
Bár minden évben fontos szerep jutott a
fiataloknak a Marosvásárhelyi Nemzet-
közi Könyvvásár nyitómozzanatában,
talán sosem volt annyira dinamikus, új-
szerű a könyvünnep megnyitója, mint
tegnap délelőtt. 

Tíz óra előtt pár perccel bolyais és művészetis
diákcsoportok várakoztak kötetekkel a kezükben
a Színház téren, majd elkezdődött a különleges

performance, amelynek minden fiatal részesévé
vált. Vizi Imre ez alkalomra írt szerzeményét, az
Olvasni jó! című dalt énekelte a téren, amelyet
teljesen betöltött – a könyvvilág sokszínűségét,
lüktetését jól érzékeltető koreográfia szerint – a
mozgó, táncoló fiatalok látványa. A nagyszerű
produkció után megnyíltak a vásár kapui az
egyre növekvő tömeg előtt. Hivatalos
köszöntőkre, fennkölt eszmefuttatásokra nem
volt itt semmi szükség, a színház előcsarnokában
felsorakozott több ezer könyv és a standok felé
induló emberáradat önmagáért beszélt. 

A vásár idején mintegy 70 kiadó kínálatából
válogathatnak a könyvbarátok. A színház
előcsarnokában 41 standnál – ebből nyolc
külföldi – várják az olvasni szeretőket – tudtuk
meg Káli Király Istvántól, a rendezvénysoroza-
tot esztendőről esztendőre megszervező Romá-
niai Magyar Könyves Céh igazgatójától. 

A társszervező Marosvásárhelyi Kulturális
Központ elnöke, Szepessy Előd arra hívta fel a
figyelmünket, hogy idén az eddigieknél is több
erdélyi és magyarországi író vesz részt a 

Köztisztasági 
csiki-csuki

Az októberi tanácsülésen meglehetősen nagy vita előzte
meg a köztisztasági illeték módosítását, amit korábban
(október 6-án) a tanács jegyzője átiratában törvénytelen-
nek minősített. A hó végi közgyűlésen mégis „átment” a
tervezet. A lakosság számára ugyan a díjszabásokat mint-
egy 2 lejjel csökkentették, a jogi személyek és a közin-
tézmények azonban változatlanul magas áron fizetik meg
a háztartási hulladék összegyűjtését. Az utcai szemét el-
szállítási árát is változatlanul hagyták a képviselők, nem
faragtak le semmit az elmúlt nyolc év alatt 20-szorosára
növelt illetékből. (Ezek után nem kell csodálkozni, ha a
cégek által igényelt kukák száma nincs arányban a termelt
hulladék mennyiségével, és a szemét egy része továbbra
is a Maros-partra, a mezőre vagy az erdőszélekre kerül.) 

A köztisztasági illeték ügyében tett közigazgatási felje-
lentés nyomán már idén februárban született egy bírósági
határozat, amely szeptemberben véglegessé vált. A szóban
forgó végzés hatálytalanította az emelt illetékre vonatkozó
tanácsi határozatot, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy
a polgármesteri hivatalnak vissza kell térnie a semmissé
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Bérlakások 
egészségügyben
dolgozó fiataloknak
Az egészségügyben dolgozó fiatalok
számára huszonnégy lakrészes tömb-
házat építene a megyeközpontban az
Országos Lakásügynökség. A maros-
vásárhelyi tanács keddi rendkívüli ülé-
sén a képviselők megszavazták, hogy
a város biztosítja az építkezéshez
szükséges területet. 
____________2.
Spekulációs 
szökőár
Nem a bankok meg egyéb spekulán-
sok áldatlan ténykedésére utalok,
hanem a világot „megrengető” ese-
mény, Donald Trump megválasztását
követő cunamiszerű utóhatásra.
____________4.
Először írtak le új
baktériumfajokat
Erdélyből
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem (EMTE) mikrobiológu-
sai, együttműködve a budapesti
Eötvös Loránd Tudományegyetem
(ELTE) és a gödöllői Szent István
Egyetem (SZIE) kutatóival, elsőként
írtak le Erdélyből két új baktériumfajt,
amelyek a Medve-tóból, illetve a ce-
kendi hulladéklerakó csurgalékvizéből
származnak.
____________15.

Olvasó tinik himnusza

Megkezdődött a könyvünnep

Kiszállítás hétfőtől péntekig 8-15 óra között. 50 lej felett a kiszállítás ingyenes!
Minden kedden és pénteken friss baromfihúst kapunk Magyarországról! 

Legjobb árak a városban!
Friss egész csirkecomb 7,49 lej/kg, friss felső és alsó csirkecomb 7,95 lej/kg,

friss farhátas csirkecomb 5,49 lej/kg, friss csontos csirkemell 11,95 lej/kg, friss csirkemáj 7,95 lej/kg,
friss csirkeszárny csak 6,95 lej/kg, friss csirkefarhát 1,89 lej kg.

Tipp:
Pampers Giant Pack pelenka különböző méretben csak 64,90 lej!

Bella happy gyerek-papírzsebkendő (2 rétegű, 80 db) 3,95 lej.
UW lóbalzsam aktív gél (500 ml) 8,95 lej.

Fürdőkristály (400 g) 3,49 lej. 
Baba lanolinos szappan (125 g) 2,49 lej. 

Andi fültisztító (200 db) 1,95 lej.
Sindy papírtörlő (2 rétegű, 2 tekercs) 3,49 lej.

Coala papírszalvéta (80 db, egyrétegű) 2,79 lej. 
Sindy papírzsebkendő (100 db, 3 rétegű) 2,39 lej.

Andi háztartási vatta (200 g, 100% pamut) 2,49 lej. 

Intershop, megéri nálunk vásárolni!



– áll a dicsőszentmártoni magyar civil szerveze-
tek által lapunkhoz eljuttatott közleményben. A
hét végén Dicsőszentmárton magyar közössége
ünnepi rendezvénysorozattal emlékezik többek
között Szent Márton, a város névadó szentje szü-
letésének 1700. évfordulójára. 

Az ünnepségsorozat keretében a Sipos Domokos Vegyes
Kar fennállásának 25. évfordulóját, valamint a Kökényes
Néptáncegyüttes névadó ünnepségének 10. évfordulóját
ünneplik. A kétnapos rendezvénysorozat része a Szent
Márton Borlovagrend Márton-napi borversenye, valamint
az anyaországi testvértelepüléssel, Hajdúszoboszlóval való
kapcsolat 25. évfordulójának megünneplése, ez utóbbi a
helyi önkormányzat szervezésében.

Ma, november 11-én 18 órától a helyi művelődési 
otthonban a Sipos Domokos Vegyes Kar fennállásának 25.
évfordulóját ünneplik, ezt követi a Kökényes Néptánc-

együttes névadó ünnepségének 10. évfordulója. Szom-
baton, november 12-én délelőtt 9 órától a Három Fenyő
vendéglőben a Szent Márton Borlovagrend hagyományos
borversenyére kerül sor, 14 órától konferenciát tartanak a
Három Fenyő étteremben, melynek témája a város és a né-
vadó, Szent Márton születésének évfordulója. Ugyancsak
szombaton 17 órától Dicsőszentmárton és 
Hajdúszoboszló testvérvárosi kapcsolatának 25. évfor-
dulóját ünneplik a Mihai Eminescu Művelődési Házban,
melynek meghívott vendégei az anyaországi
testvértelepülés elöljárói, szervező a helyi önkormányzat.
Ezt követően 19 órától Szent Márton-napi magyar bált tar-
tanak a Három Fenyő étteremben. 

A kulturális eseményeket a helyi civil szervezetek –
Népszínház, Szent Márton Borlovagrend, Sipos Domokos
Művelődési Egyesület, Kökényes Néptáncegyüttes –
közreműködésével szervezték – tudtuk meg Fodor Sándor
József helyi önkormányzati képviselőtől, a Kökényes Nép-
táncegyüttes vezetőjétől.

A marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum
pedagógusközössége értetlenül áll azon tény előtt, hogy hi-
vatalos szervek megkérdőjelezik iskolánk létjogosultságát.

Iskolánk sokéves küzdelemmel alakult újra, és folytatja
a Marosvásárhelyen 1948-ban erőszakkal beszüntetett
római katolikus felekezeti oktatást. Az iskola megalakulása
közösségi igény eredménye, melyért jelenlegi igazgatónk,
dr. Tamási Zsolt-József és sokan mások kitartóan dolgoz-
tak.

Érthetetlen számunkra, akik a közoktatásban sokévi
tapasztalattal rendelkező oktatók vagyunk, hogyan
kérdőjelezhető meg iskolánk működése. Mi több, hogyan
hozhatók fel iskolánk igazgatója ellen korrupciós vádak
egy olyan rendszerben, amelyben minden mozzanat
folyamatosan központosított ellenőrzésnek van alávetve,
valamint oktatók, igazgatók, de a tanulók is hivatalosan és

nyilvánosan meghirdetett versenyvizsga eredményeként
dolgoznak, illetve tanulnak második éve ebben az
iskolában.

Elfogadhatatlannak tartjuk több mint 400 tanuló és az
őket oktató tanári közösség helyzetének elbizonyta-
lanítását, az iskola létjogosultságának megkérdőjelezését.

Meggyőződéssel hiszünk dr. Tamási Zsolt ártat-
lanságában, és bízunk benne, hogy ez az igazságszolgál-
tatás által is mielőbb végérvényesen igazolást nyer.

Köszönettel fogadjuk az ügyünk mellett kiállók szoli-
daritását. Úgy látjuk, hogy szükség van a felekezeti 
hovatartozásra való tekintet nélküli békés, de határozott
közösségi támogatásra. 

A marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai
Líceum pedagógusközössége

Az egészségügyben dolgozó fiatalok számára hu-
szonnégy lakrészes tömbházat építene a megye-
központban az Országos Lakásügynökség. A
marosvásárhelyi tanács keddi rendkívüli ülésén a
képviselők megszavazták, hogy a város biztosítja
az építkezéshez szükséges területet. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal honlapján
megtalálható határozat indoklása szerint az Országos
Lakásügynökség (ANL) október elején értesítette a pol-
gármesteri hivatalt, hogy egy országos program keretében
Marosvásárhelyen is tömbházlakást építenének az
egészségügyben dolgozó fiataloknak. Az a cél, hogy a kis

jövedelmű pályakezdőket, rezidens orvosokat arra
ösztönözzék, hogy itthon álljanak munkába, ne külföldi
kórházak felé kacsingassanak. A marosvásárhelyi tanács
keddi rendkívüli ülésén a képviselők megszavazták, hogy
a város az Országos Lakásügynökségnek a rendelkezésére
bocsát erre a célra a Gheorghe Marinescu utcában, a
kórházak közelében egy ezer négyzetméteres területet. Itt
épülne fel a huszonnégy lakrészes tömbház, tizennyolc
egyszobás és hat kétszobás lakást foglalhatnának el az
egészségügyben dolgozó fiatalok. Mi több, a város felvál-
lalta, hogy helyi költségvetésből állják a közművesítést,
valamint az épület környékének a rendezését. 

Mint ismeretes, Marosvásárhelyen öt éve nem épült
ANL-s tömbház, az utolsót 2011-ben foglalhatták el a
várólista elején lévő családok.

Jótékonysági énekverseny a rákos
gyermekekért
November 17-én, csütörtökön 19 órától a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Nagytermében az Együtt a Rákos Gyer-
mekekért Egyesület újra megszervezi a Sing for the mo-
ment jótékonysági énekversenyt, amelynek mentora Vizi
Imre. A vetélkedő keretében 18-an lépnek színpadra, a
legjobb versenyzőket díjazzák. A bevételt a rákbetegség-
ben szenvedő gyerekek táboroztatására fordítják.

A magyar szórvány napja 
Marosludason 
November 12-én, szombaton Marosludason megtartják a
magyar szórvány napját. Ez alkalommal több mint kétszáz
táncos, énekes, zenész találkozik. A helyi Tatárka, Po-
hánka és Hajdina néptáncegyüttesek vendégei az ukraj-

nai Rózsa népdalegyüttes, a kolozsvári Harmadik Zene-
kar, a Fehér megyei Rapó, Miriszló Gyöngye és Pipacs
néptánccsoportok, a besztercei Vadrózsák, a búzásbese-
nyői néptánccsoport, a medgyesi Gyöngyvirág, a felfalusi
Bíborka és a marosludasi Chelen Chavale néptánccso-
port. A rendezvény díszvendége dr. Flender Gyöngyi kon-
zul és Kilyén Ilka, a Maros megyei EMKE szervezet
elnöke.

Nótaest Szászrégenben
November 27-én, vasárnap este 7 órai kezdettel nótaest-
nek ad otthont a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési
ház nagyterme. Fellép Vadász Károly cimbalomművész
és zenekara, valamint Kolostyák Gyula aranykoszorús
magyarnóta-énekes. A programban magyar nóták, csár-
dások, népdalok, operettrészletek és katonadalok szere-
pelnek. Egy belépő ára 20 lej. Jegyeket elővételben a
művelődési házban lehet vásárolni vagy a 0741-024-882
és a 0757-109-450 telefonszámokon lehet foglalni.

Koraszülöttek hete Marosvásárhelyen
A Gyulafehérvári Caritas Korai Nevelő- és Fejlesztőköz-
pontja színes programmal készül a koraszülöttek nemzet-
közi világnapja alkalmából. Marosvásárhelyen november
14–18. között Pici baba, nagy lépés… címmel szerveznek
fotó- és tárgykiállítást, ahol koraszülött kisbabák fényképeit
és különböző használati tárgyait lehet megtekinteni. No-
vember 17-én, csütörtökön 16 órakor találkozó és lég-
gömberegetés lesz a Színház téren, november 18-án,
pénteken 17 órától pedig kerekasztal-beszélgetés. Meg-
hívottak: Bereczky Lujza Katalin nőgyógyász, Simon Márta
neonatológus, Lorenzovici Anna háziorvos, Lukács Ágota
pszichológus, Vásárhelyi Enikő szenzomotoros terapeuta.
A programok helyszíne – a november 17-ei léggömbere-
getés kivételével – a Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont
Rózsák tere 61. szám alatti székhelye (Deus Providebit
Ház). A rendezvény elsősorban koraszülött gyermeket ne-
velő családoknak szól. A kerekasztal-beszélgetésre előze-
tesen be kell jelentkezni a 0736-004 369-es számon.

Előadás a pályázatírásról
November 16-án 18 órakor a marosvásárhelyi Bernády
Házban a Női Akadémia keretében kerül sor Bagoly Ildikó
pályázati szaktanácsadó előadására, aki a pályázati lehe-
tőségekről, a projektek világában való eligazodásról beszél
az érdekelteknek. Ugyanakkor jelentkezni lehet a maros-
vásárhelyi Női Akadémia pályázati és projektmenedzs-
ment-képzésére. 

MoZgató –
Ifjúságépítők konferenciája

A Gyulafehérvári Caritas keretében működő Young Caritas
november 25–26-án a Gecse Dániel Szakkollégium szék-
helyén (Marosvásárhely, Erdő utca 7b) konferenciát szer-
vez a fiatalokkal való munka, mozgalomépítés, utánpótlás
témakörben. A konferencia célja a tapasztalatcsere, az
egymástól való tanulás. A konferencia előadói, a pódium-
beszélgetés beszélgetőtársai és workshopok vezetői olyan
ifjúsági szervezetek képviselői, mint a Nagyító Alapítvány,
a Máltai Szeretetszolgálat, a SMURD, a Yuppi tábor, a Jó
arc médiakampány, a The Firm diákcsapat, az IKE, a
RMCSSZ, a Turulmadár Ifjúsági Iroda.

Jogászképzés 
a Bolyai Tudományegyetemen

A Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács és a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem közösen szervezi meg
november 11-én, pénteken este 7 órától a Jogászképzés
a Bolyai Tudományegyetemen című film- és könyvbemu-
tatót. A könyvet dr. Veress Emőd ügyvéd ismerteti. Hely-
szín a marosvásárhelyi Kultúrpalota kisterme. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma MÁRTON, holnap
JÓNÁS, RENÁTÓ napja. 
JÓNÁS:  héber eredetű név,
amely görög-latin közvetítés-
sel érkezett hozzánk, jelentése:
galamb.
RENÁTÓ: latin név olasz
alakja, jelentése: újjászületett. 

11., péntek
A Nap kel 

7 óra 19 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 52 perckor. 
Az év 316. napja, 
hátravan 50 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2016. november 10.

1 EUR 4,5000
1 USD 4,1283

100 HUF 1,4676
1 g ARANY 170,1135

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 90C
min. 20C

Szer Pálosy Piroska

Menyhárt Borbála

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

7, 11, 43, 9, 35 + 2 NOROC PLUS: 335928

26, 13, 38, 29, 15, 8 SUPER NOROC:390475

35, 34, 17, 10, 22, 18 NOROC: 0554689 

Rendezvénysorozat Dicsőszentmártonban
Ünnepeljünk együtt!

Nyilatkozat

A Római Katolikus Teológiai Líceum megmentése
közös nemzeti ügy és nem politikai kérdés. Felkérjük 
magyar testvéreink, az EMNT tagságát és szimpatizánsait,
hogy 2016. november 12-én, szombaton 15 órától
Marosvásárhelyen a Vár bejáratánál (Vár sétány)

részvételükkel támogassák az Erdélyi Római Katolikus
Státus Alapítvány által szervezett szimpátiatüntetést.

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros 
megyei szervezete

Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei szervezete

Közlemény

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

Bérlakások egészségügyben dolgozó fiataloknak
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A jegybank felfele módosította
inflációs előrejelzését

A Román Nemzeti Bank (BNR) 0,1 százalékkal 2,1
százalékra módosította jövő évi inflációs előrejelzé-
sét. Mugur Isărescu jegybankelnök csütörtökön is-
mertette a központi bank legújabb negyedéves
inflációs jelentését, amely nem módosította az idei
éves fogyasztói árindexszel kapcsolatos várakozá-
sokat. Így a BNR továbbra is mínusz 0,4 százalékos
inflációs rátával számol 2016-ra. A jövő évi előrejel-
zésben figyelembe vették az adótörvénykönyv által
2017-re előirányzott adócsökkentéseket. Január 1-
jétől ugyanis 19 százalékra csökken a hozzáadott-
érték-adó a jelenlegi 20 százalékról, és eltörlik az
üzemanyagra kivetett pótlólagos 7 eurócentes jöve-
déki adót. Isărescu szerint az inflációra nyomást
gyakorolhatnak a parlament által megszavazott bér-
emelések. Románia fejlődésének egyik legnagyobb
akadályaként a munkaerőhiányt nevezte meg. Em-
lékeztetett, hogy az elmúlt egy évben jelentősen
megnőtt a belföldi fogyasztás, de azt nem a hazai
termelés, hanem az import bővüléséből fedezték.
Rámutatott: a belföldi termelés növelésében jelentős
akadályt jelent a munkaerőhiány, amely viszonylag
új jelenség Romániában. (MTI)

Változhat az Első ház program
A fiatal házaspárok – bizonyos feltételek mellett –
akár előleg befizetése nélkül is részesülhessenek az
Első ház program keretében nyújtott kedvezményes
hitelből – Vasile Dîncu regionális fejlesztési miniszter
szerint egy ilyen előírás bevezetését is fontolgatja a
tárca a nagy népszerűségnek örvendő program kap-
csán. A miniszter csütörtökön hangsúlyozta, az Első
ház program mindenképpen folytatódni fog, és a
pénzügyminisztérium illetékeseivel arról is egyeztet-
tek, hogy jövőre növelni kellene a lakásvásárlásra
kedvezményes hiteleket biztosító program költség-
vetését. „Ugyanakkor felmerült, hogy módosítani kel-
lene bizonyos előírásokon. Az előleget például a
hiteligénylők jövedelmének függvényében kellene
meghatározni, ami a fiatal házaspárok esetében
nem túl nagy” – fogalmazott Vasile Dîncu. 
(Agerpres)

Temesvár–Belgrád autópályáról
tárgyaltak

Többek között a Temesvár–Belgrád közötti autópá-
lya megépítésének a lehetőségéről is tárgyalt csü-
törtökön Temesváron Dacian Cioloş román és
Aleksandar Vucic szerb miniszterelnök – jelentette
az Agerpres hírügynökség. A tárgyalást az tette
szükségessé, hogy Szerbia autópálya építését ter-
vezi a román határ felé, a romániai infrastruktúra-fej-
lesztési mestertervben azonban csak országutat
terveztek a Temesvártól az államhatárig vezető sza-
kaszra. A két miniszterelnök közös sajtótájékoztató-
ján Dacian Cioloş elmondta, hogy a közeljövőben a
határ mindkét oldalán megvalósíthatósági tanul-
mányt készítenek, mely Bukarestet is meggyőzheti
arról, hogy módosítani kell a romániai infrastruktúra-
fejlesztési terveken. (MTI)

nyilvánított határozat előtti „időkhöz”, pontosabban
árakhoz, és az is elvárható lett volna, hogy valamilyen
módon visszaadják a lakosságnak a két éven át jogta-
lanul elvett összegeket. 

Ez nem így történt. Továbbra is emelt díjszabás van
érvényben, amire a képviselők többsége rábólintott. A
határozat ellen ismét panaszt nyújtottak be a prefek-
túrához. A helyzet a hatóságok azonnali beavatkozását
követelné meg, hiszen ha bebizonyosodik, hogy azért
fizettetnek a lakossággal emelt díjszabást, mert nagy
távolságra, a székelyudvarhelyi lerakóhoz szállítják a
hulladékot, ami többletköltséget jelent, de a valóságban
alig pár kilométerre, Maroskeresztúr határában
törvénytelenül helyezik el a szemetet, egyet jelent a
közpénz lenyúlásával. Az is érdekes, hogy a megyei hul-
ladékgazdálkodási terv bizonyos részét betartják, másik
részét (a szentpáli, a székelykakasdi lerakó üzembe
helyezése) meg nem. Mindegy, milyen okokból. Az, hogy
közösségi ügyekben gyakran nem szerveznek közvitát,
bár törvényes követelmény, már nem újdonság. 

Könnyen ismét jogi síkra terelődhet hát a köztisz-
tasági illeték módosítása, a kifogásolt tervezet
jóváhagyása miatti lakossági többletkiadást is meg-
próbálhatják majd behajtani a határozattervezet
jóváhagyásáért felelős közgyűlési képviselőkön. Ez
ismét hónapokig, ha nem évekig tartó jogi folyamat
lehet. Tényleg olyan nehéz elérni, hogy szabályosan,
törvényesen, hatékonyan végezzék ezt a tevékenységet?! 

Köztisztasági csiki-csuki
(Folytatás az 1. oldalról)

Theresa May brit miniszterelnök szóvivője szerint a
magyar és a brit kormány arra törekszik, hogy
Nagy-Britannia EU-tagságának megszűnése után is
erőteljesek legyenek a kétoldalú kapcsolatok.

Theresa May szerdán fogadta Orbán Viktor magyar 
miniszterelnököt a Downing Streeten. A megbeszélésekről a
brit kormányfői hivatal honlapján megjelent rövid tájékoztatás
szerint a találkozón Theresa May megerősítette, hogy London
2017 márciusának végéig aktiválni kívánja a Lisszaboni
Szerződés 50. cikkelyét. Ez a cikkely szabályozza – és ak-
tiválása hivatalosan elindítja – Nagy-Britannia kilépését az Eu-
rópai Unióból.

Theresa May a Downing Street tájékoztatása szerint el-
mondta ugyanakkor azt is, hogy Nagy-Britannia egészen
távozásáig teljes körű és aktív szerepet tölt be az EU-ban.

A brit kormányfő megerősítette, hogy a Nagy-Britanniában
élő EU-állampolgárok jelenlegi státusának megőrzésére törek-
szik, és számít is arra, hogy ez sikerül, de ennek fejében az
Európában élő brit állampolgárok jogait is meg kell védeni.

A migrációról szólva Theresa May kifejtette azt az állás-
pontját, hogy a menekülteknek az általuk elért első biztonsá-
gos országban kell maradniuk, és különbséget kell tenni a

menekültek és a gazdasági migránsok között. A brit kormányfő
szerint mindent országnak joga és felelőssége saját határainak
védelme, illetve a visszaküldött illegális migránsok befo-
gadása.

Orbán Viktor már a találkozót követően tájékoztatta a 
magyar sajtót az elhangzottakról. Elmondta: Magyarország azt
szeretné elérni, hogy a Nagy-Britanniában élő magyarok jogai
ne sérüljenek a brit EU-tagság megszűnésével.

Ő is úgy nyilatkozott, hogy a találkozón egyetértés alakult
ki arról, hogy a munkavállalók jogainak kérdését a viszo-
nosság elve alapján kell kezelni, tehát ha az Európában élő
britek szerzett jogai nem csorbulnak, abban az esetben a brit
kormány álláspontja szerint természetszerűleg a Nagy-Britan-
niában dolgozó EU-állampolgárok jogai sem sérülhetnek.

Hangsúlyozta: 150 ezer azoknak a magyar állampol-
gároknak a száma, akik – akár Nagy-Britanniában dolgozva,
akár Magyarországon működő brit tulajdonú vállalatok
munkavállalóiként – Nagy-Britanniához kötődő módon kere-
sik kenyerüket. „Nekik érdekeik vannak, amelyeket meg kell
védenünk, tehát az az érdekünk, hogy a jövőben a brit-magyar
kapcsolatok kereskedelmi oldala nyitott és szabad maradjon”
– fogalmazott Orbán Viktor. (MTI)

Downing Street: a Brexit után is erőteljesek lesznek
a brit–magyar kapcsolatok

Lehetségesnek nevezte Klaus Johannis államfő or-
szága egyesülését Besszarábiával, de nem a közel-
jövőben – írta csütörtökön a Mediafax
hírügynökség.

Az elnök politológushallgatók körében, az egyetemi
könyvtárban rendezett szerda esti fórumon fejtette ki állás-
pontját Románia és a szomszédos Moldovai Köztársaság (a
korábbi Besszarábia) kapcsolatáról, miután két hete inci-
densekkel tarkított tüntetést rendeztek Bukarestben a „két
román állam” egyesülésének hívei.

Johannis azt állította, hogy – bár sokan nem feltételezik róla
– „kedves számára a téma”, de ahhoz, hogy az egyesülés 
sikeres projekt legyen, három előfeltételnek teljesülnie kell: a
„románoknak” akarniuk kell, a „moldovai embereknek”
akarniuk kell, de az is előfeltétel, hogy se Romániának, se
Moldovának ne legyenek vitás, nemzetközi felügyelet alá vont
területei.

Az elnök úgy vélte, „nem volt valami hatékony” az a támo-
gatás, amelyet Románia nyújtott Moldovának 1990 óta.
Fontosabb lenne a moldovai intézményeket és pártokat
segíteni, mint néhány Európa-barát politikust, akik „vagy jó
eredményeket értek el, vagy nevetségessé tették politikai pro-
jektjüket” – magyarázta Johannis. Megjegyezte: a Bukarestben
tüntető „úgynevezett unionisták” valójában többet ártottak,

mint használtak az egyesülés ügyének, mert „csak
felidegesítették” a moldovaiakat, közvetlenül az országukban
megszervezett elnökválasztás előtt.

Johannis elődje, a néhány napja moldovai állampolgárság-
gal is rendelkező Traian Băsescu – aki az általa alapított párt
egyik hangsúlyos célkitűzésévé tette a Moldovával való
egyesülést – márciusban úgy nyilatkozott: a második
világháború idején a román hadseregnek csak a Dnyeszterig
volt „legitim konfliktusa” a Szovjetunióval. A volt elnök
pályafutása során több hasonló utalással is jelezte: szerinte
Moldovának csak úgy lehet esélye egyesülni Romániával, ha
lemond a Dnyeszteren túli szakadár területekről 
(Transznisztriáról), ahol ma is orosz csapatok állomásoznak.

Politikai elemzők szerint feltehetően Johannis sem
véletlenül mondott „Besszarábiát” és nem Moldovát, amikor
lehetségesnek nevezte az egyesülést. A mai Moldovával
csaknem megegyező területű (Transznisztria vagy más néven
Dnyeszter menti Köztársaság nélküli) Besszarábia – a Prut, a
Dnyeszter és Duna-delta által határolt térség – több mint egy
évszázados cári uralom után az 1917-es bolsevik forradalom
idején önállósult, majd 1918 márciusában fogadta el a Román
Királysággal való egyesülésről szóló nyilatkozatot. A terület
1940-ig volt Nagy-Románia része. (MTI)

Johannis: lehetséges Románia és Besszarábia egyesülése,
de nem a közeljövőben

Bár jelentős létszámfölényük miatt az iraki katonák és a
velük szövetséges erők biztosak az Iszlám Állam (IÁ) utolsó
iraki fellegvárának számító Moszul elleni ostrom sikerében,
az odáig vezető utat rémisztőnek és idegőrlőnek látják a dzsi-
hadista szervezet rendkívül hatékony hadviselési technikája
miatt. Az ellenség sikerének titka a rajtaütéseket lehetővé tevő
hosszú alagútrendszerben, az orvlövészekben és az öngyilkos
merénylőkben rejlik, akikkel szemben a hadsereg egyszerűen
védtelen – ismerték el a Reuters brit hírügynökségnek iraki
tisztségviselők.

Még a kifejezetten a moszuli kihívásokra felkészített külön-
leges erő, az iraki terrorellenes szolgálat (CTS) is példa nélkü-
linek nevezte a múlt heti moszuli harcokat. Hisám el-Hasemi,
az iraki kormány egyik tanácsadója elmondta, hogy az észak-
iraki nagyváros ostromát október 17-én megkezdő
kormányerők jelenleg Moszul két körzetét tartják teljes
ellenőrzésük alatt, és bár további öt körzetet is elfoglaltak, ott
állandó összecsapások vannak, és a dzsihadistáknak már
három-négy alkalommal is sikerült átmenetileg meghátrálásra
kényszeríteniük a katonákat.

„A világ lehető legkeményebb városi háborúját vívjuk (...)”
– mutatott rá vasárnap Szabáh an-Númani, a CTS szóvivője.
A terrorellenes szolgálat egyik tábornoka – aki Bagdadból 
nyilatkozott a Reutersnak – azt mondta, hogy a legnagyobb
fenyegetést az orvlövészek jelentik. „Nem lehet tudni, hol és
mikor csapnak le” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a stresszt
csak fokozza, hogy mindeközben ezrek próbálnak elmenekülni
a harcok elől. A brit hírügynökségnek adott interjú alatt a
tábornok egyik embere jelentkezett a moszuli frontról. Arra
panaszkodott, hogy menekülők tartanak felé bőröndökkel, neki
pedig fogalma sincs, hogy mi lehet bennük.

A hadsereg egyik név nélkül nyilatkozó ezredese szerint
lehetetlen feladat különbséget tenni a civilek és a közéjük ve-
gyült harcosok között. Az Iszlám Állam ugyanis a város két
évvel ezelőtti elfoglalása után rákényszerítette a férfiakat arra,
hogy hozzájuk hasonlóan hosszú szakállt viseljenek, és az
előírás betartását a dzsihadisták ellenőrzik is. „A katonáink
képtelenek időben felismerni őket (a szélsőségeseket), amíg
fel nem robbantják robbanómellényüket vagy nem hajítanak
el egy gránátot” – magyarázta az ezredes, hozzátéve, hogy
éppen emiatt múlt csütörtökön egyetlen nap alatt két T-72-es
tankot és egy páncélozott járművet is elveszítettek. „Ez az
egész kezd rémálommá válni, a katonák számára pedig
idegőrlővé” – hangsúlyozta.

Az ellenség pedig elszánt, és úgy tűnik, komolyan veszi a
Szíria és Irak egy részén kikiáltott kalifátust irányító Abu Bakr
al-Bagdadi múlt heti üzenetét – mutatott rá el-Hasemi. Az IÁ-
vezér azt mondta harcosainak, hogy semmi szín alatt nem
hátrálhatnak meg.

„Az Iszlám Állam most tényleg harcol” – mondta a tanács-
adó, aki járt is a moszuli fronton. Rámutatott: a szélsőségesek
az utóbbi két évben a Tigris folyó keleti oldalán 70 kilométer
hosszú alagúthálózatot ástak, amely keresztülfut Moszul
központján, és a dzsihadisták ezeket az alagutakat használva
képesek a városon belül rajtaütni a katonákon. Általában haj-
nali két órától pirkadatig csapnak le, vagyis amikor a védelem
a leggyengébb. „A katonák nincsenek felkészülve ezekre a ra-
jtaütésekre, ezek az alagutak okozzák a legnagyobb
veszteségeket nekünk” – hangsúlyozta el-Hasemi.

A tanácsadó elmondta: a szélsőségesek által alkalmazott
egyik legveszedelmesebb taktika az, hogy kisebb, 50 fős
egységeket küldenek egymás utáni hullámokban a katonák
ellen, egy percig se hagyják nyugton őket. Minden egységben
találni öngyilkos merénylőket, orvlövészeket, harcosokat,
továbbá logisztikai és aknaszakértőket. „Mindegyik egység
csak rövid ideig harcol, majd jön a következő csoport – ez
pedig kimeríti a hadsereget” – magyarázta a tanácsadó. És bár
a dzsihadisták 100 ezer fős – iraki katonákból, különleges
erőkből, kurd és síita harcosokból álló – koalícióval néznek
szembe, még ötezres létszámukkal is képesek a
megfékezésükre.

El-Hasemi szerint francia ajkú harcosok egyik belső magjá-
nak, az al-Murabitun névre keresztelt csoportnak a tagjai
megesküdtek arra, hogy Moszul szívében utolsó leheletükig
védeni fogják az IÁ stratégiai állásait, vagyis készek meghalni,
de nem távoznak – magyarázta a tanácsadó, hozzátéve, hogy
a dzsihadisták ráadásul élőpajzsként használják a helyi
lakosságot a légi csapások ellen.

Az előretörő iraki erőknek egyelőre csak a város keleti
határán sikerült rést ütniük a dzsihadisták védelmi vonalán.
Eközben két gyalogos hadosztály már megközelítette Moszul
északi és déli határát, s két új frontvonal megnyitására készül,
amire már pénteken sor kerülhet – tette hozzá el-Hasemi.

A kormányzati tanácsadó egyébként biztos benne, hogy a
dzsihadisták ellen több fronton harcoló erők a nagy létszámuk-
nak köszönhetően előbb-utóbb megtörik az Iszlám Államot.
„Nyerni fogunk, ez biztos. De költséges győzelem lesz” – tette
hozzá. (MTI)

A dzsihadisták brutális hadviselése példátlan kihívások
elé állítja az iraki hadsereget

Ország – világ



vasárnap délig tartó ren-
dezvénysorozaton. A számos
könyvbemutató és beszélgetés mel-
lett újdonságnak számít az irodalmi
kávéház, amely által még hangsú-
lyosabban kifejeződik az a
törekvés, hogy a könyvvásár ne
csak a különféle kiadványok
árusításáról szóljon, hanem egyféle
szellemi műhely, a könyves világ
embereinek találkozóhelye legyen. 

Ami az arculatot illeti, idén
először készült dal és videoklip a
könyvünnepre. Vizi Imre
olvasásnépszerűsítő produkcióját a
megnyitón is láthattuk, a videoklip
azonban egy ideje már az interneten
is elérhető, eddig négyezren látták.
Az előadóművész elmondta, hogy
felkérésre írta meg három nap alatt
a dalt, amelyet több produkció
közül választottak a könyvvásár
himnuszává. 

– Azt a közeget próbáltam
megszólítani, amelynél az olvasás a
Facebookon merül ki – utalt az
énekes a tizen-, huszonéves
célközönségre. A koncepció az volt,
hogy a könyvvel, olvasással eddig
asszociált stílustól eltérő, minél
szokatlanabb, pörgősebb legyen a

dal, ugyanakkor meglegyen benne
az „emberfaktor”.

A megnyitó utáni percekben már
otthonosan vették birtokba a stan-
dokat a látogatók. Számos iskolás
csoporttal találkoztunk, többször
hallottuk Harry Potter nevét a
tömegben. Két tizedikes fiút meg is
kérdeztünk arról, hogy leginkább
mi érdekli őket a kínálatból. József
Az Álmosvölgy legendáját kereste,
Zsolt Victor Hugótól A nyomorul-
takat. 

A fiatalok mellett a vásár első
órájában természetesen az idősebb
korosztályok is képviseltettek.
Kopacz Ildikó Szászrégenből
érkezett a könyvvásárra, magának
egy Szabó Magda-kötetet, a lányá-
nak pedig egy történelmi témájú ki-
adványt keresett, és azt is elárulta,
hogy nemcsak a színházi
előadásokra, hanem bizonyos
könyvbemutatókra is kíváncsi.

Élet tölti be az elkövetkező pár
napban a Nemzeti Színház tereit. A
könyvünnep záróünnepségén, a
szombat este 7 órakor kezdődő
színházi előadás (Retrómadár
blokknak csapódik, és forró asz-
faltra zuhan) előtt az idei Szép
Könyv díjat is kiosztják.

Nem a bankok meg egyéb
spekulánsok áldatlan ténykedésére
utalok, hanem a világot
„megrengető” esemény, Donald
Trump megválasztását követő
cunamiszerű utóhatásra. Éppen én
maradjak ki belőle?!

Persze, a magam módján. Ami
azt jelenti, hogy nem feltétlenül a
„jó nekünk” vagy „rossz nekünk”
séma mentén kalandozok el gondo-
latban az „esemény” környékén. S
mindjárt azt jegyezném meg, hogy
most se nyelhetem le szó nélkül a
politikusi képmutatás bevett
szokását, miszerint udvariassági
gesztusként a vesztes gratulál a
győztesnek (miközben azt gondolja,
hogy dögölj meg), emez pedig
megdicséri az ellenfél
küzdőképességét (miközben igyek-
szik az ajkát nem lebiggyeszteni)…
Végtére is, milyen győzelem az,
amelyet gyenge vagy méltatlan el-
lenféllel szemben vívnak ki? S zaj-
lik mindez a politikusi amnézia

jegyében, a küzdelem ugyanis
egyáltalán nem mondható méltónak
a megszerzendő hivatal
feltételezhető méltóságához. A
küzdelem végén nem úgy állnak
egymás mellett a felek, mint azok
az ökölvívók a ringben, akik szabá-
lyos mérkőzésben nyertek vagy
vesztettek, hanem két erkölcsi
rokkant, akik alattomossággal, övön
aluli ütésekkel és egyéb elérhető
piszkos eszközökkel próbáltak
felülkerekedni. A saját mércém 
szerint azonban a cél soha nem
szentesítheti az eszközt, s csak
csodálkozom, hogy efölött miért is
nem időzik el az „istenadta nép”.
Talán azért – próbálkozom egy
halvány mentséggel –, mert még
azelőtt választ favoritot, mielőtt ki-
ismerhetné, hogy ki mennyit ér
valójában, s aztán már semmi sem
számít, csak a győzelem. Úgy gon-
dolom azonban, hogy az „ügy” nem
illem, hanem erkölcs kérdése!

Ami ugyancsak megér néhány
szót, az az amerikai elnökválasztás
szinte bizonyosra mondható másik

tanulsága: kiderült, hogy a választá-
son részt vevők eléggé jelentős
többsége sem jobb a Deákné
vásznánál, ugyanúgy idegenellenes,
mint amilyennek az európai
választók zöme mutatkozik pil-
lanatnyilag. Ami itt, mondhatni, ter-
mészetes, Amerikában legalábbis

különös, hiszen az a bevándorlók
földje…

Zajlik a találgatás, de valójában
nem tudható, hogy milyen is lesz
Donald Trump Amerikája. Aki egy-
fajta befele fordulást vizionál, nyil-
vánvalóan téved, hiszen ezt
lehetetlen megtenni az Egyesült Ál-
lamok szerteágazó elkötelezettsége
mellett. Lemondani a, bár ha-
nyatlóba fordult, de még eléggé
bódító „mindenhatóságról”? Jól
jönne a világnak, de ilyesmiről
álmodozni korai. Esetleg majd a
Trump utáni korszakban…

Az első elnöki „tesztek” ideje
akkor jön el, amikor megis-
merkedik Amerika tényleges
helyzetével és számba veszi, mi ha-

lasztható s mi halaszthatatlan. Ilyen
halaszthatatlan „vizsgatétel” állást
foglalni a szíriai konfliktus dol-
gában. Háború vagy időhúzás
nélküli békés rendezés – persze, ha
Szaúd-Arábia is egyetért majd… Ez
részben összefügg az amerikai–
orosz viszony alakulásával. Mint
emlékezhetünk rá, a választási kam-
pány idején folyamatosan Orosz-
országgal igyekeztek (rossz) hírbe
keverni Trumpot. Most majd
kiderül, hogy az új elnök valójában
merre tart.

Aztán, mi várható az Európai
Unió és Amerika kapcsolatában,
amelyet egyszerűen számba venni is
nagy falat. Ebben engem a Német-
országhoz fűződő viszony alakulása
érdekel, amely korábban, szerintem,
egy nem túl hosszú összetett mondat
elhangzása után vett amerikai
értelmezésben kedvezőtlen fordula-
tot. 2014 tavaszán jelentette ki a
német külügyminiszter, hogy
„Németország túl nagy ahhoz, hogy
a partvonalról kommentálja a világ-
politika folyamatait”. S ennek az
„öntudatra ébredésnek” jelét is adta,
amikor az ukrán válság teljében
(más európai vezető politikusokkal

együtt) figyelmeztették Amerikát,
hogy hagyjon fel a fölösleges kard-
csörtetéssel, mert ők a békés ren-
dezés hívei. Rosszul eshetett maga
az üzenet, de talán még inkább,
hogy egy ilyen egyáltalán
megeshetett…

Végül, mi tetszett nekem legjob-
ban Trump kampányában? Vitán
felül az, amikor a világ tudtára adta,
hogy Amerika nem fejőstehén, aki
NATO-tag, fizesse be a közösbe,
amivel tartozik, mert ha nem, nincs
védelem. Ebben az a legszebb, hogy
a NATO vezető hatalma
„világcsendőrből” hirtelen átvált
zsoldosba – védjük azt, aki fizet,
mondatja vele a merkantilista
szellem… Belátható, s be is látom
én is, hogy az csak nem dukál, hogy
a zsoldos fizessen a maga által
nyújtott szolgáltatásért! Hát nem?
Az érem másik oldala, hogy a
NATO-tagok miért ilyen ímmel-
ámmal tagok? Talán mert a szövet-
ségi rendszernek titulált állapotában
a szervezet megnyilvánulásai job-
bára Amerika érdekeit látszanak
szolgálni… Egyelőre ennyiben
maradok, mert a téma kimerít-
hetetlen…
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Megkezdődött a könyvünnep

Nem építhető be a köztisztvi-
selői kormányügynökség al-
kalmazottainak alapbérébe
az az 50 százalékos bérpót-
lék, amelyet júniusban sza-
vazott meg számukra a
parlament, maga a pótlék
azonban nem sérti az alap-
törvényt – állapította meg
szerdán az alkotmánybíró-
ság.

A törvényhozás az alapbér 50
százalékával egyenlő „veszé-
lyességi és neuropszichológiai túl-
terheltségi” pótlékot irányozott elő
az úgynevezett Köztisztviselők
Országos Ügynöksége (ANFP) ál-
lományába tartozó, kevesebb mint
másfél száz hivatalnoknak, oly
módon, hogy a pótlékot beépítené
az alapbérbe, így minden további
juttatás alapját másfélszeresére
növelné.

Ez utóbbi rendelkezés, amely
további „pótlékos pótlékok” szá-
molására képezne alapot, a taláros
testület szerint alkotmányellenes

előjogot jelentene az érintett
köztisztviselők számára, ezért a
vonatkozó szövegrészt megsem-
misítette.

A törvénymódosítás ellen a Da-
cian Cioloş vezette szakértői kor-
mány emelt alkotmányossági
óvást, arra hivatkozva, hogy az in-
tézkedés hátrányos megkülön-
böztetést jelent más közalkal-
mazottakkal szemben, és a
törvényhozók anélkül rendelkeztek
a költségvetési kiadások növe-
léséről, hogy meghatározták volna
annak forrását.

A média a törvény elfo-
gadásakor úgy értelmezte, hogy a
honatyák valamennyi köztisztvi-
selőnek és közméltóságnak – tehát
saját maguknak is – 50 százalékos
„túlterheltségi” pótlékot szavaztak
meg.

Birtalan József államtitkár, az
ANFP elnöke az MTI
érdeklődésére azonban tisztázta:
valójában a bérpótlék nem a teljes,

130 ezer embert jelentő
köztisztviselői karra vonatkozik,
hanem csak a munkájukat irányító
kormányzati ügynökség 140 
alkalmazottjára.

Egy hasonló jogvitában az alkot-
mánybíróság korábban kétszer is a
Cioloş-kabinetnek adott igazat,
amikor megsemmisítette a volt
önkormányzati vezetőknek
megszavazott extra nyugdíjat. A
parlament kisebb módosításokkal
másodszor is elfogadta ez utóbbi
törvénytervezetet, amely ellen a
kormány ismét alkotmányossági
óvást nyújtott be, és a taláros
testület újfent megsemmisítette
jogszabályt.

A 2016-os választási év
folyamán a parlament számos
bér- és nyugdíjemelésről döntött,
amelyek ellen rendre alkot-
mányossági óvást emelt a
szakértői kormány, arra hi-
vatkozva, hogy a parlament nem
nevezte meg a többletkiadások
költségvetési fedezetét. (MTI)

Részben alkotmányellenes a köztisztviselői
ügynökségnek megszavazott bérpótlék

Már Donald Trump megválasz-
tott elnök kormányának tagjait
találgatják Washingtonban. A
Trumpot segítő szűkebb kam-
pánycsapat tagjai – a CBS televízió
bennfentes információkra hi-
vatkozó híradása szerint – szerdán
délután a New York-i Trump-
toronyban ültek össze, a leendő
elnök irodájában. A CBS szerint
egyelőre a hatalomátadást lebo-
nyolító csapat összetételét
egyeztetik. Az átmenetet Chris
Christie, New Jersey kormányzója
irányítja, s mellette a munka oros-
zlánrészét Jeff Sessions alabamai
szenátorra bízzák. Mindkét poli-
tikus a kezdetektől támogatta Don-
ald Trump elnökjelöltségét.

Az átmenetet Trump valószí-
nűleg New Yorkból irányítja majd,
és még a napokban nagy irodát 
nyitnak Washingtonban. Az
átmenetet lebonyolító csapat ál-
lítólag már a múlt héten összeállí-
totta a lehetséges kormánytagok
listáját.

Egyes források szerint a Fehér

Ház kabinetfőnöke Reince Priebus,
a Republikánus Országos Bi-
zottság (RNC) vezetője lehet. A
jólértesültségéről ismert Politico
című lap már a leendő kormányzat
lehetséges tagjainak neveit is
sorolja, néhányukat meg is kereste.
Külügyminiszterként Newt Gin-
grich volt házelnököt vagy Bob
Corker tennessee-i szenátort, a
szenátus külügyi bizottságának ed-
digi elnökét valószínűsíti, Corker a
Politico munkatársának kérdésére
meg is erősítette, hogy „erősen am-
bicionálja” a külügyminiszteri
posztot. A külügyminiszteri tiszt-
séggel kapcsolatban Trump John
Bolton volt ENSZ-nagykövetre is
gondol mint lehetséges jelöltre.
Bolton korábbi republikánus kor-
mányzatokban már fontos pozí-
ciókat töltött be, George W. Bush
elnöksége alatt egy ideig ENSZ-
nagykövet is volt. A védelmi mi-
niszteri tárca élére kerülhet Jeff
Sessions szenátor, a nemzetbizton-
sági tanácsadó Stephen Hadley
lehet, aki szintén George W. Bush

mellett dolgozott, akkor is
nemzetbiztonsági tanácsadóként. A
pénzügyminiszteri tárcára Trump a
Politico szerint mindenképpen
kampánya pénzügyi vezetőjét,
Steve Mnuchint szánja. Az
igazságügyi miniszteri posztra ket-
ten is esélyesek: Rudy Giuliani,
New York volt polgármestere és
Chris Christie, New Jersey kor-
mányzója.

Szerdai sajtótájékoztatóján Josh
Earnesttől, a Fehér Ház
szóvivőjétől megkérdezték: mi a
Fehér Ház álláspontja Trump ko-
rábbí ígéretéről, miszerint el-
nökként börtönbe küldi Hillary
Clintont. Earnest válaszul arra
hívta fel a figyelmet, hogy az
amerikai politika hagyományai 
szerint az igazságszolgáltatást nem
használják fel politikai revansra.

Kellyanne Conway, Trump kam-
pánymenedzsere szerdán egy
televíziós interjúban felvetette,
hogy esetleg független vizs-
gálóbírót neveznek ki Hillary Clin-
ton, illetve a Clinton Alapítvány
ügyeinek kivizsgálására. (MTI)

Már Trump kormányának tagjait találgatják
Washingtonban

Spekulációs szökőár



(Folytatás november 4-i lapszámunkból)
A legkényesebb helyzet a városban, az

első napokban az OGYI-n körvonalazódott,
hiszen pillanatok alatt kialakult egy annyira
feszült hangulat, amit nehezen lehetett
kezelni. Az egyetemisták megfogalmazott
követeléseire gyors megoldásokat kellett
találni. Egy Vargancsik Lajos nevű egykori
aktivista visszaemlékezése szerint is a ma-
gyarországi eseményekre a leginkább
érzékenyen reagáló diákságot kellett lecsití-
tani. „Kiadták a parancsot – mondja a
kérdezett –, hogy el kell menni a kantinba,
bentlakásba, mindent rendbe kell tenni, vécét
rendbe rakni, villanykörtéket tenni. Látta
volna valaki ezeket, az ilyeneket, mint
Bodor,1 két WC-ülőkével hogy futott fel a
diákbentlakásba, szóval úgy meg volt bolon-
dulva mindenki, azt sem tudták, mit csinál-
janak. […] Csupor2 azt mondta, hogy
menjenek fel a Somostetőre, mert azt hallot-
ták, lesz ott valami diákgyűlés. Menjenek,
nézzenek szét. Mondom, jó. […] Csupor
ideadta az autóját a sofőrjével, Pötörkével,
idős pasas volt. Beültünk, azt mondta Csu-
por, ő is jön. Beültünk, elmentünk, ahol most
van a Ceauşescunak3 a háza (A Somostető
alsó felén – sz. m.). Akkor még erdő volt ott.
Megállt a sofőr, hogy addig, és nem tovább
hajlandó menni. Kiszállunk, én mentem Bu-
gyival,4 Csupor Branissal, ketten kétfelé. Na,
elmegyünk, s a sofőr is kiszállt, s elment a
kerítés mellé: Elbújt, nem mert az autóban
maradni. Félt. Mi zsebre vágott kézzel be az
erdőbe, kétfelé. Aztán jöttünk, találkoztunk.
Sehol senki. Aztán leesett nekünk is a 25
banis, hogy gyorsan húzzunk el, amíg tény-
leg nem lesz itt valaki, meg nem vernek.”5

Egy hónappal a forradalmi események
után, gyors, de óvatos adatgyűjtések alapján
kezdetét vette az egyetemi mozgalom
vezetőinek, hangadóinak a felelősségre
vonása. Már a december 15-16-ára össze-
hívott tartományi pártkonferencia előtt, a tar-
tományi pártbizottság december 10-i
jóváhagyásával az egyetemről kizártak
három diákot: Vajna Tamást és Vajna
Ágnest, valamint Kondráth Gézát, mivel „a
MNK-beli események alkalmából bi-
zonyítékát adták rendszerellenességüknek,
és mert az első két hallgató földbirtokos
családból származik, a harmadik pedig egy
Csík rajonbeli felforgató szervezet tagjaként
4 évig volt börtönben”.6 Mások kizárási
ügyét vagy más szankciókkal való
megrovását, mivel az azokat terhelő iratokat
nem találták megfelelően dokumentáltnak,
elnapolták. Róluk a következő években dön-
töttek, állandó megfélemlítő nyomás alatt
tartva nemcsak a hallgatókat, hanem a
tanárokat is.

Az Orvostudományi és Gyógyszerészeti
Intézet hallgatóinak a forradalom ideje alatti
magatartásáról értesülünk a tartományi párt-
bizottság bürójának 1956. decemberi 27-én
tartott rendkívüli ülésén elhangzottakból is,
amelyen az intézet megújított Ifjú
Munkásszövetség (IMSZ) bizottságába
választott, de a városi pártbizottság által ki-
fogásolt négy diák ügyét tárgyalták. Az
ülésen részt vett Badioc Ioan, Valter István,
Vargancsik István, Molnár János7, Bugyi Pál,
Fodor Géza8, György Ambrus9, Alexandru
Raţiu10, König József11, valamint és Gere Mi-
hály12 a Román Munkáspárt Központi Bi-
zottsága részéről. Az ülés első tárgya egy
105 tagú kínai küldöttség fogadásának
megszervezése volt, amit hamar megtárgyal-
tak. A második pont, amelynek megbe-
szélésére meghívták Erdélyi Lajost, a
tartományi pártbizottság tudomány- és
művelődési osztályának vezetőjét, Kopándi

Sándort, az IMSZ központi bizottságának
küldöttét, és egy Kiss nevű hölgyet, a IMSZ
helyi vezetőségének képviselőjét is. Amiért
Fazekas János a két központi bizottsági
tagot, Gerét és Kopándit Vásárhelyre küldte,
az nem volt egyéb, mint az Orvosi és 
Gyógyszerészeti Intézet IMSZ szer-
vezetében kialakult helyzetnek a párt
számára kényessé vált ügye.

A fő gond az volt, hogy a városi pártbi-
zottság, bizonyos nyilvánosságra nem
hozható információkra hivatkozva, elutasí-
totta négy egyetemistának – Piros Ferenc-
nek, Ferenc Ernőnek, László Ildikónak és
Nagy Lajosnak13 – az Intézet IMSZ-
vezetőségébe történt megválasztását. Az
egyetem ifjúsági szervezetének
vezetőségéből eltávolított Piros Ferenc azon-
ban írásbeli folyamodvánnyal fordult a
városi IMSZ-bizottsághoz az intézkedés
ellen, kihangsúlyozta eddigi elismert és
méltányolt tevékenységét, követelve
eltávolításának nyilvános megokolását az
évfolyam előtt. Emiatt a tartományi pártbi-
zottságra hárult a nyilvánosságra hozható
okok keresése, közzététele és a városi
párthatározat megerősítése. Fazekas
utasítására a városba érkezett Gere és
Kopándi, három napon át megbeszélést foly-
tatott az egyetem vezetőségével, az intézeti
és a városi pártbizottság tagjaival, valamint
a tartományi és városi IMSZ-bizottságokkal,
de szóba álltak több egyetemi hallgatóval is.
Miután Erdélyi Lajos ismertette a tájékoz-
tatót és az OGYI oktatási munkájának a
javítására tett javaslatokat, Gere ismertette
küldetésük célját: az egyetemi IMSZ
vezetőségébe választott, de kifogásolt négy
személy megválasztását elutasító városi
párthatározat alaposságának a kivizsgálását.
A megbeszélések során az intézet
vezetősége, pártbizottsága és a diákok egy
része is a kizárási határozat visszavonását
kérte, mert ez szakadást okozott az ifjúsági
szervezet és a diákság között.

A vita során elhangzottakból meg-
tudhatjuk, hogy az intézet pártbizottságának
titkára, egy Horváth nevű tanár (vagyis dr.
Horváth Miklós orvosprofesszor) állítása 
szerint „a diákoknak nincs bizalmuk a
Kádár-kormányban, mert behívta a szovjet
csapatokat”. Az összegyűltek ezt a maga-
tartást úgy értelmezték, hogy a diákok 
szerint ezt a kormányt egy más, reakciós kor-
mánnyal kell helyettesíteni. Amikor diák-
szövetség megalakulása során a tartományi
pártbizottság részéről kiküldött Valter
István14 megkérdezte a vezetőségbe jelölt
Pirostól, hogy miként viselkedett a ma-
gyarországi események alatt, a diákok kórus-
ban kiáltották, hogy erre nem köteles
válaszolni. Bugyi Pálnak, a tartományi nép-
tanács elnökének szavai szerint: „Amikor a
magyarországi események voltak, ezek
újabb és újabb követelésekkel jöttek.”15

Az egyetemisták általános hangulatát
König József így jellemezte: amikor a 
magyarországi eseményekről volt szó, meg-
tagadták, hogy beszéljenek róla, mert még
mindig kitartanak amellett, hogy ott nem ellen-
forradalom volt, és kételkednek Kádár kor-
mányában, a szovjet csapatok segítségében.

Gere a következőképpen jellemezte a négy
egyetemistát: László Ildikó apja szo-
ciáldemokrata volt, de párton kívüli tanító, ő
merész követeléseket megfogalmazó személy,
de nem voltak ellenséges kijelentései; Nagy
Lajos aktív és szakmailag jól felkészült, de az
Ady-kör szabályzatának a szerkesztésekor
megnyilvánulásai követelőzőek, szemtelenek
voltak, és a magyarországi eseményekkel
kapcsolatosan nem nyilvánított „helyes” ma-
gatartást; Piros, aki IMSZ-titkár volt, aktívan
tevékenykedett az ifjúsági szövetségben,

tekintélye van, sokat foglalkozott művelő-
dési kérdésekkel, és soha sem nyilatkozott
„hülyén”, még a magyarországi ese-
ményekkel kapcsolatosan sem, amikor
mások azt hangoztatták, hogy nem kell
marxizmus, ő mindig védelmébe vette azt,
de a magyarországi eseményeket nem ítélte
el, és a háttérben ellenünk beszélt; Ferenc
Ernő ellen nincsenek adataink, a kulturális
életben aktív szerepet játszott, a tánccsoport
lelkes tagja, csak azt hozhatjuk fel ellene,
hogy az apja leventeparancsnok és horthysta
tiszt volt. Kiegészítésként Bugyi Pál megje-
gyezte, hogy megoldotta Nagy szüleinek az
adóügyét, de ő azt csak flegmatikusan vette
tudomásul. Vele kapcsolatosan György Am-
brus is megjegyzi, hogy Nagy magatartását
társai elítélték, mégis a titkos szavazás során
rászavaztak, még a hat párttag is. És azt is
közli a résztvevőkkel, hogy még Horváth
párttitkár véleménye szerint is helytelen volt
a szovjet csapatok behívása.16

Az ismertetés után a résztvevők arról vi-
tatkoztak, hogy milyen megokolásokat talál-
janak a négy egyetemistának az ifjúsági
szervezet vezetőségéből való kizárására.
Főként Piros és Ferenc esete volt kényes,
mert azoknak erkölcsi joguk volt kitartóan
követelni a kizárás nyilvános megokolását,
mivel kollégáik széles körű bizalmát
élvezték. Pirosnak nyilvánosan csak azt
róhatták fel, hogy november 7-én megta-
gadta a felvonulásban való résztvételt. A
hozzászólásokból kitűnik, hogy a nem
megerősítés, vagyis kizáró ok a
nevezetteknek a forradalom idején tanúsított
„helytelen” magatartása volt. Végül is a
megokolások további dokumentálása mellett
jóváhagyták a kizárási határozatot.

A december 27-i határozatot az 1956. de-
cember 15-16-án Marosvásárhelyen tartott
tartományi pártkonferencián elhangzottak
szellemében hozták. A konferencia 
Gheorghe Gheorghiu-Dej17országos párt-
főtitkár vezetése alatt zajlott, fő témája az
1956-os események értékelése volt. A
főtitkár az ifjúsággal való hathatósabb
foglalkozást tekintette elsőrendű feladatnak.
Többek között a következőket mondta: „Az
ideológiai munka terén mindenképpen le kell
vonni a következtetéseket. Vegyék fi-
gyelembe a fiatalság, az értelmiség gondjait.
Látható, hogy az ellenség megcélozta a
marosvásárhelyi fiatalságot, meg a
temesvárit (ott azért kevésbé), s más helyek
ifjúságát is. Nem elégedhetünk meg azzal,
amit eddig tettünk, meg kell nyernünk az
ügyünknek a fiatalokat. Tudnunk kell,
hogyan nyerhetjük meg őket céljaink
számára úgy, hogy ne az idegen rádióadók
befolyásolják őket, hanem mi. Az osztály-
harc objektív törvény a kapitalizmusból a
szocializmusba való átmenet idején, még
akkor is, ha ezt tagadni fogják. Mi nem
foglalkoztunk kellőképpen a fiatalsággal, a
tanulás kérdésével, kiengedtük ezt a dolgot
a kezünkből, ez a valóság. Megbeszéltük ezt
a kérdést a Központi Bizottságban: valóban
kiengedtük ezt a dolgot a kezünkből. Nem
engedhető meg, hogy ne tudjuk, mi történik
egy egyetemen.”18

A párt Központi Ellenőrző Bizottsága
1957-ben megvizsgálta az OGYI-n tapasz-
talható pártideológiai felkészültséget, az
egyetemi hallgatók és tanárok beállítottságát
illetően, az 1956. októberi események során
tanúsított magatartásukat véve alapul. Az
ellenőrzés megállapításait tartalmazó jelen-
tés arról tájékoztat, hogy a 960
egyetemistából majdnem 200 „provokatív”
módon viselkedett a forradalom alatt.19

1 Bodor András a marosvásárhelyi városi Nép-
tanács Végrehajtó Bizottságának alelnöke 1953-tól.

2 Csupor Lajos (1911–1985) kommunista poli-
tikus. 1945–1946-ban a marosvásárhelyi városi
rendőrség főnöke, 1946–1950 között különböző
pártfunkciókat töltött be Marosvásárhelyen,
1951–1952-ben Sztálin tartományi párttitkár,
1952–1960 között a Magyar Autonóm Tartomány,
1960–161 között a Maros-Magyar Autonóm Tar-
tomány első titkára, 1952–1969 között
nemzetgyűlési képviselő.

3 Ceauşescu, Nicolae (1918–1989) kommunista
politikus, államfő. 1945-1989 között az RMP
Központi Bizottságának tagja, 1955-től a Poli-
tikai Bizottság tagja is, 1954-től a párt egyik
titkára. 1949-1950-ben mezőgazdasági miniszter-
helyettes, 1950-1954 között honvédelmi miniszter-
helyettes, 1956 januárjától a párt agrár- és
adminisztratív osztályainak vezetője, 1965-től a
párt főtitkára, 1974-től a Román Szocialista
Köztársaság elnöke. A pártfőtitkár-államfőnek az
ország számos helyén építettek luxusvillákat, ahol
látogatásai alkalmával megszállt. Ilyen volt a
somostetői is.

4 Bugyi Pál (1919 – ?) 1952–1958 között a
Magyar Autonóm Tartományi Néptanács Végre-
hajtó Bizottságának elnöke.

5 A visszaemlékezést idézi NOVÁK CSABA
ZOLTÁN: A barikád „másik” oldalán. 1956 és az
RKP magyar káderei. Wikipedia, 2011.

6 MmNL, RKP Maros-Magyar Autonóm Tar-
tományi Pártbizottság lt, 145/1956. sz., 116. A
jegyzőkönyv közölve: BOTTONI 2006, 198.

7 Molnár János a Román Munkáspárt Magyar
Autonóm Tartományi pártbizottságának egyik
titkára.

8 Fodor Géza a Román Munkáspárt Magyar
Autonóm Tartományi pártbizottságának egyik
osztályvezetője.

9 György Ambrus a Román Munkáspárt Ma-
gyar Autonóm Tartományi pártbizottságának
egyik osztályvezetője.

10 Raţiu, Alexandru (1913 – ?) 1952-től a
Steaua Roşie újság főszerkesztője.

11 König József 1956-ban a Magyar Autonóm
Tartományi Pártkollégium elnöke volt.

12 Gere Mihály, a Román Munkáspárt Központi
Bizottsága propagandaosztályának egyik
főnökhelyettese, 1965-től a Központi Bizottság
póttagja, 1966-tól a titkárság tagja, a Magyar
Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának alelnöke,
majd 1979-től elnöke, 1989-es események után
letartóztatják és elítélik.

13 Marosvásárhely 1956–1959 közötti
eseményeiről átfogó képet nyújt DR. NAGY LAJOS
rétyi körorvos, a rendszer egykori szenvedő alanya
Életünk kórtörténete (Pallas-Akadémia, Csík-
szereda) című könyvében, tizenkét sorstársának
visszaemlékezéseivel és korabeli hivatalos doku-
mentumokkal kiegészítve. Kitért arra is, mi lett a
gyűléseken megbélyegzett „ellenséges elemek”
további sorsa. Kuna Tibor gyergyócsomafalvi
„kulákivadék” Balánbánya főorvosa, Bárányi Fer-
enc és felesége, László Ildikó megbecsült orvosok
és közéleti személyiségek Temesváron, Katz Pál
igazgató-főorvos Zilahon, Piros Ferenc kórháza-
lapító főorvos Marosvásárhelyen, Tóró Árpád
népszerű szakorvos Székelyudvarhelyen, Szász
István Tas a kolozsvári mentálhigiéné
megszervezője, Kiss András Belényesen, majd
Nagyváradon főorvos. (Ismertetőjét lásd: Barabás
István: Az élet fonákja. Nehéz leckék. Hargita Népe
2008. október 21.)

14 Valter István (1925–2010?) 1956-ban a
Román Munkáspárt Magyar Autonóm Tar-
tományi Bizottságának egyik tagja, a tartományi
pártiskola igazgatója, később a Vörös Zászló
főszerkesztő-helyettese.

15 MmNL, RKP Maros-Magyar Autonóm Tar-
tományi Pártbizottság lt, 145/1956. sz., 340-349.

16 Uo. 346-347.
17 Gheorghiu-Dej, Gheorghe (1901–1965)

vasúti munkás, 1945–1965 között a Román Kom-
munista (Munkás) Párt főtitkára. 1945 után köz-
lekedésügyi és ipari miniszter, 1948-1952 között
a Minisztertanács első helyettese, 1952–1956
között miniszterelnök. Megjegyezzük, hogy a
pártfőtitkár az autonóm tartomány megalakulása
után először járt annak székhelyén.

18 MmNL, RKP Maros-Magyar Autonóm Tar-
tományi Pártbizottság lt, 140/1956. sz., 86-104.
A főtitkár beszéde, magyarra fordítva, teljes
egészében közölve: PÁL-ANTAL 2006, 259-273.

19 Ua. 175/1957. sz., 240

Az ’56-os forradalom és Marosvásárhely
A vásárhelyi egyetemisták a forradalom idején
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Tornai József Kossuth-díjas költő Paradicsommadár című
versében képzelet és valóság fonódik egybe, a költő lelkiál-
lapotának érzékeltetésére jeleníti meg a színpompás madarat. 

Paradicsommadár
(részlet)

„a sötétség fenekére süllyedve feküdtem
méltóságteljesen sétált felénk a madár
eltűnt fölhullámzott láng a füstben
tündöklő volt és fénykopár

kiterjesztett szárnnyal suhogott a padlón
a színjátszó madár villódzott
mindig ezerfényűnek láttam
zöld volt és sárga volt piros volt
hűlt kővé-meredve a tarkóm
magasan jött odaért az ágyhoz
feleségem aludt az örökké-álmos

és zuhogni kezdett a szivárvány-eső
a káprázó madár fölugrott ránk
szakadt a falakra a szivárvány-zápor
a színörvény-madár a mellünkre állt

rámnézett mozdulni se tudtam
a vörös-arany csőr lecsapott a fehérbe
csönd volt mozdulni se tudtam
először ő csúszott a toll-gyémántú bögyébe
pislogva evett csönd volt
lassan fölborzolta a tollát
és fölröppent hullatta ahogy szállt
lila kék rózsaszínű formák.”

Fátyolos paradicsommadár (Pteridophora alberti)
A faj tollai rendkívül változatos alkatúak. A szokott for-

mától a legjobban a fátyolos paradicsommadár tollai külön-

böznek. A feje végén eredő dísztollak feltűnően eltérnek a
többiekétől. A madár színe fekete, szárnyai és hasa rozs-
dasárga. A hosszú, lengő tollszárak alján kb. 30 kis négyszög-
letes szarulemezke van, amelyeknek a külseje világos
kobaltkék. Ezek a lemezkék olyanok, mintha vékony cellu-
loidból lennének, és tartásuk is ennek megfelelő. Ezt a fátylat
dürgés közben élénken lengeti. E tollak hossza eléri a 40 
cm-t, nyugalmi állapotban messze túlnyúlnak a farkon. Ezek
nélkül a madár teste csak 21 cm hosszú lenne. A tojó szürke
testalját fekete harántfoltok tarkítják, a feje végén csak két
rövid merev toll található, amelyek azonban szintén jól
láthatóan nyúlnak ki. Az új-guineai hegységek mohos fáinak
csúcsáról hallatja ércesen zúgó és csipogó hangját. 
Király paradicsommadár (Cicinnurus regius)

Ennek a kék lábú madárnak a hímjén gyönyörű, élénk
selyemfényű vérvörös szín díszlik. A fején a piros tollak
felfele merednek és bársonyosan hatnak; felülről befedik a

sárga csőr legnagyobb részét. Selymes fehér hasát
smaragdzöld mellörv választja el a piros színezettől. A 18 cm
hosszúságú, drótszerűen csupasz farokközéptollak külső
végén azok belső zászlója spirálisan feltekeredik, s rajta öt
fillér nagyságú kerek, smaragdzöld csillogású lapocskák van-
nak. A többi faroktolla csak 4 cm hosszú. Ugyanilyen szín
figyelhető meg a fehér dísztollak szegélyén. Csak akkor lát-
szik, amikor a madár éneklés közben, izgalmában a dísztollait
úgy mutatja, mint valami kis legyezőt. 

Magányosan dürög, ilyenkor különböző mozdulatokat
végez, és ezek érvényre juttatják teljes színpompájának igazi
fényét. Néha felcsapja kiterjesztett farkát, s ilyenkor a zölde-
sen csillogó, spirális lapocskák a háta felett remegnek.
Faodúban fészkel, annak mélyén a tojó 17 napig kotol. Ez a
faj Új-Guinea és a szomszédos szigetek síksági erdőségeiben
él. 

Ma künn jártam a Dónát út végén,
Maguknál. És láttam a fiatal fákat, melyeket
Lajoska ültetett. És hazajövet írtam ezt a ver-
set.

Lajoskának írtam. De Magának is. És
talán mindnyájunknak. Nagyon nehéz a
szívem, mindentől – pedig úgy szeretnék má-
sokat vigasztalni.

85 évvel ezelőtt, 1931. november 13-án
írta volt Reményik Sándor levelét az akkor
éppen 44 évet töltő költő barát Áprily Lajos
feleségének, Kolozsvárról Budapestre. A
levél mellett nem maradt meg a vers-
csatolmány – írja Liktor Katalin szerkesztő
a Rokon álmok álmodója (Áprily Lajos és
Reményik Sándor levelezése 1920–1941)
című, a kolozsvári Polis Könyvkiadó és a bu-
dapesti Petőfi Irodalmi Múzeum 2014-ben
megjelent közös kötetében.

A verscsatolmány a Koldus tündérek. Az
elhagyott Áprily-kert pónyikalmafáiról szól,
és a Kolozsváron egy évvel később megjelent
Kenyér helyett kötetben jelent meg. Ez a
kötet Reményik istenes verseinek első

gyűjteménye, s – csöppet sem esetlegesen –
szerkesztője Áprily Lajos. Ő írja
előszavában:

Ami (…) útjában dalra indította, itt van
ebben a kötetben. S mert az örömszerzésről
hiába akarna lemondani, adnia kell
valakinek. Nekünk adja. Mindnyájunknak.
Kenyér helyett.

Induljunk mi is e versajándékkal november
közepi sétánkra.

Barátom téli kertjében
A gyümölcsfáid bekötözve láttam,
Felöltöztetve láttam csemetéid,
Karcsú derekuk újságpapír óvta:
A rossz hírek s a hiába-betűk
Összeszövődtek téli takaróba.
Be lenge, lenge téli takaró!
Ehhez fogható lenge lepke-mezben
Csak tündérlányok lengtek bálteremben,
Rózsaszín ködben hajladozó fácskák,
Ragyogó, rendes, eltűnt ó-világban.
Ha egy acél-kéz kisöpri a termet,
S minden tündérkét úgy lengén kikerget:
Megfagytak volna télben, éjszakában
A pillangók egy pillanat alatt.
A te fácskáid télben, éjszakában
És Isten irgalmában állanak.
És ennyi minden, amit te tehetsz,
És ennyi minden, amit tehetünk:
Papírral, ronggyal és remegő kézzel
Itt-ott egy fácskát bekötözgetünk.
A rossz hírek, a hiába-betűk
Összeszövődnek téli takaróba,
A rongy, a papír és a Kegyelem,
Ha érünk új tavaszt –
Tündérkéidet tavaszig megóvja.

A pónyikalma s a többi régi erdélyi al-
mafajták reneszánszát éljük Kárpát-medence-
szerte. A pónyik Bolyai Farkas jelkép
gyümölcsfája. Ugyanakkor a XX. századi
erdélyi magyar irodalom legnagyobb
költőbarátságának jelképe is. Jómagam
iskolám udvarán évek óta ápolgatok egy
pónyikot. A karcsú derekú fácska már ne-
gyedik tavaszát éri meg jövőre Isten ir-
galmában. Talán virág is nyílik az új
tavaszban, alma ígérete is beérik rajta.

November 11. Márton napja. Szent Már-
ton Pannóniában, Sabaria városában, Szom-
bathelyen született, de Paviában nevelkedett.
Mikor a császár elrendelte, hogy a veteránok
fiai harcoljanak az atyák helyett, hadba ren-
delték Mártont is, mihelyt tizenöt éves lett. A
legenda szerint 334-ben a galliai Ambianum
(Amiens) városkapuja előtt találkozott egy
fázó koldussal. Köpenyét kettéhasította és
egyik felét a koldus vállára terítette. A
következő éjszaka álmában megjelent neki

Krisztus a fél köpenybe burkolózva. A
későbbi püspök temetésének időpontja, 397.
november 11. vált emléknapjává. A kora
középkori naptárakban az óév utolsó jeles
napja az egyházi esztendő hagyományai 
szerint a kisfarsang idejére esik. Lakodalmak,
pásztorünnepek, névnapok, bálok ideje, a
szüret, a kukoricafosztás utáni mulatságok
ideje. S mert Márton napjára általában meg-
forr az újbor, 

A bornak Szent Márton a bírája 
– tartja ma is a mondás. A Nagyhegyszőlő
alatt, a Trébely felső peremén, a balavásári
Béldi oldalban, Vámosgálfalván a Belső-
hegyen, Küküllőpócsfalván a szőkefalvi
Huszárdombon, a csombordi Kemény-
hegyen vagy a bihardiószegi Zichy
szőlejében a most kiforrt bort kóstolgatják.

A hópárna vastagszik a lombtalan ágon,
csak pincékből árad tavaszt váró álom.
Járom a tessék-sort döngölt utak mentén,
és számtalan barát csalogat be szendén,
de kacsint is csendben, ez a régi jelszó,
kiforrott az újbor, lám melyik lesz csúcsjó?

– hívom segítségül Csávossy Györgyöt,
minden erdélyi borok táltos tudorát és
költőjét. A diószegi tessék-soron sorai éppen
Márton napja környékén íródtak.

Csodás szimfóniák illatban, zamatban,
gyöngyszemek lopóból talpas poharakban,
s én az Érmelléknek hűséges barátja
a szépség nedűjét zárom szomjas számba.
Jönne is az ihlet, ha egy múzsa volna,
ki a végső kortynál homlokon csókolna.

Ősz van, ősz közepe. Akár Jékely Zoltán
versében, a Strófák régi őszökről-ben.

1
Mondják, hogy „ősz van, ősz van”. Mint a béke,
megnyugtat és elálmosít a szó.
Az embernek öregek hervadó,
deres feje jut róla az eszébe.
Pedig az őszben semmi sem fehér,
mint minden elbukó kor: tarka-barka!
Sárgán virít sétányok holt avarja
s ecetfa, ampelopszisz csupa vér.

2
Hat óra sincs, s már lappang a sötét,
a hegyeken lilálló pára-hártya;
a kőrisfa gyérlombú üstökét
halálraszántan a magasba mártja.
Tövében citerázgat a tücsök,
odva száját száraz lapuk takarják,
s az emberek, kik nótáját ma hallják,
tudják, az ő órája is ütött.
Szavát majd átveszi az ősziféreg,
riog, riog, mint föld alatti kürt;
mire elhallgat, a föld is kihűlt,
hogy azt hinnéd, többé már fel nem éled.

3
Ködös völgyek. A nap hideg korong.
Kéklő kastély: élő Corot-i kép.
Ösvények mélyéről gyerekkorunk
bokrot zörrentő sóhajjal kilép.
Egy régi alma integet. A porban
már régesrég eltűnt csutkája is,
mint ahogy eltűnt az a szilvaíz,
melyet majszoltunk kis piros csuporban.
Idegen őszben járunk. Elhagyott
parkokban sanda szobrok vigyorognak,
s korhadnak kecskelábú asztalok:
emlékei régi nagy dáridóknak.

Újborral lemosva ínyemről a libapecsenye
ízét, pónyikfa almája ígéretzamatát öblítve
rája – ennyi amit tehetek –, maradok kiváló
tisztelettel. 

Kelt 2016-ban, Márton köpenye alól

Paradicsommadarak
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Karcsú derekú pónyik áll Isten irgalmában

Fátyolos paradicsommadár (Pteridophora alberti) www.csirip.hu

Király paradicsommadár (Cicinnurus regius) www.idre.hu

Összeállította: Márton Béla

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CCXXIX.)

Járom a tessék-sort döngölt utak mentén



II. Erzsébet királynő maga leplezte le
kedden Londonban legújabb portréját,
amelyet az északír művész, Colin Da-
vidson készített az uralkodóról.

A brit királynő és férje, Fülöp edinburghi
herceg a Co-Operation Ireland nevű
jótékonysági szervezet fogadásán vett részt –
írta a BBC News. Davidson már számos közis-
mert személyről, köztük politikusokról,
művészekről, színészekről és zenészekről
készített portrét, ám saját bevallása szerint az
uralkodó megfestése nagy kihívás volt
számára. „Itt van valaki, aki a világ talán legis-
mertebb arca immár több mint 63 éve” –
mondta a művész az alkotás leleplezését
megelőzően a BBC-nek, hozzátéve, hogy a
festészetről való minden tudását bevetette az
arckép elkészítéséhez.

Davidson szerint festés közben nem tudott
elvonatkoztatni „annak jelentőségétől és az
azzal járó felelősségtől”, hogy egy uralkodó
portréját készíti.

A művész azután kapott megbízást az 

arckép elkészítésére, hogy a brit uralkodó
2012-ben Észak-Írországba látogatott.

A belfasti Lyric Színházban II. Erzsébet
először fogott kezet Martin McGuinness 
északír miniszterelnök-helyettessel, aki az
1970-es években az Ír Köztársasági Hadsereg
(IRA) katonai tanácsának magas rangú tagja
volt. A színházban Davidson számos portréja
látható, amelyeket a királynő is szemügyre vett
látogatásakor.

Mielőtt a királynő modellt ült volna neki
idén májusban, a festő ellátogatott a Buckin-
gham-palotába, hogy kiválassza a leg-
megfelelőbb helyet az arckép alapjainak
elkészítéséhez.

Davidson nagyjából húsz vázlatot és számos
fényképet készített az uralkodóról. A művész
elmondta, hogy a vázlatok nem csupán a mod-
ell arcának vonásai miatt fontosak számára,
hanem mert saját érzéseit és az együtt töltött
idő hangulatát is megörökítik.

Davidson végül az északír Down grófság-
ban lévő műhelyében fejezte be a portrét. „Ez

a kép nem csupán az én
szememen, hanem egy
ír ember szemén
keresztül mutatja meg a
királynőt. Évek óta
szemtanúja vagyok
annak, ahogy az
uralkodó igyekszik
szorosabbra fűzni az
angol-ír kapcsolatokat”
– jegyezte meg a
művész.

A festmény keddi
leleplezésén Arlene
Foster északír mi-
niszterelnök és Martin
McGuinness is részt
vett. (MTI)

Erzsébet királynő maga leplezte le 
legújabb portréját
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Forrás: Irish News

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem (EMTE) mikrobiológu-
sai, együttműködve a budapesti
Eötvös Loránd Tudományegyetem
(ELTE) és a gödöllői Szent István
Egyetem (SZIE) kutatóival, elsőként
írtak le Erdélyből két új baktériumfajt,
amelyek a Medve-tóból, illetve a ce-
kendi hulladéklerakó csurgalékvizé-
ből származnak.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudománye-
gyetem csíkszeredai Biomérnöki Tanszékén
zajló mikrobiológiai kutatások során
környezetmérnök szakos hallgatók a tu-
domány számára eddig ismeretlen két új bak-
tériumfajt tenyésztettek ki és azonosítottak
DNS-vizsgálatok alapján dr. Máthé István
oktató vezetésével. Az új fajokat leíró tanul-
mányhoz szükséges széles körű biokémiai,
molekuláris biológiai vizsgálatokat dr.
Felföldi Tamás (ELTE – Budapest) és dr.
Táncsics András (SZIE – Gödöllő) mikrobi-
ológusok irányították. Mindkét baktériumfajt
nemzetközi törzsgyűjteményekbe helyezték
el, így az érdeklődő kutatók számára
hozzáférhetők.

Az egyik baktériumfajt a szovátai Medve-
tóból izolálták és a Rhodococcus sovatensis

latin nevet kapta, a sovatensis név a szár-
mazási helyre, azaz Szovátára utal. A másik
fajt, a Rufibacter quisquiliarumot a cekendi
hulladéklerakó csurgalékvizéből tenyésztet-
tük ki, a quisquiliarum latinul annyit jelent,
hogy hulladékból származó. 

A Rhodococcus nemzetség 58 fajt számlál,
amelyek széles körben elterjedtek a
környezetben (talaj, víz), és nagyon sokféle
szerves anyagot képesek lebontani. Egyes
képviselőiket gyakran használják a
környezeti biotechnológiában szén-
hidrogénekkel, így például kőolaj-
származékokkal szennyezett talajok, tala-
jvizek megtisztítására vagy üzemanyagok bi-
ológiai úton történő kénmentesítésére. Az
eddigi vizsgálataink alapján elmondható,
hogy a baktériumtörzsünk rendelkezik egyes
szénhidrogének bontásához szükséges en-
zimkészlettel, és folytatni szeretnénk a bak-
térium kármentesítésben történő fel-
használhatóságának a vizsgálatát.

A Rufibacter nemzetséget 2012-ben
fedezték fel, jelenleg 7 faj tartozik ide, több-
ségük talajból származik. Karotenoid típusú
pigmenteket tartalmaznak, és egyes fajokról
kimutatták, hogy az UV- és radioaktív 

sugárzással szemben jó az ellenálló
képességük. Az általunk izolált törzs jó szén-
hidrát-, fehérje- és zsírbontó képességgel ren-
delkezik, így szerepet játszik a csurgalékvíz
tisztításában. 

Világszerte mintegy 12 ezer baktériumfajt
tartanak számon, de a szakemberek úgy
vélik, hogy a Földünkön élő baktériumok

döntő többsége (99%-a), azaz több mint
egymillió „faj” jelenleg ismeretlen, és csupán
„genetikai ujjlenyomataik” alapján sejtjük
ezeknek a mikrobáknak a létezését. Egy bak-
tériumfajt akkor lehet leírni, behatóbban
tanulmányozni, ha sikerül laboratóriumi
tenyészetben szaporítani. A gyakorló mikro-
biológusok egyik legnagyobb problémája,
hogy a baktériumok nagy részét nem sikerül
laboratóriumban, ún. táptalajokon szaporí-
tani, nehéz „lemásolni” a természetes
élőhelyükön uralkodó körülményeket.

Erdélyi különleges vizes élőhelyek mikro-
biális sokszínűségének kutatása során egyedi
táptalajokat fejlesztettünk, és Romániában
először alkalmaztuk a „baktériumcsapdázás-
nak” is nevezett innovatív tenyésztési tech-
nikát. Ennek a lényege, hogy egy szilárd

hordozót – a porózusos poliuretán (PUR-)
habot – egyedi táptalajjal itatjuk át, majd
belelógatjuk a vizsgált vízi élőhelybe és több
hétig ott tartjuk. Ez idő alatt egyes mikrobák
elszaporodhatnak, majd utána ezeket behoz-
zuk a laboratóriumba, és minél több baktéri-
umot próbálunk tiszta tenyészetbe vonni.

Az elmúlt nyolc évben a Sapientia EMTE

csíkszeredai mikrobiológiai laboratóri-
umában körülbelül 700 baktériumtörzset
izoláltunk, amelyek közül mintegy 20 új bak-
tériumfaj-jelölt. Párhuzamosan elkezdődött
több új baktériumfaj tanulmányozása, eddig
a fent említett két baktériumfajt sikerült leírni
és az elkészült tanulmányokat nemzetközi
szakmai folyóiratokban közölni. Ezek az első
új baktériumfajok, amelyeket Erdélyből írtak
le. Korábban Romániából három új baktéri-
umfaj került leírásra: egy faj (Haloferax pra-
hovense) a Prahova megyei Telega-tóból, míg
a másik kettő (Methanobacterium movilense,
Methanosarcina spelaei) a Konstanca megyei
Movile-barlangból származik.

Dr. Máthé István docens, 
Sapientia EMTE, 

Biomérnöki Tanszék

Először írtak le új baktériumfajokat Erdélyből

Felújították és múze-
ummá alakították át
Ferdinand Porsche, a
legendás német autó-
tervező és a híres autó-
gyár alapítójának
szülőházát az észak-
csehországi Vratisla-
vice nad Nisouban. A
többmilliós költségeket
– a pontos adatokat
nem hozták nyilvános-
ságra – a legnagyobb
cseh autógyár, a Skoda
fedezte.

Az új Porsche Múzeum hi-
vatalos megnyitója ma lesz – közölte Anna
Frydlova, a Mladá Boleslav-i Skoda
Múzeum vezetője. Vratislavicében, amely
ma a több mint százezer lakosú Liberec
elővárosa, korábban – 2013-2014-ben – a
helyi művelődési központban már volt egy
Porsche-tárlat, de azt a Porsche náci múltja
miatt kirobbant vita nyomán bezárták.

Ferdinand Porsche (1875-1951)
életének első 18 évét töltötte az akkor
német nyelvű szülőfalujában. Néhány éve
erre emlékezve alakítottak ki egy tárlatot
a helyi kultúrházban, ahol három régi
Porsche autó is látható volt, ami sokakat
vonzott. A falu ma döntően cseh
nemzetiségű lakosságát azonban a
Porsche-kiállítás nagyon megosztotta,
ezért az önkormányzat jobbnak látta
bezárni. 

A helyi lakosok többségének akkori
véleménye szerint Ferdinand Porschénak
náci múltja van. Porsche annak idején az
NSDAP (Nemzetiszocialista Német
Munkáspárt) tagja és a második
világháború idején magas rangú SS-tiszt
volt. A háború után egy ideig vizsgálati

fogságban volt, de végül nem ítélték el
háborús bűnösként.

A Skoda a tárlat bezárása után megvette
Porsche szülőházát és azt külsejében a 19.
század végi állapotra emlékeztetve felújít-
tatta. A múzeummá átalakított, immár 
szabadon látogatható házban három tárla-
tot alakítottak ki. A Porsche autógyár
ígéretet tett arra, hogy akárcsak a korábbi
kiállítás esetében, itt is rendszeresen
cserélni fogja a múzeumban látható régi
Porsche kocsikat. A házon emléktábla van
elhelyezve, az egyik szobában pedig a
zseniális autótervezőre emlékeztető szá-
mos fénykép és használati tárgy látható.

A múzeumba látogatók a bejáratnál
iPadet kapnak, amellyel minden kiállított
tárgyról, az autótervező életéről, beleértve
a 2. világháború éveit is, és szülőfalujáról
is alapos információkat kapnak.

Az új múzeum legérdekesebb kiállítási
tárgyának az az 1900-ból származó
Porsche kocsi számít, amellyel a fiatal
autótervező 1903-ban Vratislavicébe
érkezett, hogy bemutassa szüleinek
menyasszonyát. Az új Porsche Múzeum
ellen eddig senki sem tiltakozott. (MTI)

Ferdinand Porsche múzeumot kapott
csehországi szülőfalujában

Forrás: porsche.com

Máthé István mintavételezés közben a Medve-tavon                                                                         Fotó: Kelemen Zsolt

Mintavételezés télen a Medve-tavon                                                                                                            Fotó: Máthé István
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Biobazár 
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám

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

A Kobak 
könyvesbolt 

ajánlata
Kapható

Marosvásárhelyen,
győzelem tér 

34. szám, 
valamint online,

a www.bookyard.ro
webáruházban

VÍZSZINTES: 1. Színész, színigazgató, 150 éve született (Dezső). 10. Itt lent (nép.).
11. Keresztfelirat. 12. Liberális politikus, publicista, 150 éve született (Ernő). 17.
Dravida nép. 19. Gerlefej! 20 Farkasvezér. 21. Magad. 22. Francia arany. 23. Isme. 24.
Amadé..., várkonyi gróf. 25. Egy hüvelyknyi. 27. Columbo alakítója (Peter). 28. Baj,
gond (francia). 29. Érint. 30. Híres Vénusz-szobor. 31. Alba... (Székesfehérvár). 33.
Fosztóképző. 35. Bárányhang. 36. Jemeni és gaboni gépkocsijel. 38. Lassan (zenei jelzés).
40. Mikolás..., cseh festő. 42. Megvételre kínál. 44. Borleszívó eszköz. 46. Becézett
Erzsébet. 48. Kabarészerző (Károly). 49. Nebraskai város. 51. Sziklás hegycsúcs. 52.
Ausztria császára, Magyarország királya, 100 éve hunyt el (első...). 53. Lekvár.

FÜGGŐLEGES: 1. A titán és a hidrogén vegyjele. 2. Költő (Endre). 3. Maros megyei
helység. 4. Joskar..., a marik fővárosa. 5. Vízzel megtisztít. 6. Orosz autómárka. 7. Bank-
betét! 8. Könyörület. 9. Nobel-díjas lengyel író, 100 éve halt meg (Henryk). 12. Horvát
bán 450 éve halt meg (Ferenc). 13. Karcsú,... a nád. 14. Laza erkölcsű (nő). 15. A cor-
ridán mondják. 16. A gallium vegyjele. 18. Jegyzetel. 21. Dolgozik a mozdony. 23. Lett
sakkozó (Mihail). 25. USA-elnök (Bill). 26. Azon a helyen. 27. Vég, vége (olasz). 29.
Verbumra jellemző. 30. Munka (argó). 32. Könnyezve elmond. 34. Bolívia fővárosa. 37.
Főnemesi cím. 39. Kenőanyag. 41. Páncélszekrény. 43. Újpesti sportklub. 45. Álljunk
csak meg! 47. ... Lanka (Ceylon). 50. Római 1100. 51. A házba.

L.N.J.

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket november 24-
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 Marina Fiorato angol írónő
egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Kardinális – Tavaszi virág. 7. Szintén, székelyesen – Tova. 8. Török
kényúr volt – Finomműszerész. 9. Házastárs apja, népiesen – Dezoxiribonukleinsav,
rövidítve. 11. Szappanmárka – Csendes kozák! 12. Szavazat – Hirtelen meghúz. 14.
Távíróhang – Sálvégek! 15. Vakációzik – Sebtében végzi a munkáját. 18. Kis mértékben
– Erdei kúszónövény. 19. Szelvény, utalvány – Kakaóvajas édesség. 22. Izomkötő szalag
– Páratlan gén! 23. Nagyító – Dal. 25. Vármaradvány – Az ittrium, szén és nitrogén 
vegyjele. 27. Gléda – Vízparti növény. 28. Szorul, benne reked – Verdi egyik operája.
30. Alá – Végtelen rét! 31. Gépszerelő, mechanikus – Szekció, szakosztály. 

FÜGGŐLEGES: 1. Füzetbe jegyez – Testfolyadék. 2. Hitszegő, csalárd – Uradalmi
intéző. 3. Szibériai folyó – A kobalt vegyjele. 4. Ír terrorszervezet – Helyez, tesz. 5. Alaku-
lat, brigád – Delila volt a veszte. 6. Afrikai üvöltő állat – Katonai bér. 10. Matéria – Indián
trófea. 13. Kém – Lel. 16. Többszólamú ének – Szertartásrend. 17. Kerub – Fontos akta.
20. Régi súlymérték – Nagyszülő kedvence. 21. Kutat – Hadapród. 24. Vízilabda – Patikai
asztal. 26. Földbe vetik – A Német Demokratikus Köztársaság rövidítése volt. 29. Azonos
betűk – Skálahang.  

Koncz Erzsébet

Az OKTóBERI ÉVFORDULóK (2.) 
című pályázat nyertesei:

VERESS ETELKA, Marosvásárhely, 
1918. December 1. u. 118/5. sz.

BIRó ISTVÁN, Segesvár,
A. Şaguna u. 25. sz.

A pályázati rejtvény megfejtése:
WALDAPFEL; gÁSPÁR; DAUSSET; 

KENESSEY; IBACH; HAYNALD; gEDULY.
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot 
Borbély ernővel a 0742-828-647-es 

telefonszámon.

Megfejtések 
a november 4-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Karnevál
Skandi: Az utolsó vacsorát eszed, szívem,
mert én még egyáltalán nem tudok főzni.

Szerkeszti: Kiss Éva 725.
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Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 12. fordulójában: ma 14

órától: Besztercei FC – Radnót SK; szombaton 14 órától: Dési Unirea –
Szászrégeni Avântul, Sülelmedi Viitorul – Marosvásárhelyi ASA II.

A 4. liga 13. fordulójának programja: ma 19.30 órától: Marosvásárhelyi
MSE – Marosvásárhelyi Gaz Metan (Sziget utcai pálya); szombaton 11-
től: Marosoroszfalu – Szováta, Marosvásárhelyi Atletic (Marosszentgyör-
gyön) – Kutyfalva, Dános – Marosludas, Nagysármás – Erdőszentgyörgy,
Nyárádszereda – Nyárádtő, Marosvásárhelyi Juvenes – Ákosfalva
(Marosszentkirályon). Náznánfalva szabadnapos.

A női Szuperliga 9. fordulójában, szombaton 13 órától: Nagybányai
Independenţa – Marosvásárhelyi ASA.

A futsal 1. liga 11. fordulójában, vasárnap 18 órától: Galaci United –
Marosvásárhelyi City’us.

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga 8. fordulójában, szombaton 17
órától: Marosvásárhelyi Maros KK – Nagyszebeni CSU (ligeti sport-
csarnok, TV: DigiSport 3).

RÖPLABDA. A női A1 osztályú bajnokság 7. fordulójában, szombaton
18 órától: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Bukaresti CSM (MOGYE
Pongrácz Antal sportcsarnoka).

KÉZILABDA. A női A osztályú bajnokság B csoportjának 8. for-
dulójában, vasárnap: Temesvári CSU – Marosvásárhelyi Mureşul.

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 11. forduló: Bournemouth – Sunderland AFC 1-

2, Burnley – Crystal Palace 3-2, Manchester City – Middlesbrough 1-1,
West Ham United – Stoke 1-1, Chelsea – Everton 5-0, Arsenal – Totten-
ham 1-1, Hull – Southampton 2-1, Liverpool – Watford 6-1, Swansea –
Manchester United 1-3, Leicester – West Bromwich 1-2. Az élcsoport: 1.
Liverpool 26 pont, 2. Chelsea 25, 3. Manchester City 24.

* Spanyol Primera División, 11. forduló: Málaga – Sporting Gijón 3-
2, Granada – Deportivo La Coruna 1-1, Real Sociedad – Atlético Madrid
2-0, Osasuna – Alavés 0-1, Las Palmas – Eibar 1-0, Real Madrid –
Leganés 3-0, Espanyol – Athletic Bilbao 0-0, Celta Vigo – Valencia 2-1,
Villarreal – Betis 2-0, Sevilla – Barcelona 1-2. Az élcsoport: 1. Real
Madrid 27 pont, 2. Barcelona 25, 3. Villarreal 22.

* Olasz Serie A, 12. forduló: Torino – Cagliari 5-1, Napoli – Lazio 1-
1, Pescara – Empoli 0-4, Chievo – Juventus 1-2, Genoa – Udinese 1-1,
Palermo – AC Milan 1-2, Sassuolo – Atalanta 0-3, Fiorentina – Sampdoria
1-1, Inter – Crotone 3-0, AS Roma – Bologna 3-0. Az élcsoport: 1. Ju-
ventus 30 pont, 2. AS Roma 26, 3. AC Milan 25.

* Német Bundesliga, 10. forduló: Hertha BSC – Mönchengladbach 3-
0, Bayern München – Hoffenheim 1-1, Bayer Leverkusen – Darmstadt 3-
2, Hamburger SV – Borussia Dortmund 2-5, Ingolstadt – Augsburg 0-2,
Freiburg – Wolfsburg 0-3, Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln 1-0, RB
Leipzig – Mainz 3-1, Schalke 04 – Werder Bremen 3-1. Az élcsoport: 1.
Bayern München 24 pont (24-6), 2. RB Leipzig 24 (20-7), 3. Hoffenheim
20.

* Francia Ligue 1, 12. forduló: Montpellier HSC – Olympique Mar-
seille 3-1, AS Monaco – Nancy 6-0, Angers – Lille 1-0, Bordeaux – Lo-
rient 2-1, Dijon – Guingamp 3-3, Lyon – SC Bastia 2-1, Nantes – Toulouse
1-1, Caen – Nice 1-0, Metz – St. Etienne 0-0, Paris St. Germain – Stade
Rennes 4-0. Az élcsoport: 1. Nice 29 pont, 2. AS Monaco 26 (36-15), 3.
Paris St. Germain 26 (24-7).

Ismét a női kézilabda A osztály
B csoportjának élére kapaszkodott
a Marosvásárhelyi Mureşul, mi-
után legyőzte a Sepsi SIC
együttesét. Bár előzetesen úgy lát-
szott, viszonylag könnyű mérkőzés
lesz, az első félidő alapján egyál-
talán nem tűnt annak. Ebben pedig
elsősorban a marosvásárhelyi
védelem volt a ludas, amely túl
könnyen hagyta dobálni az ellen-
felet, s mert a kapus Petruneag sem
fogott ki jó napot, a vendégek az
első tíz percben szinte minden tá-
madást gólra váltottak. Igaz, tá-
madásban jól teljesített a Mureşul
(vagy a szentgyörgyi védelem volt
hasonlóan harmatgyenge), így a
tizedik percben már 7-7 volt az
eredmény, ami 42-42-es ritmusnak
felelt volna meg.

Bár utóbb Moloci kimozdulásá-
val az 5+1-es védekezés
megzavarta a vendégeket, szünetig
nem sikerült megtörni az ellenállá-
sukat. Újrakezdés után azonban
egyrészt sokkal agresszívebb lett
összességében a marosvásárhe-
lyiek védekezése, és Petruneagnak
is sikerült hárítani néhány labdát.
Az ebből indított gyors el-
lenakcióknak köszönhetően lassan
elhúzott a házigazda. Sajnos, egy
ilyen ellentámadás végén a csapat
egyik gólzsákjának számító Deac
összecsuklott, miután a kapuba
küldte a labdát, és ölben kellett
levinni a játéktérről. Az első hírek
nem túl biztatóak, a jobbik eset az
lenne, ha csak porcleválást állapí-

tanának meg, ez három hónap ki-
hagyást jelenthet, mert ha a térd-
keresztszalag sérült meg, akkor a
bajnokság végéig fuccs a szerepel-
tetésének.

A meccsen azt is megtapasztal-
hattuk, hogy maguk a hivatalos
személyek sem ismerik a nyáron
bevezetett új szabályokat. A 2. 
percben a vendégeknél Bodót kel-
lett a pályán ápolni, ennek
következtében a játékosnak csa-
pata három támadását kötelező
módon ki kellett volna hagynia.
Bodó azonban már az első szent-
györgyi támadásra visszajött a pá-

lyára, anélkül hogy bárki (az asz-
talnál ülők, a játékvezetők vagy
akár a hazai kispad) észlelte volna.
Pedig szabály szerint két perc kiál-
lítás járt volna, és a labdát a
marosvásárhelyieknek kellett
volna megkapniuk. Így viszont a
támadást a Sepsi SIC értékesítette,
ami azért némileg hozzásegítette
ahhoz, hogy szünetig tartsa a
mérkőzés egyensúlyát.

A Mureşul vasárnap Temesvárra
látogat, és az eddigi eredmények
fényében jó esélye van arra, hogy
még legalább egy hétig megmarad-
jon a tabella élén.

Ismét a tabella élén a Mureşul

November 11., péntek:
* 19.00 óra, DigiSport 2: Örményország – Montenegró (E csoport)
* 21.45 óra, TVR 1, TVR HD, TVR+: ROMÁNIA – Lengyelország

(E csoport)
* 21.45 óra, DigiSport 1: Dánia – Kazahsztán (E csoport)
* 21.45 óra, DigiSport 2: Anglia – Skócia (F csoport)
* 21.45 óra, DigiSport 3: Franciaország – Svédország (A csoport)
November 12., szombat:
* 19.00 óra, DigiSport 1: Horvátország – Izland (I csoport)
* 19.00 óra, DigiSport 3: Ausztria – Írország (D csoport)
* 21.45 óra, DigiSport 1: Spanyolország – Macedónia (G csoport)

* 21.45 óra, DigiSport 2: Liechtenstein – Olaszország 
(G csoport)

* 21.45 óra, DigiSport 3: Wales – Szerbia (D csoport)
November 13., vasárnap:
* 19.00 óra, M4 Sport: MAGYARORSZÁG – Andorra (B csoport)
* 19.00 óra, DigiSport 1: Luxemburg – Hollandia (A csoport)
* 19.00 óra, DigiSport 4: Bulgária – Fehéroroszország (A csoport)
* 21.45 óra, DigiSport 1: Portugália – Lettország (B csoport)
* 21.45 óra, DigiSport 3: Belgium – Észtország (H csoport)
* 21.45 óra, DigiSport 4: Görögország – Bosznia-Hercegovina 

(H csoport)

A labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzések 
televíziós közvetítési rendje

Várható volt, hogy nem fog
tudni pontot szerezni Târgoviştén a
Marosvásárhelyi CSU Medicina
női röplabdacsapata, azonban ilyen
kategorikus vereségre sem számí-
tottunk, mint amilyet Predrag
Zucović csapata elszenvedett. A
bajnokesélyesnek ki kellett
köszörülnie a csorbát a múlt heti
bákói vereség után, s nem csak a
nagyon tapasztalatlan, de ezen felül
feltűnően kedvtelenül játszó
marosvásárhelyi együttest találta
meg hozzá. „Nem érdekel, hogy az
ellenfélnél sok az ifjúsági korú
játékos, teljes komolyságot várok”
– mondta az egyik időkéréskor
Dragan Nesić târgoviştei edző,
tanítványai pedig nem kímélték a
marosvásárhelyi vendégeket.

Az eredmény szemléletesen
árulkodik arról a fájdalmas
leckéről, amelyet a vendégcsapat-
nak el kellett szenvednie. Igaz, a
harmadik játszmában a vissza-
eséshez az is hozzájárult, hogy a
marosvásárhelyi kispad csakis a fi-
atalokra alapozott, sem Pucarević,
sem Klarić, sem Rusu nem lépett
pályára, és a 18-19 éves át-
lagéletkorú csapatnak szembesül-
nie kellett azzal, hogy az ifjúsági
bajnokságban szerzett tapasztalat
édeskevés az élvonalban. 

A nyilatkozatok szintjén a Me-
dicina az idén az újjáépítést, a fia-
talok beépítését tűzte ki célul, ami

önmagában dicséretes, de kérdéses,
hogy mennyiben járul hozzá
ezeknek a tehetségeknek a
fejlődéséhez a hasonló földbe
döngöléses vereség? Vagy inkább
az önbizalmuk megrendülését idézi
elő?

A Marosvásárhelyi CSU Medici-
na a következő fordulóban, szom-
baton 18 órától a Bukaresti CSM
együttesét fogadja, és tekintve,
hogy az ellenfél hasonló játékerőt
képvisel, mint Târgovişte, sok jóra
nem számíthatunk. (Bálint)

Fájdalmas röplabdalecke

Bálint Zsombor
Kedves 

marosvásárhelyiek!
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tu-

domásul vette az erdélyi Római Katolikus Státus
Alapítvány kérelmét egy tiltakozó nagygyűlés meg-
szervezésére 2016. november 12-én a Vár sétányon, és
megállapította, hogy nem tartalmaz olyan elemeket, ame-
lyek az 1991. évi 60-as számú újraközölt törvény előírásait
megszegnék.

Az általam vezetett intézmény mindig kellő figyelem-
mel kísérte a tanügyi intézmények életét, a minőségi ok-
tatást támogatva annak érdekében, hogy az iskola a
gyermekek és szüleik vágyainak teljesítéséhez valóságos
ugródeszkaként működhessen. A normalitás és a
törvényesség híveként a román és a magyar nyelvű ok-
tatást egyaránt támogattam. Meggyőződésem, hogy szá-
munkra fontos a román, illetve a magyar nyelvű, de a
vegyes tannyelvű elit iskolarendszer is. Biztosíthatom
önöket afelől, hogy minden polgár egyenlő, és egyesek
ambíciója (az egyházat vagy olyan intézményeket fel-
használva, amelyek semmibe vették a törvényt) nem je-
lenti azt, hogy bárkit is korlátoznának jogaik
gyakorlásában. Mi több, a magunk során a Tanügy-
minisztériumhoz és a megyei tanfelügyelőséghez fordul-
tunk, a törvény tiszteletben tartását kérve.

Végül üzenem mindazoknak, akik szeretik ezt a várost,
hogy ne használják fel az ügyet politikai tőke ková-
csolására, netalán reményeket „árusítva”, esetleg olyan il-
lúziókat elhintve, amelyek a jövőre nézve felmérhetetlen
károkat, sérelmeket okozhatnak. A politikai szereplőknek
elegendő idő állt rendelkezésükre, hogy bebizonyítsák,
tudnak tenni is valamit a városért, és a harmóniát támo-
gatják a konfliktusok és viták színtere helyett. A választási
kampány küszöbén és a téli ünnepek közeledtével mindan-
nyiuknak bölcsességet, felelősségérzetet, egészséget és 
szerencsét kívánok!

Dr. Dorin Florea, 
Marosvásárhely polgármestere 

Jegyzőkönyv
női kézilabda A osztály, B csoport, 7. forduló: Marosvásárhelyi Mureşul –

Sepsiszentgyörgyi Sepsi SiC 30-22 (16-16)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Alin gherman

(Nagybánya), Adrian Moldovan (Nagybánya).
Mureşul: Petruneag (grosu) – Serediuc 4, Deac 6, Moloci 6, Stîngu 5, De

Oliviera 7, Farcaş 1 (Bab, Rad 1, Manole, Burnete, Demeter).
Sepsi SiC: Saláta (Bratosin) – Hageanu 3, Mátis 3, Tăbăcaru 5, Roşu 1,

Voloncs 6, Bodó (Bălăceanu 2, győrkovács, Balogh 1, Pătrînjel 1, Con-
durache, Dobra).

Az A osztály B csoportja 7. fordulójának további eredményei: Nagybányai
Minaur – Köröskisjenői Crişul 55-22, CSM Slatina – Resicabányai CSU 30-21,
Nagybányai Extrem – Brassói CNE 30-24. A Temesvári Universitatea, a Dacia
Mioveni és a Nagyváradi CSM állt.

Jegyzőkönyv
női röplabda A1 osztály, 6. forduló: CSM târgovişte – Marosvásárhelyi CSU

Medicina 3:0 (25:15, 25:16, 25:8)
Târgovişte, sportcsarnok. Vezette: Silvian Lungu (Bukarest), Florin Vasile-

Bosi (Bukarest). Ellenőr: Constantin Ipas (Bukarest).
CSM târgovişte: Derisilo, Collar, Ivanof, Ikić, Brčić, Sobo (Calotă, Marciu,

Mitrănescu, ghiţă). Liberó: Trică.
CSU Medicina: Pucarević, Iancu, Cauc, Rusu, Klarić, Varga (Petra, Buterez,

Dobriceanu, Teianu, Babaş, Arniceru). Liberó: Rancz (Molnar).
A női röplabda A1 osztály 6. fordulójában: Bukaresti Dinamo – galaci CSU

3:0, Karácsonkői Unic – Jászvásári Penicilina 3:0, Balázsfalvi Alba Volei –
SCM Piteşti 3:0, Lugosi CSM – SCMU Craiova 3:0, Bukaresti CSM – Bákói
Ştiinţa 3:0.

Ranglista
1. Mureşul 6 5 0 1 181-151 15
2. Resicabánya 6 5 0 1 175-151 15
3. Brassó 6 4 0 2 189-178 12
4. Minaur 4 3 0 1 131-92 9
5. Slatina 4 3 0 1 120-96 9
6. Extrem 6 3 0 3 198-178 9
7. Sepsiszentgyörgy 6 2 1 3 188-205 7
8. Mioveni 5 2 0 3 150-156 6
9. Temesvár 5 1 0 4 156-168 3
10. Köröskisjenő 6 0 1 5 168-254 1
11. Nagyvárad 4 0 0 4 97-124 0

Ranglista
1. Balázsfalva 6 5 1 0 0 18-2 17
2. Târgovişte 6 5 0 0 1 16-4 15
3. Bukaresti CSM 6 4 0 1 1 14-6 13
4. Bákó 6 4 0 1 1 14-8 13
5. Dinamo 6 3 1 1 1 14-8 12
6. Karácsonkő 6 3 0 1 2 11-10 10
7. Lugos 6 1 2 0 3 10-13 7
8. CSU Medicina 6 2 0 0 4 7-12 6
9. Jászvásár 6 2 0 0 4 7-12 6
10. Piteşti 6 2 0 0 4 7-14 6
11. Galac 6 1 0 0 5 4-16 3
12. Craiova 6 0 0 0 6 1-18 0



ADÁSVÉTEL

VÁSÁROLUNK festményt, ezüstöt,
bútort, régiséget. Tel. 0740-242-861.
(56027)

VESZEK régi festményeket, képke-
reteket, antik bútorokat és bármilyen
régiséget. Tel. 0731-309-733.
(57166)

ELADÓK: kanapé, dupla és szimpla
ajtók, kályhacsövek, többféle
bútordarab, konvektor, rádiók, lemezek,
órák, korsók, tégla, szövetek, porszívó,
többféle edény, 15 db báránybőr, sok
baba, régi székek, kicsiágy, mosógép és
sok egyéb, minden olcsón. Csere is
érdekel.  Tel. 0265/242-342. (57097)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0749-761-
147, 0743-595-124, 0365/432-506.
(57145)

ELADÓK termopán ablakok. Tel.
0742-977-535. (57261-I)

ELADÓ 4 darab téli gumi (165/70 - R13
típus) 1300-as Daciához, kitűnő
állapotban. Ára: 270 lej. Tel. 0365/408-
749. (57198)

VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744-
474-863. (56818)

VESZEK régi műszereket, teodolitot,
mikroszkópot, iskolai, laboratóriumi
felszerelést (fizika, biológia), régi rek-
lámtáblákat, gyógyszerészeti tárgya-
kat stb. Tel. 0745-700-486. (57365-I)

VESZEK régi könyveket, dokumen-
tumot, térképet, földgömböt bármi-
lyen nyelven. Tel. 0745-700-486. 
(57365-I)

ELADÓ Singer varrógép és kukoricakas.
Tel. 0745-751-628. (57375)

ELADÓ 4 éves tehén. Tel. 0752-113-
285. (57391)

ELADÓK 3 hónapos süldők, 120-130
kg-os disznók. Tel. 0744-387-183.
(57412)

ELADÓK jó termésű diófacsemeték. Tel.
0265/427-377, 0754-358-268. (57408)

ELADÓ Ákosfalván borjúzó tehén (7
hónapos). Tel. 0748-357-588. (mp.)

ELADÓK: kétszemélyes kanapé,
sőberágy, ruhásszekrény, két fotel,
könyvesszekrény, 25 és 50 literes
korsók. Tel. 0770-526-610. (57429)

ELADÓK: háromajtós szekrény kis
vitrinnel, kétajtós szekrény, négyégős
aragázkályha, kanapé, ágyneműtartó, 6
darab 10x10-es betonoszlop. Összesen
500 lej. Tel. 0743-567-599. (57426)

ELADÓ három disznó. Tel.
0365/448-263. (57427-I)

ELADÓ kioszk a Dacia piacon, 6,25 m2

és 5 m2 fedett terasz előtte. Tel. 0770-
526-735. (57449)

ELADÓ pálinkafőző üst (teljes
felszerelés). Tel. 0751-708-379. (57441)

ELADÓK süldők és disznók. Tel. 0732-
586-648, 0724-957-478. (57454)

ELADÓK: 2 darab kisebb méretű fotel,
egy víkend- (halász-) szék, 5,8
deciliteres befőttesüvegek, 3-4 literes
befőttesüvegek, csavarosak (mene-
tesek). Tel. 0365/421-159. (57467)

ELADÓK: kicsi és nagy koporsó, falusi
kanapé, komplett ajtó és ablak,
asztalosgépek, asztalok és székek,
pálinkának való maláta, régi rádió és
festmények, boroshordók. Tel. 0265/213-
678. (57473)

LAKÁS

KIADÓ nyaraló szilveszterre Homo-
ródfürdőn. Tel. 0752-061-882.
(57256-I)

KIADÓ garzon a Kövesdombon. Tel.
0740-035-489, 0365/440-242. (57316)

SÜRGŐSEN vásárolok lakást vagy
garzont. Tel. 0745-423-310. (57431)

ELADÓ/KIADÓ új ház Maros-
vásárhelyen. Tel. 0744-572-814. (57439)

KIADÓ berendezett egyszobás, föld-
szinti tömbházlakás fiatal pár részére.
Tel. 0747-901-011. (57461)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(57062)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok:
kapu, garázsajtó, ablakrács stb. Tel.
0744-966-747. (56798)

18   NÉPÚJSÁG __________________________________________________ HIRDETÉS ___________________________________________ 2016. november 11., péntek

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)
CÉG ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT VÁLLAL 10% kedvezménnyel:
háztetőjavítás, cserépforgatás, belső munkálatok, csatorna, hófogó-
készítés, festés, ácsmunkák, kőművesmunkák stb. Tel. 0747-634-
747. (57405-I)
TAPASZTALATTAL rendelkező BÉBISZITTERT keresünk 2
éves kisfiunk mellé. Tel. 0723-157-622. (57422-I)
ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST és AUTÓFESTŐT. Tel.
0745-832-391. (18215-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.
(58000)
A KOVÁCS PÉKSÉG tapasztalattal rendelkező PÉKEKET és
PÉKSZAKMÁT TANULNI VÁGYÓKAT alkalmaz. Tel. 0744-403-
114. (18235)
SZILVESZTEREZZEN a GEMINI vendéglőben! Kitűnő élő-
zene, menü és társaság, meghívott Miklós Szilvia nótaénekes. Már
iratkozhat a helyszínen, a helyek apadnak! Érdeklődni a 0265/319-
306-os telefonszámon. (sz.-I)
ALKALMAZUNK dízelpumpákat és porlasztókat javító marosvá-
sárhelyi műhelybe MUNKATÁRSAT. Betanítását vállaljuk. Érdek-
lődni a 0744-607-000-s telefonszámon. (sz.-I) 
SAJÁT HŐKÖZPONTOK, GÁZKAZÁNOK ellenőrzését, javí-
tását vállaljuk előnyös áron. Tel. 0742-478-112. (18219)
VARRODA alkalmaz VARRÓNŐKET, MESTERSEGÉDET (nőt)
és MUNKATÁRSAT minőségellenőrzésre, csomagolásra, végter-
méktisztításra stb. Tel. 0742-298-872. (18137-I)
ROMÁN-AMERIKAI CÉG alkalmaz előnyös feltételek mellett
TERVEZŐT, RAJZOLÓT, SZERSZÁMLAKATOST, ESZTERGÁ-
LYOST, MARÓST. További információ a következő telefonszámon:
0729-142-792. Az önéletrajzot a cég székhelyén lehet benyújtani a
Bodoni/Budiului utca 66/A szám alatt vagy e-mailben elküldeni a
barna.szilagyi@plasmaterm.ro e-mail-címre. (18209-I)
CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű SZEMÉLYT alkalmazunk. Tel.
0745-668-883. (57068-I)
A kövesdombi SOFY SZALONBA FODRÁSZT és MŰKÖR-
MÖST keresünk. Érdeklődni a 0744-365-012-es telefonszámon.
(57364-I)
ÓVÓNŐI DIPLOMÁVAL rendelkező SZAKKÉPZETT SZE-
MÉLYT keresünk két és fél éves gyermek mellé hosszú távra, mun-
kakönyvvel. Tel. 0742-132-193. (57396-I)
KIHAGYHATATLAN AJÁNLAT! Ingyenes SZÁMÍTÓGÉPES
VEZÉRLÉSŰ FÉMFORGÁCSOLÁS (CNC) KURZUST indít a
Marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem. A képzés elvégzése
után munkahelyet ajánlunk, azonnali kezdéssel.  Bővebb informá-
cióért hívja a 0265/251-118-as telefonszámot, vagy írjon a con-
tact@ucstgm.ro e-mail-címre. (58967)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
HÖLGYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb
betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összesze-
relése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a
magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kíná-
lunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes ki-
utaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és
ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk BUSZSO-
FŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as tele-
fonszámon. (58962-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország terü-
letére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás!
Tapasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező! Ér-
deklődni a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (58963-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe ELADÓNŐT és KASSZÁS-
NŐT. Tel. 0744-681-130. (18226-I)
SZAKFELÜGYELŐT (inspektort) alkalmazunk műszaki ITP-re.
Tel. 0740-801-365. (18145-I)
FELVESZÜNK fiatal, talpraesett LÁNYOKAT WEBÁRU-
HÁZBA. Tel. 0745-520-408. (57419-I)
A POMADENT FOGORVOSI RENDELŐ ASSZISZTENSNŐT
keres decemberi munkakezdéssel. Az önéletrajzokat az 
office@pomadent.ro e-mail-címre várjuk november 16-ig. (18221-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁ-
CSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, SZOBALÁNYT,
KARBANTARTÓ MUNKÁST/SZAKEMBERT. Tel. 0722-268-
866. (58830)
A marosvásárhelyi OLIGRAF NYOMDA FIATAL FÉRFIAKAT
betanít és alkalmaz a nyomdaipar területén. A fényképes önéletraj-
zokat az office@oligraf.ro e-mail-címre várják, vagy beadhatják sze-
mélyesen Marosvásárhelyen, a Cuza Vodă utca 51. szám alatti
cégszékhelyen. (18234-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZOK tanúsítvánnyal (attesztát) rendelkező TAXISO-
FŐRT jó munkafeltételekkel. Tel. 0753-547-129. (57435-I)
Az ORTOPROFIL KFT. ORVOS KÉPVISELŐI feladatok ellátá-
sára munkatársakat keres. Főbb feladatok:  a cég termékeinek és
szolgáltatásainak képviselete, értékesítése; kapcsolatépítés  és  
-fenntartás a célcsoportba tartozó partnerekkel; a piaci változások
nyomon követése, monitorizálása, üzleti jelentések készítése; a cég
képviselete szakmai rendezvényeken. Elvárások: legalább 2 év ta-
pasztalat hasonló munkakörben; tökéletes román- és magyarnyelv-
tudás; középszintű angolnyelv-tudás; B kategóriás jogosítvány; az
MS Office felhasználói  szintű  ismerete; agilis, kitartó, sikerorientált
személy; kiváló kommunikációs készség. Az érdeklődők  elküldhe-
tik fényképes önéletrajzukat a 0265/210-576-os faxszámra vagy a
következő e-mail-címre: resurseumane@ortoprofil.ro, 2016. novem-
ber 18-ig. (sz.-I)
Az ORTOPROFIL KFT. versenyvizsgát hirdet egy TERMÉKME-
NEDZSERI állás betöltésére a cég  beszerzési osztályán (irodai
munka). Elvárások: angol-, román- és  magyarnyelv-tudás; felső-
fokú  végzettség; az MS Office felhasználói szintű  ismerete; jó szó-
beli és írásbeli kommunikációs  készség. Az állás betöltésénél előnyt
jelent az eladásban szerzett tapasztalat, az ECDL (European Com-
puter Driving Licence), az egészségügyi  ismeretek. Az érdeklődők
elküldhetik  szándéknyilatkozatukat, ajánlólevelüket  és  önéletraj-
zukat a 0265/210-576-os faxszámra vagy a következő e-mail-címre:
resurseumane@ortoprofil.ro, 2016. november 15-ig. (sz.-I)
A COMODEX SCM alkalmaz ASZTALOSOKAT gépi megmun-
kálásra kéziműhelybe, CSISZOLÓT, LAKKOZÓT és FÉNYEZŐT.
Érdeklődni a 0265/232-387-es telefonszámon. (18241)
VÁLLALUNK BELSŐ ÉPÍTÉSI MUNKÁT: gipszkartonozást,
festést, burkolást stb. Tel. 0740-664-749. (18240-I)
SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmazunk a marosvásárhelyi PETRY
HÚSÜZEMBE. Húsiparban szerzett tapasztalat nem szükséges. Fel-
adatok: csomagolás, ládamosás, rakodás. Fix bérezés, napi kétszeri
étkezés biztosítva, hosszú távú, stabil munkahely, fejlődési lehető-
séggel. Jelentkezzen önéletrajzával a cv@petry.ro e-mail-címen,
vagy személyesen a Barajului utcában levő vágóhíd székhelyén.
(58980-I)
ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk.
allatgyogyszertar@freemail.hu (18244-I)
MAGYAR NYELVŰ PULTOS- és PINCÉRKÉPZÉS indul  Ma-
rosvásárhelyen, a SHADOW GASTRO COLLEGE szervezésében.
A 8 hetes elméleti és gyakorlati akkreditált képzés azoknak szól,
akik vendéglátásban szeretnének elhelyezkedni, vagy már ott dol-
goznak és fontosnak tartják szakmai képzettségüket. Infókért hívja
a 0755-974-950-es telefonszámot. (sz.)
ALKALMAZOK BÁROSNŐT az Unirii negyedbe. Tel. 0745-229-
221. (57465-I)
A NYÁRÁDTŐI PSIHOSAN EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
ASSZISZTENSEKET és TAKARÍTÓNŐT alkalmaz. Az önéletraj-
zokat legkésőbb 2016. november 18-ig várjuk a gabos@orizont.net
e-mail-címre. (57464)
Marosvásárhelyi székhelyű, NAPELEMRENDSZEREKET
ÉPÍTŐ CÉG keres felsőfokú végzettséggel rendelkező PROJEKT-
MENEDZSERT és a kivitelezéshez szükséges RENDSZERÉPÍTŐ
MUNKÁST. Fényképes önéletrajzukat a swssolar111@gmail.com
e-mail-címre várjuk, avagy érdeklődni lehet személyesen Koronka
14B szám alatt, hétfőtől péntekig  9-17 óra között. (58985-I)
ÉPÍTŐIPARI KFT. alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES, VASBETON-
SZERELŐ SZAKMUNKÁSOKAT budapesti munkára, hosszú
távra. Télen is biztosítunk munkát. Magas kereseti lehetőség. Tel.
0773-391-682. (57472-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –

Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (17565)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!



TERMOPÁN, szalagfüggönyök és
redőnyök szerelése és javítása. Tel.
0 7 4 4 - 5 0 4 - 5 3 6 .
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(58859)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (56732-I)

FELKÉSZÍTEK matematikából és in-
formatikából. Tel. 0741-460-304.
(56428)

A NYÁRÁDSZEREDAI PÁLINKA-
FŐZDE minőségi kiszolgálást végez
előnyös áron (programálással). Ké-
résre szállítást is biztosítunk. Tel.
0744-483-809, 0265/576-541, nap-
közben 8-19 óra között. Borbély.
(17980-I)

FESTÉST, FAJANSZOZÁST, PARKET-
TÁZÁST, SZIGETELÉST vállalok. Tel.
0742-833-967. (57009)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzs-
mirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűség-
mérés. Előjegyzés telefonon:
0740-158-526, 0265/311-771.
(57232-I)

HŰTŐK és FAGYASZTÓK javítása
garanciával, lakásán is. Tel. 0740-967-
114. (56945)

HITELEK. Tel. 0762-561-052. (57014)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18206-I)

KÉSZÍTÜNK, javítunk: tetőt, csatornát,
lefolyót, vállalunk ácsmunkát. Tel. 0752-
377-342. (57102)

ANGOLNYELV-TANÍTÁST vállalok
bármilyen szinten, minden korosz-
tálynak. Tel. 0723-089-808. (57293-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (57296)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (57373)

BIZTONSÁGTECHNIKAI munkatár-
sat és villanyszerelőt alkalmazunk
sürgősen. Az önéletrajzokat az elect-
rosec@rdslink.ro e-mail-címre várjuk.
(18233-I)

TÖMBHÁZLAKÁS- ÉS LÉPCSŐHÁZ-
FESTÉST vállalok. Tel. 0746-854-850.
(57401)

IDŐS HÖLGY mellé gondozónőt ke-
resünk 3-4 órára, délutáni órákra. Tel.
0265/261-944. (57392-I)

IDŐS, nem ágyban fekvő hölgy
sürgősen alkalmaz gondozónőt
ottlakással. Tel. 0365/414-789, 11-18 óra
között. (57378)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0766-519-187. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő elmúlhat, szállnak az
évek, de a mi szívünkben
megmarad szeretett, drága
emléked.
Kegyelettel emlékezünk no-
vember 11-én, ifj. VÉGH
ISTVÁN halálának 20.
évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
szeretettel! Áldott emlékét
őrzik szerettei. (57319-I)

Kegyelettel emlékezünk a
székelycsókai születésű
ISZLAI GYÖRGY volt maros-
vásárhelyi lakosra, aki no-
vember 11-én egy éve távozott
el szerettei köréből. Emlékét
szívünkben őrizzük. Örök
álma felett őrködjön az igaz
szeretet és az emlékezés.
Gyászoló szerettei. (57350-I)

Életed elszállt, mint a
virágillat, de emléked ragyog,
mint a csillag. Nem vársz már
minket csillogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk
szerető szíveddel.
Soha el nem múló fájda-
lommal emlékezünk novem-
ber 11-én SIMÓ MIHÁLYRA
(Miska) halálának 15.
évfordulóján. Bánatos fele-
sége, Erzsike, fia, Attila és
családja. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(57397)

Milyen szomorú mindig
egyedül lenni, valakit
mindenütt hiába keresni.
Valakit várni, ki nem jön többé.
Szemünkben könnyel, szí-
vünkben örök fájdalommal
emlékezünk a szentgericei
SZÉKELY BÉLÁRA, aki egy
éve hagyott itt minket.
Emlékét őrizzük: bánatos
felesége, Ida, két fia, Feri és
Miki családjukkal együtt.
(57374-I)

Az idő múlik, de feledni nem
lehet, csak meg kellett tanulni
élni nélküled.
Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a
drága jó férjre, szerető, gon-
dos apára, apósra, nagyapára,
az ákosfalvi id. ADORJÁNI
ZOLTÁNRA halálának 6.
évfordulóján. Hiányát minden-
nap érezzük, jóságát, szere-
tetét szívünkben őrizzük.
Fáradozás volt élete, legyen
csendes pihenése. Szerető
családja. (57420)

A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresek, aki nincs
már. Csak az idő múlik, feledni
nem lehet, szívünkben örök a
fájdalom és a szeretet. Az igazi
szeretet megtanít szenvedni,
megtanít mérhetetlen fájdal-
mat érezni. Csupán egy dolgot
nem: feledni. Akit éveken át
annyira szerettem, nem lehet
többé soha már mellettem.
Teste a földben, lelke az égbe
szállt, de ő nekem sohasem
lesz halott, mert a jók örökké
élnek, mint a csillagok.
Fájó szívvel emlékezem drága
jó gyermekemre, a koronkai
BARICZ ANTALRA halálának
12. évfordulóján. Emlékét
soha el nem múló fájda-
lommal őrzi bánatos édes-
anyja. (57421)

Egy pillanat és mindennek
vége, szólni sem tudtatok, és
elindultatok a végtelenségbe.
Maradt a bánat és egy
csendes sírhalom, szerető
szívünkben örök gyász és
fájdalom.
A búcsú nélküli elválás fájó
emlékével gondolunk drága
leányunkra, RÁDULY SZALMA
ILDIKÓRA és férjére, RÁDULY
LEVENTÉRE haláluk 8.
évfordulóján. Áldott legyen
szép emlékük! Bánatos
szeretteik. (57424-I)

A kisebbik unokám egy idő
után megkérdezte: „Dédi hol
van?”. Válaszoltam: elment
Sanca után.
Fájó szívvel emlékezünk özv.
LÁSZLÓ SÁNDORNÉRA szül.
SZABÓ ROZÁLIA halálának
első évfordulóján. Leánya,
veje, menye, unokái, déd-
unokái, valamint Bianka,
Zsuzsi és Dragoş. Emlékedet
szívünkbe zárva, mindig
szeretettel fogunk rád gon-
dolni. Nyugodj békében!
(57432)

Szívünkben a pótolhatatlan
veszteség örök fájdalmával
emlékezünk november 11-én
SZFÁRLI ANNÁRA szül.
Székely halálának első
évfordulóján. Soha nem
szűnik meg lelkünk gyásza
érted, s nem halványul el
szívünkben emléked. Örök
álmod felett őrködjön sírig
tartó szeretetünk. Szeretteid.
(57456)

Szívünk mély fájdalmával
emlékezünk a körtvélyfájai
PAPP EMMA tanárnőre
halálának 7. évfordulóján.
Áldott, szép emlékét örökre
szívünkbe zárjuk. Szerettei.
(57460)

Soha el nem múló fájda-
lommal emlékezünk SZÁSZ
ÉVA ny. tanítónőre halálának
6. évfordulóján. Emlékét
örökre szívünkben őrizzük.
Szerettei. (57460)

Szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk november 11-én
drága édesanyánkra,
SZEDERJESI ILONÁRA, aki 10
éve búcsú nélkül hagyott itt
bennünket és édesapánk
mellett nyugszik békében.
Fájdalmunkat nem enyhítik a
múló évek, mosoly mögött is
ott vannak a könnyek. Áldott
emléke megmarad örökre.
Négy szív hordozza: négy
gyermeke. (57466)

Már néhány éve, hogy itt
hagytál bennünket, de
szívünkben őrzünk, mint
drága kincset. A múltba
visszanézve valami fáj, valakit
keresünk, aki nincs már. Mi
könnyes szemmel megállunk
sírodnál, Te nem szólsz, de mi
tudjuk, hogy te hívtál. Mi
szólítunk, a néma sír nem
felel. Múlik az idő, de a
fájdalom maradt, betölthe-
tetlen az űr, mely a szívünkben
maradt. Csillaggá változtál,
barangolsz az égen, gyere
mifelénk is, úgy, mint réges-
régen. Tudjuk, hogy nem
jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne
tudjon fájni. Szívünkben
helyedet nem pótolja semmi,
míg e földön élünk, nem
fogunk feledni. 
Fájó szívvel emlékezünk
CSUPOR JÓZSEF maros-
vásárhelyi lakosra (mészáros)
halálának 20. évfordulóján,
november 13-án. Szerető
felesége, két lánya, két veje,
három unokája. Pihenj
csendesen, drága nagytata!
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (57462-I)

ELHALÁLOZÁS

„Bármennyire is tehetetlenek le-
gyenek a jó és igaz emberek,
egyedül ők teszik az életet életre
méltóvá.”
(Albert Einstein)
Széplelkű, hű barátnőnk, 

MIHĂESCU FELICIA-ANTONIA 
volt fotós kolléganőm 

erős akarata elvesztette a végső
küzdelmet gyenge testével, és
rövid búcsú után, 62 évesen, itt
hagyta barátait. Temetése no-
vember 11-én 14 órakor lesz a ka-
tolikus temető felső kápolná-
jából, római katolikus szertartás
szerint.
FÉLIXKE, hiányzol!

Éva, Helmuth, Chris és Tommy
Németországból és Iszlai Irma.

(v.-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett, drága jó barátnőnk, 

MIHĂESCU FELICIA 
(Félix) 

rövid szenvedés után csendesen
megpihent. Utolsó útjára novem-
ber 11-én, pénteken 14 órakor kí-
sérjük a marosvásárhelyi római
katolikus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

Búcsúzik tőle Olga és családja,
Marici és családja, Eta 

és családja. (57448-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, testvér, rokon, jó
barát, 

SÜTŐ ILONA 
szül. BACZONI ILONA 

életének 84. évében, türelemmel
viselt, rövid szenvedés után hir-
telen elhunyt. Drága halottunkat
2016. november 11-én, pénteken
14 órakor búcsúztatjuk a maros-
vásárhelyi református temető-
ben, református szertartás
szerint. 

A gyászoló család. (57440-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk GÁL
MAGDA haláláról. Isten
nyugtassa békében, és adjon
megnyugvást a gyászoló
családnak. Gyöngyi és Karcsi.
(57458)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondok mindazok-
nak, akik LÁSZLÓ AMÁLIA-ILONA
(Málinkó) szül. Molnár zene-
tanárnőre emlékeztek és sírjára
virágot vittek. Tibor. (57360-I)
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Szívünk legmélyebb fájdalmával
emlékeztetjük mindazokat, akik
ismerték és szerették, hogy egy éve
távozott szerettei köréből a tancsi
születésű régeni lakos, PAPP
JÁNOS tanár, iskolaigazgató 68 éves
korában.
Bíztunk az életben, hittünk a
gyógyulásban, de ha már abban
nem, legalább egy csodában. Te
voltál nekünk a biztató remény,
nehéz napjainkban az utat mutató
fény. Múlik az idő, de a fájdalom nem
csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Gondoskodásod,
megértő mosolyod, amíg élünk, fogjuk nélkülözni. Mi szólítunk, a
néma sír nem felel, de te a szívünkben örökké létezel. 
Nyugodjál békében! 
Bánatos szerettei.

*
A szíved pihen, az enyém vérzik, a fájdalmat csak az édesanya
érzi. Nehéz az öregség, nehezebb a bánat, amióta, gyermekem,
téged nem látlak. Drága lelked, fáradt tested nyugodjon békében!
Könnyes szemű 90 éves édesanyád. (57449-I)
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A CFR Önsegélyző Pénztára 
– Marosvásárhely,  Horea utca 3. szám – 

sürgősen megoldhatja anyagi gondjait  helyben 
nyújtott  hitel folyósításával, előnyös feltételekkel. 

A hiteltípusok a következők:
• kezessel nyújtott kölcsönök
• kezes nélküli kölcsönök és pluszösszegek
• speciális kölcsönök fiatal házasoknak, 
újszülöttet nevelő családoknak és egyetemistáknak

• társaságitőke-betétek előnyös kamatokkal
Érdeklődni a 0265/233-699-es telefonszámon lehet. 

Sucursala Mures

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal

szervezésében az őszi nagytakarítás 
2016. november 7. és december 12. között zajlik. 

A program: 
November 14-én: Hévíz, Avram Iancu, Régi Kórház, Palás köz,

Visói, Forradalom, Köztársaság, Aranyos, Motru, Vlahuţă, 
December 30., Küküllő, Mărăşti, Mărăşeşti tér

November 15-én: Csónakos, Margaréta, Őz, Berek, Gát, Kós
Károly, Abrudbányai, Szolidaritás, Munkás, Diófa, Hangya, Kár-
pátok sétány, Strand park

November 16-án: Benefalvi, Tó, Sólyom, Jegenye sor, V. Goldiş,
V. Lucaciu, N. Szabó Ferenc, C. Hagi, Serafim Duicu, Víztelep,
Ibolya, Szentannai, Şt. Cicio Pop

November 17-én: M. Robu, I. Roman, I. Giurchi, L. Blejnari,
D. Rusu, Zöld, Virág, Szabadi, Földműves, Csíki, Alma, 
G. Ploieşteanu, Fasor, Hints Ottó, Szotyori József

November 18-án: I. Mihuţ, I. Hodoş, Gh. Pop de Băseşti, P.
Maior, Bărăgan, Decebal, Tisza, Maros, Hídvég, Víz, Árvíz, Kö-
nyök, Kis-Remeteszeg, I. Vescan, V. Săbădean, Éden

November 19-én: Villanytelep, sportcsarnok környéke, Corvin
Mátyás tér, Malom, Arany János, Cloşca, Cuza Vodă, Tamás Ernő

Mint minden alkalommal, ezúttal is a polgármesteri hivatal
biztosítja a hulladék elszállítását. Az ingatlantulajdonosok, tulaj-
donosi társulások kötelesek időben kitakarítani a háztáji gazda-
ságokat, udvarokat, a tömbházak körüli területet és a
zöldövezetet. A hulladékot a járdaszélre, a szállítójárművekkel
könnyen megközelíthető helyre kell kitenni egy nappal a meghir-
detett időpont előtt. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal fel-
kéri azokat, akik most metszik a fákat, hogy az ágakat külön
csomóba rakják, másként nem viszik el a helyszínről. A szemetet
a meghirdetett napon szállítják el a polgármesteri hivatal illeté-
kesei. A program az időjárás függvényében módosulhat. 

A polgármesteri hivatal bel- és külkapcsolati osztálya 


