
November 21-én, szerdán a képviselőházban sikerült elfo-
gadtatni a vadásztörvényt módosító javaslatot, amelynek
alapján vadkárok esetén rövidebb határidőn belül téríthetik
meg a károk értékét, és személyi sérülés vagy halál esetén
az állam megtéríti a kórházi költségeket, illetve életjáradé-
kot fizet a családnak. A törvénymódosításról Korodi Attila, az
RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője, korábbi környe-
zetvédelmi miniszter számolt be. 

– Mint ismeretes, több ideje húzódik a vadkárok megtérítése körüli
vita. A helyzet rendezése mind égetőbbé válik, ugyanis az utóbbi időben
megszaporodtak a medvetámadások, ugyanakkor ősszel számtalan vad-
kárról jött jelentés, amelyeknek az értékét nem térítették meg. Ami a
medvék által okozott kárt illeti, ismeretes, hogy a környezetvédelmi mi-
nisztérium kötelezően ki kell adja a medvepopulációra a korrekciós kvó-
tákat. Mindezt eddig nem tették még meg, mert folyamatban van egy
erre vonatkozó szakmai tanulmány elkészítése, és ennek alapján 

Korszerűsödő ok-
tatási intézmények 
Múlt héten adta át a kivitelező cég a
búzásbesenyői új óvodaépületet az
önkormányzatnak. A vidékfejlesztési
beruházásokat támogató (AFIR) or-
szágos pályázaton 500.000 eurót
nyert a kivitelezésre a polgármesteri
hivatal. 
____________2.
Pergő ütem, 
fontos ügyek
A legfontosabb napirendi pont a me-
gyei költségvetés módosítása volt,
ebben ismét a Maros Megyei Szociális
Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgató-
ság költségvetésének kiigazítására
szánt összeg volt a legszámottevőbb. 
____________4.
Malajziában 
bizonyították 
felkészültségüket 
Miután megnyerték a kolozsvári orvosi
egyetem által Romániában első alka-
lommal megszervezett országos élet-
tani versenyt, a malajziai döntőn a 440
diákból álló 104 csapat közül a hete-
dikhelyen végeztek. 
____________15.

Megreformált adóreform
Elvileg idén kellett volna befejezni egy, az adóhatóság

digitalizálását célzó ötéves projektet, amelyre az akkori
szociálliberális kormány több mint 90 millió dolláros hi-
telt kapott a Világbanktól. Az adóhivatalok minap beje-
lentett átszervezésével ennek a tervnek az első
megvalósított lépését is felszámolták. A jelenlegi pénz-
ügyminiszter idei nyári nyilatkozata szerint a reform foly-
tatódik, csak a befejezés határidejét tolták ki. Ilyen hírek
olvastán szoktak az adócsalók pezsgőt bontani.

Az adóhivatal digitalizálási projektje idén két dolog
kapcsán kapott egyáltalán médiafigyelmet. Márciusban
egy világbanki küldöttség tárgyalt a kormánnyal ez
ügyben arról, hogy a programot akarják-e egyáltalán
folytatni, mivel a tavaszig alig történt előrelépés, és a hi-
telkeretnek a harmadát sem használták fel. Akkor nem
volt különösebb felhajtás az ügy kapcsán, viszont amikor
a nyáron egy hétre összeomlott az adóhatóság számító-
gépes rendszere, az már téma lett gyakorlatilag a teljes
médiában. Nem véletlenül, hiszen egy papíron modern in-
tézményrendszerrel bíró európai államban élünk, amely-
nek az illetékesei elég gyakran szokták az orrunk alá
dörgölni, hogy izzadásig dolgoznak a jólétünkért, bele-
értve ebbe a digitalizáció vívmányainak honi elterjeszté-
sét is.

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Törvénymódosítás a vadkárok hatékonyabb megtérítéséért

Az állam felelősséget vállal
Tisztelt 

előfizetők!
Felhívjuk figyelmüket,

hogy a hó végi 
munkaszüneti nap miatt 

legkésőbb november 27-éig,
keddig szíveskedjenek 
megújítani Népújság-

előfizetésüket.
Érdeklődni 

a szerkesztőségben, 
telefon: 0742-828-647. 

Köszönjük megértésüket!
Népújság



Közvita a repülőtéren 
November 27-én 12 órától a Marosvásárhelyi Transilvania

Repülőtéren közvitát szerveznek a repülőtéri zajszint felmé-
rése és a hatások orvoslása érdekében. Erre az akcióra a 2005.

évi 3215-ös számú kormányhatározat 4. cikkelye 12. bekez-
dése értelmében kerül sor. A nyilvános eseményre meghívják
mindazokat a jogi személyeket is, amelyek közvetlenül vagy
közvetetten érdekeltek a repülőtéri zajszint csökkentésében –
tájékoztatott Peti András, a repülőtér igazgatója. 

Fogadják az igényléseket 
A marosvásárhelyi tanács szeptember 20-án a 267-es helyi

határozatával hetente kétszeri, személyenként napi 17 lejes
étkezési támogatást hagyott jóvá azoknak a nyugdíjasoknak,
akiknek családtagonkénti havi nettó jövedelmük nem haladja
meg az 1500 lejt. Az érintettek november 21-étől, szerdától

a Mihai Eminescu Kulturális Központban nyújthatják be
igénylésüket munkanapokon hétfőtől péntekig 9 és 12 óra
között a személyazonossági igazolvány és 2018. október 1-
jénél nem régebbi nyugdíjszelvény kíséretében. Részletesebb
tájékoztatást munkanapokon 9 és 13 óra között a 0365-430-
859-es telefonszámon lehet kérni a polgármesteri hivatal szo-
ciális osztályán – tájékoztatott a hivatal. 

Múlt héten adta át a kivitelező cég a búzásbese-
nyői új óvodaépületet az önkormányzatnak. A vi-
dékfejlesztési beruházásokat támogató (AFIR)
országos pályázaton 500.000 eurót nyert a kivi-
telezésre a polgármesteri hivatal. 

Hamarosan megérkeznek a szintén e pályázati pénzből
megvásárolt bútorok is, tavasszal pedig korszerű didaktikai
felszereléssel látják el a termeket, és elrendezik az udvart
is, ahova játszótéri bútorzat kerül. Az épületben hat osztály-
terem, egy díszterem, a földszinten és az emeleten egy-egy
konyha és étterem kapott helyet. Az
óvoda eddig a búzásbesenyői álta-
lános iskola udvarán, külön épület-
ben működött, és már nem felelt
meg a korszerű követelményeknek.
Ezt az épületet is átalakítják majd,
saját költségvetésből. Itt könyvtár
és informatikai központ fog mű-
ködni. A nagy többségében magya-
rok által lakott faluban jelenleg
mintegy 50 óvodáskorú gyerek
van. Valószínű, hogy az új óvoda
napközis programmal fog mű-
ködni. 

Ezenkívül uniós pályázatot nyúj-
tott be az önkormányzat a község-
ben levő összes iskola
korszerűsítésére, bővítésére. A ter-
vek szerint 1,8 millió euró a beru-
házás értéke. Azonkívül, hogy az
épületeket rendbe teszik, minden is-

kola udvarán műfüves sportpálya lesz, a községközpontban
megépülhet egy sportterem és minden oktatási intézményt
elláthatnak modern felszereléssel. Néhány napja jött a jó
hír, hogy a pályázatot pozitívan bírálták el, így hamarosan
kiírják a versenytárgyalást a kivitelezők kiválasztására. A
terv összegének alig 2%-át kell biztosítsa a polgármesteri
hivatal. Ezenkívül a romániai oktatási minisztérium támo-
gatásával a LEADER kistérségi csoporton keresztül új óvo-
dát építenek Kerelőn, ahol közel 60 óvodáskorú gyerek van.
Itt is tavasszal írhatják ki a közbeszerzési eljárást. (vajda)

Hálaadó nap Magyarózdon 
A Református Mentő Misszió és az ernyője alatt működő
Bonus Pastor Alapítvány 25 éve nyújt segítséget az alko-
hol-, drog-, szerencsejáték- és más függőségben szenve-
dőknek és hozzátartozóiknak. Ez idő alatt több mint 70
rövid terápiás programot, sok ezer ambuláns terápiás alkal-
mat tartottak, közel 500-an fordultak meg a magyarózdi te-
rápiás otthonban, több ezer gyerek és tizenéves vett részt
iskolai prevenciós programokon. A szolgálat 25 éve és a te-
rápiás otthon felújítása alkalmából november 24-én 10 órá-
tól hálaadó napot tartanak. A rendezvényt a magyarózdi
református templomban és a terápiás otthonban tartják. 

Jubileumi Titán-koncert 
Szászrégenben
December 18-án este 7 órától a szászrégeni Eugen Nico-
ară művelődési ház nagytermében kerül sor a Titán együt-
tes karácsonyi koncertjére. A 15. születésnapját ünneplő
együttes vendégei Kapalács József, Szabó Gyula Győző

és Márton Fruzsina. Belépőt a művelődési ház jegypénz-
táránál lehet vásárolni munkanapokon 9–17 óra között.
Helyet elővételben a 0741-024-882 és a 0757-109-450 te-
lefonszámon is foglalhatnak. Egy jegy ára 25 lej.

Hit és Fény-találkozó
November 24-én 15 órától találkozót tart a marosszent-
györgyi római katolikus plébánia tanácstermében a maros-
vásárhelyi, nagyernyei és marosszentgyörgyi Hit és Fény
közösség. A találkozó témája a segítségnyújtás.
Krisztus király ünnepe
November 25-én, Krisztus király vasárnapján a 10 órakor
kezdődő szentmisén a Soli Deo Gloria vegyes kar énekel
a marosszentgyörgyi katolikus templomban.

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor
17 órától kisiskolások, 18 órától óvodások számára. Mu-
zsikál Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín: Stu-
dium-Prospero Kulturális Központ, Marosvásárhely,
Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.

Tíz hónap alatt 7207 személyt 
alkalmaztak

Az idei első tíz hónapban a Maros Megyei Munkaközvetítő
Hivatal révén 7207 személyt alkalmaztak, ebből 3613 nő.
A munkavállalók életkorát tekintve 2106-an 45 év fölöttiek,
1639-en 35 és 45 év közöttiek, 1448-an 25 és 35 év kö-
zöttiek, míg 2014-en 25 év alattiak. A frissen alkalmazottak
közül 2468-an középiskolai, 1485-en elemi iskolai végzett-
ségűek, a szakiskolai és általános iskolai végzettségűek
száma azonos, 1200 körüli. Posztliceális és felsőfokú vég-
zettséggel közel 800-an találtak így állást. A munkaközve-
títő hivatal szerint közel 6500 személy azon kategóriához
tartozik, amelyet nagyon nehéz elhelyezni a munkaerőpi-
acon. 

Keresztnevek és népszokások 
A Női Akadémia szervezésében november 23-án, ma
17.30 órakor a marosvásárhelyi, Forradalom utca 1. szám
alatti Köpeczi–Teleki-ház előadótermében Keresztnevek
és népszokások címmel tart előadást Balizs Enikő taní-
tónő. Az előadást beszélgetés követi. A belépés ingyenes,
a szervezők további rendezvények szervezése érdekében
adományt elfogadnak. 

Beszélgetés az okostelefon haszná-
latáról 

November 27-én 18 órától a marosvásárhelyi Philothea
Klubban Bartha Éva klinikai pszichológus az okostelefon
használatáról beszél. Téma a telefon állandó használata,
a selfie, a függőség, a digitális zaklatás, a szülőket meg-
haladó gyerekek, az érzelmi lemaradás, a kütyüzési sza-
bályok… Az előadás címe: Okosan vagy oktalanul?

Két gyalogost gázoltak el
November 21-én 17 óra után Erdőlibánfalván egy 29 éves
libánfalvi gépkocsivezető Szászrégen fele tartva túl közel
hajtott az út széléhez, s elütött egy 65 éves gyalogost, aki
szabályosan haladt az út mentén. A gyalogos életét vesz-
tette. Balavásáron, ugyancsak szerdán, egy Vrancea
megye gépkocsivezető elütött egy 63 éves csíkszeredai
nőt, aki szabálytalanul kelt át az úttesten. Súlyos baleset
történt Marosvásárhelyen is, a Bőség utcában, ahol egy
33 éves nyárádszeredai illetőségű gépkocsivezető nem
adott előnyt, és elütött egy szabályosan közlekedő 68 éves
férfit, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Mindhárom eset-
ben a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma KELEMEN, 
KLEMENTINA, 
holnap EMMA napja.
EMMA: a német Ermából ala-
kult, amely valójában több Erm-
és Irm- kezdetű név becézése volt.
Jelentése: vagy egy germán nép-
törzshöz tartozást jelöl, vagy
Irmin germán istenség, a világfa
nevét őrzi.

23., péntek
A Nap kel 

7 óra 34 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 41 perckor. 
Az év 327. napja, 
hátravan 38 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. november 22.

1 EUR 4,6553

1 USD 4,0773

100 HUF 1,4481

1 g ARANY 161,0052

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások

Hőmérséklet:
max. 70C
min. -30C

Megyei hírek

Fotó: Vajda György

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Korszerűsödő oktatási intézmények Kerelőszentpálon

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

6, 15, 45, 32, 41  +  16 NOROC PLUS:  098119

3, 5, 38, 19, 4, 2 SUPER NOROC: 471561

20, 15, 18, 7, 28, 23 NOROC: 2687415

RENDEZVÉNYEK

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. ligás bajnokság V. csoportjának

14. fordulójában ma 14 órától: Szászrégeni Avântul –
Medgyesi Gaz Metan II; szombaton 14 órától: Marosvá-
sárhelyi MSE – Radnóti SK (Trans-Sil stadion).

A 4. liga elitcsoportjának 13. fordulójában szombaton
11 órai kezdettel játszanak, a következő program szerint:
Segesvár – Ákosfalva, Dános – Kutyfalva, Marosludas –
Marosszentkirály-Náznánfalva, Nyárádtői Viitorul – Nyá-
rádtői Unirea (Dózsa Györgyben), Nagysármás – Szováta,
Marosvásárhelyi Atletic – Marosoroszfalu (meggyesfalvi
pálya), Nyárádszereda – Marosvásárhelyi CSM.

A 2. ligás futsalbajnokság 8. fordulójában: Gyergyóre-
metei Kereszthegy – Marosvásárhelyi CSM.

KÉZILABDA. A férfi A osztály D csoportjának 9. for-
dulójában, szombaton 18 órától: Székelyudvarhelyi
Szejke – Segesvári HCM.

RÖPLABDA. A női A2 osztályú bajnokság 8. fordu-
lójában, szombaton 12 órától, a Pongrácz Antal csarnok-
ban: Marosvásárhelyi CSM – SCM U Craiova.

A labdarúgó 1. liga 
16. fordulójának televíziós 

közvetítési rendje
November 23., péntek:
* 20.30 óra: Bukaresti Dinamo – Medgyesi Gaz Metan
November 24., szombat:
* 16.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Gyurgyevói

Astra
* 18.30 óra: Concordia Chiajna – Kolozsvári CFR
November 25., vasárnap:
* 13.30 óra: Dunărea Călăraşi – Nagyszebeni Hermann-

stadt
* 17.30 óra: FC Voluntari – Konstancai Viitorul
* 20.30 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Bukaresti

FCSB
November 26., hétfő:
* 20.30 óra: FC Botoşani – CSU Craiova
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Te-

lekom Sport és a Look Sport/Plus.
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Jogerős elutasító ítélet született
a Mikó-ügyben

A legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen elutasí-
totta a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ál-
lamosított épületeinek a visszaszolgáltatását –
közölte az MTI-vel az intézmény szóvivője. A bírói
testület háromszori halasztás után hozott döntést a
restitúció elutasításáról. Az ítélet kivonatában az
szerepel, hogy a fellebbezést a legfelsőbb bíróság
megalapozatlannak találta. (MTI)

Lemondott 
a szállításügyi miniszter

Csütörtökön benyújtotta lemondását Lucian Şova
szállításügyi miniszter. Şova eltávolítását a tárca él-
éről korábban nem volt hajlandó aláírni Klaus Iohan-
nis államfő, ezért a PSD végrehajtó bizottsága
szerda este lemondásra szólította fel a minisztert. A
Mediafax értesülései szerint a Szociáldemokrata
Párt Mircea Drăghici PSD-s politikust javasolja Şova
helyére. A PSD kedden még a Dragnea bizalmasá-
nak számító Lia Olguţa Vasilescu egykori munkaügyi
minisztert javasolta a tárca élére, de az ő kinevezé-
sét Iohannis nem volt hajlandó aláírni. Sajtóértesü-
lések szerint Vasilescut a fejlesztési minisztérium
élére szánják, mivel a párt végrehajtó bizottsága
Paul Stănescu fejlesztési miniszter lemondását is
kérte, akinek a leváltását szintén nem akarta koráb-
ban aláírni az elnök. (Mediafax)

Harmadnyival nőtt a romániai
autógyártás

Az első tíz hónapban 32 százalékkal nőtt Romániá-
ban a járműgyártás teljesítménye. Az autógyártók és
-importőrök egyesületének (APIA) adatai szerint a
Ford Románia 119 042 járművet gyártott az első tíz
hónapban, ami majdnem a háromszorosa a tavalyi
41 022 járműnek. A Ford látványos növekedése
azzal magyarázható, hogy az amerikai vállalat tavaly
ősszel kezdte el gyártani a craiovai üzemében az
Ecosport hobbiterepjárót, amely sokkal népszerűbb
a korábban gyártott B-Max modellnél. Ennek kö-
szönhetően a Ford Románia megháromszorozta ro-
mániai kivitelét. A romániai autógyártók
egyesületének (ACAROM) adatai szerint a francia
Renault tulajdonában levő Dacia 7,7 százalékkal
több, 280 973 járművet gyártott a tavalyi 260 698
darab után. (MTI)

Hitelcsalókra csaptak le
A Vâlcea megyei rendőrség csütörtöki közleménye
szerint szervezett bűnözés elleni rendőrök a Szerve-
zettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT)
ügyészeivel közösen összesen 51 helyszínen hajtot-
tak végre házkutatást Vâlcea, Maros, Bákó, Argeş,
Olt, Ilfov, Giurgiu és Suceava megyében, valamint Bu-
karestben számítógépes bűncselekmények elköveté-
sével és pénzmosással gyanúsított személyeknél. „A
gyanúsítottak a gyanú szerint 2017 májusa és 2018
novembere között öt szervezett bűnözői csoportot
hoztak létre, amelyek különböző európai országokból
származó hamis személyi iratokat szereztek be. Ezt
követően Olaszországban, Spanyolországban és
más országokban a hamis iratokat felhasználva –
ezek más személyek valós vagy hamis adatait és az
elkövetők fényképeit tartalmazták – több bankban is
hitelt vettek fel. A bűncselekmény során 3 millió eurós
kár keletkezett, a sértett személyek száma 500” – áll
a közleményben. (Mediafax)

Nos, mint akkor kiderült, az említett világbanki hitel-
keretből több mint húszmillió dollárt költöttek el tanul-
mányokra, azon felül, hogy a projekt első lépéseként
létrehozták a regionális adóhivatalokat még 2013-ban.
De lényeges számítógépes fejlesztésekre ebből a pénz-
ből nem jutott, sőt, egyes szakértők szerint a hatóság je-
lenlegi számítógépes rendszerének karbantartására sem
fordítanak elég figyelmet és pénzt. Ezért szuperál az
egész rendszer valahol a kőkorszaki szakik színvonalán,
amit bárki könnyedén tapasztalhat, akit itteni ügyinté-
zésre kárhoztatott a sors. De sebaj, a mostani kormány-
átszervezéskor sem leváltott és nem a hatékony
munkába beleőszült pénzügyminiszter kijelentette, hogy
2020-ra az adóhatóság digitalizálását befejezik. Hogy
ezalatt azt értette-e, hogy visszatérnek a kézi számoló-
gép, a papír és golyóstoll használatához az intézmény-
ben, azt nem részletezte, de a tendencia erre mutat.

A minapi hivatali átszervezés kapcsán ügyeletes mu-
musként elővett technokrata kormány ugyanúgy vétkes
az utóbbi fél évtized alatt hivatalban megfordult összes
kabinettel együtt amiatt, hogy ezt a fejlesztést elpuskáz-
ták. Ez nem véletlen, mert egy technikai szempontból
krónikusan alulfejlesztett adóhatóság mellett egyesek-
nek könnyebb csalni, ketteseket majd úgyis a parlament
vagy az igazságszolgáltató rendszer fog tisztára mosni.
Hogy közben az állam már lassan annyi adóbevételt
sem tud beszedni, amennyi az állami fizetéseket és nyug-
díjakat fedezné, az – úgy tűnik – egyelőre senkit sem
zavar. Amíg be nem üt egy krízis.

Megreformált adóreform
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Nem tartja tiszteletben a hatályos jogszabályokat
az igazságügyi miniszter jelentése a legfőbb ügyész
menedzseri tevékenységéről – derül ki a Legfelsőbb
Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részle-
gének indoklásából, amellyel az Augustin Lazăr leg-
főbb ügyész menesztésére vonatkozó
igazságügy-miniszteri kérelem elutasítását tá-
masztja alá.

A CSM ügyészi részlege november 19-én negatívan véle-
ményezte az Augustin Lazăr legfőbb ügyész leváltására vo-
natkozó igazságügy-miniszteri javaslatot. Csütörtökön
közzétett indoklásában a CSM azt írja: a tárcavezető jelentése,
amelynek alapján a legfőbb ügyész leváltását kéri, nem tartja
tiszteletben sem a hatályos jogszabályokat, sem a nemzetközi
standardokat, és ellentmond mind a nemzetközi, mind az al-
kotmánybíróság által megszabott joggyakorlatnak.

Az indoklásban egy alkotmánybírósági határozatra hivat-
koznak, amely leszögezi, hogy az ügyészek az igazságszol-
gáltatói hatalom részei, és tevékenységük során egyenlő
távolságot kell biztosítani számukra a törvényhozói, illetve a
végrehajtó hatalomtól. Ugyanakkor az alkotmány értelmében
az ügyészek az igazságügyi miniszter alárendeltségében, de
nem ellenőrzése alatt fejtik ki tevékenységüket, a kontroll
egyetlen elfogadott formája a hierarchikus viszonyokból ered-
het. A CSM leszögezi: mivel az igazságügyi miniszter és a
legfőbb ügyészség ügyészei között nincs hierarchikus aláren-
deltségi viszony, az igazságügyi miniszter és az ügyészek
közti együttműködés pedig intézményközi és nem intézmé-

nyen belüli, az ügyészek tevékenységét csak olyan személy
végezheti el, akinek ugyanaz a tevékenységi területe. Az
ügyészek tevékenysége ugyanis független az igazságügyi mi-
nisztérium mint intézmény, illetve a tárcavezető tevékenysé-
gétől – szögezi le az indoklás.

A CSM november 19-én közölte, hogy elutasító álláspontra
helyezkedett az igazságügyi miniszter azon indítványával
szemben, hogy mozdítsák el tisztségéből a legfőbb ügyészség
vezetőjét, Augustin Lazărt. A CSM véleménye konzultatív jel-
legű a kérdésben.

A tárcavezető, Tudorel Toader október 24-én jelentette be,
hogy kezdeményezi Augustin Lazăr legfőbb ügyész tisztség-
ből való elmozdítását. A miniszter 63 oldalas jelentést készí-
tett a legfőbb ügyész tevékenységének átvilágítása nyomán.
Az öt fejezetre tagolt dokumentum húsz pontban foglalja
össze azokat az érveket, amelyek alapján Augustin Lazăr me-
nesztését kéri.

Az igazságügyi miniszter szerint a jelentésben felsorolt té-
nyek „nem tolerálhatók” egy jogállamban, és azt bizonyítják,
hogy Lazăr tevékenysége „szembemegy az alkotmány és a
törvények szabta kötelezettségekkel”. Tevékenységével, ma-
gatartásával és nyilatkozataival Augustin Lazăr eltérítette a
főügyészséget az alaptörvényben rögzített feladatától – tette
hozzá akkor Tudorel Toader.

A törvény értelmében a legfőbb ügyész leváltását az igaz-
ságügyi miniszter kérheti, és a CSM ügyészi részlege konzul-
tatív jellegű véleményt fogalmaz meg a kérésről. A döntést az
államfő hozza. (Agerpres)

A CSM szerint Toader jelentése a legfőbb ügyész 
tevékenységéről nem tartja tiszteletben 

a hatályos jogszabályokat

Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke szerda este Ilan Laufernek az előző este a
pártszékházban megtartott sajtótájékoztatója kap-
csán úgy nyilatkozott, nem tudott róla, és a politi-
kus kijelentései nem képviselik a PSD álláspontját.

„Olyan nyilatkozatok ezek, amelyektől elhatárolódom. Úgy
gondolom, túl szárnyalóak, nem tudom, megtaláltam-e a meg-
felelő megfogalmazást, de nem olyan nyilatkozatok, amelye-
ket a PSD felvállal” – fogalmazott a nagyobbik kormánypárt
elnöke. Arra a kérdésre, hogy ilyen körülmények között ho-
gyan tarthatott Laufer sajtótájékoztatót a PSD központi szék-
házában, Dragnea azt mondta, hogy nem tudott erről.

„Nekünk volt egy egyeztetésünk az országos állandó bizott-
ságban, amelyen szó esett annak a lehetőségéről, hogy Ilan ki-
adjon egy sajtónyilatkozatot, amihez nem kell valakinek a
jóváhagyása. Nem tudtam róla. (…) Beszéltem a főtitkárral,
én nem engedek be senkit a sajtótájékoztató-terembe azelőtt,
hogy erről döntés született volna” – szögezte le Dragnea.

Hozzátette: Ilan Laufer „nem bűnöző”, hanem egy jól fel-
készült ember, akinek bizonyos nyilatkozatai „nem képviselik
a PSD álláspontját”.

Klaus Iohannis államfő kedden bejelentette, hogy nem ne-
vezi ki Lia Olguţa Vasilescut a közlekedésügyi, Ilan Laufert
pedig a fejlesztési minisztérium élére. Ugyan a PSD hétfői or-
szágos végrehajtó bizottsági ülésén úgy határozott, hogy visz-
szahívja a fejlesztési miniszteri tisztségből Paul Stănescut,
Iohannis nem írta alá az erről szóló rendeletet.

Ilan Laufer kedd este, a PSD székházában megtartott saj-
tótájékoztatóján antiszemitizmusnak nevezte azt, hogy Klaus
Iohannis nem fogadta el jelölését a fejlesztési miniszteri tiszt-

ségbe, és jelezte egyúttal, hogy a történtek miatt panaszt tesz
az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD).

Klaus Iohannis államfő szerdán reagált Ilan Laufer szoci-
áldemokrata párti (PSD) politikusnak az őt antiszemitizmussal
vádoló szavaira. Leszögezte: Laufer megbukott az érettségi
vizsgán, és inkább a PSD-s mérgező propaganda szóvivőjének
szerepét játssza.
A Romániai Zsidó Közösségek Szövetsége elutasítja 
a Iohannis elleni antiszemitizmus vádat

Tiltakozását fejezte ki csütörtökön a Romániai Zsidó Kö-
zösségek Szövetsége is Ilan Laufer keddi nyilatkozatával
szemben.

A szövetség közleményében leszögezi, „határozottan eluta-
sítja az államfőt ért antiszemitizmus vádat”, Románia elnöke
ugyanis az évek során bebizonyította, hogy mély átérzéssel
viszonyul a holokauszthoz és a tragédia túlélőinek szenvedé-
séhez, ugyanakkor folyamatosan harcol az antiszemitizmus
ellen, illetve azért, hogy elismerjék a zsidó közösségek hoz-
zájárulását a modern Románia létrehozásához és fejlődéséhez.
„A legutóbbi példa erre a hozzáállásra, hogy október 9-én, a
holokauszt romániai emléknapján az államfő kitüntetésben ré-
szesített több mint 40 túlélőt” – fogalmaz a közlemény.

Ennek aláírói hozzáteszik még, Klaus Iohannisnak az anti-
szemitizmus elleni harc terén kivívott érdemeit olyan nagy és
fontos zsidószervezetek is elismerték, mint az American Je-
wish Committee, amely 2017-ben kitüntette a román elnököt.

A Romániai Zsidó Közösségek Szövetsége ugyanakkor
közleményében felhívja a figyelmet, hogy a holokausztot, il-
letve e tragédia áldozatainak emlékét „nem lehet és nem sza-
bad eszközként felhasználni politikai konfliktusokban”.
(hírösszefoglaló)

Dragnea: Laufer kijelentései nem képviselik 
a PSD álláspontját

Mint korábban jeleztük, a Marosvásárhelyi Transil-
vania repülőtér és a Tarom légitársaság megállapo-
dása értelmében Tarom-járat indul
Marosvásárhely–Bukarest között. November 22-én
22.30 órára – lapzárta utánra – jelezték az első
Tarom-gép Marosvásárhelyre érkezését, amely je-
lentős pillanat, hiszen többéves szünet után a ma-
rosvásárhelyieknek ismét lehetőségük adódik légi
úton a fővárosba jutni. 

Peti András, a repülőtér igazgatója meghívta az eseményre
a sajtó képviselőit is, hiszen a repülőgép leszállását ünnepé-
lyesen kívánták fémjelezni: mégpedig vízsugaras köszöntéssel. 

A járatok a meghirdetett időpontok szerint közlekednek:
Bukarestből, pontosabban az otopeni-i Henri Coandă repülő-
térről minden csütörtökön és vasárnap 21.20 órakor indulnak
és 22.30 órakor érkeznek Marosvásárhelyre.

A Marosvásárhely–Bukarest útvonalon pénteken és hétfőn
lesznek járatok, a gépek hajnalban, 5.40 órakor szállnak fel,
6.50 órakor érkeznek Bukarestbe. 

Az ünnepekre való tekintettel a járatokat december 23. és
január 6. között felfüggesztik. A járatok meghirdetett menet-
rendje 2019. március 28-ig érvényes.

A beiktatott járat egyik előnye, hogy az utasok gyorsan, ké-
nyelmesen érnek célba. A másik, hogy a bukaresti Henri 
Coandă Nemzetközi Repülőtér jelentős csomópont, az új járat
más célállomások elérését megkönnyíti.

Az útvonalon ATR 42-es típusú, 48 férőhelyes repülőgépe-
ket fognak üzemeltetni, sebességük 550 km/óra. 

Az új menetrend szerinti járat beiktatásával Bukarest lesz
az ötödik célállomás, amely a marosvásárhelyi repülőtérről
elérhető. Jelenleg budapesti, dortmundi, londoni és memmin-
geni járatokat üzemeltet a WizzAir légitársaság. (mezey)

Tarom-járat Bukarest–Marosvásárhely között



A Maros Megyei Tanács soros
ülését tartotta tegnap, ame-
lyet 18 napirendi ponttal hir-
dettek meg. Miután volt egy
sürgősségileg felterjesztett, a
dicsőszentmártoni kórház
egyes helyiségeinek bérbea-
dási feltételeiről szóló határo-
zattervezet, egy pontot, a
11-est törölték, de számbeli-
leg ugyanannyi határozatter-
vezet esetében kellett
meghozni a döntést. 

Újabb 4,4 millió lej a szociális 
igazgatóságnak

A legjelentősebb határozatokról
Péter Ferenc, a tanács elnöke tájé-
koztatta a sajtót. A legfontosabb na-
pirendi pont a megyei költségvetés
módosítása volt, ebben ismét a
Maros Megyei Szociális Ellátási és
Gyermekvédelmi Igazgatóság költ-
ségvetésének kiigazítására szánt
összeg volt a legszámottevőbb. 

– Az igazgatóságnak 4,4 millió
lejt utalunk át, ezt az összeget az or-
szágos költségvetés-kiigazítás foly-
tán kapta meg a megyei tanács.
Ebből fedezik – részben – a fenntar-
tási költségeket, ez az összeg vi-
szont nem elegendő év végéig az
intézménynek, és reménykedünk,
hogy december első felében még
lesz egy költségvetés-kiigazítás, s
ez majd fedezi a kiadásokat. Ha
nem lesz költségvetés-kiigazítás,
akkor a saját költségvetésünkből
kell biztosítsuk az összegeket – fo-
galmazott a tanácselnök.
November 27-től várják a hulladék-
begyűjtő cégek ajánlatait

A hulladékgazdálkodás ügyében
két tanácsi határozattervezet is sze-
repelt napirenden, ami előrelépést
jelent az integrált hulladékgazdál-
kodás beindításához. 

– Az integrált hulladékgazdálko-
dási projekt keretében megkötöt-
tünk két szerződést mind a
maroskeresztúri válogató állomás,
mind pedig a szentpáli a biomecha-
nikai állomás működtetésére. Mind-
két esetben meghosszabbítottuk az
üzembe helyezés időszakát mindad-
dig, míg a teljes rendszer be nem
indul. Most a hulladékbegyűjtésre
kiírt versenytárgyalás eredményét
várjuk. Az ajánlatokat november
27-én kell benyújtani. Reméljük,
hogy december közepére befejez-
zük a versenytárgyalást, ami azt je-
lenti, hogy jövő év elején teljes
gőzzel indulhat az integrált hulla-
dékgazdálkodás – fogalmazott
Péter Ferenc.

A projekt beindítása minden bi-
zonnyal attól függ, hogy a cégek ár
és formai szempontból is megfelelő
ajánlatokat nyújtanak-e be.

A tanácselnök reményét fejezte
ki, hogy a rendszer december 31-ig
beindul, ellenkező esetben ennek 55
millió eurós költségét vissza kell té-
ríteni. 
Végleges jelentés született – 
300 ezer lejes kárt kell behajtani

A repülőtér ügyével kapcsolatos
– bizonyos károk behajtása érdeké-
ben meghozandó intézkedésekről
szóló – határozattervezet lekerült a
napirendről. A tanácselnök el-
mondta, hogy ezt decemberben fog-
ják újratárgyalni. 

A tanács október közepén meg-
kapta a 2015. évi repülőtéri ellenőr-
zés végleges jelentését. A
számvevőszék felkérte a megyei ta-
nácsot, hogy tegyék meg a szüksé-
ges lépéseket annak érdekében,
hogy a törvénytelenül elköltöttnek
nyilvánított összegeket behajtsák.
Ahhoz, hogy ezt a procedúrát elin-
dítsák, az önkormányzat jóváha-
gyása szükséges. 

– Mivel sok olyan elem volt, amit
nem tudtak tisztázni a tanácsos kol-
légák, kérték, hogy a határozatter-
vezetet a december 17-i
tanácsülésre halasszuk. A döntést
azonban meg kell hozni. Amikor a
számvevőszék felszólított, hogy te-
gyem meg a szükséges lépéseket,
akkor ezt kötelességként végre kell
hajtanom, s el kell indítani az eljá-
rást azok ellen, akik abban az idő-
szakban nem végezték el a
munkájukat. Az okozott és behaj-
tandó kár 300.000 lej. 
Kezdődhet 
a sugárterápiás bunker építése

Elkészültek a kivitelezési tervek,
kezdődhet a munka. A szerződés ti-
zenegy hónapra szól. A tél folya-
mán nehézkesebb lesz az építkezés,
de nyárára mindenképpen be kell
fejezni a munkát, hogy fel lehessen
szerelni a daganatos betegek keze-
lésére szükséges sugárterápiás ké-
szüléket. 

A pár hónappal ezelőtt beszerelt
mágnesesrezonancia-géppel való
vizsgálatra december elejétől fo-
gadják a betegeket a megyei kór-
házban. 

A sugárterápiás készüléket akkor
rendelik meg, amikor a bunker épí-
tése elkezdődik – tájékozatott Péter
Ferenc tanácselnök. 

A tanácsülés Vasile Boloş PSD-s
tanácsos felszólalásával zárult, aki
a közelgő centenáriumi ünnep al-
kalmából köszöntötte tanácsostár-
sait és Romániát. Köszöntötte a
megyei tanácsot, amely 25 éves in-
tézményként működik. Javasolta,
hogy ebből az alkalomból végezze-
nek egy komoly közvélemény-ku-
tatást arról, hogy mi az
állampolgárok véleménye az intéz-
ményben folyó munkáról. 

Több hozzászólás nem volt. 

Mezey Sarolta

Ülésezett a Maros Megyei Tanács
Pergő ütem, fontos ügyek

számítják ki az optimális létszámot.
Ha a tanulmányt befejezik, és ennek
alapján kiadják a vadásztársaságok-
nak a kvótákat, még nem fékezik
meg a kellemetlen jelenséget. Vad-
károk ezt követően is lesznek, szá-
mítanunk kell a testi sérülést okozó
vagy halálos medvetámadásokra is
– mondta a képviselő, majd hozzá-
tette: a törvénymódosító javaslato-
kat benyújtották a szakbizottságba,
majd – miután itt megfelelő támo-
gatottságot kapott –, a szerdai sza-
vazást követően bekerülhetett a
törvénybe. 

A módosítás lényege, hogy ön-
kéntes alapon a megyei önkor-
mányzatok felvállalhatják a
vadkárok kifizetését, majd a kör-

nyezetvédelmi minisztériummal a
törvényes metodológia alapján
megkötött szerződésnek megfele-
lően, ha a kárpótlási igénylés át-
ment a szakmai szűrőn,
utófinanszírozásként a pénzössze-
get megkapják a környezetvédelmi
minisztériumtól. Ez gyakorlatilag
úgy működne, hogy a vadkárt az
eddigi eljárás szerint jelenti a gazda
a polgármesteri hivatalnál, majd a
kárt a helyszínen ellenőrzik a kör-
nyezetvédelmi ügynökség képvise-
lői, a mezőgazdasági referens és a
módosítás szerint a megyei tanács
képviselője, az elkészített jegyző-
könyv alapján kifizetik a gazdát,
majd a jegyzőkönyvet és a törlesz-
tési utalványt utólagos elszámolás
végett átküldik a környezetvédelmi

minisztériumhoz. A törvény lehető-
séget biztosít a megyei önkormány-
zatoknak, hogy erre a célra
elkülönítsenek pénzösszegeket a
saját költségvetésükből. Ehhez ha-
sonlóan téríthetik meg a kilőtt
medve tetemének elszállítási, meg-
semmisítési vagy esetenként a
medve áttelepítési költségeit is.
Mindeddig a vadásztársaságok ha-
táskörébe tartozott ezen műveletek
elvégzése, azonban az állam sem-
milyen intézménye nem fizetett a
vadállatok kilövéséért vagy elszál-
lításáért, amelyek igencsak költsé-
gesek.

Sérülést vagy halálesetet okozó
medvetámadáskor az érintett fél
egyrészt törlesztheti a kórházi költ-
séget az orvosi látlelet és a kórházi

kezelésre szánt számlák alapján.
Halálesetekkor a temetési költsége-
ket is megtérítik, sőt a törvény az er-
kölcsi kártérítésre is vonatkozik.
Amennyiben a támadás áldozata
időszakosan munkaképtelenné
válik, akkor erre az időszakra az
állam alkalmazottak esetén megté-
ríti a jövedelemkiesést, a munkanél-
külieknek pedig a teljes felépülés
idejére biztosítja a havi minimálbért.
Halálesetkor a családnak folyósítják
a munkaképes áldozat fizetését a
nyugdíjkorig, és ha nem dolgozott,
a minimálbér értékét mindaddig,
amíg az elhunyt elérte volna a nyug-
díjas kort – magyarázta a képviselő,
majd kérdésünkre kifejtette, az al-
kalmazási módszert ki kell dolgozza
a kormány. Az biztos, hogy Ko-
vászna és Hargita megye önkor-
mányzatai jelezték szándékukat,
hogy önkéntességi alapon szerző-

dést kötnének a környezet-
védelmi minisztériummal a rendszer
mielőbbi működtetése érdekében. 

A medvekárt mindenképpen a
környezetvédelmi minisztériumnak
kell majd megtérítenie, de hogy mi-
ként, ebben több szaktárcával (mun-
kaügyi minisztérium) is együtt kell
működnie. Korodi Attila szerint a
törvény elfogadását – Hivatalos Köz-
lönyben történő megjelenését – kö-
vetően több beszélgetés lesz a
környezetvédelmi minisztériumban,
amelyeknek alapján kidolgozzák az
alkalmazás módszertanát is, hiszen új
fogalmak jelentek meg a jogszabály-
ban, mint az erkölcsi kártérítés, ami-
nek gyakorlati fogódzót kell találni. 

Az RMDSZ módosításai a kor-
mány által kezdeményezett sürgős-
ségi kormányrendelet szövegében a
Hivatalos Közlönyben történő meg-
jelenést követően lépnek érvénybe.

Az állam felelősséget vállal
(Folytatás az 1. oldalról)
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MAROS MEGYEI TANÁCS

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Maros Megyei Tanács 2018. december 17-én ver-
senyvizsgát szervez három szerződéses állás betöl-
tésére a Maros Megyei Tanács Műszaki
Igazgatóságához tartozó adminisztratív–beavatko-
zási szolgálat keretében:
1. referens, I. fokozat, középfokú tanulmányok –
egy állás;
2. szakmunkás (munkagépkezelő), III. fokozat  – kö-
zépiskolai és/vagy általános iskolai tanulmányok –
egy állás;
3. szakmunkás (ács/asztalos),  I. fokozat – középis-
kolai és/vagy általános  iskolai tanulmányok – egy
állás.
A versenyvizsga lebonyolításának módja:
A referensi állás esetében a versenyvizsga írásbeli,
gyakorlati próbából és  állásinterjúból áll.
A III. fokozatú szakmunkás (munkagépkezelő) és az
I. fokozatú szakmunkás (ács/asztalos) állás eseté-
ben a versenyvizsga gyakorlati próbából és interjú-
ból áll.
A versenyvizsga a Maros Megyei Tanács Marosvásár-
hely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén lesz, a
következő program szerint:
Az írásbeli próba időpontja: 2018.12.17., 10 óra;
A gyakorlati próbák időpontja: 2018.12.19., 12 óra.
Az interjút az írásbeli és/vagy a gyakorlati próba
után legtöbb négy munkanappal tartják meg.
Az interjú helyét és időpontját a gyakorlati próba
eredményeivel egyszerre függesztik ki.
A beiratkozási iratcsomót a jelen hirdetés megjele-
nésétől számított tíz munkanapon belül lehet be-
nyújtani. 
Az I. fokozatú referensi állásra vonatkozó jelentke-
zési feltételek, valamint a könyvészet jegyzékét
közzétették a Maros Megyei Tanács weboldalán, a
következő linken: http://www.cjmures.ro/
anunturi.htm
A jelentkezési iratcsomót a megyei tanács székhe-
lyén – Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 63-as
iroda – lehet benyújtani. Kapcsolattartó Lucian Pet-
ruţa-Oroian, a humánerőforrás-szolgálat tanácsa-
dója, telefon: 0265/263-211, 1236-os belső, fax:
0372-651-236, e-mail: petruta.lucian@cjmures.ro.

Péter Ferenc                        Paul Cosma
ELNök jEGYző

115 találkozót szervez
novemberben 

az adófizetőknek az ANAF 
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) november folyamán 115, adó-

fizetőkkel közös találkozót szervez országszerte – ezen találkozók
közül huszonhatot szakmabeli szervezetekkel és más közintézmények-
kel együtt hoznak létre.

A találkozók keretében tárgyalandó fő tematikák a következők: a
kasszagépekre vonatkozó új szabályozások, az adó- és pénzügyi fi-
zetési kötelezettségek beütemezése, az adó- és pénzügyi jellegű tar-
tozások rendezési módjai és fizetési módszerek, valamint az ANAF
által kínált elektronikai szolgáltatások.

A találkozók listáját a különböző regionális pénzügyi főigazgatósá-
gok számára állították össze és közzétették a www.anaf.ro portálon,
amelyen a következő link alatt érhető el:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/intalniri.htm. 

Az érdeklődők az ugyancsak a www.anaf.ro honlapon közzétett
űrlap kitöltésével vehetnek részt a találkozókon, a szabad helyek függ-
vényében: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contri-
buabili/persoane_fizice/asistenta_prin_email). 

Fotó: Barabási Attila-Csaba 



Több mint 150 helyszínen rendeztek
programokat Kanadától a moldvai
Magyarfaluig a Mátyás király emlékév
keretében, amelyet a király trónra lé-
pésének 560. és születésének 575.
évfordulója alkalmából hirdetett meg
az év elején a Miniszterelnökség nem-
zetpolitikai államtitkársága.

Csibi Krisztina, a program lebonyolításáért
felelős Magyarság Háza igazgatója a Magyar
Nemzeti Levéltárban (MNL) tartott sajtótá-
jékoztatón felidézte, hogy egy évvel ezelőtt
bízta meg az intézményt Potápi Árpád János
nemzetpolitikai államtitkár a sorozat lebo-
nyolításával.

Ennek keretében az intézmény több szak-
mai szervezet segítségével koncertek, kiállí-
tások, színházi előadások, mesemondó
versenyek, tanulmányi vetélkedők, tudomá-
nyos konferenciák, zarándoklatok, szabadtéri
reneszánsz programok, öltözet-, fegyver-,
étel- és italbemutatók, jótékonysági rendez-
vények során emlékezett meg a királyról.

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank
ügyvezető igazgatója a rendezvényen bemu-
tatta a Mátyás-év emlékérmét is. A különle-
gesen nagy méretű, ezüst- és színesfém érmét
20 000 és 2000 forint névértékben bocsájtotta
ki az MNB hétfőn. Az ezüst- és a színesfém
változat azonos érmeképpel rendelkezik, csak
értékjelzésükben térnek el. Az emlékérmék
motívumválasztásukkal Mátyás uralkodását
komplexen mutatják be.

Virág Barnabás elmondta, hogy az előlap
központi motívuma a bautzeni Mátyás-dom-
bormű részletét jeleníti meg, amely bár eltér
a közismert Mátyás-arcképtől, hitelesen áb-
rázolja a királyt fegyverzetben és uralkodói
attribútumaival, jobbjában jogarral, baljában
országalmával, feje felett koronával.

Az alsó vízszintes képmező fő motívuma
Mátyás egyik corvinájának ornamentikus, cí-

meres részlete, amely
utal az uralkodó tudo-
mányok és művészetek
iránti elköteleződésére.
A címerábrázolás alatt
található az emlékérmét
tervező Soltra E. Tamás
szobrász- és éremmű-
vész mesterjegye.

Az emlékérmék hát-
lapja Mátyás hadsereg-
szervezésben elért
eredményeire, az ál-
lamügyekben való sze-
repvállalására és
pénzügyi reformjára is
utal. A hátlap alsó har-
madát Mátyás trónkár-
pitjából készült
miseruha részlete dí-
szíti, középpontjában
gótikus sisak- és vérte-
zetrészlet-ábrázolással,
amely Mátyás hadve-
zéri, hadseregszervezői
teljesítményét jelké-
pezi. Az uralkodó kal-
ligrafikus kézjegye az
emlékérme hátlapján is
szerepel, ahol megjele-
nik még aranyforintja
is, utalva a király által
bevezetett pénzre-
formra, és az aranyfo-

rintok érmeképét hosszú időre meghatározó
érmeképi újításra, a Madonna-ábrázolás be-
vezetésére.

A középkori verettől balra az 1443, 1458
és 1490 évszámok jelennek meg Mátyás szü-
letésének, trónra lépésének és halálozásának
évszámával, kiemelve az évezredre és szá-
zadra utaló első két számjegyet. A verettől
jobbra az emlékévre is utaló 2018, a verési
évszám olvasható. A verési évszám 0 szám-
jegye gyűrűt formál, amit egy holló, a Hu-
nyadi család címerállata tart a csőrében.

A rendezvényen beszámoltak a Merre járt
Mátyás király? című internetes alkalmazásról
is, amelyet szintén az emlékévhez kapcso-
lódva készítettek el a szakemberek. Rácz
György, a MNL főigazgató-helyettese el-
mondta, hogy ezzel az alkalmazással a fiata-
lok számára is szórakoztató formában
szeretnék megjeleníteni azokat a helyszíne-
ket, amelyeket az uralkodó a történelmi for-
rások szerint biztosan felkeresett. A
számítógépes alkalmazás Mátyás király és
második felesége, Aragóniai Beatrix királyné
tartózkodási helyeit mutatja be a történelmi
Magyarország térképén jelölve.

Kiemelte, hogy a Mátyás korából fennma-
radt, hiteles pecsétek alatti iratokat az MTA
BTK Történelemtudományi Intézet munka-
társa, Horváth Richárd kutató állította össze.

Rácz György hangsúlyozta, hogy a térké-
pet elsősorban azzal a céllal készítették, hogy
segítse a történelem oktatását a középiskolák-
ban, hiszen az alkalmazás segítségével köny-
nyen megismerhetők és megjeleníthetők a
korabeli hadtörténet Mátyáshoz kapcsolódó
fontos állomásai.

Mint mondta, Horváth Richárd adatbázisa
láthatóvá teszi azt a komoly szakmai munkát
is, amely új történeti ismeretekhez segíti az
érdeklődőket a rendelkezésre álló hiteles for-
rások segítségével.

Szatucsek Zoltán, az MNL Nemzetközi
Kapcsolatok és Európai Uniós Projektek
Igazgatóságának vezetője elmondta, hogy a
térkép 555 helyet jelenít meg, ahol igazolha-
tóan megfordult az uralkodó. Az oldal alján
található idővonalon keresztül 1458 és 1490
között lehet szűrni a keresést, az adott hely-
színeket jelölő fülekre kattintva pedig az oda
kapcsolódó történeti információk jelennek
meg Horváth Richárd gyűjtése alapján. Az ol-
dalon lehetőség van arra is, hogy adott idő-
szakokra is lehessen szűkíteni a keresést, így
követni lehet, hogy egy adott periódusban
merre járt a király, egy animáció segítségével
pedig még mozgásának iránya is láthatóvá te-
hető. (MTI)
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A megkoronázott és koronázási jelvényekkel ellátott Hunyadi Mátyás a Thuróczi-krónikában

Megvonták a Mátyás-emlékév mérlegét



Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira
emlékezünk, akikről talán nem tudunk
semmit, de ők tették naggyá Erdély kul-
túráját, tudományát vagy vitték el hírét
a nagyvilágba, s tetemes részt vállaltak
az egyetemes magyar kultúra és tudo-
mány gazdagításában. (Forrás: Magyar
életrajzi lexikon, 1000–1990. Főszerkesztő:
Kenyeres Ágnes)

RADOCSAY LÁSZLÓ (Istvánfölde,
1878. nov. 18. – Bp., 1968. nov. 14.): jogász,
főispán, igazságügyminiszter, jobboldali po-
litikus. Jogi tanulmányokat a bp.-i tudomány-
egyetemen végzett, majd ügyvéd lett
Temesvárott. 1912-14-ben Temes vármegye
t. alügyésze, 1914-18-ban Temesvár főjegy-
zője, 1918-1924 között a Közélelmezési Mi-
nisztériumban beosztott főjegyző,
1922-24-ben a makói kerület lakásügyi biz-

tosa, majd Kecskeméten a Duna-Tisza közi
Mezőgazdasági Hitelszövetkezet ügyvezető
igazgatója 1924-től 1934-ig. 1934-től 1939-
ig főispán (Komárom-Esztergom, Győr).
1939. nov. 9. és 1944. márc. 22. között igaz-
ságügy-miniszter, 1944. ápr.-dec.-ben az Or-
szágos Központi Hitelszövetkezet
igazgatóságának elnöke. A Magyar Élet
Pártja listáján Tapolca-Balatonfüred ország-
gyűlési képviselője (1939-44).

WENCKHEIM JÓZSEF, BÁRÓ (Nagy-
szeben, 1778. nov. 22. – Pest, 1830. márc. 1.):
gazdasági szakember, lótenyésztő, ~ Béla

báró miniszterelnök és ~ László báró apja.
Katonai pályára lépett, 1809-ben a nemesi
felkelés alezredese, ill. ezredese a felkelés
feloszlásáig. 1823-tól Arad vármegye főis-
páni helytartója, egyben Nógrád vármegye
királyi biztosa, 1825-től Arad vármegye fő-
ispánja. Tevékenységet fejtett ki Békés vár-
megyében a vizek és mocsarak lecsapolása
és szabályozása, a lótenyésztés és a gazda-
sági egyesülés előmozdítása terén. – F.
műve: Gondolatok a Magyar Országi ha-
nyatló lótenyésztésnek helyreállításáról...
(Pest, 1815).

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

November utolsó hete. Már a Nyilasé. A
névadó állatövi csillagkép nyilazó kentaur
volt már Mezopotámiában és Egyiptomban
is. Tőlük vette át az ógörög – és a hellénektől
az arab és a hindu – csillagtérképészet is. A
görög mitológia kentaurjai Héliosz fia Ken-
taurosz félistennek és  thesszáliai kancáknak
az ivadékai. Alsótestük ló, felsőtestük ember.
Részeges, kéjsóvár… bölcsek, Dionüszosz
eksztázisban lóvá változó kísérői. Egyesek a
vad thesszáliai lovas pásztorokban keresik
előképüket. Thesszália híres volt lótenyész-
téséről az ókorban. A kentaurosz csikóst je-
lent, a kentaó annyi tesz, hogy hajtok,
ösztökélek, sarkallok. Mások a lókultusz sá-
mánpapjait látják bennük. A két legnevezete-
sebb kentaur Nesszosz és Kheirón volt. Az
előbbi okozta Héraklész halálát azzal, hogy
amikor a hős nyilától eltalálva haldokolt –
Héraklész azért nyilazta le a kentaurt, mert az
megszöktette a feleségét –, rábeszélte az asz-
szonyt, hogy mártsa férje ingét az ő vérébe,
így az, ha magára ölti, sebezhetetlen lesz.
Amikor aztán Héraklész belebújt a „Nesz-
szosz-ingbe”, az tüzes méregként égett a tes-
tébe. Kheirón viszont – az ő halálát, bár
véletlenül, éppen Héraklész nyila okozta –
nemes és bölcs kentaur volt, számos istenfi
és hős – többek közt Aszklépiosz és Akhille-
usz – nevelője. Kheirónt a monda szerint
Zeusz az égre emelte halála után, ma is ott vi-
tézkedik az állatövben, a Nyilas csillagkép
alakjában.

November 24. – a huszonnégy vén napja
– már az év végét vetíti előre.

Hála és remény, számadás és tervezgetés,
mulatság és komolyság, bánat és öröm talál-
kozója a szilveszteri „tizenkettő”. Az egyetlen
ünnepünk, mely túlmutatva önmagán, az
egész esztendőt felidézi bennünk – írja Pi-
linszky János.

A katolikus Írás-magyarázat Izrael tizenkét
törzsének tizenkét képviselőjéből és a tizen-
két apostolból gyúrta össze a huszonnégy
bölcs napját.

A huszonnégy vén az Ó- és Újszövetséget
jelképezi. Dante Máriát magasztalva idézi
meg őket:

Ilyen ég alatt, ilyen fénypalásttal
huszonnégy vén jött, mint olvasva
látám
párokba mind, liliomkoronástól.
Mind énekeltek: Áldott vagy te Ádám

leányi közt és áldott örökössen
aki betellhet szépségednek láttán…

A huszonnégy vén kultusza a bizánci egy-
házban keletkezett. Nyugaton a XII. század-
ban, a keresztes háborúk idején tűnik föl. A
középkori néphit valóságos személyként kép-
zelte el őket. Úgy vélték, hogy az Úr a hu-
szonnégy vénnel a kántorböjtök csütörtökjein
szokott tanácskozni. Ekkor határozták el,
hogy a következő negyedévben mi történjék
Ádám ivadékaival a földön. Ebből a hiede-
lemből következett, hogy a tiszteletükre szer-
kesztett misével (Missa de XXIV. senioribus)
akarták e tisztes aggastyáno-
kat szándékaiknak megnyerni.
Más vakbuzgó nézet szerint,
ha az ember egymás után hu-
szonnégy vasárnap misét vé-
geztet az ő tiszteletükre, akkor
megszabadítják bűneinek
büntetésétől. E miseszöveget,
bár a papság körében is sokan
ellenezték, csak a tridenti zsi-
nat hagyta ki 1545-ben a mi-
sekönyvből.

De térjünk vissza egy gon-
dolatsor erejéig egy hazánkfia
bölcsünkhöz, kiről hete írtam.

Új és hazánkban született
eredményekkel ajándékozzuk
meg a tudomány birodalmát:
ez itt a munka, ez a feladat! –
Hatvani István Bevezetés a
szilárdabb filozófia alapelve-
ibe (Introductio ad principia
philosophiae…) című művé-
ben írta le e sorokat, 1757-
ben. Első magyar fordítása –
Tóth Péter tollából – 1990-
ben jelent meg Budapesten.

Jókainak olvasnia kellett
Hatvani eme latin nyelven írt
művét, amikor ezeket írta 1896-ban A ma-
gyar Faust című elbeszélésében:

Ne csak a németek dicsekedjenek vele,
hogy volt nekik olyan hatalmas emberük,
mint dr. Faust, akit életében tenyerén hordo-
zott, halála után pedig pokolra vitt az ördög,
ami elég szép kitüntetés: más szegény ember
a maga lábán jár oda. Nekünk is volt ilyen ki-
tűnő emberünk, akinek hírét ma is emlegeti
minden ember Debrecenben: doktor Hatvani
István – majd így folytatja – (…) előttünk fek-
szik nagytiszteletű Naszályi János uramnak,

a debreceni kollégium-
ban tanuló poéták pub-
likus praeceptorának
azon remek búcsúzta-
tója, melyben Hatvani
István professor hűlt
porait 1786-ban gyö-
nyörű alexandrinus
versekben (…) elbú-
csúztatja –  s alább:

Bizonyára Hatvani
István úgy halt meg,
mint a tudománynak és
a tiszta hitnek buzgó
harcosa, és sem azok
állítása, kik őt ördön-
gösséggel vádolták,
sem azoké, kik őt con-
vertitának (hitet változ-
tató személynek)
magasztalták, semmi
alappal nem bír.

Tudós volt, sokat
foglalkozott a termé-
szettudományokkal,
gyakorló orvos is volt,
mint csillagász bolygó-

kat és üstökösöket fedezett fel, mit emlékirata
ekként örökít:

Volt a physicában Kepler, Leibnitz, New-
ton,

Kikkel az egeken járt csaknem egy uton.
(…) Széles Európa csodálta munkáját,
Szedte is sok izben dicséret pálmáját.
Orvosi kezéről sok beteg szólhatna,
S gyógyulása felől tudományt adhatna.
Szólhatna sok szegény, nemes, gróf és báró,
Ki már a halálnak völgyében volt járó,
S kiket mintegy ujra a világra hozott
S nekik megujulást s életet okozott.
(…) Íme a bűvész és ördöngös helyén egy

bölcs és hazai tudós áll előttünk, akit nyere-
ségnek tartunk az elveszett rejtelmes alakért.

Az egész Hatvani-mondakör, véleményem

szerint, nem egyéb, mint paródiája a német
Faustnak, mellyel a magyar reformáció a
vakhitű babonának megtorlást akart adni.
Azért nagyon kérjük a tisztelt olvasókat, hogy
ennek az egész mendemondának semmi leg-
kisebb hitelt se adjanak.

Hosszan idéztem Jókait, nemcsak Hatvani
nagyságának, hanem Jókai természettudomá-
nyos tisztességességének megcsillantása vé-
gett is. A magyar irodalom legnagyobb
mesélője, bár máshol sokadszorra megkísérti
s elkapja a mesélőkedv gépszíja, itt a szín-
tiszta igazságot írja.

Több mint száz évvel később, 2004-ben,
Orbán János Dénes Magyar Faust címmel
vetette papírra drámai költeményét, amely
akár Goethe, akár Madách remekének sza-
bad folytatásaként is értelmezhető. Itt Hat-
vani professzor megköti ugyan az alkut
Mefisztóval, de a lelkét nem adja el. „Belé-
vesztünk az emberi tudatba” – mondja Luci-
fer a darab végén. Ősbemutatója három éve,
2015. október 2-án volt a Csokonai Nemzeti
Színházban, Debrecenben.

Most? November végén járunk, akár Inno-
kentyij Annyenszkij Baka István fordította
versében:

A bíbor tűz mily gyönge, bágyadt,
A sárga reggel mily halott!
Tegnapról mára már az ágak
Hálózata sem változott...

Egy vigaszom maradt: a képen
Fehér s ezüst vonásokat
Láthatok ott is, hol setéten
A tusba mártott toll szaladt...

Köd foglya lett a nap korongja...
Ó, bár a tájon szán suhanna,
Gomolygó hófelhők alatt! –

Rézfüttyű széltől részegülve,
Szelnénk a parttalan havat,
Megdermedt habjain repülve...

Már hull a hó a Kárpát-medencében, s ha-
lálra csípi a tegnap még élénk színben pom-
pázó avart is. Minap, az erdőt járva a gyűrűs
tuskógomba kínálta bőséges termését luciferi
ravaszsággal. Az ősszel termő, csoportos nö-
vekedésű, csak lombos fák anyagán élő faj
nem ajánlatos kezdő gombászoknak. Ehető
gomba, de nyersen mérgező. Hőre lebomló,
gyomor- és bélpanaszokat okozó méreganya-

got tartalmaz. Csak alapos – legalább 20 per-
ces – sütés-főzés után fogyasztható. Fekete
színű gyökérszerű képleteket, rizomorfákat
fejleszt, amelyek segítségével jókora távolsá-
gokra tud továbbnőni a talajba. Ezáltal újabb
faanyagot fertőzhet meg. Látványra csábítóan
szép: az őszi lombtalan erdő dísze.

Kisunokám szarvasbogártetemre bukkant
e gombaerdő tövében. – Miért nem mozdul?
– kérdezte. Gárdonyi Géza Novemberének
néhány sorával válaszolok:

(…) Hol vannak? Meghaltak. Elvesztek
szegények.

Megölték az egész bogárnemzetséget.
Itt-ott, hogy az ember az avarban járdal,
látni őket fekve, széjjelesett szárnnyal.

Aztán belegondolom magam is a Gárdonyi
felvázolta képbe:

(…) Még legkedvesebb tán az a csöndes óra,
mikor a nap korán elszáll nyugovóra,
s aláereszkedik fátyola az éjnek,
s elhalkul az élet.

Ilyenkor magam is kályhám mellé ülök,
és gondolattalan gondokba merülök:
egybeolvadok az árnyékkal, meleggel,
a kályhámból ömlő langyos lehelettel,
s úgy érzem, más élő nincs is a szobában,
csak ez a sarokba guggoló vaskályha,
meg az égő lámpa…

Hasonló elcsöndesedéseket kívánva, ma-
radok kiváló tisztelettel.

Kelt 2018. novemberének 23. napján,
mikor a Skorpióból a Nyilas havába léptünk.
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Kiss Székely Zoltán

Gyűrűs tuskógomba kínálja bőséges termését luciferi ravaszsággal

Itt-ott, hogy az ember az avarban járdal, látni őket fekve, széjjelesett szárnnyal

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCXXXIV.)



A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem Általános Orvosi
Karának az élettan iránt elkötelezett
öttagú harmadéves diákcsapata szép
nemzetközi sikert aratott. Miután
megnyerték a kolozsvári orvosi egye-
tem által Romániában első alkalom-
mal megszervezett országos élettani
versenyt, a malajziai döntőn a 440 di-
ákból álló 104 csapat közül a hetedik
helyen végeztek. 

A csíkszeredai Papp Andrea Kinga, a
szentegyházi Benedek Tünde, a farkaslaki
Jakab Nándor, a székelyudvarhelyi Bekő
Anna és a csíkcsomortáni Szőcs Álmos al-
kotta csapat, amelyet dr. Szilágyi Tibor élet-
tanprofesszor készített fel a vetélkedőre,
november 15-én képes beszámolót tartott a

Studium Alapítvány központi szakkönyvtá-
rában. Az alapítvány nevében dr. Vass 
Levente köszöntötte a csapatot és tanárukat.
Az egyetemet egyébként három csapat kép-
viselte az először megszervezett kolozsvári
országos döntőn, kettő a magyar és egy a
román tagozatról. A MOGYE-n magyarul ta-
nuló diákok nemzetközi sikere az anyanyel-
ven folyó oktatás minőségét igazolja, annak
ellenére, hogy a vetélkedő nyelve az angol
volt. Mivel az egyetem visszautasította a di-
ákok támogatását, ezt a Studium Alapítvány
vállalta a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. révén, amit
a többi szponzor által felajánlott segítség egé-
szített ki, amiért mindannyiuknak köszönetet
mondtak a csapat tagjai. 

A beszámolóban elhangzott, hogy a
MOGYE csapatát személyesen Cheng Hwee
Ming professzor, a Kuala Lumpur-i Malaya
Egyetem élettantanára fogadta, aki 15 éve
kezdeményezte a nemzetközi megmérette-
tést, és jelen volt a kolozsvári országos dön-
tőn. Az élettanoktatás nemzetközi
szaktekintélye az emberi szervezetben vég-
bemenő folyamatok „bámulatos kölcsönha-
tására szeretné hangsúlyosan felhívni az
egyetemi hallgatók figyelmét”, továbbá az
ok-okozati összefüggések jobb megértésére.

A keleti emberek őszinte, odaadó barátsá-
gával fogadta a vásárhelyi diákokat, akiknek
bemutatta az egyetemet, a campust, ismer-

tette az oktatás folyamatát, ami, bár különbö-
zik az itthonitól, a diákok nagyon érdekesnek
találták, majd feleségével együtt közös va-
csorán látta vendégül őket, ahol sok helyi kü-
lönlegességet kóstolhattak meg.

A verseny augusztus 15-16-án zajlott. Az
írásbelin a komplex ok-okozati összefüggé-
sek felismerésére helyezték a hangsúlyt, a lo-
gikus gondolkodást tesztelték a szív élettana,
a légző- és a kiválasztórendszer működése
kapcsán. A 104-ből 48 csapat jutott tovább,
köztük a MOGYE hallgatói is. A második
forduló csupa izgalom volt, hisz a nézők egy
emberként szurkoltak valamennyi résztvevő-
nek, többen gratuláltak a vásárhelyieknek is.
Végül a hetedik helyen végeztek, de győztes-
ként zárták a megmérettetést, hiszen a felké-
szülés során elmélyített tudással lettek
gazdagabbak, no meg az angol szaknyelv is-
meretével is. A két nap hangulata felejthetet-
len volt, végig azt érezték, hogy a tudásvágy,

az élettan szeretete köti össze a résztvevőket.
A verseny első napján szervezett kulturális

est keretében mutatták be több ország képvi-
selői mellett a székely néptánc jellegzetessé-
geit, miközben a szülőföld nevezetességeiről
készült képek peregtek. Az utolsó program a
játékest volt. A hátukra tűzött anatómiai fo-

galom alapján kellett megkeressék a csapatu-
kat, amelynek tagjaival alkalmuk volt jobban
megismerkedni. Szőcs Álmos beszámolója
szerint egy észak-indiai turbános fiatalember-
rel, vietnami, nepáli, illetve egyiptomi és hor-
vát diákokkal beszélgettek el, építettek ki
szorosabb kapcsolatot. 

Ottlétük alatt lehetőségük volt megismerni
a dél-ázsiai szigetország, Malajzia fővárosá-
nak látnivalóit, a 400 méter magas Petronas
ikertornyot, Ázsia legmagasabb tornyát, a
421 méter magas KL towert, amelynek 300
méteres magasságából csodálatos kilátásban
gyönyörködhettek. Emlékműveket, templo-
mokat, híres épületeket is megnéztek, így
Kuala Lumpur szultánjának rezidenciáját, va-
lamint a nyolcmilliós város szélén levő Batu
Caves hindu szent helyet, amelynek lenyű-
göző képekkel díszített főbarlangjához 200

lépcsőfok vezet, és ahol szemtelen majmok
csenik el a látogatók kezéből a finom falato-
kat. 

A diákok hangsúlyosan köszönetet mond-
tak minden támogatónak, akik lehetővé tet-
ték, hogy álmukat megvalósítsák, valamint
Szilágyi professzornak, akinek a segítségével

olyan alapos tudással indultak a versenyre,
amit kevesen mondhattak el, és aki az utazás
megszervezésében is segített. A vetélkedő ta-
nulsága pedig az, hogy érdemes tanulni, és
alaposabban elmélyülni valamiben. 

Hozzászólásában Szilágyi professzor kifej-
tette: a vetélkedő programfüzetében feltün-
tették, hogy a MOGYE magyar tagozatának
a hallgatóiból állt a csapat, ami a Romániai
Élettani Társaság őszi konferenciáján is el-
hangzott. Kiemelte továbbá, a verseny iga-
zolta, hogy nemzetközi szinten mindenütt
másképpen gondolkoznak. Ebből kiindulva
felmerül a kérdés, hogy a marosvásárhelyi
egyetemen kötelező módon bevezetett teszt-
rendszer adekvát felmérési mód-e az orvos-
képzésben vagy sem. Bár a tanárokra
rákényszerítették, a nemzetközi verseny azt
igazolta, hogy nem azokra a képességekre
van szükség, amit egy teszttel fel lehet mérni. 

– Ha csak ilyen módon készültünk volna,
esélyük sem lett volna a hallgatóknak jó ered-
ményt elérni. Tanári szemszögből fontosnak
tartom megjegyezni, hogy akkor működik jól
a rendszer, ha a diákok egészen fiatal koruk-
tól lehetőséget kapnak, hogy bizonyítsanak,
ami folytatódhat szakköri tevékenységgel,
majd doktorátussal, a gyakornoki állással, így
lehet egészségesen továbbépíteni egy tanszék
tevékenységét, ahogy az élettani katedrán tör-
ténik. Ezt kellene lehetővé tenni minden tan-
széken, ezért volna szükségünk az
önrendelkezésre, hogy ezt megszervezzük –
hangsúlyozta.

Befejezésként a Malajziát megjárt hallga-
tók írott vallomása is tanulságos: „Hálásak
vagyunk, amiért Erdélyben egy olyan meg-
tartó magyar közösség része lehetünk, ahol
még érték a tudás, a fejlődni akarás, és ahol
az ember mindig talál segítőket céljai meg-
valósításához, álmai eléréséhez. Arra buzdí-
tanánk a fiatalabbakat is, hogy bár néha
lehetetlennek tűnő helyzetben találják majd
magukat, sose adják fel, mindig küzdjenek
azért, ami számukra érték, éljenek az egyedi
lehetőségekkel, használjanak ki minden al-
kalmat a szellemi gyarapodásra és csodála-
tos világunk megismerésére, hiszen aki
igazán kitartó, mindig talál majd pártfogókat
álmai megvalósításához”.

Vacsora Cheng professzorral A verseny

Bodolai Gyöngyi 

300 méter magasságban

A csapat
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Malajziában bizonyították felkészültségüket 
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 6-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 Henri Matisse francia
festőművész egyik alkotásának a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beír-
tunk.

VÍZSZINTES: 1. Reménység, jóhiszeműség – Emlékezethiány. 7. Kis véredény –
Skálahang. 8. Babtámasz – Szőke, népiesen. 9. Egyik csillagjegy – Daru része! 11. Halotti
lakoma – Svéd, thaiföldi és német gépkocsijelzés. 12. Számszerű tény – Piszok. 14. Er-
refele! – A nitrogén és trícium vegyjele. 15. Gyengén termő búzafaj – Sorozat. 18. Állati
fekhely – Dalbetét. 19. Cserje – Vonat halad rajta. 22. Korrövidítés – Ante meridiem. 23.
Dal – Fukar nép. 25. Telepakol, gyömöszöl – Grúziai és luxemburgi autójel. 27. Ki …
tud, televíziós vetélkedő – Hordómérték. 28. Medália, kitüntetés – Nemes nedű. 30. Mu-
tatószó – Kutrica. 31. Gyapjúzsír – Buzdít, ösztökél.       

FüGGőLEGES: 1. Varangy – Forma. 2. Az Olt „testvére” – Hivatali helyiség. 3. Dísz,
cicoma – A, a, …! 4. Titkon figyel – Szaténdarab! 5. Roham, támadás – Finom gúny. 6.
Fő ütőér – Folyóágy. 10. Vízisport – Teniszpálya borítása lehet. 13. Kártyaletét – Nulla.
16. Égéstermék – Gyér. 17. Szabó Magda egyik regénye – Elővigyázatos. 20. Alakját vál-
toztató egysejtű állat – Német-lengyel határfolyó. 21. Holt nyelv – Korallzátony. 24. Ka-
masz – Vádol. 26. Ipari növény – Spanyolországi arab. 29. Csendben rak! – A molibdén
vegyjele.  

Koncz Erzsébet

A NOVEMBERI ÉVFORDULóK (1.)
című pályázat nyertesei:

MAKKAI IRMA, Marosvásárhely, 
Parângului u. 32/11. sz.

FARKAS JULIANNA, Marosludas, 
Mărăşeşti u. 16B sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
ROTT; KOMOR; TOLVAY; TóTH; VACHOTT; ROSSINI;

APOLLINAIRE; TURGENYEV.
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a november 16-i számból:

Klasszikus (ikrek):
Ebéd után.

Skandi: Egy kuvik jóslatát hul-
latja rám;/ félek? Nem is félek
talán.
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Szerkeszti: Kiss Éva 827.

VÍZSZINTES: 1. Neves német orvos, 200 éve született (Emil Du). 9. Angol Anna.
10. „Hát ne éljen...?” (Arany). 11. Újságíró, gyorsíró, 100 éve halt meg (Soma). 16.
Horgászzsinór. 18. Fél perc! 20. Eszménykép. 21. Szibériai nép. 22. Állatkert. 23. Rövid-
nadrág. 24. Zeusz egyik kedvese. 25. Temes-partok! 26. Kipling medvéje. 27. A klór és
az urán vegyjele. 28. Készülő (regény). 30. Keleti táblás játék. 31. Opus (röv.). 32. A mai
napra. 34. ... Fallaci (riporter írónő). 37. Latin és. 39. Költő (László). 41. Templomi
énekes. 43. A Marshall-szigetek része. 45. Szó (francia). 47. Méhekre vonatkozó előtag.
48. Grúz férfinév. 49. Fiókos szekrény. 51. Fosztóképző. 52. A hasi sebészet úttörője,
100 éve hunyt el (Manó, báró). 53. Német orvos, agykutató, 150 éve született 
(Korbinian).

FüGGőLEGES: 1. A bárium és a jód vegyjele. 2. Cin. 3. Kacs. 4. Romulus testvére.
5. Női név (szept. 15.). 6. ... Brynner (színész). 7. Mától kezdve! 8. Neheztelő. 11. Nobel-
díjas német vegyész, 100 éve született (Ernst Otto). 12. Fogkrémmárka. 13. De... natura
(Lucretius). 14. Régi magyar újságíró (Mátyás). 15. ... Pacino (színész). 17. Színész (rég).
19. Francia zeneszerző, 350 éve született (Francois). 21. Jogi író (Gyula). 22. Vég
nélküli zaj! 24. Akta. 26. Az NSZK fővárosa volt. 28. Közel-keleti állam. 29. Népi
hangszer. 30. Kisgazda politikus, 150 éve született (Gaszton). 33. Maszk. 35.
Igevégződés. 36. Chateaubriand kisregénye. 38. Londoni képtár. 40. Összedől. 42. Nyílt,
nyitott (angol). 44. Kopasz. 46. Halotti lakoma. 48. Sóhaj. 49. Kicsinyítő képző. 50.
Skálakezdet. 51. Teremfalak!

L.N.J.

NOVEMBERI 
ÉVFORDULóK (3.)PÁ
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY

– Ki az abszolút erős?
– …
VÍZSZINTES: 1. Menj! (olasz). 3. A poén

első része. 6. … és a detektívek (Kästner). 7.
Spanyol és osztrák gépkocsijel. 8. Ásványi
fűszer. 9. … kétszer halnak meg (Jókai). 11.
Forgatmány. 13. Egész része. 15. Öreg bácsi.
17. Bizonyos ideje.

FüGGőLEGES: 1. A poén befejezése. 
2. Angol férfinév. 3. Lényegében naiv! 4. …
Lucsko, orosz színésznő. 5. Koreai tv-márka.
10. Üres gyomor igéje. 12. Bálvány. 14. Lamar-
tine költeménye. 16. Ludolf száma.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

– Jean, ki jár el ebből a házból?
– …
VÍZSZINTES: 1. A poén első része. 6.

Oroszlánnév. 7. Vonatkozó névmás. 8. Félcsap!
9. Kerül. 10. Shakespeare egyik királya. 12.
Puskát használ. 13. Hamis vádat talál ki. 16.
Menyasszony. 18. Elő ellentéte. 19. Kopasz. 20.
A poén befejezése.

FüGGőLEGES: 1. Álomba ringat. 2. Pil-
langó (rég.) 3. Megfelelő. 4. Tesz, helyez. 5. …
partján (Ady). 9. Román terepjárómárka. 11.
Szándékozik. 14. Hegedű része. 15. Kacat. 17.
Thor Heyerdahl papiruszhajója.

– Miért  kopog a fapapucs?
– …
VÍZSZINTES: 1. A poén első része. 6. Ál-

lami illeték. 7. Művészet (francia). 8. Égtáj. 10.
Svédek lakta finn sziget. 12. Kettős betű. 14.
Átkarol. 16. Téli sportot űz. 18. Védelmez.

FüGGőLEGES: 1. Magyarországi hagy-
maváros. 2. Szigligeti … (drámaíró). 3. A
személyéről. 4. Dél-afrikai tartomány. 5. Német
személynévmás. 9. Az orra környékéről. 11.
Nemesgáz. 12. A poén befejezése. 13.
Vaspálya. 15. Római 56. 17. Félszeg!

L.N.J.
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ADÁSVÉTEL

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

ELADÓ 1,16 ha szántóföld és egy ha
erdő Székesen. Tel. 0265/311-271, 0754-
206-048. (11137)

ELADÓK 100-250 kg közötti disznók. Tel.
0754-895-544, 0265/323-361. (2131)

ELADÓK férfi- és női szőrmesapkák.
Vállalom szőrmecikkek javítását. Tel.
0365/409-634, 0743-870-554.
(11342-I)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0755-
439-394. (11346-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0741-491-922.
(11346-I)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0749-707-
713. (11346-I)

ELADÓK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
kályhacsövek, többféle bútordarab,
lemezek, órák, korsók, szövetek,
csergeterítő, porszívó, többféle edény, 15
db báránybőr, sok baba, régi székek,
kerékpár, szőnyegek, Thonet-székek,
mosdókagyló, plüssterítő és sok egyéb,
minden olcsón. Csere is érdekel.  Tel.
0265/242-342. (11360)

ELADÓ gázkonvektor, gázzal és fával
használható csempézett főzőkályha. Tel.
0365/410-620. (11475)

KEMÉNY tűzifa eladó, 150 lej métere.
Tel. 0755-315-234. (11240)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (11224)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett eladó
5 és 28 áras telek, a telekkönyvi pa-
pírok rendben vannak. Ár: 5-8
euró/m2 között. Tel. 00-36-20-334-
8629. (11285)

ELADÓ növényi hulladékból készült
brikett. Tel. 0743-142-012. (20691-I)

ELADÓ Vario 5-ös váltóeke. Tel.
0745-404-666. (3-I)

OLCSÓN eladó 120 db magyar nyelvű
könyv, egy 48-50-es méretű fekete
karakülbunda, egy Tohan márkájú
férfikerékpár. Érdeklődni a 0365/444-393-
as telefonszámon délután 5-8 óra között,
november 26-ig. (2153)

ELADÓK 100 kg-os disznók és 
beagle kiskutyák. Tel. 0732-586-648,
0724-957-478. (2155-I)

ELADÓ 600 kg bio termesztésű sötő-
tök 1-1,5 lej/kg áron, a mennyiség
függvényében. Eladó 600-700 kg ál-
latnak való apró krumpli, 0,40 lej/kg.
Tel. 0740-808-298. (1/26-I) 

ELADÓK: falétra, kutyaólak, vasszánkó,
szalagfűrész, bronzpor, képrámák,
újságtartó, régi kávédaráló, kenyérpirító,
melegítőkályha, négyégős aragáz. Tel.
0742-424-045. (14/38)

ELADÓ gyalugép – abrichter 50 cm
hosszú késekkel, áteresztővel, hozzá
való körfűrész és egy-egy oldalon fú-
róval és maróval. Irányár: 3.450 euró.
Érdeklődni a 0751-369-299-es tele-
fonszámon. (11477-I)

ELADÓ 30 db eredeti női és
férfiszőrmesapka en gros-ban vagy
darabonként is. Tel. 0265/222-841, 0747-
657-424. (4/53)

ELADÓ számítógépasztal (120x76 cm).
Tel. 0365/883-889. (5/55)

LAKÁS

ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261-
023. (11358)

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

KIADÓ 2018. december 1-jétől központi
zónában (közel az Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem, Petru Maior
Egyetem), magánházban külön bejáratú,
egyszobás, mellékhelyiséges, bútorozott,
felszerelt lakrész. A havi bér magába
foglalja a víz + fűtési költségeket.
Érdeklődni a 0745-362-058-as
telefonszámon naponta 8-14, valamint
17-20 óra között. (11470)

I. OSZTÁLYÚ GARZON eladó a Kár-
pátok sétányon, 35.000 euró. Tel.
0745-330-565. (2138-I)

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú tömb-
házlakás a Tudor negyedben. Tel.
0748-020-982. (11443-I)

ELADÓ ház Szentgerice központjá-
ban: négy szoba, konyha, fürdő-
szoba, sok gazdasági épülettel,
gazdálkodásra, állattartásra kiváló fel-
tételekkel. Igény esetén eladunk 5 ha
szántóföldet és erdőt is. Ára: 35.000
euró. Tel. 0740-808-298. (1/2-I)

KIADÓ külön bejáratú szoba, konyha,
fürdőszoba egyetemista lányoknak
december 1-jétől. Tel. 0265/311-271,
0745-206-048. (16/40)

GARZONT és lakást vásárolok. Tel.
0745-423-310. (01/44)

ELADÓ Marosvásárhelyen, a No-
vember 7. negyedben 40 m2-es, két-
szobás lakás második emeleten,
saját hőközponttal és termopán abla-
kokkal. Ár: 38.000 euró. Tel. 0751-
999-084. (11491-I)

KIADÓ 2 szobás, központi tömbházlakás
felszerelve, bebútorozva. Tel. 0265/219-
063, 0740-227-108. (3/46)

ELADÓ családi ház Királyfalván
(Dicsőszentmárton körül) rendezett
iratokkal. Tel. 0741-226-138. (8/57)

TÁRSKERESÉS

VIDÉKEN ÉLŐ 65 ÉVES, NYUGDÍJAS
FÉRFI komoly hölgy ismeretségét keresi.
Tel. 0744-241-773. (18/42)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Páczai Orsolya névre
szóló könyvtári belépőmet. Semmisnek
nyilvánítom. (02/65)

MINDENFÉLE

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

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20679)

BÁRMILYEN munkát vállalunk:
cserépforgatást, levelek összeszedését,
szemételhordást, tetőjavítást.
Nyugdíjasoknak 30% kedvezmény. Tel.
0743-799-833. (11416)

HIRDETEM, hogy november 19-től
működik a HÚSFÜSTÖLŐ. Tel. 0745-
622-254. (11399)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (10501-I)

ALKALMAZUNK lakatost termopán-
műhelybe; C, D kategóriás sofőrt. Tel.
0744-572-889. (20683)

REDőNYÖK, SZALAGFüGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

AUTÓSZERELőT ALKALMAZUNK SÜRGŐSEN. Tel. 0722-567-401. (9/58-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETő teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csí-
pőproblémák); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím:
Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelő csa-
patunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-ma-
ilben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá
benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62948)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy szemé-
lyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszá-
mon. (62948)

FOGORVOSI RENDELő ASSZISZTENSNŐT keres. A román és magyar nyelv ismerete kötelező. Ér-
deklődni a 0722-385-290-es telefonszámon. (11361-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe ELADÓNŐT és KISEGÍTŐ SZEMÉLYZETET. Tel. 0744-681-130.
(20716-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (20716-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz attesztáttal rendelkező SOFŐRT 7,5 tonnás kamionra. Ajánlatunk:
jó bérezés, rugalmas időbeosztás. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0744-500-962. (20693)

VÁSZON ALAPANYAGÚ FALIKÉPEK NYOMTATÁSÁVAL, KERETEZÉSÉVEL ÉS FORGAL-
MAZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ CÉG MUNKATÁRSAKAT keres az előállítási osztályra. Jelentkezni na-
ponta 9-16 óra között az office@norand.ro e-mail-címen vagy a 0748-238-740-es telefonszámon lehet.
(62950-I)

AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPO-
LÁSÁRA, FELÜGYELETÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás, egész-
ségügyi biztosítás,  munkaszerződés,  dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a
munkaviszony idejére. A havi bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi tele-
fonszámon várunk:  0757-183-185. (62778-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz a következő programmal: hétfőtől szombatig, hétfőtől
péntekig és csak szombatra. Bővebb információ az üzletvezetőktől: központi és Unirii övezet: Annamari,
tel.: 0756-128-308; Tudor övezet: Andi, tel.: 0756-128-312; November 7. és meggyesfalvi övezet: Lilla,
tel.: 0756-128-311. (62968-I)

A VETA KFT. BÉRSZÁMFEJTŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat a liliana@vetasrl.ro e-mail-címre várjuk.
(20699-I)

FELVESZüNK FIATAL HÖLGYEKET CUKORDÍSZEK GYÁRTÁSÁRA a jeddi termelőbe. Tel. 0745-
520-408. (11255-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz SZAKEMBEREKET építkezésre. Órabér
14-15 euró, heti fizetés. Érdeklődni a 0740-602-038-as telefonszámon. (sz.-I)

KANADAI MUNKALEHETőSÉG BELSőÉPÍTKEZÉSBEN! Többéves tapasztalattal rendelkező,
megbízható, munkájára igényes PROFI BURKOLÓT (CSEMPÉZŐT), PROFI GIPSZKARTONOST, SE-
GÉDMUNKÁST keresünk. Motiváló fizetés tapasztalat és teljesítmény alapján. A szállás biztosítva van.
Egész évben van munka. Útlevél, jogosítvány szükséges. Érdeklődni 11–17 óra között a 0755-933-990-es
telefonszámon lehet. (sz.-I)

A GRANADA PRODCOM KFT. a Primăverii utcai Delicatesse cukrászlaboratóriumba alkalmaz CUK-
RÁSZT és KISEGÍTŐ SZEMÉLYZETET. Érdeklődni személyesen vagy a 0746-985-481-es telefonon 8-
16 óra között. (10755-I)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Tel. 0726-361-700. (20780-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

KLARA gyógyító és javasasszony a
leghatékonyabban, gyógynövényekkel, taliz-
mánokkal, a legrövidebb idő alatt oldja meg az
önök problémáit. Segít az átkok és kötések
feloldásában, szétesett családokat egyesít, sikert
visz otthonukba és vállalkozásukba, segít az
impotenciában, epilepsziában, alkoholizmusban,
depresszióban, psoriasisban, reumában, gyógyít-
hatatlan betegségekben stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi
Kelemen hálás, mert Klara segítségével
meggyógyult epilepsziás gyermeke; Dicsőben
Karinához visszatért a kedvese; Margit
Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és sikeres lett a vállalkozása; Mariana és
András hálásak, mert gyermekük született; Corina köszöni, hogy férje kigyógyult
az impotenciából, alkoholizmusból; a marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy ismét
együtt lehet a kedvesével; Márton Ákosfalváról a játékszenvedélyből gyógyult ki a
segítségével; Marika hálás, mert megszabadult a kötésektől, és ismét boldog
lehet; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy újra együtt lehet a feleségével,
hosszú és szomorú távollét után. 
Hívják bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)



CSERÉPTETŐ-JAVÍTÁS, lefolyók,
csatornák, fali- és padlócsemperakás.
Tel. 0751-471-965, 0726-638-909.
(2133)

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

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (11211)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanci-
ával. Tel. 0722-846-011. (11363-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, tetőszigetelést, cse-
répforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-
pukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-
747. (11235-I)

IDŐSEBB hölgyek és urak (60 év felett)
jelentkezését várom reklámfotózás
céljából. Jelentkezni a 0756-867-458-as
telefonszámon lehet. (20708)

CÉG vállal tetőfedést lemezzel,
fémcseréppel, ácsmunkát, terasz
készítését fából, szigetelést,
átalakításokat, javítást, járólap-lerakást és
kovácsoltvas kerítés készítését.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0754-957-644. (11320)

TETŐFEDŐ-BÁDOGOS CSAPAT
15% kedvezménnyel vállal: tetőjaví-
tást fémcseréppel, kisebb sürgősségi
tetőjavítást, ácsmunkát, manzárdké-
szítést, tetők építését, csatorna-, lefo-
lyókészítést és -javítást, házak és
tömbházak hőszigetelését, alpinista-
munkát. 10 év garanciát vállalunk.
Tel. 0758-613-855. (7/56-I)

IDŐS- és BETEGGONDOZÁST vállalok.
Tel. 0754-482-276. (10/59)

GYÓGYMASSZÁZS és REFLEXTE-
RÁPIA. Beauty Maria szalon, No-
vember 7. Tel. 0744-796-387.
(13/62-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Tizenkilenc év telt el azóta,
hogy a szeretett édesanyát és
nagymamát, WERMESCHER
OLGÁT utolsó útjára kísértük.
Emlékét mindörökké szívében
őrzi fia, Szucher Ervin és két
unokája, Ágnes Bernadett és
Eszter Tímea. (sz.-I)

Hét éve már, hogy itt hagytál
bennünket, de szívünkben
őrzünk, mint egy drága
kincset. Másképp lenne
minden, ha velünk lennél, ha
hozzánk szólnál, ha ránk
nevetnél, mert egy szülőnek
nincs annál nagyobb fájdalom,
mint ha gyermekét fedi a
sírhalom. Nem az a fájdalom,
amitől könnyes lesz a szem,
hanem az, amit magunkban
hordozunk titokban, csende-
sen.
Fájó szívvel emlékezünk ifj.
ORBÁN LAJOSRA (Kuki)
halálának 7. évfordulóján.
Bánatos szerettei. (11458)

Fájó szívvel emlékezünk
drága, szeretett szüleinkre,
nagyszüleinkre és testvé-
reinkre, id. ZUDOR JÁNOSRA,
ZUDOR-KEREKES MÁRIÁRA,
ifj. ZUDOR JÁNOSRA, ZUDOR
ISTVÁNRA és ZUDOR
LŐRINCZ SÁNDORRA haláluk
évfordulóján. Áldott emlé-
küket szívünkben őrizzük.
Nyugodjanak békében!
Szeretteik: leányai, fiai,
testvérei és azok családja.
(2156)

Hirtelen halál hullócsillaga
röpített magával, sem jaj, sem
búcsúszó nem kísért utadra.
Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet kitartással
viseltél magadban. Hiába
borult rád a temető csendje, a
szívemben élni fogsz örökre.
Fájó szívvel emlékezem a
koronkai BARICZ BÁLINTRA
halálának 17. évfordulóján.
Nyugodjál békében! Bánatos
felesége, Ida. (11490)

Hirtelen elmentél egy pillanat
alatt, számunkra csak a bánat,
a fájdalom és a döbbenet
maradt. Szívedben nem volt
más, csak jóság és szeretet,
nagyfokú kötelességtudás és
segíteni akarás.
Fájó szívvel emlékezünk a
koronkai születésű SZÉKELY
ILONÁRA halálának 2.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerető családja. (6/29-I)

Az életünk csendesen megy
tovább, de emléked elkísér
egy életen át. Sírig tartó
fájdalommal emlékezünk a
koronkai PAP KÁROLYRA
halálának 2. évfordulóján.
Csendes nyugalmad fölött
őrködjön a szeretetünk.
Emlékét egy életen át őrzi
felesége, két lánya, két veje, öt
unokája, három dédunokája,
unokamenye és veje, valamint
a nagyszámú rokonság. 
(5/28-I)

Elmentél egy végtelen hosszú
útra,
melyről visszanézni lehet, de
visszajönni soha.
Hazafelé nem építenek utat,
de ha mégis lenne egy irány,
mely otthonod felé mutat,
ugye hazajönnél, vissza-
hozna a szeretet,
letörölnéd arcunkról az érted
hulló könnyeket.
Szomorú szívvel emlékezünk
november 25-én drága
édesapánkra,
KESERŰ ÁRPÁDRA
halálának 5. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Lányai:
Tünde, Katika és családja.
(3/52)

A múltba visszanézve valami
fáj, valakiket keresünk, akik
nincsenek már, csak az idő
múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök a fájdalom és
a szeretet. De ők nekünk
sohasem lesznek halottak,
mert a jók örökké élnek, mint a
csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk
drága szüleinkre, a mező-
bándi FARKAS ENDRÉRE és
FARKAS ANNÁRA. Emléküket
őrzi két leányuk, két vejük és
három unokájuk. (2/45)

„Mikor elmentél, kialudt egy
csillag,
az angyalok a mennyországba
hívtak.
De sajnos itt lent
elvesztettünk téged,
a legtisztább angyalát a
földnek és az égnek.”
November 25-én fájó szívvel
emlékezünk a legdrágább
gyermekre, unokára, unoka-
testvérre, FRAIMAYER ERIK-
KRISTÓFRA, aki már 3 éve
nincs közöttünk, de emlékét,
míg élünk, megőrizzük.
Bánatos szeretteid. (-I)

Minden évben eljön a nap,
amely szívünkben fájó emlék
marad. Üres, rideg nélküled
otthonunk, nincs kivel
megosszuk örömünk, bána-
tunk. Veled együtt volt teljes
az életünk, hogy elmentél,
magaddal vitted örömünk.
Szomorú lélekkel, összetört
szívvel emlékezünk november
25-én a nagyernyei születésű
SZÖCS KATALINRA halálának
kilencedik évfordulóján, vala-
mint a szovátai születésű
LENGYEL MIHÁLYRA halálá-
nak tizedik évfordulóján.
Nyugodjanak békében!
Emléküket őrzik szeretteik.
(12/61)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága Édesanyám,

SIMONFFI ERZSÉBET 
(Baba néni) 

életének 88. évében, hosszas be-
tegség után csendesen elhunyt.
Drága halottunk temetése no-
vember 26-án, hétfőn 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi katolikus
temetőben.
Emlékét örökké őrizzük!

Gyászoló lánya,
Zita és családja. (-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
KILYÉN PIROSKA 

szül. Kicsi 
a Mureşul ruhagyár 

volt dolgozója, 
hosszas betegség után, 2018.
november 15-én, életének 78.
évében Budapesten csendesen
megpihent. Temetése december
6-án 12 órakor lesz a Fiumei úti
temetőben. 

A gyászoló család. (11457)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket nyilvá-
nítjuk volt osztálytársunknak,
Koreck Zitának, szeretett
édesanyja, SIMONFFI 
ERZSÉBET, BABA néni el-
hunyta okozta mély fájdalmá-
ban. Iszlai Anikó az 1976-ban,
az Unirea Líceumban végzett
XII. D osztály nevében. (-I)

Őszinte részvétünk és együtt-
érzésünk Ádámovics Évának
LÁNYA halála miatt érzett fáj-
dalmában. Volt osztálytársai
az 1961-ben végzett bolyais
XI. B-ből. (5/54-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Kovács Alpár Csaba kollé-
gánknak és családjának a
szeretett CSALÁDTAG elvesz-
tése miatti gyászukban. Fáj-
dalmukban osztozunk. Az
Ákosfalvi Helyi Rendőrség
munkaközössége. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik drága
halottunk, NOVÁK IMRE
temetésén részt vettek, mély
gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (12/36)
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Tizenegy éve dobbant utolsót
drága gyermekem, KISS JÓZSEF
ATTILA fiatal szíve. E szomorú
napon fájó szívvel emlékezünk
szeretett gyermekemre, kit a
kegyetlen sors elragadott
mellőlünk.
Megemlékeznek róla: édesanyja,
nevelőapja, nagymamája, két
fiútestvére, a Bodoni és a
Somosdi család, valamint
ismerősei, barátai. Nyugodj
békében, drága jó gyermekem,
Juni! (2/51-I)

Hirtelen halál hullócsillaga
röpített magával. Sem jaj, sem
búcsúszó nem kísért utadra.
Tudom, hogy nem jössz vissza,
de olyan jó várni, hazudni a
szívnek, hogy ne tudjon fájni.
A fájdalmat leírni nem lehet, csak
letörölni az érted hulló
könnyeket. Virágot viszek egy
néma sírra, de ezzel, tudom, nem
hozhatlak vissza. Istenem, súgd
meg neki halkan, álmomban
keressen meg engem, még
egyszer hadd láthassam. Súgd
meg neki halkan, hogy nagyon szeretem, és mindennap várom,
hogy érkezzen. Búcsúztál volna, de nem tetted, életed véget ért,
mint mikor a rózsát a vihar tépi szét.
Fájó szívvel emlékezem BODÓ JÓZSEFRE november 25-én,
halálának hetedik évfordulóján. 
Pihenj békében, drága gyermekem! (17/41)

Rohan az idő, peregnek az évek, minden változó és mulandó
bennünk és körülöttünk. A pusztulást a megújulás, a rosszat a jók
váltják a sors hullámvasútján, ám a szép emlékek, a kedves,
bátorító szavak, a dolgos, segítő kezek mindörökké élnek
szívünkben. 
Megrendülten, sok szeretettel és kegyelettel tartozunk drága jó
szüleinknek, APA ILONA EMMÁNAK szül. Bodó eltávozta 9. és APA
SÁNDORNAK elhunyta 6. évében. Nyugodj békében, drága,
egyetlen édesanya és édesapa!  
Két lányuk és közeli-távoli ismerőseik. (2148) 

Jézus mondja: „aki hisz énbennem, örökké élni fog.”
(János 11:25)
Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább gyermek, feleség,
édesanya, rokon, barát,

JAKAB ÉVA ZSUZSANNA 
szül. Adamovits

Németországban 2018. november 17-én elhunyt.
Temetése Marosvásárhelyen 2018. november 24-én 13 órakor lesz a
református temetőben. 

Emlékét örökké megőrzik szerettei. (01/64-I)
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alkalmaz
mechanikai karbantartás-felügyelőt 

valamint villamossági és automatizálási karbantartás-felügyelőt

Elvárások:
• Középfokú szakvégzettség/mesteriskolai szakvégzettség/posztliceális 
szakvégzettség a mechanika/elektromechanika/automatizálás terén;

• Középfokú számítógép-kezelési ismeret;
• Csapatszellem;
• Kommunikációs képesség

Munkaköri leírás
• Biztosítja és figyelemmel kíséri a karbantartási munkálatok menetét;
• Felettesével együtt felméri a berendezések műszaki állapotát;
• A karbantartási munkákra vonatkozó megelőző jellegű 
és javító szándékú tevékenységeket javasol;

• Előkészíti és biztosítja a karbantartási munkálatokhoz szükséges 
nyersanyag- és cserealkatrész-ellátást;

• Együttműködik a platformon lévő cégekkel a karbantartói munkálatok 
elvégzése érdekében.

Amit ajánlunk:
• Vonzó bércsomag;
• Étkezési utalványok;
• Szabadságpénz;
• Egészségügyi csomag;
• Sportolási lehetőség (saját sportteremhez való hozzáférés)
• Belső fejlesztési programok.

Az önéletrajzokat a recrutare@azomures.com e-mail-címre lehet elküldeni, 
valamint be lehet nyújtani az Azomureş Dózsa György utca 300. szám alatti
székhelyén.

Bővebb tájékoztatás a 0372-482-921-es telefonszámon, 
az Azomureş munkaerő-toborzó szolgálatánál.  

Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban

dolgozni, 
akkor nálunk a helyed. 

Munkádért cserébe 
megbecsülés, bónuszok 

és versenyképes juttatás jár. 
Küldd önéletrajzodat 

a hr@kovacs.ro címre, 
vagy érdeklődj 

a 0727-092-727-es 
telefonszámon. 


