor
egy pecsétet ütnek a credencialba, a
compostelai irodában majd ezzel
igazolja a zarándok, hogy mely
úton haladt és érkezett meg. 

Olcsóbb panziók, kisebb szállo-
dák 35 euró körül kínálnak egy éj-

szakai fekvőhelyet, a
zarándokoknak fenntartott szállá-
sok árai (kevés kivételtől elte-
kintve) legfennebb 15 euróig
terjednek. A magunkfajta kelet-eu-
rópainak ez sem olcsó, de ezt már a
költségvetés tervezésekor tudomá-
sul kell vennie a zarándoklatra 
induló emberkének. (A zarán-
dokszállás neve spanyolul 
albergue, amit szívesebben mondok
albergónak, mert jobban hangzik a
magyar fülnek. Könnyű megta-
nulni, mert közel áll a német Her-
berge szóhoz, a baszk aterpetxea
szó – jelentése ugyanaz – memorá-
lása napokba tellett. A tx-et csé-nek
ejtik, tehát kimondva aterpecsea-
ként hangzik.) 

Útvonalválasztásomnak több
oka volt. A Camino Francés kezdett
nagyon zsúfolt lenni, nem ritka,
hogy 30-50 zarándok alszik egy-
egy szálláson, még az augusztusi
csúcsidő lejárta után is. Harminc
személy pedig már zarándokból is
sok. 

A zsúfoltságot elkerülendő, min-
den alkalommal szeptember közepe
táján indultam, s októberben jöttem
haza. Reggel 10 fok körüli hőmér-
sékleten indulhat az ember, s nap-
közben 25-29 fokig emelkedik a
hőmérő higanyszála. Ez a hőmér-
séklet-különbség egy vékonyabb
pulóverrel áthidalható, de én csak
az ingem ujját gyűrtem fel vagy le.
Általában rövidnadrágban jártam,
erős szélben viszont sálat kötöttem
a fülemre, a középfülgyulladást
megelőzendő. 

A Camino del Norte ösvényein –
mivel nehezebb a terep, mint a fran-
cia úton – a zarándokoknak keve-
sebb mint 10%-a indul el, tehát
kisebb a zsúfoltság. Nekem való
hely, azt kell mondjam. Ui. szá-
momra a zarándoklat magányos
gyaloglást jelent, nem nekem talál-
ták ki a negyvenszemélyes zarán-
dokbuszokat. 

A magányt alaposan kiélvezhet-
tem, mert hosszú órákat bandukol-
hattam egyedül. A legelső éjszaka
buszozással telt (Madridtól San Se-
bastianig), ami eléggé összerázott,
mert járműveken nem tudok aludni
(kivéve az itthoni személyvonatok
fülkés kocsijait, ahol el lehet nyúlni
négy ember helyén, de az ilyen va-
gonokat lassan már csak múzeum-
ban mutogatják), a továbbiakban
viszont hét éjszaka voltam egyedül,

kisebb-nagyobb szobácskákban, s a
többi éjjelem is tűrhetően telt, kevés
horkolós hálótársat kaptam. 

Alvás szempontjából tehát sze-
rencsém volt, ám az északi út „úri”
mivoltának van egy hátrányos ol-
dala is. Az alvási körülmények
(talán) jobbak, ám az étkezés sű-
rűbb gondot jelent. Mivel a francia
út zsúfoltabb, jobban megéri a fal-

vak boltosainak, hogy még délután
is (a szieszta idején!) nyitva tartsa-
nak a zarándokok kedvéért, ahol az
ember fia olcsón be tud vásárolni,
és a szállások konyháin rendes
kosztot főz magának vagy kis csa-
patának. A Camino del Norte falvai
szétszórtabbak, a városokon kívül
kevés az élelmiszerbolt, emiatt a
szállások tulajdonosai szolgálnak
főtt étellel, a saját áraikon. Más-
képp szólva: kevés a főzési lehető-
ség; esetleg egy mikrohullámú
sütő van, vagy vízforraló, amely-
nek segítségével teát készíthetsz.
Erősen hiányoltam a Galíciában ál-
talánosan meglévő konyhákat,
ahol levest, tojást, főzeléket vagy
egyéb zarándoktápot lehet főzni. A
zarándok nem bosszankodik és
nem reklamál, hanem alkalmazko-
dik a körülményekhez – marad
tehát a kenyér és a halkonzerv. A
szállásokon kapható fogásokkal
csupán annyi a gond, hogy a mi
zsebünknek kissé drágák. Meg
lehet úszni az ottani vacsorákkal
járó költségeket, ha az ember az út-
jába kerülő üzletekben rendesen
felpakol, de a két-három kilós étel-
csomag bizony erősen megterheli a
tízkilós hátizsákot, így aztán a költ-
ségesebb vacsora marad a megol-

dás. A spórlósabb zarándok azzal
vigasztalhatja magát: a spanyolor-
szági konyhának jó híre van. Az al-
bergók nem az ötcsillagos éttermek
minőségét nyújtják, de igyekeznek
valamelyes választékot is biztosí-
tani. 

San Miguel de Meruelo szállásán
14-en aludtunk, ebből csak hárman
kértünk vacsorát. Hat órakor
Arantxa megkérdezte, hogy a hat
lehetséges fogásból melyik kettőt
választjuk. Mindhárman ugyanazt
rendeltük: fokhagymaleves, paella
csirkével (zöldséges rizs, hússal). A
vacsora árába egy üveg bort is be-
számolt a gazda, meg kenyeret,
bőven. A borból én nem ittam a
májbajom miatt, a társaim pedig
nem tiltakoztak amiatt, hogy har-
madpalacknyi helyett fél jutott
nekik. A paellában „robbantott”
csirke volt, sok csontszilánkkal,
vélhetőleg azért, hogy ne habzsolj,
hanem megfontoltan vedd magad-
hoz az ételt. Egy angol meg egy
francia bácsi volt a társam (a töb-
biek hideget ettek, csomagból, vagy
böjtöltek), a csevegés angolul folyt,
mert – csodák csodája – a francia
jól beszélt angolul. 

(folytatjuk)

Camino del Norte

Kuszálik Péter

A sárga nyilat kell követni (Done Jakue bidea = Szent Jakab útja; Euskal Herria = Baszk Haza) 

Zumaia – a Szt. József konvent épülete ma zarándokszálló 

Hál’istennek baszk vagyok
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Öreg császárkörte az udvar sarkában. Régóta megtűrtje a
háznak. Ha hoz is termést, keveset s aprót. De évről évre éde-
sebbek kikínlódott gyümölcsei: úgy őrzik a nyár emlékét,
mint utolsó kincsüket. Lassú tűzben égő levelei kitartóan ka-
paszkodnak a gallyakhoz, óva a jövő év rügyeit. Túl akarják
élni az első hóharmatot. S aztán a másodikat. A sokadikat.
Sanyargathatja hideg, apró szemű eső, rájuk telepedhet haj-
nali köd, vagy halihózhat fölöttük a néha a délelőtti órákra
kikékülő novemberi ég, nem hagyják magukat. Régóta nem
egyenszínűek már, mint nyáron voltak fénylő, sötétzöld ru-
háikban. Mindegyik másképp öregszik. Sebeiket, mit párnás-
penész gomba támadása, molylepkehernyó rágása, eltévedt
gubacsdarázs fullánkos tojócsöve, vagy csak a szomszéd fe-
nyőfa tűje ejtett rajtuk, büszkén hordozzák. S a behegedt
sebek egyen-egyenként más-más színekkel sajdulnak lassan
az elmúlásba. A borostyán a nyáron újra felkapaszkodott a
famatuzsálem repedezett törzsén, mely kidőlni látszik. De
nem hagyja magát. Már csak ilyenek a vén körtefák. Konokul
őrzik emlékeiket.

Indulok én is régiek emlékeinek úttalan útjain. Ha kedved
szottyant rá, tarts velem, kedves Olvasóm.

354 éve, 1663. november 18-án született Köleséri Sámuel
természettudós. Református lelkész fiaként, a debreceni kol-
légium elvégzése után Teleki Mihály, Erdély kancellárjának
anyagi támogatásával Hollandiában tanult. Nagyszebenben
orvosként telepedett le. Minden szabadidejét Erdély ásvány-
kincsei megismerésének szentelte. Figyelme a bányászat felé
fordult, rövidesen országosan jeles szakembere lett. Olyany-
nyira, hogy 1700-ban az erdélyi bányászat felügyelőjévé ne-
vezte ki I. Lipót császár, aki épp akkor határozta el, hogy
Erdély elhanyagolt arany- és ezüstbányászatát nyereségessé
teszi. Köleséri munkája eredményeként az erdélyi bányászat
néhány évtized után valóban fellendült, és Aranyosbánya (Of-
fenbánya) beváltotta a hozzá fűzött reményt. Mindeközben
1717-ben Nagyszebenben latin nyelven megjelent Erdély bá-
nyászatáról írott műve, az Auraria Romano-Dacica (A
római-dáciai aranybánya). Ez a magyar bányászat első jelen-
tős alkotása. Hogy a londoni Royal Society első magyar tag-
jának választotta, e műnek is jelentős szerepe volt.

244 éve, 1773. november 17-én született Csokonai Vitéz
Mihály. Az ősz című versében írta volt:

Ősszel minden plánták, a víg kikeletnek
Díszei, sárgulva porba temettetnek.
A madarak, melyek a bársony reggelnek
Új óráin ékes hangon énekelnek,
Már régen véletlen egy seregbe gyűltek
S csattogó szárnyakkal tőlünk elrepültek.
Mások, melyeket a fészekbe raktanak,
Elaltató, meleg kebelébe vannak,
Hol a természetnek gondviselő atyja
Azokat az álom mákjával nyugtatja.
Az erdők bársonyi már, a zöld levelek
Lehullván, a szelek játszadoznak velek (…)

Tíz évvel később, 1783. november 21-én kezdődött az em-
beri repülés története. Jean-Francois Pilátre de Rozier fi-
zikus és Francois d’Arlandes márki 12 km-es utat tettek
meg a Montgolfier testvérek hőlégballonjával.

Öt év s két hétre Széchenyi István híres pozsonyi ország-
gyűlési felajánlása után, 187 éve, 1830. november 17-én tar-
totta alakuló ülését a Magyar Tudományos Akadémia.
Rendes taggá választották azt a Vörösmarty Mihályt is, aki-
nek előkelő szerep jutott az akadémia korai munkásságában.

(…) Őszre kerülünk már, mely csak változni szokott bár,
Mégis hasznos üdő, mert hoza jókat elő.
A szőllő tőkék meg lévén rakva fejekkel,
A vagyonost hozzák nem kis örömbe kivált.
Végre a szőllő lév hordókba töltetik, és itt
Tisztán megforrván, bor nevezetre kerül.
Mindeneket most már télre készítve behordnak (…)

Még 1816-ban írta volt e sorokat Az őszről. 162 éve, 1855.
november 11-én halt meg. Temetése nemzeti gyászünnep
volt.

161 éve, egy évre rá, 1856. november 11-én követte őt az
örökkévalóságba Bolyai Farkas. Azt kérte, hogy a temetésén
se pap, se gyászbeszéd ne legyen, sírja fölé almafát ültesse-
nek. Vén pónyikja őrzi ma is álmát.

Hull a levél – szól a régi nóta! Megsiratjuk minden elmú-
láskor a hervadt virágot, a hulló levelet, de mindig van új,
fájó sejtelmünk, új könnyünk, mikor meg-megzizeg a her-
vadó virág, a bujdosó, száraz falevél. Az áldott nap mit tud
a mi bánatunkról? Ráragyog a pusztuló ligetre, kacérkodik
a hervadással. Ő örök ragyogás, örök szeretet. Kicsalja a
zöldellő rügyet, mit tehet róla, ha sorsa hervadás?... Járunk
a száraz falevél zizegő szőnyegén. Letiporjuk a lehulló vi-
rágot, hiszen a sorsa úgyis csak az lesz. Virágnak, ha her-
vadt, emléknek, ha régi, ugyanaz a sorsa: megsiratjuk...
félredobjuk. A nap, az áldott nap csak nevet, csak mosolyog;
mit tud ő arról, hogy ilyen kicsinyes dolgok miatt fáj, sajog a
szívünk?... 

Ady Endre Őszi napsugár glosszája a Debreczeni Reggeli
Újság 1898. október 25-i számában látott nyomdafestéket. Ő
maga 140 éve, 1877. november 22-én látta meg az örök nap
áldott sugarát. 131 éve, 1886. november 18-án született
Vendl Aladár Ditróban. Előbb természetrajz-kémia szakot
végzett, majd 1912-től a Földtani Intézet geológusa lett. Az
I. világháború alatt hadifogságba került, s mire visszatért az
orosz fogságból, szülővárosát már határ választotta el mun-
kahelyétől. Geológusként a magyarországi üledékes kőzete-
ket tárta fel. S másik két erdélyi születésű geológussal, Papp
Simonnal és Pávai Vajna Ferenccel a magyar szénhidrogén-
kutatás úttörői voltak.

115 éve, 1902. november 17-én született Wigner Jenő
Nobel-díjas fizikus, vegyész, az atombomba egyik fejlesz-
tője. 1930-ban a princetoni egyetemre került. Szilárd Leóval
és Teller Edével együtt ő győzte meg Albert Einsteint és
rajta keresztül az amerikai elnököt az atombomba-kutatások
fontosságáról. A háború idején Enrico Fermivel dolgozott
együtt az első láncreakció megvalósításán, és a kvantumme-

chanika területén is fontos kísérleteket végzett. Az atomma-
gok és az elemi részek elméletének fejlesztéséért 1963-ban
kapott fizikai Nobel-díjat. A Magyar Tudományos Akadémia
1988-ban választotta tiszteletbeli tagjává.

73 éve, 1944. november 22-én meghalt sir Arthur Stanley
Eddington angol asztrofizikus, aki 1919-ben elsőként iga-
zolta, a fény Nap melletti elhajlását megfigyelve, Einstein ál-
talános relativitáselméletét.

48 éve, 1969. november 18-án szálltak le a Holdon az 
Apollo-12 holdkompjának űrhajósai, Charles Conrad és
Alan Bean. Másodikként jártak a Holdon, a Viharok óceán-
jában szálltak le.

Évre rá, 1970. november 17-én a Luna-17 szovjet űrhajó
a Holdra bocsátotta az első holdjárművet, a Lunahod-1-et.
Ez volt az első Földről irányított mozgó kísérleti állomás ide-
gen bolygón.

16 éve, 2001 óta, november 19. a WC világnapja. Sic tran-
sit gloria mundi? Nem éppen erről van szó! A Toalett Világ-
szervezet 53 országot tömörít. E nappal a jobb higiénia
fontosságára kívánják felhívni a világ figyelmét. Bár becslé-
seik szerint 1600 óta léteznek vízöblítéses WC-k, de világ-
szerte 2,5 milliárd ember nem tud megfelelően toalettet
használni. Évente 200 millió tonna begyűjtés és szennyvíz-
kezelés nélkül maradó humán hulladék keletkezik, amely
szennyezi a környezetet és milliókat tesz ki betegségnek. S
miközben a világ egyik felén a vízöblítéses WC hiánya okoz
problémát, a fejlettebb országokban már a víztakarékosság a
kérdés. Errefelé azt kellene megoldani, hogy ne az ivóvíz-
készleteket pazaroljuk az öblítésére.

Szkeptikus kutatók előrejelzése szerint évszázadunk az
ivóvízkészletekért kirobbanó háborúk évszázada lesz. Ennek
előjelei már mutatkoznak. A Kárpát-medence szennyezetlen
vízkészletei meghatározóak lesznek tágabb szülőföldünk
életében – minden vonatkozásban.

Annak reményében, hogy ez több jót, mint rosszat hoz
majd utódaink életében, maradok kiváló tisztelettel. 

Kelt 2017-ben, a vadon élő állatok, a termékenység, az
egészség és a bőség római istennőjének, Feroniának az ün-
nepnapján
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Kiss Székely Zoltán

Egy új kutatás szerint Szent Kristóf-
ábrázolás lehetett Küküllővár re-
formátus temploma mindeddig tatár-
fejnek tekintett falfestménye. Az
Árpád-kori falrészeket is őrző
templomot a magyar állam támo-
gatásával újították fel az elmúlt
években, és a templom kuriózumá-
nak számító, tatárfejként ismert
falképet a felújítás keretében el-
végzett falkutatások során sikerült
értelmezni.

Amint Lángi József falkép-restaurátor az
MTI-nek elmondta, a templomtoronynak a
hajó padlásterében levő oldalán található fal-
képmaradványt Köpeci Sebestyén József er-
délyi heraldikus tisztította meg, írta és
rajzolta le először a 20. század elején, és ő
vetette fel a tatárfej magyarázatot is. Szá-
mára csupán a figura által viselt, tatáros jel-
legűnek ítélt sapka sugallta ezt az
értelmezést. Később Kelemen Lajos, az er-
délyi műemlékvédelem kiemelkedő alakja

úgy vélte: azért festhettek tatárfejet a temp-
lom falára, hogy intő jelként emlékeztessen
az 1241-es tatárjárásra, mely elpusztította a
környék lakosságát. Mint magyarázta: ha-
sonlóképpen emlékeztetnek a magyarokat
ábrázoló nyugat-európai szobrok a kalan-
dozó magyarok pusztításaira.

Lángi József elmondta, hogy a küküllővári
templom eredetileg egytornyúra épült, de
még az Árpád-korban visszabontották, és
kéttornyúvá építették át, aztán később a két
tornyot összekötötték, és egyetlen, szokatla-
nul széles toronnyá alakították. Az Árpád-
kori átépítéskor készülhetett a tatárfejnek
tekintett falfestmény, amely eredetileg az
északi torony északi külső falát díszítette,
és a templom 15. századi átépítése során ke-
rült a padlástérbe. A szakértő szerint a temp-
lom 19. század végi felújításakor sok
vakolatot távolítottak el a falakról, de ennek
ellenére a mostani felújítás során megtalálták
a fejhez tartozó test ábrázolásának a töredé-
keit.

„Az ilyen hatalmas alakok a templom-
homlokzatokon Szent Kristóf-ábrázolások
szoktak lenni” – jelentette ki Lángi József.
Hozzátette, sem a tatárfej-értelmezés bizo-
nyítására, sem a Szent Kristóf-értelmezés
alátámasztására nincs semmilyen forrás, de
míg tatárfejre nincsen máshol példa, meg-
annyi ismert analógia utal Szent Kristófra. A
falkép-restaurátor magyarázata szerint a kö-
zépkori templomoknak leggyakrabban a te-
lepülés felé eső homlokzatára festették Szent
Kristóf alakját. Egy kegyes hagyomány sze-
rint ugyanis, aki reggel felkelve Szent Kris-
tófra pillant, azt aznap nem érheti
szerencsétlen halál.

Lángi József elmondta: sok ilyen ábrázo-
lás volt a középkori templomok homlokza-
tán, de a klímaviszonyok miatt kevés maradt
fenn. A Küküllővártól alig 30 kilométerre
fekvő Darlac, és a vele szomszédos Somo-
gyom szász templomán azonban felszínre
kerültek hasonló ábrázolások. A restaurátor
az alak fejviseletét és vágott szemét sem

tartja különlegesnek. Mint megjegyezte: a
román kori festészetben általában valami-
lyen fejfedővel festették Szent Kristófot, és
a küküllővárihoz hasonló süveges ábrázo-
lásra is van példa. A kor festészetében pedig
általánosnak tekinthető a mandulavágású
szem.

Küküllővár református temploma az ok-
leveleken először 1177-ben említett ispán-
sági vártól mintegy egy kilométerre délre,
a mai település egy dombján áll. Az Árpád-
kori falakat is őrző templomot először az
1332. évi pápai tizedjegyzékben említik,
egy 1415-ből származó oklevél pedig azt
jelzi, hogy a templom Szent István király
tiszteletére épült. A rendhagyó alaprajzú
templom széles, nyugati toronyrészébe 
egy román kori templom jelentős maradvá-
nya ékelődik, amelyet egy nagyméretű gó-
tikus templom struktúrájába illesztettek
bele.

A küküllővári református gyülekezetnek
ma mintegy kétszáz tagja van. (MTI)

Szent Kristóf-ábrázolás lehetett a küküllővári református templom „tatárfeje”

A természet kalendáriuma (CCLXXXI.)

A vén császárkörte levelei színekkel sajdulnak az elmúlásba

Az áldott nap ráragyog a lombjavesztett vackorfára, kacérkodik a hervadással



Száz éve, 1917. november 17-
én halt meg Auguste Rodin
francia szobrász, aki először
ábrázolta az emberi testet a
maga természetes szépségé-
ben a lelkiállapotok és érzel-
mek kifejezésére. A mestert
hosszú évtizedeken keresztül
a modern kor Michelangelója-
ként tisztelték. 

1840. november 12-én született
Párizsban, egyszerű, szegény csa-
ládban. Félénk gyermek volt, rövid-
látása miatt nehezen tanult meg írni
és olvasni, csak a rajzolásban muta-
tott előmenetele jelentett vigaszt
számára. Tizenkét évesen beíratták
egy rajziskolába, ahol mintázást is

tanult. Legtöbb ismeretére önkép-
zéssel tett szert, mert a képzőművé-
szeti főiskolára többszöri
próbálkozásra sem sikerült bejutnia,
így elhatározta, hogy díszítőszob-
rászként keresi a kenyerét. Két
évvel idősebb nővéréhez olyan erős
szeretet fűzte, hogy annak halála
után szerzetesnek állt. A rendház
vezetője azonban felismerte képes-
ségeit és a szobrászat folytatására
biztatta.

1864-ben ismerkedett meg Rose
Beuret varrónővel, aki egész életére
társa és modellje lett, bár házassá-
got csak 53 év együttélés után, két
héttel az asszony halála előtt kötöt-
tek. Rose hűségesen kitartott a

gyakran félrelépő szobrász mellett,
jóllehet ő kezdetben még a szellemi
fejlődésben visszamaradt gyerme-
kükkel sem sokat törődött.

Rodin 1866-ban vett részt elő-
ször kiállításon, majd Olaszország-
ban tanulmányozta Donatello és
Michelangelo műveit. Bronzkor-
szak című alkotásával kavart vihart
először, mert a kritikusok azzal vá-
dolták meg, hogy élő alakról vette a
gipszmintát. A hírnév 1877-ben kö-
szöntött rá Keresztelő Szent János
prédikál című szobrának kiállítása
után. A díszítőművészetek múzeu-
mának felkérésére kezdett dolgozni
A pokol kapuján, monumentális
művét Dante Isteni színjátéka ih-
lette. Bár a bronzkaput nem sikerült
befejeznie, több alakja önálló életre
kelt és bevonult a köztudatba, ilyen
A gondolkodó, A csók és az Örök

tavasz. A megbízással önálló stúdió
és egyre több jövedelmező felkérés
járt, így Rodin 1883-tól már tanít-
ványokat is fogadhatott. Ekkor
kezdődött szenvedélyes és viharos
szerelmi kapcsolata a 18 éves Ca-
mille Claudel szobrásznővel, Paul
Claudel költő nővérével. A vi-
szony szakítással ért véget, a lány
elmegyógyintézetbe került, ahon-
nan soha többé nem engedték ki.
Tíz évig tartó viharos szerelmük
történetéről több filmet is forgat-
tak, a legutóbbi 2017-ben került a
mozikba Vincent Lindon fősze-
replésével Rodin: Az alkotó 
címmel.

Bár Rodin munkáit a kritika oly-
kor alaposan lehúzta, Calais városa
mégis őt bízta meg a százéves há-
ború egyik történelmi eseményét
megörökítő emlékmű elkészítésé-

vel, ennek nyomán született a Ca-
lais-i polgárok szoborcsoport. Az
1900-as párizsi világkiállítás után
számtalan portrémegrendelést ka-
pott, így megmintázta Sarmiento ar-
gentin elnököt, Victor Hugót,
Balzacot, Nyizsinszkijt, Clémen-
ceau-t és G.B. Shaw-t.

77 éves korában halt meg Meu-
donban. Kívánságának megfelelően
fejfájának és sírfeliratának helyére
A gondolkodó másolata került. Ha-
lála után két évvel nyitotta meg ka-
puit Párizsban a Rodin Múzeum,
amelynek létrehozásáról a mester
egész életében álmodott. Halála
után minden művét a francia ál-
lamra hagyta, amely kívánságának
megfelelően a szobrász legfőbb mű-
veit bemutató múzeummá alakította
át a korábban Biron Hotelként is-
mert palotát. (MTI)
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100 éve halt meg 
Auguste Rodin 

Rohamosztagos jelmezben állító-
lag Vilmos és Harry brit herceg, to-
vábbá Tom Hardy és Gary Barlow
énekes is szerepel a december kö-
zepétől látható új Star Wars-epizód-
ban – osztotta meg értesülését a The
Hollywood Reporter.

Augusztusban a Star Wars: Az
utolsó jedik sztárja, John Boyega
hintette el az információt, hogy
amikor Vilmos és Harry herceg áp-
rilisban meglátogatta a Pinewood
filmstúdióban zajló forgatást, 
rohamosztagosnak öltözve be is ug-
rottak egy jelenetbe.

Rajtuk kívül állítólag Tom Hardy
is vállalt egy felvételt, a Take That
énekese, Gary Barlow pedig el is
árulta, hogy márciusban forgatott a
filmben.

A hollywoodi szaklap szerint
Vilmos és Harry herceg, vala-

mint Hardy és Barlow együtt
tűnnek majd fel a sci-fiben: a
Finnt alakító Boyegát kísérik
majd egy liftben rohamosztagos-
ként.

Boyega ezt a lap által szervezett,
színészekkel folytatott kerekasztal-
beszélgetésen meg is erősítette.
Mint mondta, a hercegekkel együtt
forgatni inkább szórakoztató volt
számára, mint „félelmetes”, min-
denesetre „nagyszerű élményként”
festette le.

A Star Wars: Az utolsó jedik
című filmet december 14-től 
játsszák a magyar mozikban. 
Az űreposz új részének forgató-
könyvíró-rendezője Rian Johnson,
a szereposztásban Daisey Ridley,
Mark Hamill, Adam Driver, Beni-
cio del Toro és Laura Dern is lát-
ható. (MTI)

Vilmos és Harry herceg 
az új Star Wars-epizódban



– Hogy lehet az, hogy  ez a Jucika min-
den este nálad van?

– Tévézni jön.
– De hát neked nincs is tévéd!
– ...
VÍZSZINTES: 1. A poén első része.

6. Radó Sándor álneve. 7. Cégféle. 8.
Szántóeszköz. 9. Baszk terrorszervezet.
11. Énekel (nép.). 13. Hang jelzője lehet.
15. A molibdén vegyjele. 16. Mexikói
város.

FÜGGŐLEGES: 1. Szigligeti ..., drá-
maíró. 2. A panasz szava. 3. Olasz
karmester (Alberto). 4. A gallium vegy-
jele. 5. Kárt okozó. 9. Billentyű a kompu-
teren. 10. A poén befejezése. 12. ...
Pugacsova (énekesnő). 14. Kihalt futó-
madár. 17. Ománi és japán autójel.

*
Egy férfi kiégett villanykörtét kér a vil-

lamos szaküzletben. Az eladó
csodálkozik:

– Kiégett villanykörtét?!
– Igen. ...
VÍZSZINTES: 1. A poén első része.

6. Kék színárnyalat. 7. Félelem! 8. Mete-
orológiai műszer. 10. Becézett öregúr. 12.
Európai futballkupa volt. 13. Fogoly. 15.
Kutrica. 16. Óizlandi hősmonda. 17. A
poén befejezése. 18. Az egyik oldal.

FÜGGŐLEGES: 1. Sekélyen kapál.
2. Szelíd vad. 3. Barom. 4. ...  a gyümölcs
(Steinbeck). 5. Mauna... (hawaii vulkán).
9. Egész része. 11. Rágcsálóféle. 14.
Török tiszt (rég.). 16. Kígyóhang.

*
– Milyen fáról tanultunk legutóbb?
– A nyárfáról.
– Helyes! Mondj még három hasonlót!
– …
VÍZSZINTES: 1. A poén első része.

6. Ásványi fűszer. 7. Lent. 8.
Szándékozik. 10. A karfa része! 11.
Lépcsőkorlát támaszkodó része. 13. …
Valli (színésznő). 16. Kamionjelzés. 17.
Térmetszet.

FÜGGŐLEGES: 1. A legrégebbi
előd. 2. Több, mint elég. 3. A villamos ka-
pacitás egysége. 4. … Kindi, arab filozó-
fus. 5. Lóverseny. 9. … Kuroszava (japán
rendező). 12. Etióp herceg. 14. Római 54.
15. A Volga mellékfolyója. 16. A poén be-
fejezése. 18. Monte Cristo várbörtöne.

L.N.J

Biobazár 
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám

Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
Győzelem tér 

18. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket november 30-
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 Stanley Kubrick 1960-ben
rendezett, híres filmjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Egyházi ének – Csapda, tőr. 7. Szintén – Latin kötőszó. 8. Dohány
– Ebben a pillanatban. 9. Egyik csillagjegy – Luxemburgi, zambiai és osztrák gépkocsi-
jelzés. 11. Piros, angolul – Radiotelevisione Italiana, rövidítve. 12. Szövetség, egyesület
– Kugli. 14. Tiltószó – Üres lak! 15. Versszak – Dínomdánom, lakoma. 18. Kevert szín –
Halpete. 19. Énekel – Melléfog, nem jól tudja. 22. Határidőrag – Ante meridiem. 23. Há-
ziszárnyasfajta – Sportszermárka. 25. Római ötvenkettő – Felirat része! 27. Vakond igéje
– Csepű, hulladék. 28. Vízisportot űző – Medália, kitüntetés. 30. Távíróhang – A nitrogén
és kálium vegyjele. 31. Zárt tűzhely – Tép, marcangol.   

FÜGGŐLEGES: 1. Skót szoknya – Púpos afrikai tulok. 2. Piaci asztal – Okos. 3. Ki-
ejtett betű – Csendes öleb! 4. Kopasz – Szemcse. 5. Hamis, hűtlen – Liturgiás könyv. 6.
Erkölcstan – Lovas verseny. 10. Elvisel, tűr – Tevékeny. 13. Magyar zeneszerző (Ferenc)
– Kaszáscsillag. 16. Üvölt, rivall – Összhangban van, passzol. 17. Kifejezésmód, irány –
Járulék, pótlék. 20. Amely tárgyra – Zeusz pajzsa. 21. Haver, cimbora – Tanulnivaló, fel-
adat. 24. Ostoba – Kutyának vetett húsos csont. 26. Északi határfolyó – Amerikai rock-
együttes 29. …-móg, dohog – Beemel!   

Koncz Erzsébet

Az 500 ÉVES A REFORMÁCIÓ (1.) 
című pályázat nyertesei:

HAJDU PIROSKA, Marosludas, 
1918. Dec. 1. u. 3. sz.

GYÖRGY JÓZSEF Magyarkirályfalva, 
Iskola u. 26. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
REFORMÁTUS; EVANGÉLIKUS; 
SZOMBATOSOK; UNITÁRIUS.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot 

Borbély Ernővel a 0742-828-647-es 
telefonszámon.

Megfejtések a november 10-i számból:
Klasszikus (Ikrek): Hálózat
Skandi: Ha tudom, hogy ilyen féltékeny férje
van, megvárom a nyarat.

1   6 NÉPÚJSÁG ________________________________________________________ SZÍNES VILÁG __________________________________ 2017. november 17., péntek

Szerkeszti: Kiss Éva 776.
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VÍZSZINTES: 1. A kérdés első része. 9. Kerti szerszám. 10. ... Família, magyar
együttes. 12. Az elvárt válasz. 16. Rejtett tény. 18. Biztatószó. 20. Minifolyó. 21. Siegfried
gyilkosa. 22. Bolgár hegy. 23. Forma. 24. A kellő időpontban. 25. A bárium vegyjele. 26.
A másik parton. 27. Fed, borít. 28. … alkohol (faszesz). 30. Autonóm terület (röv.). 31.
Nézd csak! 32. Az argon vegyjele. 33. Római 501. 34. Erre a helyre. 35. Hadfi. 38. Orosz
író (Jurij). 41. Maguk. 42. Egyedül (angol). 44. Rakétaorrgörbe. 46. Svájci író (Claude).
48. Zamat. 50. Vél, gondol (nép.). 52. Kerti zöldség. 

FÜGGŐLEGES: 1. Nem olyan, mint. 2. Szintén. 3. Patás háziállat pokróca. 4.
Komputerbillentyű. 5. Nemesgáz. 6. Ada …, holland úszónő. 7. … kismalac, A. Christie
regénye. 8. Hegedű tartozéka. 11. A kérdés második része. 12. Deviza. 13. Kortyolnivaló.
14. Orosz zongorista (Jakov). 15. Európa-kupa (röv.). 17. Borogyin hercege. 19. Szír rítusú
katolikus. 21. Lószín. 22. Becézett Katalin. 24. Német helyeslés. 25. A házba. 27. Ökör
lesz belőle, ha tanul. 28. Móricz Zsigmond gyermek regényhőse: Nyilas … 29. A tér párja.
31. … Nolte, színész. 33. Francia festő és szobrász (Edgar). 36. Kínai súly- és pénzegység.
37. Baál testvére és felesége. 39. A fák dísze. 40. A folyón lefelé. 43. Newtonban mért
fizikai mennyiség. 45. A mélybe. 47. Biztatószó. 49. Szibériai folyam. 51. Igeképző. 

L. N. J. 
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Utolsóként a dán válogatott jutott
ki Európából a jövő évi oroszor-
szági labdarúgó-világbajnokságra.
A negyedik pótselejtezős párharc-
ban a dániai 0-0-s döntetlen után a
keddi visszavágón a vendégek négy
góllal bizonyultak jobbnak az írek-
nél Dublinban.

A találkozó 6. percében a hazaiak
szereztek vezetést Shane Duffy jó-

voltából, aki fejjel volt eredményes,
megelőzve a kapujából rosszul ki-
mozduló Kasper Schmeichelt. Ezt
követően nagy volt a dánok labda-
birtoklási fölénye, de az írek is ve-
zettek ígéretes ellentámadásokat. A
vendégek a 28. percben egyenlítet-
tek, egy szögletet követően Andreas
Christensen pöckölt a kapu felé, a
labda pedig egy védő segítségével

került a gólvonalon túlra. Két perc-
cel később pedig már a dánok ve-
zettek, egy labdaszerzés utáni gyors
és pontos támadást Christian Erik-
sen zárt le szép tekeréssel.

A második játékrészben az írek
nagy erőket mozgósítottak azért,
hogy javítsanak helyzetükön, de a
dánok jól kontráztak, és Christian
Eriksen még kétszer határozott volt
a befejezésnél, majd Nicklas Bendt-
ner állította be a végeredményt bün-
tetőből.

Európai vb-pótselejtező, vissza-
vágó: Írország – Dánia 1-5 (1-2).
Továbbjutott: Dánia 5-1-es összesí-
téssel. Gólszerzők: Duffy (6.), il-
letve Christensen (29.), Eriksen
(32., 63., 74.), Bendtner (90., 11-
esből)

Kvalifikált Ausztrália is, miután
tegnap 3-1-re megnyerte a Hondu-
ras elleni interkontinentális párharc
visszavágó mérkőzését (az első ta-
lálkozó 0-0-ra zárult).

Interkontinentális vb-pótselej-
tező, visszavágó: Ausztrália – Hon-
duras 3-1 (0-0). Továbbjutott:
Ausztrália 3-1-es összesítéssel. Gól-
szerzők: Figueroa (54 – öngól), Je-
dinak (72. és 85 – mindkettő
büntetőből), illetve Elis (90.).
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Vb-selejtezők: a dánok és az ausztrálok is kijutottak,
harmincegy csapat részvétele már biztos

A magyar labdarúgó-válogatott
1-0-ra legyőzte a világbajnokság-
résztvevő Costa Rica csapatát idei
utolsó mérkőzésén a Groupama
Arénában.

Szélesi Zoltán megbízott szövet-
ségi kapitány együttese a 36. perc-
ben szerezte a találkozó egyetlen
gólját Nikolics Nemanja, az MLS
gólkirálya révén. A szakvezető egy-
egy győzelemmel és vereséggel
zárta kapitányi időszakát.

A magyar válogatott története
egyik leggyengébb évének záró-
mérkőzésén igencsak foghíjas lelá-
tók várták a csapatokat. A találkozó
első részében az okozta a legna-
gyobb izgalmat, hogy két videoto-
nos játékos, Varga és Vinícius
összerúgott, emiatt pár perccel ké-
sőbb utóbbit le kellett cserélni, ráa-
dásul másik klubtársa, Pátkai
helyett is a kispadról érkezett új
ember sérülés miatt.

A huszadik perctől kissé élén-
kebb lett a tempó, mindkét csapat-
nak voltak ígéretes akciói, előbb
inkább a vendégek veszélyeztettek,
aztán a magyarok, majd a 36. perc-
ben Nikolics szemfüles góllal veze-
téshez jutatta a hazai csapatot. Ez
érezhetően feloldotta a görcsösséget
a játékosokban, mert onnantól fel-
szabadultabban, bátrabban és na-
gyobb elánnal futballoztak a
szünetig. Különösen Ugrai volt ele-
mében, aki a jobb oldalon többször
látványos cselekkel verte át a védő-
ket.

A folytatásban is inkább a ma-
gyarok kezdeményeztek, teljesen
más mentalitással játszottak, mint a
luxemburgi fiaskó alkalmával. A
magyar csapatnak voltak szép táma-
dásai, nagy helyzetei, Ugrai ziccert
is rontott, igaz, úgy tűnt, a vendég
védő a lövés pillanatában kicsit
megtaszította őt.

Az utolsó húsz percben Szélesi
Zoltán együttese egyértelműen a
vezetés megőrzését tartotta szem
előtt, s bár Dibusznak kétszer na-
gyot kellett védenie, a magyar válo-
gatott megérdemelten nyert, és zárta
győzelemmel az évet.

A magyarok három mérkőzést
nyertek meg és hatot vesztettek

el 2017-ben, és nem jutottak ki a
jövő nyári oroszországi világbaj-
nokságra. A következő találko-

zón már a belga Georges Lee-
kens irányítja majd a nemzeti
együttest.

Győzelemmel zárta az évet 
a magyar válogatott

Memphis Depay a második félidő 2. percében megszerezte a találkozó első gólját

Eredményjelző
Nemzetek közötti barátságos labdarúgó-mérkőzések: Oroszor-

szág – Spanyolország 3-3 (1-2), Ausztria – Uruguay 2-1 (1-1), Bel-
gium – Japán 1-0 (0-0), Németország – Franciaország 2-2 (1-1),
Wales – Panama 1-1 (0-0), Anglia – Brazília 0-0, Nigéria – Argentína
4-2 (1-2), Katar – Izland 1-1 (0-1), Szlovákia – Norvégia 1-0 (0-0),
Koreai Köztársaság – Szerbia 1-1 (0-0), Kína – Kolumbia 0-4 (0-1),
Portugália – Egyesült Államok 1-1 (1-1).

A játékosok bizakodóak a jövőt illetően
A játékosok bizakodva és pozitívan látják a magyar labdarúgó-

válogatott jövőjét, noha az együttes története egyik legrosszabb évét
zárta le.

„Sikerült bebizonyítani, hogy jobbak vagyunk annál, mint amit
az elmúlt egy évben mutattunk” – jelentette ki Dibusz Dénes, aki
szerint a keddi összecsapáson mindenki nagyon motiváltan lépett
pályára, hogy kijavítsák a luxemburgi vereséget. A szervezettség volt
a legfontosabb ezen a meccsen, amelyen megtettük az első lépést az
építkezésben – mondta. A ferencvárosi kapus, aki néhány bravúrral
segítette hozzá a nemzeti együttest a minimális előny megtartásához,
szót ejtett Georges Leekens szövetségi kapitányról is: „Ő eddig meg-
figyelő volt, de ha szükségét érezte, magához ragadta a szót. Pozití-
van látom vele a jövőt”.

Varga József elárulta, nem számított behívóra, de örömmel érke-
zett több mint három év után a válogatotthoz. Saját bevallása szerint
különösképpen elégedetté tette, hogy bizalmat is kapott, végigjátsz-
hatta a találkozót, amelyen győzött a csapat. „Volt bennem egy kis
izgalom meccs előtt, amire már rég volt példa, de a találkozón már
elmúlt. Szerencsére ezúttal a válogatottban is a saját posztomon, a
középpályán játszhattam, nem jobb hátvédként” – mondta a Vide-
oton játékosa, aki bízik abban, hogy a belga szakvezető ismét szá-
mítani fog rá.

Mestermérleg
„Pozitív mérkőzést láthattak a nézők. Ennek a hozzáállásnak kell

az alapnak lennie” – jelentette ki Szélesi Zoltán, aki az MTI kérdé-
sére úgy válaszolt, nagyon örül, hogy győzelmet aratott a válogatott
élén, mert szerinte ennél nagyobb szakmai elismerés nincs magyar
szakembernek. Hozzátette, ha újra felkérnék, ismét elvállalná, és
hálás a lehetőségért.

„Dinamikus mérkőzés volt, amelyen kombinatív játékot próbál-
tunk játszani, néhányszor közel kerültünk a gólszerzéshez is, de nem
sikerült egyenlítenünk. Van még javulnivalónk, de időnk is a világ-
bajnokságig” – értékelt Óscar Ramírez, Costa Rica szövetségi kapi-
tánya.

Jegyzőkönyv
Nemzetek közötti barátságos labdarúgó-mérkőzés: Magyarország

– Costa Rica 1-0 (1-0)
Budapest, Groupama Aréna, 9860 néző, vezette: Alexander Har-

kam (osztrák).
Gólszerző: Nikolics (36.).
Sárga lap: Priskin (47.), illetve Borges (36.).
Magyarország: Dibusz Dénes – Bese Barnabás, Vinícius Paulo (10.

Korcsmár Zsolt), Kádár Tamás, Szabó János – Varga József, Nagy
Dániel (76. Németh Krisztián), Pátkai Máté (11. Nagy Ádám) – Pris-
kin Tamás (59. Böde Dániel), Nikolics Nemanja (80. Márkvárt
Dávid), Ugrai Roland (90. Stieber Zoltán).

Costa Rica: Leonel Moreira – Óscar Duarte (51. Francisco Calvo),
Giancarlo González, Kenner Gutiérrez – Cristian Gamboa (60.
Bryan Oviedo), Celso Borges, Osvaldo Rodríguez (87. Marco
Urena), Rónald Matarrita – Daniel Colindres (76. Christian Bola-
nos), Johan Venegas (67. Ulises Segura), Rodney Wallace (61. José
Ortiz).

Harminc csapat részvétele már biztos
A 2018-as labdarúgó-világbajnokságra kijutott válogatottak:
* Afrika (5 helye van a kontinensnek): Egyiptom, Nigéria, Szene-

gál, Marokkó, Tunézia
* Ázsia (4): Irán, Japán, Koreai Köztársaság, Szaúd-Arábia
* Dél-Amerika (4): Brazília, Uruguay, Argentína, Kolumbia
* Európa (13+1): Oroszország (házigazda), Belgium, Németor-

szág, Anglia, Spanyolország, Lengyelország, Szerbia, Izland, Fran-
ciaország, Portugália, Svájc, Horvátország, Svédország, Dánia

* Észak- és Közép-Amerika (3): Mexikó, Costa Rica, Panama
* Interkontinentális pótselejtező (2): Ausztrália

Megyei labdarúgó-bajnoki
eredmények

* 5. liga, Északi csoport, 11. forduló: Mezőkirályfalva – Abafája 7-2,
Marosfelfalu – Lövér 2-2, Nyárádremete – Köhér 2-1, Szászrégeni Test-
vériség – Görgénysóakna 2-2, Bátos – Alsóidecs 6-4. Magyaró állt. Az
élcsoport: 1. Nyárádremete 25 pont, 2. Bátos 24, 3. Köhér 21.

* 5. liga, Közép csoport, 11. forduló: Tuzson – Segesvár 1-1, Haraszt-
kerék – Galambod 5-0, Mezőrücs – Balavásár 2-7, Kerelőszentpál – Ger-
nyeszeg 1-5, Cikmántor – Csittszentiván 1-3. Kerelő állt. Az élcsoport:
1. Harasztkerék 28 pont, 2. Csittszentiván 20, 3. Balavásár 19.

* 6. liga, 10. forduló: Nyárádgálfalva – Somosd 2-2, Jedd – Uzdiszent-
péter 5-2, Csíkfalva – Mezőpanit 5-2, Koronka – Kibéd 2-0, Küküllőszép-
lak – Mikefalva 0-3, Székelybere – Egrestő 3-1. Az élcsoport: 1. Jedd 25
pont, 2. Somosd 23 (58-19), 3. Nyárádgálfalva 23 (34-8), 4. Csíkfalva 23
(27-12).

Gól nélküli első félidő után há-
romgólos vereséget szenvedett a
román labdarúgó-válogatott Hol-
landiától kedden este, Bukarestben.
A németalföldi válogatott, amely
nem jutott ki a 2018-as világbajnok-
ságra, könnyedén győzött, a román
csapat pedig először kapott ki, ami-
óta Cosmin Contra váltotta 
Cristoph Daumot az alakulat 
kispadján. Románia korábban sem
remekelt a hollandok ellenében, a
rivális eddigi tíz sikerével szemben
egyetlen győzelmet tud felmutatni
(2007-ben, a 2008-as Európa-baj-
nokság selejtezősorozatában Kons-
tancán nyertek 1-0-ra). A kedd esti
mérkőzésen nyolc olyan játékos ka-
pott helyet a román együttesben,
akik a Törökország elleni, kolozs-
vári találkozón (2-0) nem voltak
tagjai a kezdőcsapatnak.

„Jókor jött hideg zuhany” – így
értékelte a mérkőzés eredményét
Cosmin Contra. A szakvezető mind-
azonáltal úgy vélekedett, csapata

nem játszott annyira rosszul, hogy
ilyen nagy arányú vereséget szen-
vedjen. „Az első félidő kiegyensú-
lyozott volt, mindkét válogatottnak
voltak helyzetei, amelyek kimarad-
tak. Szünet után a hollandok hár-
mat értékesítettek az újabb
lehetőségek közül, míg nekünk to-
vábbra sem sikerült betalálnunk” –
mutatott rá a kudarc okára a szak-
ember.

„Nem gondoltuk, hogy ilyen
könnyen győzünk” – nyilatkozta a
vendégcsapat edzője, Dick Advo-
caat. „Főleg azután nem, hogy meg-
tekintettük a román csapat törökök
ellen 2-0-ra megnyert meccsét. Na-
gyon jó érzés azzal a tudattal haza-
térni, hogy a legutóbbi nyolc
mérkőzésünkön hét alkalommal di-
adalmaskodtunk” – tette hozzá. Ki-
jelentette: nem gondolta meg
magát, így tartja magát korábbi el-
határozásához, miszerint távozik a
holland labdarúgó-válogatott szö-
vetségi kapitányi tisztségéből.

A vártnál könnyebben nyert
Hollandia Románia ellen

Jegyzőkönyv
Nemzetek közötti barátságos labdarúgó-mérkőzés: Románia –

Hollandia 0-3 (0-0)
Bukarest, Nemzeti Aréna, 26.000 néző, vezette: Christos Nicolai-

des (ciprusi).
Gólszerzők: Memphis Depay (47.), Ryan Babel (56.), Luuk de

Jong (81.).
Sárga lap: Bicfalvi (49.), illetve Veltman (39.). 
Románia: Costel Pantilimon – Sergiu Hanca (63. Gabriel Torje),

Vlad Chiricheş, Cosmin Moţi, Cristian Ganea – Alexandru Chipciu,
Ovidiu Hoban (74. Mihai Pintilii), Eric Bicfalvi (66. Denis Alibec),
Florin Tănase (63. Gheorghe Grozav) – Constantin Budescu (46. Ni-
colae Stanciu), George Ţucudean (46. Florin Andone).

Hollandia: Jasper Cillessen – Joel Veltman, Matthijs de Ligt, Vir-
gil van Dijk, Nathan Ake – Davy Proepper (62. Marco van Ginkel),
Daley Blind (87. Quincy Promes), Kevin Strootman (77. Tony Vil-
hena) – Steven Berghuis (82. Donny van de Beek), Ryan Babel (62.
Luuk de Jong), Memphis Depay (61. Wesley Sneijder).



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ Nyárádgálfalva központjában
egy családi ház: 3 szoba, előszoba,
konyha és melléképületek. Tel. 0745-391-
779. (5128)

ELADÓ falusi ház Székesen 5.100
m2 kerttel, 1 ha erdő, 1,16 ha szántó.
Tel. 0745-206-048, 0265/311-271, 8-
20 óra között. (5066-I)

ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0365/422-
129. (4867)

KIADÓ nagy udvaros magánház +
melléképületek Marosvásárhelyen.
Tel. 0742-056-859. (4663-I)

ELADÓ ház (Bergenye, 93. szám).
Tel. 0742-565-558. (5173-I)

RÖVID SZŐRŰ MAGYAR VIZSLA
kiskutyák eladók. Tel. 0745-224-209.
(5134)

ELADÓK: kombinátor (2,20 m), 450
literes vegyszerező, tárcsás kasza (165
cm), betonkeverő (380 V, 0,40 m3), béka
döngölő, földfúró, áramgenerátor (dízel, 5
kW), betonprés (járólap). Tel. 0743-860-
354, 0745-404-666. (5142)

ELADÓ új elektromos tolószék és
egy új, összecsukható tolószék fo-
gyatékkal élők számára. Tel. 0788-
288-249. (5121)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (5060)

VESZEK vagy BEVESZEK ezüstöt,
festményt (nagybányai festőktől, Ola-
riu, Nagy, Páll Lajos), antik tárgyat.
Bernády tér 4. szám. Tel. 0740-147-
380. (3917-I)

ELADÓ héjatlan tökmag, valamint
hidegen sajtolt napraforgóolaj. Tel. 0746-
090-353, 0747-480-255. (5076)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel. 0743-595-124, 0749-761-147,
0365/432-506. (4717)

ELADÓ női székely ruha, egy pár
kemény szárú bőr férficsizma (használt)
43. számú. Tel. 0265/219-300. (5105). 

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (5068)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (5068)

TŰZIFA eladó, akár felvágva. Tel.
0746-189-919. (5044)

ELADÓ tűzifa – 150 lej/méter. Tel. 0755-
524-085. (5098)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062. (4822)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0740-876-058. (4821)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0745-793-465. (5070)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0740-570-753. (5070)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1600)

TŰZIFA eladó. Tel. 0745-793-465. (1600)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(4968)

ELADÓ bontott főzőlapos csempekályha.
Tel. 0723-039-561. (5164)

ELADÓ céklalé és alma-cékla-mu-
roklé a termelőtől. Tel. 0740-310-168.
(5174-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Incze Margareta névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (5158)

TÁRSKERESÉS

FÜGGETLEN, ÖZVEGY FÉRFI, ren-
dezett anyagiakkal, stabil munkahely-
lyel, 47-62 év közötti hölgyet keres
komoly, tartós kapcsolatra. Házasság
is lehetséges. Tel. 0741-588-791.
(5075-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4942)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4958)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (5058)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (4228)

HŰTŐK és FAGYASZTÓK javítása
garanciával. Tel. 0740-967-114. (4730)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (3654-I)

FELKÉSZÍTEK matematikából. Tel.
0741-460-304. (4724-I)

A NYÁRÁDSZEREDAI PÁLINKA-
FŐZDE minőségi, olcsó és gyors ki-
szolgálást végez. Szállítást is
biztosítunk. Tel. 0744-483-809.
(19299-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (0002-I)

KERESEK Marosszentannára nőt fő-
zésre, házvezetésre és férfit kert
rendben tartására. Tel. 0723-504-629.
(4978-I)

KOMOLY, 52 ÉVES NŐ, tapasztalat-
tal, gyerekre vigyázna. Tel. 0748-765-
286. (5061-I)

BEJÁRÓNŐT keresünk idős
házaspárhoz. Tel. 0749-518-982. (5057)

VÁLLALOK húsfüstölést. Tel. 0745-622-
254. (4987)

SZOBA- és lépcsőházfestést vállalok. Tel.
0746-854-850. (5062)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (5082-I)

KOMOLY CÉG vállal tetőjavítást
(cserép, Lindab lemez), csatorna-, le-
folyókészítést, kéményjavítást, csa-
tornatakarítást, hőszigetelést stb.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0741-495-523. (5150-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-
ből, Lindab lemezből, készítünk te-
raszt fából és bármilyen kisebb
javításokat. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0755-572-686.
(5149-I)

VILLANYSZERELÉST és javítást
vállalok. Tel. 0265/337-437, 0735-501-
417. (5160)

MEGEMLÉKEZÉS

Szívem mély fájdalmával, a hiány-
érzet örök küzdelmével emléke-
zem ifj. TAMÁSI MIHÁLYRA (Misi-
Öcsi) november 17-én, halálának
20. évfordulóján. Emléke örökké
élni fog. Özv. édesanyja. (4970)

Szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet, nagyfokú köte-
lességtudás és segíteni akarás.
Fájó szívvel emlékezünk 
dr. SZÉKELY MIHÁLYRA halálá-
nak évfordulója alkalmával. Sze-
rető családja. Emléke legyen
áldott és nyugalma csendes!
(5046-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
november 18-án egy éve, hogy itt
hagytál, SZAKÁCS ILONA, hosz-
szas szenvedés után. Azóta is
mindennap gondolok rád, de el-
felejteni nem tudlak mindhalálo-
mig. Nyugodj békében, fénnyel
körülvéve! József. (5069)

Szomorúan emlékezünk SZÖVÉRFI
ERNŐRE halálának 4. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Fanici Magdi és
családja. (5064-I)

Fájó szívvel emlékezünk a backa-
madarasi születésű SZÖVÉRFI
ERNŐRE halálának 4. évforduló-
ján. Pihenésed legyen csendes!
Szerettei. (5064-I)

Pihenj, te drága szív, már meg-
szűntél dobogni,
Szerető jóságod nem tudjuk fe-
ledni.
Mert elfelejteni TÉGED soha nem
lehet,
Csak meg kellett tanulnunk élni
NÉLKÜLED!
Szomorú szívvel emlékezünk
2011. november 17-ére, amikor a
drága édesapa, férj, ANDRÁS
SÁNDOR örökre eltávozott közü-
lünk. Emlékét őrzi felesége, Rozá-
lia, leánya, Melinda és annak
családja. (5081)

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet.
November 16-án, halálának máso-
dik évfordulóján kegyelettel emlé-
keztem szeretett feleségemre,
BEREKMÉRI MAGDALÉNÁRA
szül. Kovács. Emléked örökké
szívemben őrzöm. Szerető férjed,
Misi. Nyugodj békében! (1598)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. 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 HALLÁSGONDOZÓ KÖZPONTBAN
novemberben és decemberben INGYENES A HALLÁSMÉRÉS. Szol-
gáltatásaink: hallásvizsgálat, az Egészségügyi Pénztár által támogatott
hallókészülékek, tanácsadás, hallókészülék-javítás, illesztékek, elemek,
zajvédő füldugók. Tel. 0265/435-494. Cím: 1989. December 22. út 48.
szám, a Triumf vendéglő közelében. (19522-I)
A PRESIDENT IMPEX KFT. alkalmaz és kiképez FŰTÉS-, VÍZ- és
GÁZSZERELŐKET. Jelentkezni az alábbi e-mail-címen:
president.impex@gmail.com vagy a 0265/254-044-es telefonszámon.
(19430-I)
TERMOPÁN, REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK szerelése és
javítása. Tel. 0744-504-536. www.scprofoservsrl.bizoo.ro  (60337-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT
KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET, mini-
mum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon:
0265/266-067, e-mailben az  office@moragroind.ro címen, vagy sze-
mélyesen Marosvásárhelyen, az 1848. út 50/6. szám alatti irodánkba
várjuk. (60562)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal ren-
delkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT; PIN-
CÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391)
MEGBÍZHATÓ, KORREKT AUTÓSZERELŐT alkalmaz enge-
délyezett marosvásárhelyi AUTÓSZERVIZ. Méltányos javadalmazás
biztosítva. Tel. 0722-567-401. (5137-I)
A CDM ACTIV PROD KFT. (VARRODA) MUNKÁSOKAT keres.
Tel. 0742-298-872, 0740-592-229. (19540-I)
Szereted a kihívásokat? Gyere és légy a csapatunk része! A KO-
VÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET al-
kalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés és versenyképes juttatás jár.
Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a
0744-403-114-es telefonszámon. (sz.)
CUKRÁSZLABORBA ÜGYES KEZŰ SZEMÉLYEKET keresünk.
Tel. 0745-668-883, jutkams@yahoo.com (5014-I)
NÉMETORSZÁGI GYÁRI MUNKÁK, HÚSIPARI, ÉPÍTKEZÉSI,
RAKTÁRI, SOFŐRI állások. Heti indulások, havi 1100-1400 euró fi-
zetés, ingyenes szállás. Tel. 0755-497-510, 0755-260-156, 9-17 óra kö-
zött. (19552)
ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk ABC-be. Tapasztalattal rendelkezők
előnyben. Tel. 0740-034-622. (19548)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Tel. 0744-681-130. (19549)
A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT  kenyérüzletbe (1500
lej) és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző mun-
kákra (800 lej). Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Bodoni utca
85. szám alatt. (19560-I)
A THEREZIA KFT. ÉLELMISZERIPARI VÉGZETTSÉGŰ SZAK-
EMBERT alkalmaz. Feltételek: felsőfokú végzettség vagy technikum.
Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre.
Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (60561)
CÉG 15% KEDVEZMÉNNYEL vállal: háztetőkészítést (Lindab
cserépből) és javításokat, bádogosmunkát, cserépforgatást, bontást,
belső-külső munkálatokat, kapuk, kerítések készítését, szigetelést stb.
Tel. 0747-634-747. (5087-I)
NYÁRÁDSZEREDÁBA alkalmazunk FESTŐT ASZTALOSMŰ-
HELYBE. A szállítás biztosított. Tel. 0743-030-161. (-I)
AJÁNDÉKTÁRGYAK ÉS DEKORÁCIÓS ELEMEK KÉSZÍTÉ-
SÉVEL FOGLALKOZÓ CÉG 2017-ben végzett, legalább érettsé-
givel rendelkező FIATALOKAT alkalmaz gyártási részlegére. A cég
vállalja az alkalmazottak ingyenes betanítását. Érdeklődni és önélet-
rajzokat küldeni az office@norand.ro e-mail-címen lehet. (60607-I)
A KREATIV KIADÓ alkalmaz román- és angolnyelv-tudással, elő-
könyvelési ismeretekkel rendelkező munkatársat. Az önéletrajzokat az
office@kreativkiado.ro e-mail-címre várjuk. (60607-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén,
a Maros utca 17. szám alatt lehet. (sz.)
TOBORZÓ! CALL CENTER MUNKATÁRSSAL bővítjük a csapa-
tunkat! Feladatok: online és offline álláshirdetések feladása, frissítése;
bejövő jelentkezések kezelése; napi szinten kapcsolattartás a jelentke-
zőkkel telefonon és e-mailben; új jelentkezők felkeresése, információ-
átadás az aktuális állásainkkal kapcsolatban. Elvárás: kiváló
kommunikációs készség magyar és román nyelven. Jelentkezz önélet-
rajzoddal: cv@westjobs.eu (sz.-I)
JÁTÉKGYÁRTÓ CÉG B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező KE-
RESKEDELMI ÜGYNÖKÖT alkalmaz kialakított piacra. A tapaszta-
lat előnyt jelent. Elvárások: árukihordás, számlázás, kapcsolattartás a
kliensekkel, egynapos utak megszervezése. Amit ajánlunk: az elvárá-
sokkal arányos, vonzó fizetés, jó állapotú autók és egy nagyon jó csa-
pat. Önéletrazokat a hubitoys@yahoo.com e-mail-címre várunk. Tel.
0729-808-133. (19567-I)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz AUTÓ-VILLANYSZE-
RELŐT és AUTÓSZERELŐT. Tel. 0747-794-893. (19571)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁSOKAT ingyenes képzési lehetőséggel a következő szakmák-
ban: AUTÓSZERELŐ,  AUTÓ-VILLANYSZERELŐ és AUTÓ-
FESTŐ. Tel. 0747-794-893. (19571)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz autóalkatrész-beszerzési
tapasztalattal és számítógép-kezelési ismeretekkel rendelkező sze-
mélyt. Tel. 0747-794-893. (19571)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Elmennek mind az emberek, de
csak az hal meg, akit elfelejtenek.
Sírok között süvölthet a szél, akit
szeretnek, az nem hal meg, az él.
Szomorú szívvel emlékezünk id.
HAJNAL JENŐRE, aki 13. éve hi-
ányzik a testvéreinek. (5101)

Szomorú szívvel emlékezünk no-
vember 19-én a szeretett édes-
apára és nagytatára, id. ONODI
ZOLTÁNRA halálának első évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Gyermekei:
Zoltán és Judit, valamint azok
családja. (5115-I)

Nem az a fájdalom, amitől köny-
nyes lesz a szem, hanem amelyet
magunkban hordozunk egy
életen át.
Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 18-án POP DUMITRURA halá-
lának 4. évfordulóján. Felesége,
lánya, veje és két szerető uno-
kája. (5154)

Szívünk mély fájdalmával, köny-
nyes szemmel emlékezünk no-
vember 19-én a marosvásárhelyi
születésű CSIBI MIHÁLY
LEVENTÉRE halálának 9. évfor-

dulóján. Nyugodj békében, drága
gyermekünk! Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá kegye-
lettel. Bánatos szülei és szerettei.
(5152)

Szeretettel és könnyes szemmel
emlékezünk a búzásbesenyői id.
KOVÁCS FERENCRE, aki 5 éve
november 18-án visszatért az
örök hazába. Nyugalma legyen
csendes és békés! Szerettei.
(5172-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa, test-
vér, barát, 

SIMON JÁNOS 
életének 85. évében elhunyt.
Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (5107-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
rető édesanya, nagymama,
rokon, barát és szomszéd, 

özv. SZABÓ ÉVA-MAGDOLNA 
nyugdíjas tanítónő 

78 éves korában eltávozott sze-
rettei köréből. Drága halottunkat
november 17-én, pénteken 13
órakor kísérjük utolsó útjára a
megyei kórház mögötti teme-
tőbe, katolikus szertartás szerint. 
Búcsúznak tőle: lánya, Réka, fia,
Lóránt családjukkal együtt.
(5088-I)

Fájdalomtól megtört szívvel, de
Isten akaratába belenyugodva tu-
datjuk, hogy a szeretett édes-
anya, anyós, nagymama,
dédnagymama, testvér, rokon, 

KERESZTESI 
(szül. CSEGEZI) IRÉN 

(Baba) 
ny. tanítónő 

életének 85. évében csendesen
megpihent. Utolsó földi útjára
2017. november 18-án 14 órakor
kísérjük a koronkai ravatalozó-
házból.
Búcsúzik tőle fia, Zoltán, menyei:
Gyöngyike és Jutka, unokái: Sza-
bolcs és családja, Zoltán és csa-
ládja, Szilárd. Emléke legyen
áldott! (5169-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér, 

NÉMET SÁNDOR 
életének 55. évében november
15-én tragikus hirtelenséggel
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése november 18-án 13
órától lesz a búzásbesenyői csa-
ládi háztól. 

A gyászoló család. (5157-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Német Enikő kolléganőnk-
nek szeretett FÉRJE elvesz-
tése miatt érzett fájdalmában.
A szeretet soha el nem fogy.

(1Kor 13,8) 
A Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum és a Református Kollé-
gium munkaközössége és
diákjai. (-I)

„Bennünk él egy arc és egy
meleg tekintet, egy simogató
kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végte-
len szeretet, amit tőlünk soha
senki el nem vehet.”
Nemrég értesültünk kedves

volt tanító nénink, SZABÓ
ÉVA haláláról, aki számunkra
mindig példakép volt. Őszinte
részvétünket fejezzük ki csa-
ládja minden tagjának.
Örökké megmarad bennünk
szép emléke. Nehéz szívvel
búcsúzunk tőle: a nyárád-
szentbenedeki volt tanítvá-
nyai. Isten nyugtassa
békében! (5162)

Csillag volt, mert szívből sze-
retett,
mi is úgy szerettük, ahogy
csak lehetett. 
Elment tőlünk, mint a le-
nyugvó nap,
de szívünkben élve marad.
Megrendülten értesültünk,
hogy a drága jó barát, SÁNTA
ISTVÁN (Pista) született Ma-
rospéterlakán, volt marosvá-
sárhelyi lakos, az IRA volt
dolgozója, 2007-től békési
(Magyarország) lakos, éle-
tének 77. évében november
12-én váratlanul elhunyt. 
Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak a sze-
retett férj, édesapa, nagyapa,
após elvesztése miatt érzett
mély fájdalmukban.
Vigasztalódást a gyászoló
családnak. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Nyu-
godj békében, drága Pista,
soha el nem feledünk. Emlé-
két őrzi a Marosi család és a
barátok Marosvásárhelyről.
(5148-I)

Mély fájdalommal, de az örök
élet hitével és a viszontlátás
reménységével búcsúzunk 
jó barátunktól, NÉMET 
SÁNDORTÓL. Együttérzéssel
osztozunk a család gyászá-
ban. A Simon család. (5157-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Gáll Judit kolléganőnknek
ÉDESANYJA elvesztése alkal-
mából. A nyárádköszvényesi,
mikházi és deményházi iskola
munkaközössége. (5171-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik drága
halottunkat, SZ. NAGY ELEKET
utolsó földi útjára elkísérték,
sírjára virágot helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (5109-I)
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Köszönjük, hogy éltél és minket
szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni
mentél.
Szívünkben itt él emléked
örökre,
Ha látni akarunk, felnézünk az
égre.
A csillagok között utazol tovább, 
Ott várj ránk, ha időnk lejárt.
Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 17-én ifj. LAKÓ MÁRTONRA
halálának ötödik évfordulóján.
Felesége, Adél és leánya, Berna-
dett. Nyugodjál békében!

*
Minden évben eljön egy nap, amely fájó emlék marad. Fájó
szívvel emlékezünk november 17-én ifj. LAKÓ MÁRTONRA ha-
lálának ötödik évfordulóján. 
Bánatos szülei és testvére. Nyugodjál békében! (5127-I) „Minden elmúlik, minden elvész,

csak egy él örökké: az emlékezés.”
Szomorú szívvel emlékezünk november
17-én CZIKA ISTVÁNRA (Pista) halálának
első évfordulóján. 
Emlékét őrzik fiai: István és Attila, menyei:
Babi és Otti. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(5108-I)

Köszönjük, hogy lelked a lelkünkbe írtad,
nincs felettünk hatalma a sírnak. 
Örök az arcod, nem száll el a szavad, min-
den mosolyod a lelkünkben marad.
Fájó szívvel emlékezünk DOMAHIDI 
ISTVÁNRA halálának 5. évfordulóján. 
Szerettei. (5116-I)

Mély szomorúsággal emlékezünk novem-
ber 18-ára, amikor 19 éve búcsú nélkül ha-
gyott itt drága gyermekünk, TAKÁCS
TÜNDE. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Összetört szívű szülei és őt nagyon sze-
rető testvére, Jancsika-Béluska. (5125)

Szívünk mély fájdalmával, de a Jó-
isten akaratában megnyugodva
tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy a drága jó
testvér, nagynéni, rokon, barát és
szomszéd,

BIRÓ BERTA 
életének 90. évében, rövid, de sú-
lyos szenvedés után 2017. novem-
ber 12-én visszaadta lelkét a
Teremtőnek. 
Drága halottunk földi maradvá-
nyait 2017. november 17-én, pénteken 14 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásárhelyi római katolikus temető
felső ravatalozójából.
Nyugalmad legyen csendes, emléked áldott!

A gyászoló család. (sz.-I)

Nem integet többé elfáradt kezed,
Nem dobog már értünk jóságos szíved.
Számunkra te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk november 17-
én KELEMEN ÁGNESRE szül. Hegyi ha-
lálának negyedik évfordulóján. Nyugodj
békében, te drága lélek!
Emlékét őrzik szerettei. (5130)

Fájó szívvel emlékezem drága jó édes-
anyámra, DATU GABRIELÁRA halálának
10. évfordulóján. Emlékét szívemben
őrzöm egy életen át. Adjon Isten békés
nyugodalmat neked! 
Lánya, Izabella és családja. (5170-I)

Nehéz az életet élni nélküled, felejteni
téged soha nem lehet, de a szívünkben
őrzünk, mint egy drága kincset, mert
már egy éve itt hagytál bennünket. Itt
hagytál mindent, amiért küzdöttél, elvál-
tál azoktól, akiket szerettél. Csillaggá
változtál, barangolsz az égen, gyere mi-
felénk is, úgy, mint régen.
Fájó szívvel emlékezünk november 18-
án KOVÁCS ENDRÉRE halálának első évfordulóján.  
Emlékét őrzi felesége, édesanyja, fia és két unokája. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! (sz.-I)



A Siletina Impex Kft. 
– Helyi Közszállítási Vállalat

Rt. Társulás
személyzetválogatást szervez 

a következő állások betöltésére:
• AUTÓBUSZSOFŐR
Követelmények: 
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai engedély (attesztát) 
– személyszállításban szerzett legkevesebb két év tapasztalat
• AUTÓSZERELŐ
Követelmények:
– autószerelői végzettség
– autójavításban szerzett legkevesebb három év tapasztalat
• AUTÓVILLAMOSSÁGI SZAKEMBER
Követelmények:
– autóvillamossági szakképzettség
– alapos autóelektronikai ismeretek
– IVECO autóbuszok komputeres diagnosztizálása és javítása 
– legalább három év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközösség
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhellyel

rendelkezőnek 
– egyéb előnyök
A kérvényt önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély má-

solatával (a sofőröknek), valamint a végzettséget igazoló iratokkal,
esetleg ajánlással (többi állásra jelentkezőnek) a cég Marosvásár-
hely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől
péntekig 10–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es te-
lefonszámon. Csak a követelményeknek megfelelő személyeket
hívjuk meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy próbára
tegye a jelentkezőket.

A vezetőség
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Őszi nagytakarítás – Figyelem!
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által frissített legújabb lista szerint november

20–23. között a következő utcákból szállítják el a szemetet: 
– november 20.: 1918. December 1. út, Tisztás-Plaiului, Ferdinánd király, Erzsébet királyné, Jeddi,

Szent István, Szent János, Ágacska, Rügy, Negoiu, Erdőalja, Diamant park, Merész, Áldás, Haladás,
Munka, Jövő, Testvériség, Harmónia, Dicsőség, Tulipán, Barátság

– november 21.: I. Vescan, V. Săbădeanu, Éden, Csángó, Alsóforduló, Lóhere, Lucerna, Len, Gör-
gényi, Kis-Remeteszeg, Remeteszeg-Bese

– november 22.: Predeal, Hidegvölgy, Segesvári út (legelő és erdőszél), Belvedere negyed, Kishegy-
szőlő, A. Hidoş,  Májusegyszőlő, Bodonhegyszőlő.

– november 23.: Maros-part (az új gát és a Sörpatika között), a turbinaárok partja (a Rovinari utca
és az Alsógát utcai kijárat közötti szakasz).

Az ingatlantulajdonosokat, tulajdonosi társulásokat felkérjük, hogy időben takarítsák ki a háztáji
gazdaságokat, udvarokat, a tömbházak körüli területet és a zöldövezetet. 

• A hulladékot a járdaszélre, a szállítójárművekkel könnyen megközelíthető helyre kell kitenni egy
nappal a meghirdetett időpont előtt.

• A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felkéri azokat, akik most metszik a fákat, hogy az ágakat
külön csomóba rakják, másként ezeket nem viszik el a helyszínről. 

• A szemetet a meghirdetett napon szállítják el a polgármesteri hivatal illetékesei.
• Az utólag kihelyezett hulladék elszállítását a Salubriservtől külön kell igényelni, és ezért a tulaj-

donosi társulásnak díjat számolnak fel.
• Bontásból származó, illetve építkezési törmeléket (tégla, beton) ne helyezzenek ki, mert ezt nem

szállítják el. Az illyen hulladékot csak magán- vagy jogi személy által leadott rendelésre szállítja el a
Salubriserv Rt. 

A program az időjárás, illetve objektív okok függvényében módosulhat. Ez esetben újraközöljük
az időpontot. 

Moldovan Florian mérnök, 
a Közterület-kezelő Igazgatóság igazgatója

Marosvásárhely municípium 
mint „A Segesvári út  meghosszabbítása – összekötő út a Bodoni utca és az autópálya között”
elnevezésű projekt birtokosa 

értesíti az érdekelteket, 
hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a projektet  környezetvédelmi hatástanulmány
és felmérés nélkül a kivitelezhetőségi szakaszba sorolta. 

A Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség határozatát és az azt alátámasztó indoklást a Hídvég
utca 10. szám alatti székhelyen lehet tanulmányozni és ugyanitt nyújtanak felvilágosítást hétfőn 9–
15, keddtől péntekig 9–12 óra között, valamint  a  honlapon. 

Az észrevételeket/ellenvetéseket a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Hídvég utca 10.
szám alatti székhelyén lehet benyújtani a közléstől számított 5 napon belül.

Racz Lucian mérnök, ügyvezető igazgató

Marosvásárhely municípium 
versenyvizsgát szervez megüresedett állások betöltésére a Bölcsődeigazgatóságra
Az állásokat olyan jelentkezők tölthetik be, akik  eleget tesznek a  2011. évi, utólagosan

módosított és  kiegészített 286-os kormányhatározattal elfogadott keretszabályzat 3-as cik-
kelyében előírtaknak. 

• öt csecsemőgondozó
Sajátos feltételek:
– középfokú végzettség (pedagógiai líceum, csecsemőgondozás vagy nevelő szakirány, vagy csecse-

mőgondozói attesztát)
– vagy felsőfokú végzettség – pszichológia szak, pedagógia modul
• egy gondozó
Sajátos feltétel:
– középfokú vagy általános iskolai végzettség
A versenyvizsgát  a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám alatti, illetve a Bölcsődeigazgatóság

Munka utca 14. szám alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2017. december 6-án 12 óra – a dossziék benyújtásának határideje
– 2017. december 13-án 10 óra – írásbeli/gyakorlati vizsga.
– 2017. december 19-én 10 óra – állásinterjú.
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája  a   weboldalon tanulmányozható. 
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán vagy a székhelyen:

Győzelem tér 3. szám, 87-es iroda.
Dr. Dorin Florea polgármester

Gyermekeink egészsége mindennél fontosabb!
25% kedvezmény a DORA MEDICALSNÁL

a 2017.11.01. – 12.31. periódusban a 
gyermekeknek ajánlott analíziscsomag 

igénybevétele esetén!
10 laborvizsgálat: teljes vérkép, perifériás kenet, kalcium-, GOT-,
GPT-, vércukorszint, szérumvasszint, vizeletvizsgálat, kopropara-
zitológia, ASLO

DORA MEDICALS
Marosvásárhely: 0265/212-971/972, 0733-553-970
Régen: 0265/512-095, 0733-553-971
Nyárádszereda: 0265/576-514, 0733-553-973


